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Ceea ce a motivat respingerea reformei Gregoriane, din partea biseri- 

cei Ortodoxe de Răsărit, a fost în primul loc, diferenţa prescripțiunelor bi- 
sericci de Apus în privirea datei paseilor; și apoi modul de aplicare al 
reformei la Calendarul bisericesc, care dând loc la multe nedumeriră, nu 
se ştia, cum s'ar putea aplica acea reformă, fără a se adopta tot odată şi | 
greșitele preseripţiuni alo bisericei de Apus. 

Acestă nedumerire n'aii avuto numai răsăritenii, dar şi tâte bisericile 
heterodoxe ale Apusului: care ca și răsăriteni, ati respins lung timp re- 
forma Gregoriană, tot pentru aceleași prescripțiuni. Chiar şi atunci când 
ci s'aii hotărâta o admite, —protestanţii dupe 120 de ani şi evangheliștii 
dupe 170-—, chiar şi atunci qic, ei “și-aii făcut exprese rezerve în privirea 
datei pascilor; şi dacă acele rezerve aii rămas şi până astă-Qi nerealizate, * 
cauza esto aceeași nedumerire. Ne putând găsi alt mijloc de-aplicare a 
reformei, de cât acel uzitat în biserica Romei, heterodoxii adoptând reforma, 
aii fost nevoiţi a adopta şi preseripţiunile catolicilor. | 

Dar biserica ortodoxă de răsărit, ca muma şi tulpina bisericelor Creş- 
tine; având cea mai complectă organizaţiune, nu putea admite alte pres- 
cripțiuni de cât acele usitate de wCouri în acea biserică, ceca ce ar fi tras 
dupe sine desorganisarea întregului săi servicii bisericesc. 

In adevăr, în biserica de răsărit, totul este: prevădut, coordonat Şi re- 
glementat, până în cele mai de pe urmă amărunțimi: acolo totul se face 
dupe tipic, și ori-ce innovaţie, care mar cadra,. cu  regulilo stabilite, ar îi 
inevitabil respinsă ca o erezie. 

In special, pentru determinarea datei pascilor, care ca sărbătârea. săr- 
bătorilor, comandă întregul servicii de peste an; determinarea acelei” date
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die, nu so mai face astă-gi ca în primele secole ale creştinătăţii: numai 

pe basa câtor-va precepte ale sfinţilor Apostoli, sait dupe regule generale, 

supuse la restilmăciră. Chiar și preseripţiunele bisericei în privirea acelei 

date, sunt astă-qi ca să dic aşa, concretisate în osebite reglemente, care 

pârtă numirea de pascalii. In acele pascalii, datele pascilor și acele ale 

sărbătorilor variabile, se arată nu numai pentru un mare număr do ani, 

dar în perpetuitate. 

Osebit de acestea, metodele practice, pentru determinarea acelor date 

sunt întocmite, întrun mod atât de simplu și de lesnicios şi cunoscinţa 

lor este atât de răspândită, în cât până și cei mai modeşti servitori ai 

bisericeă, pot fără concursul nimului, a'şi determina acele date cu cea mai 

deplină precisiune. | 
T6te concură, spre a pune în posiţiune, pe oră ce preot, fie el servi- | 

tor la cea mai depărtată biserică, ași determina datele pascilor și a celor- 

Palte sărbători, şi a face oră-când serviciul divin, cu aceeași regularitate, 

ca și în catedrala Câpitalei. 

Să se compare acâstă stare de lucruri cu ceea ce se petrece în biseri- 

cilo din Apus, mai cu s6mă de la introducerea calendarului Gregorian. 

Lăsând a gice că prescripţiunile bisericei Romei, în privirea datei pas- 

cilor, diferă de acele ale bisericei de Răsărit; dar apoi, modul usitat pentru 

determinarea acelor date, este cu totul altul ca în biserica de răsărit; şi 

cunoscința metodelor practice, care constitue calendarul eclesiastic, este 

limitată într'un cere restrîns de specialişti, cari singuri pot garanta exacti- 

tatea comptului cclesiastic.*) 

In așa stare de lucruri, ori cine ar adopta calendarul Gregorian, fără 

aşi fi pregătit mai întâi mijlâcele de aplicare, ar fi constrins a primi 

şi preseripţiile bisericei romane. Şi biserica do Răsărit, abandonând anticele 

sale preseripţiuni, ar fi. fost silită a abandona: tâte reglementelo sale de ser- 

vicii bisericesc, tâte metodele practice, tâte pascaliile şi întocmirile sale, 

care sunt rodul zelului și a stăruințelor de v6curi ale sfinţilor părinţi: cu 

un cuvânt a dărâma ea. însuși întrâga ci organisare și a se anihila cu 

totul. 

Ori cât de indiferenți am fi, pentru credinţa strămoşilor noștri, ne înfio- 

răm gândindu-ne numai la o așa ruină; și ne simţim pătrunşi de recu- 

*) Odini6ră, dorind a cunâsce cum se stabilesc datele pascilor la apuseni, m'am adresat 

unui pastor de la biserica protestantă din Bucuresci, rugându-l să-mi arate cum sar sta- 

bili pascile pentru anul viitor. Acesta ne tine în toți anii de'la Berlin, "mi Tespuuse cl 
fără hesitare.
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noseinţe către acei ce prin o prudentă întârdiere în adoptarea noului 
calendar, aii ştiut a no conserva ne-atinsă întrega întocmire a bisericei 
n6stre. 

Dar acum, a nu recunâsco necesitatea corectirei calendarului -Iulian, 
ar fi a da dovadă de un sentiment de credință deșartă, care no împie- 
dică de a vedea lumina adevărului; şi de altă parte a întârdia de a face 
lucrările pregătitâre pentru adoptarea fără pericol a calendarului Grego- 
rian, ar fi iariişi a da dovadă de cea mai ncertatii indiferenţă pentru bi- 
serica strămoșilor noștri, cu care toți ne fălim. 

Acestea sunt motivele care ne-aii îndemnat a întreprinde studiul de 
faţă; iar scopul ce ne-am propus este, adoptarea calendarului de stil noii 
în biserica de Răsărit, cu respectarea nu numai a stintelor tradiţiuni c- 
vanghelice şi a anticilor prescripţiuni ale bisericci nâstre, în privirea datei 
pascilor; dar şi cu păstrarea ne-atinsă a tuturor reglementelor, pascaliilor 
şi metodelor usitate în acâstă biserică, pentru stil vechii; şi credem a fi 
ajuns la ultimul grad de simplificare a chestiunoi, ca să putem asigura pe 
coreligionarii noștri: că întroducerea calendarului de stil noii, nu va a- 
duce nici cea mai mică abatere de la cele stabilite pentru stil vechiii. 

Precum ne-am servit până astă-qi de cărţile nâstre bisericesci, pentru 
stil vechiii, tot asemenea vom urma a ne servi de aceleași cărţi şi pentru 
stil noii, ” 

Acelea-şi pascalii generale şi parțiale, aceleași slovo ale pascaliei no 
vor da şi în stil noii, datele pascilor și acele ale sărbătorilor fixe sau 
variabile. 

Nică chiar în giua introducerei noului stil, nu se va putea observa 
nici cea mai mică abatere de la cele prescrise prin tipicul bisericei nâstre. 

In prevederea unei așa eventualități, s'aii emis opiniunea, de a se face 
adoptarea noului calendar în mod treptat, prin reducerea anilor visecți în 
ani comuni, ceca-ce ar necesita 52 de ani, pentru a se efectua reducerea 
celor 13 dile, ce vor fi necesare la începutul secolului viitor. 

Ac6sta ar îi o mare greșclă, în cât privesce calendarul cclesiastic ; fiind- 
că atunci pe tot intervalul de 52 de ani, determinarea datei pascilor n6s- 
tre, ar urma a se face intrun mod cu totul arbitrar, ceea-ce ar putea da 
loc la o mare perturbaţie în serviciul bisericese. 

Mijlocui cel mai nemerit ar fi, a se face schimbarea dintro singură 
dată și încă mai înainte de anul 1900, care fiind unul din secularii re- 
ductibili comportă osebite prefaceri, dupe însuși regulile reformei ; pentru 
caro ar fi bine să ne aflăm pregătiţi, spre a urma regulele calendarului
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de stil noii, fără a ne mai preocupa și cu reducerea extra-ordinară cerută 

de introducerea reformei. 

Ar trebui dar ca, întroducerea calendarului Gregorian să se facă în 

1899, şi să se alâgă pentru acâsta, epoca anului în care nu se găsesc nică 

postură, nici sărbătoră însemnate, cară sar putea suprima prin reducerea 

extra-ordinară a celor 12 ile. , 

In acest scop, epoca cea mai potrivită ar fi, cele dintâi gile ale lu- 

nei Iulie. 

In urmarea acestora, ar fi bine a se hotărâ pentru schimbarea calenda- 

rului, diua de 4 Iulie 1899, caro în acel an este Duminecă. 

Atunci numai data acelei dile, din 4 se va schimba în 16; iar Qiua 

săptămânei va rămânea şi în stil noii tot Duminecă, ca și în stil vechiii. 

Biserica în acea qi (& Iulie) în loc de pomenirea Părintelui Andrei 

Criteanu, va serba sf. martir Antinogen, care se găsesce în senexar la 16 

Iulie, adică la noua dată a acelei dile, şi în Joia următâre (20 Iulie), va 

fi Proorocul Ilie Tesviteanul; iar de aci inainte, sărbătorile se vor urma 

dupe senesar, la noile date ale calendarului. 

După care apoi, cu începutul anului 1900, intră în aplicare noua pas- 

calie parţială pe un period de 100 de ani, pentru determinarea, datei pas- 

cilor în stil noii.



  

  

Notă importantă pentru cetitoriu. 

I Dată Pascelor în stil-noii ca şi în stil vechiii este deosebi- 
tă în Biserica Ortodoză ea și în cea Catolică, din cauză că pre- 
seripţiunele acestor Bisericei în privința Pascelor sunt deosebi- 
te.—ăceasta se arată la paginile 104, 103 cum şi la 142.— 

II Pentru aflarea dilei septămfinet, corespundetoare la o dată 
Ore care, s'ait adoptat şi în Biserica de Resărit metoda literei do- 
minicale, caye este mai lesnicidsă de căt acea a mânet anului. — 
Acesta se arată la No. No. 39-42 şi la paginile 126; 197.— 

JI Metoda Apusenilor pentru aflarea literei dominieale în stil 
noii, este incomplecti.—No. No. 65, 66.— 
Metoda ortodoxă se arată la No. No. 69-75 şi la pain. 126, 127 

IV. Noua teorie a Epactelor se espune la No. No.50:57, cum 
„Şi la paginile 129-131, 

V. Spre a se pune în concordanţă cu datele stilului noii, Epac-, 
tele aii trebuinţă a fi reduse, şi acâsta se face dupe doue deose- 
bite metode. | 

Acea Catolică se arată la No. No. 93-96 cum și la pagin. 
133, 1834; ear cea Ovtodoză la No. No. 97-100, cum şi la pagini- 
nile 135-137. 

Pentru comparaţia acestor doue metode s'aii intocmit 'Tabe- 
la VII bis din anexe, precum se arată la No. No. 133-134 și la, 
paginile 139, 140, 

VI Practica determiniărei datei pascelor se face: 
a) prin comput direct.—No. 146 şi pag. 143, 144 
b) cu pascalia perpetuă.—No. 149 şi la pag. 145 
c) cu pascaliile parţiale în stil noii No. No. 154, 155, 156 şi la 
pag. 140.— 

VII Cătră acestea s'aii adaos în anexă un număr de 11 pasealii 
"parţiale de stil noii, dupre prescripţiunele Bisericei ortodoxe, cui- 
prindend un interval de 1400 ani, şi osebit s'a mai intocmit ta= 
bela VIII, pentru continuarea acestor pascalii precum se arată la 

"pagina 147, ca eserciţii practice. 

= ———
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INTRODUCERE 

1. — Sărbătârea cea mai însemnată a crescinătăței, aceca dupe 

care s'au regulat întreg serviciul bisericesc de peste an, şi care cu 
drept cuvânt s'au și numit serbătârca serbătorilor, este Invierea lui 
Mristos, prin care se afirmă, principala dogmă a credinţei nostre: 
Inunortalitatea sufletelor şi văsplata, virtuţei prin eternă viaţă. 

2, — Acestă mare sirbătore, nu'și are data fixă în .calendar: 
ca se serbâză după luna plină Mart, în legătură cu equinoxul de 
primăvară ; fiind-că, după tradiţiune, învierea lui Hristos a avut loc 
a treia di după pascile iudeilor, care se serbâză la lună plină, a, celei 
întâi luni a anului. De aceea, sărbătorea învierei. mai pârtă şi nu- 
mirea de Pascile Crescine. 

Tot în conformitate cu tradiţiunea, se mai cere ca diua învierei să 
fie pururea în cea întâi qi a septemânei iudeilor; di care de atuncea 
Sati și numit Duminecă, adică diua Domnului; şi s'aii consacrat, 
peste tot anul, ca di de odihnă, în locul vechiului Subal al iudeilor. 

Așa dar, data pascilor erescinc, depinde nu numai de data lu- 
ncă pline Mart, în corelație cu equinoxul ; dar şi de dilele săptt- 
mânei ; ast-fel că, spre a o putea determina, este necesar a se cunâsce 
nu numai corelaţia ce există între fazele lunei cu datele anului, 
dar încă şi între amândouă acestea, cu dilele săptimânci; care se 
succed fără întrerupere, printre ani și luni de la începutul erei. 

3. — In acest scop, s'aii întocmit şi se practică, de timpuri ime- 
moriale, atât în biserica de Răsărit cât și în cea de Apus, osebite 
metode pentru determinarea acelei date. 

Dar calendarul Iulian, care de vâcuri era adoptat în biserica cres- 
cină, și pe baza căruia s'ai întocmit întreg serviciul bisericesc; acel
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calendar, dic, s'aii constatat că este greșit și a trebuit a fi reformat; 
Și, de și acea reformă nu aduce nici o schimbare serviciului de 
peste an, ea schimbă cu tote acestea, regulele detorminărei datei 
pascilor, ast-fel că: tâte metodele mai sus menționate, ar rămânea 
nefolositâre dacă nu s'ar giisi un mijloc, de a le adapta la noul ca- 
lendar, fără însă a se atinge câtuşi de puțin, atât prescripţiunile 
bisericei nâstre, cât și însuși vechile metode uzitate, până acum în 
biserica n6stră. 

Acesta este scopul ce ne propunem, prin studiul de faţă, în care 
vom expune pe rând: în ce constă reforma calendarului Iulian; care 
sunt metodele usitate ventru determinarea datei pascilor, atât' în bi- 
serica de Răsărit cât și în cea de Apus, şi în ce mod s'ar putea a- 
plica acestea la calendarul reformat, care s'a numit și Calendarul 
de stil noă.



  Partea E 

"Despre Calendar. 
Ş I. Anul Solar.-— Anotimpurile. — Calendar,— 

Anul civil.— Anul tropie.— 

4. — Anul, este intervalul de timp a unei întregi revoluții a 
pământului în jurul sdrelui; sai a sârelui în jurul pământului, căci 
resultatul este același. 

Acel interval se măsdră și se exprimă în qile noptimi; cari sunt 
unitatea, adoptată pentru măsura timpului. Dar de când și până când 
se muneră dilele unui an? Iată ce se cere mai întâi, și modul cum 
Saii procedat întru acâsta, este precum mai jos se arată. 
5. — In timpul călătoriei anuale, sârele se găsesce, o parte de 

vreme dincolo, iar alta, dincâce de equator. Când el este în equator, 
diua este de o potrivă cu nâptea:*) dar de îndată ce sârele trece 
dincolo, nopţile crese şi dilele scad, cu atât mai imult cu cât el este 
mai departe de la equator; până când el încetâză a se mai depirta. 
Atunci, pentru două trei dile. sârele pare a rămânea staționar, şi .de 
aceea, acea epocă a anului, se numesce sol-stifiii. Atunci este la noi 
diua cea mai mică, n6ptea cea mai lungă; temperatura cea mai scă- 
dută; este Iarnă. 

De aici s6rele revenind spre equator: diua cresce și nâptea scade; 
până ce ajungând în equator, avem iarăși diua de o potrivă cu n6p- 
tea. Acesta ține un moment dintr'o qi; atunci este primul eqauinoz ; 
căldura revine, natura renasce: este Primizara. 

De aici sârele ridicându-se din ce în ce mat mult în cmisferul 
nostru, diua, cresce tot mai mult, până când sârele încetâză a se 

  

*) De acolo derivă şi numirea de equator, a acelui briii al pământului,



12 

mai ridica; atunci el pare a remânea două trei dile staționar; este 

al doilea solstițiu. Atunci este diua cea mai lungă; căldura cea mai 
mare: este Vara. | 

De aci s6rele revine iarăşi spre equator, și ajungând acolo, avem 

iarăşi diua de o potrivă cu nâptea; este al doilea equinozu; atunci 
esto 'Tomnă. | 

De aci înainte sârele trece de ceea parte de equator: dilele scad, 

nopțile crese până când ajunge la solstițiul de iarnă, de la care 

am plecat. 
Avem dar pe fie-care an: două solstiţii și două equinosii, și pu- 

tem începe anul de la ori-care din aceste puncte; se preferă însăequi- 

noxul fie cel de Primăvară sati cel de 'Tomnă; fiind că trecerea 

s6relui prin equator ţine numai un moment, care să pote determina 

mai precis de cât un solstițiii, când sârele pare a rămânea staționar 

mai multe dile. 
G.— Anotimpuri. — Cele două equinoxe şi cele două solstiţii, îm- 

part anul în patru părţi aprâpe egale, constituind ast-fel cele patru 
anotimpuri, şi anume: 

„1% Primăcara, de la equinoxul de Primăvară până, la solstițiul 

de vară; 26%) Para, de la acel solstiţiu până la al doilea equinox; 

30) Tâmna, de la acel equinox, până la soltiţiul de Iarnă, și al 

49) Iana, de la acel solstiţiu până la equinoxul de Primăvară. 
7.— Lunile anului. — După acesta, împărțindu-se fie-care ano- 

timp în trei părți egale, avem întregul an împărțit în 12 părți, 

care se numesc luni, de câte 30) sau 31 de dile. Acâsta constitue 

ceea ce se numesce a calendar, în care tâte dilele anului se gă- 

sesc clasate, nu numai pe anotimpuri dar şi pe luni; deosebindu-se 

între ele, prin numerile corente ale dilelor aceliași luni, care se nu- 

mesc date; iar totalul număr de dile ale unui an, constitue lungi- 

mea anului. | | 
S.—Imeeputul anului. — Cât pentru (iua de la care se începe 

anul, acesta nu este necesar ca să fie însuși (iua equinoxului, de 

la care să conteze lungimea anului: începutul lui, pote fi ori ce di, 
„căci dacă numărul total al dilelor anului este bin determinat, atunci 
equinoxul cade tot-M'a-una la aceeași dată. Așa, când anul s'ar în- 

cepe spre exemplu cu 21 dile înainte de equinoxu, atunci acesta 

ar cădea pururea la data de 21 a primei luni a anului; iar dacă 

dilele în total a anului n'ar fi fost -bine determinate, atunci acel
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equinoxu după un interval de mai mulți ani, nu va mai cădea la 
aceeași dată. Acesta este mijlocul cel mai sigur pentru a constata, 
dacă anul calendarului sait cu alte cuvinte: dacă calendarul este 
drept saii greșii. 

9.—Anul civil, anul tropie.— Dar acum este necesar să facem 
distincție între anul calendarului și anul real, adecă timpul unei 
întregi călătorii anuale a srelui. Cel întâi, precum s'au văţut mai 
sus: se compune numai din dile întregi; iar adevărata lungime a 
anului solar, adecă, intervalul de timp, între două treceri succesive 
ale sârelui prin același equinox, se compune nu numai din dile în- 
treci, dar şi din fracțiuni de di; şi spre deosebire, acestui din urmă 

" înterval esact, i se dă numirea de anul tropice, pe -când anul calen- 
darilor, compus numai din dile întregi, pârtă numirea de anul cură. 

Mijlocul de potrivire a anului civil cu anul tropic, consistă întru 
a se acumula fracţiunile de qile de la mai mulţi ani, până când 
acestea, ajung a constitui o di întrâgă,; care se adaogă la ultimul 
an, ca (i suplimentară. Acâsta este meloda numită a, interealărilor. 

Alte ori când anul civil este cu ceva mai mare de cât anul tro- 
pic, atunci se ţine sâma de fracțiunea de di care întrece, și când 
aceea ajunge a constitui o (i întrâgă, se reduce de la ultimul an. 
Acesta este metoda, reducerilor. 

Cu chipul acesta, dacă coincidenţa, între anul civil şi anul tro- 

pie nu se pâte menținea în permanenţă; cel puţin din timp în timp, 

vestabilindu-se acea, coincidenţă, se împedecă o prea mare divergență: 
ceia ce ar aduce mari nepotriviri anului civil, cu anotimpurile anului 
tropic, care ca și acesta remân statornice la, aceleași intervale. 

10.— Efectele greșelilor calendarului. — Este important a ne da 
s6mă de efectul ce produc greşelile calendarului: când anul civil 
este socotit prea scurt saii prea lung. 

Pentru a face acesta mai cu înlesnire, să presupunem mai întâi 
anul civil cu o di mai scurt de cât anul tropic;, atunci calendarul 
va, artta sfârşitul anului: cu o di mai înainte de isprăvirea lui; 

și la prima di a anului urămtor, el va arăta dala două. Diua e- 
quinoxului care după exemplul de mai sus trebuia să fie la 21 a 
primei luni a anului, va avea loc la data 22. 

Apoi la al doilea an, aceeași di va fi la 23; și așa mai de- 
parte: Sar părea că equinoxul avans6ză, de la o dată la alta; dar. 
fiind-că el este statornic, apoi în realitate datele calendarului, și



14 

împreună cu ele sărbătorile, vin din ce în ce mai curând: ele se/ro- 
radesă, cele de primăvară spre iarnă, și cele de iarnă spre tâmnă. 

In casul când anul civil este cu o qi mai lung de cât anul 
iropic, atunci din contră, equinoxul pare a retrograda, dar fiind-că el 
este statornic, apoi în realitate, datele calendarului păşese din ce în 
ce mai înainte, și împreună cu cle și sărbătorile avansezi de la 
primăvară, spre vară și de la vară spre tâmnă. | 

Conchidem dar, că, dacă anul civil este potrivit cu anul tropic, 
equinozul coincide pururea cu aceeași dală; sa dacă anul civil este 
prea scurt, equinozul avansâ:ă în. date, și când anul este prea hiny, 
acelaşi equinoz vetrogradeză. 

$ II— Calendarul lulian 

11.— Calendarul usitat la romani, înainte de reforma lui Iulie 
Cezar, se întemeia pe anul egipten de 365 de dile, adecă, aprâpe cu 
un sfert de di mai puţin de cât anul tropic; din care causă, ca- 
lendarul lor, după fie-care patru ani, arată sfârșitul anului cu o di 
mai înainte, Atunci dar datele cu serbătorile lor, retrogradaii necon- 
tenit; ast-fel că in anul 46 [. d. II. când s'au aplicat reforma, ca- 
lendarul arată sfârşitul anului cu 80 dile mai înainte, și spre a se 
pune începutul anului următor în coincidență cu adevăratul început 
al anului solar, ait trebuit a se continua cu ultimul an până al 
face de 445 dile în loc de 365. 

12. — Reforma lui lulie Cesar.— Iulie Cesar cu consiliele as- 
tronomului Sosigene din Alexandria, socotind anul tropice de 365 +, 
dile, ai dispus ca din sferturile de qi de la patru ani consecutivi, 

"să se constitue o di întrâgă, care să se adaoge la cel de pe urmă, 
al patrulea an. | 

Cu modul acesta, din fie-care patru ani consecutivi, cei trei din- 
tâi sunt de câte 365 dile și pârtă numirea de ani comuni; iar al 
patrulea are o di mai mult, diua suplimentară se adaosă la finele 
lunci Fevruar, care în anii comuni este de 28 de dile, iar în al 
patrulea, an, acea lună are 29 de dile. Şi fiind-că, după, vechiul o- 
biceiii dilele lunelor se conta prin scădere, de la. prima (i a lunei 
următore care se numea calenda, apoi diua suplimentară care se 
adaogă la a șâsa calendă, urma a se numi de două ori a șâsa sai 
bis-seztis (calendae); acâsta aii făcut ca anii aceştia să capete numi- 
rea de bissextiti sau zisceți, 

  

în
.
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13. — Acestă reformă, nefiind înţel6să de către cei însărcinați 
cu aplicarea ci, aii fost viciată chiar de la. întroducerea, ci; în cât 
dupe 36 de ani, ca ai trebuit a fi din nou reformată de succesorul lui Cesar, Jnpăralul August. Luna Fevruar ati remas tot de 28 dile în anii comuni și de 29 în anii viseeți; iar din cele-lalte 11 
lună numai patru aii câte 30 de dile, cele-l'alte șâpte aii câte 31. Anii viseeţi se deosebese de anii comuni prin însuși milesimul lor: 
numindu-se comuni aceea a cărora milesim nu este dividibil cu 4; ȘI visceţi aceea a cărora milesim este dividibil cu acest număr, 

Inceputul anului la Romani cra de la 1 Tanuar, şi era se conta, de la zidirea romei (A. v. e. 754 1. dq. H.) 

$ III. Calendarul lulian adoptat în biserica creștină 

14. — La anul 325 d. HI. Sinodul 1 de la Niceia, care aii sta- bilit principalele dogme ale credinţei n6stre, aii adoptat calendarul Iulian, ca calendar eclesiastie; introducând între sub-divisiunile anu- lui și periodul de șepte qile ale vechei s&ptâmâni a iudeilor. 
Inceputul anului pentru biserică, s'au pus atunci la 1 Septem- 

vrie, precum se vede şi astă-di în catalogul sărbătorilor creștine 
numit senezar; iar era în biserica creștină se număra de la zidi- rea lumei 5508 L d.1L. - 

15.— Cu ocasia adoptării calendarului Iulian, sinodul de la Nicheia ai stabilit şi regulele determinării datei pascilor hotărând: că acea, sărbătore să mu fie mai timpurii de cât cel mult a doua Qi după equinoxul de Primăvară, care pe atunci era la 21 Mart; nică mai târdiu de cât Ja 25 April. De unde resultă că data, pas- cilor nu pote avea loc de cât în 35 de dile de la 22 Mart până la 25 Aprilie. 

$ IV. Reforma Gregoriană 

16. — Nimeni nu se îndoia pe atunci, că data de 21 Mat nu 
va mai fi odiniâră, data, equinoxului, și 22 Mart limita inferiâră a datei pascilor: a doua qi de la același equinox; astă-qi acea dată 
este a 13 qi după equinox. 

Tocmai peste 1257 ani: în 1582 stai băgat de sâmă că oqui- o noxul de Primăvară, în loc de 21 Mart ajunsese atunci a fi cu
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10 dile mai înainte: la 11 Mart, ceea ce denotă (10) că anul civil 

al calendevului Iulian, era prea lung; şi din causa acâsta data pas- 

cilor care de la stabilirea ci era legată cu primele dile ale Primă- 

verii, înainta în anotimpuri din ce în ce mai mult, și tindea a 

ajunge să se serbeze vara. 
Era dar indispensabil a se pune capăt acestor greșeli, și a se 

lua măsuri contra reinoirei lor. Acesta s'aii făcut prin reforma Gre- 

goriană. 
17.— Greşela calendarului Iulian. — Precum s'au arătat mai sus 

(19), prin calendarul Iulian, lungimea anului tropic, se socotea a 

îi de 3651/, dile; dar în realitate adevărata lui lungime este cu 

11 minute mai puţin de cât 3651/, dile. 
Numai timpul îndelungat și actualul progres al sciinţei, aii pu- 

tut pune în evidență, o greșâlă atât de neînsemnată; şi mirarea 

nu este că s'aii comis acea greștlă, dar cum s'aii putut atuncea 

calcula lungimea anului cu atâta precisiune. 
In adevăr, astă-Qi după atâtea, perfecționări aduse mijlâcelor pen- 

tru măsura timpului, totuși, intervalul între două pasage succesive 

a s6relui prin același equinoxu, cu ori câtă precisiune s'ar calcula, 

nu se crede îndestulător; și spre a se micșora greșelile de tot felul, . 

so ia un interval de 100 de ani: (fiind-că astă-qi se găsesc prin 

observatori, calculul acelor pasage cu 100 de ani mai 'mainte), şi 

împărțindu-se acel interval prin 100, greşelile se reduc ast-fel 

numai la a suta parte; şi ast-fel calculat avem, lungimea anului 

tropice: în qile și fracțiuni de qi; de 365% 24 22 56 

iar anul calendarului Iulian 365 25 

  

Deci acest din urmă este mai mare cu 0, 00 7741 

Acestă diferență acumulată în 400 de ani, ajunge a fi de: 

3 gile şi 0,0976 dintro di. 

Ast-fel dar, în fie-care 400 de ani, calendarul Iulian socotesce 

trei (3) dile mai mult, care trebue a fi scădute, și osebit mai re- 

mâne la fie-care 400 de ani o diferență de 0,0976, care acumu- 

lată iarăși întrun înterval de qece ori câte :400 de ani, adică într” 

un interval de 4000 de ani, mai nasce încă o di care şi aceia 

tebuo a se scădea din 4000 în 4000 de ani. Trebuie dar, a se 

lua, dispoziţii : RE 
10 A se remedia greșelile acumulate din trecut. 
20 A se preveni reproducerea lor în viitor,



  

i? 

18. — Remediarea sreşelelor acumulate din trecut. — Precuni Sati arstat mai Sus, în anul reformei 1582, data equinoxului care : pe timpul sinodului 1 de la Nicheia era la 21 Mart, atunci ajun- sese a ficu 10 qile mai "nainte, adică la 11 Mart, în loc de 21, și dar înainte de tote, trebuia, a se avansa datele cu 10 unități; în care scop s'au luat hotărârea că: 
Data de 5 Oct. 1582, să se socotâseă a fi 15 Octomvrie; iar - dilele săptămânei au continuat succesiunea lor, ca, și în trecut. Diua de 5 Oct. era Vineri, şi Vineri ai remas și dupe schimbarea datei din 5 în 15. 
19. — Cât pentru a se preveni reproducerea în viitor a acelorași greşeli; trebuia, precum s'aii dis mai sus, a se reduce anii în fie- care interval de 400, câte cu trei dile, și spre a se pune acele re- duceri în armonie cu regulele calendarului Iulian, s'au Y observat mai întâi că anii secolari, fiind toți ani visecți, urma a li se a- dăogi diua suplimentară de 29 Fevruarie. Deci, scăderea unuia din acel aul, cu o di, se putea face pe nesimţite: numai suspendându-se adăogirea dilei suplementare de 29 Fevruar. Prin acâsta anul, care de alt-fel, era să fie visect, remâind atunci an comun, se scădea în realitate cu o di. 
Dar acum din 400 de ani, numai trei urma a fi ast-fel re- duși; deci, cum să se al6gi ? cum să se cunscă seculari cari ur- m6ză a se scădea, de acela care continuă, a remâne visect? In astă privire, S'aii imitat ceea-ce se face în calendarul Iulian, pentru deo- sebirea, anilor comuni din anii visecţi, prin însuși “milesimul lor ; Și iată cum: 
Dacă la un an secular, (1300, 1400, 1500, 1600) se consideră numai partea seculară al milesimului, se observă că din acele nu- mere, numai al 4 este dividibil cu 4; iar cele-Valte trei nu sînt dividibile; deci s'aii deosebit și secularii în seculari viseeţi Și Secu- lari moviseeţi (a, cărora, parte seculară nu este divizibilă cu 4) și numai aceștia sunt reductibili; iar cei al 4 r&mân nereduşi. Așa, din secularii de mai sus, numai 1600 este ireductibil; și chiar şi unii din aceștia, le vine rândul din 4000 în 4000 de ani, a fi re- duși, pentru a se complecta. reducerile necesare. 
20. — La acesta se mărginesc admirabilele disposiţiuni a refor= mei Gregoriane, având de scop a restabili coincidența equinoxului cu data 21 Mart. 
P. Donici, Calendar Bis. 

 



18 

- Ele presintă avantagiul de a nu schimba întru nimic, generala 

economie a, calendarului Iulian; şi o-dată cu corectarea greșelelor a- 

cestuia, se reservă și mijlâce de a mai aplica și alte corectări, a 

cărora, necesitata, s'ar putea ivi în viitor, cu progresele sciinţei, şi 

cu perfecționarea mijlâcelor de observaţie. 

Dar reforma Gregoriană, provocată dintr'o chestiune religi6să, ai 

__toebuit a fi aplicată la calendarul ecleziastic; şi în acestă privire, 

dispoziţiile adoptate ai fost mai puţin fericite. Pe când reforma ca- 

lendarului. civil aii obținut de îndată adsentimentul universal ; apli- 

carea, ei la calendarul eclesiastic aii fost lung timp respinsă, nu 

numai de biserica de Răsărit, dar și de bisericele heterodoxe ale 

apusului, chiar şi când acestea s'aii hotărât a adopta calendarul 

Gregorian, (Luteranii în 1700 și Evangheliștii în 1752), acesta 

ai făcut cu expresă reservă în privirea datei pascilor, care cra 

principala, chestiune controversată. 
91. — Din același motiv, reforma Gregorianiă, este și astă-di res- 

pinsă de biserica ortodoxă de Resărit, și de tote popârele de acestă 

religiune; și scopul ce ne-am propus prin studiul de faţă este: de 

a se arăta mijlcele dupe care s'ar putea adopta reforma, fără a se 

atinge datinele şi prescripţiunile stabilite de la început în biserica 

ortodoxă. 
Prin acâsta, credem a înlătura tâte piedecile ce se opun până 

astă-di, la, adoptarea unei reforme, aprobată de sciintă și sancționat 

prin o îndelungată aplicaţie; şi a căria necesitate devine din ce în 

ce mai simțită. 

29. — Dupe ce am arătat: cum este întocmit calendarul Iulian, 

și în ce se mărginesce reforma Gregoriană, ne râmâne a arăta acum: 

în ce consistă aplicarea unui calendar, ori-care, la serviciul biseri- 

cese. Acesta face obiectul Calendarului Eclesiastic, despre care ne 

vom ocupa. Se 

4



  
Partea [Ia 

Calendarul Eclesiastic 

23. — Serbătoră fixe. — In calendarul eclesiastic, fie-care qi 
a anului este consacrată ca aniversară a faptelor remarcabile în is- 
toria, Disericei, a bărbaţilor luminători a creștiniităței, a martirilor, 
a părinților, a învăţătorilor cari aii contribuit spre lăţirea, creştinătiă- 

"ţei. Acestea sunt serbătorile fize: ast-fel numite, fiind-că ele rămân 
în tot-d'a-una la aceleași date. 

24. — Serbători variabile, — Osebit de cele mai sus arătate, 
mai sunt și alte serbători, a cărora dată variază cu acea a Pas- 
cilor, şi care, pentru acest cuvânt, portă numirea de serbători raria- 
bile. Fie-care din acestea, se serbâză, la un interval determinat: de 
dile saii de săptămâni; înainte saii dupe Pasci; ast-fel că, datele 
lor sunt cunoscute îndată ce se cunâsce data Pascilor ; și pentru de- 
terminarea, acesteia, există, osebite metode practice, care dupe scopul 
ce'și propun, se despart: în două categorii deosebite. E 

Unele servă spre a se afla diua seplemânei  covespunditâre la 
ori-ce dală a anului, şi acestea, constitue calendarul solar, altele 
servă spre a se afla data lunei nouă sati aceea a lunci pline, și 
acestea fac obiectul calendarului lunar. 

Atât pentru unele cât și pentru altele, metodele diferă în bise- 
rica de Răsărit, de acele obicinuite în biserica de Apus ; și spre a ne 
putea da sema de modul cum se aplică calendarul stil nou în bi- 
serica de Apus și a cvita greșelile ce se fac acolo, este necesar, a 
avea cunoscință nu numai de metodele nâstre, dar și de acelea; apoi 
dar siliţi suntem,-a expune atât pe unele cât și pe altele. 

Vom face mai mult chiar: pentru acele metode ce ni se par
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mai lesnici6se, vom arăta cum se pot aplica de la noi la apuseni, 

și vice-versa. Acâsta, ne va înlesni tot-o-dată și comparația între 

resultatele dobândite de o parte și de alta; și cu modul acesta, va. 

putea fie-care în deplină cunoscinţă, a alege ce este mai drept și 

mai conform cu prescripţiile bisericei creștine.*) 

CAP. L— Calendarul Solar 

25. — Pentru a se afla, diua săptămânei corespundătâre la o 

dată, Gre-care, există două metode, usitate, una în biserica de Resărit, 

și alta în biserica de Apus. 
Cea d'întâi are de scop a determina dia seplemânei cu care 

se începe nu numai anul, dar și fie-care lună a anului; cea a doua 

are de scop, a determina datele în care cad cele 52 de Dumineti de 

peste an. 
Cea d'întâi pârtă numirea de metoda mânei anului; cea a doua 

se numesce metoda literei dominicale. | 

Amândouă conduc la acelaș resultat: de a, se sci giua sâpli- 

mânei corespundetâre la ori-ce dală; și amândouă se întemeiază pe 

un period de 28 ani, care pârtă numirea de ciclul solar. 

Ş L. Ciclul Solar. -- Metoda mânei anului 

26. — După disposițiunile calendarului Iulian, cari sunt aceleași 

și la calendarul Gregorian, anii de la începutul ercă, se succed în 

grupuri câte de patru, din care, trei sunt ani comuni câte de 365 

dile, și al 4 visect de 366 dile. 
Să întocmim deci, în acâstă, ordine, un şir de ani dispuși câte 

patru pe linie, vom forma ast-fel o tabelă cu patru colGne, din care, 

cea de la drâpta, coprinde numai ani visecţi; iar cele-l'alte trei, nu- 

mai ani comuni câte de 365 qile, fiind compuși numai de săptămâni 

şi ile, ce întrec peste șâpte, şi pe care dile le vom deosebi unele 

de altele, în loc de numirile lor, prin cele dintâi șiple miumere de 

la 1-—7. 

* Metodele de comput, usitate în biserica de Răsărit, nefiindu-ne cunoscute de cât de 

la cei ce le practică ca formule empirice, apoi'spre a se evita greşelele ce star putea face 

în aplicarea lor, s'aii credut necesar a se arăta amănuațitele raționamente, cari aii putut 

servi la stabilirea lor,



  
27. — Intoemirea Cielului, — Observ acum că, anii comuni câte 

de 365 qile, cuprind 52 de săptămâni complecte și o qi; ast-fel că 
dacă un an, începe cu una din dilele săptămânei, apoi tot cu aceea, 
se și isprăvește; în cât următorul, începe cu a doua di a săptă- 
mânei și dacă n'ar fi de cât numai ani comuni, după șepte ani, 
următorii S'ar începe iarăși cu aceleași dile ale săptămânei; însă 
anii visecți, cuprindend 52 de săptămâni și două dile, întrerup a- 
câstă periodicitate, 

Presupun dar că, primul an al ciclului, începând de la 1 Ia- 
nuar cu diua 1, după, 365 de dile, el se va isprăvi cu aceiași qi 
a septemânei (1), în cât următorul va începe la 1 Ianuar cu diua 
(2), cel-Palt va începe cu diua 3. 

Să însemnăm dar, în tabela alăturată: în dreptul anilor 1, 2, 
3 şi dilele săptămânei (1) (2) (3) cu care se încep acei ani. 

AL d-lea an, de și este visect, dar la 1 anuar, el începe ca şi 
cei-Valţi ani, numai cu o di mai mult: fiind-că diua suplimen- 
tară, 29 Fevruarie, se adaogă după dous luni la finele lunei Fe- 
vruar. Acel an începe dar cu diua (4) și dacă ar fi tot an comun, 
el s'ar isprăvi cu aceiași di (4), însă la finele Fev., adogându-se, 
diua suplimentară 29 la locul unde era să fie 1 Mart, tote datele 
ulteridre, până la, sfârşitul anului, se preînping mai "nainte cu o 
di; atunci dar, acest an, în loc de a, se isprăvi cum aii început cu 
diua, (4), se va, isprăvi cu diua (5). Acâsta este ca, și când el sar 
îi început cu diua (5). 

Prin urmare, anul visect, are două dile începătâre: Una (4) 
care durâză numai pentru anuar și Fovruar și cea a doua (5) care 
dureză pentru restul anului. 

Deci, anul acesta, se va, isprăvi cu diua (5) și dar următorul 
an al S-lea va începe cu diua (6); anul al G-lea va începe cu 
diua (7), care constituind o întrâgă săptămână, următorul an, a 7-lea, 
va începe iar cu diua (1) şi cel-lat fiind visect va avea urmă- 
torele două dile (2, 3); şi continuând ast-fel până la al 28-lea an, 
pe a f-a linie vom vedea, că, anul acela, ca an visect, are două Qile 
începătâre (6 şi 7); în cât, următorul an ar trebui se încâpă cu 
diua (1), toemai așa cum stai început anul 1. 

3
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. J a: a 
Este dar vederat, că anii următori:, vor avea aceleași dile în- 

cepătâre, ca și acei 28 ani precedenţi. 

lată întrega tabelă: 

  

  

1 2 3 4 

(1) 9 | 8 |) 66) 

d 6 7 3 

(6) | 90| (D100) 

9 | ao | 12 

0 | 6010 0) 

13| 14 | 15 | 16 

91| (310 0 

17 | 1s | 19 | 20 

0102 8) 

  

    
  

  

  

21 92 23 24 

(5) (6) (9 100) 2) 

25 26 | 27 28           3) | 40 | 6 |5 (9 
  

28. — Definiţie, Toţi anii: trecuţi, prezenți și viitori, s'a în- 

şirat și se vor înşira pe rând la câte unul din numerile succesive 

ale tabelei de mai sus, şi când se isprăvesce tabela cu anul 28, 

va reîncepe din capăt de la No. 1. | 

“De aceia acest period de 28 ani, ai dobândit numirea de ciclu 

solar. 
Pentru a sci dar, la, care din numerile ciclului de mai sus, co- 

respunde un an dat, prin -milesimul lui -de la Hristos, este de ajuns 

st scim: de la care anume an, încep a percurge aceste peridde 

câte de 28 ani; căci atuncă, vom sei câți ani sunt de acolo până



  

  

i 
. 
| 
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Ja anul propus și împărțind numărul lor cu 28, vom sei: câte pe- 
ri6de de 28 ani sunt de atunci și câţi ani s'aii întrebuințat din 
ultimul period. Restul împărţirei, ne va arăta dar, el însuși No. pe- 
riodului cu care corespunde anul propus. Acel număr de ordine al 
perioaului, se numesce ciclul solar al anului propus. 

Lângă acel număr, găsim în tabela de mai sus și cifra dilei 
săptămânale cu care se începe acel an; acea cifră pârtă numirea, de 
Mâna anului*) 

In fine anul de la care încep a percurge ciclele solare, se nu- 
mesce Origina ciceului solur. 

In genere, acel an se obicinuesce a se lua înainte de Era cres- 
cină. În biserica de Răsărit, acel an este 5508 [. de H. 

Ast-fel că, spre a avea numărul total al anilor de la origină, 
până la anul ce ni se dă prin milesimul lui de la Hristos, trebue 
a se adăoga la acel milesinv 5508; şi pentru a se afla ciclul solar 
al acelui an, se împarte acea sumă cu 28, iar restul împărţirei 
este ciclul anului. 

Să însemnăm dar, în- genere, milesimul de la Hristos al a- 
nului cu A., suma (5308-41. va trebui a se împărți cu 28; şi. 
acâsta se face împărțind mai întâi 5508 cu 28, apoi restul împir- 
țirei se adaogă la milesimul JM. și suma se împarte din nou cu 28. 

Procedând ast-fel şi împărțind 5508 cu 28, avem un rest de 
20, care adaos la milesimul anului şi împărţit cu 28, ne va da 
ciclul solar al acelui an. Astfel, este tot una a se adăogi la mi-i 
lesimul anului 5508 sai numai 20; de unde conchidem: că ori- 
gina ciclului solar, în computul viserieci do Răsărit, este 5508 sai în 
prescurtare 20. 

29. — După cele mai sus expuse, regula pentru aflarea ciclului: 
solar și a mânei unui an, în stil vechiu, (în biserica de Răsărit) 
este următârea.: 

La milesimâde la Hristos al anul propus, adauge 5508 sai 
în prescurtare 20; împarte suma cu 28 și vestul împărțirci este 
ciclul solar al acelui an. Când împărțirea mu lasă nici un vest, abunci 
împărțitorul 28 este ciclul solar al anului. Cuută acel ciclu în. tabela. 
ciclului solur şi sub el vei afla mâna acelui an. 

*) Diiele care întrec peste o săptămână, so țin la mână spre a so adăogi cu altele 
până la complectarea uuei alte sâptămâni; tot aşa cum se obicinuesce la calcul a se re- 
ținea la mână; decile, sutele, etc., spre a se adăogi la unităţile de același fel. De acolo 
ai venit şi denumiren de: mâna anului.
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Exemplu anul 1897. 

Fac mai întâi 20-4-1897—1917. 
Impart apoi cu 28, și avem: 

1917|28 

168 |68 
237 
224. 

13 

  

Deci restul 13 este ciclul solar al anului 1897, şi căutând 
în tabelă, aflăm lângă acesta mâna anului (2). 

Avem dar, pentru 1897, ciclul solar 13. 
mâna anului 2. 

30. — Bilele săptămâncă eorespundătâre la ţitrele mâncă anului. 
Până aci, asupra qilelor săptămânei cu care se încep osebiţii ani 
a ciclului solar, suntem numai în generalități; nu cunâscem qilele 
începătâre a anilor de cât prin numerile de la 1—7? şi nimic nu ne 

indică cu care anume di a stptămânci corespunde qiua (1). Acâsta ar 
îi de ajuns, ca să cun6scem apoi și însemnarea celor-lalte numere. 

Dar acâsta este lesne de aflat; n'avem de cât a calcula cu re- 
gula de mai sus, ciclul solar și mâna unui an, precum este anul 
1897, a căruia mână este (2).-— Acâsta însemnă că, la Li lanuar, 
anul 1897 începe cu diua (2), și calendarele civile ne arată că acea 
di este Mercuri. Atunci dar ţifra (2) însâmnă qiua Mercuri ; de unde 
conchidem că, cele şâpte ţifre ale mânei anului, corespund cu qilele 
s&ptămânei, precum urmeză: 

1 2 3 d 5 6 „7 

Marţi | Mercuri | Joi Vineri | Sâmb. | Dumin. | Luni 

Se va părea stranii, că, la întocmirea unei metode atât de im- 
portante, nu s'aii avut în privire a se potrivi: ca întâia di a săpt&- 
mânei să fie cea anume ohicinuită, pentru începutul septemânei, Dar 
iată ce justifică acestă urmare: 

Mai întâi putem a ne întreba, cu care săptămână să se fi po- 
trivit numerile mânei anului? Cal începutul săptămânei nu este a-. 
celași la tâte popârele.
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In legea veche, qilele stptămânci se deosebea unele de altele prin numerile de ordine, Sâmbăta fiind qiua a €*; ast-fel că, săptămâna se începea cu diua care la creştini ati luat numirea de Duminecă. 
Intre? popârele creştine chiar, este deosebire în acâstă privire. 
La popârele de origină latină, dilele săptimânei pârtă numirile 

principalelor planete, afară de Dumineca, care ca qi de repaos este a 7*; şi dar săptămâna se începe cu diua Luni, care în vechiul 
testament era a, 9 di a săptimânei. 

La greci, dilele săptemânei pârtă ca, și la evrei, drept numiri, 
numerile lor de ordine, afară de întâia, căria i s'a dat numirea de Duminică, dar ati păstrat locul tot în capul săptimânci; ast-fel 
că Luni, se nnmesce la ci a 2%, Marţi a, 33, ete. 

Ne-fiind dar uniformitate la tâte popârele s'aii renunțat a se 
mal ținea + acâsta în vre-o sâmă; dându-se tâtă atenția asupra 
celor-lalte condiții ce se cer a fi îndeplinite la stabilirea unu ciclu 
solar. | 

Cu tâte acestea, atât la greci cât şi Ja noi, s'aii luat disposiţii, 
precum mai jos se arată, spre a se menținea începutul săptămânei 
precum se obicinuesce: la.ci cu iza Dumineeei; sar la noi cu diua 
Lai, 

31. — Dupe cele mai sus expuse, putem cu înlesnire a. deter- 
mina diua s&ptămânei cu care se începe ori-ce an. Ne mai rămâne 
acum a arăta, prin ce mijlâce se pâte, de la mâna anului, a se de- 
duce, diua săptămânei cu care se începe ori-ce lună din acel an. 
Cu acâsta uşor s'ar putea apoi, a se deduce: în ce di a septemânei 
cade ori-ce dală. 

32. -— Mânele lunilor. Numărul dilelor osebitelor luni a anului 
fiind statornic; dacă anul se începe la 1* Ianuar, cu diua una, 
uşor se pâte afla, cu ce qi a săptimânei se începe fie care lună. 
lată în ce mod se face acesta: | 

Ianuarie având 4 săptămâni și 3 dile; dacă acâstă lună aii 
început cu diua 1, apoi următârea lună Fevr. va începe cu diua, 
4; și fiind că în anii comuni, acâsta lună are tocmai 4 săptămâni, 
apoi și Mart va începe tot cu acea di de 4, (schimbare ce inter- 
vine în anii visecți prin adăogirea, dilei suplimentare de 29 Fevr. 
se corectâză, prin schimbarea mâneci anului. Aici n'avem a: ne o- 
cupa de ea.) 

3
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Continuând ast-fel, "vom stabili pentru tâte lunile, ţifrele dilelor 

cu care ele se încep, când anuar începe cu diua (1). Acestea sunt: 

lan. Fer. Mart. Ap. Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Noem. Dec. 
44 1 2 5 1-3 61 4 6 

Aceste numere pârtă numirea de mânele lunilor; să nu se uite 

însă, că ele sunt stabilite, numai pentru casul când mâna anului 
este (1), adică când anul se începe cu diua Marţi. 

Dacă mâna anului ar fi 2 sau 3, adică: dacă cl s'ar începe 

cu diua, Mercuri saii Joi, atunci mânile lunilor s'ar computa cu 

începere-de la acele dile*) | 
33. — Regula delinitivă.— Modul de procedare mai sus arătat, 

ar putea, simplifica, adunându-se mai întâi mâna anului cu mâna 

lunci ce se propune, și computând dintr”o singură dată, suma acelor 

-mâni; se va, observa însă, că cu modul acesta: diua cu care se 

începe anul, şi de la care se începe computul mânei lunei, intră 

de două ori în sumă, şi ast-fel acesta este cu o di prea mare. 

Aşa, în casul precedent, adunând mâna anului 3 cu mâna lunei 

Mast 4, şi computând suma 7 cu începere de la diua Marţi am 

avea: pentru suma 7=—Marţi, Mercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Du- 
minecă, Luni. | 

In loc de Duminecă, am avea Luni. Este dar indispensabil a 

se evita acea, greștlă; și pentru acesta avem două mijlâce: sai a 

se reduce suma cu o unitate, și u se computa cu începere de la 
Qiua Marţi; sau a se conserva suma întrâgă, dar a se începe com- 
putul cu o di mai înapoi, în loc de Marţi, a se începe cu diua Luni. 

Acest din urmă mijloc, are și avantajul de a începe computul cu 

diua Luni, care la noi este începutul săptămânei. Acestă s'aii și a- 

doptat; și dar, regula pentru aflarea dilei săptămânale, cu care se 

începe ori-ce lună este următorea: 

Tifra mânei anului, adunată cu țifra mâneci hui şi computală 

cu începere de la diua nui, așa cum se numivă dilele stptimânei 
“no dă. diua incopitâre a lunci. 

") A compula, însemnâză: a împerechea două serii de noţiuni, aşa se computeză: 

mâna anului cu ciclul solar, sai cu dilele s&ptemânci, etc. 
Jată cum sar urma în casul de față, când mâna anului fiind 3, am voi a sci diua 

cu care se începe luna Mart, a căreia mână oste 4: vom computa mai întâi mina anului 

3 cu începere de la diua Marţi, dicând Marţi, Mercuri, Joi: deci doi începe anul; şi dar 

cu începere de la acestă qi se vor computa şi mânele lunilor: pentru mâna lunci Mart 

care este 4, vom dice: Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminecă, şi dar Duminecă este I-iii Mart.
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“84. — Diua stptămânci corespunqătore la oră-ec dată. 
Cunoscând diua septemânei cu care se începe o lună mai scim 

pentru a, ne orienta, că în. aceeași di cad şi următârele date: 1, S, 
15, 22 şi 29; cu ajutorul. acestora, ca de la nisce repăre fixe, a- 
jungem cu înlesnire a, determina, diua s&ptimânei corespundatâre la, 
oră-ce dată. 

35. — Mânile lunilor după vechile metode.— După vechile me- 
tode de comput, odinisră atât de răspândite printre clericii noștri, 
în computul de mai sus, săptămâna, se socotesce, începând ca la greci, 
cu diua Duminecei. Atunci țifrele de mai sus a mânei lunilor tre- 
bue a se spori cu câte o qi: aşa ţifra lunei Mart, din 4 devine 5; 
acea a lunei April din 7 devine [......... acea a unei Decemvrie din 
6 devine 7. 

Tot odată, spre a se evita dificultățile ce resultă cu cele două mâni 
a anilor visecți, apoi anul se socotesce cu începere de la luna Mart. 
Atunci diua suplimentară de 29 Fevruarie, fiind la finele anului 
precedent, face să dispară una din mânile anului visect; în cât ci- 
clul solar se presintă precum mai jos se arată: 
  

1 2 3 4 
90| 29| |6 
5 6 7 8 

(6) 90| 00|) 
9 10 | 11 | 12 
0100 |(090| 
13 | 14 | 15 | 16 
29| 090| |(6 
17 | 18 | 19 | 20 
01012 | (4% 
21 | 22 | 23 | 24 
510| 09| 8) 
25 | 26 | 27 | 28 
3|(00|0|( 
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Mânile anilor comuni, se succed cu deferența de o di; iar accea 
a anului visect, este cu două dile mai mare. de cât precedenta. 

Acâstă disposiţie pâte presinta Gre-care înlesnire. Dar cu modul 
acesta, cele două luni lanuar și Fevruar, care era în capul anului 
tree acum la sfîrşit; acolo dar se cuvine să determinăm din noii 
mânile lor, în raport cu mâna lunei Decemvrie,.care crescută, cu o 
unitate din 6 aii devenit 7. 

Deci, dacă Decemvrie, care coprinde 4 stptămâni şi 3 ile, se 
începe cu diua 7, apoi Ianuarie se va începe cu diua 3; şi pentru 
aceleași cuvinte, Fevruarie se va începe cu diua G. 

Acestea sunt dar mânile: celor două luni ce se adaogă la finele 
anului. 

In total dar, mânile lunilor crescute cu o unitate, sunt următărele:: 

Mart Ap. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Noem. Dec. Ian. Fev. 

5 1 36 1 4 729 5 7 3 6 

Computând dar, cu aceste mâni, septmâna trebue a se începe 
cu diua Duminicei. 

36. — Mijl6ce mnemonice.— Pentru a se înlesni ţinerea, de minte 
a ţifrelor de mai sus, s'aii întocmit următârea frasă, compusă din 
12 silabe, corespundând cu cele 12 luni; și lilera începătâre a, fie- 
cărei silabe, însâmnă (în numerotaţia, alfabetică) țifra, lunei cores- 
pundătâre. Iată acea frasă în limba, veche a. bisericei grece: 

Mart Ap. Mai Lun. lul. Aug. Sept. Oct. Noem. Dec. Ian. Fev. 
5 1 3 6 LL 4 1 2 5 1 36 

Ev at-pov-sluv a -0i - îi - Bow e - e - pe-etor 

Pentru computul nostru, cu începere de la i? Tanuar, socotin- 
du-se săptămâna cu începere de la qiua Luni, avem numerile uL- 
mătore : 

1, 4,4— 79, 5— 78, 6— 1,4, 6— 
Și spre a, se înlesni ținerea: lor de minte, se recomandă exuparea 

lor câte trei: observând că grupele externe 1 4 4 și 14 6 se 
as6mănă mult și că cele din mijloc 7 2 5 și. 7 3 6, începând 
cu țifra 7, se complectâză cu ţifrele 2 5 şi 3 6, cu diferența câte 
de o unitate.
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37. — Exemple. 
1*) Pentru o dată din cele 10 luni începitâre de la Mari. Care 

este diua s&ptămânei corespundătâre la data 6 August 18972 
Căutând ciclul solar dupe regula No. 29, aflăm ciclul solar a, 

anului 1897—13. 
mâna anului 2. 

a) Aplicând mânile lunilor n6stre pentru August, avem 3. 
Deci, făcând suma mâni anului 9, cu mâma lunci 3, avem 

3-+22—5. Computez dar suma 5 cu începere de la diua Luni și 
vom avea: Luni, Marţi, Mercuri, Joi, Vineri. 

Deci, Vineri este 1 August, Vineri va fi şi 8 August şi dar, 
6 August va fi Mercuri. 

b) Aplicând mânile lunilor ca la greci, avem la 
August mâna lunci. . i. d 
iar mâna anului 1897, este aceiași .. ... 9 

deci 6 
și computând suma 6 pe qilele săptămânei, cu începere de Duminecă, 
aflu 1 August, Vineri, de unde conchid că 6 August este Jereuri. 

2%) Pentru o dată din cele două luni Ianuar şi Fovruar, care 
este diua săptămâni corespunătâre Ja data 2 Fevruarie anul 1897. 

Mâna anului 1897 ne este cunoscută: ca este 2, 
a) Aplicând mânile lunilor: nâstre pentru Fev. avem 4, care adăogâu- 

du-se cu mâna anului 2, avem suma 6; computez dar suma 6 cu înce- 
pere de la diua Luni, dicând Luni, Marţi, Mercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă. 

Deci Sâmbătă este 1 Fevruarie. 
Prin urmare 2 Fevruarie este Duminecă. 
b) Pentru mânile, crescute ca la greci, anul începând de la 1 Mart, 

luna Fevruar face parte din anul trecut 1896. Deci, mâna, aceluia, 
ne trebue ea este (1); 

iar mâna lunei Fev. crescuti cu o unitate, dupe cum se arată 
în No. precedent, este 6; şi dar suma este 7. 

Computez, suma 7 de la Qiua Duminicei, se află că Sâmbătă este 
1 Fevruarie; deci dar, Duminecă va fi 2 Fev. 1897. 

Din aceste exemple, conchidem, că metoda 7mânilor scădule, în- 
cepând săptămâna de la diua Luni, este cea mai lesnici6să. 

Ş II.— Metoda literei dominieale 

38. — Tot în scopul de a, se afla diua săptămânei corespunqă- 
tore la o dată 6re-care, computiscii apuseni, întrebuințeză o altă
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metodă numită: a literei dominicale, care cu concursul calendarului 

perpetuu, este cu mult mai lesnici6să de cât tâte metodele n6stre mai 

sus expuse, și pe care ne propunem a o adopta la ciclul solar al 

bisericei de Răsărit. 
39. — Calendarul perpetuii. Este ca tâte calendarele, o înşirare 

a dilelor anului, împărţite în 12 luni; dar în loc de dilele săptă- 
mâneci cu numirile lor, acestea se însâmnă, indeterminat, cu primele 

șepte litere ale alfabetului: A. B. C.D. E F.G. 
Ast-fel, aceste litere nu însemnă nimic; dar îndată ce se scie 

care din ele însemnă diua Duminecei, cele-l'alte urmeză cu numi- 

rile dilelor săptămânei. Dacă spre exemplu F însemnză: Dumi- 
necă; atunci G însemnâză Luni, A Marţi, B Mercuri, ect. 

Calendarul perpetuii, începe cu litera A de la 1** Tanuar, și merge, 

repetând cele șâpte litere, până la, 31 Decemvrie; unde el, se ter- 

mină cu aceiași di A cu care s'aii început. 

40. — Litera dominieală a anului.— Pentru a ne putea servi 

de acest calendar, este dar indispensabil a se sei: care anume din 

cele șâpte litere, însemnâză, pe fie care an, Qiua Duminecei. Acesta 

se hotărasce, ca și mâna anului cu concursul ciclului solar; și pen- 

tru a pune în legătură acâstă metodă, cu metoda miânci anului, vom 

lua, însuşi ciclul solar al mânei anului, stabilit la No. 27 de aicea, 

și vom îuserie tot acolo, alăturea cu mâna anului și litera cores- 

pundătâre care, în acelaşi an, însemnă, iua Duminecei și portă nu- 

mirea de: dominicala anului. 
41. — Ciclul solar al literei dominicale. — Vom lua dar din noii 

tabela de la No. 27, cu anii şi cu mânile anilor arătate acolo, și 

vom începe a, ne da sema, pentru fie-care an, care este dominicala 

lui; ţinând sâma: că qilele săptămânei corespund cu cele ștpte 
cifre ale mânci anului, în ordinea urmiitore: 

r 
= 

1 2 3 d 5 6 i 
Marţi Mercuri Joi Vineri Sâmb. Dumin. Luni 

Având tot.de odată în vedere şi tabela aci anexată sub No. LV, 

care este calendarul perpetuii. 
Deci, anul. 1i* al ciclului nostru, are mâna anului (1), și dar, el 

se începe cu qiua Marţi, la 1* anuar. - 
Atunci dar, cea întii Duminecă este la 6 Ianuar; a doua Du: 

minecă va fi la 13 Ianuar; a 3* la 20 Ianuar, și așa mai departe;
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şi la fie-care din aceste date, corespunde în calendar aceiași literă 
F. De unde conchidem: că pentru întregul an F însânnă diua Di- 
minicei;, F este dominicala anului 1* ul cichuilui: o însemnăm dar 
în tabelă la acest an, sub cifra (1) a mânei anului. 

Anul al 2'** al ciclului, având mâna ?, începe cu (iua Mercuri 
și dar, întîia Duminecă în acel an va fi Ja 5 anuar, a doua Dumi- 
necă la 12; și la tâte aceste date, în calendarul perpetuii, corespunde 
litera E; de unde conchidem: că pentru al 2** au al ciclului, 
E este dominicala anului — O însemnăm dar acolo. 

AL 3" an având mâna 3, începe la 1 lanuar cu diua Joi în 
cât, prima Duminecă este la 4 anuar, şi acolo în calendar ris- 
punde litera D. Deci pentru al 3!* an al ciclului, D este domini- 
cală; o însemnăm şi pe acâsta în despărțitura anului al 3iea, 

Al 4! an este visect, cl începe cu qiua Vineri, și dar, întîia, 
Duminică este la 3 Ianuar. Acolo, în calendarul perpetuii, se găsesce 
litera C. Acâsta este dar dominicala anului; însă numai până la 
finele lunei Fevruarie, când urmeză a se adăoga diua suplimentară 
de 29 Fevruarie, care nici nu se giisesce în acest calendar. De cât 
28 Fevruar, având în calendarul perpetuii litera C, ştim că este 
Duminică, fiind că C este dominicala acestui an. Atunci 29 Fe- 
vruarie va fi Luni, și 1i* Mart va fi Marţi; în cât cea întâi Du- 
minecă va fi la 6 Mart, dată la care, în calendarul perpetuii, co- 
respunde litera B. Acâsta va fi dar de aci înainte, pentru cele- 
Valte 10 luni, dominicala anului. 

Deci dar, anul al 4!*%, fiind viseet, are două dominitale: C ȘI 
B; cea întăi servă, numai pentru lunile Ianuar și Fevruar; iar cea 
a doua B, servă pentru restul anului — Dar să continuăm. 

Anul al 5i* având mâna 6, începe cu însuși diua Duminecei 
Ja 1*" Januar, unde se găsesce litera A; și dar, acâstă literă, pentru 

„întregul an, va însemna Dumineca. Deci anul al 5** are domini- 
cala A; — următorul va avea dominicala G; al 7! an va avea 
dominicala F; iar al S'** an fiind visect, va avea două dominicale 
E şi D.— Și continuând ast-fel, anul 28 al ciclului va avea do- 
minicalele A, G; după care, anul următor ar avea dominicala F, 
care este acea a anului 1* a] ciclului. Și este vederat, că de aci 
înainte, următorii ani, vor avea pe rînd aceleași litere dominicale, 
ca și precedenţii 28 de ani. 

Ciclul solar, pentru litera dominicalii, este dar același ca și pen-
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tru mâna anului, cu singura deosebire că, pe când ţifrele mânei 
anului merg progresând, literile dominicale merg din contră regresând 
în ordinea alfabetică. Ele se pot mai lesne serie, începând de la 
ultimul an cu litera G, și repetându-le în ordinea alfabetică: câte 
una la anii comuni, și câte două la anii visecţi. 

Ast-fel s'aii întocmit următorul ciclu solar, caro servă atât pen- 
tru litera dominicală, cât și pentru mâna, anului. 

  

  

anii 1 2. 34 

mâna anului| (1) (2) (3) |1(4 5) 

litera dom.| FE B D CB 

5 6 7 S 

  

  

2 [8010 |606) 
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2 | 92 | 28 | 24 
6) | 0.1012) 

B 
  

25 | 26 |.27 | 
3) | (40| 6) [69            



2. — Corespunderea țifvelor mânecă anului cu literile dominicale 
şi regula pentru aflarea lor..— Din însăși împerecherea țifrelor mâ- 
nei anului cu literile dominieale, în tabela de mai ns, resultă co- 
respunderea lor, care este următârea: 

țifree 1, 2 3, 4 5,6, 7. 
litere FE DC BAG. | 

De alt-fel, atât origina care este 5508 sati în prescurtare 20, 
cât şi cele-lalte condițiuni pentru stabilirea ciclului solar, sunt a- 
celeași, pentru litera dominicală, ca şi pentru mâna anului; apoi 
dar, și regula pentru aflarea ciclului solar al literei dominiecale este 
aceeași ca şi pentru mâna anului: care se găsese întrunite la a- 
celași ciclu. Ceva mai mult: cunoscând una din ele cea-laltă re- 
sultă fără calcul din însă-și corespunderea lor mai sus arătată. 

Exemplu : 
a se afla litera dominicală a anului 1898. 

La milesimul 1898, adaog 20 și avem 1918. 
Impart apoi cu 28, ceea co'mi dă: 

1918——=6828-+-14. 
Restul 14 este deci, ciclul solar comun, la care sc qăsesce: 

mâna anului . e 8 
litera dominicalăi LD. 

Să ne servim cu acâsti literă DD, spre a afla în ce di a stp- 
temânei cade 6 August 1898. 

In August, lit. D se găsesce în calendarul perpetuii la 2. Acolo 
este dar Duminecă. De acolo die înainte până la 6 August: Du- 
minecă, Luni, Marţi, Mercuri, Joi și conchid că, Joi va fi 6 Au- 
gust în 1898. 

- Ş IIL. — Ciclul solar al Diserieci de Apus. 

43. — In biserica de Apus, pentru determinarea, (ilei săptămâ- 
nale corespundătâre la o dată 6re-carâ, nu se usiteză de cât numai 
metoda literei dominicale; şi ciclul solar este un simplu șir de 28 
ani, fără vre-o altă întocmire, începând de la anul 9 1 de HI 

Din comparaţia originei 9 a ciclului apusenilor cu origina 20 
a ciclului nostru, zesultă că primul an al cielulut lor, coincide cu 
anul 12! a] ciclului nostru, care este un an visect, având ca mâni 
ale anului ţifrele (7 și 1) care corespund cu dilele s&ptămânei Luni 
și Marţi. 

o P. Donici. Calendar Bis. , >
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Alegerea unui :an visect, pentru anul începător al ciclului solar, 

este contrar disposiţici anilor din calendarul Iulian; dar motivul 

care aii determinat acâstă alegere aii fost că anul întâi al ciclului 

să se încâpă cu diua Lan, adică cu începutul săptămânei, după o- 

biceiul popârelor de origină latină. 
Deci, dacă 1* di a anului, este Luni, atunci prima Duminecă 

este la 7 anuar, și în calendarul perpetuii, la acâstă, dată cores- 

punde litera G; şi dar prima dominicală a acestui ax zisecț, este G. 

Și după cele expuse la No. 40 de aici, a doua va îi F, întocmai 

cum sunt dominicalele anului 12! al ciclului nostru, care cores- 

punde cu anul 1i* al ciclului apusenilor. 
Este dar inutil, a mai repeta aici raționamentele, eu care s'aii 

stabilit ciclul nostru solar, pentru litera dominicală; fiind învederat 

că, literile dominicale ale ciclului apusenilor, vor fi aceleași ca și 

în ciclul nostru: de la anul 12 înainte. 

Tată întocmirea acelui ciclu: 

  

  

112|3 4 5! 6|7]s819110]11]12]13 1+]15 16 
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„44. — Regula pentru aflarea ciclului solar în biserica de Apus. 

După cele mai sus zise, origina ciclului solar al apusenilor, fiind 

"9 IL. d. H. regula pentru aflarea ciclului și a literei dominicale a 
unui an, este urmiătârea.: 

La milesimul de la Hristos al anului, adauge 9; împarte suma 

cu 28 și restul împănțirei este ciclul solar; iar când împărțirea 

nu lasă nici un vest, alunei împărțitorul 28 este ciclul solar al a- 
celui an. Caută acel număr în șirul ciclului solar, și sub el citesce 

litera dominicală a anului propus. 
Se observă că ciclul mai sus expus, fiind aprpe identic cu acel 

usitat în biserica de Răsărit, este tot ciclul solar stil vechii, măcar 
că în biserica de apus, de mai bine de 300 de ani se usitâză stilul 
noii; deci dar litera dominicală obţinută „cu acest ciclu, fiind tot de 
stil vechii, va trebui să fie acecași ca și la noi. 
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Exemplu anul 1898 cu ciclul apusenilor. 
fac mai întâi: 94+-1898=—1907. 
apoi împărțind cu 25, avem 1907—98X68--3 

Deci ciclul solar 3. Și din ciclul precedent avem litera, dom. D. 
De altă parte, calculând ciclul aceluiași an cu ciclul bisericei de 

Răsărit : 
avem mai întâi: 20-4-1898=—1918. 
apoi, 1918==25X(68--14. 

Deci ciclul solar 14. Și din tabela cilului anexa I, aflăm tot 
litera dominicală D. 

Așa dar, ciclul solar este deosebit, dar litera dominicală este 
aceeași. 

45. — Diua săptămânci corespundătâre la o dată Gre-care. Cu- 
noscând litera dominicală a unui an, pentru a se afla diua săptă- 
mânei corespundătâre la ori-ce dată din ace] an, ne servim de ca- 
Jendarul perpetuii, precum s'a arttat Ja No. 42 de aici. 

Fie spre exemplu, data 20 Iulie din 1898. 
Litera dom. a anului fiind D.. caut în calendar acestă literă în 

apropriere de data 20 Iulie; ca se găsesce la 19 Iulie, acolo este 
Dumineca în 1898; deci dar la 20 este Luni. 

Cap. II — Calendarul lunar 

„ŞI Ciclul Meton. — Numărul de aur, 

40. — Corelaţia faselor lunii eu datele anului solar, Fasele lu- 
nei cu statornicele lor intervale, aii fost de la început, ceea ce aii 
îndemnat pe Gmeni a împărţi anul solar în 192 luni; însă 12 luni 
lunare sunt mult mai mici de cât un an solar; şi ceea, ce import 
mai mult este tot anul solar, care cu anotimpurile lui este singurul 
regulator a ocupaţiilor și a activităţei omului. Cu tâte acestea multe 
popdre între care și Grecii antici, persistând a împărți anul solar 
în luni lunare (neo-minia), simţea mare trebuință de a se afla un 
raport simplu: între lunile lunare cu anii solari ; raport care lung 
timp ati rămas necunoscut. | 

Cel întâi care ati descoperit un așa raport, aii fost astronomul 
Meton, în al V!* secol [. d. Hristos. 

47. — Ciclul Meton. — Numărul de aur. Meton a arătat Grecilor 
că, după un interval de :19 ani, începutul lunei coincide cu înce-
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putul anului; urmându-și apoi fasele ci în cursul acelor 19 ani, la 

date deosebite de la unul la altul; da» care după 19 ani, revin a 

fi aceleaşi pentru următorii ani; ast-fel că, cunoscându-se datele 

nascerii lunci pentru fie-care din cei dintâi 19 ani, apoi pentru 

anii următori, se cere numai a se sci cu care din anii periodului co- 

respunde anul propus. 
Acel period de 19 ani, formâză dar un ciclu, în care se înșiră 

pe rînd toți anii viitori; și se cere numai a se sci: de la care 

an încep a percurge acele peridde câte de 19 ani; căci sciind a- 

câsta este de ajuns a se împărți numărul total al anilor (de la ori- 

gină până la anul propus) cu 19, atunci restul împărţire este nu- 

mărul de ordine al anului din period cu care corespunde anul propus. 

Acâstă, descoperire a lui Meton, a fost primită de atenei, cu a- 

tâta, favâre, în cât. cele 19 numere ale ciclului, aii fost scrise cu 

litere de aur pe însuși uşile templului Minervei; de unde şi până 

astă-Qi le-ai rămas numirea, de: mamere de aur, iar ciclul întreg 

de 19 ani pârtă numirea de: ciclul leton, saii ciclul lunar. 

48. — In intervalul de 19 ani, luna ajunge de 235 de ori a 

se sfârși; şi dar în acel interval se cuprind 235 luni lunare com- 

plecte. Vom vedea în urmă cât lipsesce în realitate; dar chiar ad- 

miţend exactitatea acestei ipotese, totuși cele 235 de luni lunare, 

nu se pot împărți drept între cei 19 ani: dacă se atribue fie-că- 

ruia an câte 12 luni, mai rămân încă 7, care nu se pot atribui 

câte una de cât numai la 7 dintre ei, care aii ast-fel câte 13 luni. 

Cu tâte aceste nepotriviri, cielul lui Aeton și mionevul lui de aur, 

aii fost lung timp, singurul mijloc pentru a determina datele fase- 

Jor lunare; până când s'aii înlocuit cu metoda epactelor, care şi a- 

câsta se întemeiază tot pe ciclul Meton. ” 

$ IL. — Metoda Epactelor 

49. — Generaţia Epactelor.— Cuvîntul Epactă însemn6ză vârstă ; 
și metoda are de scop, a determina vârsta, lunei, la începutul fie- 
căruia an; cu ajutorul căruia, apoi, uşor se pâte afla data, nascerii 
luminei de peste an. Iată în ce consistă acesta: 

Socotindu-se luna de 29:/,. dile (în fapt ea este ceva mai mare), 
două-spre-dece de acestea fac 354 dile, adecă cu 11 dile mai puţin 
de cât un an comun de 365 dile; așa-fel că, dacă nascerea, lunei
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ai coincidat cu începutul anului precedent, apui la începutul anu- 
lui prezent, ea are vârsta de 11 dile: (peste ultima lună a anului 
trecut.) 

Pentru acelaș motiv, luna, la începutul anului al doilea, va 
avea, vârsta, saii epacta de 22 dile; și la începutul anului al 3 
epacta lunei va fi de 33 de dile. Dar 33 de ile sunt o lună în- 
tregă de 30 de dile și osebit 3 qile; deci, la începutul anului al 
3*, epacta lunci va fi de 3 ile şi continuând ast-fel, vom întocmi 
următorul șir de epacte: 

anii 112|3|4[5 6 | 7| | 9 [10[11]12]13/14|15116|1718|19 

epacte 11|22| 3 114125 6 |17]e8 9 20) 1]12|23! 4115126 718|29 

Se observi, acum, că la începutul anului al 19*: cpacta sati vâr- 
sta Junei, ajunge a fi de 29 dile, forte aprâpe de sfirșit, în cât 
se pote socoti ca nascerea luminei; și suprimându-se și acâsta ca, 
o lună întrâgă, cum s'aii suprimat și alte șese luni câte de.30 qile 
atunci ]a începutul următorului an care ar fi al 202 vârsta lunei 
va fi de 11 dile, precum aii fost la Lian al șirului. De unde con- 
chidem că, după 19 ani, vârsta lunci reîncepe a fi aceiaşi care 
at mai fost în anii trecuți; şi ast-fel, acele vârste saii epacte, se 
repetă periodic din 19 în 19 ani. 

Ac6sta este tot realisarea ipotezei lui Meton, dar înti'un med 
mai regulat de cât cum se făcea prin metoda manărului de aur. 

Numerile periodului de 19 ani se numesc și aicea: nzumerile de 
aur, saii cicle lunare ale. anilor; iar vârsta lunei la începutul a- 
nului se numesce: Epoca anuală. 

50. — Cum trebue a se înţelege metoda Epactelor. După întoc- 
mirea șirului de mai sus a epactelor, s'ar părea că acâsta nu este 
de cât un mijloc aproximativ de apreciare a, vârstei lunei, care nu 
comportă nici o precisiune. ! 

In adevăr, toţi anii se socotesc câte de 365 de dile, pe cândei 
sunt cu aprope un sfert de di mai mari, iar lunile se socotesc de 
trei osebite mărimi: cele ce intră în compunerea anilor câte de 29; 
dile; iar între cele șpte ce se suprimă, șese se socotesc câte de 30; | 
iar a 7-a numai de 29 qile, pe când se scie că alt-fel este mă- 
rimea lor. Dar examinându-le mai de aprâpe, se constată că aceste 
aparenți defavorabile, nu sunt de cât resultatul unor compensațiuni
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mecesare, şi că metoda în sine este, precum mai jos se arată, deo 
precisiune surprindătâre; având de scap realisarea ipotesei lui Meton; 
că după un period de 19 ani, începutul anului coincide cu începulul 
lunci şi mijlocul întrebuințat pentru atingerea acestui scop, a fost 
repartisarea celor șâpte luni suplimentare între toţi anii cielului de 
o potrivă: așa că excedentul din fie-care an peste 12 luni, acumulat 
de la 19 ani;-să constitue pe deplin şepte luni lunare; și când s'aii 
constatat că cu lunile şi anii calendarului Iulian acâstăi condiţie nu 
se îndeplinisce, atunci autorii epactelor, au atribuit acea nepotrivire, 
greșitei estimaţii a iungimei anului şi a lunei lunare a acelui ca- 
jendar și luând ipotesa Lui Meton, ca un adevăr stabilit prin o lungă 
experiență, s'aii servit de însuși acea ipotesă ca, de mijlocul cel 
mai nemerit pentru a corecta greșelele anului și a lunilor lunare 
a calendarului Iulian. 

51. -— Lunile și anii metodei Epactelor. iția esențială ce 
se cere pentru realisarea, ipotesei lui Meton este dar că: excedentul 
fie-căruia an peste 12 luni, acumulat de la 19 ani, să constitue 

exact 7 luni. 
Așa, dacă A este anul, L luna lunară și E excedentul unui an 

peste 12 luni; pentru realisarea ipotesei lui Meton, se cere să avem: 
19 (A—12 D= L 

De unde 19 A=(19X124+7) L—235 L 
Aşa dar, pentru realisarea ipotesei Jui Meton, se cere ca 19 ani 

să fie de opotrivă cu 235 de luni. 
Dar cu lunile şi anii calendarului an avem: 

19 ania 3651, 25—. . . 0939475 
şi 235 luni a 29, 5. .  . 6932,50 

Este dar o diferenţă de 7 dile și un sfert între ani şi luni; 
gieșâlă care sait socotit a fi provenind, din greșita estimaţie a a- 
nului și a lunei calendarului Iulian și că pentru corectarea aces- 
tora, se cerea a se mări luna, saii a se reduce anul; şi se pote 
admite că în acest scop sait procedat prin încercări succesive, spo- 
rindu-se mai întâi luna câte cu 0,01, ceea-ce dă asupra produsului 
2351291350, o sporire de 235x0,01-—2%35. Iată cum sai putut 
proceda : 

           

Ce 19 ani Iuliani câte de 365,25 fac. . . . 6939, 75 
De altă parte, luna fiind socotită câte 

“de 2950, ar face. . .  . . . . . 6982, 50 

Este deci o diferență de A „1,25
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Acesta s'aii redus prin următârele încercări : 
_1* încercare, 235 luni fiind socotite câte 29151 ne dă 6934, 35 

2* încercare, luna fiind socotită câte de 29,52 ». >» 6937, 20 
3" încereare, luna fiind socotită, câte 29,53 » » 69309, 55 

La ultima încercare nu mai remâne între 19 ani şi 235 de 
luni, de cât o diferență de 0420 cu care anii sunt mai mari, și 
acesta sait scădut reducendu-se anul cu 0701, ceca-ce pentru 19 
ani ne dă 0%,19. Prin acesta anul din 365,25 se reduce la 365,24 
ȘI atunci comparaţia între ani și luni, este următâre: 

19 ani a 265904... 69891 56 
235 luni a 2953. . . .6939, 55 

cu mica diferență de. . , 0, 01 
cu aceste modificări a anului Iulian care s'aii redus la 36524 și 
a lunci lunare sporită de la 29450 la 29,53, ipotesa lui Meton se 
găsesce îndeplinită, fiind-că avem: 

un an solar de . . . . . . .365, 94 
12 luni lunare câte de 29, 53. . . . . 354, 36 

excedentul este de . . . , „10, 58 
Acest excedent luat de 19 ori, ne dă 20671 

care constitue 7 luni câte de 29,53— 206,72 
Antorii epactelor, având convingerea că ipotesa lui Meton este 

adevărată, aii rămas încredințaţi că cu modificările lunilor lunare 
Și a anului solar, mai sus arătate, sar restabili perfecta coincidență, 
între 19 ani solari eu 235 luni lunare; însă acea coincidență tot 
nu există, fiind-că precum se va vedea în cele aici expuse, 235 de 
luni reale sunt mai mici de cât 19 ani Iuliani şi mai mari de 
cât 19 ani tropici; și va trebui a se ţinea cont de acele difereaţi, 
spre a restabili coincidenţa între ipotesa lui Meton cu adevărata stare 
a intervalelor fenomenelor naturale. Acâsta face obiectul celor rela- 
tate în cursul acestui studiu. Acum dar anul solar socotit câte de 
365,24 şi luna lunară câte de 29153, satisfac numai la realisarea 
ipotesei lui Meton. | 

Acestea sunt: anul și lunele speciale numai pentru metoda e- 
pactelor. 

52. — Modul de compensare. — Acum însă, autorii epactelor mai 
aveaii de făcut o altă potrivire care era indispensabilă, şi iată în 
ce consistă acesta. | 

După reducerile anului solar și sporirile lunei lunare, mai sus
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arătate, excedentul unui an peste 12 luni lunare este de 10%88.. 
Cu acest excedent cresce vârsta lunei de la un an la altul, şi a- 
cea crescere nu pote fi fracționară, fiind că în calendar este in- 
dispensabil ca și datele solare, și vârstele lunare saii epactele, să 
fie exprimate numai în numere întregi, era dar neapărat a se 
chibzui, ca și acel excedent să fie un număr întreg de dile. Deci 
iată ce s'aii făcut: 

In loc de 10488, s'a luat numărul întreg de 11 qile. Diferenţa 
este numai de 0412 de la un an la altul; dar până lu finele pe- 
riodului de 19 ani acestă diferență constitue 0,12X19—94129. A- 
tunci ciclul de 19 ani ar cuprinde 2%28 mai mult, și acâstă diferență 
trebue a fi scădută; însă pre cât s'ar putea, în mod treptat ca să 
nu se ocasionase nepotriviză prea simțitâre. 

In acest scop, s'aii chibzuit să se faci acele reduceri, acolo unde 
se suprimă câte o lună complectă, care în loc de a se socoti, cu și 
tâte cele-l'alte luni epactieve, câte de 29153, să se socotesc, de 30 
dile. 

Prin acâsta, se suprimă la fie-care dată câte 30—2941-53-—0,17 
mai mult. Acâsta. se face numai pentru șâse din lunile suprimate 
în cursul formărei șirului epactelor; reservându-se a 7* pentru altă 
destinaţie. Dar pentru acele şâse luni câte 0,47 mai mult, se su- 
primă în total GX0,47—24 82, se cerea a se reduce șirul cu 2,28, 
dar acum el se scade prea mult cu 2,82—2,28——0,54. Deci, pen- 
tru compensare, se cuvine a i se mai restitui 0454. De aceea, luna 
a 7* care urmâză a se suprima, în loc de a se socoti ca tâte lu- 
nile epactiere de 29453, se socotesce numai de 29 ile, ceca ce 
complecteză totala compensație; în cât, pentru acâstă operaţie care 
afectâzi, valrea epactelor, totul se compensză până la finele fie- 
căruia period, ne mai lăsând nici o alteraţie pentru următorul ; chiar 
și mica diferență de 0,01 de la ultima lună suprimată, este com- 
pensată. cu o diferență egală cu cât aceleași luni s'aii socotit la 
No. 51 mai mari de cât cei 19 ani. 

53. —- Expresiile numerice ale epactelor și a adevăratelor vârste 

lunare, — După cele mai sus dise, excedentul anului solar peste 12 
luni lunare, fiind de 10,88, vârsta lunei la începutul fie-căruia au, 
să adaoge succesiv câte cu 10,88, în loc că epactele socotesc acel 
adaos de 11 qile. Deci, dacă am continua a face acest adaos din 
an în an, și a suprima lunile .complecte câte de 29453, iar nu 

c:
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cum se suprimă în formarea, epactelor; am ajunge a constitui ur- 
mătorele șiruri de numere, în care cel d'întâi arati epactele, iar 
cel al doilea vârsta adevărată a lunei. Acestea sînt: 

  

    

    

  

        

  
  

  

    

        

    

Epacte | 22| 3] 14| 25 se 1] 28| 9] o] 1 
vârsta lunci | 10,58|21,76| 311| 13,99 287| 6,22117,10[2795| 9331202:.| 156 

Epacte 12 23 4 15 26 7 18 29 

vârsta lunci [12142332] 6467 | 1555 [26,13 | 7378 | 18,60 | 29,54 

54. — Aproximaţia epactelor, — Din cele arătate lu No. pre- 
cedent, se pote vedea, că epactele ca numere întregi nu exprimă 
vârsta lunei de cât cu o aproximaţie, care nu trece în nici un cas 
peste o di întregi: așa cum se obicinuesce în calendar și pentru 
datele anului. Acâsta s'au făcut numai în interesul de a se da e- 
pactelor expresii de qile întregi. 

Tot în asemenea scop, adaosul vârstei lunare, de la un an la 
altul, se socotesce a fi de 11 dile în loc de 10,8, în cât putem 
socoti ca expresii asemenea tote epactele cu vârstele lor, precum 
și următorele: 

7 luni-=19)X10;88, asemenea cu 19XI11 
i tot asemenea şi 7-2 — 10,88, asemenea cu 11 dile.   

lună de 2 Prin urmare: Se == 200 asemenea cu îi 
sai a 19% parte din luna epactelor — 1,554 asemenea cu 1,37. 

Se va sci dar, că între lunile şi anii osebitelor stiluri de ca- 
lendar, și între acele ale epactelor, diferenţele sunt următârele : 

Lunile și anii epactelor comparativ cu acele ale. stilurilor. 

  
  

  

Stil vechiii j Epacte | Stil noi 

Ani... 305,25 „300,24) 365,242256 
Luna lunară . 29,50 29 55) 29,5305883     

53. — Osebite șirură de epacte.— Cele 19 epacte, prin însuși 
generaţiunea, lor, constitue un ciclu complect de 19 termene, care 
se succed în mod uniform. 

De la ori care din ele am începe cu generaţia lor, ajungem 
infailibil, peste 19 termene, la aceeași epactă. 

Acâsta constitue o mare înlesnire pentru întocmirea unui ciclu
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lunar, permițându-ne a pune origina acelui ciclu, la ori-ce an am 
voi; fiind că, ori care ar fi acela, se va găsi tot M'auna în şirul 
epactelor, una din acestea, care corespunde cu datele faselor lunare 
din acel an. Atunci aceea va fi epacta anului începitor al ciclu- 
lui; şi atunci următârele, în ordinea generațiunei lor, vor corespunde 
fie-care cu fasele lunci din anii următori; și astfel întregul ciclu 
lunar va fi constituit. 

Așa, în biserica de Răsărit, șirul epactelor începe cu epacta 14 
de la No. 1 al ciclului lunar, In biserica de Apus, acel şir începe 
cu epacta 29, saii cu nascerea luminei; și se va vedea în cele 
ce urmeză, că şirul epactelor pote începe cu ori-care din acele 
numere, destul că în succesia lor, să se păzâscă invariabila pro- 
gresie a desvălirei lor. 

56. — Şirul primitiv al epactelor în biserica de Răsărit.— In 

biserica de Răsărit, s'ati luat de regulă că, atît ciclul solar cât și 
ciclul lunar, să se încâpă de la una și aceeași origină: care este 
era, veche a didirei lumei; cu 5508 înainte de Hristos; și atunci, 
pentru potrivirea, epactelor cu anii, aii trebuit ca şirul să se încâpă 
cu epacta 14; în cât numerile de aur, sait cele 19 cicle lunare, 
corespund cu cpactele, cum urmeză: 

dul 
+ 9 

17 

a 2] a T | Ciclul lunar 

No, 1. 14| 25| 6 ] Şirul primitiv 28 
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5. — Regula pentru aflarea epacteă în biserica de Răsărit. — 

Șirul epactelor odată hotărât în raport cu ciclul lunar, spre a se 
afla epacta unui an, este de ajuns a, se sci:-ce rang ocvpă acel an 
în periodul ciclului lunar: ceea ce se face împărțind milesimul a- 
nului (socotit de la origina ciclului luna») cu 19, și restul împăr- 
țirei este numărul care ne arată: rangul anului în periodul ciclu- 
lui lunar. 

Deci dar, regula pentru aflarea epactei unui an, cu ciclul lunar 
al bisericei de Răsărit, este următârea: 

La milesimul de la IIvistos al anului adaoge: 5.508, împarte 
suma cu 19, şi restul împăârțirei este numârul de aur sai ciclul 
lunar al: acelui- an; când împărțirea nu lasă vest, alunei îmi 
torul este ciclul lunar. Caută acel ciclu în șirul ciclelor lunare (Ăo. 
de mai sus) și sub el citesce, epucta anului. 

Pentru scurtare în loc de numărul 5505, se pâte adăogi la
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milesimul anului numai 17, fiind că 5508 cuprinde 289 de ci- 
cle câte de 19 ani, şi osebit un rest de 17. 

Ciclele ncavînd nici o influență asupra restului împărţirei, ră- 
mâne 1f care singur este indispensabil. 

Numirul 5508, sati în prescurtare 17, care se adaogă la mi- 
lesimul anului, se numesce: origine cicluhii binar. 

Exemplu anul 1895. 
Vom face mai întâi 1895-+-17—1912. 
apoi *43-—100X(19-+-12 restul este 12, 

Deci ciclul lunar 12, şi căutând în şirul de la No. 56, aflăm 
Epacta 15. 

58. — Ciclul lunar al bisericei de Apus.— In acâstă biserică, 
unde se usitâză calendarul Gregorian, saii stil nou, epactele în stil 
vechiii ne intrând în nici o operaţie de comput; apoi nici ciclul 
lunar stil vechiu, nu se cunâsce, care aii fost acolo; ciclul care 
se usiteză astă-qi este acel de stil nou, de care vom avea a ne o- 
cupa când va fi vorba de aplicarea metodelor de stil nou; și dacă 
îl dăm aicea, este numai spre a se vedea deosebirea lui de acel 
usitat în biserica de Răsărit (56), şi cum pot varia împărecherile 
șirului epactelor cu şirul numerilor de aur. Iată cum stai aicea, 
aceste două şiruri: 

  

Ciclul lunar sah 
No. 11, - No. de aur. 

Sirul epactelor 

| 
4] 5 si si 9! Reh 13! 1 15: 16! 17 18 19 1] 3 
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se observă că epacta începătâre șirului este (*) sau 0, simbolul 
care însemnă nascerea luminei, și care înlocuesce epacta 29. 

Acest ciclu se începe de la anul (1) înainte de Hristos; în cât 
regula pentru aflarea epactei în stil noi la apuseni, este urmiătârea : 

La milesimul de la Hristos ul anului, udaoye 1, împarte suma 
cu 19, și vestul împânțirei (sai însuşi împărțilorul 19 când nu 
remaâne vest), este ciclul lunar; caută deci acel ciclu în şirul mu- 
merilor de cur de mai sus, și sal el citesce cpacta acelui at, 

“Exemplu anul 1895 stil nou 
Facem mai întâi 1895-+1=-=1896; apoi 1896— 99X19-H45, 
Deci, ciclul lunar sati No. de aur 15. și epacta 1.
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$ III. Practica Epactelor 

59. — Regulele pentru aplicarea epactelor, sînt aceleași: fie a- 
cele cepacte în stil nou sati în stil zechiu; și dar, noi le arătăm 
aicea, spre a servi în amândouă stilurile. Acestea se resumă în 
următârele : 

1 Numirea lunilor lunare. Luminele, adică lunile lunare 'și iau 
numirea lor, de ia lunile anului în care ele se nasc. 

2 Diua maseerei lunei: giua lei nouă. liua în care se ispră- 
vesce o lună și se începe următârea, contâză în luna precedentă; 
acea di este qiua naseeyei luminei; iar luna se numesce nouă în 
diua următăre, atunci când ea are vârsta de o (i. 

30 Prima lună nouă a anului. — Canoscâud epacta anuală dupi 
regula întru acâsta, atunci diua mascerei celei întâi luni a anului, 
se dobândesce, scădend epaela anuală din 80, care este o hină în- 
trâgă ; iar diua urmălâre este luna nouă. Exemplu: Epacta anuală 
este în 1895 stil vechiu 15. Deci, luna cea întâi a acelui an se 
nasce la 30—15—15, iar data lunei nouă este la 16. 

42 Intervalul între lunile succesive. — Intregul interval de o lună 
este 29153 (ceva mai mult de 293 qile), fiind însă că lunile nu 

pot fi socotite de cât din ile întregi, apoi s'aii admis a se socoti 
alternativ câte de 30 și 29 dile; şi atunci, aflându-se mai întâi 
după regula 3* de mai sus, nascerea primei luni, se adaogă la a- 
cea dati mai întâi 30, şi se află data nascerei lumina” a 20 la 
la care adiiogându- se 29 dile se află data nascerei luminci a 3" 
aşa mai departe pentru tâte lunile anului. Cu acest mod putem a a- 
junge la o regulă mai generală; şi iată cum: 

Presupunând că luna se nasce chiar la 1* di a anului, la 1 
anuar și atunci procedând precum s'aii qis mai sus, se constati 

, luna va avea la începutul fie- -căria luni de peste an, vârstele 
mai jos însemnate: 

Tan. Fev. Mart. Apr. Mai. lun. ul. Aug. Sept. Oct. Noem. Dec. 
0 1. 0. 1. 2. 3. 4 5 T.T. 9 9 

Din examinarea acestui șir, se constată: 
Că, epacta. la 1i* Mart, este aceeași ca și la 1!" anuar, de 

unde urmeză că, în privirea epactelor, anul pete să se încâpă de 
la 1 Mart ca și de la 1i* anuar, căci epacta anuală este de o 
potrivă aplicabilă; și fiind că metoda epactelor are mai cu semă, 

 



  

45 
  

destinaţia de a înlesni aflarea datei lunei Mast, de la care depinde 
data Pascilor, apoi în biserica de Răsărit anul se socotesce cu în- 
cepere de la Lin Mart. Atunci avem următârea regulă: 

40 bis, Când anul se socolesee cu începere «e la 1“ Mast, epacla 
la începutul lunilor următâre, se dobândesc, sporinduse cpacta a- 
nuală căte cu o unitate pentru fie-care lună, începând cu dpril. 
Așa, când epacta anuală ar fi 15, apoi la gin April epacta ar fi 
1521; la 1 Mai 15+2; la n Iunie 15+3 ete. 

Cu aceste regule, cunoscând epacta unui an, pentru a sci data 
luncă nouă într'o luni 6re care de peste an, se află mai întăi 
după regula de mai sus, epacta la începulul acelei hi; apoi cu a- 
ecer, după regula (3*) se află dala naseevei huminei și aceea a lu- 
ci nouă. 

Exumplu. Epacta anului este 15. Se cere data lunci nouă în 
August. 

Număr de la April la August lunile care sunt 5. Adaog 5 la 
epacta anuală 15 și am 20. Acest număr scădut din 30, ne dă 
30—20—10. Acâsta este data nascerei luminei în August; iar 
una nouă va fi la 11 August, (a doua i). 

5* Data luncă pline,-- “De la data nascerei luminei, (exclusiv), 
saii de la data lunei nouă (inclusiv) se numără 15 dile, adică ju- 
mătate dintr'o lună deplină. | i 

Se observă că, apusenii contâziă acest interval, numai: de 14 
(ile. 

60. — Calendarul epactelor, — Pe basa regulci 3* de la No. 
precedent, lesne se pâte întocmi un calendar special, pentru datele 
faselor lunei, pe ori ce an. Un asemenea se găsesce în tabela IV 
aici anexată. 

Pentru întocmirea lui, se presupune: că la 1i* Tanuara anului 
cu care se începe ciclul lunar, este nascerea lunei, şi dar că, e- 

- pacta acelei qile este (0) sau (5), că toți anii sunt comuni: numai 
de 365 dile; că lunile lunare sunt câte de 294 qile; și cum, în 
calendar nu se înseneză de cât numai dile întregi, apoi lunile 
se socotese alternativ câte de 30 şi 29 de dile. 

Pe un asemenea an, s'au întocmit acel calendar, care pârtă 
numirea de Calendarul Epaetelor. 

Calendarul se începe dar la 1: Tanuar cu diua nascerei lumui- 
nci; să însemnăm deci la acea dată, epacta O; și fiind că prima



lună va avea 30 de qile, apoi peste 30 de ile: adică la 31 Ia- 
nuar, va îi iarăşi nascerea luminei; însemnăm și acolo O, şi să 
continuăm cu însemnarea nascerei luminei peste tot anul. 

Luna următâre va fi socotită de 29 ile şi dar peste un aşa 
număr de dile (socotind eselusiv), la Li: Mart va fi iarăși nasce- 
rea luminei ; cea-l'altă lună se va socoti de 30 de ile, și dar la 
31 Mart va fi iarăși nascerea luminei. Și continuând _tot astfel, 
vom ajunge a însemna cea de pe urmă nascere a luminei, la 21 
Decembrie. 

Să revenim acum la începutul anului, spre a însemna epactele 
qilelor următâre a lunei Ianuar. 

"Dacă la li Januar este nascerea luminci, apoi a doua qi, luna 

va îi de o di, epacta lunci va fi 1, atunci ea pârtă numirea de 
lunci nouă ; în diua următâre epacta va fi 2, și ast-fel epactele 
crese ca și datele, câte cu o di, dar noi nu le însemnăm ast-fel, și 
iată pentru ce: 

Dupe regula, 3” de la No. 56, cunoscând epacta anuală, data 
nascerei laminei se află, scădend acea epactă din 30, și atunci luna 
nouă este a doua qi. Deci, dacă epacta ar fi 1, nascerea luminei ar 
fi la (30—1)—29, și a doua di la 30 va fi dna nouă. Să în- 
semnăm, la acesti dată, epacta anuală 1, ea s'ar găsi ast-fel chiar 
pe linia datei, când luna este nouâ.— Când epacta anuală ar fi 2 
nascerea. luminei ar fi la (30—9)-—28, şi luna nouă ar fi la 29. 
Și însemnând şi aici epacta anuală 2, ca s'ar găsi şi aici, pe 
însuși linia care pârtă data lunei nouă, şi continuând tot ast-fel, 
am avea, tote epactele scrise în ordin invers cu datele. 

In realitate, acestea sunt atunci: complementele epactelor până, 
la 30; dar ne presintă avantagiul: că cunoscând epacta anuală, a- 
flăm data lunei nouă, fără nică un calcul, ci numai prin o simplă in- 
specţie a calendarului; ea este acolo, unde se găsesce epacta anuală. 

Acum, pentru următârele luni ale anului, sciind că la inter- 
vale de 30 și 29 de ile, revine alti lună nouă, apoi aceleaşi e- 
pacte, vor urma a fi scrise în acelaş mod, din lună în lună: 
până la complectarea întregului calendar, care servă atunci cu a- 
ceeași precisiune, pentru tâte lunile anului. | 

Ast-fel sati constituit calendarul cpactelor. NR 
Când se cunâsce data lunei nouă, aceea a lunei pline se gă- 

sesce, numărând înainte .(inclusiv cu acâsta) 15 dile.
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Calendarul epactelor astfel întocmit, presintă cea mai mare în- 
lesnire în tâte chestiunile de comput eclesiastie. 

Dar să nu se uite, că numerile înscrise în calendar sub numire 
de epacte, sînt complimentele lor la 30; și să nu se confunde a- 
ceste complimente, cu adevăratele epacte, care merg crescând, pe când 
acestea merg scădend; și vice-versa, acolo unde datele crese, aceste 
complemente scad. 

61. — Calendarul eombinat.— Calendarul epactelor, întocmit pre= 
cum S'ait arttat mai sus, se combină în tot Vauna cu calendarul 
perpetuii (39), precum se vede în tabela din anexa IV. 

Atunci datele lunei nouă suit a lunci pline, se găsesc aliturea 
cu literile dominicale, care ne dai diua săptimânei corespunătâre 
la ori-ce dată. Și ast-fel, de o dată cu data lunci pline, se află și 
diua săptămânei corespundătâre la acea dată. 

Exemplu. Se cere diua săptămânei corespundătoare la data lunci 
pline Mart 1845, sciind că pentru acel an, în stil vechii, avem 
lit. dom. A şi epacta 15. 

Prin o simplă ochire găsesc la Mart epacta 15 la data 16; 
număr de aici înainte (inclusiv) 15 dile, și ajung la data 30 
Mart, la care se găsesce litera E; și fiind că A este dominicala, 
apoi E răspunde la diua Joi. Deci luna plină Mart este Joi 30 Mart 
pentru 1595 stil vechiu. 

62. — Proprietăţi remarcabile ale epactelor, —- Calendarul e- 
pactelor (60), pune în evidență o remarcabilă proprietate a epactelor. 
Iată în ce consistă acesta: 

Epactele, în număr de 19, sunt tâte cuprinse între 1 și 30, 
dar nu tote numerile de la 1—30 sunt epacte: iar în calendarul 
epactelor se trec d'arândul tâte acele numere, ca să nu rămâc lo- 
curi gole. Acolo dar se înscriu și numere care nu sunt epacte. 

„ Acestea sînt: . | | 
0, 2, 5, S, 10, 13, 16, 19, 21, 24, 27. In total 11. 
Pentru a fi în tâtă, regula, ar trebui, ca la datele unde co- 

respund aceste numere, să se lase locul gol. Atunci s'ar găsi în 
fie-care lună: câte unu-spre-dece dile, în care, dupe metoda epactelor, 
nu pote să fie lună nouă. Și atunci numărând de la acea di, 15 
înainte, am ajunge la o altă dată, în care ar fi asemenea, imposi- 
bil să fie luna plină, (dupe metoda epactelor bine înţeles). 

 



Partea IIIe 

Aplicarea osebitelor metode la stil nou 

63. — Necesitatea modilicăreă metodelor.—- Calendarul Grego- 

rian, prin reducerea anilor seculari, are de efect, a spori în pro- 
porție datele, fără însă a întrerupe succesiunea, dilelor sipitmânei ; 
ceea ce face că, prima di a anului sai a lunilor, nu mai corespunde 
în stil nou, cu aceiaşi i a sâptemânei, ca în stil vechiii. De ase- 
menea, aceeași sporire a datelor, face că luna nouă, saii luna plină 
nu mai corespunde la aceeași dată, în stil nou, ca în stil vechiu, 
de și alt-fel, tot în acelaș moment. 

De aci resultă necesitatea de a se modifica atât ciclul solar 
căt și ciclul lunar, pentru a se aduce coincidenţă cu datele modi- 
ficate ale calendarului de stil nou. 

64.— S'ar putea crede însă, că mijlocul cel mai nemerit pentru 
acâsta, ar fi să profităm de îndelungata experienţă a apusenilor, și 
să imităm în totul ceea ce se practică la ei de la întroducerea no- 
ului calendar; dar pe de o parte preseripțiunele Disericei de Apus 
în privirea datei Pascilor, fiind deosebite de acele ale bisericei n6s- 
tre; pe de alta, metodele usitate în biserica n6stră, deosebindu-se, 
în mare parte de acele ale bicericei de apus: nu este permis a le 
înlocui fără motiv, cu altele mai puţin cunoscute la. noi.— De accea 
ne propunem a căuta alte mijlâce pentru aplicarea vechilor n6stre 
metode la stil nou. 

Cu tâte acestea, în singurul scop de a stabili o comparaţie în- 
tre cele ce se practică la apuseni, și între cele ce propunem noi: 
vom începe prin a expune aici, ceea ce se face ustăţi în biserica 
de Apus.
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CAPITOLUL, 1. 

Mijl6cele usitate pentru stil noi în biserica 
de Apus 

Ș$ 1. Litera dominicală, stil noii la Apuseni 

065. — Ciclul solar al apusenilor cu origina 9 IL. d. H. arttat 
la No. -+3 de aici, servă precum s'a dis acolo, pentru aflarea lite- 
rel dominicale numai în stil vechii; iar nu în stil noii, şi metoda 
apusenilor consistă întru a deduce lit. dom. de stil noii din 'cea a- 
flată, cu acel ciclu, peniru stil vechii. 

In acest scop, ei se servi, de calendarul perpetuii (39) și pentru 
a ne da mai bine s6mă de modul lor de procedare, vom lua de 
exemplu anul 1897, al căruia ciclu solar stil vechiti se caleuli 
precum urmâză: 

Facem mai întâi 189%(-+-9=—1906. 
Apoi 1906—68X28--2. Deci ciclul solar 2. 

Căutând acest ciclu în şirul de la No. 43, aflăm lit. dom. E. 
Dar acâsta este dominicala, anului 1897 în stil vechiiă ; şi spre 

a afla pe cea de stil noii, se cauti mai întâi în calendarul per- 
petuii dominicala E, care se afli la 5 Ianuar, apoi se observă că 
în stil noii aceeași Duminecă, pâută data 17 Ian. (cu 12 qile mai 
mult) şi la acâstă, dată în calendarul perpetuii se găsese domini- 
cala C, de unde se conchide că în stil noii, dominicala anului 1897 
este C, în loc de E. 

66. — Mijlocul apusenilor este incomplect. — Mijlocul mai: sus 
arătat pentru aflarea literei dominicale în stil noii, este incomplect, 
în privire că nu se scie, care este ciclul sola al aceluiași an în 
stil noii; ciclul solar stil vechii, cu ajutorul căruia se afli litera 
dominicală în stil vechii, neputend fi, tot-de-odată, și ciclul solar de 
stil noii al aceluiași an și acâsta este,-precum se va vedea mai jos 
indispensabil spre a se putea stabili pascaliile usităte în biserica 
de Răsărit; fără care, întroducerea stilului noi ar fi imposibilă. 

Ş IL. — Epactele la apuseni în stil noii 

67. — Necesitatea modificărei epaetelor în stil noi. — Precum 
s'aii arătat la No. 51 de aici, metoda epactelor nu se pote aplica 

P. Donici. Caleudur Bis. A
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la stil noii, din causă că cele 235 de luni nu se potrivesc cu cei 

19 ani tropici ai ciclului lunar. Nepotrivirea consistă în aceea, că 

cele 235 de luni sunt mai mari de cât 19 ani tropici: ceea-ce se 

constată, și în mod direct precum urmeză: 
19 ani tropici câte 3651242256 fuc în dile 6939,6028604 

ia» 235 de luni a 99%530588 fac » 6939,088180 

„Deci, în 19 ani lunile sunt mai mari cu . . . 0,085316 

care face pe an 0,00449 și dar, pentru un interval de 200 de ani, 

acâstă nepotrivire acumulată se ridică la 0,898 fie 0190. 

De unde s'aii socotit, că pontru a se aplica acea metodă la stil 

noii, ar fi necesar a se reduce epactele Ia fie-care interval de 200 

de ani câte cu 0%,90. 
Acesta avându-se în privire la reforma calendarului Iulian, s'aii 

stabilit următârele regule cunoscute sub numirea de Pegulele refor- 

mei gregoriane pentru corectarea epactelor. 
Acestea, sunt :*) 
1% La fie-care secular reductibil, dupe regulele stabilite pentru 

veducerea anilor, s'aii hotărât a se reduce şi epactele câte cu o di, 

ceea-ce face trei dile în 400 de ani, saii câte 04,75 pe fie-care 

sută de ani. Acâstă corectare s'aii numit AMetomtoză. Dar acesta cre- 

dându-se a fi prea mult, sai mai adaos următârea modificare pen- 

tru sporirea epactelor. | 
2% Din 300 în 300 de ani, epactele urmeză a fi sporite câte 

cu o di. Acâstă modificare se numesce Proemtoză, ea revine a se 

spori epactele cu 03,33 pe fie-care sută de ani. 

In total dar modificările epactelor pe 100 de ani, se urcă la ur- 

mătorele: 
Reduceri prin Metemtoză . . . . . . 0%75 

Sporiri prin Proemtoză . . . . . . . 0,33 

| | Rest de reduceri pe 100 ani. .0,42 

ceea-ce face, pe un interval de 200 de ani, o reducere de 0,84 în 

loc de 0.90 cât se arată mai sus. 
In anii când cele două modificări coincid, atunci ele se anul6ză 

și epactele rămân nemodificate. i - 

În urmarea acestora, iată cari ar fi modificările epactelor cu în- 

cepere de la anul 1500. 

*) Vedi Cosmografia Faye, ediția din 1852, pagina 395.
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Ani de Metemtoza: 1500, 1700, 1500, 1900, 2100, 2200, 2300 “Ap x 2700 Ani de Proemtoza: 1500, 1$00, 2100, 24100 2700 
In anii 1500, 1800, 2100 și 2700 modificările se auulâză, 
Atunci epactele rsmân nemodificate. Mai rămân dar anii de scă- deri: 1700, 1900, 2200, 2300, 2500 şi 2600 Și un singur an de sporire în 2400. 
68. — Reservându-ne a reveni asupra acestor regule, ne miirgi- nim de-o-camdată a nota: că modificările făcându-se, când prin re- duceri când prin sporiri, ne lasă a întrevedea multe dificultăți de aplicaţie. De accea, în privirea calendarului lunar, ca, Și în privi- rea calendarului solar, noi vom căuta nuoi mijl6ce, pentru corectarea, epactelor de stil vechii. 

CAPITOLUL II. 

Nuoi mijlâce de aplicarea metodelor usitate în 
biserica ortodoxă de Răsărit la stil noă 

Ş I. Ciclul solar al Bisericci de Răsărit 

69. — Prima chestiune ce se presintă, este de a se afla diua 
scptămânei corespunqătâre la o dată, Gre-care în stil moi Și spre a- 
tingerea acestui scop, noi ne vom servi de ciclul solar al bisericei de R&sărit, combinat pentru mâna anului și pentru litera domini- 
cală, (No. 41). 

Acum dar, reforma gregoriană, având de efect a reduce unii ani 
cu câte o di, se cere a se sci mai întâi ce modificare se „aduce 
mânci anului prin acele reduceri: saii mai simplu, când un an se 
reduce cu o di, ce modificare primesce mâna anului următor, din 
causa acelei reduceri ? i 

Este evident că, dupe reducerea unui an cu o Qi, următorul în- 
cepe cu o di a săptămânei mai curând, dacă fără acea reducere el ar fi început cu diua 3, apoi după reducere el va începe cu diua, 2. 
Putem deci conchide că prin reducerea unui an cu o di, mâna a- 
nului următor se reduce cu o unitate, Să vedem acum ce modificare se întroduce prin acâsta, în întrega, întocmire a ciclului solar. 

La acâsta, ne vom servi de însuși proprietățile ciclului solar, al 
bisericei de Răsărit.
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70. —— Proprietăţile ciclului solar al Disericei de răsărit.— Prin 

însuși întocmirea anilor în șepte rânduri de câte patru ani, constitu- 

ind ast-fel patru col6ne, acest ciclu presintă remarcabile proprietăţi. 

In adevăr, observând cu luare aminte ţifrele mâncă anului și li- 

terile dominicale, atât în deosebitele col6ne cât și pe deosebitele linii 

se constată : 
1%) Că în fie-care col6nă se găsesc tâte cele șâpte ţifre ale mâ- 

mei anului şi tâte cele șâpte litere dominicale, fără a se repeta vre- 

una; chiar și în colâna a 42 a anilor visecţi, unde țifrele şi lite- 

rile sunt câte dous pe fie-care an, chiar şi acolo dic, primele şi se- 

cundele ţifre sai litere sunt tot numai câte o dati, fie-care, ca ŞI 

în col6nele anilor comuni. | 
De aci resultă, că anii se deosibesc între ei, nu numai în ani co- 

muni și ani visecți; dar încă și anii comuni, măcar că au toţi câte 

365 de dile, se deosibese unii de alţii, prin depărtarea lor înainte 

de anul viscet, cu unul, doi saii trei ani, şi ori-ce schimbare sar 

aduce literei dominicale sait mânei unuia din acei ani, cl remâind 

tot la acea depărtare de la anul visect, rămâne tot în acea colonă 

în care se afla şi mai înainte şi dar tot în aceeași col6ni se gă- 

sesce și noul ciclu al anului, acolo unde este noua lui literă domi- 

nicală saii noua lui mână a anului. 
20) Că între ţifrele mânei celor patru ani de pe o linie și acele 

ale anilor de pe altă linie, diferența este aceeași pentru toţi acei 

patru ani, așa între o linie şi urmiitorea, diferența este de 5 uni- 

tăți, între o linie comparată cu a 3%, diferența este de 3 unităţi ȘI 

în special între ori-care linie și a 4* de la ca, diferenţa este cu 

una mai puţin la acesta, din urmă. 
Acâstă, diferență se explică prin aceea: că cei patru ani de pe 

o linie, iau câte cinci unități din mâna anului: din care trei pen- 

tru anii comuni și dous la anul visect, şi deci pentru patru linii, 

se întrebuințeză 20 de unităţi, care fac îrei sâptimâni fără o di, 

deci ori-care ar fi mâna anului de pe o linie, acea mână peste alte 

patru linii se găsesce, cu o unitate mai mică. | 
Se notâză, că comparaţia se face între anii din aceea-și colonă, 

ast-fel că diferența acâsta este între un an și cel al 16!* de la el. 

3%) Precum s'aji observat; și la No. 41 de aici, în acest ciclu s0- 

lar literile dominicale se succed în ordin invers de acel al ţifrelor 

mânei anului, de unde zesultă: că acolo unde ţifra mânei anului 
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scade cu o unitate, litera dominicală din contră avansâză cu un „grad în ordinea alfabetică. 
Acestea constatate, să revenim la modificarea ce se întroduce în 

întocmirea ciclului solar, prin reducerea cu o di a unui an secular. 
71. — La No. 70 de mai sus am vădut că reducerea unui an 

cu 0 di are de efect, reducerea cu o unitate a mâner anului urmă- 
tor și este vederat, că acelaş efect se produce asupra tutulor anilor 
următori: mânile tuturora scad cu câte o unitate. 

Atunci dar, ciclul nostru solar nu ne mai pote da indicaţiile pen- 
tru care el este întocmit și este a se sei: ce este de făcut ca şi dupe acea reducere, ciclul solar să continue a ne da adevăratele mâni 
a anilor următori. | 

Aici este casul de a profita de acea proprietate a ciclului solar 
(70 al. 2) dupe care mâna ori-căruia, au, peste patru linii saii peste 
16 ani, se găsesce cu o unitate mai mică, aşa cum resultă din scă- 
derea cu o di a anului secular reductibil, 

Putem dar, profitând de acestă proprietate a ciclului solar, să a- 
vem adevăratele mâni a anilor următori, fără altă schimbare, nu- 

„mai sporind cu 16 unități ciclul fie-căruia din că, ceea-ce se face: „de o dată pentru toţi anii, sporind origina ciclului solar cu 16 unităţi. 
12. — La acelaş resultat am ajunge și cu considerarea literei 

dominicale în loc de mâna anului. | 
In adevăr, dupe regulele reformei gregoriane, reducerile seculare 

se fac prin reducerea anului secular, din an visect în an comun: 
suspendându-se adăogirea dilei suplimentare, la secularii hotărâți pen- 
tru acesta. | 

Atunci dar, presupunând că anul al S-lea al ciclului, este unul 
din secularii reductibili; prin aplicarea regulelor reformei, el devine 
an comun; și litera dominicală E pe care o are de la începutul 
anului, numai pentru două luni (Ian. şi Fev.) va continua pe în- 
tregul an. Atunci dar aceiași literă este ultima, lui dominicală; de 
altfel, el rămâne tot în colâna anilor visecți, — și spre a sci care 
este locul Ini dupe acea reducere, n'avem de cât a căuta; la care 
an visect al ciclului se găsesce ultima dominicală E, acolo va fi. 

"locul anului secular, dupe reducere. . Acel an este al 243; . deci, 
ciclul anului redus, din 8 devine 24. Şi dar, după reducere, ciclul” 
solar a anului redus, ca și a tuturor anilor următori, se sporesce 
cu 16 unități, ceea ce se face, sporindu-se cu 1G origina ciclului.
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73.—In cele mai sus dise, ne-am ocupat numai de modificarea 
ciclului solar a anilor următori dupe reducere; dar nu mai puţin 
important este, a se cunâsee și ce modificare primesc, dupe acea. 
reducere literile dominicale ale anilor următori. Să revenim dar la 

cele dise în No. precedent, despre anul 8 al ciclului, considerat ca 
an secular reductibi]. 

Firă acea reducere, acest an ar fi avut pentru a doua lui do- 
minicală litera D; și ani următori 9, 10, 11: ar fi avut (ca în 
ciclu) dominicalele C, B, 

Prin reducere însă, să S aii rămas cu o singură dominicală 
E; în cât următorii ani, în loc de cele de mai sus litere, vor a- 
vea acum D, C, B. Deci, dominicalele tuturor acestor ani, după re- 
ducerea seculară, sunt avansate cu un rang, în ordinea alfabetică. 

De alt-fel, acâsta am fi putut ao prevedea, aducându-ne aminte: 
1* că după fie-care reducere, mânile anilor următori sunt cu o uni- 
tate mai mică; și 2 că, în ciclul solar, țifrele mânei anilor şi ran- 
gul alfabetic al literilor dominicale, merg invers unele cu altele; 
în cât, acolo unde mâna anului scade * cu o unitate, litera, domini- 
cală din contra sporesce cu un rang, în ordinea alfabetic. 

Conchidem dar, că, dupe fie-care reducere seculară, litârile domi- 
micale a luluror anilor urmălori, se sporesc cu un van în ordinea 
alfabetică. 

74.—Două moduri, pentru aflarea litercă dominieale în stil noii.-— 

Avem dar două deosebite moduri, de a afla litera dominicală a 
anilor, dupe ori ce reducere seculară. 

1%) Cel întâi, prin schimbarea originei ciclului solar al anilor 
următori, ceea ce se face sporindu-se origina cu 16 unități; 

2* Cel de-al doilea, prin evansarea cu un rang în ordinea alfabe- 
tică, a literilor dominicale ale anilor următori. 

Modul 1“ se deosebesce de ce! obicinuit în stil vechii, numai 
prin schimbarea originei: care se află dupe regulele ce se arată în 
cele următâre; iar apoi calculul ciclului solar, cu noua origină, 
și aflarea literei dominicale corespundătâre, se face tot “ca în stil 
vechiii, servindu-ne de aceeaşi tabelă a ciclului solar stil vechii; 

dar din causa schimbărei originei, aât ciclul solar al anului căt și. 
litera dominicaiă, sunt de stii noii. 

Ca modul al Sica din contra, totul se face ca în stil vechii: 
cu vechea origină, 20 se caleul&zie ciclul solar al anului, şi se află
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litera corespundătoare ; ast-fel dar, şi ciclul Și litera dom. sunt de 
stil vechii; și numai după acâsta, se schimbă litera dominicală din 
stil vechii în stil noii, adiogându-se cu atâtea: ranguri, în ordinea, 
alfabetică câte reduceri sati făcut până la anii acelui secol. 

Deci, cu acest din urmă mod, numai litera dominicalii este de 
stil noii (ciclul solar fiind tot cel de stil vechii), pe când cu modul 
1:* dobândim, dintr'o singură operaţie, şi lit. dom. și ciclul solar al 
anului în stil noi. 

De aceea modul 1** se numesce perfeel; iar cel al 2-lea imperfect. 
75.—Numtrul reducerilor. — Ori care ar fi modul de care am 

vroi a ne servi, este necesar a, se afla mai întâi numirul -reduce- 
rilor seculare: ce s'aii efectuat până la începutul secolului, din care 
face parte anul propus. 

Pe cât timp se usâză amândout stilurile, numărul reducerilor 
este, sporul datelor de stil noii, peste acele de stil vechii. Până la 
începutul secolului curent, acel spor este de 12. Acesta este ȘI nu- 
mărul reducerilor seculare; dar când stilul vechii nar mai fi în 
uz, atunci este bine a se sci, cum se număre acele reduceri, după 
regulele reformei gregoriane. 

Pentru acâsta este destul a se ținea minte, că anul secular de 
la care se încep reducerile seculare, este anul 300 d. HI. 

Atunci următorii seculari se înșiră precum urmeză: 
300—500, 600, 700.—900, 1000, 1100—1300, 1400, 1500.— 

1700, 1800, 1900. 
Afară, de cel întâi, toți cei-l'alţi urmeză câte trei da rândul. su- 

primându-se al 4** ca secular ireductibil. Așa până la secolul 
curent 1500, reducerile sînt 12. 

Ne remâne acum a arăta, pentru modul [i* cum se schimbă o- 
rigina, și pentru modul al 2! cum se schimbă litera dominicală 
din stil vechii în stil noi. 

A. Modul perfect 

76. — Schimbarea originci în regula senerală.— Dupe cele ară- 
tate la No. 71 şi 72, pentru ca, același cielu solar, (Anexa I), să 
ne dea și în stil noii adevărata mână şi lit. dom. a anului, ca şi 
în stil vechiii, este necesar a se spori origina ciclului solar (care în 
stil vechiii este 5508 saii 20) dupe fie-care reducere seculară, cu 
16 unități. De aici urmeză, că pentru un -număr 6re-care de redu-
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ceri, origina 20 se sporesce cu de atâtea ori 16, câte sunt şi redu- 
ceri până atunci. Așa, pentru un an din secolul curent, reducerile 
fiind 12, apoi origina 20 se va spori cu 16X12—192. Și dar, 
noua origină va fi: 

20--192—212 
Acâsta ar urma a se adăogi la milesimul anului, spre a se îm- 

părți apoi cu 28, şi a se afla restul împărţirei, care este ciclul so- 
lar al anlui în stil noi. 

Dar atunci este bine a se împărți mai întâi 212 cu 28, șia 
nu se adăogi la milesimul anului de cât numai restul precum urmeză: 

=98X7-L 16 
Restul 16, este noua “zină care se pune în locul originei 20, 

spre a se calcula ciclul solar al tuturor anilor de la 1800—1900. 
Iar regula pentru aflarea originei, este următorea: 
Numră seculari reduetibali dupe regulele reformei, începând cu a- 

nul 300 d. H, până la acel ce precede, imediat, anul propus; înul- 
jesce cu 10 acel numer; adaoge la produs oruina veche 20; îm- 
paie sina cu 28, și vestul este noua origină, cu ajutorul căria, 
se calculză ciclul solar al anului în stil nou, ca și în stil vechiii. 

Tî.—0risinele ciclului solar sint în num&r de şâpte care se re- 
produc periodice aceleași. — Pentru a ne da sâmă despre acesta, este 
de ajuns a calcula mai multe origini prin adăogirea numărului 16 
mai întâi la vechea origină 20, şi apoi la următârele, suprimând 
28, de câte ori suma întrece peste acest număr: 

Așa, am avea mai întâi 20-+-16——36; deci 36—28—8. 
Apoi 84-16——24; apoi iarăși, 24-4-16—40; deci 40—285=—12. 

Și continuând astfel, avem orioinele corespundătâre la 1*a 2* a 35... 
reducere precum mai jos se arată: 

No. de ordine a reducerilor 1* 20 3 4 0 Ge Ţo 

Originele S 24 192 198-0| 16 d 20 

Se observă acum că dupe a 7* reducere, origina ajunge a fi 
iarăși vechea origină 20, şi este vederat « că, de acolea înainte ori- 
ginele se reproduc aceleași. 

—-78. Altă regulă pentru aflarea origincă ciclului solar, 

tând de periodicitatea mai sus constatată a originelor, putem simpli-. 
fica regula stabilită la :No. 76, pentru aflarea originei, 
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Numirul reducerilor seculare fiind cunoscut, și sciind că origi- 
nele se reproduc în număr de șepte, aceleași în ordinea stabilită la 
numărul precedent; apoi spre a se sci ce origină se aplică la un 
an Gre-care, va trebui să seim “numai al câătelea, din acele șâpte, 
este origina ce se cere, 

Atunci dar, vom împărţi cu 7 numărul reducerilor, și restul 
împărțirei va fi No. de ordine al ultimer reduceri; iar origina este 
acea corespundătâre în șirul de la No. precedent; care de alt-fel 
lesne se pâte computa, începând de la origina, veche 20, precum 
S'aii arătat mai sus. Iar regula ar fi următârea: 

Dnpare cu 7 montvul veducerilor anteridre anului „propus, și 
vestul împărțirei este numerul de ordine al Originei : compuleză deci 
oruinele succesive pănă la ultima, şi aceea ra fi origina corespun- 
(ele. 

79 — Regula pentru aflarea lit. dom. și a mânei anului în stil 
nou, este dar urmitorea: 

Cunoscând oriina ce se curine la un an dal, adaogă acea ori- 
gină la milesimul anului, întocmai cum se face în stil vechii cu o- 
rigina 20; împarte suma cu 25, și restul este ciclul solar al a- 

“nului în stil noii. Caută deci acel ciclu în acecași tabelă No. 1, ca 
și în slil vechii, și acol vei afla atât litera dominieală, cât și 
mânn acelui an în stil noi. 

B. Modul imperfecţ 

80.—Deducerea literei dominieale de stil noii, din accea de stil 
vechiii.—- Cu modul imperfect, se cauti mai întât litera dominicală 
a anului, în stil vechii; iar apoi ceea de stil noii se dobân desce, 
azansând pe cea dintâi cu atâtea ranguri alfabelice, câte sunt şi re- 
ducerile seculare anterire. 

Așa, pentru anul 1897, numărul reducerilor fiind 12 Și lit. do- 
mivicală a anului în stil vechii fiind E, vom avansa pe acâsta 
cu 12 ranguri mai mult, dicend. 

F,G,A,BC,DEEG,A,B,C. 
ultimul rang C. este lit. dom. a anului 1895, stil noii. 

Dar modul acesta se simplifică prin operaţii tabelare, precum maj 
jos se arată: 

S1.—Tabela II din anexe.-— Să considerim schimbările Succe- 
sive, ale celor șâpte litere dominicale, de stil vechii, ”
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care sunt în capul tabelei alăturate. Deci, dacă în stil vechii şi- 
rul acestora începe cu A, apoi dupe 1* reducere acâstă literă va de- 
veni B, şi tote următârele vor. avansa cu un rang. Să le scrim 
dar sub cele dintâi. Acesta este șirul literilor dominicale dupe 1* re- 
ducere care ait avut loc la anul 300 d. H. 

După a 2" reducere seculară, care a avut loc la anul 500 d.H, 
litera B aflătâre în capul șirului precedent, va fi avansată la C. 
Și de asemenea vor avansa şi tâte cele-lalte litere; iar şirul lor 
va fi numerotat cu numărul reducerei a 22. 

Observ acum, că literile acestui al 22 şir, sunt cu 2 ranguri 
mai avansate de cât cele de stil vechiii. Ast-fel că, dacă cunscem 
litera dominicală de stil vechiii, apoi pentru a afla litera domini- 
cală a aceluiași an în stil noii, dupe a 22 reducere, trebue a o avansa, 
cu atâtea ranguri câte unități sunt în numărul de ordine; și vom 
vedea în cele ce urmeză că regula este generală; în cât spre a sci 
cu câte ranguri se avanseză o literă, este de ajuns să scim No. de 
ordine al reducerilor. | | 

După a 3* reducere, literile avansând iarăși cu un rang, șirul 
va începe cu litera D. Acest șir urmând după a 3* reducere va fi 
numerotată cu 3%, care ne arată tot de o dată și numărul rangu- 
rilor alfabetice cu cât se avanseză lit. dom. de stil vechii; iar se- 
cularul corespundător la:a 3* reducere este 600 d. H. care se în- 
serie pe aceeași linie. Și: continuând tot ast-fel, la a 72 reducere, 
şirul literilor dom. ajunge a fi același ca și în stil vechiii; de unde  
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conchidem că, pentru următârele reduceri, se vor reîncepe din ca- 
păt aceleași șiruri, în aceeași ordine, având acelaşi No. de ordine 
care nu trece peste șâpte. 

De asemenea, secularii reductibili după o serie de șâpte, care se 
isprăvesce cu 1100, vor reîncepe o a doua serie de alți ș&pte, care 
se termină cu 2100; și vor continua totust-fel în serii câte de șepte, 
între care se va cuprinde şi secularii din 4000 în 4000, care 
primesc câte o reducere extra-ordinară. 

Se observă acum, marea însemnătate a numărului de ordine a 
acestor șirmă, care este tot o-dată şi No. de ordine al reducerilor 
Și al originelor; şi osebit el ne indică şi No. rangurilor alfabetice 
cu cât trebue a se avansa lit. dom. de stil vechiii spre a se pre- 
face în cea de stil noii. Acest No. de ordine, ne dă tot ce se cere, 
pentru aflarea lit. dom. de stil noii; pentru aceea, i s'aii și dat numirea 
de cheia literei dominicale: numire pe care o pârtă și întrâga tabelă II. 

82.—Negula pentru aflarea literă dominieale cu tabela I1.— 
Cu ajutorul “acestei tubele, regula pentru aflarea, literei dominicale 
a unui an, în stil noii, este urmitârea: 

Cunoscend litera dominicală a unui an în stil rechiii, caută mai 
întăiă în tabela II secularul veductibil care precede anul propus; pe 
linia acelui vei afla cheia! literei dominicale, (No. de ordine al celor 
ștple şiruri) care "ţi andică numărul rangurilor alfabelice, cu căt 
lit. dom. de stil noii este mai avansată de cât cea de stil vechii. 

Aceiași literă dominicală de stil noii, se mai pâte găsi și la îu- 
tălnirea cplâncă care porlă asupra lil. dn. de stil vechii, cu linia 
pe cuve se găsesce seculurul veductibil, care precede anul propus. 

Exemplu anul 1897... lit. dom. de stil vechii fiind E. caut în 
tabela No. 2 secularul care precede anul 1897, şi care este 1800. 
Pe linia acestuia, găsesc cheia lit. dom. 5; de unde conchid (com- 
putând 5 ranguri de la F și dicând F, G, A, B, C) că O este do- 
minicala anului în stil noii. 

93.— Causa periodicităţii originci. — Ceea-ce motiveză schim- 
barea originei este schimbarea, literei dominicale, care după fie-care 
reducere seculară avansâză cu un rang, și fiind-că literile sunt nu- 
mai. șepte, apoi după șepte schimbări ele ajung a fi tot acele care. 
cra la început. De aici provine. periodicitatea originelor; dar spre . 
a ne da mai bine sema, despre acâsta, să imaginăm mai multe ciele: 
succedându-se unul dupe altul și spre a le putea cuprinde dintr'o.
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singură ochire, vom considera numai 1* col6nă 
a ciclului, sciind că pe fie-care linie sunt câte 
patru ani: ast-fel că șâpte liniuţi vor constitui 
un întreg ciclu.. 

Atunci Ja fie-care schimbare de origină, pri- 
mul an al ciclului se mută peste 4 Jiniuți cu-. 
prindend 16 ani. Să urmărim dar posiţiunele 
acestui an în succesivele schimbări de origină. 

In stil vechii cu origina 20, anul 1i* are 
litera dom. F; dar după întâia schimbare acest 
an mutându-se peste patru liniuţe, litera dom. 
avansâză cu un rang și devine G, iar originea 
din 20 ajunge a fi 8. 

După a 2" schimbare acelaș an, avansând 
cu alte 4 liniuţi, origina din 8 devine 24 și 
litera din G. devine A, ai avansat tot cu un 
rang. 

După 7 schimbări acel an se va fi deplasat 
peste 7X16—112 ani, care constitue 4 cicle 
complecte. Ast-fel că el se găsesce acum iar la 
începutul ciclului, cum era în stil vechii, și litera 
a ajuns a fi iarăşi F. 

Așa dar, Lian al ciclului ati redobândit a- 
ceeași posiție şi aceeaşi literă ca în stil vechiii 
și este vederat că tot asemenea și cei-l'alți ani 
ai ciclului ocupă acum aceleași posițiuni care 
le avea în stil vechii. 

Deci dar, ciclul întreg ai redevenit ceea ce 
era, la început, și de aceea și origina este a- 
ceeași ca în stil vechiii. | 

In acâstă fasă a, schimbării, ciclul solar de 
stil noi este același ca şi în stil vechii. Ast- 
fel vor fi anii de la 2100—9200. 

Vrednic de remarcat este și origina a 4 
care este 28 sau :0. 

Atunci ciclul solar al anilor se calculezi cu 
simplul milesimul de la Hristos, fără altă ori- 
gină. —— Așa aii fost anii de la 1700—1800. 
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84.-— Noua înlesnire pentru aflarea originci ciclului solar în stil 
noii.— După cele expuse la No. 77 de aici, cele 7 origini ale ci- 
clului solar de stil noii: care se reproduc aceleași ca şi literile domi- 
nicale, pârti aceleași numere de ordine ca și șirurile de mai sus, a 
literilor dominicale din tabela, II, cărora li stai dat numirea de 
cheile literei dominicale și dar, pentru complectarea acestei tabele, 
putem serie acele origini pe cele 7 linii ale tabelei No. 2, alăturea 
cu numerile lor de ordine, care, precum s'aii dis, sunt însuși cheile 
literei dominicale.. Atunci dar tabela acâsta ne va servi Și pentru 
aflarea, originei ciclului solar cu urmitrea regulii: 

Caulă în tabela No. 2 secularul veductibil care precede anul pro- 
pus şi pe însuși linia acelui an, citesce origina ciclului solar. 

Exemplu anul 1897. 
Secularul reductibil care precede anul 1897 este 1800, el se gă- 

sesce în tabela No, 2 pe linia a 5* și tot pe acea linie în colâna, 
oviginci se află numirul 16. Acâsta este origina, ciclului solar pen- 
tru toţi anii de la 1800—1900, deci și pentru 1897. . 

Deci, pentru a. calcula, ciclul solar st. n. al anului 1897, la a- 
cest milesim se va adăoga 16 şi se va urma apoi conform regulei 
stabilite pentru stil noii ca și pentru stil vechii. 

85. — Avantajele ce presintă modul imperfect. — Acest mod de a - 
afla lit. dom. în stil noii, este mai cu sâmă lesnicios, când se gă- 
sesce o pascalie generală ca aceca de la IX din anexe. Acâsta dân- 
du-ne ciclul solar şi litera, dom. a anului în stil vechiii, nu ne mai 
rămâne de cât operaţia, tabelară, descrisă la No, 81 pentru aflarea 
literei dom. stil noii, corespundătâre la aceea de stil vechii, aflată, 
în pascalie. 

Atunci tâtă lucrarea se face fără calcul. 
Exemplu anul 1897. 

In pascalia generală găsim în stil vechii 
ciclu solar 13 

lit. dom. E 
iar în tabela No. 2 caut secularul reductibil 1800, pe a căruia, li- 
nie citesc cheia literei 5 și dar la litera E st. vechii, corespunde 
lit. C stil noi (cu 5 ranguri mai avansati). 

86.— Compleetarea modului imperfect, —Modul acesta s'aii nu- 
mit imperiect, fiind-că el nu ne dă în stil noii de cât numat litera, 
dominicală, fără ciclul solar stil noii al aceluiași an Și precum se
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va vedea în cele ce urmâză, pentru stabilirea pascaliilor în stil. noi, 
este indispensabil a se cunâsce, pentru fie-care an, atât litera do- 
minicală cât și ciclul solar în stil noi; dar iată în ce mod s'ar 
putea, prin simple operaţii tabelare, a se afla ciclul solar al unui 
an în stil noii, când se scie litera dom. stil noii cu ciclul solar 
stil vechii al acelui an. . 

Pentru acesta ne servim. de tabela No. 1 a ciclului solar combi- 
nat pentru mâna anului și litera dominicală. Să luăm anul 1897 
a căruia ciclu solar stil vechii. . . . . . .13, 
iar lit. dom. în stil vechii E și în stil noi. .C. 

In tabela No. 1 ciclul 13 se găsesce în col6na 1* având lit. E 
și amintindu-ne cele dise la No. 70, anul acesta rămâne tot în a- 
ceeași col6nă, ori de câte ori i s'ar schimba litera lui dominicală, 
deci, când din E acea literă devine C atunci și ciclul lui solar se 
mută acolo unde se găsesce acâstă literă. Aici dar ciclul anului s'aii 
mutat la ciclul 9, căci acolo este noua literă C, şi în adevăr cal- 
culând ciclul solar al anului 1897 în stil noii cu origina 16, găsim: 

1897--16—1913 
Și apoi 1913—68X28-L-9. 

Deci ciclul solar al anului 1897 în stil noi este 9, aşa cum 
S'au găsit şi mai sus, prin simpla operaţie tabelară. 

CAPITOLUL II. 

Calendarul lunar al bisericei de Ră&sărit 
în stil nou 

Ş 1. — Coineidenţa cu orizina ciclului 

  ST. — Nepotrivirea lunilor cu anii ciclului lunar. — Reforma 
gregoriană propuindu-și modificarea, epactelor spre a le pune în a- 
cord cu datele noului stil, aii avut în vedere numai nepotrivirea 
epactelor cu anii tropici, fără a se preocupa de potrivirea saii ne- 
potrivirea lor cu anii iuliani şi ast-fel aii ajuns a stabili regulele 
arătate la No. 67 de aici. - 

Noi însă, considerând calendarul gregorian, cum și este, ca o sim- 
plă corectare a calendarului Iulian și sciind că metoda epactelor 
cu mult mai înainte de reforma gregoriană, servea de basă în com- 
putul bisericei de Răsărit, înţelegem că și aplicarea, acestei metode 
la stil noi, să fie ca o corectare a epactelor de stil vechii, pentru  
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a se potrivi în stil noi și dar în strâns raport cu corectarea ani- 
lor Iuliani. 

Dar pentru a putea, întreprinde acâsta, în deplină cunosciință, ni 
se cere să scim mai întâi care este nepotrivirea epactelor nu nu- 
mai cu anii tropici, dar și cu anii iuliani și pentru acâsta este de 
ajuns a se vedea în ce raport sunt cele 235 de luni ale ciclului 
lunar, atât cu 19 ani tropici cât și cu 19 ani Iulian. 

Pentru cei dintâi acea diferență s'a calculat la No, 67 unde se 
vede că, 19 ani tropici sunt cu,01,085 mai mici decât 235 de luni, 
iar pentru cei de al doilea acea diferență este precum mai jos se 
arată : | 

19 ani luliani a 386525==. . , . . . 64939175 
235 de luni lunare a 29,530588— . . . 6,939 „68818 

Deci dar, 19 ani Iuliani sunt mai mari de cât 235 luni cu 
0406182. 

Aceste diferenţe acumulate pe un interval de 200 de ani ajuug a fi 
19) Pentru anii tropici . . . . 01898 saii 0190. 
2) Pentru anii Iuliani . . .0, 65 . .0,65 

Total . . .1,55 
88.— Efectele nepotrivirei lunilor cu anii ciclului lunar. — Vom 

aminti mai întâi, că metoda epactelor presupune, că după un period 
de 19 ani, începutul anului coincide cu nascerea luminei și 1* qi 
a celui întâi an al ciclului pârtă numirea de origina ciclului, ea se 
socotesce a, fi sau Li“ Ianuarie sati Li Martie. 

Să examinăm acum ce efecte produe, nepotrivirile lunilor cu anii 
și pentru simplificare să presupunem, în tot casul, că lunile sunt 
cu două dile mai mari saii mai mici de cât anii. 

Deci în casul când lunile sunt cu două Qile mai mari de cât 
anii, sfârşitul ultimei din cele 235 de luni sati nascerea luminei 
următorei luni, este cu două dile dupe origina ciclului (1i* Ianuarie 
saii 1!“ Martie); pe când calendarul arati nascerea luminei la Lia 
Ianuarie sai Martie. ! 

Atunci dar, calendarul arată acea fasă a lunei cu 2 qile mai 
înainte și pentru ca el s'o arate în diua în care ea are loc, nu 
ne rămâne de cât un singur mijloc de corectare, acela, de a reduce 
epacta anului și împreună cu aceia tâte epactele ciclului, câte cu 
2 dile. — Atunci epacta acelui an în loc de 0 ar fi 28 şi în ca- 

 



6 

lendar am găsi acea epactă cu 2 qile mai târdiu, adică tocmai a- 
tunci când este în adevăr nascerea luminei. 

In casul când lunile sunt, cu 2 qile mai mică de cât anii; atunci 
ultima lună s'ar isprăvi cu două qile mai înainte de Îî* Ianuarie: 
atunci este nascerea luminci, iar calendarul ar arăta-o la 1i* Tanuar. 

Atunci dar, calendarul arată fasele lunci cu-întârdiere de două 
dile și pentru corectare, este indispensabil a se spori epactele ciclu- 
lui câte cu 2 dile. 

Atunci epacta, acelui an, în loc de O ar fi 2, și în calendaram 
găsi, acâstă epactă anuală cu două dile mai "nainte, adecă: toemai 
la acea dată, în care este în adevăr nascerea luminei. 

Conchidem dar, pentru corectarea epactelor, următârele precepte : 
lit Când cele 235 de luni, sunt mai mari de cât 19 ani ai ci- 

„clului bunar, calendarul epaelelor, arată cu anticipație dalele faselor 
lunave, și corertarea consistă în reducerea epaclelor întregului ciclu, 
câle cu alătea dile, cu căt huule sunt mai mari, sai cu cât dutele 
calendarului sunt mai anticipate. | 

2iea Când aceleași 235 de huni sunt mai mici de cât 19 ani ui 
ciclului, calendarul epactelor, arată cu întârdiere «datele faselor lunare ; 
și corectarea se face, erescându-se epactele întregului ciclu, câle cu a- 
tâtea dle, cu cât lunile sunt mai mici, sai cu căt datele calenda- 
ului sunt mai târdii. 

89. — Corectarea epactelor în stil vechiii.—lÎn raport cu anii 
iuliani, cele 235 de luni, fiind mai mici, și deosebire acumulată 
pe 200 ani, ajungând a fi de 0%65; corectarea epactelor se va face 
în conformitate cu preceptul 2* din No. precedent. crescându-se a- 
cestea cu 0,65, — şi spre a se evita fracţiunile de di, s'ar putea. 
mări intervalul de corectare de la 200 la 300 ani, când greșela 
lunilor ar ajunge a fi 0%975, adecă aprâpe de o di. 

90.— Corectarea epactelor de stil noii. — După cele expuse, la 
No. 67, cele 235 de luni ale ciclului lunar, fiind întrun interval 
de 200 ani cu 0190 mai mari de cât anii tropică, apoi după pre- 
ceptul 1* de la No. 87, corectarea epactelor se face reducându-le 
cu 04,90. | 

Dar acum, epâctele ca şi “datele cerându-se a fi exprimate în dile 
întregi, este necesar a .se cerceta mai întâi: în ce mod s'ar putea 
face acea reducere, cu îndeplinirea acelor condițiuni. Acâsta face o- 
biectul următorului paragraf.
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Ş IL. JMijl6ce pentru corectarea epactelor în dile întregi 

91.— Corectarea anilor iuliani, fiind regulată a se face în dile întregi, apoi spre a se putea face tot asemenea și corectarea, epac- telor, este logic, să cercetim mai întâi ce relațiuni există între gre- șelele anilor și acele ale epactelor : deci, acea relaţiune se coprinde în urmiătârea, proposiţiune : o Suma greșelilor de epacle, de stil vechii și de stil noi, este de o polrivă cu greşila anilor 2uliani, în vapori cu anti tropici, In adevăr, după cele expuse la 67 și 87 de aici, greşdla epac- telor de stil vechii, este diferenţa - între 19 ani iuliani și 235 de luni ale ciclului lunar. De asemenea și greșcla epactelor de stil noi, este diferența între aceleaşi 235 de luni și între 19 ani tropici. Acele diferențe sunt; 
19 ani iuliani—935 do lui= . 0106182. și 235 de luni— 19 ani tropică . . . 0,085316. Și dar suma lor pentru 19 ani este: ——. „19 ani iuliani— 19 ani tropici— . , 0147136. Ceca ce pentru un an revine la 

0,147136-—=0,007744. n 
19 | 

lar acâsta nu este alta de cât diferența între un an iulian Și un an tropic, precum S'aii constatat la No..17 de aici. Deci, suma, celor două greşeli a epactelor, este de o potrivă cu greș6la anilor. | 
Și spre confirmare mai scim (67 și 87), că acele greșeli ale epactelor, acumulate pe 200 ani, ajung a fi: 

greșcla de stil vechii .. . . .:04%65, 
Sreștla de stil noi. . . ..90 „90. 

suma lor. . TI 55.. care nu este alta de cât greștla, anilor pe acelaş interval de 200 de ani; şi care pentru 400 de ani este de 3410, ecea ce staii Şi regulat a se corecta, prin reduceri câte de 3 dile în 400 de ani Și osebit prin o di redusă extra-ordinar din 4000. în 4000 ac ani. Se observă, însă că, greş6la epactelor pe 200 de ani, echivalâză cu întrega greșllă a anilor pe acel interval, care dacă sar corecta n'ar mai fi necesitate de alte reduceri extra-ordinare pentru epacte. 
P. Donici. Calendar Bis. 

9
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Conchidem dar că: | 

Suma greșelei epaclelor de stil vechii și de stil moi pe un în- 

terval de 300 ani, este de o potriză cu greștla totală a anilor îu- 

liani pe acelaș interval. 
Ast-fel avem: 0%,65--0%90—1%55. 
92.— Consecințele proposiţiunci de mai sus. —Este importent a, 

ne da sâmă mai întâiii: ce însemnâză reducerea amândurora gre- 

şelelor de stil vechiii și de stil noi a epactelor şi spre a putea 

face acâsta, este necesar să considerăm : atât producerea, cât ŞI co- 

rectarea, acelor greşeli pe un interval de 200 de ani. 
  

  

: a alatur mă e O L A 
Fie dar, în alăturata, figură: = 3-35 3 5 = 

O, origina, ciclului lunar, <—————— 1, D5 > 

la începutul unui interval de 200 de ani. 

După corectarea greșelelor din trecut, nascerea luminei: atât de 

stil vechiii cât și de stil noii, coincid cu origina O; dar după alți 

200 de ani nu se mai găsesce în acel punct, de cât începutul pe- 

riodului de 19 ani tropici. | 

Sfîrşitul celor 235 de luni lunare, ajunge a fi în L, cu 01,90 

după origina O și sfîrşitul periodului de 19 ani iuliani în A cu 

14,55 după aceeași origină O și cu 0,65 mai departe de cât lu- 

nile ; în cât nascerea. luminei este acum intermediari, între anii iu- 

liani şi anii tropici, și corectarea, consistă: în reducerea anilor iu- 

liani cu OA și în reducerea epactelor cu OL. 

Suma greșelilor de stil vechii și de stil noii OL--LA este de 

o potrivă cu reducerea anilor; dar reducerea efectivă a epactelor 

este numai 0L—0%90. Reducerea total a epactelor cu suma amân- 

duror greșelelor, nu pâte fi privită de cât ca o expresie teoretică a 

reducerei anilor în unități de epacte: care ne pâte conduce la, re- 

sultate practice, în privirea reducerei acestora. 

Ast-fel înţelegându-se reducerea amânduror greşelilor ca expre- 

sia reducere anilor, fie p=—=0%90 greșsla de stil noii a, epactelor pe 

un interval de 200 de ani; q-—0%65 greșcla de stil vechii a a- 

celorași epacte şi R—1,55 suma amânduror greșelilor, echivalentă 

cu reducerea anilor iuliani, pe același interval de 200 de ani, vom 

avea. : p-h-q=R 

și dar p=R-—q (1) 
Ceea, ce însâmnă.că greșila epaclelor de stil noi, este de o po- 

trivă cu greşâla anilor: mai puţin greşâla epactelor de stil vechii.
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Apoi, din comparația greșelelor de mai sus a epacteior, se mai pâte stabili și raportul fie-căreia din ele către suma lor, care este reducerea anilor: 
Așa vom avea: p: R:: 0,90: 1,55. 

și dar P=23 R=0,58 R. (2) 
Ceea ce însâmnă, că: grestla cpaclelor de stil noii, este 0,58 din Jresila anilor Iulian: ast-fel că cunoscându-se reducerea anilor pe un interval hotărât, apoi reducerea epactelor pe acelaș interval, se dobândesce, îmulţind reducerea anilor cu 0,58. | Acestea sunt normele după, care aii a se stabili: regulile pentru corectarea epactelor de stil noii. 
93.—Două deosebite moduri pentru corectarea epactelor de stil noii.— Pe basa relațiunilor (1) și (2) din articolul precedent, se pot stabili două deosebite moduri pentru corectarea, epaeteloy de stil noi, Cel întâi, conform relaţii (1), consistă întru a se reduce mai întâi epactele, tot pe atât, cu cât se reduce ŞI anii iuliani; iar a- poi a li se restitui, greșdla epactelor de stil vechii. Acesta, este mij- locul de corectare al apusenilor. 

| Cel al doilea în conformitate cu proporţionalitatea (2) de mai sus, consistă, întru a se determina, numărul de reduceri totale câte Sunt necesare pentru într6ga reducere a anilor, pe un mare inter- val de ani, și apoi pentru reducerea epactelor de stil noi, pe ace- laș înterval, a nu se face de acele reduceri de cât întrun număr de 0,58 din acel ce este necesar pentru ani. 
În cele ce urmâză, vom examina: cum se pot practica fie-care din aceste două moduri. 

Modul de corectarea epactelor după regulile reformei 

94.—Cel întâi din modurile mai Sus propuse, este însuși mo- dul stabilit prin regulele reformei pentru corectarea epactelor, Acel mod consistă precum s'aii arătat și la No. 67. A se reduce mai întâi epactele ca, și anii, câte cu o di la fie- care secular nebisextil; iar apoi a se restitui cpactelor greșla de stil vechii. Dar fiind-că acâsta, esto de 0,65 pe 200 de ani, apoi Spre a nu se avea în cont de cât dile întregi, se acumulâză acea sreștlă pe 300 de ani când ca ajunge a fi de: 
1X0,65=—*2—0,975 : aprope o di întregii,
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Deci, pentru a se restitui epactelor groșâla de stil vechii: după 

co Stai redus câte 3 dile în 400 de ani, ele se sporesc apoi câte 

cu o di din 300 în 300 de ani. 

Modificarea, epactelor prin reducere se numesce Metemtoză ; iar 

aceea prin sporire se numesce proomlosă; și când acestea coincid la 

acelaş secular, epactele rămân nemodificate, 

Acesta este modul de corectare a epactelor: cl este corect; dar 

presintă mari dificultăți de aplicare practică. 

In adevăr, epactele ca termenii unor progresii aritmetice, nu pot 

fi nici sporite, nici scăqute câte cu o unitate, fără a'şi perde însuși 

proprietăţile pentru care ele au fost create. 

Dacă epactele ar fi cel puţin tâte numerile d'arândul: de la 0 la 30 

atunci sporirea, sau reducerea lor s'ar putea face fără a li se mo- 

difica, expresiile lor numerice; dar epactele de și sunt mai mică de 

cât 30, totuşi fiind numai 19, ele presinti lacune care împiedici, 

modificarea lor, cu câte o di. 

95. — Cielele lunare ale apusenilor.— Spre a se încunjura a- 

ceste dificultăți, computiștii apuseni ai imaginat a constitui mai 

întâi: un mare ciclu de 30 de termine, formate după modul epac- 

telor cu diferența de 11, suprimându-se numai luni câte de 30 de 

dile. Atunci acea, întocmire nu se opresce la epacta 29 pentru a 

reîncepe din capăt; dar continuă înainte, întroducând ast-fel între 

epacte tâte numerile cari lipseaii și cari sunt următorele: 

10, 21, 2, 13, 24, 5, 16, 27, 8, 19 și 30 sai 0 

Tată acel mare ciclu în tâtă întregimea lui. 

            

| | 
Numere de aur. .|1|2 al d 5| 6| 7 ș| oholzilz2 oo „ah8 19 

Epacte . . . « + [11|22| 31425 G'17128| 920| 1112.23| 415,26] 7|1S(29 

LII CITI 

| ÎI ll 
Numere de aur. . POPI “i 20 20 27 “ 30 

Epacte. . . Îl 21324 ojopi so] 

=: 

Din acest ciclu putem" lua 19 epacte d'arîndul, ori de la care 

din ele am pleca: şi a constitui ast-fel 30 de cicle, a căror epacte 
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merg scădend, de la, unui la, altul, câte cu o Qi.—-(Tabela VII din 
anexe). 

Prin mijlocirea acestei întocmiri, epactele pot fi reduse saii spo- 
rite, fără a, înceta de a, constitui între ele progresia primitivă, 

Așa, plecând de la ciclul astă-qi în vigore, se pote lesne întocmi 
ciclul ce va intra în aplicaţie, cu începutul secolului viitor 1900; 
cum şi îndărăpt, se pot stabili cielele cari ai servit în anul refor- 
mei, ba chiar și ciclul primitiv, acel care a putut fi în coi întâi 
ani, în stil vechii. 

Tâte aceste deosebite cicle sunt precum mai jos se arată. Se va sei 
însă, că, tote aceste cicle, fiind întocmite pe baza ciclului actual de 
stil noii al apusenilor, își ati otigina ca şi acela la anul 1 | d.II. *), 

eo 
Ciclul actual de epacte . | 0[11[22] 3114105] Gl17 a 920| 1|12|23] 4115126|17|18 

No. do aur 1| 2| 3] 4 10 14J15 

        

Lee 

        

aja 

      

Ciclul de la 1900—2290 . [29110121] 213|24| 5/27] sl19 0|11|22| 3l14/25 617 

Ciclul din 1582—1700 . . | 1|12]23] 4l15l26| 7[18129 19 2|13 24| 5/16/27| 8|19 

Cielul primitiv este acela din care s'aii dedus ciclul precedent 
cu reducere de 10 qile. 

| IL; 23 415 
| la 

96. — Metoda apusenilor este incorcetiă şi antieanonică. — La, 
cea, întâi privire, modul mai sus descris pentru corectarea epactelor, 
apare ca cea mai fericită combinaţie, spre a se menținea, armonia 
între reducerile epactelor și acelea ale anilor; însă examinată mai 
de aprâpe ea se constată a fi nu numai greșită, dar și anticanonică. 

Să examinăm în adevăr daci, ciclele extrase din marele ciclu de 
30 de termine, întrunesc saii nu condițiunile indispensabile, cerute 
de metoda epactelor: precum se arată la No, 49, 50, 51 şi 52 de 
aici. Pentru acâsta, nu este de ajuns numai ca diferenţa de la un 

Deci, ciclul primitiv este . [11122! 3/1.1l55! 6/17|28 1|12 26| 7 

  

  

  

    

      

po 

            

| 
1559 

  

*) Toto combinaţiile acestea, le datorim bunei-voinţe a d-lui Tondini de Quarenghi avend misiunea de a înlesni întroducerea calendarului Gregorian în biserica Română,
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termen la altul să fie de. 11 dile; dar se 1nai cere: ca în tâtă con- 
stituirea şirului să nu intro de cât 7 luni, din care 6 câte de 30 
de dile, iar a 72 numai de 29, ceea-ce face că întregul șir nu co- 

prinde de cât de 19 ori câte 11 dile saii 209 ile, care corespund 
cu lunile suprimate, 6 câte de 30 dile-—180 și una numai de 29; 
iar în total 209 dile. 

Dar în întocmirea ciclelor de mai sus, “epacta 29 nefiind nici-o 
dată suprimată ca luna întregă, tâte cele șăpte luni suprimate suut 
socotite câte de 30 de dile și dar, fie-care ciclu cuprinde de 7 ori 
câte 30 saii 210 dile, adică cu 0 Qi mai mult de cât trebue să 
conţie un ciclu. 

Acesta se mai constată şi din diferenţa termenilor care este peste 
tot câte de 11 qile; afară de intervalul de la al 19'2 termen la 1! 
care în tot-d'auna este de 12 dile, ceea ce face în total 18X11 
-H2=—1984+-12— 210 dile. 

Deci, tâte acele cicle sunt incorecte, fiind cu o qi mai mari de 
cât se cere dupe metoda epactelor și de cât pretinde metoda numă- 
rului de aur și însuși ipotesa lui Meton. 

„De altă parte, epactele suplimentare—acele 11 numere streine— 
întroduse între epacte, numai ca de ocasie nu 'și pot găsi locul în 
reglementele n6stre bisericescă: stabilite dey vâcuri pentru data pas- 
cilor şi cunoscute sub numirea de pascalii. Ast-fel că întroducerea, 
lor între epacte ar trage după sine schimbarea nu numai a pas- 
caliilor; dar și a celor-l'alte reglemente bisericesci, prin care se sta- 
bilesce serviciul religios, ar fi să se recoustitue din noii întrega, or- 
ganisare a bisericel” n6stre. Dar este ceva și mai mult. 

Oschit de acâsta, după însuși disposiţiile marelui Sinod de la Ni- 
ceia, data pascilor nu pote fi, nici mai timpuriu de cât 22 Mart., . 
nici mai târdiu de cât 25 3 Aprilie. Acea dată varieză dar în 35 de 
dile, și pentru fie-care din acelea, s'aii întocmit câte un oschit re- 
glement, pentru datele serbătorilor variabile și pentru regularea, ser- 
viciului divin. Acele reglemente există în tâte bisericele creştine, 
deosebite între ele prin 35 de litere, care la nemți se numesce 
Jahres-Karaeler sati Festzahl; iar la noi, acelea sunt cele 35 de 
slove kirilice numite slosele pascalici. — Pretutindenea, acele' regle- 
mente sunt numai 35, pe cele 35 de dile ale datei pascilor. 

Dar dacă s'ar admite epactele suplimentare, noi am avea.pascile 
în mai mult de 35 de qile. Cu epacta 27 și cu lit. dom. D, noi am
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avea, paseile și la 26 Aprilie: cu o qi mat mult de cât limita su- 
peri6ră, a acelei date. 

Ar trebui dar să mai adăogim un noi reglement sub o altă 
slovă a pascaliei, necunoscută până astă-qi. Acelaşi lucru se întâm- 
plă şi apusenilor, când cpacla anuală esta 24 și lit. dom. D. 

Acestea sunt motivele care ne aii îndemnat a căuta un alt mij- 
loc, pentru corectarea epaetelor; fără a li se schimba expresiile lor 
numerice. 

$ IL. Modificarea epaetelor prin inlocuirea lor 
unele cu altele 

97. — Observând cu atenţie şirul epactelor, lesne se pâte con- 
stata că de la ori-care dintre ele am pleca, aflăm: 

Peste 11 termine o altă epactă cu 1—2 unităţi mai mare şi 
Peste 8 termine o altă epactă cu 1—2 unități mai mică. 
Acâsta resultă din însuși modul lor de generaţiune, care consistă 

precum se scie: în sporirea cpactelor de la unu la alta câte cu 11 
dile, suprimându-se 30, de câte ori suma întrece peste acest nu- 
mer care se consideră ca o lună întrigă. 

Cu modul acesta, în cursul formării întregului şir de 19 cpacte 
se suprimă 7 luni, dintre care, 6 sunt socotite câte de 30 de dile, 
iar a 7 numai de 29. | 

Să examinăm dar mai întâi diferența, între 2 epacte, la, distanţe 
de 11 termine între ele. 

Fie (a) o epactă, care, progreseză prin Îl termine, până ajunge 
a îi A, în cât am avea: 

A=aţiiXIlI=a-:21. 
Acea epactă (a) sporesce în adevăr cu 121 dile ; dar din aces- 

tea se scad patru luni, care dacă s'ar socoti câte 30 dile, ar face 
120 şi n'ar mai rămânea ca, spor decât o singură qi. lar dacă în- 
tre acele 4 luni ar fi una numai de 29 de dile, atunci sporul 
epactei ar fi de 2 dile. 

Prin urmare, sporul epactei peste 11 termine este nedeterminat 
de la 1—2 ile și tot ce putem face, este de a afla o drâptă me- 
dio a acelui spor. 

Causa, acelei nedeterminări este că între cele 7 luni suprimate, 
una este numai de 29 dile, şi dar spre a avea o drâptă, medie, tre- 
bue să, considerăm sporul acelecași epacte: pentru 7 intervale câte



de 11 termine. Atunci totalul spor ar fi, de 77 de ori câte 11 qile 

Şi am avea: 
Azat17X1l 

“Dar în 77 de termene se cuprind 4 cicle câte de 19 termene 

și osebit un termen. Incât avem: 
„Aza- (4 cice-1) 11.=a-t cicleX 1 1-+-11 

şi dar suprimând acele 4 cicle, ne rămâne ca spor al epactei, după 
7 intervale câte de 11 termene: numai 11 (ile: ceca ce ne dă ca 

medie a sporului epaetei, pentru o singură, deplasare de Îl termene . 
11 "a A 3 de di, în cât avem: 

Aa dile. 
Ast-fel că, dacă star înlocui epacta A cu epacta (a) care se află, 

cu il termine mai în urmă, Sar dobândi o reducere a epactei A 

cut; şi din contră, dacă retrogând, s'ar înlocui (a) cu A s'ar do- 

bândi un spor de £ 
Conchidem dar. "“următârele precepte : 

„10 Că, oră ce epactă înloeuindu-se prin alta, cu 11 termene mai 

înapoi, se reduce cu 5 de di, şi: 
20 Ori-ce epactă, înlocuindu-se prin alta aflătâre cu 11 termene 

mai sus, se sporesce cu 4: de di. 

Casurile când distanţa dintre epacte este de S termene, reintră 
în casurile de mai sus. 

In adevăr, numerile 3 şi 11 în raport cu 19, sunt complemen- 

tare unul altuia; ast-fel că, a strămuta o epactă A cu 8 termene 

mai jos, spre a înlocui acolo pe o altă epactă (a), este acelaş lu- 
cru ca şi a o avansa cu 11 termene, când ea ajunge tot la aceeași 

epactă (a). 
Conchidem dar urmitârele precepte: 

80 Că, a retrograda o epaclă, spre a înlocui pe o alta, care se află, 

cu S termene mai jos, este ca și când s'ar avansa acea epactă cu 

11 termene mai sus; și resultatul în ambele casuri este reducerea. 
epactei, care se înlocuesce, cu 3 de di. 

40 Că, a avansa peste 8 termene o epactă, spre a, înlocui acolo 
pe alta, este ca și când ea, ar retrograda cu 11 termene spre a în- 
locui aceeaşi epactă; și resultatul în ambele casuri 1 este sporirea cu 

2 de di a epactei înlocuite.. 
Tar din combinarea acestora, putem stabili următârele regule:
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11 . . I. Spre a reduce epactele cu 3 de di, este de ajuns-a le avansa 
cu Îl termene mai sus; saii a le face să rotrogradeze cu 8 ter- 
mene mai jos. 

II. Spre a spori epactele cu 7 este de ajuns a lo face să re- 
trogradeze cu 11 termene mai jos; saii a le avansa cu 8 termene 
mai în sus. 

98. — Evaluarea reducerei epactelor prin înlocuirea lor unele cu 
altele, se mai pote stabili și în mod direct; pe basa condiţiunilor, 
cari ai servit la întoerirea șirului primitiv a epactelor: după, care 
escedentele peste 12 luni, de la cei 19 ani, ai ciclului, se cer a 
fi de o potrivă cu 7 luni lunare. 

Pentru îndeplinirea acestor condițiuni, au trebuit, precum se a- 
rată la No. 51 a se socoti, lungimea anului de 365124 şi aceea a 
lunci de 29,53: de unde au resultat, escedentul anual de 10488 cu 
care versta lunci, sporesce de la un an la altul. Cu acesta vom 
calcula acum, sporul unei epacte, peste un număr 6re-care de ter- 
mene. 

Fie dar: excedentul anual E=10188 şi L luna de 29453, vom 
avea: 

TL—198 de unde ut 
ceca, co însemnă că a 19 parte dintro lună, este de o potrivă cu 
a (* parte din excedentul anual. Pentru simplificare, să punem : 

Eu (1) Atunci avem E=7 u și L=u19 (9) 
Să mai numim a o epactă inferidră și A o alta, superidriă, şi să 

considerăm două casuri: 1* când distanța dintre epacte este de 11 
termene și 2* când acea distanță este de S termene, 

In casul 1* sporul epactei a peste 11 termene va fi: 11E sati 
7? u în cât epacta A va fi: 

A=a+-77 u=a+(76+1) uza+-76 u-u 
Observând acum că 76—4X19 și că 19u esteo lună întrâgă, 

vom avea: 

Aza--iXI9u-+u=a-HL+u 
și suprimând lunile complecte 4I, ne rămâne ca spor a cpactei a 

U=05p—9:50-—1,554. 

Deci, dar, A—a-+1,554. Ast-fel dar când epacta A sar înlocui 
cu alta (a) aflătâre cu 11 termene mai jos, ea s'ar reduce cu 1%55.
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20 In casul al 2! când distanţa dintre epacte este de 3 ter- 
mene sporul epactei ar fi SE sau SXTu sai 56u. 

Deci, A=—a+56u—a--(57—-1) uza+5tu—u 
Observând acum, că 57—3X19, şi 19u—L; şi înlocuind avem: 

A=a-+3X19u—uza3L--u | 
Și suprimând lunile complecte 3L, ne rămîne: 
A=—a—u sai A—a—1,55. 
Ast-fel dar, când o epactă a, se înlocuesce cu alta A, aflătârea 

cu 8 termene mai sus, ea se reduce cu Îî, 55. 
Conchidem dar în regula generală, că epactele pot fi reduse cu 

11,55, prin simpla înlocuirea lor, cu acele aflătâre cu 11 termene 
mai în urmă, saă cu 8 termene mai înainte. 

99. — Proporția termenilor ciclului, cu greşelile de stil vechiit 

şi de stil nou.— În reducerea de mai sus se găsesc deci, implicit 
cuprinse, amândouă greșelile epactelor pe 200 de ani, şi nouă ne 
importă a, le cunâsce pe fie-care a parte, pentru a le putea, reduce 
numai cu ceea ce se cere.—Acâstă, deosebire s'ar părea imposibilă, 
fiind că epactele nu pot fi reduse, de cât tâte de o dată, și anume 
câte cu 1955; dar cel puţin putem alege: câte din cele 19 termene 
se afecteză la greșela de stil vechii, şi câte la cea de stil nou. 

In adevăr, dacă x ar fi numărul termenilor afectate la greșela 
de stil noii, ar trebui să avem: 

21901190 
de unde 08013101 1 03 

De asemenea, pentru greștla de stil vechiii am avea: 

IX 09,65 
de unde pui 097 saii 85—0,03 

Deosebirea de 0,03 în + sait —, fiind neînsemnată, putem 
dice că în totala reducere a celor 19 epacte, 11 din ele sunt pen- 
tru greșcla de stil nou şi S pentru greșcla de stil vechiii. Ast-iel 
că, aceste greșeli ar fi în același aport, către suma lor 1;55, pre- 
cum sunt şi numerile 11 ȘI, S către 19. Şi dar, dacă P și Q ar îi 

greșela epactelor de stil nou: şi vechiii, Şi R. reducerea totală a 
epactelor saii acea a anilor, vom avea: Să SR 

=R=0, SR - 

De asemenea; Q=sR= 042 R 
Aceleași proporții ce s? ai stabilit și la No. 92 de mai sus. 

  

  

 



  

15 

  

100. — Noua nâstră metodă pentru reducerea epactelor.— Din 
cele expuse la No. 97, se constată: că epactele primitive pot fi re- 
duse prin simpla, înlocuirea, lor, unele cu altele; fără a li se altera 
expresiile lor numerice, și că după șâpte asemenea reduceri cle se 
găsesc reduse în totul cu 10,88, în cât media uneia, din acele șepte 
reduceri, este de 1455, iar la No. 98 s'aii arătat că, reducerea me- 
dici de 1,55 corespunde precis cu reducerea anilor pe interval de 
200 de ani, saii cu reducerea ambelor greșeli de epacte pe același 
interval: așa, fel că, cele șâpte reduceri corespund cu reducerea a- 
nilor pe un interval de 1400 de ani, saii și cu reducerea ambelor 
greșeli a epactelor pe acelaș interval, 

Dar la același No. 98, s'aii stabilit și raportul în care se gă- 
sesce reducerea epactelor de stil noii cu reducerea lor total. După 
acel raport, reducerea epactelor de stil noi este numai 0,58 din 
reducerea totală; de unde resultă, că, dacă pentru reducerea, ambe- 
lor greşeli întrun interval de 1400 de ani sunt necesare 7 Te- 
duceri, apoi pentru singura reducere a epactelor de știl noii, vor 
trebui numai 0,5S din acele 7 reduceri, adică 0,58X.7=—4,06. 

Prisosul de 0,06 dintr'o reducere de 1,55 revine la 0,09 dintr?o 
di pentru un interval de 1400 de ani. EL pote fi nesocotit, fiind că 
ar trebui 11 de aceste intervale, sai. 15,000 de ani, ca să ajungă 
a fi de o di. 

Conchidem dar că, pentru reducerea epactelor de stil noii pe un 
interval de 1400 de ani, sunt de ajuns 4: reduceri, saii două în 700 . 
de ani: de acele care se obțin prin înlocuirea cpactelor în modul 
stabilit la No. 97. Și pentru ca reducerile de epacte să, corespundă, 
cu secularii complecți, apoi din acele două necesare în 700 de ani: 
cea întâi se va face la 300 de ani; iar cea a doua la 400 de ani. 
101. — Modurile de reducerea epactelor prin înlocuirea lor. — 

Înlocuirea, epactelor unele prin altele, spre a îi reduse cu 1155, se 
face în două deosebite moduri: din care unul consistă în sechimba- 
rea originci: iar altul se face în mod tabelar, prin schimbarea şi- 
rului epactelor. 

La acâsta ne vom servi de șirul epactelor primitive, usitat în 
biserica de Răsărit pentru stil vechiii, care este următorul : 

Ciclul lunar sţil vechiă 

1| 2] 3| 4 le) el 14 

20 

5 15 

18 

16 

29 

17]18 

22 

Cicle lunare .... ] 19 

                      

Epactele primitive 14[25| 6|17[28| 920| 1[12|23| +]15]26! 7 11|22| 3 

    

“ 
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102. —Modul Ii. Prin sehimbarea originci. —— După regula I* 

de la No. 93, spre a se reduce epactele cu 1,55, este de ajuns: a 

Je înlocui prin cele aflătâre cu 11 termene mai jos, sait prin acele 
aflătâre cu 8 termene mai sus. 

Aşa de exemplu, spre a reduce epactele 15,26 etc. câte cu 1,55 

este de ajuns a le înlocui prin acele aflătore cu 11 termene mai 

înapoi, și care sunt 14,25 ete.-—Și pentru acesta este de ajuns a, 

se reduce ciclul 12 a cpactei 14 cu 11 unităţi; şi tot asemenea 

se cer a fi reduse şi ciclele tutulor celor-l'alte epacte: ceea ce se 
face, reducându-se origina (17) cu 1l unităţi. 

Acum însă, tot aşa reducere se face unei epacte, când ca se 

înlocuesce cu o alta aflătâre cu S termene mai sus. 

Atunci origina 17, în loc de a se reduce cu 1], s'ar spori cu 

8; ceea ce ne “da același resultat, fiind-că aveam 17—11—6 saii 

174+8—95, din care scădându- -se un ciclu de 19, avem tot 6. 

Ori cum s'ar dobândi noua origină, în stil noii, ca servă pentru 

următorii ani, în acelaş mod ca şi origina 17 în stil vechii. 

Ciclul tanar, calculat cu noua origină, se caută în același ciclu 

lunar usitat pentru stil vechiii, la care corespunde epacta cuvenită ; 

dar atât acâsta, cât şi ciclul lunar al anului, sunt acum de stil 

nou, fiind deosebite de cele de stil vechii. 

103. — Schimbarea șirului epaetelor. — Acest mod consistă în 

înlocuirea șirului epactelor primitive, cu un alt şir de epacte, care 

rămân în aceeași corespondență cu ciclele lunare de stil vechii. 
Iată, cum se operâză acea înlocuire: 
Mai întâi avansăm cele întâi 11 epacte de la 14—4 cu 11 ter- 

mene mai înnainte, ast-fel că epacta 14 de la No. 1, ajunge la 

No. 12, și epacta 4 de la No. 11 sine la epacta No. 3. 

                                

Ciclu lunar . . . . . [1127314151 6/7 SI OILOILI2113]14 1 16 lat ele j, 

„ Epactele primitive -. 141125] 6|L7[28| 9/20, 1 41131261 '77|18:29i1î]2 

Epacte avansate cu -- 
tome. . ., | 12123] 4 1-4125| 6]17|28| 9120| 1 

Epacte retrogradate 
cu S termene 15;26| 7 Sp 11122] 3 

Ne mai rămân 8 epacte (subliniate 15—3) care pot Îi sau re- 
trogradate cu S termene, spre a ocupa locurile rămase gâle, șail a-
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vansate cu 11 termene, ca și cele-l'alte 11 epacte de mai sus, şi 
care ajung a ocupa aceleași locuri: de la No. 4 până la No. 11. 
Ast-fel se complectză noul șir de epacte. 

Aici ciclele lunare a anilor rămân tot-Vauna, ciclele lunare de 
stil vechii, care se calculeză cu origina 17, numai epactele de stil 
noii sunt altele. 

Cu modul 1“ dobândim în stil noii: atât ciclul lunar cât și e- 
pacta, iar cu modul al 2! avem numai epacta de stil noii, pe când 
ciclul lunar este tot cel de stil vechiii. De aceea modul Li! se nu- 
mesce perfecl, iar acest al 2! smperfeel. 

104. .— Periodicitatea origină în modul perfeet.— Precum s'a 
dis mai sus în modul perfect, origina ciclului lunar se schimbi, după 
fie-care reducere de epacte, sciidându-se cu 11 unităţi sai sporin- 
du-se cu S. Pentru simplificare vom adopta acest din urmă, mijloc, 
începând mai întâi cu origina 17 de stil vechii, la care vom a- 
dăogi succesiv numărul 8, având grije a suprima, 19 (care este un 
întreg ciclu) de câte ori suma covârşesce peste acost numit, 

Ast-iel procedând întâia origină schimbală, va fi 174+83—25, 
din care scădând 19 ne rămâne 6. 

A doua origină va fi dar 6+-8—14. 
A treia va fi 14-4+-8=—22, din care scădând 19 avem 3. 
Și tot ast-fel continuând, vom întocmi următârele origini în or- 

dinea desvoltării lor. 

  No, de ordine |1*[2*|32|4*|55*|G*]'7=] 8*/92 [10*11[12*/13*/14*/15*1Ge/1'7e[18e/19e 

Originei . . | 6[14| 3|11]0 8|16) 513| 2|10[18 7| 15| 4]12| 119117 

Se observă că la a 19 origină, găsim însăși origina 17 a ciclu- 
lui lunar de stil vechii, de la care s'a început aceste transformări : 
de unde conchidem, că originele variabile sunt numai 19, între care 
se cuprinde și origina ciclului lunar de stil vechiii. | 

Acestea, se succed unu după alta şi când se ispriivesc ele se re- 
încep, reproducându-se iarăși aceleași și în aceeași ordine. 

105. — Periodicitatea şirurilor de epacte. Tabela III. — Modul 
de transformare a, şivurilor de epacte, este acel ce s'a aritat la No. 103 
de aici, pentru primul șir, transformat dupe 12 reducere de epacte. 
Dar de acestea sunt mai multe, tâte fiind coprinse în tabela III 
aici anexată.
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În acea tabelă, șirurile transformate pârtă același No. de ordine 
care este și acel al reducerilor de epacte şi prin urmare și acel al 
originelor ce s'aii arătat; în No. precedent. 

De aceea, pe aceeași linie a fie-căruia, șir se găsesce și origina, 
corespundătore la acea reducere de epacte. 

Al doilea șir de epacte, se transformă din precedentul, tot în ace- 
lași mod, cum s'a transformat și cel întâiii din șirul epactelor primitive. 

Se începe în tot-d'auna, prin strămutarea celor întâiu 11 epacte 
cu Îl ranguri mai înainte. până când epacta de la No. 1 ajunge 
la No. 12, iar pentru cele-l'alte 8 epacte, ele retrogradză cu 8 ran- 
guri mai înapoi. Și ast-fel se complecteză, întregul şir, numerotân- 
du-se cu. numerile de ordine a reducerilor: care precum s'a mai zis, 
sunt și acele ale originelor, drept care, pe aceeași linio se înscrie 
și origina, corespundătâre la acea reducere, 

Dar continuând ust-fel la al 19'* șir, redobândim șirul primitiv 
al epactelor și este vederat, că de aci înainte aceleași șiruri, se vor 
reproduce în aceeaşi ordine. 

De unde conchidem, că şirurile epactelor sunt, ca și originele cic- 
lului lunar, în număr de 19, între care se coprinde și șirul epac- 
telor primitive. 

106. — Observaţii asupra tabelei III. — In fruntea tabelei, d'a- 
supra, șirurilor: de epacte transformate, se găsesce ciclul lunar al bi- 
sericei de Resărit, cu șirul epactelor primitive: întocmit după cum 
se usitâză în biserica de Răsărit pentru stil vechii; din care se 
deduc şirurile transformate pentru stil noii în număr de 19: con- 
stituind 19 col6ne, care corespund la câte unul din cele 19 cicle 
lunare, aflătâre pe linia cea mai de d'asupra a acelei tabele III. 

In așa întocmire, observând cu atenţie disposiţia epactelor în 
şiruri și col6ne, constatim urmiătârele : 

10) Că, epacta 14, care în șirul primitiv se găsesce la, ciclul 
lunar Î, după 7 strămutări de câte 11 ranguri, pe a 72 linie, 
ca ajunge a fi în colâna ciclului lunar No. 2. Așa dar, ea a avan- 
sat cu un rang în şirul epactelor, fără a fi profitat de sporul de 
11 dile cu care crese epactele de la un rang la altul, ceea-ce de- 
notă: că acea epactă, a perdut 11 qile prin cele 7 strămutări și tot 
asemenea, perdere, aii suferit şi tâte cele-l'alte epacte: care ca și a- 
câsta se găsesc pe a 72 linie cu un rang mai avansate de cât cum 
era în şirul primitiv.
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„_ Acâsta confirmă deducţiunilor nâstre: că prin șâpte strămutări de 
câte 11 termene, epactele se reduc cu 11 qile și probâză, că pen- 
tru fie-care deplasare, reducerea. epactelor este în mediu de 3 de di. 

Aceeași reducere se constată și după alte 7 strimutări, când po 
linia a 14%, tâte epactele se găsesc cu două termene mai avansate 
de cât în șirul primitiv; apoi iarăși pe linia a 22 care de la în- 
ceput este a 215, le găsim cu 3 termene mai avansate —-şi urmă- 
rindu-le ast-fel din 7 în 7 linil, le găsim avansând necontenit, până 
ce cpacta, 14 de la No. 1 din şirul primitiv după 19 asemenea 
deplasări: se găsesce în fine, la ciclul lunar 19. | 

20) Dacă se observă epactele în aceeași colGnă, le edem pre- 
tutindea descrescând continuii: pe cât este posibilă continuitatea lor; 
fără, însă a se omite saii a se repeta, vre-una din ele, ceca-ce pro- 
bâză continua lor reducere de la un șir la altul. 

3%) Causa poriodicităţii şirurilor de epacte şi a originelor. Pentru 
a ne putea da s6ma despre acâsta, ne vom servi de calendarul e- 
pactelor: în care aceste numere se văd scădând în sens invers cu 
datele de la 30—0 și reîncepând apoi iarăși pentru altă lună o 
altă serie de reduceri, ceca-ce probâză: că un întreg şir de reduceri 
a celor 19 epacte, constitue o întrâgă lună. 

Acesta, ne procură un noii mijloc de a estima, media reduceri 
epactelor de la un şir la altul, sciind în adevăr, că cele 19 redu- 
ceri corespundătâre la cele 19 șiruri, constitue o lună întregi: ur- 
meză inevitabil că media acelor reduceri este a 19 parte dintro 
lună şi dar aceea este de 

R=—291530—1455 
18 

ceea-ce S'aii constatat și la No. 98 de aici. 
107. — Nouă și remareabile proprietăţi ale epaetelor. — Șirurile 

epactelor din tabela III, pun în evidență noui şi remarcabile pro- 
prietăţi ale epactelor, care merită, a fi examinate mai de aprâpe. 

In adevăr, din cele expuse la No. 54, se seia că epactele crese 
de la un an la altul cu 107,88: număr care se înlocuesce cu 11, 
pentru a se da epactelor expresii de qile întregi; dar acâsta nu era 
cea mai mică sub-împărțire a epactelor. | 

Acum din reducerile epactelor de la un șir la altul, se constati: 
că acel număr de 10'88 (Saii spre compensare 11) se sub-împarte 
și el în 7 părţi de câte 1%55. El s'ar putea dar, asemăna cu săp- 
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tămâna calendarului solar; iar noile sub-divisiuni câte de 14,55 ar 
ținea aici locul qilelor solare și s'ar putea, numi dle cpacliere. 

In cât metoda epactelor ar constitui: un calendar aparte, a că- 
ruia divisiuni și sub-divisiuni ar fi: 

anul de. e 800424 
luna de. . . e e: 29,53 
stptimâna de . .., . . . . . . 10,88 
diua epactieră de . , . , . . . . 1455 

Iar ciclul lunar saii ciclul Meton, ar coprinde 19 ani epactieri, 
corespundând pe deplin cu 235 de luni epactiere și ceca-ce consti- 
tue marea însemnătate a acestui calendar, unic în felul lui: este în- 
lesnivea ce el ne procură în corectarea epactelor pentru a le pune 
în acord cu adeviratul calendar solar: cu calendarul Gregorian. 

In adevăr, după cele expuse la No. 87, cele 235 de luni lunare 
sunt intermediare între 19 ani Iuliani, cari sunt cei mai mari și 
între 19 ani tropici, cari sunt cei mai mici și pe basa acelor luni 
este întocmită, metoda epactelor, acest calendar de o nouă specie,— 
în cât el se găsesce în posițiune de a. ne da mijlocul cel mai les- 
nicios pentru a măsura divergenţa, între anii iuliani și anii tropici, 
și înlesnirea provine dintr'o întâmplare cu totul neașteptată, care 
consistă, în aceca că: diferența între anii Iuliani şi anii topici, a- 

cumulată pe 200 de ani, este precis cea mai mică din subdivisiu- 
mile epaetelor, acea pe care noi am numil-o mai sus O (i epac- 

tieră în mărime de o 1,55. 
108.—Aproximaţia epactelor redusă prin înlocuire, -— Până a- 

cum epactele se considera ca termenii unei progresiuni aritmetice, 
cu diferența de 11 dile, care şi aceea era numai aproximativ s0- 

cotiti: pentru a se putea avea numere întregi, în realitate însă, 

acea. diferență fiind de 104,88. 
“Dar acum se constată, că aceleași epacte resultă și dintr'o altă 

progresie, cu: o diferență mult mai mică: a 7* parte din cea mai 

sus disă de 104,88. Și este a se sei dacă epactele dobândite prin 
înlocuirea lor unele cu altele, pe basa medii pe 1455, ai sait nu 
aceleași mărime ca epactele primitive, arătate la No.. 54 de aici. 

Pentru a ne încredința despre acâsta, propunem a se considera 
epactele din una din colânele tabelei III, unde ele se succed în or- 
dinca, deserescerei lor cu 1,554. Și dar pentru a se afla mărimea 
fie-căruia, să procedăm acum reducându-le succesiv. câte cu 1,554 

>



S1 

  

Ast-fel s'aii luat epactele din colâna ciclului lunar 16, unde e- pacta primitivă, este 29 (socotită ca o lună întregă. de 29, 53), a- rătându-se în dreptul fie-căreia atât vârsta epactei primitive (No, 54) cât şi versta ce resulti, din reducerea cu 1,554,— şi s'au întocmit următârea tabelă: 
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4,123 | 23,32] 23,319 5 15,55] 155613 28 “] 19* 129 29,53 29,54 

De unde result evident, că vârstele epactelor dobândite prin în- locuirea lor unele cu altele, sunt tot acele ca și a, epactelor primi- tive, — și dar ele presintă aceeași aproximaţiune. | 
109.— Potrivirea şirurilor de epacte cu anii. — Precum S'aii a- Tătat și la No. 92 de aici, reducerile totale a epactelor coprindend ambele greșeli de stil noi și de stil vechii, trebue să se înţelâgă, ca și cum epactele primitive s'ar fi potrivit, pe deplin, cu anii iu- liani, în cât amândouă greșelile se atribue numai epactelor de stil noii; atunci lesne se înțelege că reducerea epactelor să, fie de o po- trivă cu reducerea anilor. - 
Cu ast-fel de reduceri, ati trebuit sii se corecteze epactele în anul reformei calendarului, ca, să. se pue în armonie cu datele noului stil. Și tot cu reduceri totale urmeză a se socoți corectarea, epactelor, pe 

  
“i
           

  

                      
ud 

"cât timp, reducerile epactelor sunt de o potrivă cu reducerile anilor. Aderirata corectare a cpactelor, de stil noii nu începe de cât atunci, când reducerile lor nu mai sunt de o potrivă cu acele ale anilor. 
Să căutăm dar, a stabili secularul, de la care încep a se deo- sebi acele reduceri. 
„Din practica apusenilor se scie, că în anul 1582, epactale pri- mitive ai fost reduse, ca şi anii, cu 10 dile; apoi în 1700, ele 
P. Donici. Calendar Bis. i 6
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Vaii mat redus ca şi anii, încă cu o di; — în cât până la acel 

an, epactele s'aii redus ca şi anii cu 11 dile. 

_ Același lucru se constată și din comparaţia epactelor nostre de 

stil vechii, cu epactele de stil noi al șirului întrat în aplicaţie în 

1700, care durâză şi astă-di. In toţi anii, epactele de stil noi, sunt 

cu 11 dile mai mici ca cele de stil vechii. 

Este dar constatat, că până la 1700, reducerea epactelor aii fost, 

de o potrivă cu aceea a anilor, și că amândouă ai fost atunci de 

câte 11 dile. Acele reduceri sunt dar reduceri totale, de acele care 

resultă din înlocuirea epactelor unele cu altele, și care corespund la 

intervale câte de 200 de ani. 

Dar acum, după cele constatate la No. 98, xeducerea de 11 ile 

se dobândesce prin şâpte reduceri de acelea ; şi dar şirul epactelor 

de stil noii, intrat în aplicaţie la 1700, este a 7* reducere a șiru- 

lui epactelor primitive, Acel şir dar este cel de pe a 7* linie a ta- 

belei nâstre din anexa II. Și dacă am voi să însemnăm și locul 

celor-lalte reduceri anteridre, ar trebui să le punem la intervale 

câte de 200 de ani, începând cu 1* de la anul 500 d. H. ca să 

ajungem cu a 7* la 1700. 
Acele reduceri, ar trebui dar a se socoti precum urm6ză : 

10 e 3 4 5 G* Te 

500 700 900 1100. 1300 1500 1700 

Să însemnăm dar aceşti ani în tabela III pe însuși liniile suc- 

cesivelor transformări a șirului; vom avea ast-iel arătarea de la 

care anume secular ati intrat în aplicaţie fie-care din șirurile acelei 

tabele. i 

Dar acum, de la 1700, reducerile epactelor ne mai fiind de o 

potrivă cu acele anilor; dupe metoda nâstră de la No. 100, reduce- 

rile epactelor, nu mai revin la intervale câte de 200 de ani: ci 

numai câte două în 700 de ani, și pentru a nu avea a face re- 

duceri, de cât la seculari întregi, ele s'aii regulat a fi alternativ la 

„intervale de 300 și 400 de ani. | | 

Aşa dar, a 8* reducere se va face la anul 2000, a 9* la 2400, 

a 102 la 2700, şi așa mai departe. Ast-fel s'au înscris și în ta- 

bela III pe linia fie-căreia reduceri, gceularii la care ele se ope- 

TEZĂ. | 

Atunci în tabela III se vor găsi pe aceeași linie, atât anii în 

care se fac reducerile, cât şi şirul epactelor ce se aplică la toți anii
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din următorul interval, ba încă și origina, cu care urmâză a se cal- cula 'ciclul lunar al anilor din acel interval. De aceea, acestei ta- bele i se pâte da numirea de cheia epaclelor. 
110.—Nouile regule pentru corectarea epactelor de stil noii.— In uvmarea celor mai sus expuse pentru corectarea epactelor de stil noii, în locul regulelor reformei Sregoriane, cu acest scop, se stabi- lese. următârele: 

- L. Epactele de stil noi se deduc din epactele primitive prin re- duceri câte de 1455. 
II. Reducerile epactelor nu altertză expresiile Jor numerice, care remân pururea, acele ale celor 19 epacte primitive. Reducerile se fac prin simpla înlocuire a epactelor, cu acele dintre ele, care se află cu 11 termine mai în urmă sai cu S termine mai înainte, III. Acele zeduceri, cu începerea de la 1700, se fac la inter- vale alternative câte de 300 și 400 de ani; sciindu-se că ciclul din 1700, este resultatul a 7 reduceri anterire,: care se socotesc a fi făcute la intervale câte de 200 ani, cu începere de la anul 500 d. H. | - - 
IV. Reducerea epactelor în mărimea de 1%55, coprindând întrega reducere a anilor pe interval de 200 de ani; apoi ele nu mai aii necesitate a participa, la reducerile extra-ordinare a acelora, din 4000 în 4000 de ani. 
111.— Consideraţii asupra epactelor.— Nu putem termina acest studii, fără a arunca ov privire asupra acestei “minunate metodă a epactelor. 
Basată pe o ipotesă a astronomului Meton, care viețuia, prin al V secol IL. d. H. *), metoda epactelor, întrodusă în computul bise- ricoi de Răsărit prin al 1912 secol al erei nâstre **) de autori, a cărora nume aii rămas necunoscute; la prima vedere, ea nu pare a comporta, nici o aproximațiune: dar examinatii mai de aprâpe (No. 50), se constată a fi: nu numai 0 desăvârșită, perfecţionare a vechei metode a Numărului de dur, dar și mijlocul cel mai nemerit pentru corectarea, epactelor, în ori care stil, 
Tabela III este sintesa admirabilelor proprietăți, a acelui șir de 

  

*) Contimporan cu Alcibiad: cu 400 de ani, înainte de reforma calendarului de Iulie Cezar, şi cu 2000 do ani înainte de reforma, gregoriană. 
**) Ceea ce se probâză din însuși greşelele ei, care fiind de o gi penlru 300 de ani, aă ajuns astă-gi a fi de 21|, dile, ceea ce probâză o vechime de 800 de ani.



84 

  

numere numite epacte, care realisâză în amândouă stilurile și în 

perpetuitate, norocita, ipotesă a lui Meton : alesul Mineruei. 

-$ IV.— Aflarea epaeteă- în stil. noii, cu ciclul - bisericeă 

de. Răsărit 

113.— Două moduri pentru aflarea epactcă. -—Regula pentru a- 

flarea epactei unui an, în stil noii, este aceeași ca și pentru stil 

vechii: a se calcula ciclul lunar al anului, și a se căuta acel ci- 

clu în-tabela ciclului bisericei de Răsărit, unde se găsesce epacta 

corespunqătâre. 

Dar pe când în stil vechii, ciclul lunar se calculeză în tot d'a- 

una, cu aceeași origină 17, care se adaogă la milesimul de la Hris- 

sos al anului; aici în stil noii, avem două deosebite moduri de pro- 

“cedări: | 

12) Saii oriyina se schimbă, după fie-care reducere de epacte; și 

ciclul lunar al anilor se caleuleză cu noua origină, iar epacta se 

află tot în ciclul bisericei de Răsărit, pentru stil vechii. Acesta 

este modul perfect ; | 

22) Sai șirul epactelor se schimbă, în raport cu numerile cicle- 

“lor lunare: ast-fel că, la: același ciclu lunar al unui an corespunde: 

în stil vechii o epactă, iar în stil noi alta, Atunci origina ciclu- 

lui, rămâne neschimbată, tot acea de stil vechii 5508 sai 17 ani 

1. d. H; numai șirul epactelor se schimbă; după fie-care veducere 

de epacte. 
Acesta este modul imperfect. 5 

Vom arăta pe rînd mijlâcele practice : cu care se pot opera aceste 

schimbări, pentru fie-care din modurile de mai sus. 

“Modul perfect 

113. — Aflarea origincă. — In acest mod, corectarea epactelor 

se face prin schimbarea, originei, care se adaogău8 unităţi după fie- 

care reducere de epacte; de unde resultă că: spre a se sci cu cât 

Sati sporit vechea, origină 17 a ciclului lunar, până la un secol 

âre care: este de ajuns să scim: câte reduceri de epacte s'aii făcul 

până atunci. i 

Deci, dupe cele relatate la No. 109 de aicea, până la secularul 
a 

= ;
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1700, pentru timpul când. calendarul; nu era corectat, se. socotesc. 7 
reduceri de epacte, de o potrivă, cu. reducerile, care ar fi. urmat. a 
se face și anilor: la intervale câte-de 200 ani, începând. de la 500 
d. H; iar de la 1700, reducerile de epacte . consistând. numai în. 
corectarea, epactelor de stil noii, nu se mai. fac de. cât la. intervale 
alternative de câte 300 .şi 400 de ani. Așa, pentru toţi. anii de la; 
1700 până la 2000, continuă a fi a 7a reducere. de epacte;. la. a- 
nul. 2000 se face a S* reducere; apoi la 2400 a: 9*; la 2700 a. 
10, și așa mai departe. | 

Ast-fel numărul reducerilor de epacte, putând fi cunoscut până. 
la ori ce timp; apoi spre a, se afla origina, se îmulțesce cu 8 acel 
număr, și. se adaogă la origina 17 a ciclului. lunar de stil vechii... 

Acestă sumă ar fi. noua origină: dar. fiind-că, ea: este mai. mare 
de cât un ciclu de 19 termene; apoi suma aceea.se împarte mai 
întâi cu 19, şi. numai restul. împărţire este noua. origină... 

Deci dar, regula pentru schimbarea origiuei, este următârea.: 
I* vegulă: Imulfesee cu 8 numărul vaducerilor de epacle anteri- 

Gre anului propus, adaogă la produs vechea origină 17, și” împăr- 
țind cu 19, vestul îmnpărțirei este noua OTiginĂ | 

114.—A1t mod pentru aflarea origincă, — Aflarea originei devine 
mai lesnici6să, procedârdu-se la deducerea originelor. una. din. alta: 
prin adăogirea numărului S, şi scădend 19:.când suma. ajunge. a,.fi. 
mai mare de cât acest. număr. 

Atunci pentiu a, afla a 72 origină, am. face succesiv. următârele.. 
operaţii: | | | 
15) 10+-8=— 25; şi dar 25 — 19 —6; 2%) 6:-+8=—14,; 

3%) 14-+-8—22, deci 3; 42) 3-k8=—11; 52). 114-8——19; deci 0; 
6") 0-+8—8; 72) S+-8—16. 
iar regula ar fi următârea: | | | 

2%. Cunoscând numerul reducerilor de epacte, anteridre anului pro-- 
pus, sc procede la aflarea. originelor suzcesire până ia acâa din urmă; 
deducându-le una din. alta prin. adăogirea cu. 8; și scădend 19 de. 
câte ori suma întrece peste acest mnuinăr. i | | „_116.—Atlarea origineă cu ajutorul tabelei INI: — Namărul de or- 
dine a şirurilor de: epacte din tabela III, este tot. odată. și numărul. 
de ordine. al.reducerilor: de. epacte ;. și: dar, -el este-tot-odată și'numărul 
de- ordine: a. originelor ciclului lunar, deduse una: din. alta: precum. 
se arată în No. precedent.. Diept care,.în- acea tabelă s?aii: înscris
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şi aceste origini pe aceeași linie cu numărul de ordine, ast-fel că: 

cunoscându-se a câtea este ultima reducere de epacte, originu se gă- 

sesce la, acel număr în tabela III, și nu mai este necesitate a, se: 

calcula precum s'aii arătat mai sus. 
Dar tabela acesta, mai cuprinde şi anii seculari corespundătoră 

la fie-care reducere de epacte, ast-fel că, este inutil a mai număra 

reducerile de epacte anteridre; ajunge numai a se sci: care este 

seculavul veductibil pentru epactele care precede anul propus; căci 

atunci, pe însuși linia acelui an se găsesce, în tabelă, și origina 
corespundătăre. 

Aşa, pentru ori-care din anii de Ja 1700—-2000, secularul re- 
ductibil care precede anul propus, este 1700; și pe linia acestuia 
citim origina 16, care se aplică la toţi aceşti ani. 

Deci dar, regula pentru aflarea -originei este următorea: 
3* Ropulă pentr a aflarea originei : Caută, în tabela III secularui 

reductibil. de cpacle, caro precede anul propus; şi pe linia acestuia 
vei afla origina corespundelore. 

116.— Regula pentru aflarea epactei de stil noii, eu modul per- 

feet..-- Cunoscând origina ciclului lunar: după unul din modurile 
de mai sus; calculul ciclului şi aflarea epactei corespundetore, se 
face cu noua. origină, ca și în stil vechii cu vechea origină, — şi: 

dar regula este următărea : 
Caută mai întâi origina corespunditâre la anul propus; uduoye 

acea origină la milesimul acelui an; împarte suma cu 19— și res-. 

tul împărțărei este ciclul lunar al anula, în stil noi; caută acest . 

vest, în ciclul lunar pentru stil vechii al biserică de Risâri i, și sub 
el aci celi:epacta anului, în stil noi. 

Exemplu anul 1897. 
Reducerile anterire sunt următorele : 

500, 700, 900 1100, 1300, 1500, și 1700; deci în număr de 7, 
Dacă nu posed tabela III, calculez origina, adăogând TX8=56 

]a,- vechea, origină 17; împart: apoi cu 19, şi restul. 16 este origina: 
ciclului lunar, stil noi. - Ea 

Daci, posed: tabela IL, cant seal ani 1700; pe linia căruia, 

citesc origina -16. E ae 

-Deci dar, la. milesimul 1897. voi aditogi: 16 în loc de 17 (eare | 
este origina, în stil vechii) ;- în cât,. pentru:. a: calcula, ciclul lunar - 
al anului, în știl noi, a face mai. întâi: 

16-F-1897=—1913, .
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Și împărțind cu 19, voi avea 1913—100X19-+-13. 
Deci, ciclul lunar în stil noii, al anului 1397, este 13. 
Caut acest număr în ciclul lunar, stil vechiii, al bisericei de Ri- 

sărit, care se găsesce în fruntea tabelei III, și sub cl citesc: e- 
pacta 26. Acesta este în adevăr epacta, în stil noii, al anului 1897. 

Modul imperfect 
117.— AMlarea șirului de epaete corespundător.— In modul im- 

perfect, corectarea epactelor se face, prin schimbarea șirului epac- 
telor, în raport cu ciclul lunar, care rămâne neschimbat. 
„__Aică dar, unu mai avem trebuinţă de altă origină, tot ca origina 
17 se calculâză ciclul lunar al anului, —dar apoi, șirul epactelor 
este unul din şirurile tabelei III, acel care corespunde la ultima, 
reducere de epacte. Avem dar şi aici trebuiuță a cunsce numărul 
reducerilor anteridre; dar fără tabela III nu putem cun6sce șirul 
epactelor corespundător la acea reducere. Şi dacă posedăm acea ta- 
belă, nu mai avem trehuinți nici de numerile reducerilor; fiind-că 
acolo, se găsesc toți ani seculari pentru reducerea, epactelor, pe a- 
ceeași linie cu șirul de epacte corespundător,— în cât este de a- 
juns a se sci numai: care este secularul reductibil de epacle, care 
precede anul propus; și pe linia acestuia aflim imediat, şirul e- 
pactelor, care se aplică la toți anii următori, până la o nouă re- 
ducere; și cum ciclul lunar de stil vechii, se găsesce în fruntea, 
acelei tabele, apoi la ori care ciclu lunar stil vechiii, corespunde în 
aceeaşi col6nă, pe linia, noului şir, epacta, de stil noii al aceluiaşi an. 

Deci dar, cu ajutorul acestei tabele, pentru a afla epacta unui: 
an, în stil noi, regula este următârea: 

Caleuleză mai întăi ciclul hunav, stil vechii, al anului propus cu 

  

„Origine 17, po care 7 ci afla în cca mai de asupra linie a la- 
belei III. Caută apoi în aceeași tabelă secularul veductibil de epacte 
cave precede anul propus: pe aceeași linie se află șirul epactelor co- 
vospundetor; deci, în acest şir, și în colina care asupra pârtă, 
ciclul lunar în stil vechii, al anului, zei afla epacta, în stit noii, al 
acelui an. | 
- * Exemplu anul 1897. - a e a 
„ “Caleulez, ciclul lunar al acestut an, în stil vechii, cu origina 17 
ȘI VOL avea : E ae 

| mai întâi 17-+1897—21914. 
Apoi 1914—100X19+14.
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Deci ciclu lunar, stil vechii, este 14, pe care 7] caut pe linia 
cea mai de d'asupra a tabelei III. 

Apoi secularul reductibil de epacte, care precede anul 1897, fiind 
1700; conchid că, șirul al 72 aflător pe aceeași linie cu anul 1700, 
este șirul corespundător, și nu'mi: mai rămâne de cât a urmări co- 
lâna care pârtă ciclul 14, până în linia 72,—acolo găsesc epacta 26 
a anului 1597 în stil noi. 

118.— Cu ajutorul pasealică generale. — Modul imperfect, a- 
junge a fi fârte lesnicios, când posedăm o pascalie generală, ca a- 
ceea ce este anexată, în tabela IX. Atunci ciclul lunar în stil vechii, 
al ori căruia an, se găsesce fără calcul, în acea pascalie; și pentru 
a afla epacta acelui an, în stil noii, nu ne mai rămâne de cât a 
0 căuta în tabela III cu regula de la No. precedent. 

119.— Practica modului imperfect: — Tabela III întrebuințată 
precum s'a arătat mai sus, este echivalentă cu 19 cicluri lunare, 
compuse fie-care: din același şir de numere de aur saii cicluri lunare; 
și din unul din șirurile de epacte a acelei tabele. 

Aşa, pentru: anii de la 1'700—2000, ciclul lunar s'ar constitui 
din două linii; pe cea d'întâi ar fi numerile de la 1—19 a cic- 
lelor lunare; iar pe a 2* epactele din șirul No. 7, tabela III, care 
începe cu epacta 3.—Acesta ar fi dar: 

“tanar. „| a 2] aja] 5 6| 7] a! o'olaalezhalishalaehizisho 
Ciclul bis. de Răsărit 

    

1112|23| 4|15]26| 7118129111122 epacte , | 3114125] 61728 9,20 | 

Sciind că pentru a se afla cu: acest ciclu epacta în stil noii: 
trebue a se calcula ciclul lunar al anului, în stil: vechii, cu ori- 
gina 17; atunci aflarea epactei: stil noii: până la 2000, se face cu 
ciclul acesta, întocmai ca: în stil vechii cu ciclul primitiv. 

CAP. IV. 

Aplicarea noilor regule la computul biseriecă de Apus. 

> 120.—In primul capitol! al acestei părți am: ârătat în ce mod 
se aplică calendarul gregorian de computiştii apuseni; şi: găsind: a-: 
cele forme neîndestulătâre, am propus în: al:II și al III capitol de
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mai sus, alte forme, pentru aplicarea stilului noi în biserica n63- 
tră; iar acum, aplicând aceleaşi forme la ciclele: bisericei de Apus, 
o facem cu intenţia de'a, se: înlesni comparația între ceea ce se face 
într'o “parte și în: alta. : 

Ş 1. Ciclul solar al bisericcă de Apus 

121.— Intocmirea ciclului solar; — Mai: întâi, spre a se pune 
în evidenţă proprietăţile ciclului solar,.s'ai dat și ciclului bisericoi 
de Apus, o formă analogă cu aceea a, ciclului. bisericei de Răsărit; 
întocmindu-se cum se vede în tabela IPi* din anexe. | 

122.— Acest ciclu se deosibesce de acel al bisericei de Răsărit: 
1*) Că anii visecți sunt aici în col6na:1%, pe când acolo ei sunt 

în a 4; 
2) Cifrele mânei anului corespund cu acele: ale ciclului 'bisericei 

de Răsărit; 
3* Primul an al acestui ciclu, începe cu diua, luni; pe când la: 

noi acel an începe cu:Qiua marţi; 
4) Origina ciclului (adecă numărul ce se adaogă la milesimul, 

anului, spre a se calcula ciclul solar) este aicea anul 9 [. d. H., 
pe :când la noi. acea origină este 20. Acâsta se înţelege numai în 
stil vechii; fiind-că: în stil noii origina este variabilă. 

123.— Schimbarea origincă. -— Pentru ca același ciclu solar: să: 
ne dea, și în stil noii'ca, și în stil vechiii, adevăratele litere. do- 
minicale a anilor, este necesar a se spori origina cu 16 unităţi, 
„după fie-care reducere seculară; şi: odată ast-fel: modificată, acea o- 
rigină se aplică la: toți anii următori, până la-o altă: reducere. 

Prin aceste adăogiri succesive a: numărului 16,. origina variază, 
de la o reducere la alta. | 

Așa, plecând de: la: origina 9, care este acea: de stil: vechiu, după 
1* reducere ea: devine: 9-1-17—25; 

După o altă reducere, aceeași origină: devine: 25-F-16-—41, din: 
care scădându-se un: ciclu complect dâ: 28; remâne 13; — şi: așa: 
mai departe. : | 

124.— Periodititatea: origincă.. — Continuând cu: schimbarea 0= 
Tiginei, precum: S'ai. arătat mai sus:; se constată cii, dupe șpte re- 
duceri seculare, originele se“ reproduce aceleaşi: în ordinea următor: 

No: de: ordine: 1* 92 ga qa: da Ga a, 
Origina. . .25 13 1175 219.
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Pentru a se sci ce origină se cuvine a se adăogi la milesimul: 
unui an, spre a calcula ciclul solar al acelui an în stil noi; este 
de ajuns a se seci; câte reduceri s'aii făcut până la cel de pe urmă 
an secular reduetihil; căci atunci, împărțind numărul reducerilor cu' 
, restul împărțirei va fi numărul de ordine a originei: şi dar re- 
gula pentru acesta ar fi următorea: 

Spre a sei ce ori pină se cuvine a se adlăoyi lu milesimaul de la 
Hristos al unui au, imparte cu 7 numărul veducerilor seculare, c- 
fectuate pănă atunci, — și vestul este numâvul de ordine a originci. 
Caută acel numer în şiriul de mai sus, și sub el citesci oriina. 

125.— AMlarea literei dominicale cu modul perfect. — Cunos- 
când origina ce se cuvine a se adăogi Ja milesimul anului; regula, 
pentru aflarea literei dominicale în stil noii, este armiătârea : 

La milesimul de la Hhistos al anului, cudaoy, dă cuvenita origină; 
împarte apoi suma cu 28,—restul este ciclul solar al anului în stil 
noii. Cauti acel ciclu în tabela 1: care este ciclul solar al bise- 
ricci de Apus, și acolo tei afla litera dominieală a acelui an, în 
stil noi. 

“Exemplu anul 1897. 
Numărul reducerilor până .la ultimul secular reductibil . 1800, 

fiind de 12; împart acesta cu 7, Şi restul: 5. este numtrul de: ou- 
dine a originet ; caut acel număr în șirul.de la No. 124, şi sub 

„el aflu origina 5. Cu acesta calculez ciclul solar al anului 189,— - 
Şi dar: 

Fac "mai întâi 18974+5=—1902.. 
Apoi 07 X28--2. Deci ciclu solar st. noii— 
Caut acest ciclu în tabela 1» și acolo aflu: 

| lit. dom. stil noi C. 
La No. 65 de aici, s'aii arătat cum determină apuseni litera 

dominicală a aceluiași an 1897,. care şi după, ei este C. Dar pe 
când noi o deducem d'adreptul: din ciclul .solar și ast-fel o avem 
împerechiată cu ciclul solar stil noii; ei ne-o dai cu ajutorul ca- 
lendarului perpetuii, și cu ciclu solar stil vechiii,—ceea ce face im-' 
posibilă stabilirea unei pâscalii, fie chiar parţială. PRE 

:126.— Modul imperteet.- -— “Tabela -No. Ilhis; -— Raţionând-e ca'la:;'-. 
No. S1, de aici, vom vedea, că,-dupe fie-care reducere seculară, li-" 
terile dominicale ale anilor urnziitori, avanseză fier -care cu câte. un 
rang în ordinea alfabetică. +. ”
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Deci, dacă în stil vechii, cele șepte litere încep cu litera A (vedi 
tabela II" din anexe); apoi după 12 reducere seculară, aceleași li- 
tere fiind cu un rang mai avansate, șirul lor va începe cu lit. B. 
Le scrim dar în acâstă ordine sub cele de stil vechiii. Acesta este 
şirul literilor dominicale după 1* reducere seculari; care corespunde 
cu anul 300 d. H. 

Numerotăm dar acest şir de litere cu No. 1, care este al celei 
Mintâi reduceri seculare. 

După a 2* reducere. seculară ,. aceziași literă, avansâză iarăși 
cu un rang mai mult; șirul lor începe cu lit. C. 

Acest şir fiind după a 2 reducere, pârtă același număr de or- 
dine; el corespunde cu secularul 500 d. H. care se însemnă pe a- 
ceeași linie. 

Observ acum, că literile acestui șir, sunt mal avansate de cât 
cele de stil vechiii cu 2 ranguri alfabetice; tot atâta cât însemnă 
şi numerul de ordine al acestui șir. Ast-fel, că dacă cunâscem litera. 
dominicală a unui an în stil vechii; apoi pentru a afla litera do- 
minicală a aceluiaşi an în stil.noii, este de ajuns a avansa pe cea. 
dintâi cu atâtea ranguri câte sunt şi reducerile seculare efectuate. 
până atunci. 

După a treia reducere seculară, literile avansând iarăşi cu un 
rang, şirul lor începe cu lit. D; acest șir fiind după a 3* reducere 
seculară, portă numărul de ordine 3, care ne arată tot odată, cu câte 
ranguri litera dominicală de stil noii este. mai avansată de cât cea. 
de stil vechiii. . 

La acestă reducere corespunde anul 600 d. H. —Și continuând 
tot ast-iel, la a 7* reducere, șirul literilor dominicale redevine ace- 
lași ca și în stil vechiii; de unde conchide că, pentru ulteridrele 
reduceri seculare se vor reîncepe din capăt, aceleaşi şiruri de litere 
care se .reproduc periodic în aceeași ordină. De asemenea ŞI -secu- 
larii veductibili, după o serie de șepte, care se. termină cu anul 
1100, vor începe o a, doua: serie cu anul 1300,. și vor continua 
tot ast-fel: în serii de câte şepte, fără a se uita, secularii din -+000 
în 4000. care primesc câte o reducere extra-ordinară. 
„+ Pentru- complectarea. acestei .tabele,- s'ait: mai: adaos și-originele:: — - - 
ciclului solar, necesare pentru. calcularea acestuia cu metoda perfectă 
(mai sus arătată). Observându-se că numărul de ordine al șirului 
de Jitere dominicale, este tot odată și acel al reducerilor seculare, și
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tot odată. și acel al originelor; de aceea, pe linia fie-căruia șir, s'aii 
înscris şi origina. corespundătâre la același No. de - ordine. 

Se observă acum, marea însemnătate a acestui No. de ordine al: 
șirurilor de litere (saii al reducerilor seculare); el ne indică: mai 
întâi, cu câte ranguri litera dominicală a unui an, în stil noii, este 
mai avansată de cât cea de stil vechii; apoi, același număr-de or- 
dine, ne indică şi origina ciclului. solar. El ne dă cu un cuvânt tot 
ce se cere, spre a afla acea literă de stil. 

Pentru aceea, acestui numtr. de ordină, i s'aii dat numirea de 
cheia literei dominicale ; numire pe care o portă și însăși tabela a- 
cesta. 

Iată acum şi: regula, după care se află cu ajutorul acestei tabele, 
litera dom. a unui an, în stil noi: 

Caută mai întăiii ciclul solar şi lit. dom. a anului propus, în stil 
vechii. Apoi în tabela II: caulă secularul reductibil. (după regulele. 
reformei pentru ani) care precede la anul propus, pe linia acestuia 
în colâna a doua, vei afla No. de ordine al reducerilor, sub numirea: 
de cheia - literei domincale; acel No. “ţi arată: cu câte ranguri al-: 
fubetice litera de stil moi este mai avansată ca cea de stil vechii; 
«duogă dar atâtea ranguri la cunoscuta literă a anului de stil ve-- 
cehii, și vei acea pe cea de stil noii: 

Exemplu anul 1897. 
Ciclul, solar al acestui an, în stil vechiii, calculat cu origina: 9: 

]. d. E. este 2, având lit. dom. în acel stil E, Caut deci în tabela. 
No. IlPi* secularul care precede anul 1897, şi care este 1800; pelli-: 
nia acestuia aflu în col6na: a: 2* numărul de ordine 5%, și: dar la 
litera E. adaog cinci ranguri, qicând:. F, G, A, B, C, de: unde con- - 
chid că, în stil noi, litera dominicală a anului 1897, este C.. Tot: 
așa cum: se află și la apuseni. 

197.—- Noua. regulă pentru aflarea. origineă: — Tabela [Li mai. 
cuprinde în. colâna. 12 -și origina, care se găsesce aici pe aceeaşi: 
linie cu secularul reductibil ; de unde puteni stabili: următârea: re: 
gulă: pentru: aflarea, originei: 

Caută. în. tabela: No. INi* secular ul veduetibil care precede imediat: 
anul. propus, și pe + linia acehua. în a. 1" .colnă a tabelei, voi. afla 
origina ce se cuvine a se adăogi la: milesimul anului pentru. a: se 
calcula ciclul. solar în stil noii. 
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$ II. Noile regule pentru corectarea epactelor aplicate Ia 
cielul. bisericei de Apus 

128. — Şirul epactelor primitive în biserica de Apus. — ȘI- 
rul obicinuit astă-qi la apuseni, pentru stil noii, se găsesce în tabela 
n6stră IL pe linia a 9* a şirurilor transformate, începând cu e- 
pacta 29, care la apuseni se însâmnă cu (*) simbolul nascerei lu- 
minei. 

De altă parte se scie, că epactele anilor acestui secol, sunt de- 
duse din epactele primitive dupe șepte reduceri câte de 1455; de 
unde resultă că, acest șir al apusenilor, este dedus din altul, care 
trebue să fie în tabela nâstră, cu 7 linii mai înainte; și dar a- 
cela ar fi cel de pe linia 2* a. tabelei nâstre, care începe cu e- 
pacta 11. Acela este șirul epactelor primilive în compulul bisericei 
de Apus; el este dar urmitorul: 

No. de aur, . . . . .11]213] 41 56| 7] 8] Sizojialolaslal5liglaziasl19 

Epactele primitive . . . [11[22| 3[14195| 6[17l28| 9l20! 1]12l23 4115|26! 7|18] O 

129.— "Tabela șirurilor transformate în biserica de Apus. — Ra- 
ționând dar ca la No. 105, pe basa șirului de mai sus, s'au în- 
tocmit tabela III” din anexe, care cuprinde cele 19 şiruri de e- 
pacte, transformate ale apusenilor. 

In acâstă tabelă, pe linia a 73, este şirul care servă, astă-qi la 
apuseni pentru aflarea epactei, în stil noi, cu ajutorul ciclului de 
stil vechii aflător în capul tabelei, și care are origina la anul 1, 
Ld.H. 

După pilda tabelei nâstre III, s'aii complectat şi tabela, IIIPis: în- 
seriindu-se într'însa secularii reductibili pentru epacte, care cores- 
pund a acele șiruri de epacte, în serii câte de 19, începând cu anul 
500 d. [H. 

Iar regula pentru aflarea epactei de stil noii în biserica de A- 
pus, cu modul imperfect, este urmiitârea.: 

"Caută în tabela III" secularul veductibil de epacte . care precede 
anul propus; pe linia aceluia vei afla şirul corespunditor al epactelor. 

Caleulâsă apoi ciclul hinar, stil vechii, al anului propus, cu o- 
rigina 1. I. D. H, şi caută acel mumâr între munmerile de aur care 
se găsesc în fruntea tabelei III; apoi urmând colina în care se
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săisesce acel nume până la liniu, care cuprinde șirul covespunditor 
al epactelor, veci afla acolo epacta anului, în stil noii. 

Exemplu anul 1898 stil noi. 
Caut mai întâi în tabela III” secularul 1700, care precede anul 

1898, și însemnez linia, pe care se găsesce șirul corespunditor al 
epactelor; apoi calculez numărul de aur al anului, în stil veeliii, 
precum urmeză: - o 

Fac mai întâi, 1898-4-1-—1899:— apoi | 
1899—19X99-+18: Deci No. de aur stil vechii 18. Caut a- 

cest număr pe linia cea mai de d'asupra a tabelei; și urmând co- 
lâna în care se găsesce 18 până la linia de epacte numerotată a 
1* citesc acolo: 

Epacta 7, în stil noi, al anului 1898. 
130.—Modul' perfect pentru aflarea cpactei, eu cielul Viserieei 

de Apus. Reducerea epactelor, în loc de a se face prin strămutarea și- 
rului lor cu Îl ranguri mai înainte, se pâte face și din contra, lisân- 
du-se epactele în același raport cu numerile de aur, dar reducân- 
du-se ciclul lunar cu 11 unităţi;-—ccea ce se face, reducând cu 
atâtea unităţi origina ciclului. Acesta ne procură un al doilea mijloc 
pentru aflarea epactei în stil nou, care se numesce: modul perfect, 
Bind-că atunci nu mai avem trebuinţă de ciclul lunar de stil vechiii ; 
dar cu ajutorul originei variabile se calculâză V'adreptul ciclul lu- 
na” al unului în stil noii; și epacta, în loc de a se căuta în unul 
din cele 19 șiruri de epacte transformate, se caută în ciclul lunar 
de stil. vechii ; care se găsesce în cele două linit de d'asupra ale 
tabelei No, TIl= 

Atunci, după fie-care reducere, grija nu este a se afla şirul tran- 
siormat. al epactelor; dar noua, origină, adecă numărul ce se cuvine 
a se adăogi la milesimul de la Hristos al anilor următori, pentru 
a se calcula ciclul lor lunar, şi a se urma apoi regula cunoscuti, 
în stil vechii, pentru aflarea cpactei. 

Iar pentru aflarea originei, ne înlesnim cu cele ce urmezi: 
131.— Periodicitatea originei. — Să examinăm acum, ce devine 

origina, (care în stil vechii! este 1) prin succesivele scăderi cu câte 
11 unităţi, după fie care reducere a epactelor, precum s'aii dis mai 
sus. | a 

Observ mai întâi, că întrun ciclu de 19 terniene, dela ozi-care 
din ele am pleca, scădând S termene într'o parte, saii adăogând 11
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"termene în altă parte —ajungem tot pe acelaşi termen. Prin urmare 
a scădea origina cu 11 unităţi: sati a o spori cu 8, este același 
lucru. | 

Și pentru înlesnire, noi, vom proceda adăogând opt unități pen- 
tru fie-care dată, şi scădând 19, ori când suma întrece peste acest 
număr, 

Plecând- dar de la stil vechiii, în care origina este 1, după în- 
tâia reducere a epactelor acea origină devine 9. Acâsta este 1* o- 
rigină în stil noii; a doua va fi 9--8—17; a treia va fi 174+8 
=—25; şi dar 925—19—6. 

Ast-fel continuând, vom dobândi următrele origini: 

No. de ordine . .  [1912*8*|.4*(5*i6*|e|8*(6*110*[110[1%0(13*[140115*|16*|170|18*|190 

Origini. .... 9|17| 614 31119 816 5) 13| 2 10, 18) 7] 15) 41 

Se observă că a 192 origină, este însăși origina (1) al stilului 
vechii; de unde conchidem: 

1%) Că originile sunt în număr de 19. 
2") Că după un period de 1% reduceri, acele origini se reproduc 

aceleași și în aceeaşi ordine. 
3”) Aceste origini sunt înscrise în tabela III* pe aceeași linie 

cu șşirurile transformate. 
132.—Regula pentru aflarea epaetei, în mod perfect cu ciclul 

Lie
] 1 

„apusenilor.— În urmarea celor mai sus expuse, regula pentru afla- 
rea epactei, în mod perfect, cu ciclul usitat în biserica de Apus, - 
este următârea: 

Caută în tabela III? anul secular veductibil pentru epacie, care 
precede anul propus; pe linia acehia tei afla în 1“ colână origina 
ce se cutie. | 

Adaogă acea origină la milesimul de la Hristos al.anului, şi îm- 
parte suma cu 19; vestul împărțivei este ciclul lunar sai No. de 
aur al acelui an, în stil noi. Când împărțirea se face fără vest, a- 
tunci împărțitorul 19 este ciclu lunav. — Caută deci acel ciclu în 
șirul maunerilor de aur (şirul cel mai de d'asupra a tabelei II), 
şi sub el imediat, în șirul primitiv, vei afla epacia anului în stil 
NO, - 

Exemplul anul 1898. 
-- Caut în tabela III anul secular reductibil de epacte, care pre-
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cede 1898,— acela, este :1700..Pe linia lui în col6na 1* aflu ori- 
„gina 19 care este 0; deci avem:0-+1898—1898. 

De unde: 289—09X19-H-17, Și dar ciclul lunar st. noii este 17, 
La acâsta, în șirul primitiv al apusenilor, respunde epacta stil 

noii f. 
Tot acâsta, se găsesce și cu modul imperfect (129). 

Ş III. — Comparaţia șirurilor de epacte reduse după regulele 
reformei, cu acele reduse după metoda ortodoxă 

133.—Diferenţa de origină a cieclelor solare şi lunare, usitate 
în ambele biserică, nu impedică : : ca litera dominicală şi cpaeta de 
stil vechii, saii de stil noit, să fie aceleaşi. 

Acesta resultă din întregul studii de faţă. Singura causă de 
diferenţă între acele elemente, în stil noi, ar fi diferenta moduri- 
lor de corectare a anilor saii a epactelor; și fiind-că corectarea a- 
nilor, se face în ambele biserici, dupe aceleași regule ale calendarului 
gregorian, apoi și litera dominicală, cu ori care ciclu ar fi compu- 
tată, în stil vechii sai în stil noi, este pururea aceeași; ciclul 
solar este deosebit, dar litera dominicală care este elementul esenţial, 
este aceeași. 

Dar epactele de stil noii; corectându-se în cele dou biserici după 
dou deosebite metode, nu pot să fie aceleaşi. 

In adevăr, pe când după regulele nâstre de la No. 110, corec- 
tarea. epactelor: se face numai prin reduceri de câte 14,55 la inter- 
vale de 350 de ani; după regulele reformei (6'7) acea corectare se 
face când prin reduceri, când prin sporiri câte de o di, şi acâsta 
neputându-se efectua, în practică, fără.a se întroduce printre cele 
19 epacte primitive, alte numere streine; aii dat loc la două deose- 
bite metode de corectare, 

„Deci, când corectarea epactelor se face într'o parte și alta, cu 
metode atât de deosebite: este imposibil ca epactele ce resultă să fie 
aceleași. 

“Dar ori cât de mare este diferența, între acele două metode; to- 
tuși după lungi intervale ele ajung a coincide: asupra. areluiași ŞI 
de epacte, care constitue puncte de întâlnire, și probeză că, în de- 
finitiv, resultatele ambelor metode sunt aceleași, | 

Deci, ceea ce ne importă în primul loc este, aflarea şirurilor 
comune ambelor metode.
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134.— Coineidenţa șirurilor de epacte, obţinute prin cele două metode. — Principul din care result inevitabil acea coincidență, este că: ori ce șir de cpacte prin scăderea acestora, cu cite 11 gile, ajunge & fi compus din aceleași epacie, axansale numai cu un rang mai mul. 
Acâsta, resultă din însuși modul de generațiune a, epactelor, și se vede în însuși tabelele nâstre III și IIP5: în care după șeapte reduceri prin înlocuire, care echivalâză cu o reducere totală de 11 dile: șirul epactelor primitive, pe a, 7* linie, se giisesce acelaşi: nu- mai că epactele sunt cu un rang mai avansate. 
De altă parte, practica însuși a apusenilor, ne probâză același „lucru, cu șirul epactelor din 1700: care fiind la acel an reduse ca, Și anii, cu 11 dile; se vede a fi însuși șirul lor primitiv (acel din fruntea tabelei IIL's); cu singura deosebire că, epactele acestuia sunt cu un rang mai avansate de cât acele a șirului primitiv. 
Acum dar, spre a controla: dacă cele două metode, ne daii saii nu aceeași reducere de epacte; va fi de ajuns să constatăm: că după, alte șâpte reduceri de ale n6stre, la intervale câte de 350 de ani, 

— ceea ce face în total un interval de 2450 de ani, saii în secole întregi 2400 — șirul epactelor obținut cu metoda apusenilor este de o potrivă, cu șirul de pe'a 14* linie din tabela, III, 
Dar acum epactele corectate după metoda apusenilor: vor fi ne- 

greșit raportate. la ciclul lunar al apusenilor, aflător în fruntea ta- belei III»* și, spre a se putea, compara cu șirurile obținute după 
metoda n6stră, va trebui ca Şi acestea, să fie raportate la același ciclu lunar al bisericei de Apus, și dar va trebui, să luăm Și noi șirurile modificate din tabela III”, care se raportă la ciclul bise- ricei de Apus: cu origina 1. Ld.H. 

Cât pentru șirurile apusenilor, acestea se dobândesc, prin redu- 
cerea saii sporirea epactelor câte cu o di, începând de la ciclul din 
1700 (aflător pe a 72 linie a tabelei -IIl”5) și urmând cu acele mo- dificări din secular în secular, conform regulelo:: “reformei. 

135.—- Intoemirea tabelei şirurilor comparative.—(Tabela VIlbis 
din anexe). — Vom îucepe dar prin a stabili secularii la care se 
aplică corectările epactelor după vegulele reformei, pentru întreg in- 
terval de Ja 1700—4100. 

P. Doniel. Calendur Bis. î
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Aceștia sunt: 
Metemtoză în: 1800, 1900, 2100, 2200, 2300—2500. 

Proemtoză în: 1800, 2100, 2400. 
Rest de metemtoze ne anulate. 1900, 2200, 2300, 2500.—4 

Și o proemtoză ne anulată în: 2400, 

Metemtoză în: 2600, 2700, 2900, 3000, 3100—3300. 
2 | Proemtoză în: 2700, 3000, 3300. 

Rest de metemtoze ne anulate: 2600, 2900. 3100.—3. 

Metemtoză în: 3400, 3500—3700, 3800. 3900, 4000, 4100 

  

  

  

Proemtoză, în : 3600, 3900, 

Rest de metemtoze: 3-00, 3500.—3700, 3800, 4000, 4100—6 

Și o proemtoză în: 3600. 
Avem dar de la 1700—4100: 13 metemtoze și 2 proemtoze: 

care contra-balansând 2 din cele 13 metemtoze: remân reduceri efec- 
tive numai de 11 dile: tot atât câte sunt și reducerile totale a acelor 
șâpte reduceri, după metoda noastră, şi pentru a comnplecta tabela 
ce ne propunem, nu ne mai remâne de cât a grupa, câte două şi- 
rurile epactelor care resultă, la fie-care secular, după fie-care din 

cele două metode. 
Șirurile reduse după metoda, nâstră, se vor lua pe rând din ta- 

bela III», la secularii arătaţi în acea, tabelă şi se vor deosebi prin 
numărul lor de ordine din aceiași tabelă; iar şirurile epactelor, după 
metoda apusenilor: vor intra în aplicaţie la secularii mai sus în- 
semnaţi, și spre mai mare deosebire a, acestor şiruri: apoi, cele după 
metoda nâstră s'au imprimat în roșiu, iar cele-Palte în DEgTU. 

In fine, osebitele perechi de cicle comparative, sunt numerotate 
în ordinea, aplicărel lor. 

Ast-fel sai întocmit tabela VII: din anexe, care servă nu nu- 

mai spre compararea, celor două metode; dar și spre a se deduce e- 
pactele uneia din metode, din acele ale. celei-alte.- 

136.— Observaţii asupra tabelcă VII. Așa dar, ceea-ce preră- 
Qusem s'aii realisat. Reducerile epactelor, după un period. de șâpte 
reduceri de ale nâstre, la intervale de câte 350 de ani: adecă dupe 
un interval de 2400 de ani, sunt după amândouă metodele de 11 
dile și ciclul lunar la câre ajung ambele metode: la anul 4100, este 
același.
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Atunci este. coiucidență între cele două metode, atât de deosebite 
între ele. 

Dicem că este coincidență asupra aceluiaşi ciclu lunar, fiind-că 
din întregul șir de 19 epacte, tâte corespund aceleași; afară numai 
de epacta 18 din șirul ortodox, la care corespunde 19 în şirul a- 
pusenilor: și acesta provine din causă că, în şirul primitiv, din frun- 
tea tabelei III", nu există epacta 0, cu care apusenii ai înlocuit 
în şirul din 1700 epacta 29; și acel 0 îl socotesc ei o lună com- 

„ plectă de 30 de qile. 
Ast-fel că scădând 11 din 30, ei au epacta 19; iar noi scă- 

qend 11 din 29, avem epacta 18. 
Dar nu este mai puţin adevărat: că după un interval corespun- 

dător la 7 reduceri de ale ndstre, epactele şi după o metodă și după, 
alta, se găsesc scădute cu 11 dile; şi dar amândouă aceste metode 
ne dau în definitiv același resultat. 

Examinând acum şirurile comparative, care se succed în inter- 
valul de 2400 de ani, se constată, că adeseori epactele după amân- 
două metodele, sunt aceleaşi; iar alte oi diferența dintre ele este 
minimă și că cea mai mare nepotrivire se manifestă în apropierea 
secularilor, la care proemtoza nu se anulâză cu metemtoza: circon- 
stanță care revine regulat din 1200 în 1200 de ani, cum au fost 
în 1200 și cum va mai fi: în 2400, 3600, 4800 ete., dar şi a- 
tunei vina este tâtă în partea metodei apusenilor. 

În adevăr, după cele expuse la No. 67 și 87, reducerea epac- 
telor de stil nou, fiind de 0,90 pentru 200 de ani, revine la 0,45 
pe fie-care sută de ani. 

Dar acum epactele apusenilor de la anul 2400 până la 2900: 
întrun interval de 500 de ani, se văd reducându-se cu 3 dile, ceea 
ce face câte 0460 pe 100 de ani, așa dar o dată Și jumătate cât 
se cere; iar de la 3600 până la 4100, aceleași epacte se- văd re- 
ducându-se în același interval de 500 de ani, cu 4 ile, ceea-ce 
face câte 0,80 pe fie-care secol. Mai mult chiar Şi de cât anii. 

Aceste reduceri excesive ne lasă a crede că, în seculele prece- 
dente epactele apusenilor au fost prea mari și ast-fel epactele lor: 

„când prea mari, când prea mici; rare-ori ajung a exprima vârstea 
zeală a lunei; pe când după metoda nâstră, epactele se corecteză, 
pe deplin la intervalele stabilite pentru acâsta. 

 



Partea IV 

Data Pascilor 

CAP. |. 

Pvescvripţiunile Bisevicei 

$ 1. Regulele canonice 

13'7.— Tradiţiuni.— Usul primitiv.— In cei întâi ani ai creş- 
tinătăţii, pascile creştine se serba alăturea cu pascile iudeilor, în 
conformitate cu tradiţiunea invariabilă a sfinților evangheliști, care 
ne arată pe Hristos, în cele d'întâi două dile după luna plină, pă- 
timind pe cruce, sau zăcând în mormânt și numai a treia di în- 
viind din mormânt: în întâia qi a septimânei iudeilor; drept care, 
acea di, încă de pe atunci s'au numit dumineca-—iua Domnului — 
și s'au consacrat peste tot anul, ca di de repaos în locul vechiului 
sabat al iudeilor. 

138.—Hotărirea sfinţilor apostoli— Curând înse spre a nu se 
confunda serbătârea creștină cu acea a iudeilor și spre a se evita 
de a se comite şi de creștini, greșâla ce adeseori se comitea de 
iudei, serbându-se pascile înainte de echinoxu(*%), sfinţii apostoli în 
soborul lor, prin canonul:al 7!** au luat hotărârea: 

Că pascile creștine să nu se serbeze o-dată cu iudeii, înainte 
de cchinoz. - 

In urmarea acestui canon, s'aii stabilit usul păzit și mai îna- 
inte: de a, se reserva două dile după luna plină: pentru patimile lui 

(*) Echinoxul fiind începutul anului, când pascile se serbâză înainte de echinox, după 
ce în rîndul precedent, cle au fost serbate după echinox; atunci ele se serbeză de două 
oră în acelaș an.
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Hristos şi numai a treia, di, dacă va fi duminecă, să se serbeze 
învierea; mai rămâne înse a se determina și condițiunea de a nu se serba pascile înainte de echinox ; condițiune mai greu de înde- plinit, fiind-că data echinoxului nu se pote precisa cu aceeași în- lesnire ca data lunei pline. 

139.-—Motăririle sinodului de la Nicheia.— Indoiala asupra e- chinoxului, au durat pân când s'au adoptat în biserica creștină calendarul Iulian, ccea-ce s'aii făcut în 1! sobor de la Nichea la anul 325 d. [H. 
Pe atunci, data echinoxului fiind la 21 Mart, și creându-se că acea dată este invariabilă,; sinodul spre a se evita greștla de a pune pascile înainte de echinox aii luat hotărirea: 
Că paseile creştine să mu se serbee miei odiniără, mai timpuriu 

de cât lu 22 Iart: adecă nici chiar în diua echinozului ; dar cel mai puțin a doua di de acel echinoz. 
Acesta este mila înferidră « datei pascilor; şi din însă-și apli- carea regulelor pentru stabilirea datei pascilor resultă: că cea mai 

târzie dată a acestei serbări este 25 April; stau stabilit dar, că pascile creştine nu pot avea loc de cât în 35 de dile deosebite: 
de la 22 Mart până la 25 April; după care s'au şi întocmit 35 
de reglemente, pentru datele serbătorilor variabile, dependinte de pasei: cunoscute sub numirea de pascalii: și deosebindu-se prin 35 de nu- 
move sai lilere: cunoscute în tâte bisericile creștine, sub numirea de - namerile serbătorilor saii slovele pascaliei. 

140.— Lumi paseale și luni nepaseale. — Hotărirea de mai sus 
a sinodului de la Nichea, în privirea datei celei mai timpurii a 
pascilor: ne atingând nimic din cele stabilite, prin tradiţiune și ho- tăririle soborului apostolilor: în privirea celor două dile ale pati- 
milor Mântuitorului: tâte acele aii remas stabilite precum S'aii ară- 
tat mal sus; dar noua condițiune, ca pascile să nu fie mai nainte 
de 22. Mart, trage cu sine o deosebire între lunile de Mart, în care 
pot cădea pascile; și între acele în care neputând fi pasci, serbarea se face dupe următârea lună plină, peste 30 de ile; cele d'întâi se numesc: luni pascale; și cele de al doilea luni nepascale. Dar deosebirea, între ele depinqend de cele-lalte condițiuni, privitâre la data pascilor: se va artita în cele ce urmâză, cum se face în fie- 
care din cele două biserici,
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Ş IL.— Cum se aplică tradiţiunile și hotăririle sin6delor 

în cele dont biserică creştine, de. Răsărit 

și de Apus 

141.— Tradiţiunile şi hotărîrile canonice mai sus expuse, nu 

se aplică uniform, în cele două biserici: de Răsărit și de Apus. 

Acâsta se arată în cele ce urmâză: 

[.—Diua săptămânei.— Singura condiţiune în care cele două hi- 

serică sunt de acord. este (iua dumineca, care se consideră în am- 

vele biserică ca diua învierei. 

TI.— Cele două dile ale patimilor.— In privirea acestora este com- 

plectă deosebire între cele două biserici: şi din causa acestora, Le- 

sultă şi alte deosebiri, dintre care unele sunt de mare importanță: 

Biserica de Resărit, urmând tradiţiunile sfinţilor evangheliști, 

rezervă, în tot-d'a-una două dile libere: între data unei pline și între 

diua, pascilor. Acelea sunt consacrate serviciilor comemorative a pa- 

timilor Mântuitorului şi pascile nu se pun de cât în dumineca ce 

urmâză, după acele dile. Când se întâmplă ca Dumineca să cadă în 

una din acele dile—fie 1* sai a 2*—atunci biserica nâstră, stră- 

mută diua, pascilor în Dumineca următâre, dimpreună cu cele două 

dile ale patimilor care preced învierea. 

Biserica de Apus, neţinând smă de acele dou dile ale patimi- 

lor: pune pascile imediat dupe luna plină; dacă acea di este Du- 

minecă. | 
| 

Atunci ei, nu serbâză învierea lui Hristos; dar vechea pască a 

iudeilor şi măcar că patimile Mântuitorului au avut loc dupe luna 

plină (fără contestaţie); ei sunt nevoiţi atunci, a le pune înainte de 

acea lună plină: ceea-ce constitue o a doua călcare a acelorași tra- 

dițiuni evanghelice. 

Numai când Dumineca ar cădea în însuși diua lunei pline, nu- 

mai atunci, strămută și ei pascile în Dumineca următore. 

III. — Luna pascală şi nepaseală.— După cele arătate la No. 139 

de mai sus, cea mai timpurie lună pascală este aceea: în care pas- 

cile cad la cea mai timpurie dată, adecă la limita inferidră de 22 

Mart, Atunci dar, cele două dile ale patimilor intervin şi aici spre 

a face o diferență între prescripţiunile celor dous biserici. 

In biserica de Resărit, pentu ca paseile să fie la 29 -Mart: este 

de ajuns ca luna plină să fie cu două dile libere, mai 'nainte de
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acea dată de 22 Mart. Așa dar, în acestă biserică, cea mai timpu- 
rie lună pascală este aceia, a căria lună plină cade la 19 Mart: 
fiind-că cu cele două dile ale patimilor, ajungem la 21 Mart şi 
dacă a doua, di este Duminecă, atunci pascile sunt la limita infe- 
riră de 22 Mart şi luna este pascală. 

Dar ori-cari lună, care ar avea luna plină înainte de 19 Mart, 
nu mai este pascală: fiind-că, cu adogirea celor două dile, neajun- 
gendu-se la 21 Mart, ar urma a se pune pascile înainte de 22 
Mart. In casul acesta, paseile se strămută, după următârea lună plină 
la 30 de ile de la cea dintâi: (în April); la data căreia adiogân- 
du-se mai întâi cele două ile, pascile se pun în următârea Dumi- 
necă, după, regula stabilită la II de mai sus. 

In biserica de Apus, care nu ţine sâmă de cele dou qile ale 
patimilor: pentru ca pascile să fie la 22 Mart. se cere neapărat, ca, 
luna. plină să fie imediat în iua precedentă 21 Mart; numai ast- 
fel luna, aceia, este pascală, fiind-că atunci: dacă, este a doua qi Du- 
minecă, pascile au loc la limita inferiâră de 22 Mart; de aseme- 
nea sunt pascale și tâte acele luni a cărora lună plină cade după 
21 Mart, fiind-că atunci pascile au loc în întâia Duminecă ce ur- 
m6ză ; iar acele luni a cărora lună plină, cade înainte de 21 Mart 
nu sunt pascale: fiind-că atunci ar urma a se pune pascile înainte 
de limita de 22 Mart. 

In casul acesta, pascile se strămută după următârea lună plină, 
la 30 de qile de la cea întâi. (în April). unde pascile se pun, 
imediat dupe luna plină, în Dumineca următâre. 

142.—Alte deosebiri de preseripţiuni, provenind din eausa ose- 
Vitei aplicări a metodei epactelor.— In biserica, de Apus, pentru po- 
trivirea epactelor de stil nou .cu datele noului stil, s'au regulat ca, 
modificarea acestora să se facă prin scăderi și sporiri cu câte o qi: 
ceea-ce necesită, întroducerea . printre cele 19 epacte, de alte 11 nu- 
mere streine, sub numirea de .epacte suplimentare; care după ce sunt 
anti-canonice, precum se arată la No. 96 de aici mai au apoi, şi 
defectul de a necesita reducerea termenului de la, nascerea luminei 
la lună plină, din 15 dile—precum se socotesce în vechea metodii 
a epactelor şi în astronomie,—. la 14. 

In biserica de Răsărit, vechea metodă a epactelor, remâind ne- 
modificată, termenul de mai sus se socotesce ca și în astronomie, 
de 15 ile; și dar este necesar a se sei: că în biserica de Apus, 

 



luna celesiastică diferă de luna reală, luna astronomică: prin aceea 
că termenul de la nascerea luminei până la luna plină, se socolesee 
numai de 14 qile în loc de 15, care este cel adererat. 

143.—Preseripţiunile celor două biserici; în urmarea celor mai 
sus expuse: sunt precum mai jos se arată în paralel, spre a se 
vedea diferența dintre ele: 

Biserica de REsărit 

I). Diua învierei este Dumi- 
neca. 

11). După data lunei pline, 
cele două ile următâre, fiind 
reservate pentru patimile Mân- 
tuitorului; pascile creștine se pun 
numai în Dumineca ce urmeză 
după acestea. . 

Când Dumineca cade în una 
din acele dou dile, pascile se 
pun în următârea D)uminecă peste 
șepte dile. 

III). Cea mai timpurie lună 
pascală, este aceia, a căria lună 
plină cade la 19 Mart. 

Când luna plină cade mai 
timpuriu: acea, lună nefiind pas- 
cală, pascile se muti dupe ur- 
mătorea lună plină: peste 30 de 
(ile de la cea d'întâi; păzindu-se 
şi acolo regula II de mai sus. 

IV) Epactele primitive în 
număr de 19, rămânând în per- 
petuitate aceleași, apoi şi tâte re- 
gulele vechei metode a. epactelor, 
rămân pentru stil noi aceleași 
ca şi pentru stil vechii; prin 
urmare și termenul de la nas-   

Biserica de Apus 

1). Diua învierei este Dumi- 
neca. 

II). Neţinendu-se în nici-o 
sâmă cele două ile ale patimi- 
lor Mântuitorului: pascile creș- 
tine se pun imediat după luna 
plină: în cea întâi Duminecă ce 
urmâză după aceia. 

Numai când Dumineca cade 
în însu-și qiua lunei pline, atunci 
numai se amână pascile în Du- 
mineca următbre. 

III). Cea mai timpurie lună 
pascală, este aceia a căria lună 
plină cade la 21 Mart. 

Când luna plină este mai 
timpuriu. acea lună nefiind pas- 
cală, pascile se mută după ur- 
mătârea lună plină, peste 30 
de dile de la cea d'întâi, cu re- 
gula II de mai sus: fără obser- 
varea, celor două dile. 

IV) Epactele primitive, a- 
daose cu alte 11 numere streine, 
sub numirea de epacte supli- 
mentare; nu se potrivesc tot-d'a- 
una cu âcele ale ciclului bise- 
ricei de Răsărit, ceea ce face 
imposibilă ori ce comparație în-
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cerea luminei până la luna plină, |! tre computul acestor dout bise- este în stil noii acelaşi ca şi rici; dar chiar şi când epactele în stil vechii de 15 qile, pre- ar fi pentru stil noi aceleași, cum se socotesce și în astrono- în ambele biserici: cum sunt mie. actualele până la 1900, chiar 
Și atunci, mai persistă diferența. 
termenului de la nascerea lu- 
minei până la luna plină: care 
în biserica de Apus este numai 
de 14 qile; în loc de 15 cum 
este în biserica de Răsărit, şi 
cum se socotesce şi în ustro- 
nomie.   

Ş III. Practica determinării datei paseilor 

1-44. Osebite moduri pentru determinarea datei paseilor. — Pe basa  perscripțiunilor de mat sus, data paseilor se pâte determina prin trei deosebite moduri, Şi anume: 
1* Prin comput direct: aplicându-se regulele de mai sus, la ele- mentele de comput al anului propus : care sunt litera dominicală, și epacta anuală. 
2*) Cu ajutorul pasealiei perpetuă. 

"3% Cu ajutorul pascalici generale şi a pascaliilor parţiale. 145.— Data pascilor prin compul direct, se determină în două moduri, și anume: saii în mod ariimelic, aplicându-se regulele e- pactelor expuse la No. 59 de aicea, sai cu ajutorul calendarului combinat de Ja No. Gl. 
Pentru cel dintâi, regula, principală este că: cunoscându-se e- pacta anuală, data nascerei luminei Mart se află: scădându-se a- cea epactă din 30; iar pentru luna plină, la data, nascerel se adaogă la noi 15, iar la apuseni 14 dile, 
Pentru modul al doilea, cu calendarul combinat; se amin- tesce, că în acel calendar, cpacta anuală se găsesce la data lunei nouă, care este a doua di după nascerea luminei; în cât, pentru a se afla data unei pline, termenul de 15 sai de 14 dile, se nu- mâră cu începerea chiar de la data, la care se găsesce epaeta anuală;
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146. Exemple de comput: 
12. Anul 1897. 

In secolul curent, până la 1900, epactele de stil noi: atât după 
metoda ortodoxă cât și după cea apusenă, sunt aceleaşi; prin urmare 

pentru anul 1897, atât litera dominicală cât şi epacta calculate cu 

oră care ciclu, sunt acealși în amândouă bisericile; și dar diferența 
datei paseilor, provine numai. din diferenţa prescripţiunilor celor două 
biserici. 

Calculul elementelor: 1%. Ciclul solar. 
In biserica de Răsărit, origina ciclului solar este 16; iar în 

biserica de Apus 5. 
Deci în biserica de Răsărit facem: 1897-4+-16——1913 și îm- 

părțind cu 28 avem 1913—28X(68-+9; Deci ciclul solar 9: și 
dar lit. dom. C. 

In biserica de Apus, facem 1897-4+-5—1902 și împărțind cu 
28 avem: 1902—298X67--26; deci cie. sol. 26 lit. dom. C. A- 
ceeași. 

22, Ciclul lunar. 

In biserica, de Răsărit origina ciclului lunar este 16; iar în cea 
de Apus 19—0.. 

Deci în biserica de Răsărit facem: 18974+-162=—1913 și îm- 
părțind cu 19 avem: 1913—19100--13; deci cicl. lunar 13 
epacta 26. 

Tar în biserica, de Apus avem : 1897-19 sai 1897-4+-0—1897. 
Şi împărțind cu 19 avem: 1897—19X99--16: Deci ciclul, lunar 
16 epacta 26. | 

Avem dar cu ori care ciclu, aceleași elemente: 
Lit. dom. C. 
Epacta, 26. 

Să facem acum computul datei pascilor cu aceste elemente, după 
prescripțiunile celor două biserici. 

Data pascilov» anului 189î în stil noii 

In bisevica de Răsărit | In bisevica de Apus 

Mai întâi data nascerei lu- | De asemenea:



  

minei se află: scădând epacta 
din 30. Şi dar avem: 

30—26——4 Mart 
până la luna plină. 15 

luna plină la . 19 Mart. 
Deci luna este pas- 

cala; adaog dar cele 
2dile. ..... 2 

Și avem . „21 Mart, 
Să vedem în calendarul per- 

petuii ce di este la 21 Mart, 
dominicala fiind lit. C; acâsta, 
se găsesce tocmai la 21 Mart, 
deci acea qi este Dumineca ; dar 
fiind între cele două ile, pas- 
cele se pun în Dumineca ur- 
mătâre la 28 Mart. 
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30—296=— . „4 Mart 
până la lună plină 14 

luna plină la 18 Mart. 
Deci luna nu est pascală și 

trecem la următârea lună plină, 
peste 30 de dile, care va fi la 
17 April. 

A doua qi la 18 este Du- 
minecă : fiind că are lit C., deci 
atunci apusenii pun pascile lor. 
la 18 April. 

Aşa s'aii și făcut în 1897. 

Cu calendavul comvinat 

Se caută, epacta 26 la Mart, 
ȘI găsindu-se la 5 Mr, număr 
de aicea 15 dile și ajung la 19 
Mart. 

Deci luna este pascală. 
Adaog cele două dile și a- 

jung la 21 Mart, care având 
lit. C. este Duminecă, și dar noi 
punem pascile în cea-l'altă Du- ,. 
minecă la 283 Mart.   

Caut epacta 26 la Mart și 
afând-o la 5 Mr. număr de aici 
înainte 14 ile și ajung la 18 
Mart. 

Deci luna nu este pascală şi 
trecem la următârea lună plină, 
peste 30 de dile: la 17 April, 
care este Sâmbătă având lit. B, 
a doua qi la 18 este Duminecă 

„Şi dar atunci sunt pascile, la 18 
April. 

Pascalia perpetuă 

1-+7.— Tabela V din anexe, servă în biserica de Răsărit pen- 
tru a se controla datele pascilor determinate prin comput direct, ca
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să fie în conformitate cu preseripţiunile bisericei. Iată principul pe 
care se întemeiază acesta. , , 

Data pascilor, nu depinde de cât de data lunei pline Mart, și 
de diua Duminecei;, dar data, lunei pline, depinde de epacta anuală, 
și Qiua Duminecei de litera dominicală sai de mâna anului. Deci 
dar, data, pascilor nu depinde, în definitiv, de cât de cele două ele- 
mente de comput, și care sunt: cele 19 epacte, împerechete pe rînd 
cu fie-care din cele șâpte litere dominicale, sait cele șâpte cifre ale 
mânei anului. Și este vederat, că după cum acele elemente vor fi: 
de stil vechiii sai de stil noii: tot asemenea și data pascilor va îi 
de stil vechii saii de stil noi: în deplină conformitate cu prescrip- 
țiunile bisericei de Răsirit. , 

Prin urmare, acestă, tabelă fără nică o modificare: pote servi ca 
mijloc de control, pentru ca, datele pascilor să fie conforme cu pres- 
cripțiunile bisericei: nu numai în stil vechiii dar și în stil NO. —- 
Ea este dar o adevărată pasealie perpetuă, atât în stil vechii! cât 
și în stil noi. 

Singura modificare ce s'a introdus în acâstă tabelă este că, 
în loc de cele 19 cicle lunare, care sunt în vechea pascalie; noi 
am luat cele 19 epacte, care corespund tot dauna cu aceleași cicle 
lunare. Resultatele sunt identic aceleași; dar epactele sunt adevăratul 
element de comput; ciclele servind numai spre aflarea epactelor. 

Osebit de acesta, pe lângi cele șâpte cifre ale mânci anului, 
S'aii adaos și cele șâpte litere dominicale corespundătâre: ca ast-fel 
tabela să pâtă servi pentru amândouă metodele. | 

In fine, după modelul tabelei acesteia, s'aii întocmit şi o alta 
pe basa prescripțiunilor bisericei de Apus: unde nu există o ase- 
menea; și fiiud-că acolo epactele sunt nu numai cele primitive în 
număr de 19; dar și cele suplimentare, apoi tabela cuprinde și pe 
uncle și pe altele în număr de 30, ca să pâtă servi la tâte casurile, 

“Cu ajutorul acestei pascalii, pentru a se afla data pascilor, în- 
tun an, în care se cunâsce epacta și lit dom.: se caută epacta în 
col6na 1* și se urmâză acea linie până în colâna care d'asupra, 
portă lit. dom. a anului: acolo se citesce data pascilor în acel an, 
fie în stil vechii sai în stil noi: după cum,sunt și acele două 
elemente de comput. 

148.— Pentru verificarea acestei tabele, n'aveni de cât să con- 
trolăm datele pascilor din exemplele de la No. precedent. 
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Aşa pentru anul 1897 stil noii 
Elementele fiind aceleași în amândouă bisericile, şi anume: 

lit. dom. C 
și epacta 26 

Căutând în tabela V și pe linia epactei 26, în col6na lit. C. gă- sim data, de 28 Mart. 
Acâsta este data pascilor în anul 1897 stil noi, în biserica de 

Răsărit, 
„Tar în tabela V?= căutând acel6și elemente, găsim data, pascilo stil noii în biserica de Apus, la 18 April, precum ai şi fost în 

realitate. 

Pasealii parţiale. Pasealia generală, 

149.— Pasealiă parţiale. — Sub aceste denumiri, se obicinuesce- 
a se stabili în biserica de Răsărit, pentru stil vechiii, tabele în care se arată: datele pascilor și a, serbătorilor variabile, pe un mare: numer de ani mai dinnainte; prin mijlocirea cărora se întreţine, 
cea mai deplină uniformitate în serviciul bisericesc, pe la tâte bise-. 
ricile. 

In aceste tabele, atât ciclele, cât și cele-Palte elemente de com- put, succedându-se ca și anii, fără întrerupere; determinarea lor, prin însăși acea, succesiune, se face cu cea maj mare certitudine 
și fără: nici un calcul: îndată ce se cunosc elementele anului de: la care se începe pascalia ; și cât pentru datele pascilor, în raport 
cu elementele de comput u fie-căruia, an, acâsta se face cu ajutorul 

„pascaliei perpetuă mai sus arătată. 
Mai rămân, a se determina datele celor-l'alte sărbători variabile; 

dar și pentru acestea, sunt întocmite oscbite tabele, în care se a- 
rată datele * fie-căreia sărbători, în raport cu cele 35 de Qile, în care: pot cădea pascile. Cu ajutorul acestora se complectâză, dar pascaliile, 
pentru ca să se găsâscă în acecași tabelă, atât datele pascilor cât și 
acele a sărbătorilor variabile corespundătâre la data, pascilor (tabl. VI). 150.— Pasealia generală. — Cu ajutorul mai (sus arătatelor pas- calii, determinarea datei pascilor este asigurată ; rămânând numai a 
se avea îngrijire pentru prelungirea lor la trebuință; dar şi a- cesta s'aii preîntimpinat în ultimii ani, întocmindu-se o pascalie 
pentru un period de 532 de ani, după care, datele pascilor, (în cât:
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privesce calendarul de stil vechiii) reîncep din capăt, aceleași şi în 
aceeași ordine. 

Teoretic vorbind, datele pascilor, nu depind de cât de cele 19 
epacte, și de cele 7 litere dominicale: şi se mărginesc, precum se 
vede în pascalia perpeluă (144). numai la 133 de casuri; dar în 

realitate, literile dominicale nu se reproduc aceleași şi în aceeași or- 

dine, de cât dupi un întreg ciclu solar de 28 ani; ceca ce face 

că şi datele pascilor nu se reproduc în aceeași ordine, de cât după 

un period de 532 de ani: care este produsul numerilor 28 cu 19: 
și după care nu numai datele pascilor, dar şi ciclele solare și lu- 

nare, precum și tâte cele-l'alte elemente de comput, se reproduc a- 

celeași și în aceeași ordine. 
Ast-fel că, o asemenea pascalie, ne dă, în stil vechii, în perpe- 

tuitate, nu numai datele pascilor, dar și tote elementele de comput. 

$ IV. Pasealia în stil noii 

151.— Modul de aplicare a pasealici generale la stil noii. — 

Pascalia generală mai sus aritată, este ca să zic așa: stereotipul 
datei pascilor, după preseripţiunile bisericei de Râsărit— Acesta, 
este, mijlocul cel mai sigur, pentru sincera aplicare a acelor pres- 
cripțiuni în perpetuitate ;. însă numai în stil zcehiă. 

Dacă elementele de comput s'ar succeda, și în stil noii, tot cu 

aceeaşi continuitate ca şi în stil vechii: data pascilor după 532 de 
ani, ar redeveni aceeași, și chestiunea acesta ar fi regulată în per- 

petuitate. 
Dar în stil noii, continuitatea se întrerupe mai la fie-care sută 

de ani: atât pentru literile dominicale, cât și pentru epacte; și a- 

câsta din causă că, ciclele solare și lunare se schimbă atunci: pre- 

cum S'aii vădut mai sus, prin schimbarea originei lor; şi este a 

se seci: în ce mod am pulea aplica aceeași pascalie generală, pentru 

delerminarea datei: paseilor şi în stil moi ? 
159.— Observ mai întâi, că în pascalia, generală, se găsesc 

tăte combinaţiile posibile a, acelor 4 elemente de comput: ciclul so- 
lar, lit. dom., ciclul: lunar și epacta; și ori pe care linie se găsesc 
întrunite aceste patru elemente: data pascilor este infailibil acea, cores- 
pundătâre la acele elemente. pr 

Deci, dacă după reducerea nnui an secular, noile elemente ale
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anului următor nu se potrivesc cu acele după linia următâre, din 
pascalia generală ; totuşi ele se găsesc neapărat, pe o altă linie: Şi 
atunci data pascilor de pe aceea, va fi însuși data pascilor anului 
în stil nou. 

Totul se reduce dar, a se calcula mai întâi, în stil noii, elemen- 
tele anului care urmeză după secularul reductibil; a se căuta apoi 
în pasealia generală, anul la care se ăsese întrunite tâte acele e- 
lemente, şi ori care ar fi acel an: a se înlocui cu anul mal sus 
zis, care este începător al nouci pascalii de stil noii. Atunci data 
pascilor acestui an, va fi aceea ce se găsesce în pascalia generală ; 
și următorii ani: până la 100 sai 200, vor avea elementele și da- 
tele anilor următori din acea pascalie, fără nici o scimbare, dimpre- 
ună cu datele corespundătâre ale pascilor, 

Cu modul acesta, pascaliile parţiale, se extrag din pascalia ge- 
nerală, prin simplă înlocuire a anilor din acâsta, cu anii curenți. 

153.— Aflarea anului din pascalia generală, care corespunde 
cu anul începător pasealică parţiale. — Pentru mai buna înţele- 
gere, să considerăm anul 1901, care urmeză după secularul redue- 
tibil 1900 şi să calculăm în stil noii, elementele acelui an. 

Pentru secolul următor, origina ciclului solar schimbându-se : din 
16 devine 4. Cu acâsta vom calcula dar ciclul solar al anului 1901, 
făcând mai întâi: 
1901-+4—1905. Apoi împărțind cu 28, avem: 

1905-—28X(68-4-1. Deci ciclu solar 1; lit. dom. F.. 
Origina ciclulii lunar rămâne neschimbată tot 16: cu acâsta 

vom calcula dar ciclul lunar al anului 1901, făcând mai întâi 
1901-+16 —1917, apoi împărțind cu 19 avem: 

1917 — 19'X(100-4-17. 
Deci, ciclul lunar 17, și dar epacta 11. | 
Observ acum, că cu metoda schimbărei originei, lit. dom. se ca- 

ută în tabela I al ciclului solar de stil vechii. Astfel că lit, dom. 
și ciclul solar al anului, pentru stil noi, sunt în aceeași împere- 
chere ca și în stil vechii: așa cum se giisese și în pascalia. gene- 
rală; pe când, dacă s'ar fi urmat metoda apusenilor, lit dom. de 
stil noii, ar fi fost împerechiată cu ciclul solar de stil vechii ; și 
nicăirea ele nu s'ar mai găsi în pascalia generală, pe aceeaşi linie. 

Tot asemenea este şi cu ciclul lunar și epacta. 'T6te acestea se 
cer dar a fi calculate cu metoda nâstră, a originei variabile.
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“In adevăr, dacă pentru anul 1901, mam avea, în stil noii, de 

cât numai lit. dom. F. şi epacta 11; căutând aceste elemente în 

pascalia, generală, le găsim pe aceeaşi linie la patru ani deosebiți, 

și anume: 2014, 2109, 2204 şi 2451. Toţi acei ani ai aceeaşi 

dată a pascilor: 7 April; și este a se sci, care din aceștia Cores- 

pund cu anul 1901: căci de şi ai toți aceeaşi data a pascilor; 

dar pentru anii următori, datele nu se succed în același mod. Dar 

dacă, pe lângă litera dominicală E, mai avem şi ciclul solar I al 

anului 1901, în stil noi, atunci alegerea anului corespundător nu 

mai este îndoelnică.: flind-că, din cei patru ani de mai sus, numai 

anul 2109 are ciclul solar 1, cei-l'alţi ai următrele cicle: 

2014, 2204. 245]. 

c. 518. 12. î. 

Osebit se mai observă: că acești patru ani se găsesc în pas- 

calia generală pe osebite linii, în raport cu anul visect: cel cu ci- 

clul I, se găsesce pe Î* linie după anul visect (care în pascalie . 

este subliniat); cel cu ciclul 18 pe a 2 linie, cel cu ciclul 7 pe 

a 3* linie; dar ca an începbtor unei pascalii, nu pote fi de cât 

acel ce urmâză imediat. după anul visect. 

Acesta, înlesnesce şi aflarea anului corespundător, 

14.— Întocmirea pasealiilor parţiale. —- După cele mai sus 

dise, spre a se evita ori ce nedumerire: în privinţa anului din pas- 

calia generală, care - corespunde cu anul începător pascalieă parțiale; 

se va avea de regulă, că primul an al ori cărei pascalii, să nu 

fie însuşi secularul reductibil ; dar anul care urmeză imediat, şi 

care corespunde inevitabil cu anul următor după anul visect. 

Și cât pentru secularul veductibil care face parte din aceeași 

pascalie parţială; el se va serie asupra, a-parte cu elementele ŞI 

cu data pascilor lui: notându-se expres, că prin reducere, acel an 

din visect ce era a devenit an comun, Sail. că a remas tot visect. 

Elementele şi data pascilor anului reductibil, se pot calcula ca 

şi acele ale anului începitor; dar este de prisos a mai face acele 

calcule: fiind-că atât elementele cât și data pascilor acelui secular 

după reducere: sunt însuși acele ale anului: care în pascalia ge- 

nerală, precede anul începător; cu singura deosebire, că cel din pas- 

calie fiind an visect, are 2 litere dominicale şi 2 cifre de mâna 

anului; pe când secularul reductibil devenit an comun, nu mai are 

de cât o singură literă și o singură cifră care sunt cele de al do- 

ilea, ale anului din pascalia generală.
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Așa, pentru pascalia parțială de la 1900, anul începător va fi 1901, care corespunde cu 2109 ; iar secularul reductibil corespunde cu 2108, având lit. dom. C, care este cea de a, doua a anului din pascalie. 
| 

Dar acum, după disposiţiile udstre, relative la reducerea, epacte- lor, acâsta pâte avea loc, la un secular ireduelibil, cum are a fi secularul 2000, în care urmâzi a .se reduce epactele; fără să se reducă și anul. Atunci secularul iveductibil continui a fi tot cut visect; el păstrâză amândouă literile lui dominicale, ciclele solare continuă a se calcula, tot cu origina din secolul precedent; dar fiind că s'aji făcut la acel an reducere de epacte, secularui se înscrie. în pascalia, parţială tot a-parte. Dar spre a nu se face greșâlă, este necesar să se menționeze expres, că el rămâne tot an visect ; în care luna Februarie are 29 de qile. 
O-dată, ce s'au stabilit începutul pascaliei parţiale: pentru com- plectarea ei, nu ne mai rămâne de cât a substitui anii curenți, în locul ceior ce se giisesc în pascalia generală: până la un alt secular reductibil, care în casul de față va fi anul 2000. 
Peutru toţi acei ani, ciclul solar Și lunar se vor calcula, când trehuinţa ar cere, cu originele corespundătâre la acea reducere. Ase- menea şi șirul epactelor va fi acel din tabela, III: care corespunde la acea reducere. De aceea, în frunțea, fie-căria pascalii parţiale, se va nota: 1) origina ciclului solar; 2%) cheea lit. dominicale ; 3%) ori- gina ciclului lunar; 4%) ehcea epactelor sait No. de ordine al șirului epactelor. | | | 155. — Cu modul mat sus arătat, întroducerea calendarului Gre- gorian în biserica de Răsărit, nu aduce nici-o schimbare mijl6celor usitate până acum, pentru determinarea datei pascilor în stil vechiii. Aceeași pascalie generală: după, care și până acum se făcea pre- lungirea, pascaliilor în stil vechiii, tot aceea, va, servi și de acum înainte, pentru întocmirea pascaliilor parţiale în stil noii; cu sin= gura, deosebire, că acestea intrând - în aplicaţie la anume termene, se cer a fi pregătite din timp, spre a lua, locul celor ce vor fi ser- vit până atunci. | o 

Acâsta este singura îngrijire ce se impune sinâdelor locale : care de alt-fel o avea și în stil vechii, pentru prelungirea pascaliilor la isprăvirea, lor. ! 

P. Donicl. Calendar Bis. 
$S
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Pentru a înlesni acum la început, acâstă sarcină și spre a servi 

de exemple în asemenea lucrări: s'aii întocmit aici anexatele. pas- 

calii parțiale în număr de 12, coprindând un interval de 1200 de 

ani: de la 1900—3100 şi s'au calculat elemeutele anilor începători 

altor pascalii, care se întind până la anul. 3200 după Hristos, a- 

vătându-se pentru fie-care: anul corespundător în pascalia generală 

şi datele paseilor. (Tabela VIII). 

156. — Pasealia generală reeditată. — După disposiţiunile stu- 

diului de faţă, noi facem din pascalia generală, basa fundamentali, 

a întregului nostru comput eclesiastic; acesta ait fost şi scopul 

care ne-aii îndemnat încă din 1885, a întocmi acâstă pasealie. 

Am voit ca acâsta să fie, sursa inepuisabilă, din care să se estragă 

în perpetuitate datele pascilor nâstre: după prescripțiile bisericei de 

Răsărit, pentru ori-care stil: vechii sait noii. 

Acâsta, este stereotipul care realisâză preseripţiunile şi usul sta- 

pilit în biserica nâstră. Numai aceasta, ne pâte garanta, că acele 

_prescripțiuni sunt eu sinceritate aplicate, în stil noi ca și în stil 

vechii. 
"De aceea, complectând acum acea pascalie, o reproducem aici, 

ca să serve la scopul mai sus expus. 

Acum însă, luând aminte, că adevăratul început al acestei pas- 

calii, este la, acel an, de la care încep de odată a percurge, ambele 

cicle solare şi lunare; am pus începutul ei la anul 1941: la care 

şi ciclul solar şi acel lunar, încep de la 1. 

- ot odată observându-se că, în cărţile nâstre bisericesc, în loc 

de literile dominicale, se întrebuinţâză pretutindenea: cele șâpte ci- 

fre ale mânei anului, care servă la același scop; apoi spre com- 

plectare, pe lângă litera dominicală, s'aii mai adaos și cifrele mâ- 

mei anului: ca să se pâtă utilisa ori-care din ele, după obicinuinţa 

fie-căruia. 
157. Datele serbătorilor variabile. — Când data pascilor este cu- 

noscută, după unul din modurile mai sus arstate, în ori-care stil ; 

datele serbătorilor variabile, resultă inevitabil din aceia. 

In tabela VI, pentru biserica de Răsărit, se arată şi slovele pasca- 

liei: ca indice sub care, în cărţile nâstre bisericesci, se găsesc cele 

35 de pascalii, relative la fie-care din, cele 35 de dile: de la 22 

Mant, până 25 April, în care pot cădea pascile. 
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Ş V. Computul apusenilor, 

158. Apusenii nu se pot servi de; pascaliile nâstre parţiale, pentru a aflu data pascilor lor: din causă ci prescripţiunile biseri- cei de Apus, în privirea datei pascilor, sunt deosebite de acele a bi- _sericei de Răsărit. 
Ei nu pot avea nici înlesnirea ce noi avem, cu pascalia gene- rală: pentru stabilirea de pascalii parţiale după prescripțiunile. bi- sericei lor; fiind-că ei nu posedă o asemenea pascalie generală şi nici nu pot a o stabili: din causa modului lor de corectare a epactelor. Totuși ei pot profita, de pascaliile n6stre parţiale, spre a afla cu înlesnire elementele indispensabile pentru comput, adecă : litera dominicală și epacta anuală, și pentru acâsta vom deosebi două casuri: 1% când epacta anuală este în amândouă bisericile aceiaşi Și 2” când epacta anuală, este deosebită în cele două biserici. 159. Când epaeta anuală este aceiași în ambele biserici, — Mai întâi observ că litera dominicală în sti] noii: este pururea aceeaşi în ambele biserici, şi dar, când și cpacta anuală este aceeași, cum aii fost și este pentru toți anii de Ja 1700—1900: atunci apusenii află imediat din pascaliile nâstre stil noii, atât litera dominicală, cât şi epacta ori-cărui an; şi nu le mai rămâne de cât a afla data, pascilor lor: ccea-ce se face sai prin comput direct, saii cu ajuto- rul pascaliei perpetue, tabela, V Li:.; pe care noi le-am întocmit-o după, preseripțiunile biseriecei lor, cuprindând și epactele suplimentare. 

Exemplu anul 1897, 

Din pascaliile nâstre parțiale pentru stil noii, sai prin comput direct, apusenii află lit. dominecală și epacta anului în stil noi, care sunt ca și Ja noi: 

lit. dom. C. 
Epacta 26, | 

lar din pascalia, lor perpetuă, tabela V bis: se află data. pascilor apusene la April 18. | De altă parte, căutâna aceleași elemente în pascalia perpetuă a, bisericei n6stre, tabela V, avem data Martie 98, 
Diferenţa acâsta provine numai din causa diferenței preserip- țiunilor celor două biserici. Sa
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160. Când epacta anuală este: deosebită în cele două biserici, 

atunci apusenii află în pasealiile nostre parțiale, numai litera do- 

minicală a anului, care este tot-Va-una aceeași în ambele biserici ; 

și cât pentru epacta apusenilor, acâsta, se află din ciclul compara- 

tiv, care corespunde la toți anii acelei pascalii, și care: se află la 

finele fie-căria pascalii parţiale. In acel ciclu, se arată atât şirul 

epactelor ortodoxe, cât și acel al apusenilor, ast-fel că la fie-care 

epactă, ortodoxă, se arată și epacta. corespunqătâre a apusenilor. 

Exemplu anul 1901, stil noii. 

In pascalia parţială de stil noii, de la 1900 — 2000, la anul 

1901 şi găsesc: o o 

lit. dom. FE. 
Epacta 11. 

Acestea sunt elementele ortodoxe ale acelui an; dar litera dom. 

F. este tot accea și la apuseni; şi pentru a afla epacta lor, care 

corespunde la, epacta ortodoxă 11, n'avem de cât a arunca. 0 ochire 

asupra celor dou; şiruri de epacte, aflătâre la finele pascaliei. 

Acolo găsim, că la epacta, ortodoxă 11, corespunde epacta apusenilur 

10. Decă elementele apusene ale anului 1901, în stil noii sînt: 

lit. dom. F. 
Epacta, 10. 

și spre a afla data pascilor în fie-care din cele două biserici, ne 

vom servi de pascaliile perpetue din tabela V şi V* 

Așa, cu elementele ortodoxe F și 11, găsim în tabela V data, 

pascilor nâstre la-7 April: și căutând elementele” apusenilor F. și 

10 în: ceea-laltă pascalie: tabela VP, aflăm aceeași dată de 7 

April. 
Aşa, dar, de și prescripţiunile bisericilor şi elementele de comput 

sunt deosebite, data pascilor se nimeresce une-ori a fi aceeași. Jar 

să mai luăm ca exemplu anul 1981, tot din acea pascalie parţială, 

unde: aflăm elementele ortodoxe: i - 

“lit. dom. D. ii: i 

„ Epacta 25. 

Pentru apuseni litera dominicală este aceiași D ; dar spre a'afla,
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epacta lor, caut în ciclele comparative, în care găsesc, că la. epacta 
ortodoxă 25, corespunde epacta. apusenilor 24; şi dar, elementele lor 
pentru anul 1981, sînt: a 

lit. dom. D, 
Epacta 24. 

Acum data pascilor. ortodoxe a anului 1981, în stil noii, - se 
vede din pascalia parțială: că este la 29 Mart. Dar pentru data 
pascilor apusene, ne servim de pascalia, perpetuă tabela VO: care 
este după preseripțiile bisericii lor; acolo la epacta 24 și lit. dom. 
D. corespunde o dată antieanonică: data 26 de April. Acesta confir- 
mă cele relatate de noi la, No. 96 pentru epactele suplimentare, 
care nu pot fi admise în biserica nâstră, și din causa acestora, nu 
se pot admite nici regulele apusenilor pentru corectarea, epactelor. 

Cu modul de mai sus, data pascilor apusene, cu ajutorul pas- 
caliilor nâstre parţiale, se pote afla cu cea mai mare înlesnire. 

161. Epaetele apusenilor ar da și în Viseriea de Risărit date 
anti-canonice. Ciclele comparative mai sus arătate, ne daii mijlocul 
de a afla: care ar fi data pascilor ortodoxe, dacă star admite Şi în 
biserica de Răsărit epactele suplimentare. 

Pentru a face acâsta propun, să luăm ca exemplu anul 1908, 
care în pascalia parțială de la 1900 —2000, purtând lit. dom. D. 
i epacta 28, are după prescripţiunile biserici de Răsărit, pascile la 
19 April. 

Deci, dacă, am admite epactele apusenilor, în locul epactelor 
nostre: atunci lit. dominicală ar remânea tot D, numai epacta 283 
sar înlocui cu 27: care în ciclul comparativ corespunde cu aceia. 
Ast-fel, elementele de comput al anului 1908 stil noii, ar fi: li. 
dom. Î). și epacta 27: dar atunci pascaliile nâstre nu ne pot servi 
spre determinarea datei pascilor, cu acaste elemente, și va trebui s?o 
computăm prin comput direct, după exemplele de la No. 146 de aici. 

Vom face dar: 

Mai “întâi: nascerea. luminei la 30—27=—3 Mart; la care a- 
dăogând 15 dile, avem luna plină la 18 Mart., şi dar luna ne 
fiind pascală: trecem la următârea lună plină, peste 30 de (ile, la 

“1 April; la care adăogând cele două dile ale patimilor, ajungem
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la 19 April, la care dată în .calendarul perpetuii, se: găsesce litera. 
D: dominicala acestui an. Prin urmare, pascile nu se pot pune de 
cât în următârea duminecă, la 26 April, :unde iarăși se găsesce 
litera D. | 

Deci, dacă în loc de epactele .ortodoxe, răsăritenii ar adopta e- 
pactele catolice; atunci în anul 1908, ei ar trebui să serbeze pas- 
cile la 26 April: care este îu afară de limitele stabilite de sfin- 

tele sobâre, pentru datele pascilor. Acâstă dată ar fi deci anticano- 

nică, și de aceea epactele catolice nu pot fi admise în biserica de 

Răsărit, Ma



  
CONELOZIA 

162.— Unificarea Serlărei Puscelov.— Dorinţa cea mai vie 
a Bisericci creştine, a fost în tot dea una: ca Pascele să Sc ser- 
beze de intreaga creştinătate în aceiași di. | 

Acesta după însăşi mărturisirea apusenilor a şi fost realizată, 
Pănă la introducerea Calendarului Gtegorian în Biserica de Apus. 

Iată în adevăr ce cetim în scrierea D-lui 'Tondini de Qua- 
renghi: La question du Culendrier (pagina 75). 

„Depuis le VI-eme siccle jusqw â Pan 1582 (anul reforme) 
„toute la crâtients, a determine la paque, pres le grand cyele 
„de Denys le petit; lorsqwa cause de Vincorrection aceumulce de- 
„Duis de longs siceles, il fut abandon en Oxident. Ce eyele con- 
„tinue a ctre amploy& dans V'âelise orthodoxec. 

„C'est une pâriode de 532 ans composte ă la fois de 19 
„eycles solaires, et de 28 exeles lunaires. Le dernier de ces grands 
„eyele comnencerait en 1941c. 

D-li 'Tondini, având misia de a introduce calendarul Grego- 
rian în ţerile orthodoxe, mărturisirea de may sus dobândesce o mare 
insemnătate.—Din aceasta rezultă, că cei ce sati abătut dela, vechile 
prescriptiuni în privirea datei pascilor sunt Catholicii; iar Biserica 
Orthodoxă, aii rămas şi astădi credinciosă regulelor stabilite din 
vechime. . 

În adevăr, acel cyelu .care se atribui lui Denys, nu este altă, 
de cât; marea pascalie pe 532 de ai, care începând dela 245 
d. JI. (20 de ani după sinodul dela Nichea). şi repetânduse ne 
contenit, adoua, ra ati început la S77, apoi la 1409 și al + lea, 
va reincepe la 1941: așa cum să măsesee aice anexat în tabela 
IA sub numire de puscalia generală.



Această mare pascalie fiind. întocmită după prescripțiunele Disericei de hăsărit; se găsesce în tote cărţile nostre bisericesct, Din aceasta se estrag, în perpetuitate, pascaliile nostre parţiale din stil vechiă, şi tot din aceasta propunem noi tă se estragă şi cele de stil noii: precum se arată la No. No. 149—155 (5); da prescriptiunele bisericei catolice, usteli în tigore, sunt altele decât cele din pascaliile may sus dise, (sau din cvelul Denys). Iste dar înviderat, că această biserică, Ş'aii modificat prescripţiunele sale odată cu introducerea ealendarulur Gregorian, și de accea, nu sait mai putut continua acolo, evclul Denys. , Acum dar pentru: realizarea mult doritei  rlificări a datei pascilor, pe lângă adoptarea Calendariului Gregorian în Biserica Orthodoxă, se împune; ca și Biserica, de Apus, să revie la anticele prescripțiună, care sunt cele păzite în Biserica Orthodoxă; Şi pen- aceasta se mai cere să se adopte şi acolo, pentru trecerea dela stil vechiii la stil noii, mnijlocele ce se propun în studiul de față.- Alt felii de și sar adopta în biserica de Răsărit stilul NO, pas- cele tot ar fi deosebite in cele două Disericy. 

eee 

(%) Avea pascalie ca și tote Metodale usitate în computul Bisericel de Desărit se datoreze Pa- 
triarchiei de Alexandria; și Denys, căruia i se atribue, nu pote îi de cât acel ce ant întrodus'o pentru 
Prima Oră în computul bisericei de Apus.
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INSTRUCȚII SUMARE 
PENTRU 

îi 
PRAGTIGHA GALENDARULUI EGLESIASTIG 

Cele dou& Calendare 

I.— Calendarul Iulian este calendarul creștinătății; corectările refor- 
mci Gregoriane, nu intervin de cât la 100 şi alte-ori la 200 de ani, | 
pentru a preface un an secular, din visect în an comun. Calendarului ast- 
fel modificat, i s'au dat numirea de stil noi: spre a se deosebi de cel 
primitiv care portă numirea de stilul vechii, 

Anii comuni de câte 365 de dile, se deosebesc de cei riseeți de câte 
366 de dile; prin insuşi milesimul lor. 

Sunt visecți aceea, a cărora milesim este divisibil cu 4; sau mai lesne: 
aceia a cărora ultimele două cifre sunt divisibile cu -4.— Aşa sunt: 1888, 
1892, 1896 şi în genere toți anii seculară ca: 1600, 1700, 1500, 1900, 
2000, sunt visecţi. (13)* 

Pentru a se reduce cu o di un an visect cun sunt seculari! : este de 
djuns să mai se adaoge «lia de 29 erruarie. In ac6sta consistă reforma 
Uregoriană ; dar ea nu se aplică la toţi anii seculari. 

Din + seculari consecutivi: trei se reduc şi unul nu. 
Cel care nu se reduce, este acela a căruia parte seculară este divisi- 

bilă cu 4.— Aşa, dintre 1700, 1800,.1900. şi.2000, cei trei dintâi arend 
părţile seculare: 17, 18, 19 nedivisibile cu 4, se numesc seculari ue-zi- 
secli şi se reduc; iar al 4! având partea seculară 20 divisibilă cu 4, se 
numesce secular visect şi este nereduetilil. (19) 

In anul reformei 1582, s'aii redus de o-dată 10 dile; deci dacă am 
voi a aplica aceste regule în mod retroactiv, asupra anilor anteriori: ar 
trebui să punem cea întâi reducere la anul 300 d. H., căci numai așa ar 
incăpea 10 reduceri până la 1500. n. 

  

* Numerile în parentes se raportă la numerotarea din textul calendarului



120 

Acelea s'ar putea socoti a fi făcute la următorii seculari: 300, — 500, 
600, 700— 900, 1000, 1100,-—1300, 1400, 1500==total 10 dile. 

Acâsta este regula cea mai lesnici6să, pentru a se număra reducerile 
anteri6re unui an Gre-care; să nu se uite însă şi reducerile extra-ordinare 
din 4000 în 4000 de ani. (19) 

Problemele fundamentale ale computului ceclesiastie 

II Pentru a se putea determina data pascilor, se cere: 
„A se determina qiua sâptemânei corespunitâre la ori-ce dată, a 

onceinuia an. 
2. A se determina în“ mod" practic, cu destulă aproximaţiune: datele 

nascerei luminei (conjucţia) şi acele ale lunci pline (oposiţia). 
Pentru cele Mintâi se usiteză două metode: aceea a mâneci anului, în 

biserica de Răsărit şi accea a tere? dominicale, în biserica de Apus: Acestea 
constitue” Calendar ul solar. 

Iar pentru datele faselor lunare, -singura metodă, reglementar admisă, 
este metoda epactelor : care constitue Calendarul lunar. 

Tâte acestea, sunt întocmite pentru stil vechiii; dar ele se aplică și 
la stil noii, cu aceleași: rezule: care devin ast-fel, regule generale pentru 
amândouă stilurile. 

Calendarul solar 

II.— Metoda mâneci anului, ne dă diua săptămânei cu care se în- 
cepe fie-care an și fie-care lună de peste an: cu acestea lesne putem ujunge 
a determina, diua s&ptâmânei corespundătâre' la ori-ce dată. 

Iar metoda literei dominicale, ne dă mijlocul de a cunâsce: tote datele 
în care este Dumineca și de la acelea, lesne ajungem a datermina apoi 
diua: săptămânei corespundătâre la ori-ce dată. 

Amândouă aceste metode, se bazase pe un period de 28 ani, după care 
începutul săptămânei ajunge iarăși a coincide cu începutul anului. Acel 
period se numesce ciclul solar; iar anul de la care încep a percurge acele 
peridde, se numesc origina ciclului solar. Actsta este deosebită, in bise- 
zica de Răsărit și în cea de „Apus. 

Metoda mâneci anului 

V.—Ciclul solare al Disericei de Răsărit, este arătat în tabela L. din 
anexe: și se deosebese două moduri; când anul se incepe de la'1 Ianuar, 
ciclul este cel din fig. 1; iar când anul se începe de la .1 Mart, ciclul 
este cel din fig. 2. 

Anii viseeţi, sunt în colâna a 42 (27); Dilele săptămânei se însâmnă 
Ay m 

cu cele întâi 7 numere: 1—7, care | numesc mâna anului şi se succedă 
fără întrerupere câte una, pe fie-care an; iar în anii visecţi, când anul
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se incepe de la Lit Ianuar, (fig..1), câte două: din care cea întâi servă numai până la finele lunci Fevr., când se adaogă diua 29 şi de aceia şi mâna anului se adaogă cu o qi pentru restul anului. Iar când anul so în- cepe la Li* Mart (fig..2) mâna. anului, în anii viscoţi,. se. sare cu o di; fiind-că diua de 29 Fevruarie cade la sfârşitul. anului precedent. 
Origina ciclului solar în biserica de risărit este: 3508 I..d..H. Actsta se adaogă la milesimul anului propus, spre a se calcula ciclul lui. solar. Așa pentru anul 1897 facem mai întâi: 189%+5508=7405.. Apoi împir- ţind cu 28 avem . 

  

740,5! 28 
36 267 | a EI 
150 Restul 13 este cielul solar al anului 1897 stil 

: 1685 2 - vechii - “ 
195 Caut' acest ciclu în tabela 1. (fig. 1 sait 2) şi 
„112. sub el aflu mâna anului 1897 st. v.=—2, 

13 

Observ acum că originea 550$ impărţită cu 28, ne dă. un rest de 20: care singur este necesar, pentru a calcula ciclul solar al anului; și în ade- v&r,- pentru același. an 1897, calculând: ciclul cu origina 20 în loc de 5508, ' facem mai întâi 1897+4-20=1917, ” apoi împărțind avem   191,7 | 2g 
168 “65 

„937 același. ciclu solar 13 
i | 994 aceiași mână a anului 2, 

: 13 - 

  

Se va sci dar: că origina ciclului solar în biserica de Resirit, pentru 
stil vechi, este 20, saii 5508 1. d. ÎI, 

Pentru anul 1896, vom: avea asemenea 18964+-20=1916. 
Apoi împărțind cu 28 avem: 1916=28><68+-12. 
Deci ciclul solar 12. Sa | 
Cu acest ciclu, căutând în fig. 1, aflăm două mâni (. 1.) fiind-că anul 

este visect și se incepe de la 1i* Ianuar; iar în fig. 2 găsim numai pe 
cea de a doua (1), fiind-că anul se incepe de la li Mart, după ce sai 
adăogit diua de. 29. Fevr. la finele anului precedent. . pc 

V.—Mânele lunelor.—(32). Acum se mai cere st cunâscem și “mâna fie-căreia luni de peste.an. Ac6sta se determină, pentru casul, când anul 
se incepe cu diua 1. Atunci şi li Ianuar cade în Qiua 1; și fiind-că în: Ianuar sunt 4 săptămâni și 3 dile, apoi: ac6stă lună se termină cu diua 3 şi dar Fevr. începe cu diua 4; și acâstă lună având 4 sâptemâni com- plecte, apoi și Mart va începe tot cu diua 4 și urmând tot ast-fel, vom determina următârele mâni a lunilor: ”
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lan. Fer. Mart. Ap; Mai, lun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noem. Decem. 
Lo 4 71 2 5 71 3 6 ll: 4 6 

Cunoscând decă şi mâna anului şi mânile lunilor, ușor putem afla a diua 
săptămânei cu care se începe ori-ce luni din: acel an. 

Pentru acestă regulă este următârea (3): Adenă mâna anului cu. mâna 
lunei și computesă “focotesee) suma cu dilele să&ptemănei, începind de ia 
(ina lună, 

1) exemplu. anul 1897, are mâna anului 2 (LV). Deci, pentru a afla în 
ce di cade lih April a căruia mână este 3, voi face 24+-3=5 şi compu- 
tând suma 5 de la qiua luni; ajungem cu 5 la diua Vineri. 

Pentru Lii Decemv. acelaşi an, adun mâna lunei Decemr. 6, cu mâna 
anului 2 şi din suma 6+2=8 scad o săptămână întrâgă de 7 dile, şi res- . 
tul 1 "mă arată: că Luni este lit Decemv. 1897. Când se scie diua stp- 
tâmânei: cu care se începe o lună, atunci tot în acea di cad și următo- 
rele date: 

1, 8, 15, 22 şi 29. 
Cu acestea ne ajutăm pentru a afla, Qiua s&ptemânei corespunqătâre 

la ori-ce dată, | - 
1) exemplu, anul 1897, mâna anului fiind 2, se cere a se sei: în ce di 

cade 23 April 1897 st. v.— Mâna April 7, se adună cu mâna anului 2 
şi din suma 9, se scade o săptămână de 7 dile; iar restul 2 ne indică că 
lia April cade Marţi.— Atunci dar tot Marţi este şi 22 April, şi: prin 
urmare 23 April cade Mercuri. 

2) Anul 1896: aro mâna anului 7 și 1, se cere ase sci în cei cale 
25 Fevruarie. 

Pentru luna Ian. şi Fev. mâna anilor visecţi este cea dintâi: aici dar, 
pentru Fer. mâna anului esto 7, iar mâna lunei Fev. este 4 și suma este 
T+4+= 11: din care scad 7 şi restul 4, socotit. de la diua Luni "mi indică 
că Joi este 1ii Feov.; și dar tot Joi va fi şi 22 Fevr. în cât 25 este Du- 
minecă, 
"În acelâș an se cere a se afla: în ce di cade 23 April, sciindl că mâna 
acestei luni este 7; iar mâna anului visect pentru lunile următore, după 
Mart este 1; apoi suma va fi 74+1=8 din care scad 7 şi restul 1 "mi 
indică că Luni este lin April. 

“Deci dacă li April este Luni, apoi tot Luni va fi și 22 April, şi dar 
93 April este Marţi. 

Când anul se incepe de la ii Mart, mânile lunilor sunt .următârele : 
Mart. Ap. Mai. Iun. Iul. Aug. Sept. "Oct. Noem. Decem. Ian. Fer. 

5 1 3 6 1 4 72 5 1.3 6 
„Insă atunci, qilele săptămânei se computâză, cu începere de „la diaa 

duminecei (35 cum se obicinuesce la greoi). 
3) exemplu, anul 1897 mâna anului 2, se cere a se sci: în: ce di cade 

33 April 1897 st. v.— Mâna April 1 se adună cu mâna anului 2 şi 
„suma 3 computată de la diua duminecei, ne “dă Marţi pentru "Lit April. 
Atunci dar tot Marţi este şi 22 April și dar 23 va fi Mercuri.
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Metoda literei dominicale cu calendarul perpetuii (39, 40, 41.) 

VI.—În Calendarul perpetuii tabela IV, dilele săptămânei se însâmnă 
cu cele întâi șepte litere, ale alfabetului latin: A, B, 0, D, E, F,G, şi 
pentru a sci ce gi a săptămânei corespunde la o dată Gre-care: este de 
ajuns să scim, care din acele litere este Dumineca. Actsta se schimbă pe 

„tot anul şi se determină ca şi mâna anului, cu ciclul solar. Iată cum s'ati 
adaptat literile la ciclul solar al mânei anului. 

Mai întâi, cu regula de la.V, putem lesne afla cu ce Qi a stptămânei 
se incepe „anul la 1 anuar, când mâna anului este (1). Pentru acâsta, 
vom aduna mâna anului 1 cu mâna lunci lan. 1 şi computând suma 2 
de la diua Luni, aflăm că, pentru mâna 1, anul se începe cu diua Marți; 
de unde conchid și pentru cele-'a-lte mâni. următârele dile: 

1 2 3. 4 5 6 1 
Marţi Mere. Joi Vineri Sâmb. Dum. Luni 

Raportându-ne acum la ciclul socar tabela [. fig. 1, vom vedea, că dacă 
Liu! an, arând mâna 1, incepe Marţi, atunci Duminecă va fi la G Ian. şi 
în Calendarul perpetuii la acâstă dată se găsesce litera F; deci dar, peste 
tot anul F va îi Dumineca, Peste domnicala anului L a ciclului: se scrie 
deci F, in ciclul solar sub mâna anului 1. 

Al doilea an, având mâna 2, începe Mercuri ; atunci Dumineca este la 
5 Ianuar şi in Calendar la acea dată este E: actsta este dominicala anului 
al 2ica. Să o însemnăm în ciclu sub mâna anului 2. , 

Atâta ne este de ajuns, spre a ne da sâma: cd literile merg descrescend 
în ordinea alfabelică ;. pe când mânile anilor care merg crescend. De alt- 
fel ele se continuă, grupându-se câte două la anif visecţi (cei din colâna 
a 42) şi continuând ast-fel la al 28ia an avem (4, G);, în cât următorul 
an ar avea lit. F cu care s'aii inceput ciclul solar. Deci ciclul este com- 
plect; iar regula pentru aflarea literei dominicale, este aceeași ca și pen- 
îru mâna anului: 

2 se caleula ciclul solar, eu origina 20 şi a se căula restul imnpăr- 
[ireă în tabela I. fig. 1, unde aflim litera dominicală a anuliii. 

li! Exemplu— Anul 1897, pentru mâna anului (LV) are ciclul solar 
13. Acela este şi pentru lit. dom. și în tabela I la acest ciclu găsesc lit. E 
sub mâna anului 2, de unde conchid că anul 1897 în stil vechii are: 

ciclu sol. 13 
mâna anului 2 

lit. dom. E 
2lea Exemplu.— Anul 1896. Pentru a afla ciclul solar, fac mai întâi, 

1896-+-20—1916. Apoi împărțind vom avea 1916==28xx68+12. Deci ciclul 
solar 12 şi. căutând acest număr în tabela I. fig. 1 aflu mâna an. î, 1 şi 
lit. dominicală G. F. să căutăm cu aceste litere dominicale, a afla qilele 
septămânei la următârele date: 

a) In 189, data de 24 anuarie, sciind că E este dominicala anului, 
caut acea literă în Calendarul perpetuii: în apropiere de 24 lanuar și o 
găsese la 19; de acolo incep cu Dumineca și ajung la 24 cu diua Vi-
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b) In acelaş. an, data de 15. August. Caut lit. E în apropiere de a- 
ccstă dată și o găsesc la 10; de acolo incep cu Dumineca şi ajung la 15 
cu .diua Vineri... | | 

c) In anul 1896, data de 21 Ianuar. Anul fiind visect, are două do- 
minicale G. F; cea întâi servă până. la finele Fevr. şi dar G este domi- 
nicala. pentru Ian. şi Fevr.— Caut deci lit. G in apropiere de 24 Iauuar, 
o găsesc la 21;. şi începând de.acolo-cu Duminecă ajung: la 24 cu diua . 
Mercuri. 

d) In acelaș an 18996, data 13. August. Pentru. restul anului. de la 
Mart,  dominicala fiind TF, o caut în apropierea. datei 15 August, o găsesc 
la 11 şi dar-Joi este 15 August 1896, stil vechiii. 

Metoda actsta fiind cu mult mai lesnici6să de cât acea a mânei anu- 
luă, am adaptat-o şi la: ciclul bisericei de Răsărit, precum mai sus s'aii a- 
rătat: dar apusenii o aplică cu un alt ciclu solar, precum mai jos se arată. 

Ciclul solar al apusenilor (48, 44, 45) 

VII.—Ciclul solur al apusenilor, este un simplu şir de 2$ ani, fără 
altă întocmire, precum se vede în capul tabelei Di, avându- și origina la 
anul 9 I..d..H. 

Din comparația acestei” origină, cu acea a ciclului solar-al bisericei de 
Răsărit, care este 20, rezultă. că liul. an al ciclului apusenilor, corespunde 
cu. anul 12 al ciclului ortodoxilor: care este un an. visect, avend domi- 
nicalele G, F, tot așa cum se găsesc şi la (iul an al ciclului apusenilor. 
Ast-fel: că acest din urmă nu este de cât continuarea celui dintâi, cu sin-. 
gura diferenţă a originei care este 9. în loc de 20, Do aceea şi literile do-. 
minicale. ale acelorași ani sunt aceleași. 

Aşa spre oxemplu: liu! an al erei creștine fiind al alea în ciclul nos- 
tru şi al 10lea în ciclul apusenilor, are aceiaşi dominicală B, începându-se 
cu diua Sâmbeiei. 

In genere, pentru ori-ce an, dominicalele sunt “aceleaşi:. de şi “ciclul 
solar este deosebit, în cele două biserici. 

Exemplu anul 1896, facem mai întâi 1896-4-9=1905. 
Apoi împărțind avem: 1905=28xx68S+1. 

Deci ciclul solar stil vechiii 1. 
la care corespunde în tabela Ibis lit. G, E. 

"Cu ciclul bisericet ortodoxe acest an are (1Y) 
„Ciclul solar 12. - 

la care corespunde. în tabela 1 aceleași litere dominicale G, F. 
Așa dar literile sunt aceleași ; iar “ciclul are diferența .de'11 ca și acea. 

a originilor, 
Aplicațiile se fac cu calendarul: per peuii tot așa cum s'aii arătat mal 

Sus > pentru ciclul ortodox.



  

125 

Litera dominicală şi mâna anului în stil nou (69—75) 

VIII.— Două modură.— Pentru a trece de la stil vechiii la stil nou, 
noi ne-am servit, mai cu s6mă, de metoda mânei anului; fiind evident, că 
după reducerea unui secular cu o gi, următorii ani, încep natural, cu o 
(i mai curând, adecă: mânile anilor următori se scad cu câte o qi: şi 
am căutat a găsi în aceiași tabelă a ciclului solar, de stil vechiii, acele 
mâni reduse: spre a se strimuta, şi anii, acolo unde se potrivesc noile mână. 

Deci comparând mânile anilor 5, 6, 7 şi 8 de pe linia a 22 a ciclu- 
lui solar, cu acele ale anilor 21, 22, 23 și 24 de pe a Ga linie; le gă- 
sim pe tâte acestea cu o Qi mai mici; iar între ani diferenţa este 16 u- 
nităţi.— Aceiaşi diferență de o di, se constată şi între mânile anilor de: 
pe linia a 32 şi a 7* şi in genere: pesto 16 ani, mânile anilor sunt cu 
o di mai mică şi osebit se mai observă: că în aceleași condițiuni, literile 
dominicalo sunt ca un rang mai avansate (fiind-că literile progresâză în 
sens invers de cifrele mânilor: acolo unde acestea scad, literile avansâziă 
în ordinea alfabetică). 

Pe acâstă observaţiune noi am stabilit două deosebite moduri pentru a- 
flarea literei dominicale în stil nou: 

1) Întâiul mod, consistă: In sporirea ciclelor cu 16 unităţi, ceca-ce se: 
face, sporindu-se origina ciclului solar după fie-care veducere cu 1G ani, 
şi nou origină se aplică apoi la toți anii următori, până la o altă re- 
ducere. 

2) Al doilea mod, consistă, intru a se avansa litera dominicală de stil 
vechiii cu atâtea ranguri alfabetice câte sunt și reducerile anteridre ace- 
luă au. : : ! 

Cel întăi, nu se: deosebesce de cel de stil vechii, de cât numai prin 
schinibarea originei. ABt-fel calculul ciclului, cu noua origină și aflarea 
mânei anului şi a literei dominicale: în tabela I. a ciclului, .se face în 
stil nou ca şi în stil vechii. 

Cu modul al 2la nu avem a calcula nici un ciclu în stil nou; dar 
cunoscând litera dominicală de stil vechiii, cu ajutorul pascaliei generale: 
sau cu ciclul solar de stil vechiii; se adaogă la aceea: atâtea ranguri, câte. 
sunt și reducerile seculare anteri6re. — Acest mod noi îl aplicăm. numai 
pentru verificarea resultatelor dobândite cu cel dintâi, pe care 1] numim 
perfect, pe când acest de al doilea este imperfect, fiind-că el nu este de: 
cât un expedient, pentru a se deduce lit. dom. de stil nou din cea de 
stil vechii. Acesta este singurul mod de care se servă apusenii : calculând 
în tot-da-una, mai întâ ciclul solar stil vechiii și apoi deducând litera 
dominicală de stil nou, din cea de stil vechiii. | 

„In tot casul, se cere a se sci numărul reducerilor anteriâre anului 
propus. Acel număr este însuși diferența datei stilurilor. Până la 1900 
acea diferenţă este de. 12 dile; iar de acolo înainte până la 2100 reduce- 
rile anteridre vor fi 13. SE 

Acele reduceri se numără și direct aplicându-se regulile reformei, cu 
incepere de la anul 300 d. H.. Aşa, pentru anii din 'secolele viitâre de



la 1900 la 2100, numărul reducerilor se află, numărând secularii reduc- 
tibili, precum urm6ză: 300—500, 600, 700—900, 1000, 1100—1300, 1400, 
1500-—1700, 1800, 1900= total 13. 

IĂ.—Modul Lit, Sehimbarea origincă cu ciclul solar al bisericei de 
Răsărit, 

Iată acum regulele practice, pentru schimbarea originei. 
1) Prin caleul direet, se adaogă vechea origine eu 16 de atitea or), câte 

sunt și reducerile seculare anteridre anului propus; apoi suma se împarte 
cu 28 și restul este noua origină. (16) i 

Exemplu: Pentru un an din secolul al 19iea, reducerile anteridre fiind 
12, adaosul originei 20 va fi de: 12x16=192 şi dar suma este 212, 
din care scad 7 multipli de 28=—196 și restul 16 este noua origină. 

Cu' acâsta calculez ciclul ori-căruia an din acest secol. 
Aşa, pentru 1898, voi face mai întâi 1895-+-16=—1914. - 
Apoi împărțind cu 28 avem: 1914=28xx63-4+-10. Deci ciclul solar 

stil noii al anului 1898 este 10. Caut acest ciclu în tabela L. fig. 1 şi 
sub el aflu lit. dom. B. Acesta este dominicala în stil noii al anului 1898. 

2) Periodicitatea originci.—In loc de a calcula de o-dată tâte schim- 
bările de origină, acestea se pot face câte una. 

Aşa, după 1 reducere, vecheu origină 20 se adaogă cu 16 şi avem 36, 
din care scădând 28 restul 8 este 12 vrigină: Apoi acesta adiogându-se 
cu 16, ne dă a doua origină 24 și continuând astfel vom area succesiv 
următârele origini: 

Jo. 20 3" 4 5 6n Ci 
8 24 12  28=016 4 20 

la a 72 avem iarăși origina de stil vechiii, de la care am început şi 
dar originele sunt numui 7, care se tot reproduc aceleaşi în aceeași or- 
dină. Așa pentru seculul al 19iea reducerile fiind de 12 s'au isprăvit un 
period de ş6pte origini, și din al doilea period ultima origină este a 52. 

Conchidem dar, următârea regulă: 
Din mumerul reducerilor seculare, anteridre, se scade 7 de câte ori este 

posibil și vestul este numărul de ordine al originei, care se găsesce în şirul 
precedent, sai se compulteză ca mai sus. (ti, 18, 19) 

Așa, pentru toți anii secolului al 19! origina este 16; pentru anii 
de la 1900 la 2100, origina va fi a 6" adecă 4; iar pentru anii de la 
2100 .—2200, origina va fi 20. adecă tot cea de stil vechiii. Atunci dar lit. 
dom. de stil noii, va fi tot aceea ca și cea de stil vechiii. 

3) Regula cu tabela II.— In tabela II, cele ştpte origini mai sus 
arătate, sunt scrise in col6na 12 in ordinea succesiunei lor, de altă parte, 
pe aceeași linie, s'au scris și secularii la cari" au trebuit a se efectua acele 
reduceri: cu începere de la 300 d. H. Ast-fel că după o serie de ș6pte 
seculară, (după regulele reformei) ajungând la 1100 d. H. se reincepe 0 
a doua serie, de alţi ş6pte seculară, începând cu 1300 şi isprăvindu-se cu 
2100 ; şi putând a se continua ast-fel ori cât am voi; fără a se uita şi 
reducerile extra-ordinare, din 4000 în 4000 de ani. 

Cu modul acesta, in tabela II se găsesce pentru fie-care reducere secu-
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lară : atât origina aplicabilă la anii următori: care este în colna la, cât 
și No. de ordine al reducerei, în colâna a 22 şi însuşi secularul la care 
s'au făcut sau are a se face acea reducere. 

Atunci dar, pentru a se-sci ce origină se cuvine a se aplica la un 
an dat, nu mai este necesitate: nici de a se sei No. reducerilor anteridre, 
ajunge numai să se caute in acea tabelă: sevularul care precede anul 
propus; în cât regula pentru aflarea originei este următârea: 

Caută în tabela IL. secularul reductibil, care precede anul propus; şi 
pe linia aceluia în 1 colonii ve! afla origina. 

Exemplu: anul 1898. A se afla ciclul 'solar și lit. dom. stil noi. Caut 
deci, în tabela II. secularul care precede 1898. Acela este 1800; şi peli- 
nia lui, în 12 col6nă, aflu origina 16; cu care se urmâză apoi întocmai 
ca în stil vechiii cu origina 20. 

X.—Modul al 2iea, Sehimbarea literci dominicale.—In fruntea ta- 
belei II, sunt înscrise cele ș6pte litere dominicale în stil vechiii, incepând 
cu A. Acestea urmâză a fi avansate cu câte un rang după fie-care redu- 
cere seculară: ast-fel cii dupe 12 reducere litera A devine B; B devine 
C ete. etc. și dar şirul acelor litere dupe 12 reducere va incepe cu B în 
loe de A, aşa cum se găsesce pelinia următâre, purtând No. 10 adecă 12 re- 
ducere care au avut loc la 300 d. [H. 

După a 22 reducere, literile mai avansând iarăşi cu un rang, şirul lor 
în loc de A începe cu C, adică cu 2 ranguri mai mult: atât cât no a- 
rată şi No. de ordine 2. Acâstă reducere a avut loc la secularul 500 d. 
H. care s'aii inscris pe aceeași linie, pe care se află în col6na 12 şi ori- 
gina 241 corespundătâre la acea reducere. (No. de ordine se numesce cheia 
literei dominicale) și continuând ast-fel, după a 72 reducere pe linia nu- 
merotată 7; şirul literilor ajunge a fi, însuşi şirul primitir, incepând cu 
A. De asemenea şi origina este cea de stil vechiii 20. Ne găsim întocmai 
ca la început, în stil vechiii; și este vederat că pentru următârele redu- 
ceri, vom avea aceleași şiruri și aceleași origini; în cât putem pe ace- 
leaşi lini, a înscrie o a doua serie de șepte seculari, de la 1300 până la 
2100. 

Acum dar, dacă cunscem lit. dom. a unui an în stil vechiii, spre 
oxemplu anul 1897, care este E, mavem de cât să căutăm în tabela II. se- 
cularul 1800, care precede acel an; pe linia aceluia în col6na 22, găsiin 
No. de ordine 5 și dar la litera E vom adăogi 5 ranguri, F, G, A, BC 
şi ultimul este litera dom. de stil noii al anului 1897. 

XI.— Verificarea resultatelor modului perfect. —- Modul al :2ca cu 
schimbarea origineă,. se întrebuințeză „mai cu s6mă, la verificarea resul- 
tatelor dobândite cu modul li. Pentru acâsta se caută în pascalia gene- rală lit. dom. a anului în stil vechii; apoi din tabela II. se ia cheia. care este în colâna 2* şi se adaogă la litera de stil vechii atâtea ranguri cât arată acea cheie. 

Exemplu: anul 1897, în pascalia generală are lit. dom. E. Caut deci în tabela II. secularul care precede acest an: acela este 1800 şi pe linia 
acestuia citesc cheia 53. Voi adăogi dar 5 ranguri la litera E şi voi ve-
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dea, dacă cu acestea, ajung: la aceiaşi lit. dom. C, determinată cu modul 
perfect. Acâsta este verificarea. 

Exemplu anul 5120. | 
Calculez mai intâi cu modul perfect. Pentru acesta, caut în tabela II: 

secularul care precede -acest an. Acela este 5100 și pe linia lui-citese o- 
rigina 12 și cheia 3. | 

Deci, peutru a afla ciclu sol. voi face: 51014+12=—5113. 
“Apuă împărțind cu 28 aflu 5113=—28X182-+F-17. 
Deci ciclu solar 17 şi din tabela 1. aflu lit dom. G. 
De altă parte, pentru verificare, caut în pascalia perpetuă litera dom. 

a anului 5101; şi pentru aclsta reduc milesimul lui, ca să fie cuprins în 
anii pascaliei, până la 8000. Va trebui dar, se sead acel milesim de mai 
multe ari cu 532 In casul acesta cu 5 multipli: ceea-ce 'mi dă: 5xx532 
=—2660 şi dar anul pascaliei corespundător este 5101—2660=—2441. 

La acest an în pascalia IX găsesc lit. dom. D. . 
De altă parte caut în tabela UI, secularul care precede anul 5101. Acel 

secular este 5100 şi pe linia lui în colâne 22 găsese cheia 3; adaog deci 
la lit. D, 3 ranguri: E, F, G şi conchid că G este dom. de stil noii. Prin 
urmare caleulul este exact. 

XII.— Litera dominicală stil noii, cu ciclul apusenilor.— Ciclul so- 
lar al apusenilor, nu se deosebesce de al ortodoxilor de cât cu origina 9, 
în stil vechiu; în loc de 20. Actsta adăogându-se succesiv cu 16, ne dă 
următârele origini de stil noii. 

1 aa 30 d > 6 (iu 
25 13: 1 l7 5 21 9 

Acestea s'au şi înscris în col6na 12 a tabelei [lbis care este analogă 
cu tabela II, corespundând întru tâte şi dându-ne aceleași resultate. 

Exemplu anul 1897. 
Pentru a afla lit dom. cu modul nostru perfect: caut mai intâi- în ta- 

bela [Ibis secularul care precede anul 1897; acela este 1800. Pe linia a- 
cestuia în col6na 2 găsese origine 5. Vom face dar 1897+-5=—1902. 

Apoi împărțind cu 28 arem 1902 =28><674-26. 
„Deci. ciclul solar al anului 1897 stil noii 26.: 
Caut acest ciclu în tabela IIbis și aflu acolo lit. dom. C, pe care.o am 

aflat-o și cu ciclu solar al bisoricei ortodoxe. 
Pentru: verificare, putem a ne servi de pascaliu nâstră generală: fiind 

că literile dominicale sunt tot-d'a-una aceleași îm ambele “Biserică, în a- 
mândouă stilurile. Deci în acea pascâlie aflu lit. dom. a anului 1897 st. 
vechiii E. | 

"Caut acum iarăși în tabela IlPis secularul 1800 şi pe linia lui în a 22 
col6nă, găsese cheia. 5. Voi adăogi dar la lit: E, 5 ranguri dicând: F, G, 
A, B, C şi conchid că O este dominicala de stil noii. “Deci calculul este 
ezact. 

"Acâsta este o nouă verificarea a resultatelor dobândite cu ciclul bise- 
ricei. de Răsărit, o
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Calendarul lunar 

Metoda epactelor 

XIIL—Generaţia Epactelor, — Cundiţiunea fundamentală a metodei epactelor este că: excedentul peste 12 luni, de la cei 19 ani a ciclului lunar, să fie de o potrivă cu 7 luni lunare: așa că dacă E este acel ex- cedent și L o lună lunară, se cere să avom: 
19 E=7 L. 

Pentru îndeplinirea acestei condițiuni, se cere neapărat ca 19 ani, să fie de o potrivă cu 235 luni lunare; și acâsta nu se pote realisa, nici cu anii tropici şi lunile lunare; nici cu acel a Calendarului Iulian; dar me- toda acâsta nu are alt scop, de cât realisarea vechei ipoteze a lui Meton că: după 19 ani, începutul anului solar, coincide cu inceputul lunci lu- nare; și spre a ajunge la acea potrivire, s'aii adoptat ani şi luni, care nu se potrivesc cu acele ale Calendarelor solare, (51) 
Ast-fel, anul metodei epactelor, se socotesce a fi de 365424; şi luna lunară de 294,53. 
Numai cu acești ani şi luni, se satisface condiţiunea sus menţionată, să putem avea: 

" Excedentul E=365424—12 1=3651,24—12>x291,53——3651,2.4—3549 36 =104,88. 
ŞI apoi 19 E=—206972: de opotrivă cu 7 luni =206471. Iată acum, în ce consistă metoda epactelor : 
Dacă în anul precedent, începutul lunei aii coincidat cu începutul a- nului; apoi până la începutul anului următor, luna va fi fost de 12 ori sfârşită şi din a 132 ea va avea vârsta de 104,88 — Apoi la inceputul anului al 2la vârsta lunei va fi de două ori câte 10,88 adecă 21,76; la al Bica an vârsta ei va fi de 324,67, din care scădându-se o lună, de 291, 53 : acea vârstă va fi dar de 34,11; şi continuând tot ast-fel, la al 19iea an, după adăogirea a 19 excedente, de câte 10,88. se complectâză 7 luni. Şi dar începutul lunei, coincide atunci iarăși cu începutul anului: și dacă cele 235 de luni ar fi de o potrivă cu 19 ani, atunci pentru următorii 19 ani, S'ar reproduce aceleași vârste şi Sar urma tot ast-fel în perpetuitate. Dar cele 235 de luni, nu se potrivesc, precum s'a mai dis: nici cu anii Iuliani, nică cu anii tropici; şi nepotrivirea crescând din period în period, va trebui a se lua măsuri de corectare: precum s'aii făcu și pentru ani; ceea ce se va arăta în cele ce urmeză, Dar acum mai avem încă o dificultate, care consistă în aceea: că epactele, ca și datele se cer a îi exprimate în dile întregi, şi excedentul de 10488 fiind fracționar nu ne pote da de cât epacte fracţionare. De aceea s'aii chibzuit: a se ace un mod de Compensare, pentru a se da epactelor, expresii de qile întregi ; fără a se modifica condiţiunile întocmirei șirului lor. lată în ce consistă acâsta. 

XIV. -— Compensarea epaetelor. —Dacă în loc de 109,88 se adoptă 
P. Donicl. Calendar Bis. | 9
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numărul întreg 11, atuncă fie-care epactă se adaugă cu 04,12, și intregul 
lor șir, se adaugă cu 19X<0,12==29,28. 

Atunci dar, pentru compensare, vor trebui a se spori cu atâta şi cele 
7 luni a ciclului, care sunt de 206,71 şi pentru actsta s'aii chibzuit.a 
se socoti 6 din lunile suprimate: de câte 30 de dile în loc de 29,53: 
ceea ce face 6 (30—29,53)=—6xx0,47——2382; dar actsta este acum mai 
mult de cât se cere, de aceea a 7-a lună în loc de 294,53 se socotesce 
numai de 29, adică cu 0,53 mai muţin. Cu acâsta sporul de 2,82 se 
reduce la 2,82—0,53——21,29; şi dar cele şâpte luni suprimate, se socotesc 
a fi de 206,7114+-2,29—209%.: atât cât însumâză şi cele 19 excedente a 
vârstei, de câte 11 qile; care fac 11XX19——209-. 

| Cu modul acesta, generaţia epactelor în qile întregi se faco: prin adăo- 
girea vârstei, de la un an la altul, cu a dile; suprimându- se 30, când 
suma trece peste acest număr, iar a T-a lună se socotesce numai "de 29 
ile: după care cpacta anului următor este iarăşi 11, și se reincepe din 
capăt ciclul celor 19 epacte. (52). - ” 

» XV.—Cielele primitive. — Avem dar 2 serii de vârste lunare: unele 
adevărate; dar exprimate 'in numere fracționare; iar altele aproximative, 
dar exprimate în numere întregi: şi pentru deosebirea lor, cele dintăi se 
numese zârste lunare, iar cele al doilea epacte. Şi spre a se vedea gradul 
de aproximaţie a fie-cdria epacte, n'uvem de cât a procede de odată, la 
întocmirea acelor două serii: pentru cele dintâi cu adăogirea numărului 
1034-88, suprimându-se tâte lunile întregi de câte 2914-53; iar pentru cele 
de al doilea, prin adăogirea numărului “1, suprimându-se 6 luni de câte 
30 de dile, iar a șcptea numai de 29 gile. 

Iată cum se raportă între ele acele două cicle: 

No. de ordine | 1 2 131 4 | 5 16| 7 | 18|9 | 10|11 
Vârste lunare |10,88|21,76|3,11|13,99/24,87|6,22|17,10/27,98|9,33/20,21/1,56 

Epacte | li | 22 [13 | 14 | 25 | 6| 17| 28| 91| 20| 1 

No. de ordine | 12 |.13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Verste lunare |12, 44123, 32| 4,67 |15,55126, 43| 7,78 |18, 66|29, 53 

Epacte | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 T | 18 | 29 

- Fie-care din. aceste șiruri, constitue un ciclu complect, fiind că di- 
ierenţa între tâte termenele este aceeași (chiar şi între al 19-lea şi L-iii); 
şi dar, ciclul lor pâte a se începe de la ori-care din ele. Acâsta depinde 
de la origina de la care percurg acele cicle. Observându-se numai condi- 
țiunea că I-iul an al Erei creştine să aibă epacta 22. 

" Ast-fel: în biserica de Răsărit, origina ciclului” nare ca şi acea a ci- 
clului solar, fiind anul 5508 1. de H., şi acest număr împărțit cu 19 
lăsând un rest de :17: acesta este adevărata origină; şi dar va trebui ca 
anul 18 al ciclului (care este l-iul 'an al erei), să aibă epacta 22; şi pen- 
tru acâsta, ciclul lunar va trebui să incâpă cu epacta 14.
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Îi biserica de Apus, origina ciclului fiind 1, L. de IL. apoi anul 1-iă 
al: erei este al 2-lea al ciclului; şi dar ciclul apusenilor va trebui să în- 
ecpă cu epacta 11. Ie 

Iată “dar ciclele epactelor primitive în cele două biserică: 

No. 1. Ciclul lunar primiliv al bisericeă de Risărit. 
Ciclul lunar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 

Epacta 14 25 6 17 :8 4 20 1 12 >3 4 15 26 7? 1892911923 

No. 2. Ciclul lunar primitiv al bisericeă de Apus 
No. doaur 1 2 3456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Epacta 11 22 3 1425 G 1728 9 20 1 1223 4 15 26 7 18 29 

Numerele de ordine pârtă numirea: de cicle lunare în biserica de R&- sărit; iar în cea de Apus ele se numesc zzmere de aur. 
XVI.—Regula pentru aflarea cpactei. — Cunoscând origina ciclului lunar, regula pentru aflarea epactei cu ori-care din ciclele'de mai sus, 

este aceiași. 
A se adăogi la milesimul anului origina; a se împărți suma cu 19 şi a se căuta restul împănțirei, care este ciclul lunar al acelui an, în ciclul bisericei respective; acolo se află epacta anului în stil vechii. 
Exemplu anul 1897. - 1) Cu ciclul bisericei de Răsărit: fac mat întâi 1897—4-17:=—=1914. 
Apoi împărțind cu 19 avem: 1914=—19Xx100+-14. Deci ciclul lunar 14 şi căutând acest ciclu în şirul No. 1, găsesc epacta 7. 
2) Cu ciclul bisericei de Apus: fac mai întâi 18974-1=—1898. 
Apoi împărțind cu 19, vom area 1898=—19Xxx99-4+-17. Deci ciclul lu- 

nar 1. 
Caut apoi acest rest în ciclul No. 2, şi găsesc aceiași epactă 7. 
Așa dar, avem și la ciclul lunar ea și la acel solar, două cicle deo- sebite în cele două biserici; dar epacta este aceiași; și ceea ce importă este epacta; ciclul lunar, serră numai pentru aflarea epactei. 

Practica epactelor 

» XVII.—Regulele generale. — Epacfele de stil noă sunt deosebite de 
cele de stil vechii; dar regulele de aplicare, sunt în amândouă stilurile aceleaşi, acestea sunt: 

1).—lLuna lunară fiind de 29:/2 dile; apoi ele se socotese a fi alterna- tiv de câte 30 şi 29 de dile. ia N 
2).— Cea întâi lină a anului păte fi sai Ianuar sai AMart: fiind-că de la l-iii anuar până la l-iu Mart se coprind două luni complecte. 
3).— Cunoscând epaeta anuală, apoi data nascerei primei luni a anului se află scădindu-se cpacta din 30: care este întrega vârstă a lunei. (Dacă epacta este 7, apoi luna se ispriiveşte -după 30—7=—23 qile).
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4). —Data lunei pline se dobândesce, adăogându-se la data nascere* 
Juminei (conjucţia): în biserica de Răsărit 15 dile; iar în cea de Apus 
numai 14. 

5)—Luna se numesce lună nou în a doua gi după nascerea ei: a- 
tunci când ea are vârsta de o qi. 

Exemplu anul 1897 stil vechii, având epacta 7. 

Biserica de Răsărit Biserica:de Apus 

Nascerea luminek 30—'7=—23 Mart Nascerea luminei 30—7=23 Mart 
până la lună plină ile 15 până la lună plină ile _14 

luna plină 38 Mart lună plină 37 SMart 
saii  ? April sau 6 April 

Calendarul epactelor. Tabela IV, întocmit precum se arată la No. 60 
din calendar, ne dă data lunci nouă, fără nici un calcul; numai cu e- 
pacta anuală, care se găsesce în acel calendar pe însăşi linia datei, în 
care luna este nouă, adică a doua qi dupe nascere. 

Iar data lunci pline se află numărând, cu începere de la acţsta: în. 
biserica de Răsărit 15 gile; iar în cea de Apus numai 14. 

Exemplu: anul 1897 stil vechii, având epacta 1. 
După regula 3 de mai sus, nascerea luminei Mart este la 30—7=—=23 

şi după regula 5 luna nouă este a doua di la 24. Acolo găsim în calen- 
dar epacta 7. Este dar inutil ori-ce calcul. Caut numai epacta 7 şi unde 
o aflu, acolo este lună nouă. Pentru luna plină, începând de la acâsta, 
număr 15 şi ajung la data 7 April: aceea este în biserica de Resărit data 
lunei pline; iar în biserica de Apus se numără numai 14 ile şi luna 
plină este la 6 April. 

Tot asemenea va fi luna nouă în 1897: ori unde se păsesce epacta 7, 
cum sunt datele: 22 April, 20 Iunie, 18 August. 

Epactele în stil noii. 

XVIII.— Suma greşelei epactelor de stil vechiii şi de stil noii, este 
egală cu greşlla anilor Iuliani, în raport cu anii tropică.— Precum s'aii 
gis la XII de aicea epactele primitive sunt greșite în privire că cele 235 
de luni lunare ale ciclului lunar; nu sunt de opotrivă nici cu 19 ani Iu- 
liani, nici cu 19 ani tropici: și în- adevăr, iată cum stă acâstă nepotrivire. 

10 | 19 ani Iuliani a 3651/, qile . . . . . . „ . 69394,75 
235 de luni lunare a 2945305838 . . . . . . 6939 „68818 

avii mai mari de cât lunile cu . . - 0',06182... 0,06182 

20 235 de luni lunare Î ea eee e e e e 6939 „68818 
19 ani tropică a 3652422 56 ., . . . . . 6939 ,602864 | 

| 0 „035316 . .:0,085316 
suma diferenţei , , . . 0,147136
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suma acestor diferențe: 0,147136, fiind pe un period de 19 ani, revine pe an la: 91%715%-—04.007744. | a 
„Acâsta este diferența între un an Iulian şi un an tropice; precum S'aii arătat la No. 17 din calendar, Şi în adevăr, nepotrivirile de mai sus calculate pentru 200 de ani ajung a fi: | 
Diferenţa între 235 luni şi 19 ani Iuliani pe 200 de ani . . 01,65 Diferenţa între 19 ani tropici şi 235 luny pe 200 de ani ..0 ,90 

şi suma .,.... 1,55 
Așa dar suma acelor nepotriviri pe 200 de ani este 1455; şi dar, pentru 400 de ani acea diferență este de 39,10: tocmai atât cât sii so- cotit şi de reforma Gregoriană, pentru reducerea totală a anilor. 
Așa dar, pentru a se aduce epactele în potrivire cu anii Iuliani, ele vor trebui a fi sporite cu 04,65 pe fie-care interval de 200 de ani; şi pentru a se aduce aceleași epacte în potrivire cu anii tropici, ele vor trebui a fi reduse pe 200 de ani cu câte 04,90. | 
Deci, dacă numim P greșcla epactelor în raport cu anii Iuliani, şi Q 

greşCla aceloraşi epacte în raport cu anii tropici; iar R reducerea anilor luliani în ani tropici; atunci vom avea: P+Q=R. De unde P=R—Q (1). Ceca ce însâmnă: că pentru corectarea epactelor de stil nou este de. ajuns a reduce mai întâi epaetele primitive, tot atâta cu cât se reduc şi anii Iuliani; iar apol a se spori aceleași epacte cu greştla lor de stil vechiii: care este de 04,65 pe 200 de ani, şi care pe 300 de ani ajunge - a fi de 01,9725, aprope o di într6gă. | Acesta este: modul adoptat de apuseni pentru corectarea cepactelor «de stil noii. 
Dar din aceeași relaţie P+Q=R ţinând s6mă, că pentru 200 de ani. avem P=0,90; Q=—=0,65 şi R=1,55: mai deducem următârea proporţie : 

P: 8 :: 0,90 : 1,55 de unde P=-25 R=—058 R (2). 
Ceea ce îns6mnă .că dacă am cunâsce, numărul de reduceri necesare pentru corectarea anilor, pe un interval Gre-care: apoi pentru epacte nu- mărul reducerilor, va fi de ajuns numai 0,58 din numărul reducerilor ne- cesare pentru ani. | 
Acâsta este metoda ce noi ne propunem a o adopta, și pe caro o vom numi metoda ortolozii, spre deosebire de acea a apusenilor pe care 0 vom numi metoda catolică, 
XIA.— Metoda catolică pentru corectarea epactelor. — Precum se arată la No. 67 şi 91 din calendar, metoda apusenilor consistă: 1) întru a se reduce mai întâi epactele pre ciit se reduc și anil: adică, cu câte o «i: la toți secularii necisceţi; 2) a se spori epactele 'din 300 in 300 de ani cu câte o di: numindu-se reducerile: Metemtoza ; iar sporirile Pro- emtoza ; şi 3) când JMetemtoza coincide la aceiași seculari cu proemtoxa atunci ambele corectări se anul6ză și epactele remân nemodificate. Aceste regule întâmpină o mare dificultate în aceea, că epactele nu „se pot reduce cu câte o di; şi spre a se înconjura acâsta, computiștii apuseni au imaginat: a face un mare ciclu lunar de 30 termine (95) în- 
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tocmit ca şi cel al epactelor, cu diferenţa de 11 dile; dar în loc do a se 
opri la epacta 29; se continuă, introducând între epacte, 11 numere strei- 
ne, sub numirea de epacte suplimentare, 

Din acel mare ciclu, se pot estrage, 30 de ciele lunare câte de 19 
termine, în care epactele scad, de la un ciclu la altul, câte cu o (i; şi 
înlesnese ast-fel, aplicarea metodei lor de reducere. 

Acele cicle. se coprind în tabela VII aici anexată. Dar metoda lor 
este inadmisibilă în biserica de Răsărit, pentru următârele motive: 

12 Că cele 30 de cicle ale lor, sint incorecte: în privire că diferența 
între termene, nu este tot-d'a-una aceeași. Intre termenele corente, dite- 
renţa este de 11 dile; iar de la 19lea la Lu, acea, diferență este de, 12 
dile. Ceea ce face, că acea întocmire nici nu se pâte numi un ciclu, a- 
decă : un cerc uniform. 

20 Că cele 11 epacte suplimentare, fiind necunoscute în vechile me- 
tode, nu se găsesc în reglementele bisericei de Răsărit; şi introducerea 
lor ar da loc la cea mai complectă confusie, în stabilirea datei serbă- 
torilor variabile. 

30 Aceleaşi epacte suplementare, ne ar pune în posiție de a avea pas- 
cile la date anticanonice: cum ar fi casul în anul 1908, când epacta a- 
nuală ar urmaa îi 27, şi litera dominicală D, sau mâna anului 3. Atunci 
data paseilor, chiar și cu prescripțiunile bisericei de Răsărit, ar cădea la 26 
April; şi acesta este anticanonică, fiind-că, după hotărârile. sinoduiui de 
la Nicheia şi după cele 35 de pascalii, stabilite pe 35 de slove ale pasca- 
liei : pascile creștine, nu pot cădea de cât în 35 de ile: de la 22 Mart 
până la 25 April. 

Pentru aceste motive, biserica de Răsărit, nu pste admite, modul de 
corectare a epuctelor usitat la apuseni; și de aceia noi am fost siliţi a 
căuta un alt mod: după care cele 19 epacte primitive, să pâtă a fi re- 
duse, fără a li se schimba expresiile lor numerice, şi fără a se adăogi cu 
alte numere străine. 

Metoda ortodoxă pentru reducerea epactelor în stil noii 

XX.—Epactele pot fi reduse prin simplă înlocuirea lor unele eu. 
altele. — La o. 97 se probâză că epactele se reduc cu 1!/. de qi prin 
simplă înlocuirea lor: cu cele ce se găsesc cu 11 termine mai în urmă, 
sau cu 8 termine mai sus. 

Acâsta, Se constată şi din tabelele III şi IIlPis:; în care osebitele şiruri 
de epacte s'aii făcut prin avansarea şirului întreg la fie-care dată: cu 11 
termine mai înainte şi după șcpte de aceste avansări, epactele din-al 7-lea 
şir, se găsesc cu 11 dile mai reduse, de cât cele din șirul de la care sau 
început acele reduceri; ceea ce face o reducere “la de di, pentru fie-care. 
transformare a parte. 

Ac6sta este constant, intre tâte şirurile comparate . „cu cele urmiătâre: 
pe a T-a linie mai jos.
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Dar numărul 11, este precum se scie, un număr arbitrar, admis în 
locul numărului 109,88; numai spre a se putea da epactelor expresii de 
dile întregi; în cât adevărata reducere a epactelor prin înlocuirea mai 
sus gisă, este de; 

10,88 

7 . . 

Acelaş lucru se probeză şi în mod direct, precum se arată la No. '98, 
din care resultă: că vârsta lunară peste 11 termine cresce cu a 19-a parte 
dintr'o lună de 2914-53; saii cu a 7-a parte din excedentul anual de 10,88 
adică cu 

=— 14,534 

291,53 104.88 n 
9554 

Ast-fel că după şâpte deplasări, de câte 11 termine, crescerea epactei 
este de 101,88. 

Pe ucâstă constatare, se întemeiază noua nostri metodă : pentru coree- 
" tarea epactelor de stil noii. | 

AXI.— Metoda ortodoxă pentru corectarea epactelor. —Precum s'aii 
arătat mai sus, după 7 transformări a şirului epactelor, ele se găsesc re- 
duse cu 11 dile, sau mai esact cu 104,88. Ceea ce esto toomai cât so cere 
pentru reducerea anilor pe un interval de 7 ori câte 200, sau de 1400 
de ani. 

| Deci, dacă reducerea epactelor ar fi de opotrivă cu accea a anilor, a- 
tunci și epactele s'ar reduce: în 1400 de ani cu 104,88. 

Dar epactele in 200 de ani, se reduc numai cu 01,90, şi în intervalul 
de 1400 de ani ele se reduc numai cu 15X0,902—64,30, 
„Putem dar a ne întreba: dacă pentru o reducere de 10,88 se cer 7 
reduceri prin înlocuire; apoi pentru 6%30, câte de acele reduceri vor fi 
de ajuns? Și dar vom pune următârea proporţie: 

10,885 : 6,3 î;:7:x. 

4410 

10,58 
De unde conchidem, că pentru reducerea epactelor pe acelaș interval 

de 1400 de ani, sunt de ajuns numai 4 reduceri: de câte 1,554; consi- 
derând 0,053 pe un interval de 1400 de ani, ca o cantitate neglijabilă. 

Atunci dar. pentru corectarea epaclelor de stil nou, este necesar şi su- 
ficient a se face 4 reduceri, prin înlocuirea lor precun mai sus s'a ară- 
tat, ceca ce retine a se face: câle două reduceri pe interval de 700 de 
ani; și spre « nu avea, a face reduceri de câl la seculari deplină ; apoi 
din acele dout necesare pe: 700 de ani: cea întâi se ra face la 300 şi 
a doua la -100 de ani. 

Pe basa acestora s'aii stabilit regulele de la No. 110 din calendar. 

Deci x= =—1,053.
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Practica metodei ortodoxe, 

XXII. — După cele mai sus disc, reducerea epactelor de stil noii, se 
face prin înlocuirea lor, cu acele aflătâre cu 11 termene mai înapoi, saii 
cu 8 termene maj înainte. Şi este evident că, pentru acâsta este de a- 
juns a se reduce ciclul lunar a tuturor anilor următori, după fie-care re- 
ducere cu 11 unităţi, sau a se spori acele cicle cu S unități: ceea ce se 
face prin reducerea originei cu 11 sau prin sporirea ci cu S unităţi; și 
pentru simplificare, s'aii adoptat modul din urmă, adică: sporirea originei 
cu 8 unităţi, după fie-care reducere: iar apoi calculul ciclului lunar cu nona origină şi aflarea apactei în ciclul No. 1 de la XIV de mai sus, se 
fac întocmai ca și în stil vechiii cu origina 17. 

Totul se reduce dar, ca și la ciclul solar: 
1) A se afla numărul reducerilor de epacte anteridre. 
2) A se afla origina corespungătâre la ultima reducere. 
XXIII. — Numărul reducerilor anteridre de epacte, (109).—Pe cât timp reducerile epactelor sunt de opotrivă cu acele ale anilor, se pâte so- coti, că reducerile epactelor s'au urmat ca şi acele ale anilor: la egale in-- tervale de câte 200 de ani; și fiind că ultima reducere de epacte egală 

cu aceea a anilor a fost la secularul 1700; când s'au redus şi anii şi e- pactele cu câte 11 dile, apoi până atunci, reducerile de epacte s'au soco- cotit a se fi efectuat: cu câte o reducere la fie-care 200 de ani, 
De altă parte se scie: că 11 dile de reducere de cpacle, se dobândesce prin 7 reduceri, după metoda ortodoxă prin înlocuire. 
Aşa dar, șirul al 7-lea din tabela III este însuși șirul care ati resultat din șirul primitiv, după 7 reduceri: care urmâză a se socoti, pentru anii anteriori, la intervale de câte 200 ani. Şi dar acele reduceri ar fi trebuit să se încpă cu anul 500 după Hristos: ca să ajungă a fi a 7a la 1700. 

Atunci acele reduceri se pot socoti a fi făcute: 
11 9v 30 4n 5n 60 ŢO 

la 500 700 900 1100 1300 1500 1700 
De acolo înainte, epactele primesc numai câte donă reduceri pe 700 de ani, din care una la 300 și alta la 400 de ani. 

Ast-fel vom avea următârele reduceri: 

S" 9 100 110 120 130 14 ete, 
la 2000 2400 2700 3100 3400 3800 4100 etc. 

In acâstă ordine s'a înseris și secularii reductibili în tabela III pe liniile, care porti No. de ordine a reducerilor. 
Cu modu! acesta, tabela 3 ne dispensâză de a mai număra reducerile anteridre; ne rămâne numai a calcula originile corespundătâre după, fie- care reducere. | s AXIV.—Periodicitatea originelor.— După cele mai sus gise, origina'- ciclului lunar se adauge cu $ unităţi după fie-care reducere de epacte: (jumătate numai, din ceea ce se adauge origina ciclului solar). 

. 

..
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Ast-fel dar, după 1-a reducere, vom adăoga vechea origină 17 cu 8 unităţi, ceea ce ne dă 25, din care scădend 19, avem: 1-a origină (25— 19)=6; a 2-a vu îi 6-1-8=—14; a.3-a 144+8=—22, din care scădând 19 rămâne 3. Şi continuând tot asemenea vom dobândi următârele origini: : 
No. de ordine: 1" 20 3" 4 pn ga 7 3: ga 10" 112 122 180 140 150 160 170 180 19 » Originele: 6 14 3 110 8 :6 5 13 2 10 18 7 15 4 12 1 9 17 

Dar la a 19-a origină, dobândim însuși origina 17, de stil vechiii, de la care am plecat: de unde conchidem: că originele ciclului lunar sunt 19, între care întră şi cea de stil vechii. 
Acestea se reproduc în perpetuitate aceleaşi și în acelaşi ordin: drept care s'aii şi înscris în tabela III cu numerile lor de ordine: pe aceleași linii pe care se găsesc şi secularii, la, care se efectuâză acele reduceri. Deo aici resultă următârea regulă pentru aflarea originei ciclului lunar stil noi. , 
Caută în tabela III secularul reductibil de cpacie, care precede anul Propus; şi pe linia aceluia vel afla, în colâna 1-a origina ce se cutine Pentru toți ani următori, până la o altă reducere de epacle, * Exemplu: Un un din cei de la 1700—2000; cum este 1898. In tabela III pe linia secularului 1700, găsesc origina 16, cu acţsta voi calcula ciclul lunar al anului 1895. 
Fac dar mai întâi 1898-+16=—=1914. ” Apoi împărțind cu 19 avein: 1914=—19>xx1004+-14. Deci ciclul lunar 14. Pe acesta ”] caut în ciclul lunar de stil vechiii al bisericei de Răsă- rit: care se găsesce în cele două liniy de dasupra tabelei III. Acolo dar, sub ciclu 14 citesc epacta 7. Actsta ni se arată şi în calendarul catolic, pe anul 1898. 

NAV.—AL 2-lea mod de aflarea cpactei în stil noii.—'Tabela I1J.— In loc de a reduce origina ciclului lunar cu 11 unităţi sau a o spori cu S, putem a păstra tot origina 17, cea de stil vechiii a ciclului lunar ; dar a strămuta şirul epactelor, sub cel al cielelor lunare, cu 11 termene mai înainte : atunci la acelaș ciclu lunar vor corespunde epacte cu 14:,55 mai mici. Ast-fel sai întocmit tabela III, în care şirurile epactelor se schimbă după fie-care reducere de epacte, şi pe linia fie-cărui șir, se arată şi se- cularul la care s'au efectuat acea reducere. 
Aşa pentru anii de la 1700-—2000, şirul transformat este acel ce portă No. de ordine 7, pe linia căruia se află și secularul 1700, la care s'aii efectuat a 7-a reducere. Deci, cu modul al 2-lea, pentru anul 1898 rom căuta ci- clul lunar: na de stil nou, dar cel de stil vechiu cu origina 17, vom face dar 1898-+-17 1915. Apoi împărțind cu 19, vom afla: 

1915=19X100-+-15. - . 
Deci ciclul lunar stil vechiii 15. 
Cu acest ciclu de stii vechiii, pe cele 2 linir de dasupra tabelei TI, .. găsesc epacta 18: acâsta este epacia de stil vechii, dar în aceeaşi col6nă pe linia a 72 pe care este secularul 1700, corespunde epacta 7, care este epacta anului 1898 stil not.
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Tabela III servă ast-fel ca mijloc de verificare a resultatelor dobândite 
cu schimbarea originei; mai cu s6mă când dispnnem de o pascalie gene- 
rală .ca cea din tabela LX aici anexată: care ne dă elementele de comput 
a tuturor anilor în stil vechii. 

fiul Ezemplu.— Pentru anul 1897, care în  pascalia generală are ciclul 
lunar 14 şi epacta 7, pe liniaa 72 în aceeași colână 14, citese epacta de 
stil noii 26. 

2lec Tzemplu anul 1899: în pascalie are ciclul 116 şi epacta 29; dar 
pe linia a T-a găsim în colâna 16 epacta de stil noii 18. 

Metoda ordoxă aplicată la ciclul biserieci de Apus 

NAVI.— Tabela Ils pe basa ciclului biseriecă de Apus.—La XY- 
de aici, am vequt că ciclul lunar cu origina 1 I. de H. nu este de cât 
o continuare a ciclului lunar cu origina 17, şi că cu ori care din ele am 
calcula ciclul lunar al unui an în stil vechiii, aflăm aceiași epactă. Deci 
tot asemenea este și pentru stil noii, când reducerea epactelor se face cu 
metoda. ortodoxă mal sus expitsă. 

Precum S'aii întocmit tabela III pe basa ciclului lunar cu origina 17, 
tot asemenea s'aii întocmit și tabela IIIbis, pe basa ciclului lunar cu o0- 
rigina 1; în care osebitele șiruri transformate, corespund la aceleaşi re- 

" duceri şi la aceiaşi seculari, ca și în tabela II[: cu singura deosebire a 
originelor variabile, care se dobândesc tot prin adăogarea numărului 8; 
dar care aici începând de la origina de stil vechii 1, în loc de 17, se 
deosebesce de cele din tabela III. 
"Aşa, pentru l-a origină vom area 14+83=9; pentru a 2-a 94+8=—17; 

a 3-a 1714+8=—25, din care scădându-se 19 rămâne 6, etc. etc. I6te acestea 
S'au înscris în col6na a 12 a tabelei IIIbis, pe liniile” respective, pe care se 
găsesc și șirurile transformate, şi secularii la care s'aii efectuat reducerile 
de epacte. 

Ast-fel tabela [IlPis servă ca și tabela III, pentru aflarea originei ce 
se cuvine a se aplica, pentru calcularea ciclului lunar a osebiţilor ani. 
Şi acâsta se face cu aceeaşi regulă. 

Exemplu anul 1898. 
Se caută în tabela IIIBis secularul care precede acest an. Acela este 1700 

şi pe linia lui în col6na 1 se află origina 19 sau 0. 
Deci, ciclul lunar se va calcula cu simplu milesimul anului 1997, fără 

altă origină care este 0; și dar împărțind cu 19 avem: 
1898—19><99--17. Așa dar ciclul lunar 17. 

Şi căutând acest număr, în ciclul lunar de stil vechiii al bisericei de 
Apus: care se află în fruntea tabelei IIlbis, găsesc sub el epacta anului 
_1897 stil noi 7. 

Tot aceea pe care o am aflat (XXIV) şi cu tabela III. NR 
XXVII.—Modul al 2-lea ca verificare, —Exemplu anul 1898. 
Aflu în pascalia generală tabela IX, epacta anului 1898 stil vechiii, 

care este 18. Apoi în tabela IIlbis caut 'secularul reductibil de epacte, care



  

139 

precede anul 1898. Acela este 1700; iar în şirul epactelor de pe linia cea 
mai de deasupra a tabelei IIIlbis caut epacta 18, Urmez col6na acestia 
până la linia anului 1700 şi acolo citese epacta de stil.noii 7. Nimic 
mai simplu, 

Comparaţia metodei catolice cu cea ortodoxă pentru corectarea 
sau reducerea epaetelor. (No. 133, 134, 135, 136.) 

XAVIII. — Avem dar două metode pentru corectarea epactelor, care 
se deosebesc una de alta în tâte privirile; încât s'ar părea că, ori-ce com- 
paraţii între ele este imposibilă, şi totuşi. este important a se sci, dacă 
noua nostră metodă ne dă aceleaşi reduceri ca şi cea catolică. 

Dar ori-cât de deosebite unu de alta, aceste metode, ajung la rari in- 
tervale a coincide asupra aceloraşi cicle lunare: care s'ar putea numi ci- 
cle de coincidențe. Acestea sunt: 

1) Ciclul primitiv de la care plâcă ambele metode. 
2) Se observă că oră-ce șir de epacte, după reducerea acestora cu 

câte 11 dile: redovine ceea co era la început. Ac6sta se vede în tabela VII 
a şirurilor catolice, în care şirul de po linia 11-a, după 11 dile de reduceri 
este asemenea cu şirul primitiv; şi tot asemenea şi acel de pe linia 22, 
(după alte 11 dile de reducere), este cu puţină diferență asemenea cu şi- 
rul primitiv. Iar în tabelele nâstre III şi IIlbis, vedem aceleași coinci- 
dențe, din 7 în 7 reduceri, care echivalză cu 11 dile de reducere, și 
dar asemenea cu cele din metoda catolică. „ 

Putem dar, plecând de la şirul 11 din tabela VII, și de la şirul 7 din 
tabela IIIis care sunt asemenea, să întindem comparaţia până la şirul 22 
din tabela VII, și al 14 din tabela IIltis care sunt iarăși asemenea. 

Dar pentru ca comparația, între șirurile celor două metode, să fie po- 
sibilă: se mai cere ca acele șiruri să fie raportate la aceași origină. De 
aceea, fiind că ciclele apusenilor din tabela VII, sunt raportate la origina 1 
I. de H., apoi și noi am întocmit tabela Ilie cu șirurile reduse după 
metoda n6stră; dar raportate la aceeaşi origină 1 IL. de H., ca și ciclele 
apusenilor. ! 

Acum dar, şirurile epactelor n6stre, de la al 7-lea până Ia al 14-lea 
vor intra în aplicație la seculari ce se arată în tabela IIIPis, pentru fie- 
care şir, la interval de câte 300 şi 400 de ani; în total întrun interval 
de 2400, de la 1700 pâna la 4100. 

Iar şirurile apusenilor, vor intra pe rând în aplicaţie la secularii ce 
se tor holără după regulile reformei, precum se arată la No. 135 din 
calendar, luându-le pe rând din tabela VII. 

Cu modul acesta vom aveu: pentru fie-care secular reductibil de epacte 
două șiruri: câte unul din fie-care metodă. Acestea se numesc cielele com- 
parative. 

Ast-fel s'aii întocmit tabela VIlis: pe intervalul de 2400 de ani, din 
esaminarea căruia se constată : 

1) Că la cel de pe urmă secular, ambele metode coincid: asupra a-
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celuiași şir de epacte; ceea ce probâză: că în total, reducerea epactelor' 
şi după o metodă și după alta, este acâiaşi: de 11 dile. | 

-2) Chiar și în ciclele comparative intermediare, epactele sunt adese-ori 
aceleași, după amândouă metodele; şi 

3) Că pentru nepotrivirile ce se manifestă în acest interval: vina este 
a metodei catolice. În adevăr, pe când cu metoda ortodoxă, reducerile e- 
pacteler sunt uniforme câte de 0,45: pe suta de ani; după cea catolică, 
reducerea pe intervale egale, variază de la simplu până la împătrit. Tată 
în adevăr ce se constată: | 

a) de la 1700—2200 pe interval de 500 de ani, reducerea este de 2 dile. 
b) %» 2400—2900 > 500 > >» > 3 qle. 
c) > 3600—4100 » 500 > > > 4 dile. 

Total pe 1300 reduceri 9 dile. 
Așa dar, pentru 1500 de ani, una :cu' alta, reducerea este de 9 dile; 

în cât pentru restul de 900 de ani, până la 2400, nu mai rămâne, până 
la 11: de cât 2 dile. Şi dar pentru acest interval de 900 de ani, reducerea 
epactelor este aproximativ: numai de 1 gi pe 500 de ani. 

Prin urmare, reducerea variază de la 1 di până la 4 dile pe intervale 
egale câte de 500 de ani. 

Vor trebui să convină și apusenii: că cu metoda lor, epactele nu se 
potrivesc cu realitatea, de cât la începutul şi la sfârșitul periodului de 
2400 de ani; și că actsta, numai regulă nu se pâte numi. 

Deci, după ce reducerile cu acâstă metodă, sunt atât de neregulate ; 
apoi se mai adaogă şi epactele suplimentare, care neexistând în vechile 
n6stre reglemente nu numai că n'ar putea a'și găsi locul în pascaliile n6- 
stre, dar ne-ar expune şi la adevărate eredii, cu data pascilor la 26 April: 
contra celor mai precise hotărâri ale sfintelor Sob6ră. 

XXIX.— Computul apusenilor. (156—160). Dar dacă epactele apu- 
senilor nu se potrivesc cu epactele nâstre, atunci cum Sar putea face 
computul datei pascilor, după prescripţiunile bisericei de Apus; care este 
necesar pentru a se arăta: diferenţa ce există între datele pascilor în cele 
două biserici? . 

La acesta ne servă aceleași cicle comparative, caro se arată la finele 
tie-căria pascalii parţiale, şi cu ajutorul cărora, cunoscându-se epacta unui 
an, după metoda ortodoxă, să deduce imediat epacta aceluiași an, după 
metoda catolică. N 

Din acele cicle comparative se pâte vedea ca intr'o oglindă, an cu an, 
diferenţa ce există, între epactele lor și epactele n6stre. 

Așa, pentru anii seculului curent, până la 1900, ambele metode au 
coincidat asupra șirului intrat în aplicație la 1700; iar pentru secolul 
viitor 1900—2000, nu vom mai avea de comun în fie-care ciclu de cât 
o singuri epactă 29; fiind în mare parte epacte suplimentare, (veqi ci- 
clul comparativ: de la finele pascalică parţiale din tabela X).



  

141 

  

Data paseilor 

XXI.—Tradiţiuni.— Pascile creştine, coprind două categorii de gile comemoratire: Patimile Mântuitorului şi Invierea lut Hristos : care după vadițiunea invariabilă a st, evangheliști, au avut loc amândouă după luna plină: la care Iudeii serbâză, vechea lor Pască şi anume: 
Patimile : in cele două dile ce urmâză după luna plină. Acestea sunt dile de mare doliu și restriște, în care Mântuitorul a fost pătimind pe cruce sau zăcând în mormânt; și Invierea lui Hristos, di de bucurie, care după aceiaşi tradiţiune, au avut loc în întâia (i a săptemânoi Iudeilor: caro de atunci s'aii și numit Duminecă, 
XXAL.—Hotărâră canonice. —- Ast-fel, în primii ani ai creştinătăţii, pascile creştine se serba în corelaţie cu paştile Iudeilor. Curând insă s'a, băgat de smă că Iudeii, după disposiţiile legei vechi, neţinând s6mă de- echinoxul de primă-vară ; care este începutul anului: serbâză pascile lor, une-ori după equinox; iar alte-ori înainte de acesta, şi atunci ei serbeză pascile într'un an de două ori; şi în altul nici odată: și creştinii ţinân- du-se de Iudei, comit şi ci aceeaşi greştlă. De aceca$stt. Apostoli prin al î-lea canon a sinodului lor, aii luat hotărârea: | 
Că paseile creștine să nu se serbexe nici odală inainte de equinoze cum fac Iudeii. 

. Dar acea hotărâre, nestabilind nică odată pentru equinox, au lăsat loc: la multe nedumeriri: cară au durat până la sinodul de la Nicheia în a- 
nul 325 după H. 

Pe atunci equinoxul fiind la 21 Mart, (calendarul Iulian) și cregân- du-se că acea dată, era o dată permanentă a equinoxului: sinodul pentru a curma ori-ce nedumeriri în ae6stă privire, au luat hotărârea: 
Că pascile creștine să nu se serbeze nici odată mal timpurii de cât la 22 JMart, adică a doua di după cquinoz. 
Acâsta este limita inferidră a datei pascilor; iar limita superidră este: la 25 April; încât pascile nu pot avea loc de cât: în 35 de qile, de la 22 Mart până la 25 April. Pentru core s'au și întocmit 35 de pascalii, cari se deosebesc prin 35 de litere: numite slovele pascaliei. 
După acestă hotărâre, se deosebesc două categorii de luni: acele în care pascile nu pot, nici într'un cas a cădea: mat.curând de cât la 22 Mart și acelea se numesc luni pascale; şi altele în care pascile ar putea în unele casură, a cădea înainte de 22 Mart, şi spre a se ovita ori ce greșlă, acele luni se înlătură cu totul, ca luni ne-pascale. Se va vedea mai jos, cum se deosebesc unele de altele. 7 

„—Preseripţiuni bisericesci.-—Cu tâtă precisiunea tradiţiunilor şi a hotărârilor de mai sus, astă-ţi prescripțiunile în privirea datei pas- cilor, diferă cu totul în cele două biserici principale ale creştinătăţii. Sin- gura disposiţie, ce ai mai rămas comună la tâtă creștinătatea, este diua Duminecei : considerată pretutindenea ca Diua Invierei. Dăm aicea în pa- 
ralel, acele prescripţiuni,
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Preseripţiunile bisericilor 

I. Diua Invierei este pretutindenea Dumiriecă. 

II. Dilele patimilor. 

Biserica de Nesărit 

In biserica de Resărut, pentru pati- 
mile Mântuitorului, se respectă două 
qile după luna plină, în care nu 
se pune Învierea. 

Dacă Dumineca cade in una din 
acele două qiie, atunci se strămută 
şi patimile şi învierea la următârea 
Duminecă. | 

Biserica de Apus 

In biserica de Apus, nu se re- 
servă nici o di liberă după luna 
plină, şi dacă Dumineca ar cădea 
chiar a doua qi; apusenii pun Pas- 
cile în' acea Duminecă. 

Atunci ei serbeză patimile Mân- 
tuitorului, contrar Zradițiunei, în- 
nainte de luna plină. 

III. Lunile pascale și nepaseale 

In biserica de Resăril, pentru ca 
pascile să. fie la 22 Mart, se cere: 
ca între acâstă dată şi între data 
lunei pline: să r&mâe două dile li- 
bere pentru patimile Mântuitorului. 
Atunci dar luna plină trebuie să 
fie la 19 Mart, şi pentru ca o lună 
-sdi [ie pascală, se cere ca luna plină 
a acelei luni să nu fie mai tim- 
puriu de cât 19 Mart: căci alt- 
fel Pascile ar putea cădea mai cu- 
xând de cât 22 Mart. 

Deci, când luna plină cade mai 
curând:de 19 Mart, acea lună nu 

este pascală și se trece la următ6- 
rea lună plină: peste 30 de dile, la 
care adăopându-se două dile ale 
patimilor, paseile se pun în urmă- 
t6rea Duminecă după acelea.   

In biserica de Apus, pentru ca 
pascile să fie la 22 Mart: nere- 
servându-se nici o di pentru pati- 
mile Mântuitorului : se cere ca luna 
plină să fie în giua precedentă, 21 
Mart; şi pentru ca o lună să fie 
pascală, se cere ca luna plină a a- 
celei luni se nu fie mai timpuriu 
de cât 21 Mart, căci alt-fel pascile 
ar putea cădea mai curând de 22 
Mart. 

Deci, când luna plină este mai 
- curând: de 21 Mart; acea land aa 

este pascală şi se trece la urmă- 
“târea lună plină: peste 30 de dile, 

| la care nu se mai adaogă nici o 
* qi, şi Pascile se pun în Dumineca 

- ce urm6ză imediat după luna plină. 

IV. Termenul de la nascerca lumincă la lună plină 

- In biserica de Răsărit, de la nas- 
cerea luminei (conjuGţia) până la 
lună plină (oposiţia) se sacotesce: 
ca şi în astronomie de 15 dile. 

Luna eclesiastică este aceiași ca 
şi luna reală.   În biserica“ de Apus, luna ecle- 

siaslică este: deosebită de luna -re- : 
“ală, şi termenul de la nascerea lu- 
minei până la lună plină, se so- 
coteseo numai de 14, în loc'de 15 
dile.
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V. Epactele primitive şi suplimentare 

In biserica de Răsărit nu se pri- In biserica de Apis, pe lângă 
mese de cât numai cele 19 epacte cele 19 epacte primitive, mai întră 
primitive, care de v6curi se usi- în comput şi alte 11 numere stre- 
tsă în computul eclesiastic, şi pe ine, sub numirea de epacte supli- 
basa cărora sunt întocmite tâte mentare, care dau date anti-cano- 
pascaliile şi reglementele eclesias- nice, 
tice. - | 

Practica determinării datei pascilor 

XXĂIII.—Pe basa preseripţiunilor de mai sus, data pascilor se deter- 
mină în biserica de Răsărit, prin trei deosebite moduri: 1) Computul di- 
rect ; 2) Pascalia perpetuă şi 3) Pascaliile parţiale sau pascalia generală. 

“lar în biserica de Apus: numai prin comput direct. 
XXXIV.—Computul direct.— Pentru a se determina data pascilor prin 

comput direct, se începe prin: a se calcula elementele de comput, care 
sant: ciclul solar cu lit. dominicală sau mâna anului şi ciclul lunar cu e- 
pacta: în stilul în care se cere; apoi se aplică preseripțiunile bisericesci 
precum se arată în exemplul următor: ” 

Exemplu anul 1927, stil noii. | 
Pentru ciclul solar, caut în tabela II. origina ciclului şi dar caut în 

acea tabelă, secularul care precede anul 1927. Acela este 1900, pe linia 
căruia aflu: în col6na 1 origina 4; iar pentru -ciclu lunar, caut în tabela 
TII. secularul care precede anul 1927 acela este 1700 și pe linia lui aflu 
origini 16, cu acestea calculez ca în stil vechiti: 

Pentru ciclul solar, 1927-+4—1931, apoi împărțind cu 28, am 1931 
=—28Xx68--27. Deci ciclul solar 27, la care in tabela L. corespunde litera 
dom. .B. 

Pentru ciclul lunar vom face 1927-+16==1943 şi împărțind cu 19 am 
„1943=—=19>x102--5. Deci ciclul lunar 5. pe care 7 caut în cele două linii 
d'asupra tabelei III. şi sub el aflu epacta 28. 

Așa dar, în stil noii, 1927 are ciclul solar 27, lit. dom. B; iar pentru 
ciclul lunar după metoda nâstră avem, ciclul lunar 5 epacta 28. 

Acum scim, că lit. dom. este aceiaşi în ambele biserică, dar epacta 
este deosebită. Cunoscând însă epacta nâstră 28, caut în ciclul comparativ 
de la finele pascalici tabela X şi acolo găsesc că la epacta nâstră 28, co- 
respunde epacta apusenilor 27. Așa dar, anul 1927, are în stil noii cielul 
sol. 27 cu lit. dom B la ambele biserici. | 

iar epacta este în biserica de Răsărit 28. 
şi în biserica de Apus 27.
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lată computul anului 1927 

Biserica de Răsărit Biserica de „Apus 

Nascerea luminei 30—28= 2 Mart Nascerea luminei 30—27=—3 Mart 
până la lună plină 15 până la lună plină 14 

luna plină 17 Mart luna plină la 11 Mart. 
Deci luna nu este pascală: fiind Deci luna nu este pascală: fiind 

că pentru acâsta, ar trebui ca luna că ar trebui ca luna plină să fie 
plină să fie cel puţin la 19 Mart. la 21 Mart. Trec dar la următârea 
Acum dar de la 17 Mart peste 30 lună plină: peste 30 de dile, la 16 
de dile, ajung la 16 April, altă April. De aici înainte caut domi- 
lună plină. nicala B pe care o aflu în a doua 

La acâstă dati de 16 April a- Qi, la 17. 
daog 2 ile ale pati- Așa dar, în biserica de Apus data 

milor 2 pascilor anului 1927, este la 17 
18 April şi April. Cu o săptămână mai curând 

de aici înainte caut dominicala, în ca la noi. 
calendarul perpetuii, acolo unde va 
fi B pe care o aflu la 24 April. 

Așa, dar, în biserica de Răsărit 
data pascilor;tîn anul 1927, “stil 
noii, este 24"April.   

Ca probă despre exactitatea computului nostru, să aplicăm aceluiași 
an 1927, același comput, dar în stil vechiii, cu lit. dominicală şi epacta 
acelui an în stil vechiii. 

Vom calcula dar ciclul solar cu origina 20 și vom avea: 1927-4-20—=— 
1947; apoi împărțind cu 28, avem 1947=—28Xxx694-15. Deci ciclul solar 
15 şi din tabela L aflu lit. dom. C. 

Pentru ciclul, lunar cu origina 17 vom face 1827--11=—=1944; şi îm- 
părțind cu 19, avem 1914==19>x102--6 la care corespunde epacta 9. 
a lată acum şi computul datei pascilor cu preseripțiunile bisericei de 

&săritt. 
Nascerea luminei Mart la 30—9— 21 Mart 

a până la lună plină 15 
lună plină 36  Mart 

„sati 5 April 
la care adaog două ile ale patimilor 2 

Ajung la 1 April. 
De aici inainte caut cea întâi Duminecă: acolo unde este lit. dom. C 

pe care o găsesc la 11 April. 
Deci, data pascilor anul 1927 stil vechii este 11 April. 
Comparând acestă dată cu cea mai de sus 24, în stil noii: și observând *:: 

că în seculul viitor diferenţa datelor este de 13, conchid că în stil vechiii 
pascile cad în aceiași qi ca și în stil noi, adecă în 11j-13=—24 April.
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XXĂV.—Pascalia perpetuă.—Tabela V din anexe, s'aii întocmit a- plicându-se prescripţiunile bisericei do Răsărit, la fie-care epactă a parte: după exemplele de mai sus și determinându-se datele pascilor pentru fie- care din cele şâpte litere dominicale. 
Așa de. exemplu, să considerăm epacta 22 vom avea: „i 

Data nascerei luminei la 30—22 S Mart 
până la luna plină 15 dile : 15 

| Na şi dar, luna plină la 23 Mart ! 
Deci, luna este pascală și se adaog cele 2 qiie 2 ' 

cu care ajungem la data 25 Mart 25 Mart In calendar, la acea dată este lit. dom. G. Ast-fel că, dacă dominicala “anului ar fi A, care se găsesce a doua qi la 26 Mart, atunci acâsta ar fi data pascilor: însemnez dar acâstă dată in tabela V:: pe linia epactei 22, în col6na care pârtă lit A și apoi pentru cele-l'alte litere, datele paș- „cilor vor spori eu câte o gi. Le însemnez ast-fel în tabelă, până se com- plectâză tâte datele posibile, cu epacta 22, 
Să mai considerăm epacta 28, vom avea: 

Data nascerei luminei la 30—25— 2 Marti 
până la luna plină 15 dile 15 

și dar luna plină la 17. Mat . Deci luna nu este pascala; (ar trebui să fie cel puţin 19 Mart,. ca să fie luna pascală); și dar, trecem la următârea lună plină peste 30 de dile. la 16 April, la care adăogând cele două dile ale patimilor, ajungem la 18 „ April, care are dominicala C. 
De aici înainte, pot fi pascile în următârele 7 dile. Așa ar fi pascile la 19 April, dacă dominicala anului ar fi D: scriu dar în tabelă, data 19 April, pe linia epactei 28 în col6na lit. D. Cele-P'alte date sporesc cu câto o.di pentru fie-care literă și ast-fel însemnez 20 April la litera E, 21 A- pril la lit. F etc. ete. până se complectâză linia cu data 25 April la lit. C. Și acum, pentru a, afla data pascilor unui an, cu ajutorul pascaliei per- „Petue: se caută epacta anului în colna 1, se urmâză linia aceia până în „ col6na care pârtă litera dominicală a acelui an şi acolo se citesce data pascilor. 

. Se observă că, tabela fiind întocmită după prescripțiunile biserici de Răsărit; dacă elementele sunt de stil vechiii sau de stil noii, tot așa și „. datele sunt de stil vechii sau de stil noii: în cât aceiași tabelă seră pen- „ru amândouă stilurile, 
Fie de.exemplu anul 1927, a căruia pască s'au computat la numărul precedent, în amândouă stilurile; deci, dacă caut în tabela V, elementele de stil. noii lit. B şi epacta 28, găsesc data de 24 April de stil noii; și dacă caut pe cele de stil vechiii: lit. QC și epacta 9, găsesc data 11 April „de stil vechii, cum se pte vedea şi în pascalia generală. 
In acelaș mod, am întocmit și tabela V?is după prescripțiunile bise- ricei do Apus. Dar acâsta coprinde, nu numai epactele primitive, ci și acele suplimentare, în număr total de 30. De alt-fel, acesta se aplică ca şi tabela V. 

P. Donici. Calendar Bis. 10
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Aşa de exemplu pentru anul 1927, având lit. dom. B şi epacta apu- 

„senilor 27, găsim în acea tabelă aceiaşi dată 17 April, care resultă și din 

„comput direct: precum se vede în "No. precedent. " - 

Când elementele anuale la apuseni ar fi: epacta 24 'şi-lit. dom. D: 

atunci în tabela VPis aflăm data pascilor apusene la 26 April. 
Acâstă dată anti-canonică, va avea loc la-ei în anul 1981. 

XXXVL.— Pasealiile parţiale şi generale, —Elementele de comput 
care. sunt: 'ciclul. solar -cu, litera dominicală şi ciclul lunar cu epacta, suc- 

cedându-se din an în. an, în mod continuii; apoi pentru un șir de ani, ele 

se pot stabili fără calcul; dacă cunâscem acele elemente, pentru anul de 

la care se începe. “ | 
“De altă parte, cunoscându-se elementele unui an ori-care, data pasci- 

"lor 'se determină cu pascalia perpetuă,.de asemenea fără nici un calcul. 

“ Atunci dar, lesne se pot stabili: atât elementele anuale cât și datele 

corespundătâre : pentru ori câţi ani am vroi; destul este să scim numai, 

elementele unului de la care plecăm și acelea se. pot calcula cu tâtă pre- 

cisiunea, după regulile stabilite. e 
Ast-fel, în biserica de Răsărit, se obicnuesce a se stabili “pentru stil 

vechiii, pascalii pe un mare număr de ani, acestea sunt pascaliile parţiale. 

Dar elementele de comput: ciclul solar și ciclul lunar, variind în im- 

perecherile lor: ajung după un interval de ani, a redeveni aceleaşi, şi a 

-se reproduce în același ordin. Acel interval este 532 de-ani, care este 
“produsul celor două cicle, 28 şi 19. 

Atunci dar, după un asemenea period, atât elementele, cât și datele 
pascilor, se reproduc aceleași şi în aceiași ordine: şi o pascalie de 532 

ani, devine perpetuă. Ast-fel este pascalia numită generală, care se găsesce 

aici anexată în tabela IX. In acea pascalie, elementele anuale, cum şi 

datele pascilor, se arată pentru un interval de 532 de ani, de la 1941 până 

la 2473 şi când acela se isprăvesce, pascalia reincepe, un al doilea period 

care se termină cu anul 3005. In acea pascalie, putem dar afla: atât ele- 

- mentele, cât și datele pascilor până la anul 3005 şi când acel period se 

isprăvesce, reincepe iarăși 'un- altul, a căruia uni sunt cu 532 mai mari. 

In: genere, pentru a sci cu care din anii pascaliei generale se potri- 

“ vesce un an dat, prin milesimul lui: se scade din actsta, 532 de ani de 

"atâtea ori, cât este necesar: pentru ca restul să fie mai mic de cât 3000 

de ani. 
Aşa pentru anul 5783, se vor scădea 7: peri6de de câte 532 de ani, 

care fac 3724 şi restul de 5783—3724——=2059, este anul pascaliei cu care 
corespunde 5783, și a căreia elemente şi dată, sunt acetea ale anului pas- 
caliei 2059. o ” 

- Tar pentru un ân inferior:.se adaog atâtea peri6de de: 532 de ani cât 
se cere pentru 'ca suma să fie mai: mare de cât 1941.—Aşa, pentru anul 
325 (anul sinodului de la Nicheia) va trebui să "i adăogăm 4 peri6de de 

“câte 532 de. ani, sau 2128, ceea-ce ne dă milesimul 2443 al anului pas- 
caliei, care corespunde cu 325 d. 

. 
H, 

„e
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- Dar tâte acestea sunt aplicabile numai la stil vechi, căci, în stil noii atât ciclul solar cât și acel lunar, schimbându-se la fie-care secular. re- ductibil,. pentru ani sau pentru epacte: se întrerupe și continuitatea lor, şi este necesar a so examina, în ce mod Sar putea regăsi urmarea lor... ;.. XXAVIL.—Pasealiile parţiale în stil noii.—(150—153). Este adevărat că, 'după fie-care reducere seculară de ani sau de epacie, ciclele anilor următori, nu mai sunt acele ale anilor pascaliei generale, dar noi scim 'a lo calcula din noii și o-dată aflate, putem, plecând de la acelea, să întoc- mim o: nouă pascalie parţială; după modul mai sus arătat, pentru : toţi “anii următori, până la o altă reducere . seculară. . ARE Aceia se va face, continuând ciclele cu începere de la cele calculate și stabilindu-se datele pascilor cu pascalia perpetuă. 
Dar, observ că, ori-care ar fi împerecherea ciclelor celui întâi an, după reducere, ele se gisesc negrsșit, la unul din anii pascaliei generale. Acela trebue a se căuta și o-dată aflat, noua pascalie parţială se va întocmi cu mare înlesnire, înlocuindu-se numai anii pascalici, cu anii curenţi. 
Așa, după schimbarea ce va avea loc în 1900, caleulându-se ciclele a- nului următor 1901, s'aii găsit; ciclu solar 1, lit. dom. F şi ciclul lunar 17 cu epacta 11; care căutându-se între anii pascaliei, s'aii. găsit întru- nite la anul 2109, la care data pascilor este 7 April. i Deci, ramplasându-se anul 2109 cu 1901, s'aii ramplasat în-consec- Yenţe și toți anii următori, care corespund ast-fel cu: elementele şi. date- le pascilor pascalier; şi aşa, fără nici-un calcul, saii întocmit într6ga: pas- calie parţială din tabela X, care continuă până la 1999. După aceia va intra în aplicaţie pascalia XI, de la 2001—2099, stabilită pe basa anului 2001, a căreia elemente aii fost calculate a parte. " 
Tot asemenea, s'aii mai întocmit și tâte pascaliile parţiale din tabelele aici anexate, pe câte 100 şi alte ori 200 de ani, care cuprind un inter- val de mai bine de 1200 de ani; şi spre a se înlesni lucrarea şi pe vii- tor, s'a calculat în tabela VIII elementele anilor începători, pentru 30 de pascalii. care îmbrățișâză un interval de 3300 de ani. Re AXĂVIII.— Datele serbătorilor variabile.— Data pascilor fiind cu- noscută din pascalii sau prin comput direct, datele sărbătorilor variabile în biserica de Răsărit, se găsese pentru fie-care dată a pascilor, în ta- bela VI. DE Pa 

Exerciţii practice 

XXXIX. — Tabela VIII, cuprinde calculul elementelor, a 30 de ani începători pascaliilor de stil noi. El ne oferă ast-fel 30 de exemple practice pentru asemenea calcule. Tati cum s'aii procedat la întocmirea acelei tabele: 1). Col6na 12 coprinde anii începători pascaliilor. Ei sunt luaţi dea- rândul. din tabelele II şi III: atât pentru reducerea anilor, cât şi pentru aceea. a 'epactelor; combinându-se ca să nu fie înscriși de cât câte o dată; și notându-se în ultima col6nă la adnotaţii, categoria reducerilor ce com- portă fie-care... o... A aie a
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“Aşa, în 1901, sunt' numai reduceri de ani; în 2001 sunt numai re- 

“duceri de epacte; dar în 2701, sunt reduceri şi do ani și de epacte...: 

-2). Elementele de stil vechiii.— In col6na 22 s'a inscris anii pas- 

caliei generale, cu care corespund anii începători pascaliilor parţiale: pen- 

tru ase arăta elementele lor de stil vechii. Dar pentru ca ac6i ani să 

'se potrivescă cu anii pascalici generale, s'a sporit, saă Sai redus mile- 

simile lor cu câte 532 de ani, saii şi cu 1064 (2xx532). O 

Aşa, anul 1901, fiind mai mic de cât anii pascalivi, care începe de 

la 1941; 'aii trebuit a i se spori milesimul.1901 cu 532, ceea ce ne'dă 

2433, care s'a înscris în col6na 22. Tot asemenea S'aii înscris și elementele 

lui de stil vechiii, în colânele 3, 4, 5 şi.6, €. E 

___ Acestea ne vor servi la verificare. - - : i 

“Pentru anii care ar fi mat mari de cât anii pascaliei: care merge nu- 

mai până la 3005; milesimul acelora s'aă scăgut cu 532 sau şi cu 1064. 

Aşa, anul: 3001, se va scădea cu 532; și pentru acâsta nu este nece- 

sitate -de nică un calcul, ajunge numai a se lua anul alăturat cu acesta, 

în col6na 12 a pascalici generale, care este 2469. Acesta este cu 532. mai 

mie ca 3001. Şi dacă voim să fie şi mat:mic, mai scădem şi din acesta 

încă odată 532, ceea ce no dă 1937; amândoi acești ani S'aii înscris 

în colâna 22a tabelei VIII, în d eptul anulul 3001. Şi pentru următorul 

an începător, care este 3101; 1937 se va adăogi cu 100, şi vom avea: 

1937-+-100=—2037; apoi pentru 3301, anul pascaliei va îi-2237, ete. ete. 

Scriindu-se pe linia fie-căruia și elementele de stil vechiă, ce se găsesc în 

pascalie. Ast-fel vom avea pentru fie-care an începător tâte elementele lui 

în stil vechiii. Trecem acum la cele. de stil noă. a 

3). Origina şi cheia.— Pentru calcului elementelor de stil noi, se cere 

să scim: origina, atât a ciclului sular, cât şi a ciclului lunar; iar pentru 

verificarea resultatelor, se cere să avem: cheia literei dominicale şi cheia 

“epactelor. i E Ca 

- Acestea se găsesc în tabelele II și III, pe însuși liniile secularilor .re- 

ductibili, în col6na la şi 22. Ă o 
„Dar în tabela VIII, reducerile și de ani și de epacte, succedându-se 

în mod continuă, putem înscrie d'arândul şi origina şi cheia, fără con- 

“cursul acelor tabele; sciindu-se că cheia literei dominicale, se xepetă pe- 

riodic de la 1--7, şi cheia epactelor de la 1—19; iar originile sporesc: 

pentru ciclul solar cu câte 16 unităţi, şi pentru ciclul lunar cu câte 8 

unităţi. Ast-fel, cheia literei -dom. s'a însoris în col6na 9* începând de la 

1901 cu a 62; apoi la 2101 ea va fi a 72, şi așa mai departe; la care 

corespund în colna 82 originele::4, 20..... ete. Iar cheia epactelor s'aiă 

înseris în colâna 142 începând cu a 7* la 1901; apoi a 82 la 2001; a- 

poi a 92 la 2401, etc., la care corespund în col6na 132 originele 16; a- 

poi 5; apoi 13..... sporind cu câte & unităţi de la una la alta. 
4). Calculul elementelor de stil noii. cu noile origini, se face .ca 

şi în stil vechiii cu vechia origină; iar restul împărţirei, este ciclul solar 

sau lunar de sHl 207%.. ! . ai CE 

Acela se caută în tabela I; iar,acesta în cele două linii de d'asupra



  

149 

tabelei III, și ast-fel se află cu cel dintâi litera dominicală; iar cu cel 
din urmă, epacta anului începător pasealiei în stil noii, precum şi tâte e- 
lementele de stil noii care s'aii înscris în colânelo 10, 11, 12, pentru ci- 
clul solar, şi în col6nele 15, 16 pentru ciclul lunar. 

Ast-fel, pentru 1901, avem litera dominicală F. şi epacta 11. 
5). Veriliearea literei dominieale şi a epactei de stil noii, se face 

cu ajutorul cheici respective, și. cu aceleași elemente în sfel vechizi. 
Așa, pentru litera dominicală a anului 1901, având în stil vechiii lit. 

dom. G și cheia literei dom. fiind 6 (col6na 92), vom adăogi literei G, 
6 ranguri A, B, C, D, E, E, şi aflând lit. F precum este cea calculată, 
suntem siguri că calculul este drept. 

Pentru epaela acchuiași an 1901, cea de stil vechiu fiind 22, o caut în ! 
şirul epactelor, aflător d'asupra tabelei III și sciind că cheia epactei este 
1 (col6na 14), urmez în tabela III linia numerotată 7 până în col6na care: 
asupra, pârtă epacta 22 de stil vechii, şi acolo pe linia 7 citesc epacta 
11; așa cum s'a calculat cu modul perfect. 

Deci, calculul este exact. 
6). Aflarea anului pascalici generale, care corespunde cu anul 

începător a pascalici parţiale în stil noii.—Pe pagina 22 a tabelei VIII 
S'aii grupat în col6nele 19, 20, 21 şi 22, 23, tâte elementele de stil noii 
a anului incepător pascaliei parţiale de stil noă; și pentru a afla anul 
pascaliei generale corespundător cu acel an începător: nu ne mai rămâne 
de cât a căuta.în pascalia generală, anul la care sc giisesc întrunite tote 
acele elemente. 

Pentru acesta, nu este necesar a se rătăci căutând printre toți anii 
„acele elemente: destul este să le căutăm numaj,la anii cart arm ime- 
diat după anul visect, (acela care are câte două litere dominicale). Şi spre 
mai mare înlesnire să se ia numai ciclul solar și ciclul lunar: care pen- 
tru anul 1901 sunt: ciclul solar 1; ciclul lunar 17. Acestea nu se găsesc 
întrunite în întrega pascalie generală, de cât o singnră dată, la, anul 2109. 
Acolo sunt şi t6te cele-l'alte elemente, acolo este și data pascilor de stil 
noii, care pentru 1901 este April 7. 

Incepând dar, cu acestea se intocmesc apoi pascaliile parţiale, precum 
se arată la XXĂVII, 

Ast-fel tabela VIII, va servi nu numai ca o lucrare pregătitâre pentru 
întocmirea pascaliilor parţiale de stil noii, dar şi ca o colecţiune de e- 
xemple practice, pentru aplicarea noilor. nâstre metode de comput eclesi- 
astic. Se va putea chiar prelungi acea tabelă încă pe 2 — 3000 de ani, 
după exemplele precedente, ceiea ce ar fi o lucrare folositâre în viitor.
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Tabela L. 

Ciclul solar al bisericei. de. Răsărit 

  

    

    

    

    

    

    

    

Fig. 1. - | | Fig, 2 

Combinat pentru mâna a- Usitat în cărțile bisericesci 
nului şi pentru litera domi- numai pentru mâna anului. 
nicală. Anul începe la î Ia- Anul începe la 1 Martie. 
nuarie. 

mi 121314] i >|: 
m, anului | 1 2 3.:| 4.5 in 1 ” 3 it. domn, R E D |C,B „m. anului 1 2 3 

| 5|6171|8 = |n 
( 6 | 77| 1 [2,3 9 6 să 

A|G|F|ED 6 | |1 [3 

9 LOU] 9|10|11|12 
c|B | a:lce 4 |5|6|1 

15 | 1£ [15 [16 13 |14 [1516 
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Ti 18119 [20 17 | 181920 
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SL 21| 22| 23 [24 
B|A|G |EE 5|6|7|2 

25 [6 [27 [28 25 | 26| 27 [28 
D|O|B |Ae aa]                         

Origina ciclului sola în biserica de Răsărit este: 

19): In stil vechii 5508 sau în prescurtare 20 î. d. H. 
20) In stil nou originile variabilile, sunt următârele șâpte nu- 

mere, care se succed îu ordinea următăre: 

[o 90 Bo 40 Bo 60, 70 
8 24 12 0 16 4 20
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Tabela 1 bis, 

Ciclul solar al bisericei de Apus 

„10 Acel usitat de computiştii apuseni 
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20 Același întocmit după modelul usitat în biserica de Răsărit, 
(Inceputul anulu! este pentru amândouă la 10 Ianuarie). 

  

  

  

  

  

  

  

              

cio. solar | 1 2 3 1 

„lit. dom. |G.F| £B D 0 

5161718 
BA] e |r|e 

9 |10|[11|12 
pol Bla le | 
13 [14115 |16| Origina ciclului solar în 
E] D|C|B biserica de Apus este: 
17 | 18 | 19 | 20 
A GIF E D L In stil vechiu 

| 121 |22 23 |24 
coli lsle| Amo... 

25 | 26 | 21 | 28 
E,D| C B A 2 In stil nou 
  

Următârele șâpte numere, care se reproduc periodic în ordinea 
următâre : 
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Tabela V. 

| Pasealia perpetuă . 
După prescripţiunile bisericei de Răsărit 
  
  

  

m, anului a! 6 5 - 4 3. "9 , [ 7 

lit. dom. ă. AB oc D. BI FR. - G 

1 | Ap. 16| Ap. 17| Ap. 18| Ap. 19| Ap. 20| Ap. 21| Ap. 22 
3. | Ap. 16] Ap. 17| Ap. 18| Ap. 19| Ap. 20] Ap. 14] Ap. 15 
1 Ap. 16| Ap-17| Ap. 18 Ap. 19| Ap. 13| Ap. 14| Ap. 15 

6 Ap. 16| Ap. 17| Ap. 11| Ap. 12| Ap. 13| Ap..14| Ap. 15 

  

  

7 | Ap. 16| Ap. 10| Ap. 11| Ap. 12| Ap. 13| Ap. 14| Ap.15 

9 Ap. 9] Ap.10|Ap.121|Ap-'12|4Ap.13|Ap.14|Ap. 8 

1 [Ap. 9|Ap.10|ap.1i|Ap:12|4p. Gap. 7lAp. 8 
12 |Ap. 9|Ap.10| Ap.1l|Ap. 5|Ap. 6|Ap. 7lAp. 8 

14. |Ap. 9lAp. 3|Ap. 4|Ap: 5|Ap. 6lAp. 7lAp. 8 

15 |Ap. 2|Ap. 3lAp. 4lAp: 5lAp. 6lAp. 7lAp. 8 

11 |Ap. 2|Ap. 3lâp. 4|Ap. 5|Ap. Glam. a1|Ap. 1 
18 |Ap. 2lAp. 3lAp. 4|Ap: 5r.30 lar. Ap. 1 
20 | Ap. 2| Ap. 3|Ar.28| Mr. 29| Mr.30|Mr.31l Ap. 1 

22 | Mr. 26| Mr. 27| Mr. 28| Mr. 29| Mr. 30| Mr. 31|Ap. 1 
23 | Mr. 26| Mr. 27 | Mr. 28| Mr; 29| Ar. 30| Mr. 31| Mr. 

29 | Mr. 26| Mr. 27| Mr. 28| Mr. 29| Mr. 23| Mr. 24| Mr. 25 

26 |atr. 26| Me. 27 |atr. 28| ar. 22| rr. 23| Me. 24| Ar; 25 
28 | Ap. 23| Ap. 24| Ap. 25| Ap. 19| Ap. 20| Ap. 21| Ap.22 

29 || Ap. 23| Ap. 24| Ap. 18| Ap: 19| Ap. 20| Ap. 21| Ap.22 

9
 

a
 

                    
NOTA [*. Pentru a se afla data pascilor, se caută epacta anuală” în colâua 1 a 

acestei tabele, şi se urmeză linia pe care este acea epactă, până în colâna care d'asu- 
pra portă, litera dominicală sau mâna acelui an: acolo se'citesce data pascilor, _  ; 

| NOTA II. Acâstă pascalie fiind întocmită după prescripțiunile bisericei de Resărit, 
apoi dacă litera dominicală şi epacta anului ar fi în stil 'nou, atunci și data pascilor ar fi 

“în stil nou, după preseripțiunile bisericei de Răsărit, Pentru apuseni 'servă tabela V bis 
“în. același mod. ia NE i o”



      

  

  
  

  

  

  

  

  

                

15 

| Tabela V bis. 

| o “Pasealia perpetuă | 
După prescripţiunile bisericei de Apus cu adăogirea 

epactelor suplimentare 

, |Epacte]] A B | c D. E | F | 6 
t 0-| Ap.:16:| Ap. Ic] Ap. 1S | Ap. 19 | Ap. 20 lap. ti | Ap. 15 

1 || Ap.'16 | Ap. 17 | 4p.18 | 4p.19 | Ap. 13 Ap. 14 | Ap. 15 
2 | âp. 16 | Apt | Ap. 18 ap. 12 | Ap. 13 [apti | apă 
3 | '4p.16 |.Ap.17 | Apa | Ap.12 | Ap.13 | Ap.14 | Ap. 15 
4 || Ap. 16 | Ap. 10 | Ap. 11 | Ap.12 | Ap.13 | Ap. 14 | Ap. 15 
5 âp. 9 | Ap.10 Ap. 1 Ap. 12 [| Ap. 18 lâp 4 ap. 1 

G | Ap. 9 | Ap.10 | Apa | 4p.12 | 4p.13 | Ap.14 | 4p. 8 
7 |.4p. 9 | Ap.10| Ap.11 | Ap..12 Ap. 13 | Ap: 7 | Ap. 8 

:8 Ap. 9 Ap. 10 | Ap. Il dp 12 |âp 6 lâp. 7 lâp 8. 

9 (ap. 9 | 4p.10'| Ap.-11 | Ap. 5 | Ap. 6 | Ap. 7 | Ap. 8 
10 | Ap. 9 | Ap. 10| Ap. [Ap 5 ap. 6 ap. 7 ip. 5 

1 ap. 99| Ap. 3 | âp. 4.| Ap. 5 | Ap. 6 | Ap. 7 | Ap. 8 

2 | ap. 2 | Ap. 3 | Ap. 4 | Ap. 5 | Ap 6 | Ap. 71| Ap. 8 
13 |âp. 2 [Ap 3 [ip 4 [Ap 5 [ap 6 ap. 7 [ap 1 

14 | Ap. 2 | Ap. 3 | Ap. 4 | Ap. 5 | Ap 6 | Mr.31 | Ap. 1 
15 | Ap. 2 | Ap. 3 | 4p..4 | Ap. 5 | Mr. 30 | Mr. 31 | Ap. 1 
16 Ap. 2 [Ap 8 [Ap 40[ Mr 29 Țar 90 [et apa 
17 | Ap. 2 ['Ap.'8 | Mr. 28 | Mr. 29 | Mr.30 | Mr. 31 | Ap 1 
18 | Ap. 2 | Mr27 | Mr. 98 | Mr. 29 | Ar. 30 | Ar. 31 | Ap. 1 
19 Mr. 26 | Mr. 2 | Mr. 23 | Me. 29 Mr. 30 [arsi lan i 
20 | Mr. 26 | Mr. 27 | Mr. 28 | Mr. 29 | dr. 30 | Mr. 31 | dr. 25 
21 Mr, 26 Mr, 21 Mr. 28 Mr. 29 | Mr. 30 | Mr va Mr, 25 

22 | Me. 26, | Mr. 27 | Mr. 28 | Mr. 29 | Mr. 23 | air. 24 | Mr. 25 
23 | -Arr. 26 | Mr. 27| Mr. 28.] Air, 22 | Mr. 23 |. Mr, 24 | Mr. 25 
24 Ap. 20 | Ap. 24 | Ap. 25 Îp. 26| Î Ap. 2 Ap. 2] ip. 22 

25- |, Ap 23 | Ap. 24 Ap. 25 | Ap. 19 | Ap. 20 |'Ap.21 | Ap. 22 
26 || Ap. 23 ['Ap. 24 | Ap.18 | 4p.19 | Ap. 20 | Ap 21 | Ap'%2 
97: | Ap.25 1 ap. li Ap. 15 | âp. 19 | Ap. 20 [ap 21 Ap. 22 

25 [.4p.16 | Ap.:17| Ap.18 | 4p.19 | Ap. 20 | Ap.21 | Ap. 22 
29|] Ap. 16.| Ap. 17 | 4p.18 | ap.19 | Ap. 20 | Ap. 21 | Ap. 15   
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Tabela VI. 

Data s&rbătorilor variabile, în raport cu data pascilor 
  

  

  
  

      

      
  

  

  
  

        

    
    

                  

    
      

  

                                

DATA | 5 | hmă (E (ea. |. 1.8 „| BE ga | 
, & 22 [33 = Floriile] 3 e E |aa 

pascilor e |. 53. 3 e 3 , E, 3 4, 38 ala 

5 IIS | da] - 4 EA =] ga do |la|= a IȘIzZI& Ss 3 a 5 E Ro lua |R 

Mr. 22 | d 5 | 4 lllan. iilFev. 1|Fer. 7] Mr. 15| Ap. 15| Ap. 30| Mai 10|Mai 17| 6| — 

„23| B 5] 5| > 12] > 2» si-» 16| >» 16|Mai 1| >» ii > 18:5| 6 
» 2:12 || > 18 > ao 9] > 17] o 17|» 2] > 12] > 1915 5 

25| Tl6l—l e ls 2] 50| e 18| > 18] > 3] > 13) >» 20|:5| 4 
s 20] A |s6|a > 15| 35| > sa] o 19| > 19| 4 > dal > 21.53 

Mr. 27 | FE. | 6| 2 lan. 16/Feb. 6Fev. 12|Me. 20] Ap. 20| Mai 5|Mai 16/Mai 22 5| 2 
„23| |||. >-7 > as) a] > aa] > 6] = 16 23| 5] 1 
20 Ș 6| 4] > 18| » 8] » 14| ».22| » 22] » 77| » 17| > 2%:5]— 
2 80 3 “6 5] » 19| > 9.» 15| » 23| » 23['» 8 » 18 » 2): 4 6 

81 H 56| 6| » 20| _> 10| » 16! > 24| >.24 » 9. » 19| _» 261:4| 5 

Ap. 1] Î | 7|— ran. 2t[Fev. 1i[Fev. 17| ate. 25| Ap. 23/Mai 10| Mai 20(Mai 27:4 | 4 
» 2ȚB 7] aj» 22 > 22| > 8] » 26| » 20| > 11| » 2] > 24| 3 
„3 4|7 2 > 23| » 13| » 19] » 27| » 27| » 12 > 22| > 29.4] 2 

2 AL 7| 3] >» aa] >» 14) > 20| > 28] » 28| » 13) > 23| > 30]'gl 1 
> d Hizla »_25|_> 15| > 24] » 29] > 29] > ul > a] » 31 4] — 

Ap. 6| 0 | 7| 5 Ian. 26(Fev. 16.Fev. 22| Mr. 30| Ap. 30| Mai 15| Mai 25 lan... 3186 
» 7 II|7| 6] > 27| > 17| > 23 » ai|Mai 14| » 16| = 26| » 2[3| 5 
» s|P|s8|-— 23 > 18| >» 2ajap. 1] > 2] > 17] » 27] » 3.8 4 
„oC ls ij > 29| > 19| > 25 » 2] »" 3] » 18| » 28| » 4i:3l| 3 

„30| Tla] 2| >.30| > 20| > 26] > a] > 2] > 39 + 2 > 5] 3] 2 
Ap.aa |: % | 8 | 3 |ran. ai]Fev. 21]Fev. 27] Ap. 4|Mai' 5/Mai 20| Mai 30/1un.: 6] 3| 1 

a]: | 8| zlpev. 1] » 22 >» 29] > > 6| > 21| > 31| » 7|'3|— 
„33| A lsls|» > 23| Mr. 1 > 6] » 7] > 22an. 1] » s|2| 6 
»3x | 0] |» 3 > 24 > 2 > 7» sj » 23 > 2 >» 92| 
» 15| Il | 9|—| > 4] > 25| » 3] > 8 > 39| _» 24| >» 3] » 10] 2] 4 

Ap.16| YU | 9| 1 |fer. 5] > 26|Mr. 4[Ap. 9|Mai 10|Mai 25lun. 4[tun. 11| 2| 3 
> 17! UL! 92|» | » 27] >» 55| >» 10] > 11| > 26| » si > 12|.2] 2 

» 18| IN| 9| 3| > 7| » 28| > 6| »-i| » 12| > 27| » 6|'> a3]'2|1 
> 191", | 94! > se. a] > 72| > 12] > 13| > 28] » 7] "1 21 — 
. 20 DI 10 5 ? 9 > 2 > 8 > 13 > 14 > 29 >. 8.» iii 6 

Ap. 21 | l, |10|:6 (Fev. 10| Mr. 3| Me. 9|Ap..-14 Mai 15| Mai 30/lun. Slun. 16|'1| 5 
„ 221|"H |to|—| > ai >» zl > 10| » 15| > 16| > 31] » 10 > 17 1] 4 
» 23|.I0 |o|.1| > 2 > 5] > a. > ae] > alun. 1] ».si| » 18| 1| 3 
22| A [10| 2] > 13] > 6| > 12] > 17] > 18| 5 12 > 12» 19) 1] 2 
„25| Aliol'3| e» ul > 7 > 13| > "18| > 19] 5 3 > 3 > 20 1] 1           
NOTA. — In anii visecți, data intrărel Triodului, accea a lăsatulul de sec şi a sf, Teoeor, când acestea cad 

în: Fevruarie trebue a se spori cu o qi. In aceeași ani, carnavalul de €rnă, este cu o qi mai mare de cât aceea co 
ee arată în acestă tabelă.
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Tabela VII 
: 

„SI 

„Ciclele epactelor” reduse « cu câte o di, 
: după metoda apusenilor 

(Extrase din mirele ciclu de 30 de termine i cu epaetele suplimentare raportate -: 
” la ciclul “lunar e cu origina 1, îd În). 

. 

    
  

  

  

  

  

    

    
      
            

  

                  
Cel din urmă al 30? șir este însuși şirul primitiv : decă ciclu comun. , 

P. Doniel. Calendar Bis. - 11 

Ciclul i sa | 1 2 314 56| 78 9|1011'12[13 14 15|16 17 18 19 . Anti z $ -- . - a primiţi uz 4 23 î 172 9120 1 12] 415 [6 718 29 

1 i boz 25 5627 85 oi lo2 2 14 l23 6 17 28 a 2 2 | 920 1 [208 4 505 7 hsooao bi > 16 27 „3 3 | 810 0[i1 22 3425 6 725 9 ho 2 [841526 4 1 [71529021 2 0324 5 boz, 5 [9 Oi [22 3 1493 3 5 | 17 2 9201 [12 23 4 [15 265 7 82010 2111334 
6 6 ăi [819 0 [120 a lt 256 ÎI7 28 9 PO 112 93 7 7 |[4 1526 [71829 021 2 132445 6 oz 8 ip O 11 2% 8 S | 1455 [61728920 1 12234 526 7 s>9 1021 „94 9 oa 51627819 0 22 3425 6 17 28.9 20 „210 10 11223 415% [21820 hol 2 1324 3 li627 819 

Ciel. e. 11 [1700| 11 [o 1 22 [a 14 23 6 1725 9202 223 4 lo 715 . - . 2 r bu 

12 1 91021 [2132 [51627 519 0 122 3 405 13 
13 2 [26 92011253 [41525 l71820 1021 2 ao 916 14 3 7 S19 01122 [3 1425 iz 920 1 203 413 
15 4 6 718 P91021 [21324 [3 10 27 819 0 [122 314 i 16 5 5 Gaz 55 920 [i 203 [115267 1800 oz oa 17 6 4 516 P7 S10 [04122 [3112561723920 112 IS 2 29 415 96 718 Porto 2132151627819 011 19 8 2 ut 5 617 Ps 90 [11223 41526 7 18 29 10 
20 9 i 2131 sub swlon 3142 5 17 28 9 2] 10 po 112 3 415 b6 718 boi [21324 51697 8 | Ciel. e. 22 [4100] 1 19 011 p2 814 bă Gri PS 920:[11223 141526 7 
23 1 [182910 bi 213.-b1 516 b7 sro 0 22 31125 6 24 2 iz »8 9 bo 112 P3 415 bg 718 291021 [21324 5 25 3 [6 27 S 119 Or 2 314 b5 617 ps 92011293 4 26 4 js 20 * [18 2910 p1 213 24 516 b7 81910119 3 27 5 ju 2 [17 28 9 (20 112 (23 115 96 718 b91021 2 28 6 [n3 24 5 [1627 819 011122 31485 caz fs 920 1 29 7 n2 23 4 326 3 sooo 213 24 5167 819 0 30 | S |i1 22 2 [1425 6 uz 28 9120 112 3415 671829  
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Anii începători pascaliilor 

După pvescripţiile bisericei de Răsărit, 

    

  

  

  

    

          
    

  
      

  

  
  

ANII STIL VECHIU STIU NOU 
, Ciclu solar _ ||Cic. lunar Ciclul solar || Ciclul lunar 

-- = o 2 |lalz | “ = Ia | z = las |s|E|Slzlzl2|.13|EI5|zi„lâls 
S|s8 |s|z[ălăis|elelălzlalslslsl= 

L 2 |3|4l51l6l7]s|9 louis ui ao la 

1901 | 2% [az] 2lc lasi ac] alalrlal az] 
2001 | 2001 | 5| 6| A] z|17|—|—lazl 7]615|s|u|+ 
2101 | 201 [21| 51B| 9112 [20| |a| 5|8B]|—|—|16|2% 
2201 | 2201 [ol] ?]| s| 112| 3|D9|—|—| 2[% 
2301 | 2301 [25| 3|D [19| 2 [22| | 1] £|—|—|_ 71% 
2401 | 3. [13| 2[ 8] 5[3%5[—]- [az] zhoela|o9lahi 
2501 | 1969 | 1| 12| F|10[2 12132! 5[B]|—|[—l6|? 
2601 | 2069 [17| 7] |15|15 | o|'+ 25| 3lp|.—|—|u|i: 
201 | 260| 5] 6lal alti [isio | al alre| 2l10]| 515 
2901 | 2369 | 9| ațo|ul4| so a] 53| = j15|$ 
3001 | ss [25| 3|D [1629 [207 [5] 3lpi—|—l alt 
3101 | 2037 [13| 2|8| 2[%9| sl] al ilelioțu al? 
so. | 23 [az] 7[ [12| [ala [a 51p|—|--]| 8 [5 
3101 | 2337 | 5| 6|a zii [12| 3 25| 3| plasa as [22 
3501 | 2437 [21| 5] 8] 315| ola a) air]—|—ha|E 
301 | 257 [25| 3|D [13| [a6|5 |2|5|B|—l—lu]? 
asoi | 2205 [13| 2| E [1s(2%2| [6 [25| 3iplzlia| si 
3901 | 2305 | 1] 11 F| +[17 |2o|7|a1|1lpl—|—as PS 
soi | 2% [azi [| 911| sila | 5] 6lal—|—asP? 
„101 | 1973 | 5 GA 1i| 7? |2a|2 | 9| | clasa 12% 
so0 | 2073 [21| 5] 819|? [iz] [13] 2] p|—[.- [azi 
s501 | 2173 | 9| | 00| 51% | ola az] 7]6|—|[—]|3|6 
1501 | 2373 [13| 2|£ 1518 [16 [5 | | | c| 4[15]| 2fP5 
3601 | 22 | a1| 11 pi 1 [14| 16 asi 218 ]—|—|| 70 
szor | 2041 [17] 7] G|_6|9 [20| 17| 7] 6|—|—]12|1 
1501 | zu | 5 calul 1 |—[—l | |alilil cl? 
4901 | 22 [21| 518 |i6!2 | sa | 9] |cl-—|—lult 
5001 | 231 | 9| +| 0] 2125 fa 2 las] 2l82]—|—]as 2 
5101 | 241 [25| 31p| 7120 [12| 3'lazi zi6]—|—| 25 
5201 | 2 |a3! 2| e |a2[15 || 5ic|a! afara ||18                                



E , _- , Tabela VIII, 
parţiale, în stil nou 

fără schimbarea epactelor primitive 

  
  

  

  

    
    
      

  

    
  
    
  

    
  

  

                  

ANII Elemente de stil nou 

4 Ciclul solar ||Cic. lunar 

= „|| DATA ADNOTAȚII 
> 25 =: 2 | 8 = e || pascilor Felul reducerilor 5 5 ISIC 
2 | 3 Slălzlel E] 
6 |5 D|RIRISIZ , 
a | 18 |io|>o|al22|23] 2 - 25 

1901 | 2109] 1| 1|Fliz|aulap. 7 | Sura de au 
>001 | 292| 17| €| GIL a Ap. 15 | Natiai de epasita 
2101 | 22471] 21 | 5| B16| gpl Ap. 24 Numai de ani 
2201 2189 25| 31 Di 2! 23 Mr. 29 Nunai de ani 
2501 | 2197] _î| 11| F | 7laolMr. 31 Numai de ani 

2401 | 232717] 727| G| 1 up. 8 Numai de opacta 
2501 | 2269] 21| 5|B 06| sl Ap. 10 Numai de ani 
9601 | 2215] 25 | 3| DI] 4lap. 19 Numai de ani 
201 | 2219] Li 11 F| 5) ap.21 | Deani și de epacta - 
2901 | 2293] 21| 5| Bitdiislap 3 Numai de ani 

3001 | 2245] 25| 3 Di 1lau|ap. 5 | Numai de ani 
3101 |+2277] Li 1| Piti] Ap. 14 | Decani și ae epacta 
3301 | Roz 2! 59| Bi dlasli sp. 24 Numai de ani 

3101 | 2357] 2% | 3| Di1S| 0 [e 29 | Defani și de epacte 
301 |R205 | LL LLFE _4 | 17 Mr. 31 Numai de ani 

di0 | 2352| 21| 5| B|ii| 7 || Ap. 10 Numai de am 
3501 | 2355] 25| 3! | s| 1liap.19 | Deani şi de epacta 
3901 | 2200] 1| 11 Flair, 24 Numai de ani 
1001 |:2251| 53| 6| Alis | Mr. 26 Numai de am 

101 | 231| 9] 4| C| 12135] Ap. 4 | Decani şi do epacte 

4201 | 2267] 13! 2| Eliza Ap. 6 Numai de ani 
4501 [2209] 17| 716| 33| Ap. 15 Numai de ani 
3501 | 211| 9| 41 Ci 2155 | Mr 28 De ani și de epacte. 
3601 | 5259] 13| 28| 720 ar. 80 | Xuinai de ani 
101 | 2237] 17| 77| Gili | Ap. 8 Numai de ani . 

E | . : 
1S01 | 2227] 5! ial oln» "Ap. -9 Numai de «purta . 
4991 | 2869] 9| 41| Citi! a j Ap. 18 Numai de ani 

-5001 | 2317] 13| 2| El 16 [25 jâp 20 | Nuiai de am 
5101 | 2265|-17| 77| G| 2133 | Mr. 95 Numni de ani 

5201 | 24429] 5| G6| A|I5|15 ap. 2 | Numai de eparte   2  
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Tabela IX. (urmare). 

PASCALIA GENERALA 
După pvescripțiunile bisericet de Răsărit în stil vechiu pe 532 de ant 

După care, elementele de comput şi datele pascilor se reproduc: a- 
celeaşi şi aceeași ordină. 

Din acâsta se extrag în perpetuitate: pascaliile parţiale de stil nou, 
după aceleași prescripțiună. - 
    

  

  

  

  
  

    

      

    

    

    
  

                                        

 lelala le : zis] 2 ela 
ANII îlals [25 || Dara - ANII 38| 2 | Dara 

pascaliciă 3 & Ri 3 & pascilor “pasoaliei Ss a a IS E pasalor 

1931 | 2473 |] 1| Filia Ap. 7 1973 | 2505 | 5] ol A |i+| ? || Ap. 16 
42| 74| 2) E 1:2]29 | Nr. 23 74 66) 7] G hi5i18 ap. 1 
43| 75|3| 31 D|3lu |âp.12 „75 77| 7] 1| Fiii 29 ap. 21 
41| 76 [4|45/0,B] alt? | Ap. 3 76 S | 8|2,3/£,Diiz| îi | Ap. 12 

1945 | 2477 | 5|. 6| A | 5128 | ap. 23 1977 | 2509 | 9| | Cc [i8]22 | Mr. 28 
36| 75| 7 G|6v liAp. S 78 | 10 |i0i 5! B 19] 3 | 4p. 17 
37| 7917] 1| [720 |Mr.a1 79| 11 [ui] GA [iii lap. 9 
48 |  S0 | 8/2lE,D| 8] 1 || Ap. 19 S0 | 12 [12 71|G,F|| 2| 23 | Ar. 24 

1949 | 2481 [9] | cole | ap. 11 1951 | 513 ha] 2! £ |] 6 || Ap. 13 
50 | 82 [10| 5] B [10|23 | Mr. 27 s2 | 4 li] 3 Dia? ap. 5 
51| 83 [ia] 6 A'liii 4 | Ap. 16 33| 15 [15] 4] 0[5|28 || Ap. 95 
52 | S1 |i2]71|G,Fh12]15 | Ap. 7 81| 16 [I5l5,6|Bal|6| 9 |4p. 9 

1953 | 2485 [13| 2| E [3/26 | ar. 23 1985 | 2517 [iz] 7] G|7[2 ap. 1 
54| 86 [14] 3! D [ia] ? | ap. 12 --56 | 18 [18| 1| ris 1 Ap. 21 
55 | 87 io] + C llt5l18 |ap. + s7| 10 [19] 2] 8912 ap. 6 
56| 88 [16]5,G|B,Al|16|29 | Ap. 23 88 | 20 [20[3,4/D,0[10] 23 | Mr 26 

1957 | 2189 [17| 7| G li7iti |Ap. 8 1959 | 2» [21] 5] B ui] 4 || Ap 17 
58| 90 [is] 1| F [si22 | ur ai 90| 22 [22] | A 215 |4p. 2 

59| 9 io] 2] £ Îi9i 2 || Ap. 20 “91| 23 123] 7] G [13]25 | are. 25 
60| 92 lo/34lD,C alt ap. + --92 | 24 [24 12] F,EJ4] 7 | Ap. 13 

1961 | 2493 l21| 5| B || 2]25 || Ma. 27 1993 | 2525 [25| 3 D h15 18 âp. 5 
62| oa l22] 6/ Ala ap. 16 94| 26 [26| a] C [16/29 || Ap. 18 
63| 952 7] Gali: ap. 2 "-95 | 27 [7] 5] B IL? 1 Ap 10 
641| 96 [ou] 121 FE 5|25 || Ap. 20 96| 28 [2SI6z|A,G]is]*2 | ap. 1 

1965 | 2497 [25| si Dle 9 | Ap. 12 1997 | 2529 | 1] a| P 19] 2 || Ap 14 
66 | 95 [26| 4| C|z2 l.o2s | |::95| sola 2 E 1] îi Ap. 6 
67| 99f7 5- Bis] 1 |aAp.17 |-| 991| 31|3] 3] DI2]= ||. 29 
68 | 2500 l>8i6,7[A4,G|| 9|12 | Ap. 8 2000 | 32 | 445|0,B] 38| € | Ap. 17 

1969 | 2501 [| a] e (hoj28 farm. a | [2001 [asa] | alalit (a. 2 
70 2[2| 2] E [ui] 4-|ap.13 "21 ale 7] 0 15ţ23 | ap. 22 
71 33| 3 D at5 lap5 3] 3517 1 Flo 9 ap. 14 
72 + | s145/c,Blia26 | A, 27 +41] 36| sl2al&DIl 7120 [| Mr. 29  
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"Tabela IX, (urmare). 

  
  

  

  
  

          
    

    

    
  

  
  

  
    

  

      
                            

ss] 2 |e Is] ele 
ANII 2|4|S |2|£ | DATA ANI  “|ăi a | SI2(g | DATA 

pascaliei I3 & | 5 Z pascilor pascalici [3 S a: 3 A pascilor 

2005 | 2537 [9] al cls 1 | Ap. 18 2041 | 2573 |izi 7] G|6| 9 |ap. 8 
6| 38 [10| 5| B|9|12 | Ap.10 42| 74 [8] 1| PF [7]20 Mr. 31 
7'| 391| 6| A |10[23 Are. »6 43| 75 9] 2] E [8] 1 | Ap. 20 
S| 40-:2|7GFlua| 4 1 Ap. 14 44 | 76:[20/3,4|D,0| 9[12 || Ap. 1 

2009 | 2z1 ja3 2] E hh2]i5 | Ap. 6 | | 2045] 2o7z li] | B Îol23 aur. 27 
10| 42 [r4j 83| D [18[25 Ir. 22 46| 78 22] 6| A [4 | Ap. 16 
1 | 43 Î15| 4] Cha] 7 [apa 47| 179 [23| 7| G |l215 lAp. 8 
12| a [606 BAli513 ap. 2 45| 80 [as] 12 F.E13]26 || Ar. 23: 

a i = 
2013 | 2545 [17] 7] G [1629 | Ap. 22 2049 | 95S1[25| 3 Dha 7 lap.12 

14| 26 [8 2] Fazii ap. 7 50 | 82 [26| i C [15/18 | Ap. 4 
15| +7 [19| 2) E |18|22 Mr. 30 51 | 83 [27| 5| B [16[29 | Ap. 24 
16 | 45'[20|3,4/D,Ch19i 2 | 4p.18 32| Si J2SIG7IAGIz|ii | Ap. 8 

2017 | 2549 | 5 Baii lap. 3 2053 | 2385 | 1| 1 FE |18|22 | Mr. 31 
18 | 50 [22| 6| A |2[25 || ar. 26 54| 85|2] 2] E [19| 3 | Ap. 20 
19| 51,P3| 71 G|3 4 | A4p.15 55| S87|3] 3 Dliiit ap. 5 
20 | 52 PI Eat ap. 6 50 |' SS [ 4[4,5|C;B| 2125 | Mr. 27 

2021 | 2553 [25| 3] D |5[25 |ap.19 | [2007 [25s0|5] cola la] 6 | Ap. 16 
22] 516 31| CGS ap. 55| 99[6| 7 Gali [ap 1 
23| 0527] 5] Bi7z20 |lap. 3 59| 91[7| 1] F [528 ap 21 
24 | 56. SIGT|AG| 8] 1 || Ap. 22 60.| 92.| S(23'ED|e| 9 |Ap.12 

2025 | 2557 [1] 1] FI912 | ap. 7 2061 | 2593 | 9| 4.0 |7[20 | Mr. 28 
25| 53|2 2| E ho mr. 62| 94 [10| 5I B|s| 1 | Ap. 17 
27| 59[3| 3 Di] 4 | 4p.19 63| 95 Gl A 912 ap. 9 
25| 60[+4[45/C;B|12)5 lap. 3 61 | 96 [12 71|G,FL0[23 || Mr. 31 

. | 9, 

2029 | 2561] 5) 6| A [13126 | Mr. 26 2065 | 2597 |3l 2] E lua] 4 || Ap. 13 
30| 62[6| 7] G 14]? | Ap.15 65| 9854] 3 D 215 ap. 5 
31| 637] 1| F [15 15 Mr. 31 67| 99 [15! 4 C [1325 | Mr. 28 
32| 6% | SI23/EDii6]22 | Ap. 19 68 | 2600.16! 5,6| BA 14| 7 || 4p.'16 În 10 

2033 | 2565 | 9| +| C [iz]! | ap.a1 2069 1 iz 7] G 1518 jap. 1 
34 | 66.[l0| îi B [us(22 || Ar. 27 7 2 [IS 21| F l16/29 || ap. 21 
35| 07| 6 Aț19 9 lap16 || i 39) 2] E uzi |ap. 6 
36 | 68 [i] 20 [GE all4 | ap. 2 12 4 [20| 34| D,C|18 22 || Mr. 28 

2037 | 2569 [13] 2| E | 2[29 || r. 23 2073 | 2605 [21 35! B Îi 3 Ap. 17 
33| 70-[l4! 3| D836 |ap.12 74 622 6 Alalii |ap. 9 
39 | zi [15| si Cal? ap. a 75 7 3 7] G [| 2[25 || Mr. 25 
40 | 72 [6 56I BA! 525 | Ap. 23 10 S [24] 12 FE] 3| 6 | Ap. 13          
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ls] az sale | 
ANN || 3|S |2lz | Dara “ANII  4$le|S E] z| Dara 

ici ls |a - SI E ilor pasealiei 5|& = |s £. | pasci pascalici : S | & E | pascilor a IS|&la 5 | pascilor 

2077 | 2609, [25| 3' D |ajaz ap. 5 2113 | 2635,| 5.6 «A i :5 | rr. 2 
78 | 10 [26| +] C [65| 25|] Ap. 25 14] 46 [6 7 Gai 6 âp.15 
79| auz] 5] B|6| 9] Ap. 10 15| zi a Fiat. su 
80| 12 sie aci 7] 20] Ap. 1 16| 45,| S23 £D| 5! 35] ap. 19 

2081 | 2613,|1| a] ra 1|ap.2i 2117 | 2649] 9] 4 06, ap. 
82, 142 2] BIOalap. 6 18, 50[10 5 D-iz ia. 3 
83 | 1518! i D [io] 23 | ur. 29 19| 51 6 Al8 1! Ap. 16 
s1| 26, sas ophul 4 | ap. 17 20| 52,[i2 7 Geo tlap. 3 

2085 | 2617.] 5! i A hal a3|aAp. 2 2121 | 26333 2 m În0' 2: ax. 30 
s6 | 186! 7 6 lasi os lar. 25 22| 54 3 D lua] 14| ap. 19 
87| 19|] si 7 a] 7 Ap. 14 23| 555 4 Clio jap. 4 
SsS| 20|s »3l BD! 18 Ap. 5 24 | 56:[16 5,6 BAl13! 25|i dr. 26 

2089 | 2621, 9, a co ho! » Ap. 18 2125 | 205717 7, G n î | Ap. 15 
99| 220 5! B uz] 21| 4p. 10 26| 3818 1, P (15! IS. si 

9; 23,[u] ca isi 22 ar. 56 27| 5919 2 E tng! 20| Ap. 20 
92| 24:[12,71| G,FL9| 3 || Ap. 4 28 | 60.[20 34 Bc uz] HI ap. 

2093 | 2625, [13 2 £ || 14| ap. 6 2120 | 2661;(21 5 B isi | are 2 
94| 26. a D [2] 25| ar. 20 30| 6222 6 4 in9! 3| ap. 16 
95| 275, al 03 ulap.a 31| 632 76 1 | Ap. s 
95| 2316 56 Bala 17| ap. 2 32| GI [2412 FE 2 23| Mr. 23 

2097 | 2629 [iz 7 G | 5! 35| Ap. 22 2183 | 2665:[25' ai D [ai &| ap. 12 
„951 s0.ji8 aj Fl ap. 34| 06,[26, + O laliZfap. 4 

99| 31,19 2 8 [720 |are. 30 35| Gr; 5! Bla 3 | ap. 24 2100 | 32 [20 300| 1 | Ap. 18 36| 65:f25 Gale! Plap. Ss 
2101 | 2633, [zu i 3 [912| ap.10 | | 2082] 669-fa] aj e [7] aur. ar 

2] a4f22 [a 0, 20[ae.26 | | 381 70l2] 2 pls! 1 ap. 20 
3| să 7 luai +] Ap. 15 39| 7i[:3 si Bio 12| ap. o 
21| 36. val eeh2l 13| ap. 6 40| 724| ala, Bo! 22| ae. 2 

2105 | 2637.|5' 3! D lia] 25 | are. 20 214 | 26135] 6! A 1] 4 Ap. 16 
6] 385]! al c ha! iapa s2| jol | G 2 E ap. s 

71| 39f27 5 B 5 1Slap. 3 43| dl ap FE las) 25| de, aa 
S| 40.28 6,zi A.G] 2% || sp. 22 41 | 20| SI23 EDinusi | Ap. 12 

2109 | ocsi-la! 1] Fii Ap. 7 2145 | 2677.1.9] +! o 15 15 ap. 4 
10| 422 2] £ ls) 22| ae. 30 46 | 7510] 5) B l6| 22| ap. 24 
nu 43] 3 3 D (9) 2 |] Ap. 19 ii 191| 6| A Nr HiAp. 9 
12) ala aseplal il ap. 3 îs so-hzizal c;elus] 22 | ar. 1    
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ANII île IS IZla | DATA ANII :[$l2|S |2| 2! Dara 
pascalieu 3lă a Isi e ! pascilor pascalică +|s|£: 5 [IS z pascilor 19| i | | PRI R O cz 

2149 | 2681,[i3| 2, E 19 | Ap. 20 2185 | 2717,[21] 5 B lnz, au] Ap. 10. 
50 5214) 3 DL ulap. 5 S6 18.pP2 6 A 18 <a] Mr. 26 51| Să] + 02 a | ar. 28 S7| 19 [23] 7 G [19 “ş|l Ap. 15 52| 84,|10|56B4|3 | Ap.16 ss| 202412 pelul aq Ap. 6 

2153 | 2088, 7] î Ga ap. 1 | 2159272 bo] 3 D 2 as are. 20 Bi S618 1 Fă agiapai 9%; 22126 4 G[5 apa 
55 Sr |L9, 2 5 6, pi 4p.13 91 237 5 Bl ap 3 56 | SS 20 3,4 DCI 7! 20 || Me. 28 %| 24 867 AGl5 ag) ap. 22 

2157 | 26891 5 B|s8 1 || Ap. 17 2198 272511 1 PG. vlap.14 53| 90[2 6 Alo lay. 9 94| 2042 2 E 7, 20] Mr 30 59| 01.p3 7 G (10 i | Mr. 25 95| 2218 3D|s 1ll4p.19 60| 92.21 12 FEN! 4 | Ap. 13 9%| 2891 45 CB|9 12|] Ap. 10 
2161 | 2694 5 3 D li 13 Ap. 5 2197 | 27295 6 A 10 23 || Mr. 26 62| 94.6 4 Ca 26 | Mr. 28 9%! 3016 7 GIlt +4|Ap.15 634 oh, 5 Bi 7 aAp.10 9%; 37 1 Ph asap. 7 GE! 9G+f25 Gz AG]I5 15 ap. 1 2200 | 32| 8 28, E,D|13 46] Mr. 22 
1165 | 269711 1 Fi 2 ap.21 2201 | 2733] 9, si c lia lap.uu 66| ss.|2 2 E hu lap. 6 >] asli0 5! Bă oslap. 3 67| oo:fa 3 D is 22 Mr. 29 3| 35 1] 6! A 16, 29| Ap. 23 68 | 2700] 4 45 CBhO | apar 42| 361271 GFEN7 01| Ap. 7 
2169 | 2i01:[5 6 Ala lap. 9 2205 | 2737:|13| 2] E 18; 32 || Mr. 30 70|  2]6 7 G2 25 (ur. 25 6! 3814] 3] D 19 2 ap. 19 

TI 3] 1 F[3 6|aAp.14 7] 8915 4 Clip. 4 72| | S23EDla ap. 5 S| 40 [16.56 BA! 2 23|] are. 26 
2178 | 2705: 9, 4 Co 28 | ap. 25 2209 | 272. jul 7] 6 3: GI Ap. 15 74| [0 5 BIG vliap.10 10| zis! a] Fa aa. ai 75| zu! 6 alia. 2 a] 439 2 B[5 28] ap. 20 6 S|12 71 GFIS 1 Ap. 2 12| 420 34)D;0]6 apr 
2170 | ai00 [13, 2 E [9 12 [ap 6 | [28| azsl21] el p [7 20[ap 3 78| 10| 3 D 1022 |iur, 20 ai 452 las 1|ap. 16 79| ud i O aj 4.18 15| 73 716 lo 12|ap. s 80| 12 [6 spal | ap » 16| 45 ij 1e|eelo! 2 | ae. o 
2181 | 2713-|17 .7] G 13 26 || are. 25 2213 | 2749.59] 3! D lu] 4|| 4p.19 82| a [18 a] Fii e |apira 18| 5026, a] o [2 15]ap. 4 S3| 15:[19, 2| E [15/18 | ar. 30 19| 81 [27| 5] B [13| 26 | ur. 27 S1! 16 P0 aul DC ci ÎI 18 20: 52 PB6714,Gla4: 7 Ap. 15     
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Tabela IX. (urmare). 

  
  

  

  

    

  

  

  
  
    

  
  

    

  
    

    

  
        

                                  

|| 2 js zis] = 
ANII &|3|S!E2la | DATA ANII 22| [8 |2la | DATA 

pasealiei *! [5] | + ls Z pascilor pascalici  |s|â | |is Ei pascnlor 
Slzla 9|= 1553 pla 

2521 | 2753. | 1| 1| F [1518 |Mr. 31 2957 | 2789 19| 14| C l13l26 | Mr. 28 
22| sala 2! E li6l»o || Ap. 20 58 | 90'|io! 5! B [li] 7 || 4p.10 
23| 55| 3| D zii | Ap 12 59| or ii Gl A l5l18 ap. 2 
24| 55 [al45CiBliS|22 || Mr. 27 60| 92 Î12171|G,Fi16]20 | Ap. 21 

2225 | 9757:| 5]. 6 A [19| 3 | Ap. 16 2261 | 2793 Îi3] 2 E N7i | Ap. 6 
201 5316) 7 Gill Ap. 8 62| Daţi 3] D 18/22 | Mr. 29 
27| 59|] 1| F2]25 axe 24 63 | 95 [15| 4| 0119] 3 || Ap.18 
25| 60.|8|23/5D|3i î Ap. 12 61| 96 [16[ 50| BAN I|24 Ap. 9 

2229 | 2761 | 9! +] o || ala7 | ap 4 2205 | 2797 [uz] 7] G [| 2|23 | ar. 25 
30 62. [10| 5| BI5% i Ap. 24 66 SS [IS] 1| F|3 5 Ap. 14 

3l 63 || 6i Al6/ 9 | ap. 9 67| 99 19] 2 Eat ip. 6 
32| 64 [2] z1[6,F] 7]2%0 mr. 3i 68 | 2800 [20| 34| DC] 5|25 || Ap. 25 

2233 | 2765-li3l 2| Es] 1 | Ap. 20 2209 | 2501 [21| ăi B 16| 2 || Ap. 10 
34| 66 [is] 3 D|9I2 lap. 5 70 2-2] al A 729 lâp. 2 
35 | 67.[i5| 4| C li0|23 | Mr. 28 | 33] 7] 6181 | Ap. 22 
36|  6S:[i6] 5,6 BANI] 4 || Ap. 16 72 4*[24| 12| FE] 9] 12 || Ap. 6 

2231 | 2769 uz! 7| G n2]15 | Ap. 8 2273 | 2805 [23| 3| D 110|2% | Mr. 29 
35| 70.8] 1| F [13l26 || Mr. 24 14 6 [p6| 4! Ciu] t lap. 18 
39 | 71:19] 2 E la! 7 | Ap. 13 75 7 27] 3] B 215 ap. 3 
10 | 72.120] 3.4|D.C0 15| 15 Ap. 4 76 S [28| 6,7] A;G113]25_| Mr. 25 

2241 | 9773-21] 5) B |i6l29 | Ap. 24 2277 | 2509 [1] 1| F ia] î | Ap. 14 
42| 740 Ga hit jap. 9. „78| 10|) 2! E (1515 | Mr. 30 
43 | 75 [23] 7| G 8:22 lap. 1 79| 113| 3! D (16|29 | Ap. 19 
14| Gl] pEl19! 3 || Ap. 20 80 | 12| 414,5'0,Bhiz1i | Ap. 10 

2245 | 2777 [25| 3 p |1|14 | Ap. 5 2251 | 28133 | 5| 6! A lhs|22 || Mr. 26 
46 | 78126] 4| 0 [2]25 || ar. 28 s2| 14[6| 7| G 9] 2 | Ap. 18 
47| 79-27] 5 B|3| 6 | Ap.17 s3| a5 [7] a] Palit ap. 7 
48| so Îsi al? ap. 1 s1| 16 |s8[2318p|2125 | ar. 29 

2249 | 2781 | 1| F |5[25 | ap. 21 2255 | 2817 [9i | Cl] $ lap.11 
50| s>|o 2] Ele] 29| a4p.13 ss | as |io| 5| Bali? ap. 3 
51| 8] 31 D |7]20 | Mr. 29 87] 19 ia] ci a l5|2S ap. 23 
52 | Si] alasloBls| 1 || Ap. 17 88| 20 |i2 71| GE] 6] 9 | ap. 14 

2253 | 2785 | 5! ol a 9]? ap. 9 2289 | 2821 [13 2 El 7[20 || A1r.-30 
54| s6|6| 7] c Lo] 22 || Mr. 25 99| 2 ha] af Dis) 1 | Ap. 29 
55| s7|7] 1] Ph 4|ap.1u4 | hai ac lo|E apuu 
56| sslsl2azlepih2 5 ap. 5 "92. 23 li6l5,6B„Alt0] 2? 1] Ar. 26                
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zis ela zisla le ANI [EI SIE|E | nara ai -[[2]5 JE] z | nara 
pascalici - [si 2 | [la „ascilor ascaliei 318 | sl & || pascilor : Ss] SR |! be ISIS A SEI? 

2293| 28:57] 7i G ua] 4 || Ap. 15 2329) 2s61]25| 3 D | 9]12 | ap. 5 94| 26sj 1 F l2l15 Ap. 7 30| 62126 4| C [10| 25 | ar. 28 95|  27]19| 2| E [13] 26 | Mr. 23 31| 637|. 5! B ua] 4 ap. 17 
96 28120) 3,4) D.CI|I4|_7 | Ap. 11 32|  64P867|A,G[12| 15 | Ap. s 

2297| 282921] 5| B [lo] 18 | Ap. 3 2333] 2869] 1 1| F [13/26 || Mr. 24 
95|  30|22| 6| A (16/29 | p. 23 34| 66| 2, 2| E [4 î [| Ap.13 
99) 3123 72| Gaza ap. 8 35, 673 3 D 515 |lap. 5 230| 322412] FE [18| 22 || Ar. 30 36| 68) 4,45|0, |u6] 29 |-ap. 24 

2301] 2833125! 3! D no] 3 | Ap. 19 2337) 2869] 5, 6. a iz it lap. 9 2] 54126] 4] Cala ap. 4 asi 70] 6, 7] c hsl22 ap. a 3| 35027] 5] B [2] 28 | e. 27 39 il7, 1] Fo! 2 | ap. 14 
1] 36[2516,7[4,G]3| 6 || Ap. 15 40 72| 82BED|1jlt|4p. 5 

2305| 2537] 1| a| E ||| 17 | Mr. zi 2341] 2673] 9 +] o [2125 rr. 28 
6| asa ui E 5, 28 | Ap. 20 42) 740 51B [3] 6 | Ap. 17 
7] 398 3] D|6j 9iaAp.12 43 iu! 6 Ala lap. 2 
e 40 soon 720 || a. as “ze za] Gel 5] 25 | ap. 21 

2309) 25415] 6, 4 [si a Ap. 16 2340, 257713 2| E [6] 9 | Ap. 13 
10| 426| 7| 6 [912| 8 46, 8 2] D|7]29 1 Mr. 29 
11) 337| a F 0 23| ar. 31 47| 1915 al Cs 1 |laAp.18 „12 | slaa golul 41 ap. 19 48) solu 36| BA] 9] 12 | ap. 9 

2313] 2845 d dc 12, 15| Ap. 4 2349] 2sa]i7 7] G lo! 2% | ar. 25 
14) 46|10 zi B 3 26 | Mr. 27 50| 828 1] Fu] +lap.1i 
15| 270| 6 A til 7 Ap. 16 5) ssj19 2] E [i2[15 ap. 6 
16| +48 12| 74] GE 15 15 | Mr. 31 52|  84[20 3.4 D013) * | Mr. 28 

2317] 25193] 2! E lic, 20 | ap, 20 2353) ass5f21 5i B 4] ? || 4p. 10 
18| 285014] 3 D [17] 11 | Ap. 12 di]  s86|22 6! A [15] 15| Ap. 2 
19| ars) | c is! 22 | ur. 28 55|  87l23' 7] G [6/2 Ap. 22 
20|  52[16[5,6 Ba[i9! 38| Ap. 16 56|  8sf24' 12|PEiz] 1! | ap. 6 

>321| 2853]17 7| G U 14| Ap. 8 2357] 2889125 3] D [18122 | arr. 29 
22 Diis| 1 P [2120 3tr, 24 58|  9ol26 «| C lo! 3|| Ap. 18 23| 559| 2 E [3 6i ap. 13 59 oz 5| Blat (ap. 8 
24 B6f20'34 DC Al 17 ap. 4 60| 928 6,z[a,G] 2] 2% || ar. 25 

[za PE _— —— — 2325| 2s57]ei| 5, B | 5] 95| Ap. 24 2361| 2893] 1| 1] Pa “| Ap. 14 26|  5s]22] 6' alei 9lap. 9 62| 92] 2] £ [41 (ap. 6 >7| 95) î 6 [7] lan a 63 [3] 3 D525 ap. 19 
2 colslieleels] 1! Ap. 20 64 Sal 4cBil6 “|| Ap.10  
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Tabela IX. [urmare]. 

  
  

  

  

    

  
    

  
      

  
      

      

      

    

                                

ANII 212 |3 12| 2 | DATA ANII 518| a | 9 12| | DATA 
pascalici :]s|4& | = [si £|] pascilor pascalică * [sl £ | = |s| 2] pascilor 

9 ARIPI [oi IpPIs 

2365 | 2897:| 5] 6| A|7| 20| Ap. 2 2401 | 2933 [13| 2| E | 5| 281| Ap. 20 
06 956| 7 G|S| 1 Ap. 22 2 344| 3 Didi 9|Ap.12 

67| 9917] 1] Fl912|Ap. 7 3] 35:h5| 4 017| 20| Mr. 28 
68 | 2900 | 8| 243| E.D|19| 25 | Mr. 29 41 36 Î16]5,6/BA|S| 1 Ap. 16 

2369 | 20014 9] | C || +4|| Ap. 18 2405 | 2937.:|7] 7] 6 [9] map. 8 
70 20| 5] BIl2] 15 Ap. 3 6] 38:18] 1| F 10 dir. 31 
71 3 na] | A 13) 26 || Mr. 26 7] 39119] 2] B 11| 4l4p.13 
72| 4 71| 0,FÎL4|_7 || Ap. 14 8| 10:[20|34|D,0[12| să] Ap. + 

2373 | 2905 |i3| 2! E [15| 15 |] Mr. 30 „2409 | 2041 [21] 35| B [13| 26|] Mr. 27 
74 G-is] 3! D 6] 20 || Ap. 19 10 | 424422] 6] A Li] 7] Ap. 16 

-75 7. 15| «| C 17| 21 || Ap. 11 11 | 43+023| 7 G 5] 15|aAp. 1 
70 S [16] 5,6| BA |1S| 22 || Mr. 26 12 | tt [24] 12] F.E[16| 20|] Ap. 20 

2377 | 2909 iz] 7] G 19| & || Ap. 15 2413 | 294525] 3| D [17| îi Ap. 12. 

78 10 [IS 1] Fi taltap. 7 14 46126] 14| C 118| 221| Mr. 28 

79| ar [19 2] E [2] 25| A. 23 15| 47 br 95| BI 3 Ap. 17 
S0 | 12.120|34|D;C| 3) 6 ap. 11 16! 4S:PSI0zAGl1| tip. 8 

2331 | 2913 il ş| Bliliz Ap. 3 2417 | 2939 [1] 1| F [2] 25| Mr. 24 
s2| 142 6 A]5 251 Ap. 23 18| 50|2] 2 E |3| 6lAp.13 
sa! 153 zi G|6i 9|ap. s 19! la solara. 5 
Si | 16:24) 12| BEJ 2 20 || Ar. 30 20 | 52] 4[45[C.B| 5] 35| ap. 24 

2385 | 29175] 3| D|S8 1 || Ap. 19 2421 [295315 60| Al6 9laâp. 9 
86| 186| 4 CJO 2 apara 22| 54-16] 7] G|7| 2lap. 1 
S7 | 19-27] 5| B [10| 2% || Mr. 27 23| 557| || F|s ti Ap.21 
S8 |  20"PSi6,7 AG! + || Ap. 15 24| 56: 823IBDI9 22| p. 5 

2389 | 2921 [1] a] Fl2i.l | Ap. 7 2425 | 2957:] 9] 4| C [10/23-] Mr. 28 
2390 | 22.] 2] 2| E [13| 26 || ar. 23 26| 5S:|10| 5i Bu 4 Ap. 17 

91| 233] 3 Dai 7 | Ap. 12 27| 59:11 -6| A-[12]| 13 (aAp. 2 
92| 24 [4145|GBI5] 15 | Ap. 3 „28| 60 [12/71] G,F[13| 36| Mr. 24 

2393 | 2925] 5| oi A [16| 22 | Ap. 23 2429 | 2061 [3] 2 £ la 7] Ap. 13 
94| 2616) 7] Gil ap. 8 30| Goia] 3] Dus illa. 5 
95| 27-17] a] F [1822 | Mr. 31 31| 63 [15] „| C lic! 29|] Ap. 18 
“96|. 28| Sl23lEDII9 2 | Ap.19 | | 32| 61 [16|5,6| Bahr] 11| Ap. 9 

2397 | 2929 | 9| „| C || 2]14 | Ap. +. | | 2433 | 2965-fi7| 7] 6 js 22| Ap. 1 
9%| 3010; 5] B|2[25 | ar. 27 „341 66 [18| 1| F [19 21 Ap. 14 
99| 3111 6 A [36| Ap. 16 "35| 67[19 2 Ela|lItlap. 6 

2400 |! 32 [270| Gr jure. si 1 36| 68 |20j34lD,0l 2! 35| Mr. 28            



  

173 

  

Tabela IX. [urmare] 

    

  

  
  

    
  

  

                  

  

  

ai] ziz | se 5] ANII [52| SE g| Dara ANII  |5|2|3 25| DATA 
ascaliei  |s| Zi ls] E | paseil ascalici [sl £ | Îsi 21 pascilor pascaliei sl a 5 2 | paseilor pascalici | S|3 5|ă „e 

2437 | 2969 [21| 5 B [3] o | Ap.a7 |. [2457 [20959 [3] 2 psi ap. e 
33| 7022] Ga aia ap. 2 | | 58! 9olu! 3 p lslos Ap. 19 
30| zip 76 [5los | p.22 59| 91 joj'a cj 9 apa 
10| 72 [24 12|p|6) 9 | Ap. 13 60 | 92 [16 5,6 BAȚ7]20 | Ap. 2 

2441 [2973 bo ap 7 20 || ar. 29 2461 | 2993 jiz| 7, 6 || 1 | Ap. 22 2] zabe d o|si 1 ap. 18 e] os a e [92 ap. 7 13| 7 br 3 n 912 [Ap 10-| | 63| 95 ho, 2 £ [r0[:-[ are. 30 14 | 76 PS 6 AGho,22 || Ar. 25 64| 96 [20 3,4 D,CHal| 4 || Ap. 18 
2445 | 2977 [aj a] e lar] £ |ap. zi] | 2100 | 2992 la] 5i.B l2j13 | ap. 3 

46| 18[2) 92| Ela ap. 6 „66| 9522; 6 A palae lar. 26 12| 79[3j 3  hal26 [a 22 7] 993 76 ha] ap. 1 15| 80| 4j450;Blai].? |ap.10 |.| 68| 3000 24 12 PE[I5)18 | Mr. 30 
249 | 2951 [5| 6i A [15| ap. 2] |2s60| aooril5! a! p halza ap. 19 50| s2|6| 7] 6 hci2 | ap. 22: 20| 2-f20l 4! 0 zu |ap.u 5! Siza er zu Ap. 7 71 3 27] 3l 8 sl | srp 27 

52| 81| S23|EDjis2 | are. 29 72 4 28 67| 4,G 49! | Ap. 15 
2453 | 2955 i 4 C ln9:* || Ap. 18 i 

54 | 8 10 5 B 11 Ap. 3 
55|. S7 [ii] ja [2% |atr. 26 
56| 88 i PU GF| 3:65 | Ap. 14             
Anul următor 2473, având aceleași elemente și aceeași dată. a pas- 

cilor ca și anul 1941, de la care s'au început, apoi cu acel'an se în- 
cepe un al doilea period de 532 de ani, și ast-fel toți anii viitori, ur- 
m67ă a, se potrivi cu unul din anii acestui period, atât în privirea ele- 
mentelor cât și în privirea, datei pascilor. SE 

Acâstă pascalie este dar, tipicul perpetuu a datei pascilor ortodoxe. - 
Din acâsta se extrag tâte pascaliile parţiale, atât de stil vechiu cât și 
chiar și de stil nou. — Pentru anii a cărora milesim este mai mare de 
cât acel al anilor din pascalia generală; spre a se afla anii pascaliei, 
cu care ei se potrivesc,se reduce milesimul lor, cu unul sau mat multe 
peridde câte de 552 de ani; iar pentru anii anteriori, milesimile se spo- 
resc cu unul sau mai multe periâde, câte de 532 de ani. 

 



Tabela X. 

Pascalia parţială, în stil nou de la 1900-—1999. 

Extrasă din pascalia generală de stil vechiu de la 2108—-2207. 
Reducere, numai de ani. Secularul 1900 din Visect devine an co- 
mun. În acest interval, ciclul solar se calculeză cu origina 4: 
cheia literei dominicale fiind 6. 

Ciclul lunar, continuă a fi a 7* transformare din tabela III 
şi se calculeză cu origina 16. 

  
  

  

  

    
  

      

  
      

  
    

                                  

lăsa as zise |a 
AxII [3215 E] s | Data an [ŞI I 533| Data” 

curenţi. |s|£ | = |s a pascilor cmenți |s|& | |s| &| pascilor 
5|a 13 Bla 5|a|a | 

1900 [28| 7| G 6! 29 || Ap. 22 1900 | din visect devine comun 

1901 | 1] a] E liz sa ap. 7 1925 l5] a] [3] || Ap. 12 
2 |2| 2| E [18| 22 || Mr. 30 26 [26| 4|-C 4] 17 Ap. 4 

3|3| 3] n lo! 3 || Ap. 19 “or hr] 5] 85] 28|] ap. 2 
+ |ijazoBlal 1 || Ap. 3 28 [28 6z| A] 6|_2| Ap. s 

1905 | 5] 6| A | 2] 25 || Mr. 26 1929 [-1| 1] Fl] 20| Nr. 31 

6|6| zi 6|3| 6 || Ap. 15 302| 2] e |si 1! ap. 20 
TI 1] FIA? Mr. 31 31 |3i 3 DIO I2|Ap. 5 

8 | 82,3) E.D| 5| 28 | Ap. 29 32 | 4] 45/0;B 10| 23 || Ap. 27 

1909 | 9] 4 CI6] 9SiaAp.uu „19%315| 6| Au 4 || Ap. 16 

10 o! 5! B|7[20|Ap..3 31| 6| 7] G 2] 15] Ap. s 
11 |liţ 6 A|8) 11| Ap. 16. 35 | 72| 1| F [13| 26|] Mr, 24 

12 12) 71|G;Fu 9] 12 u Ap. 7 36 | 812,3 ED 47 || Ap. 12 

1913 (13! 2 E [10] 33 || Mr. 30 1937 | 9| 4| 0 (15| 18 Ap. d 

14 al 3| Du] 4 Ap. 19 38 [10| 5| B [16| 29|| Ap. 24 
15 [is] al e 225 Ap. 4 39 lun) Gl A iz] 11] Ap. 9 
16 [16| 5,6 B,A 13) 26 || Mr. 20_ | „40 [12/01 GE [118 2 (Mr, 31 i 

1917 biz 7 G 4! 7 | Ap. 15 1941 [13| 2| E [19| 3|| Ap. 20 

18 [18| 1| F [15| 18 | ur 31 42 [4] 3] Dal Lt ap. 5 
) 19 [19| 2| E [16| 29 || Ap. 20 43 [15| a| C | 2| 25 | Ar. 28 

2020) sa'D,0li7] 11 || Ap 1 44 [165,6 BA! 3] _6 || ap. 16|. 
1921 21| 5| B [18| 22 | dr. 27 1945 [17| 7| 6 |al1?|ap 1 

22 bol. i A 9] 3lap 26 | |. 46 82! e [5] 28| Ap.2 
23 Ps] 7 er Map. 8 4? [19| 2| E |6i 9| Ap 13: 

24 124| 121BE£ | 2| 25 | Mr. 23 48 [20| 3.4] D.C || 7| 20 || Mr. 28



  

Tabela X [urmare]. 

              

  

  
    

  

  

    
  

    

      
      

                        

s]=| 2 je za! 2 ANII [£|3| 52| sl Data ANII [gl 3]. 3! | Data 
curenţi 5 = = 5 a pascilor curenți 5 & a IS E pascilor 

1949 21| 5) B|s| „| Ap. 12 197% (21| 5) B uzi d1] Ap. 10 50 [22| 6| A[9j plaAp. 9 78 [22| 6! A (8 22] ur. 26 5 3] 7] G |tol 22|] sr. 25 | 79 [2.| 7! G [19| 3) Ap. 15 «52 Pal 12 PEN sl Ap: a3--|- SO [24' 1,2] FE] 1]: 14] Ap. s 
1953 [25| 3! D In2 sl Ap. 5 1981 [25| 3! n [2] 23|) ar, 29 

51 [26| 4| C [13| og|] Mr. 28 s2 [26| 4 ca] 6lap.u 
55 l27| 5| Bl4! =|| Ap. 10 „Str 5| Bia] lay : 
56 [28| 647| AG[15| 18] Ap. 1 S4 [256,7] A,6| 5|_28| Ap. 22 - 

195 [1] al F 16! 29| Ap. 21 1955 [1] 1 F6| | Ap. 14 SS [2 2] E lz llAp.6 86 [2] 2: e [7] 20| ar. 30 59 | 3 3] D [18] 93|] ar. 29 s7|3| a D|s| 1laAp.19 
60 | 44,5|C;Bl19) 3] Ap. 17 S8 | 4]4,5/c,B]] 9] 12|] Ap. 10 

191 [5| cl Alla alap. 9 95915] ha Îko| 23127. 26 
62| 6| zi 612] 25| ar. 25 90| ci 7] G [ia] 4] Ap.15 
63 [7] a] e [3] glaAp.14 DM [7| 1] Ph] 15| Ap. 7 G+ | 8|2,3|£,0|| 4 il Ap. 5 92 | $|2.3/8,D [13] 20| ar, 22 

196 [9] a] c|5| os || Ap. 25 1903 [ol 2/0 la T| Ap. 11 
66 [10| 5| B |6| “9 Ap. 10 94 [o 35| B li5| 18| ap. 3 67 lu] 6| Alzi»ollaAp. 2 95 [11| 6| A [li6|. 29| Ap. 23 65 [271| G;FI 8) 3 || Ap. 21 96 [12| 71| G,Fiiz 11| Ap 7 

1969 ha 2| E [lol 2llap. 6 1997 [13 2| £ ns! 22| rr, 30 fe [24| 3] D [10] 23 lar. 29 98 [14 3i D [19] 3| Ap. 19 1 lo 4] c lua] || ap. 18 99 [15| a] cal 14| Ap. « 
1 [16[5,6| BA 12 15| Ap. 2 - 

193 lazi 7] G al op || re. »5 
74 [18| 1] F la] 71| Ap. 14 
9 [191 2] E [115| 18 || Mr. 30 
26 [20] 3,41D,C 16| »9 || Ap. 18               

  

NOTA. — Computul apusenilor. Literile dominicale, ce se găsesc la anii din pascaliile - ortodoxe de stil nou, sunt tot acelea şi la apuseni; numai epactele sunt deosebite; dar și acestea se pot deduce din cele ortodoxe, aflătoare în pascalii, vu ajutorul ciclelor compa- rative de epacte corectate după cele două metode: ortodoxă şi apusană.
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Ciclele comparative 

In intervalul pascaliei de mai sus, ciclele comparative, raportate 
la ciclul lunar al apusenilor: cu origina 1 |. d. H. sunt precum 
mai jos se arată (Tabela, VII bis No. ID) 

Cic. lun. cicaa 1 [1] 2] 31 4 51 6| 7| 8] 9;10111]12|13|1:4,15116]17118]19 

Ortetore O 292|] ala 
Epacte - " 

Apusene “1291101211 2|13 

  

| 612 PS19 20 |1 12 |28(4 ho bol?u8 

  

24| 5)16|27| '8|19 0 11 9
 2| 3|14|25| 6|17 

Epactele ortodoxe din pascalia de mai sus, sunt în ciclul com- 
parativ, iniprimate în. roșu: la acestea corespund direct epactele 
apusene, imprimate negru. 

Exemplu: anul 1981, a se afla data, pasoilor apusene. În pas- 
calia parțială (1900 — 2000), aflu elementele ortodoxe ale anului 
1981: lit.-dom. D şi epacta 25. 

Din acestea dominicala D este aceiași și la apuseni; şi cât 
pentru epacta lor, acesta se află imediat din ciclul comparativ, 
fiind aceea care. corespunde cu epacta 25: deci epacta 24. Prin 
urmare elementele apusene ale anului 1981 sunt: 

Lit. dom. D şi epacta 24. 

Cu aceste elemente data pascilor apusene se află din pascalia 
lo perpetuă: tabela V bis, 

Acolo afltim: data, pascilor apusene la 26 Aprilie. O dată anti- 
cononică, pentru care nici nu exista slova pascalici, și care. în bi- . ; 
serica de Răsărit nu pote fi admisă. „ti 

„.)



  

Tabela XI. 

Pascalia parţială în stil nou de la 2000-2099. 
Estrasă. din pascalia generală de stil vechiu de la 2292—2391. 

Reducere numai de epacte. Secularul 2000 rămâne tot an visect. 
Ciclul solar al anilor din acest inter al, se calculeză tot cu ori- 
gina 4; cheia literei dominicale fiind tot 6 ca și în seculul pre- 
cedent. 

Numai ciclul lunar se schimbă, devenind a 8* transformare dini 
tabela III, și va rămâne aceleași până la 2400. In tot acest in- 
terval, ciclul lunar al anilor, se calculeză cu origina 5. 

        

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

    
  

  
    

=] > [3 Dă . „a £ 2 |5|, zi=|z|8 ANI |$ 3212 || Data ANII [5[3|S|£8|3 | Data curenţii [5 5 îs: 2 || paseilor curenți [55 | «i [is] %, || pascilor o = plz >|=|= = 

2000 16| 5,6 BA ÎL 23 | Mr. 26 2000 rămâne an visect 

2001 [17| 7| G [ui] 4 | Ap. 15 2021 [9 + 12| 15 Ap. 4 
2 [IS 1| F 215 ap. 7 22 [10| 5| B [13/25 || Mr. 27 
3 [19] 2| E 113| 26 | Mr. 23 23 [Il 6| A 04] 7 | Ap.16 
+ 20| 3A DCL 7 ap. ui 24 [12] 73| G,F]15| 18 | Mr. 31 

2005 [21| 5| Bin5|18 |ap. 3 2025 [13| 2| E [162 | Ap. 20 
6 [22| 6| A j16[29 | Ap. 23 20 [4] 3] D azi ap. 22 
3 7] cui ap. 8 27 [15| +] C 'ns[22 | Mr. 28 
S [24| 1,21 F,E'118| 22 | Mr. 30 28 [16] 56| B4t9| 2 || Ap. 16 

2009 25| 3! D [19| 3 | Ap. 19 2029 Ji7] 7 G ti lap. 8 
10 [26| 3 Caii ap. + 30 [IS] 1| F [[2|23 |] dr. 24 
11 [27] 5| B [12| 23 || e. 27 31 [19 2] E [3 6 || Ap. 13 
12 [28| 6,7| A.G] 3] 6 | Ap. 15 32 [20| 3,4 D.C jur | Ap. 4 

2013 | 1| a] Pair Me 31 2033 [21| 5] B |5|%8 | Ap. 24 
14[2| 2 £ 15128 | 4p.20 34 [22 GA 6] 9 | Ap. 
15] 3| 3 D|6| 9 |ap.12 35 [23 7i G|7l20 |aAp. 1 
16 | 414.5 CB! 7] 20 | Ap. 3 36 [24] 12| FE] S| 1 || Ap. 20 

20? [5] 6 As 1 | Ap. 16 2037 [25| 3| D | 92 ap. 5 
186| 7 6 si |ap. s 38 [26| 4| C l10l23 || Mr. 28 
197| 21| F 022 ur. 3 39 [27] 5 B [ua] 4 | Ap. 17 
20 | sl23/E.Dla| + | Ap. 19 +0 [28| 6,7| 4,12] 15 || Ap.                               

P. Donici. Calendar Bis.
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Tabela XI [urmare]. 

  
  

  

    

    

    

    
      

      

  

                  
      
        

el=| = 2]: zlal= | 
ANII ||| 4 |2Z| 5) Data ANII [55| || 2] Data 
curenţi |s|& | is! E] pascilor curent |5|£ | = ls] Z1 pascilor 

9|â|R [bă = >|â | pl = 

2041 | 1| 1| F [13| 26|] Mr. 24 2073 | 5| 6| A |7| 20| Ap. 2 

42 72| 2) El | Ap. 13 7416! 7] GI|8 1] Ap. 22 
43| 3-3 D 5] as) ap. 5 75 |7] 1] e [9] 12] Ap. 7 
44 | 414,5] C.BII6| 29|] Ap. 24 76 | 8] 2;3| E.D[10|_24|] Mr. 29 

2045 | 5] 6! 4 liz] ui Ap. 9 2077 | 9| a! c la] || Ap. 18 
46 | 6] 7] G 8] 22] Ap. 2 78 ho 5| B 12] 1 Ap. 3 
sir 2] £ 9] al ap. 14 „79 ua] el a 13] e) are. 26 
48 | 8|2;3| ED) 1| 14 Ap. 5 S0 [12] 711G,F|i4] 7] Ap. 14 

2049 | 9| 4| C || 2] 95| Mr. 28 2051 [13| 2| E [15| || Mr. 30 

50 o] 5! B [3] si ap. 17 s> [is] 3 D 6] oul] Ap. 19 
51 [11| 6| ANA az Ap. 2 83 [15| 4| OC [ll 1 Ap.1l 

52 [12] 71| G,Fl| 5| 28| Ap. 21 S1 [16| 5,6| B,A [18| 22| Mr. 26 

2053 ha] 2] E |6| oil Ap. 13 2055 |z| 7] & |i9| a] ap. 15 
5i |l4] 3| DI? 20|] Mr. 29 S6 [IS] 1] FI21| a4lAp. 7 

55 [15| 4| CISI 11| Ap.18 S7 [19| 2| E|2]| 25| Mr. 23 

56 [16[5,6|BA! 9 ll Ap. 9 s8 [20/34 DCI 3] vlAp.ul 

2057 |L7|. 71 G 110| oi Mr. 25 2089 [21| 5| B+ 1lAp. 3 

58 Hi8) 1] Fi] si Ap.34 90 [22| 6| A || >5|| Ap. 23 

59 [19| 2] E 2 isi Ap. 6 91 [23| 71 GU6i 9lAp. 8 
60 [20| 3,4] D013] 6 Mr. 28 92 [24] 12| FE] 7| 20| Ar. 30 

2061 21| 5) B 14] 3] Ap. 10 2093 [5] 3] D|ls| 1] Ap. 19 
62 [22] 6| A 19| 1Sl Ap. 2 91 P6| 4 C|9 tolAp.1l 

63 [23| 7] G 16| 28| Ap. 22 95 [27] 5] B 10| 25| Mr. 27 

6 [24| 12| BENIT| 1] Ap. 6 96 [28:67] AG] +] Ap 15 

2065 P5| 3! D 18| 22| Mr. 29 2097 | 1] 1| F [12| 15| Ap. 7 

66 [26| 4 C 19| i Ap. 18 9S | 2 2| E |13| 26| Mr. 23 

67 [27| 5] Ba] til Ap 3 2099 | 3 3| D +] îl Ap 22 
68 [es| 6,746] 2] 23| ar. 25 

2069 [1] 1] £ 3 ni Ap. 14 
70 |2| 2] Ela til Ap. 6 

71| 3i 3) DI 5] 25] Ap 19 
72 | 414,51 0;8| 6 9] Ap. 10                 

Computul apusenilor 
(Vei nota de la pascalia parțială 1900—1999,, 

In intervalul acestei pascalii ciclele comparative sunt: (2 Tab. VII) bis. 

Cic, lunar origina 1 1| 2| 3| 4 5| 6| 7] 838| 9 1011 12|13 14|15 1617 18|19 

cozate | Ortotoe 25| 920 1 ul Aa 203118 20] aa] 2 | 
„EP3012 ? Apusene |29 102| 2 salas 5|16 27| dh 0[11]22| 3|14]25 

  o 14 oi 

  

| 
6l17 
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Tabela XII. 

Pascalia parţială în stil nou de la 2100-2199. 

Estrasă din pascalia generală de stil vechiii, de la 2240—2339. 
Reducere numai de ani. Secularul 2100, din 'visect devine an co- 
mun. In acest interval ciclul solar se calculâză cu origina 20; 
cheia, literei dominicale fiind 72, 

Ciclul lunar continuă a fi a 8: transformare din tabela III, cal- 
culându-se 'cu origina 5. - 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

    

  

  

ASI [5/21 $ 53| 3] Dara ANII [$|2|$ 12| £| Data 
curenţi sl e! 5 E pascilor curenți &lS = 5 E pascilor 

2100 [20| 4] C 15| 1Slap. «4 2100 | din visect devino an comun 

2101 [21| 5! B (16| 29| Ap. 24 2125 [17]. 7] 6 |2| 25) Mr. 25 
2 [22] G| A 7] Il ap. 9 26 h8| 21| F[3| tlap.a4 
3123) 7| G us! 2lap. 1 27 [19] 2| E [A] 17laAp. 6 
4 PA 12| FEJI9 35|] Ap. 20 28 [20] 3,4|D,0| 5] 25| Ap. 25 

2105 [25| 3| Dj lil ap. 5 2129 [21| 5] B|6| 9] Ap. 10 
6 [26| 4| Cc |l2| 2|| ar. 28 30 22| 6| A [7] 20| ap. 2 
? [27 5| B|3| GI Ap. 17 31 23|. 7] G l8| 1] Ap. 22 
8 [28|6,7|4,G| 4| | ap. 1 32 [21] 12| F.E| 9 12) Ap. 6 

2109 [1] 1| F [5] 25| Ap. 21 2133 [25| 3] D [10| 231 Mr. 29 
10|2| 2| E|6| 9 Ap. 13 34 [26| 4] C ua] 4| Ap. 18 
113| 3] D ||7| 20| Ar. 29 35 27| 5| B (12| 15|ap. 3 
12 | 4]45/C.B|s| 1| Ap. 17 „36 [98[6,7] A,GI13| 26| arr. 25 
2113 [5] 6 A |9| 12lap. 9 2137 | 1] 1] F 4] 7! Ap. 14 

14 | 6| 7] G |to| 22| ar. 25 33 [2] 2| 5 5! 18| aur. 20 
15|7| 1] Fa] *|Ap.a14 3913] 31 D [16| 29|] ap. 19 
16 | 8/23 £.D12| 15| 4p. 5 40 | 445| G;Buz| 11| Ap. 10 

2117 | 9] 4| C [13| 26|! ar. 28 2141 | 5 6| A [18| 22| ar. 26 
18 [10| 5| B 14| | 4p.10 42| 6| 7] G 19] 3|| ap. 15 
19 [| 6| A [15| IS|ap. 2 43|7| 1] Fa ap. 7 20 [12] 71] GE 16| 29| Ap. 21 44 | 8)23| 80| 2] 25] ar. 29 

2121 [13| 2| E țiz] îl] ap. 6 2145 [9] + cal “|ap.uu 22 [4] 3] D [as] 22| ar. 29 46 |io| 5) B || 17 ap. 3 23 5! 4] 0 9] 21| Ap. 18 47 [ul Gl A [5] 25] ap. 23 24 [16/56 BA) 1] 21| Ap. 9 48 h2lzal6,Fl6). 9] Ap. 14                                
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Tabela XII. [urmare]. . 

  
  

  

      

    
  

  
  

    

                          

zis ză za] az]. 
ANII |8| 5 | 3 Data ANII |$ a 3 E] Data 
curenţi s & 2 5 e | pasoilor curenți s = 3 5 â pascilor 

2149 [13| 2| E 1|7[20 || Mr. 30 2177 [13| 2| "E [16| og || Ap. 20 
50 |4| 3 D|8| 1 | Ap. 19 78 [ia] 3] D [47] 34 | Ap. 12 
51 [15] 4] Ca ap. 79 5! 4| CO I18! op || Mr. 28 
52 [16] 5,6| BA [10| 23 | Ar. 26 80 [16| 5,6| BA [19| 3 | Ap. 16 

2153 [17] 7] G 11| + || Ap. 15 2181 iz 7] G [1] 44 | Ap. 8 
54 [18] 1| F [12]15 | Ap. 7 s2 [18| 1| F | 2] og || Mr. 24 
5ă |19! 2] B 13| 26 ! Ar. 23 s3 [19] 2] E [3] c || Ap. 13 
56 |20| 34| D;0!4|_7 | Ap. 11 81 [20| 3,4] D.C| 4] an Ap. 4 

2157 [21] 5] B [15]18 |4p. 3 2185 [21| 5| B | 5] og |-Ap. 24 
58 [22| 6] A l16| 20 || Ap. 23 S6 [22] 6 Al6| g9|Ap. 9 
59 [23 7] G zau || Ap. s S7 [3 7] G|7op|aip. 1 
60 [24| 1,2] FE [18| 22 || Mr. 30 SS [24] 1,2] F.E| s|_ || Ap. 20 

2161 [25| 3] D l9| 3 || Ap. 19 2189 [25| 3| D 9] aoAp. 5 
62 [26| 4 Olalai ap. 4 90 [26| 4| C IlL0| og || Air. 28 
63 [27 5! B | 2] 5 || Mr. 27 9 27| 5| B lia] || Ap. 17 
Gt [28] 6,7] 4,6] 3]_6 | Ap. 15 92 [28] 6,7] AG|12] 25 || Ap. 8 

2165 [1] 1| Faze. 31 219% [| 1| F [13| og || Mr. 24 
66 | 2| 2] E |5[2S || Ap. 20 91 [2 29| E a 7 Ap. 13 
67 | 3| 3] Dc] 9ap.12 95 | 3| 3] Di gllAp. 5 
68 | 4]45|G;B]| 7] 20 | Ap. 3 96 | 4]+45] C.B|16|_»9 || Ap. 24 

2169 | 5! 6| A |8| 1 | Ap. 16 207 [5] dl A nlAp. 9 
06| 7! Gioli2 ap. 8 98| 6| 7 G ls o] Ap. 1 
71 | 7] 1] F [10| 22 || Mr. 31 99 || 1| F [19| all Ap. 14 
72 | S|23|ED|ia| 4 | Ap. 19 | 

2173 | 9 4) CO [12| 15 | Ap. 4 
74 110| 5] B 13! 26 || Mr. 27 
75 Îi] 6 A. al 7 || Ap. 16 
76 [12| 71| G,Fll5| 15 | Mr. 31               

Computul apusenilor 
(Vedi nota de la pascalia parțială 1900—1999) 

In intervalul acestei pascalii, ciclele comparative sunt: (Tabela VII bis). 

Cic. lan. origina 1 | 1| 2] 3| 4| 5| 6] 7] 8] 9]10]11112|1311+4]1516|17]18]19 
| ortodoxe [25| 9[20| 1[12123| 4115|26| 7[18|29|11]22| 3l1+|25| hr 

Epacte 
? ) apusene |[29[10|21| 2113|24| 51627! 8|19| 011|22 3|14 25| 6]17|



  

“Tabela XIII. 

" Pascalia parţială în stil nou de la 2200—2299. 

Extrasă din pascalia generală, de stil vechii de la 2188——9287, 
Reducere numai de ani. Secularul 2200, din visect devine an co- 
mun. În acest interval, ciclul solar se calculâză cu origina 8; cheia, 
literei dominicale fiind 10, 

Ciclul lunar continuă a fia 80 transformare 
origina 5. calculându-se cu 

din tabela, III, 

  
  

  

  

  

  

  

      

  

    
    
  

                      

  

  

  
  

  

                      

ANII île | l2l DATA ANII îl] E] DATA 
curenţi || | || &1| pascilor curenți |<|£ | = [|s| £ | pascilor: 9|ls|l= i șa ” >|R|R P Fa 

2200 [24] 2 E Jail alaAp. 6 2200 | din visect devine comun 

-2201 [25| 3| D | 2] 25 || Mr: 29 2225 21| 5] Bi? 20lap. 3 
2 6) +] c [3 6lap.u 25 [2 6 ANS 11| Ap. 16 
3P7 5 Blaulap. 3 „2 P3l 7] Gol alaAp. s 
4 [28| 6,7] 4,6] 5! 25 || Ap. 22 28 [24] 1.2] FEI1O| »3 || Mr. 30 

2205 [1| 1| [6 9|ap.14 2229 [25| 3| D [11| 4|| Ap. 19 6]2| :2| ez 20|. 30 30 P6| 4 C 12| op. 4 
7[3| 31 DIS 1] Ap. 19 31 27 5| B 13! og | Mr. 27 
S | 4]+5|0;B] 9 12 || Ap. 10 - 32 [28] 6,7] A,G14] 7 || Ap. 15 

„2209 | 5| 6| A [10| 23 || rr. 26 2233 [11| 1] FE (15| ss] Mr. 31 
10[6| 7] G [ua] 4] Ap. 15 31 [2 2| E |I6| 29| 4p.20 
7 1] FI top. 7 35 13| 3 Di uap. 12 
12 | 8) 23| BDhaal 26 || ar. 22 36 | 4[4,5|GB18| 22|] Mr, 27 . 

2213 [9 4] C la] 7lap.u 2237 | 5! GI A 9] 3lap.16! 
1 [10| 5| B 5) 1S|ap. 3 3316 7] Glailausllip. s: 
15 [11| 6| A |16! 29| Ap. 23 39 |7| 11 F|2| 25| Ar. 24 
16 [12] 74| G;Fliz| 11 | Ap. 7 40 | 8|23]£,D| 3!__6 | Ap. 12 

2217 [13) 2| E lg] 22|. 30 2241 [9 4 Cal az ap. 4 
18 [14] 3| B [19| 3| Ap: 19 42 0! 5] B 15| o8|| Ap. 24 
19 5) 4] C aj ai] ap. 4 43 [11] 6| Al6) 9lap. 9 
20 [16| 5,6! BA | 2] 25| Mr. 26 44 [12| 71| G,F/ 7]_20 | Mr. 31 

2221 7] 7] G [3] 6 4p. 15 2235 [13| 2] Es] || Ap. 20 
22 hsi 1] Fa] az Mr. 31 46 [13] 3 Dio olap. 5 

"+ 23 [19| 2| E [5] 251 Ap. 20 47 [15] 4| C [10| 23 x »s 
"24 POl34lDCl ol a Ap. 1 45 [16 56, BA pi + | Ap. 16  
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Tabela XIII. [urmare]. 

    

  

  
  

    

  
  

  
    

  
                    

    

ANII |&|=|S Za || DATA ANII [Ela | 3 2! || DATA 

curenți 8 & zi 5 & pascilor curenţi 5 zi zi 3 £ pascilor 

2249 [iz] 7] G [12] 15 | Ap. 8 2277 [uz 7| G [2] »; | A. 25 
50 [18| 1| F [13| og || Ar, 24 78 [18| 1]|'F|3| | Ap. 14 
51 Î9| 2| £ [iai 2 || Ap. 13 79 19| 2| Bla zlap. 6 
52 120| 34| D,0|15| 48 | Ap. 4 S0 [20| 3,4! D.C|_5|_2s || Ap. 25 

2253 [21| 5! B [16| pg || Ap. 24 2981 [21| 5| BI] y|| Ap. 10 
54 [22] 6| A 7 a Ap. 9 82 [221 6i An?loyl p. 2 
55 123| 7 G si] aAp. 1 83 |>3| 7] G |s| 1 || Ap. 22 
56 |oal 1,21 FE 19| - || Ap. 20 84 [24 12| F;E| 9] 1» | Ap. 6 

2257 [25] 3| D|ilislAp. 5 2285 [25| 3| D |10] 23 | Mr. 29 
58 [26| 4| CO || 2] >5 || Mr. 28 36 [26| a| O 11| || Ap. 18 
59 [27] 95| B|3| || Ap. 17 87 P7| 5| Bla |Ap 3 
60 28] 6,7 AG) 4) 17 | Ap. 1 88 [28] 6,7! 4,6113] 4 || Air. 25 

2261 |.1| 1 E |5 25| Ap.21 2289 | 1| 1| F li] 7 || Ap. 14 

62| 2| 2] 76| v| Ap. 13 90| 2] 2| E [15| qs || Ar. 30 
63 | 3| 3| D [|7| 20 | Mr. 29 91 [33| 3! D 116| 2g | Ap. 19 
64 | 445| CB|8| 1 | Ap. 17 92 | 4| 45| C:BII?| a || Ap. 10 

2265 | 5] 6| ALO» ap. 9 2293 | 5| 6| A 118| > || Mr. 26 
66 | 6| i G [10] 23 || Mr. 25 941 | 6| 7] G 19| | Ap. 15 
62 Î.7| 1 .F lua a | Ap. 14 95|7] 21| Fiji ap. 7 
68 | 81231 ED|l2] 15 | Ap. 5 96 | 8| 23| D,E|| 2] »3 || Mr. 29 

2269 | 9] 4| O [13| 26 || Air. 28 2297 | 9] a] C 13| g |4Ap.1 
70 [101 5| Bil4 7 || Ap. 10 98 [10| 5| Bild: Ap. 3 
zi [ua] 6] A Î5|18 | Ap. 2 99 lua 6! a Il dog | Ap 28 
72 [12] 21| GE [16| 29 || Ap. 21 

2273 [13| 2| E Il Ap. 6 
74 [14| 83| D (18|22 || Mr. 29 
75 [15| 4 O Î19| 3 || Ap. 18 

76 [16/5,6| BA] 1] 14 | Ap. 9               
Computul apusenilor 

(Vegi nota de la pascalia parţială 1900 —1999) 

In intervalul acestei pascalii, ciclele comparative sunt: (3 a Tab. VII bis.) 

Cic. lun. origina 1 | 1[ 2] 3] 4| 5) 6| 7| 8| 9|10111112]13|14]15116]17 N 

  25| 6 17 

Apusene 28; 9120! 1|12(23| 4[15126|..7(18|29;10 21| 2 alea 5 

| Ortodoxe 28| 9120] 11121231 4115126] T7I18[29|11122| 3114 

Epacte ] 

  

16 

-
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Tabela XLV, 

* Pascalia parţială în stil nou de la 2300—2399. 

Estrasă din pascalia generală de stil vechiii de la 2136—9935. 
Reduceri numai de ani. Secularul 2300 din visect devine an co- 
mun. În acest interval, ciclul solar se calculâză cu origina 24 
cheia literei dominicale fiind 22, 

Ciclul lunar continui a fi a 82 transformare din tabela III, 
calculându-se cu origina 5. 

? 

    
  

        
  

  
  

  

  
  

  

  
    

  

  

  

  

  

  

  

                  

| N ml > |= =|2|£ sl slsi£ sl = ANI [515| $ |2] 53| paza ASI [&|=£|S 2] £| Dara . - . 3 a . = 2 . . a 3 .. = 2 *: curenți 5 3 3 s 23 vescilor curenți 5 = iz 3 „7 || pascilor 

2300 25| 7 0 |6| ” Ap. 8 2300 | Din visect devine an comun 

2301 [1] 1| £[7|2* ar. si 2325 [25| 3| D [12| | ap. 5 2[2| 2] E [8] 1 | ap. 20 26 [26| 4| 0 [13| | e. 28 3[3| 3] B [9 12[ap. 5 27 7 5! B ia] ap. 10 4 | 4] 45| GB o 22 | ax. 27 28 [28| 6,7 4615] 15] Ap. 1 
2305 | 5| 6| 4 [ua] 41| Ap. 16 2329 [1| 1] F 16| 29| Ap. 21 [6 7| c 21? ap. s 302| 2| £ |iz 11| ap. 6 

2[7| 12| FE [13] 0 | ar, 24 31 | 3 3 D [18| “-|| Ar. 29 8 | 8]23] ED] ? | ap. 2 32 | 414,5] GB 9] *| Ap. 17 
2309 | 9 a| C 15| 15| ap, 4 2333 | 5| 6| Aa] "ap. 9 

10 [10| 5| B [16| 2 || Ap. 24 346| 7| G [2] “|| ar. 25 
1 [aj 6| 4 [azi îi [| ap. 9 35 [7] 1] £ [3 “|ap.a14 
12 [127,1] 6,F£ 18| 22 || e. 31 36 | 8I231EDl4| !*lap. 5 

2313 [13] 2| E [19| “|| Ap 20 2337 | 9| 4! c [ls] 25| Ap. 25 
14 [4] 3 D 1| 1! Ap. 5 38 [10| 5! B [6] | Ap. 10 
15 [15| 4| C 12| 2*|| Mr. 28 39 [ii] 6! A [7] 20| ap. 2 
16 [16[5,6|B4| 3| * || Ap. 16 40 [12] 21! GF| si 11|] ap. 2 

2319 [17| 7] G 41 ap. 1 2341 13) 2| E [9] 12| ap. 6 
18 [18| 1| F |5| 25| aAp.et 42 [14 3 D 10| 221| Ar. 29 
19 [9] 2 E|6| *lap.13 |. 43 5] al 0 ul 1] ap. 18 
20 [20| 3.4|D,C|| 7| 2 | sr. 28 44 [161 5,6] B.4h2| 15| Ap. 2 

>321 [21| 5| B|8| 1] ap. 17 - 2345. 7] 7] G hai 26 |.ar. 25 
2 [22| 6] Alo 12 Ap. '9 46 [IS 1] F lia 11 Ap, 14 23 [23 7] G lol 23| are, 20 40 [19| 2| E [15|: 15] Mr. 30, . 44 PAL FEN 4 | Ap. 13 48 [203,4] B;C]16| |] ap. 8                
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Tabela XIV. (urmare). 

  
  

  

  
. o . . - . i „i . In intervalul acestei pascalii ciclele comparative sunt: (4* -Tab. VII bis 

13|14|10116|17|18 

  
  

  
  

    

  

  

    
Cic: lun. origina 1 

Epart 

  
| Ortodoxe 

2 
| Apusene 

  
          

    

  

    
  

      
Computul apusenilor 

(Vegi nota de la pascalia parţială 1900—1999) 

1| 2 3| 4 5 
2 

6 

27| 819| 0|11]22 

sp 
( „7[;8| 9110Ț11|12 

25|, 9[20| 1 [12 [234 d Pe] [18|29 

“3114[95|”67!28 

                    
am 11122: 8[14 

  

-) 6 

9]20|. 1|12]23! 4 

li 

15   

  

35| 2 |ă za 2 je 
ANII |$| | 315| 2 | Dara ASII [$|g | I2| 2] DATA 

- curenţi S & a! 5 E pascilor curenți 5 & = a & pascilor 

2349 [21| 5| B uz! 11 || Ap. 10 2317 | 5 B 7] 20| Ap. 3 
50 [22] 6| A 18| 22| Mr. 26 18 [22] 6 AlS 1] Ap. 16 
51 3 7 Ga9 3|| Ap. 15 79 [23 îi Gl9| lap. 8 
52 [An 2 FE a 14| Ap. 6 S0 [24] 12] £;E|10,_23| Mr. 30 

2353 [25| 3] D || 2| 25 |] Mr. 29 2351 bă! 3] D iul 4] Ap. 19 
56 4 Cla bi Ap.1u s2 [26| | C 12] 1 Ap. 4 
55 [27] 5 B|alirlap. 3 S3 [27] 5! B [13 9) Mr. 27 
56 [28| 6,7] AG] 5 25 || Ap. 22 S1 [28 67| A,GIIA| 71| Ap. 15 

2357 11] 1] Flo | Ap. 14 - 2385 | 1] 1| F 15| 151 Mr. 31 
58 |2| 2] E | 7] 20 || Mr. 30 s6 | 2 2i E.l16! 20! Ap. 20 
59|3| 3] Dis 11| Ap.19 s7 | 3] 3| N iz] 11| 4p. 12 
60 | 44,5] C;B| 9|_12 | Ap. 10 SS | 4] 45| C.B[1S_ 22| Mr. 27 

2361 |.5| .6/ A [10| 23 | are. 26 2359 | 5| 6! A 19| 31| Ap. 16 
62 |6| 7] Giu| 41| Ap. 15 9%0|6| 7] G 1l.14|4p. 8 
63 [7] 1] F 2 15| Ap. 7 or a] Fr 2 251| Mr. 24 
64 | 8|2,3| E.D|13| 26 || Mr. 22 92 | 823| E.D!] 3|_6 || Ap. 12 

2365 [9] | C la] 7 | Ap. da 2398 | 9] 4] C la 17lap. + 
66 10| 5 Bi 1S| ap. 3 94 [10| 5! B [|5 25| Ap. 24 
67 hui] 6! 4 l6| 20] Ap. 23 95 [a] 646! vlap. 9 

"68 [12] 71| G,Flaz| 11 | Ap. 7 96 [12] 71| GE] 7]_20 | Mr. 31 

2369 [13| 2! E (18| 22|) Mr. 30 2397 [13| 2 ES 1| Ap. 20 
70 [14| 3| D 19] 21| Ap. 19 98 [4 3| Dio 12[ap. 5 
TI [15| d] Clilillap. «+ .99 [5] a! C 110 231| Mr. 28 
72 [16| 5;G|B,A || 2| 23 || Mr. 26 

2373 7] 7 G|sl 5 || Ap. 15 i 
74 [184 1| Fa le | Mr. 31 
25 [19| 2] E15|25 | Ap. 20 : 
76 [20| 3,4 D.0| 6) * | ap.u : 

) 
19| :
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Tabela XV. 

. Pascalia parţială în stil nou, de la 2400—2499. 

: Estrasă din pascalia generală de stil vechiii de la 2320—2419, 
Reducere numai de cpacte. Secularul 2400, rămâne rot an visect 
ciclul solar al anilor, din acest interval se calenl6ză tot cu ori- 
gina 24. 
„Numai ciclul lunar se schimbă, devenind a 9* transformare din 
tabela III, şi va rămâne același, pâna la 2700. In tot acest inter- 
val, ciclul lunar al anilor se calcul&z cu origina 13. 

      
  

      

    

  

    

  

  

    

      
    

  

  
      

ANII |£; | SE] 2] DATA ANII &| 23| [5] | Dara 
curenți |s|2 | as Is Z || pascilor curenți |s|£ | Is 2 pascilor ol: plz S|la|l3a | za 

2400 16| 5,6) BAl19| 3] Ap. 16 2100 rămâne an visect 

2101 hr] 7] 6 [a] 11 ap. s 2425 hi 2] e. 6] ș! ap. 13 
2 [IS] 1| F 12| 25| Mr, 24 20 [14 3! D|7 0] Ar. 29 
3 [19| 2 E 13| 65| Ap. 13 27 [15 4 CI8 zii Ap. 18 
4 [20] 3,4) D.C] 4] 17| Ap..4 23 [16| 56/BAl8 ap. 9 

24105 [21| 5! B [65| »s Ap, 24 2429 Il? 72| G (10| og] Mr. 25 
, 6P2 O AlG 9llap. 9 30 |1S| 1] Fi] 4 Ap. 14 

7123 1 G |? 20lap. 1 31 [19| 2 E [12] sillaAp. 6 
S [24/12 FE] 81| Ap. 20 “82 [20) 3,4 D,CI13| ac|| Mr. 28 

2409 [25| 3) D [9] i2(lap. 5: 2433 PL| 5! B ll4] i] Ap. 10 
110 [26| 4| O |10| 23! Mr. 28 34 2 6 A 15| 13) Ap. 2 
11 27| o Biil| 4|ap. 17 35 [23 7] G [16] gl] Ap. 22 
12 [28] 67| 4,G|12] 15] Ap. S 36 [24| 12| PEN7| ml Ap. 6 

2413 | 1 1| F 13) 26)! ir, 24 2437 [25| 3| D 18| 22|] Mr, 29 
14 [2 2 E a] 7 Ap. 13 "38 [20| 4] O [i9| -3| Ap. 18 
15 ]3 3] D|I5| ISlap. 5 39 [27| 5]. B [1] il Ap. 3 
16 |_4|4:5| C.B/16| 20 || Ap. 24 40 [28| 6,7] 4,G]|:2| 25|] Mr. 25 

2417 | 5) 6] A 7 11. Ap. 9 |. 2441 1-1 F|3 g Ap, 14 
18| 6| 7| G (8 Zap. 1 42 [2] 2] EA az7lap. 6 
19|7| 21| F 19| 3 aAp.14 43 [13| 3| D 15| 23| Ap. 19 
20 | 8| 231 ED] 1| til ap. 5 41 | 414,5) 0.B| 6) a| Ap. 10 

2421 [9 4 C|2| 25| ar. 28 | |  2445]5| sila 7 2 Ap. 2. 
îi + 22 [10| 5] B|3 6] A4p.17 46[6| 7] 6 |s8| a| ap. 22 
i 93 ÎU| GA A leaAp, 2 pa ATU 1 FO a2]lAp. 7 
i "94 ȚI2 71| G;F| 5] 23| apa : 48| 8123|ED|10| 20|] Mr, »9                                
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Tabela AV. [urmare]. 

  
  

  

      

    

    

    

                  
  
    

Ela] a la ==] 3 |ă 
ANII |&|a|S 22 | DATA ANII |șis|3 12| | DATA 

curenți |5|£ | |s| £ || pascilor curenţi |s|& | = || £ || paseilor 
S|lz|R o|a Dia |R pP|= 

2449 | 9| 4 C [ua] + || Ap. 18 2477 | 9] 4| C |ajailaAp. 4 
50 [10| 5] B h215 ap. 3 18 [10 5| B | 2] 23 || dir. 27 
51 [11] 6| A 13| 26 | ar. 26 79 [11] 6| A [3 6 || Ap. 16 

„52 [12] 71| G,Ei4|_7 || ap. 14 80 [12] 7,1| 0,F| 4| 17 | Ar. 31 

2453 [13| 2| E [15| 15 || Ar. 30 2451 [13] 2| E | 5] 26 |] Ap. 20 
54 [14] 3| D 16/29 || Ap. 19 82 [14] 3| DIG] vlap.12 
55 h5| 4! C uzi || Ap.11 83 [15| +| Cl7»o |. 28. 
56 [16| 5,6| BA [18] 22 || Mr. 26 81 [16/56 B,4| 8] 1 | Ap. 16 

2457 [17] 7| G 19| 2 | Ap. 15 "2485 [17] 7! G|9|12|lAp. 8 
58 [18| 1| Fajii | Ap. 7 Sc [18| 1| F |oj 2: | ar. 3 
59 [19| 2| E 25 | Mr. 23 S7 |i9| 2| E lu] + | Ap. 13 
60 [20| 3.4/D,0] 3] 6 | Ap. i 58 [20| 3,4] D,C|12| 15 | Ap. + 

2461 [21| 5| Ball: lap. 3 24189 [21| 5] B [13| 26 | Mr. 27 
62 [22] 6| A 5|25 | ap. 23 90 [22] 6| A ia] 7 | Ap. 16 
63 [23 716 |6| % ap. s 91 [3] 7| G |15|15 Ap. 1 
64 [24] 12| F.£| 7] 20 || Mr. 30 92 [24] 12| F.E[16| 2v || Ap. 20 

2465 [25| 3| D'|s| 1 | Ap. 29 2493 [25| 3] D [iz] ui || Ap. 12 
66 [26| +] C|oj12 |ap.a1 94 [26| 4| C [1822 | Mr. 28 
67 [27| 5| B [10[2% || Mr. 27 95 [27] 5! B 19] 3 || Ap. 17 
68 [28] 6,7] AG|u|_1 || Ap. 15 96 [28| 6,7] 4,G|_1| 11 | Ap. 8 

2469 | 1| 1| F |12]15 | Ap. 7 2497 | 1| 1| F | 2|25 || Nr. 24 
70 joi 2] E (13| i Mr.23 9%|2| 2 E|3| 6 |Ap.13 
71 [.3| 3| D la] € | Ap. 12 9913! si Diaz ap. 5 
72 | 4]4,5| 0,B[15| 15 | Ap. 3 | 

2473 | 5! 6| A [[16]29 || Ap. 23 
74 16| 7] G7ii |ap. s 
75 | 7| -1| F [1s(22 | Mr. 31 
76 1-8|2,3| E.D|19| 2 | Ap. 19               

Computul apusenilor 
(Vegi nota de la pascalia parțială 1900—1999). 

În intervalul acestei pascalii, ciclele comparative sunt (5 Tab. VII bis). 

      

  

  

  

  

- Cie. iun.-origina 1 | 1|:2| 31.4] 51 6] 7 * ase 11112|13|14 15 16|17118119 

| [ Briodoxe [26| 7 iis boli b>fa3falooi elrzios] gi2ot ziolo3l 4l5 
Epacte - | Îi | . ! | -.. 

| apusene |28| 9]20| 1la2123| '4h5l26l 7]18]29]ola1l 2]a3|24| 5|16   

      

  

 



  

Tabela XVI. 

Pascalia parțială în stil nou de la 2500—2599. 

Estrasă din pascalia generală de stil vechii de la 2268—2367. 
Reducere numai de ani. “Secularul 2500 din visect devine an co- 
mun. În acest interval, ciclul solar al anilor se calculză cu origi- 
na 12, cheia literei dominieale fiind 32 

Ciclul lunar continuă a fi a 9* transformare din tabela III și 
se calculeză cu origina 13. 

  
  

  

    

      

    
  

  
  

  
  

      

  

  

  

zisa le 33| 2 [3 
ANI [£]2|$|2| 2 | DATA ANI |$|€|S |5| 2 | DATA 
curenți |5|£.| = Is] £ || pascilor curenți |s|& | = |s| £| pascilor 

oja] plz ' Slaii bl 

2:00 [20| 4| C || »s [| Ap. 25 2500 | Din visect devine an comun 

2501 21| 3| BI6| ul p. 10 2525 7 7] G Lil 11|] Ap. 15 
2 [22] Ga l7»o ap. 2 26 [18| 1| P2| 15 ap. 7 
3 [23| 7! 6 8] 1 || Ap. 22 27 [19| 21 E [13| 26 | tr. 93 
4 al 12 PE] 9] 1» | ap. 6 28 [20] 34| D.C] 7 | Ap. 11 

1505 [25| 3| D [10| 2: || Ar. 29 2529 [21| 5| B 513| ap. 3 
6 [26| 4| C lu] + | Ap. 18 30 [22| 6| A 10| 29 || ap. 23 
727] 5] B 1215 ap. 3 31 [23| 7| 6 zu ap. & 
8 [28| 6,7] 4,613] 36 || ur. 25 32 [24] 12] FE [18| 22 | Ar. 30 

2509 | 1| 1| Fii! ap. 14 | 2533 [25| 3! D ln9] ll Ap.19 
10| 2] 2| E isa || rr. 30 34 196| a| Caii ap. 4 
11| 3| 3| D [162 | 4p. 19 35 f27] 5] B [2] 25 Mr. 27 
12 | 4] 45| C;B17| 11 || Ap 10 "36 [28]6,7[A,G] 3] 6 | Ap. 15 

2613 | 5| 6| A |i8|2> || ar. 26 2537 [al 1| FA? |Mr. 31 
14| 6) 7] G 19| 3 | A4p.15 33| 2| E [5125 | Ap. 20 
15(7| 1 Fali ap. 2 39 13| 3 D|6| 9 Ap.12 
16 | 8/2,3/ ED 2» | Mr. 29 40 | 44,5|0,B| 7] 20 | Ap. 3 

2517 [9| 4| 0 [3] 5 |ap.ui 2541 | 5] 6l A |8| 1 | Ap. 16 
18 [10| 5| B+: |ap. 3 426| 7] G lol: |ap. 8 
19 [ni| 6| A | 5|25 || Ap. 23 13 [7] 1] F [10/23 | Mr.-31 
20 [12] 71| G,F| 6| 9 | Ap. 14 41 | 823|EDiu| + || Ap. 19 

„2521 [13| 2| E [720 | Xr.30 | | 264509) | 0 oa | ap. 4 
22 4] 3i DIS 1 | Ap. 19 16 [0! 5! B [13/16 | Mr. 27. 
23 [15| 4 CS ap. 47 [10| 6 A a] 7 || Ap. 16 
24 116] 5,6| B,AJlol25 || ar. 26 48 [121241] GP! 18 1] Mr. 31 :                                  
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Tabela XVI [urmare). 

  
  

  

    

  
    

      

  

                    
  

zial = a]: | |eslzle 
ANII |&|s|S 2] | DATA ANII |Ș|£|S |2| = || DATA 

-enti îl sl ascil enți [s1& | ls] 21| pascilor curenți 5 53 5 2 pase or curenţi SI | 5| & p 

2549 3] 2| E [16| 29 || Ap. 20 2537 [13] 2] E |6| a] Ap. 13 
50 [14| 3] D 7] ai || Ap. 12 18 [14] 3] D | 7| 20 || Mr. 29 
51 [15| 4 C [18] >> |] Mr. 28 79 [15| 4] C|8 11| Ap. 18 
52 [16| 5,6| BA 19| : || Ap. 16 S0 [16| 5,6] B,A | 9| 1» | Ap. 9 

2553 j7| 7] 6 lili | Ap. 8 2581 [17| 7| G [10| bv || Ar. 25 
54 [18 1| p | 2] 25 ar. 24 s2 [18 1| F [ua || Ap. 14 
55 |9| 2] E |a| 6! Ap. 13 83 [19| 2! E [12 ip. 6 

' 56 [20| 3,4] D.C) 4| 17 || Ap. 4 84 [20| 3,4|D;0|13!_26 | Ar. 28 

| 2557 [21| 5) B | 5| 25 | Ap. 24 2585 [21| 5| B |ii] 7 Ap. 10 
58 [22] 6| A 6] 9|lAp. 9 86 [22] 6i A 13| 18| Ap. 2 
59 [23| 7] & [720 ap. 1 -S7 [23| 7| G [16| 29 -Ap. 22 
60 [24] 12| FE 8|_1 || Ap. 20 S8 [24] 12| F;EJI7| 11 | Ap. 6 

„2561 P5| 3|-D | 9] 12 | ay. 5 2559 [25| 3] D [18| 22 | dr. 29 
62 [20| 4|'C [10| 23 || ar. 28 90 [26| «| C [19| 3 | Ap. 18 
63 27 5] B 11| + || Ap. 17 | 97 5 Bila] Ap. 3 
61 [28| 6,7] A,G[12| 15 | Ap. 8 "92 [2SI 6,7] A.G 2| 25 || Mr. 25 

| + 2505 [1] 1] F [13| 26 | Mr. 24 2093 | 1| 1] F|3 6] Ap. 24 
| -66 [2] 2| E 14| 7 || Ap. 13 9|2 2 Ei iz] Ap. 6 

“67 | 3] 3! D 515 ap. 5 95 | 3! 3| D [5 25|] Ap. 19 
i 68 | 4| 4,5] CB 16| 25 || Ap. 24 96 | 414,5] C0,B]. 6] 9 | Ap. 10 

4 250915] GIA zii lAp. 9 | | 297[5i | Al? 2ollap. 2 
- 7016) 7| Gisj 2 |lap. 1 | 9|6! 7] 6 |S| 1|| Ap.22 
i [7 1] Flo sapt]. 99[7| 1] Fo 12| ap. 7 

72 | 8123] BD] 1] 14 || Ap. 5 
2573 | 9] ai C ||2| 35 | arc. 28 

74 [10| 5| B|3| 6lap.17 | 
75 [LU 6| AA lt | Ap. 2 
76 [12] 71| G,k| 5! 28 | Ap. 21 i                 

Sa __- “ Computul apusenilor. 
i (A se vedea nota de la pascălia parţială 1900—1999.) 

“In intervalul acestei pasealii, cielelă comparative sunt: (6*. Tab. VIL bis.) 

  

  

Cic. lun. origina 1 | 1| 2] 3] 4] 5 6| 7] 8] 9'10111]12'13]14|15116|17]18|19 
Enacts f Ortodoxe. 25| sILS2o|ti[22] 3 Ii 25| G[12123| 920| 1|12[23| 4115 

00 | Apusene [27| 8l19] 0 11,22] 3|1+,25| 6/17|2s| 9|20| 1|2]23| +|15     

„SS
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Tabela XVII, 

Pascalia parţială în stil nou de la 2600—2699. 

Estrasă din pascalia generală de stil vechiu de la 2216—29315. 
Reducere numai de ani. Secularul 2600, din viseet, devine an co- 
mun. In acest interval ciclul solar al -anilor se calculâză cu origina. 
O; cheia literei dominicale fiind 4. 

- Ciclul lunar, continuă a fi a 9* transformare din tab. III și se: 
caleulâză, pentru toţi anii cu origina 13. 

  
  

  
      
  

  
  

  
  

  
        

25| je =|a| = e ANII [$12| 3 zl | DATA ANII [51232] | Dara 
curenți |s|£ | = ls] £ || pascilor curenți |s|& | ls] £ || pascilor 

sii |= oz | 9|3|=i plz 

2600 [24| 2| E [10] 23 | ate 30 2600 | din viscet devino an comun 

2601 [25| 3] D a] 4 Ap. 19 2613 [19| + ClsaizilAp. 4 
2 [26| 4] 0 215 ap. 4 11 [10| 5] B [[5| 28 || Ap. 21 
3 Pr 5] B I13|26 || Mr. 27 15 [11| GIA |6| 9 Ap. 9: 
4 2s | AGIL 7 || Ap. 15 16 12) 21| GE 7| 20 | Mr. 31 | 

2605 | 1] a] F hois Mr. ai 2617 his! 2] £ |s| 1 | Ap. 0 | 
6|2| 2! E 16/29 | Ap. 20 18 [14| 3 DISI2iaAp. 5 
713| 3] DH7I! Ap. 12 19 [5] 4| C [10] 23 || Mr. 28. 
S |_4| 45| C.Bi18| 22 || Mr. 27 20 [16| 5,6 BANI 4 || Ap. 16 

2609 | 5] 6| A 119| 3 || Ap. 16 2021 [i7] 7] G [12] 15 | Ap. 8 
10|6i 7 G|ullitlaAp. 8 22 [18| 1| F [13| 26 | Mr, 24 
n? 1] P2]25 ur. 24 23 [19| 2] E [14] 7 | Ap. 13 
12 | 812,31 £D| 3] 6 |ap 12 24 [203,4] D.C 5] 15 | Ap. 4                                 

Anul 2624 corespunde în pascalia generală la anul 2240; a, 
se continua cu înlocuirea anilor din pascalii până la 2315; 

Computul apusenilor 
(A se vedea nota de la pasealia parțială 1900—1999). 

In intervalul acestei pascalii cielele comparative sunt (7 tab. VII bis). 

    

    

  

Cic. lun. origina 1 | 1] 2 : 4] 5 % i 8| 9]10/11|12 sp 15 jr jo 
(N 26| 7[1SI29!11 [22| 3h4l2a! 6hzbsl9bol1h2 bla khz „ pâcte 

Apusene [26| 7|s|>9|10|2| 2 sales 5|16|27 alis ua ala] 
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Tabela XVIII. 

Pascalia parțială în stil nou de la 2700—2899. 

Extrasă din pascalia g generală de stil vechii de la 2248—2447. 
Reducere şi de ani și de epacte. Secularul 2700 din visect devine 
an comun. În acest interval, ciclul solar al anilor se calculeză cu 
origina 16; cheia literei dominicale fiind 5, 

Ciclul lunar se schimbă: devenind a 10 transformare din ta- 
bela, III şi va rămâne același până la 3100. In tot intervalul a- 
cesta ciclul lunar al anilor se calculâză cu origina 2. 

        

  

    

      

      

zlela 2 zlzale|E 
ANI [35|] £ 2 DATA ANII |&l£|$ E 2 | DATA 
curenţi |5|& | = ls] 21| pascitor curenți |S|£ | [|s| £ || pascilor 

o|a|a | oja p|= 

2700 [25| 7| G |4| 17| Ap. 1 2700 | din visect devine an comun 

2701 | îl 1| F |5| 28! Ap. 21 2713 [13| 2| E Ni?| 11| Ap. 6 

2|2| 2| E [GI 39| Ap. 13 14 la] 3 D [18| 22 || Mr. 29 

313| 31 Dil7| 20| Mr. 29 15 [15|- 4| C 19| 38| Ap. 18 

4 | 445| CBI 8 1! Ap. 17 16 |16; 56| B,A| 1 14| Ap. 9 

2705 15| GIA 9 12 Ap. 9 2717 |i7| 7| G | 2| 25| Mr. 25 

6|6i 7 G [10| 23| Mr. 25 18 [184 11 F |3| G| Ap. 14 

77|] 1] Fi] | Ap, 14 19 [19| 2 Ela li |Ap. 6 

8 | 8|23] E.D12| 15] Ap. 5 20 [20| 3,4] D,C|| 5|_25 || Ap. 25 

2709 | 9! | C lia! 26! ar. 28 2721 [21] 5] B|6| 9| Ap. 10 
10 [10| 5| B (i4| 7| Ap. 10 22 [22] 6| AJ? 20| Ap 2 

1t [i 6| A 115| 18| Ap. 2 23 [23]: 7] 0 |8| 1! Ap. 22 
12 [12| 7,11G,F [16| 29| Ap. 21 24 [23]12]BE|9| 12| Ap. 6                               

Anul>:2*21 corespunde, în pascalia generală cu anul 2272, a 
se continua cu înlocuirea anilor din pascalie până la 2447. 

Computul apusenilor 
(A se vedea nota de la pascalia parţială 1900—1999) 

In intervalul acestei pascalii, ciclele comparative sunt (S tabela VII bis.) 

Cic. lun. origina 1 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9[10]11112|13|14/15[16)17|18]19 

Ortodoxe |2ă, (ad 20 1] 1993] Al 20 Ioa 22 jr 
Epacte : , 

PN 26| '7118|29|1Q|21| 2|13|24| 5|16(27| 8119, 0|11]22, 3114
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Tabela XIX. 

Pascalia parţială în stil nou de la 2900—2999. 

Extrasă, din pascalia generală în stil vechii de la 2296-9395. 
Reducere numai de ani. Secularul 2900, din visect devine an co- 
mun. În acest interval, ciclul solar al anilor, se calculeză cu ori- 
gina 4; cheia literei dominicale fiind G. 

Ciclul lunar, continuă a fi a 10 transformare din tabela ITI Și 
se calculeză pentru toți anii cu origina 2. 

  
  

  

  
  

  

  
Anul 2924 corespunde în pascalia generală cu anul 9320; a 

  

    

  

                    

  

  

    

Zis|la ls zislz le ANN [22| $ 2! | Dara ANII [$|:=|$ E] s] Dara 
pascalici [s!£ | | =|| pascilor curenți |sI& | |s| E pascilor >= 3 Pl 2 95: RP g 

2900 [20| 4| C j14 7 Ap.a1 2900 | din visect devine an comun 

2901 [21| 5) B 15| asi Ap. 3 2913 | 5! i AS! 1 4p. 16 
2 [22] 6| A [16| oul Ap. 23 14 [671 G 19) iplap. 8 
3 123] 7] G Ilf| şul Ap. 8 157| 1 F io ol Mr. 31 
d 24 1,2] F,E 18)_22 Mr. 30 16 _8 23; ED ll] 4 Ap. 19 

2905 [25| 3] D 9) =] Ap. 19 2017 [9 4 C [ra] as] ap. « 
626) 4] Ci] 44 Ap. 4 18 [10 5, B [13| o6|| Mr. 27 
? 27| 5 B|2| 25| Mr. 27 19 [li 6, A 4 7 Ap. 16 
8 28| 6,7 AG 3] 6 Ap. 15 20 I2 71; GE 15| 15) Mr. 31 

2000 [1] a pla) az] are. aa 2021 [13] 2] £ [16| 2] Ap. 20 
10|2| 2 E || 2s| 4p.20 22 [14 3, D iz a Ap. 12 
11]13| 31 Bi6l 9 Ap. 12 23 [15 4 C 18! 22| Mr. 28 12 | 4[45| GB] 7 20] ap. 3 24 Î16 56)Ba 19| 3] Ap. 16     

se continua cu înlocuirea, anilor pasealiei până la 2395. 

Cic. lun. origina 1 1! 2] 3la4|5 

Computul apusenilor 
(A se vedea nota do la pascalia parţială 1900-—1999) 

În intervalul acestei pascalii, cielele comparative sunt; (9 tab. VII bis) 

a
 Apusene |2 

9 Eoact [ Ortodoxe [25| 6) 17125 
ac 

, 1 orale 9 

    

6| 7 

20| 1 

20| 1 

e 910 

  

12123! 4 

alee 4   

ii 

  

15 

15 

26 

  

1213 

26| 7 

14 

  

  

r 

18 

15 |; 

7! 18129 | 

| Î 10la] 2 

je 

223 

  
? 

1 

, 
| 

9 

4 

]
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Tabela AX. (urmare). 

Pascalia parţială în stil nou de ia 3000-—3099 

Extrasă din pascalia, generală de stil vechiu de la 2244 —-2343. 
Reducere numai de ani; Secularul 3000 din visect devine an co- 

mun. În acest interval, "ciclul solar al anilor se calculeză cu ori- 

gina 20, cheia literei dominicale fiind 72. 

Ciclul lunar continuă a fi a 10: transformare din tabela III 
și se calculeză cu ongina 2. 

  
    

  

    

    

    

    

  
  

zlsl= ||, za 22] ASII |5|£| 5.52 | ara ANII |$|£|$ =|3 DATA 
| = Iz| Pa =: : qi 32| „| & a 

curenți 5 | să | pascilor curenți 5 = [3 5 zu pascilor 

3000 [24] 2| E 19 4 |] Ap. 20 3000 | Din visect devine an comun 

3001 [25| 3] D [1]tt lap. 5 3013 | 9 1 o 13| 2% | rr. 28 
2 [26] | 0 | 2125 || mr. 28 14 [10 5 [ui ; || Ap: 10 
3 [27| 5] B|3| 5 || Ap. 17 15 [ul ei a Îi) 25 Ap. 2 
+ [28] 6,7] 4G|| 4]? | Ap. 1 16 [12] 71| 6;£ [16| 2% || Ap. 21 

3005 | 1| 1] F | 5/25 | ap.2i 017 [13| 2 E zi | Ap. 6 
sa 2] E |6l 2 | Ap. 13 18 [14| 3! D [us 22 | are. 29 
7]3| 3] D [| 7[20 | ar. 29 19 [15| | c lo] * || Ap. 18 
s | 1|45icB|s| 1 | Ap. 17 20 [16] 5,6/ BA] 1] î* | Ap. 9 

3009 [5| 6| A [9[12 ap. 9 8021 [iz] 7| G || 2) 2 | ar. 25 
10 | 6 zi G io? |] Arr. 25 22 [is] 1] F 3] 5 Ap. 14 
az a] e ul £ | ap. 14 23 [19| 2 E 4 îi Ap. 6 
12 | si23/8,p2]15 | Ap. 5 24 [20]3,4| D,C]) 5] 25 |) ap. 3                                   

Anul 3024 cevespunde în pascalia generală cu anul 2268; a 
se continua cu înlocuirea anilor pascaliei generale până la 2343. 

Computul apusenilor 
(A se vedea nota de la pascalia parțială 1900—1999.) 

In intervalul acestei pascalii, ciclele comparative sunt: (9. Tabela VII bis.) 

  

  

  

Qic, lun. origina 1 | 1| 2] 3] 4| 5! 6] z] 8] o|tol11]12]13114'5|a6]17l18]29 
| 

cosul Ortodoxe 25| 6[17|28| s|20| 1|12123| + 15 [26] 2 [18 eo 11122] 314 
pacie “ : ! | 

Apusene 25| 6[17|23| 920) 1]12|23] 415 | 7418,29|10|21| 2[13  
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Tabela XXI. 

Pascalia parţială în stil nou de la 3100—3299 

„Extrasă din pasealia generală de stil vechii de la, 2276—9475. 
Reduceri de ani și de epacte. Secularul 3100 din visect devine an 
comun, în acest interval ciclul solar al anilor se calculză cu ori- 
gina 8; cheia literei dominicale fiind 12. 

Ciclul lunar se schimbă, devenind u 112 transformare din tab- 
III și se calculâză cu origina 10. 

  
  

  
  

        

      
  
  

    
  

= Fa PI & : s Ss 
3 s a a an [52| [El || Dara ANI [$5|$ 2] = | Dara i [sl sl 2 || nasei i Islâ] = Îsi E curenţi 5 3 3 5 Â pascilor curenţi 5 5 ai 5 Ă pascilor 

3100 [28| 7] G [13| og | Mr. 25 3100 | Din visect devine an comun 

3101 | 1| 1| F [14] 7 | p. 14 3113 [13| 2/-£ | 7] »0 || Mr. 30 
2|2| 2] E [15] ss || Mr. 30 14 [i4| 3 DIS 1 |'Ap. 19 
313| 3| D [16/20 || Ap. 19 15 [15] ac 12 || Ap. 11 
4 | 4145] C.BI17| 11 | Ap. 10 16 [16| 5,6| B„A|[20| 23 || Mr. 26 

3105 | 5| G| A [18/22 || Mr. 26 3117 [17| 7] G [ii] 4 | Ap. 15 
6|6| 7] G 119] 3 | 4p. 15 18 |i8; 1] F |i2 15 | Ap. 7 
?2|7 2] Plaiji4 ap. 7 18 [19| 2| E [13] 36 || ar. 23 
8 | 8|2,3| E.D| 2] 25 | Mr. 29 20 [20| 3,4] D,Cta! 7 | Ap. 11 

3109 | 9] 4| Csi 6 ap. 3121 [21| 5| B [15] 18 |lAp. 3 
10 [10| 5| B|alir lap. 3 22 [22] 6| A [16| 29 |] Ap. 23 
11 [11| 6/ A [5]28 | Ap. 23 23 23 7 G ii ti lap. 8 
12 [12| 7,1] GE! 6| 9 | Ap. 14 24 [24] 1,21 F4E [18] 22 || Mr. 30                                   

Anul 3124 corespunde în pascalia generală cu anul 2300; 
a se continua cu înlocuirea anilor pascaliei generale până la 2475 

Computul apusenilor 
(A se vedea nota de la pascalia parţială 1900—1999). 

În intervalul acestei pascalii ciclele comparative sunt (10 tab. VII bis.) 
Cic. lun. origina 1 1| 2] 3| 4] 5 % 7! 8| 9]10[11|12|13 11411516 “e *| 

  

  Epete | apusene ]24| 5hel27] |a9 ola2]22] 3]14]25] 6l1zl2s! olzo| 1112 
P. Donici, Calendar Bis, 13 

Ortodoxe [23 4 [15126] 7(18129|11122]| 3114 [25] cr | 20]; al
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rîndul 

BRATE 
DL 

In loc de 

comptul 
Antinogen 
Insaequinoxul 
pâtă 
bisextiţi 
mileziu 
miliziul 
ţinea în aceasta 
Ev 
adopta 
335 
325,24 
5,508 
5,508 
5,508 
ast-fel 
1898 
9Ld.K. 
sînt ca 0,085 

2 
în locuirea 
nouii 

ata tciclul 
la cât 
Tabel IV 

se adaogă 8 unități 
origina 171 
Tebala 12 bis 
1902 

28 

A se citi 

computul 
Alinogen 
insă equinozul 
poate 
bisertili 
milezim 
mălezimul 
ținca aceasta 
E 
adopta 
285 
365,24 
5508 
5508 
5508 
ali-fel 
1897 , 
91L.a.H. 
sint cu 0,065 
+ 12 
întocmirea 
noii 
atât ciclul 
la câte 
Tabela III 
se adaogă cu 8 unilăţi 
origina 17 
Tabela 1 bis 
1902 

28 
  

secularul a aceliașă literă seculară, aceiași literă 
de epacte la care 
asupraa celuiasi 
com apoi plecta 

de epacte care 
asupra aceluiași 
complectă
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106 9 19 ciclul solar 1 ciclul solar 
122 31 cade 33 April cade 23 April 
125 27 Ast-fel Altfel 
134 11 aice diferenţă acea diferență 
134 20 Dominicala O Dominicala D 
139 21 la acea origină la aceiași origină 
141 18 sf. Apostol ssff. Apostoli 
141 35 mai cur and mai curând 
142 34 conjucția conjuncția - 
173 33 352 
176 11 „1891 
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