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• Зборот календар потекнува од латинскиот збор 
kalendae или првиот ден од месецот. Тоа бил денот 
кога свештениците ја нагласувале новата месечина 
од ридот Капитол во Рим. Исто така, бил денот кога 
должниците морале да ги платат своите долгови 
испишани во календариумот (kalendarium).

Што се подразбира под „календар“?

• Календарите биле користени за да се организираат 
денови за верски, административни и трговски
цели и да се планираат земјоделски циклуси. На 
пример, почетокот на годината во римскиот 
календар исто така го сигнализира и почеток на 
земјоделската сезона. Последниот ден во неделата 
(што првобитно не постоела) бил денот кога 
земјоделците оделе на градскиот пазар да ги 
продаваат своите производи.

Скица од Капитол во Рим



Раниот Римски календар

• Првиот римски календар бил лунарен 
календар (месечев календар) кој се 
базирал врз грчките лунарни календари, 
каде месеците започнуваат и завршуваат 
кога ќе се појават нови месечини.

• Бидејќи времето помеѓу новите месечини 
во просек е 29,5 дена, римскиот лунарен 
календар се состоел од месеци со по 30
или 31 ден.

• Календарот вкупно имал 304 дена 
поделени на 10 месеци почнувајќи од 
Mарт и завршувајќи со Декември.

• Овој календар е осмислен од Ромул.



Зошто 10, а не 12 месеци?

• Античките астрономи веќе имале 
точни пресметки за времето помеѓу 
две пролетни рамноденици, 
односно времето за Земјата 
целосно да го заобиколи Сонцето, 
што е околу 365.242 дена.

• Независно од овие податоци, Старите 
Римјани ги занемариле останатите 61 
дена бидејќи ја опфаќале зимата и ги 
сметале како „несреќните денови“, затоа 
не сакале ни да им дадат имиња.



Именувањето на месеците

• Месеците Март, Април, Мај и Јуни се именувани според богови:
- Март според Марс, богот на војната и вегетацијата;
- Април според Афродита, божица на убавината и плодноста;
- Мај според Маја, ќерка на Атлас и мајка на Хермес;
- Јуни според Јунона, божица на небото и заштитничка на жените;

• Месеците Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември 
се именувани според латински броеви:
- Јули според Quintilis, што произлегува од quinque што значи пет.;
- Август според Sextilis, што произлегува од sex што значи шест;
- Септември според September, што произлегува од septem што 
значи седум;
- Октомври според October, што произлегува од octo, што значи 
осум;
- Ноември според November, што произлегува од novem што значи 
девет;
- Декември според December, што произлегува од decem што значи 
десет.



Именувањето на месеците

Голем дел од имињата 
на месеците опстојуваат 

и до ден денес.

Меѓутоа, кај 
современиот календар 

Декември е 12ти месец, 
а не 10ти, бидејќи 

првобитниот календар 
започнувал на 1. Мај, а 

не на 1. Јануари.



Влијанието на Нума Помпилиј

• Вториот крал на Рим, Нума Помпилиј (владеел: 

715–673 година п.н.е), ги вметнал месеците 

Ianuarius (Јануари) и Februarius (Февруари).

• Тој сметал дека непарните броеви носат среќа, 

па затоа тие месеци што имале 31 ден ги 

оставил исти, а тие што имале 30 дена ги 

променил на 29.

• Со тоа, годината имала 355 дена, а месеците 

имале или 29 или 31 со Февруари (28 дена) 

како исклучок.

• Календарот сеуште бил несинхронизиран со 

сончевата година (позната и како тропска 

година).



• За да се реши овој проблем, често 

додавале денови во Февруари, кој 

всушност бил поделен на два дела. 

Првиот дел завршувал со Терминалија 

на 23-ти, што било во чест на богот 

Терминус. Вториот дел се состоел 

само од 5 дена помеѓу 23ти и 28ми.

• Понекогаш месец наречен 

Mercedonius (Mensis Intercalaris) бил 

вметнуван од време на време помеѓу 

двата дела на Февруари, со што се 

решавал проблемот за синхронизација 

на календарот со сончевата година.

Влијанието на Нума Помпилиј



Januarius (Јануари) бил 

именуван според Јанус, бог 

на годината, сонцето, мирот 

и времето. Исто така 

почетниот месец бил 

именуван според него 

бидејќи се смета дека тој 

имал две лица: едно 

младешко, што гледало 

напред, во иднината, и едно 

старо, што гледало назад, 
во минатото.

Влијанието на Нума Помпилиј

Februarius (Февруари) го добил 
името по Фебруа, фестивал за 
прочистување кој се одржувал 
на 15ти Февруари.



Влијанието на Нума Помпилиј

Ianuarius – 29 дена
Februarius – 28 дена (престапни години 23 или 24)
Mercedonius – 27 дена (само во престапни години)
Martius – 31 ден
Aprilis – 29 дена
Maius – 31 ден
Iunius – 29 дена
Quintilis – 31 ден
Sextilis – 29 дена
September – 29 дена
October – 31 ден
November – 29 дена
December – 29 дена

= 355 дена
+ дополнителен месец (понекогаш)



Mercedonius

• Mercedonius потекнува од зборот Merces што значи 
плати / заработувачка.

• Овој месец е месецот во кој што граѓаните биле 
платени, на пример војниците конечно ја добивале 
својата годишна заработувачка.

Римските војници делумно биле платени со сол. Од тука го 
добиваме зборот „војник“ на англиски soldier - „sal dare“, 
што значи да се даде сол. Од истиот извор го добиваме 

зборот „плата“ на англиски salary - „salarium“. Солта била 
оскудна и скапа стока, но неопходна за здравјето на 
војниците, од што строго зависти развитокот на Рим.

ИНТЕРЕСЕН ФАКТ:



Mercedonius и влијанието на свештениците

• Граѓаните немале пристап до календарот, туку 
само свештениците. Луѓето биле информирани за 
датумот само ако свештениците објават некој јавен 
настан.

• Бидејќи само тие имале пристап до календарот, 
значи дека можеле да го вметнат Mercedonius кога 
сакаат, а кога не, да го занемарат.

• Многу често ја користеле оваа способност 
свештениците во нивен прилог, така што ако им се 
допаѓа некој политичар што е во функција, можат 
да го вметнат дополнителниот месец за подолго да 
ја задржи својата функцијата.
Меѓутоа, ако сакаат таа година помалку да го 
плаѓаат населението, тогаш нема да го додадат.



Терминологија на Римскиот календар

Старите Римјани употребувале три основни термини:
1. Kalends – почетокот на секој месец, кога има „нова месечина“.
2. Ides – бувкално значи „да се подели“ и претставува половина од месецот. Може 

да биде 13. или 15. од месецот, кога има „полна месечина“.
3. Nones – потекнува од novem што значи девет. Во овој случај се оди девет дена 

пред Ides (вклучувајќи го и него), кога има „половина месечина“.



Да го земеме за пример месецот март кога има 30 дена:
- Првиот ден се подразбира ќе биде Kalends.
- Бидејќи има 30 дена, ако го поделиме со два ќе добиеме 15, а тоа е Ides.
- Ако одиме девет дена пред Ides (вклучувајќи го и него во броењето), ќе стигнеме до Nones.

Читање на Римскиот календар



Читање на Римскиот календар

• Денот пред Kalends, Ides и Nones е познат како Pridie.

На пример, Pridie Nones Martius е денот пред Nones во Март. Во случајот со сликата, тоа е 6. март.
Pridie Ides Martius е денот пред Ides во март. Во случајот со сликата, тоа е 14. Март.



Читање на Римскиот календар

За другите датуми, многу е важно да запамтиме дека Старите Римјани датумите ги броеле 
наопаку, а трите основни дена (Kalends, Ides и Nones) им претставувале почетна и крајна точка 

за именувањето на денот. Секогаш кога бројат го бројат и денот од кој започнуваат!



Читање на Римскиот календар

Да го земеме за пример овој сегмент од месецот март.
- Ако започнеме од Non (Nones) и ако броиме кон лево, тогаш се сретнуваме првин со 

Pridie Nones Martius, па потоа на третиот ден од Nones имаме III Nones Martius, па IV 
Nones Martius, V Nones Martius, VI Nones Martius и конечно Kalends што го 
сигнализира крајот на броењето.

- Истиот принцип важи и за Ides.



Читање на Римскиот календар

• Исклучок е дека датумите по Ides нема да се пишуваат со името на моменталниот 
месец, туку на наредниот.

На пример, 5тиот ден по Ides ќе се вика XII Kalends Aprilis, а не XII Kalends Martius.



Читање на Римскиот календар

• Ако има празници или други големи настани, тогаш тие биле обележани со црвена боја.
На пример на 23. март (IX Kalends Aprilis) се одржувала церемонијата што се викала Tubilustrium. Тоа бил 
ден кога Старите Римјани ги прочистувале трубите.

(*Денот не е обележан со црвена боја во сликата*)



Читање на Римскиот календар

• Старите Римјани немале недели, туку ги подредувале деновите од А до H. Нешто како недела 
со осум дена.



Потешкотии со Римскиот календар

• Принципот на именување на денот со помош на обратно броење е многу сложен.

• Промената на бројот на деновите од страна на Нума Помпилиј резултирало до 
збунетост кај населението бидејќи со таа промена се менува и името на сите денови 
од месеците. Затоа, секојдневниот граѓанин не бил сигурен дали да го слави својот 
роденден на стариот или на новиот датум, а некои го славеле и два пати.

• Бидејќи често не се додавал Mercedonius, постепено годините поминувале без да се 
бројат. На пример, март наместо да биде во пролет, бил во зима.

 Односно, календарот бил хаос и затоа Гај Јулиј Цезар одлучил да го преработи.



Гај Јулиј Цезар и Јулијанскиот календар

• Со цел да ги надополни деновите кои што 
биле пропуштени, Цезар во 46 год п.н.е 
ги додава сите пропуштени денови, така 
што таа година била долга 445 дена, 
позната уште како „Година на 
Збунетоста“.

• Со ова поместување го враќа март во 
пролет.

• Создава календар од 365 дена со еден 
престапен ден секои четири години.
Календарот е познат како Јулијански.

 Цезар не го создал директно календарот, 
туку му наредил на математичарот од 
Александрија, Созиген.



Јулијанскиот календар

Месеци Должина пред 
46год п.н.е

Должина по 46год 
п.н.е

Ianuarius 29 31

Februarius 28 (престапни: 23 или 24) 28 (престапни: 29)

Mercedonius 27 (само во престапни г.) (уништен)

Martius 31 31

Aprilis 29 30

Maius 31 31

Iunius 29 30

Quintilis / Iulius 31 31

Sextilis 29 31

September 29 30

October 31 31

November 29 30

December 29 31

* Со црвена 
боја се 

означени 
промените 
кои што ги 
направил 
Цезар. *



По смртта на Цезар

• Две години по преобразувањето на 
календарот од страна на Цезар, тој бил 
убиен на 15 март.
Има голем број теории кои толкуваат дека 
една од причините за атентатот на Цезар е 
токму поради промените што ги направил 
кај календарот.

• По неговата смрт, свештениците 
сметале дека третата година е 
престапна, а во реалноста била секоја 
четврта. Затоа, потворно се појавува 
хаос и неред кај календарот.



Интервенцијата на Октавијан Август

• Октавијан Август ги поправил гршките кои 
свештениците ги направиле, но не одеднаш како 
што направил Цезар со својата „Година на 
Збунетоста“, туку постепено за период од околу 16 
години.

• Сенатот бил толку задоволен што го променил 
името на месецот Sextilis во Augustus, што опстојува 
и до XXI век.

• По оваа промена, календарот останал непроменет 
доста долг временски период.

Sextilis Augustus



Влијанието на Константин Велики

• Првиот христијански 
владетел.

• Ја создал неделата од 
седум дена.

• Ја дефинирал неделата 
како свет ден.



• Како Земјата се движи околу Сонцето, така голем 
дел од ѕвездите синхронизирано исчезнуваат и по 
една орбита повторно се појавуваат.

• Меѓутоа, има голем број на астрономски тела кои 
што не ја следат таа шема. Тие на грчки биле 
познати како „планети“, што во буквална смисла 
значи „скитници“.

• Тие седум скитници биле:
1. Сатурн
2. Јупитер
3. Марс
4. Сонцето (не е планета)
5. Венера
6. Меркур
7. Месечината (не е планета)

Именување на деновите од неделата

• Формирале 
хиерархија на 
седумте „скитници“ 
во зависност од 
времето потребно 
за една орбита



Именување на деновите од неделата

Меѓутоа, иако има седум „скитници“ и така секој ден може да се именува според еден од нив, Вавилонците го 
именувале секој час од денот според „скитниците“.

Но 24 не се дели целосно со бројот седум, затоа се 
појавиле „доминантни скитници“ кои се присутни 
повеќе отколку другите и кои влијаат врз 
современите имиња на деновите од неделата.



Именување на деновите од неделата

• Kога Римјаните нападнале места како Велика Британија или Германија, голем дел од 
населението на тие земји одлучило дека ќе прими дел од Римската култура. Затоа 
голем дел од имињата на деновите во неделата се слични помеѓу тие земји.

• Кога Христијанството преовладало во Рим, Неделата се сметала како денот за 
одмарање и била преименувана во „Денот на Господ“ (Dies Dominici):

ИТАЛИЈАНСКИ: Domenica
ФРАНЦУСКИ: Dimanche

ШПАНСКИ: Domingo



Влијанието на Константин Велики

• Велигден го славеле според Еврејскиот календар, но Константин Велики сакал 
Христијанството да се оддели од Евреите, а со тоа и Еврејскиот календар бидејќи се 
сметаат како две посебни независни религии.

• Имало голем состанок за да се одреди на кој ден ќе се слави Велигден (476год.).
• Тие првобитно одлучиле дека ќе биде на првaтa недела по првата полна месечина по 

или на пролетната рамноденица.

476год.Меѓутоа, за точно да се одреди 
датумот потребно е добро 
познавање со астрономија, а воедно 
и пролетната рамноденица може да 
се одвива во различни периоди на 
различни делови од земјата.

 Затоа конечно одлучиле 
Велигден да биде на 21. март.



• На 4 септември 476 година се распаѓа 
Римското царство и започнува 
средновековието, период во кој што се 
губат податоци околу повеќе научни 
откритија, вклучувајќи и податоци за 
календарот.

• Во средновековието преовладува 
религијата, а за да може точно да се 
одреди кога е Велигден, а и монасите да 
знаат кога да се молат, многу биле важни 
астрономите.

Распад на Римското царство



Дионисиј Малиот (Dionysius Exiguus)

• Dionysius Exiguus бил монах и го формирал 
современиот систем со „п.н.е“ и „н.е“

• Пред да го создаде системот, годините се 
одредувале во зависност од тоа кој владее во тој 
период.
 На пример, не велеле „48год п.н.е“, туку 

„втората година од владеењето на Гај Јулиј 
Цезар“.

Таквиот начин на броењето на годините пред 
Dionysius Exiguus да го создаде системот бил многу 
збунувачки, бидејќи било потребно добро 
познавање со историја: како владееле по ред; што 
ќе се случи ако некој стапи на власт среде 
годината, дали тоа ќе биде неговата прва година 
или наредната? и сл.



• Пред средновековието календарот не бил толку достапен за 
јавноста, меѓутоа, големите географски откритија го поттикнуваат 
развитокот на трговијата, а првата печатница во 1440год 
овозможила календарот да биде достапен за поголем број на 
луѓе.

• Бидејќи многу имале пристап до календарот, започнале да 
забележуваат грешки во него, главно бидејќи системот на Цезар 
со една престапна година секои четири не бил совршен, туку 
траел 11 минути повеќе.
Поради тоа, луѓето заклучиле дека го слават Велигден на 
погрешно време, бидејќи со помош на астрономијата, можело да 
се забележи дека Велигден на 21. март постепено се повеќе и 
повеќе се оддалечувал од пролетната рамнодецина.

• Ваквата грешка морала да биде поправена бидејќи 
Христијанството започнало да прима критики од другите религии, 
со фрази како: „Се полните со јадење кога треба да постите.“.

 Меѓутоа, математиката не била многу добро развиена и затоа 
немало кој да ја поправи таа грешка во тој период.

Влијанието на трговијата и печатницата врз календарот



Влијанието на Папа Григориј XIII (1502-1585)

• Тој го поправил календарот така што отстранил 
10 дена, бидејќи за стотици години се додавало 
по 11 минути.

• Католичките земји брзо го прифатиле новиот 
календар, а протестантските подоцна.

• Овој календар создал толку хаос, што многу 
луѓе протестирале и велеле: „Изгубив 10 дена 
од мојот живот!“ или „Нема да го платам 
данокот за овој месец бидејќи е 10 дена 
пократок!“.

• Православната црква сеуште го употребува 
стариот Јулијански календар.



Грегоријански календар 

Грегоријански календар 1582год н.е.
Ново правило за престапни години:

 Има престапна година секои четири години, освен ако векот може да 
се подели со 400.

На пример, 
тие со 

црвена боја 
ќе бидат 

престапни, а 
тие со сина 

нема.



Јулијански и Грегоријански календар 

Кај Јулијанскиот календар со 
текот на времето се повеќе и 

повеќе 21. март се оддалечува од 
пролетната рамноденица.

Кај Грегоријанскиот календар 
како се оддалечува 21. март од 

пролетната рамнодецина, така се 
враќа назад.
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