


Историја на Римските броеви

• Римските броеви се појавуваат во Рим.
• Историјата на Римските броеви се одвива паралелно со 

историјата и на самиот Рим, уште кога се воспоставени 
неговите темели на Палантинскиот рид во 8-9 век п.н.е, по 
распадот на Римското царство, па дури и опстојуваат во XXI 
век.

• Тие исто така го преживуваат и црнилото на 
средновековието, што е очекувано, имајќи во предвид дека 
латинскиот јазик е официјален јазик во Западна Европа се до
ренесансата. Меѓутоа, Арапскиот броен систем застанува на 
сцената во Европа околу XIVвек (се појавува околу XIвек).

• Овие броеви, како и во буквална смисла сите други изуми, се 
појавуваат како резултат од задоволување на човековите 
потреби. Во овој случај, тие се развиваат поради потребата 
за заеднички метод на броење, со големо значење во 
секојдневната употреба и во трговијата.



Влијание врз Римските броеви

• Старите Римјани не се првите кои што ги претставуваат броевите со букви од азбуката. 
Пред нив, тоа го прават Етурците и Грците, со нивните етурски и грчки (познати и како 
јонски/александрови/алфабетски) броеви, кои имаат значајно влијание врз Римските.



Римските броеви и Старите Римјани

Старите Римјани не секогаш ги означувале броевите со конкретната буква како што се 
прави во XXI век. Туку наспроти, на пример буквата за 50 (L), многу често ја пишувале 

во форма на Т наопаку (⊥), па дури и како стрелка насочена надолу (↓)



Римските броеви и средновековието

• Има повеќе промени во средновековието, особено во италијанските фонтови.
• Во средновековни текстови и некои печатени книги од тој период, броевите се 

пишувале со мали букви, а u честопати се заменува за V.
• На крајната позиција на нумерирањето, j може да се користи наместо i. Значи, 18 

може да се напише како XVIII, но и како xuiij.
• M и D ги пишувале со т.н. „длабоки загради“. Наликува на буквата C и нејзината 

рефлекција , а I е огледалото. M=CI   , a D=I   . Можеме да забележиме како 
постепено би можело да произлезат M и D од ваквиот стил на пишување.

C CC

Овој натпис, пронајден во Рим, во суштина гласи M D LXXXIII или 
1583 година. Употребата на длабоките загради е многу јасна.



Потеклото на Римските броеви

Има повеќе теории за тоа од каде потекнуваат Римските броеви.

1. Развојот на нумеричките симболи можеби е 
тесно поврзан, првично, со формата на раката:

 I – еден прст;
V – испружени се палецот и показалецот во 

форма на V;
X – се формира Х или со показалецот и средниот 

прст или со обете раце;

• Бидејќи луѓето веројатно започнале со 
броење користејќи ги прстите, 
математиката се развивала со основна 
единица од 10. Активно вклучени во 
трговијата, Римјаните барале систем каде 
броењето било повеќе од „прсти“.



Потеклото на Римските броеви

Пет станува и

IX

и потоа



Потеклото на Римските броеви

2. Втората теорија е дека броевите се резултат од „бележење“.
Некои историчари веруваат дека пастирите на ридовите и на нивите околу Рим создавале 
ознаки на нивниот стап со нож за да следат колку кози или овци требале да одгледуваат.

Секое животно било преброено, потоа 
означено на дрвен стап со едноставна 
црта со ножот, a понекогаш цртите биле 
претставени и на земјата. Секоја петта 
овца била означена на стапчето со две 
цртки кои формирале V. Секоја десетта 
овца е означења со две линии кои се 
пресекуваат и формираат Х.
• Овој метод го користеле и 

италијанските пастири во текот на XIX
век.



Создавањето на Римските броеви

• Во нивната најпроста форма, Римските броеви се 
формираат со поврзување на буквите за да се добие 
бараниот број. На пример, II=2, XXX=30, XII=12, 
CXXIII=123 итн.

• Правилото гласи дека секогаш треба да се 
употребуваат најголемите знаци можно. На пример, 
15 е XV, а не VVV, ниту пак XIIIII. Од ова правило 
произлегува дека броевите секогаш одат одлево 
надесно во опаѓачки редослед. Меѓутоа, ова 
доведува и до многу долги и прилично 
неразбирливи броеви. На пример 99 би било 
LXXXXVIIII.



• Затоа создаваат и ново правило кое толкува дека ако се стави помала цифра од лево 
пред поголемата, тогаш помалата одзема од поголемата. На пример, IV=4, што е 5-1. 
Меѓутоа, и од ова произлегуваат неколку правлиа:

 Може да се одзема само со I, X и C.
 Одземениот број не смее да биде помал од една десетина од бројот од кој се 

одзема. Значи, X може да се постави пред C или L, но не пред М или D.

Создавањето на Римските броеви



• Меѓутоа, овие правила биле понекогаш 
прекршувани, главно кога учествува и бројот осум. 
На некои Римски споменици и гробници, бројот 18 
го среќаваме како IIXX.
На пример, на споменик од Хамо Торницрофт 
наречен „Сејач“ во Кралските ботанички градини 
во Кју има натпис MCMXXIIX, што значи 1928 
година. Ваквата употреба не е „точна“, но се 
среќава многу често.

Создавањето на Римските броеви

„Сејач“

НАТПИСОТ НА СПОМЕНИКОТ



Римските броеви и Римјаните

• Меѓутоа, иако правилата на пишување на 
овие броеви се доста стриктни ден денес, 
Римјаните често ги гледале како 
„алтернатива“ и употребувале форми 
како VIIII за 9 и CCCCC за 500. Ова е главно 
бидејќи математичките операции се 
многу поедноставни на овој начин.

• На пример, во Колосеумот има влезови 
кои не се придржувале за принципот. 
29тиот е обележан како XXVIIII, а 54тиот 
како LIIII. Меѓутоа, 40 бил претставен како 
XL, но 44 бил XLIIII, како што покажува 
сликата десно.

Римјаните го употребувале принципот на одземање во нивниот календар. Имено, и во 
XXI век се употребува овој принцип, особено во времето, кога се вели: „десет до осум“ 

или „дваесет до девет“.



Римските броеви и Римјаните

• Црквата Sant'Agnese fuori le Mura
изградена околу 7век од н.е. има позлатен 
дрвен таван на ковчег кој датира од 1606 
година. Означен е со MCCCCCCVI, наместо
MDCVI.

• Црквата има и плакета што не се 
придржува за принципот на одземање, 
која се наоѓа на една од четирите кули кои 
папата Александар VI (1492-1503 година) 
наредил да се реконструира. ALEXANDER.VI.PONT.MAX

INSTAVRAVIT

AN.SAL.MCCCCLXXXXV



Нула?

Бидејќи Римските броеви се развиле главно за да 
се знае цената на стоките и да се тргува, Римјаните 
немале потреба да создадат симбол кој ќе
претставува „ништо“.
• За да искажат дека нешто нема, тие велеле 

„nullus“, што во буквална смисла значи „ништо“.

Лесно се забележува какво влијание има тој збор 
во современите јазици:
- Македонски: нула
- Руски: нуль
- Германски: Null
- Исландски: Núll



Нула?

• Првиот доказ за употреба на нула е во 
Индија од страна на Индиските 
математичари.

• Нулата се шири со трговијата по патот на 
Свилата (Silk Road) кон Кина и исламскиот 
свет.

• Арапскиот математичар Мухамед ел-
Хорезми ја вовел нулата во исламскиот свет 
во 800тите години. Тој продолжил да го 
развива нумеричкиот систем во текот на 
целиот негов живот.

• До ден денес, нашиот броен систем се 
нарекува хинду-арапски (или само арапски) 
систем во чест на неговите изумители.



Дропки претставени со римски броеви

• Буквата Ѕ (Semis) се користела за да се прикаже половина.
• За другите дропки се дебатира дали биле прикажани со цртички (-) или точки 

(• познати како „uncia”). Меѓутоа, uncia се смета повеќе како римска мерна 
единица за должина, тежина и волумен. Затоа, ќе ги претставуваме дропките 
главно преку црти, што го прави комјутерскиов процес поедноставен.

• Секоја цртичка вреди една дванаесеттина (1/12), две црти се две 
дванаесетини (2/12 или 1/6) итн.

На пример, S - =, ќе 
биде:
Ѕ е 1/2
- е 1/12
= е 2/12

Значи 1/2 + 1/12 + 
2/12 е 3/4.



Големи броеви

За да се запишат броеви поголеми од 5000 (вклучувајќи го и него) се додава линија 
над знакот. Таа линија го множи бројот со 1000 (на пример, V=5,    =5000). Ова не 

може да се прави со знакот I бидејќи во суштина тоа е само M.

Овој систем се нарекува vinculum.



Големи броеви

Другиот систем е apostrophus кој го споменавме при почетокот на 
презентацијата како употреба на „длабоки загради“.

Тука IↃ претставува 500, додека 1000 е 
CIↃ. Во овој систем, секое Ↄ додава 500, а 
повеќе Ↄ се употребуваат за создавање 

на 5000, 50000 итн.
Понекогаш CIↃ го запишувале како ↀ. 



Се смета дека Џон Волис го вовел симболот за бесконечност (модерно ∞), а една 
претпоставка е дека тој го создал при употреба на системот apostrophus. IↃↃ за 5.000 го 

намалил на ↁ; CCIↃↃ за 10,000 на ↂ; IↃↃↃ за 50,000 на ↇ; и CCCIↃↃↃ за 100.000 на ↇ, 
постепено преминувајќи во ∞ кое го употребува во книгата „Аrithmetica infinitorum“.

Големи броеви и бесконечност



Собирање

При извршување на математички операции со римските броеви, речиси секогаш 
работиме со нивната општа форма, не земјаќи го во предвид принципот на кратење (на 

пример, 4=IIII, а не IV). Ќе собереме 169 со 78.

CLXVIIII
+        LXXVIII

CLLXXXVVIIIIIII

1. Во буквална смисла само ги додаваме сите 
знаци

2. Ги комбнираме помалите знаци за да дадат 
поголеми. На пример, бидејќи имаме 5 пати 
по I, тогаш тие ќе преминат во едно V (IIIII -> V),
LL -> C, XXXX -> XL.

 Конечниот резултат е CCXLVII или 247.

CCXXXXVII

CCXLVII



Одземање

Исто како со собирањето, ќе го занемариме принципот на кратење.
На пример, ќе одземеме 60 со 27.

LX
- XXVII

LXVII

1. Ги кратиме знаците што се присутни во двата броја (X со Х).
2. Ги деградираме поголемите знаци на помали (L -> XXXXX).

Овој процес се одвива до самиот крај.
3. Се добива XXXIII или 33. Забележуваме дека процесот се 

одвива се додека еден од двата броја не се потроши.

XXXXX
- XVII

XXXXVII  

XXXVV
- VII

XXXVII

XXXIIIII
- II

XXXIII



Множење

Исто така се занемарува принципот на делење. Овој процес е посложен.
На пример, 12 x 34.

Еден од двата броја ќе го делиме со 2 се додека не 
стигнеме до 1. Ако имаме децимален број, го 

заокружуваме, но, ако е на пример 6.5, тогаш ќе 
заокружиме 6, а не 7.

12   XII

6 VI

3 III

1 I

2

2

2

Сличен е принципот и со другиот број, меѓутоа, сега ќе го 
множиме се 2 толку пати колку што сме го делеле другиот 

број со 2. Во овој случај ќе го дуплираме 3 пати.

34     XXXIIII

68 LXVIII

136 CXXXVI

272 CCLXXII

2

2

2



Множење

Ги поставуваме во парови како што се движевме по ред. Односно, првиот чекор со првиот 
чекор, вториот со вториот итн. Во овој случај, паровите ќе бидат: 12 со 34, 6 со 68 итн.

Ако бројот од левата страна (тој што го делевме) е парен, тогаш го занемаруваме бројот од 
десната страна (тој што го множевме).

12   XII

6 VI

3 III

1 I

34     XXXIIII

68 LXVIII

136 CXXXVI

272 CCLXXII

Броевите што ни остануваат од десната 
страна ги собираме и го добиваме 

конечното решение.

CXXXVI
+ CCLXXII

CCCLXXXXXVIII

CCCLLVIII CCCCVIII

CCCCVIII = 408
12 x 34 = 408



Современа употреба на римските броеви

1. Тие се употребуваат кај некои часовници. 
Меѓутоа, четири скоро секогаш е прикажан 
како IIII, а не IV. Познат исклучок е Биг Бен 
во Вестминстерска палата каде бројките се 
со готска скрипта и 4 е прикажан како IV.



Зошто IIII, а не IV?

Има повеќе теории зошто се употребува IIII, а 
не IV.
• Пред се, IV е составен од три црти и е 

поверојатно да се смеша со соседниот III
или со VI. Исто така, броевите се наоѓаат на 
повеќе агли кои се спротивни со погледот 
на корисникот. Меѓутоа, часовниците без 
бројќи го потврдуваат фактот дека дури 
само стрелките се доволни за корисникот 
конкретно и точно да го определи времето.

• Еден дописник дури толкува дека 
парламентот на Велика Британија има 
авторското право за употреба на IV и праќа 
парична казна за секој часовник што го 
имитира Биг Бен, па затоа сите користеле 
IIII наместо IV. 



Најстариот часовник

Најстариот познат часовник е во Велшката катедрала 
и датира од пред околу 1392 години.
• Највнатрешниот круг на овој часовник употребува 

арапски броеви од 1 до 30 и ја покажува староста 
на месечината. 

• Наредниот прстен исто така употребува арапски 
броеви и ги покажува минутите во групи од по 5 
(5, 10, 15, 20 итн.).

• Најнадворешниот круг има дијаметар од околу 
1.93m и со римски броеви ги прикажува 24те 
часови од денот. Пладне е обележано со црвена 
ѕвезда на врвот од часовникот и римски броеви 
со готски стил (десно), додека полноќ е означен 
со иста таква ѕвезда на дното со секојдневните 
римски броеви (лево). Меѓутоа, IX не е доволно 
јасно напишан и наликува на II.



• Тука ги забележуваме 
основните елементи на 
часовникот. Меѓутоа, тој е 
постар од 620 години и сепак 
употребува IIII за бројот 
четири, а не IV, што ја згаснува 
идејата за „авторсткото право 
на парламентот на Велика 
Британија“.

• Меѓутоа, ако тоа нема никакво 
значење, зошто го игнорирале 
принципот на кратење кај 
часовниците?

Најстариот часовник



Одговорот, верувам, го има во ракописите во библиотеката на Велшката катедрала. Тие 
покажуваат дека употребата на IIII или поточно iiii или iiij за 4 била вообичаена, иако 9 

нормално било да е прикажан со IX или ix. Со други зборови, принципот на одземање бил 
користен за едниот, но не и за другиот случај.

Зошто IIII, а не IV?

1. Хроника од почетокот на 12 век - пред 
1135тата година – го покажува редот на 
англиските кралеви не според датуми, туку 
според должината на нивното владеење. 
Еве три од списокот:
Adelardus xiiii
Edouardus fili xxiiii
Aylredus ix anni et vi ebdomadibus (9 

години и 6 недели)

Библиотеката на Велшката катедрала



2. Сто чудни години подоцна, во средината на 13 век, 
Св. Исидор од Севилја ја напишал книгата 
„Etymologiae“. Во Liber V (Книга 5), поточно фолио 
36, се наведени 39 наслови каде исклучиво 
употребува iiii за 4, но ix за 9.

Зошто IIII, а не IV?



Други исклучоци

Часовникот на црквата 
на кралот Чарлс I во 
Тунбриџ Велс, Кент.

На стариот градски хол 
во Рочестер, Кент.

Базиликата Сан 
Себастијан Санта Марија 
на северот од градот ја 

користи IV;

додека на другиот крај од 
градот часовникот на 

катедралата del Buen Pastor ја 
користи „традиционалната 

форма (IIII)“.



Современа употреба на римските броеви

2. Монарсите обично се нумерираат со 
римски броеви - на пр. Кралот Едвард 
VII од Англија, Луј XVI од Франција.
Папите се нумерираат исто така со 
Римски броеви, на пр. Папата Јован 
Павле II, или Папата Бенедикт XVI.



Современа употреба на римските броеви

3. При нумерирање 
на сцени, сонети, 
поглавја, книги, 
т.е. има голема 
употреба во 
литературата.



Современа употреба на римските броеви

4. Спортски настани често се нумерираат со Римски 
броеви. Летни олимписки игри во 2004 во Атина, 
кои се 28те игри во модерното време, се познати 
како Игри од XXVIII Олимпијада (Games of the 
XXVIII Olympiad).




