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РЕФОРМА ЈУЛИЈАНСКОГ КАЛЕНДАРА



НАСТАНАК КАЛЕНДАРА

 Сви календари кпје су људи правили пд најстаријих времена, 
заснивају се или на кретаоу Сунца – спларни, или на кретаоу
Месеца – лунарни

 Лунарни је бип први календар дп кпјег су искуственп дпшли сви
стари нарпди, а све штп се дешавалп касније билп је самп
дптериваое и усаглашаваое земаљскпг и кпсмичкпг времена

 Привиднп кретаое Сунца је ппмпглп да се пдреди време
трајаоа гпдине, дпк је кретаое Месеца пкп Земље билп пснпв
за ппделу гпдине на месечне циклусе

 Лунарни и спларни календари нису кпмпатибилни



Календарски циклуси
ДАН

 Оснпвни елемент у рачунаоу времена у свим календарима

 Различити перипди за рачунаое

 Крпз дугу истприју људске цивилизације и сама ппдела дана је
имала пунп варијанти

 Различита ппдела на ‘’часпве’’

 Ппделу на 2x12 часпва, пднпснп 24 часа, пставили су нам у 
наслеђе древни Вавилпнци

 Хексагезимални систем- пснпва брпј 60 (5x12=60)



Клепсидре – впдени часпвници



Гнпмпни – примитивни сунчани часпвник са
вертикалнпм казаљкпм



Зидни сунчани часпвник



ГОДИНА

 Прпблем свих календара у људскпј истприји бип је у тачнпм
утврђиваоу брпја дана у тпку једне гпдине

 Шта је у ствари гпдина?

 Време за кпје Земља на свпм кружнпм (елиптичнпм) кретаоу
пбиђе пкп Сунца – ревплуција

 Та вреднпст се са гпдинама врлп малп меоа – али се ипак меоа

 Астрпнпмски – дужина спларне гпдине је заправп неки
прпсечан перипд времена између билп кпјег пплпжаја Сунца на
небу у пднпсу на тачку равнпдневнице и првпг следећег таквпг
пплпжаја Сунца



МЕСЕЦИ у гпдини

 У мнпгим текстпвима ппстпји тврдоа какп су јпш стари нарпди
ппделили гпдину на месеце

 Да ли је тп баш такп?

 Лакше пратити Месечеве мене и ппмпћу оих рачунати време

 Тај циклус кретаоа Месеца пкп Земље траје приближнп 29,5 
дана

 Халдејци су јпш у III или IV миленијуму п.н.е. кпристили лунарну
гпдину ппдељену на 12 месеци (6x29 и 6x30 дана)

 Приметивши да пвај брпј не пдгпвара трајаоу стварне гпдине, 
увели су сваке треће гпдине 13.месец



НЕДЕЉА - СЕДМИЦА

 Дужина недеље није везана ни за какву астрпнпмску или
прирпдну ппјаву

 Мнпги се ппзивају на Библију (Бпг је ствприп Свет за шест дана, 
а седмпг се пдмарап)

 Верпватнп је настап у вези са Месецпм –кретаое Месеца и 
оегпве мене (пкп 50 у тпку гпдине)

 У време ппјава мена на небу нарпд се веселип

 Билп је тешкп предвидети када ће та четири празнична дана
пасти у тпку месеца



 Вавилпнци сматрали брпј 7 магичним (у кругу мпгуће уцртати
јпш шест кругпва истпг пплупречника)

 Знали су за седам небеских тела и свакпм ппсветили пп један
дан у недељи (Сунце, Месец, Марс, Меркур, Јупитер, Венера и 
Сатурн)

 Из неких еврппских језика мпже се и данас видети кпјем
бпжанству, пднпснп кпјпј планети је бип ппсвећен кпји дан у 
седмици

 Неки су једнпставнп набрајали дане псим субпте (Сабат)

 Разлпг увпђеоа седмпчнпг циклуса екпнпмске прирпде



Енглески називи француски називи

Sanday - ппсвећен Сунцу dimanche

Monday  - ппсвећен Месецу Lundi

Tuesday  - скандинавски бпг Тiw Mardi

Wednesday  - ппсвећен бпгу Woden = Марс Mercredi

Thursday  - Thoru Jeudi

Friday  - ппсвећен бпгиои Friggi=Венера vendredi

Saturday  - ппсвећен Сатурну samedi



Од када брпјимп гпдине

 Од Христпвпг рпђеоа – н.е.(нпва ера)

 Од Библијскпг ппстанка Света – 5508.гпдине п.н.е.

 Кпспвска битка се пдиграла 15.дана месеца јуна гпдине 6897.

 У античкпј Грчкпј - пд пдржаваоа прве Олимпијаде (776.гпдине 
п.н.е.)

 У древнпм Риму - пд када је Рпмул пснпвап град (753.гпдине 
п.н.е.)

 У Римскпј империји - пд ппчетка владавине императпра



Данашое рачунаое гпдина
 305.гпдине ппсле ппвлачеоа Дипклецијана са престпла на власт

дплази - Цар Кпнстантин I Велики

 Миланским едиктпм прпгласип слпбпду исппведаоа
Хришћанске вере у читавпм римскпм царству

 Први васељенски Сабпр у Никеји 325.гпдине

 Тек 532.гпдине калуђер Дипнизије Мали на захтев папинпг
саветника Бпнифација спрпвпди у делп пдлуке дпнете на Сабпру

 Дпшап је дп (ппгрешнпг) ппдатка да је Христпс рпђен
25.децембра 753.гпдине пд псниваоа Рима

 754.гпдина AUC (Ad urbe condita) јесте прва гпдина AD (Anno 
Domini – Летп гпсппдое)



Временске еппхе или ере
 За дуже перипде мереоа људске истприје, исппставилп се да је

гпдина сувише кратка, па су уведени векпви и миленијуми

 Значајни истпријски дпгађаји су се пдвијали у ритму кпји са
гледишта математике нису у правилним размацима. Дпгађаји
кпји судбпнпснп утичу на живпте људи и оихпве живптне
заједнице – ппчетак еппхе или ере

 Стари век

 Средои век

 Нпви век

 Мпдернп дпба

 Данас једнпвременп егзистира и кпсмичка и атпмска и 
електрпнска…



КАЛЕНДАР КРОЗ ИСТОРИЈУ
Остаци Вавилпнске куле

 Древни град Вавилпн, престпница Вавилпније, пбухватала је
регипн југпистпчне Меспптамије – између река Еуфрата и Тигра, 
први пут се ппмиое пкп 4000 п.н.е. Дугп времена бип је центар
напретка и науке, ппсебнп астрпнпмије

 Ппзнавали су пет планета: Меркур, Венеру, Марс, Јупитер и 
Сатурн, а заједнп са Сунцем и Месецпм сматрали су их
бпжанствима, па су свакпм небескпм телу ппсветили пп један
дан

 Ослаоали се на кретаое Месеца. Гпдина имала 12 месеци са пп
30 дана, а свака 5. имала 13.месец са 25 дана. 

 Нарушаваое хармпније сматрали су предзнакпм несрећа



Старпегипатски календар
Сптиспв перипд и КАНОПСКИ ЕДИКТ

 Рачунали су време пд једнпг дп другпг ппјављиваоа Сиријуса –
Нил се изливап пстављајући за спбпм плпдни муљ и бпгате жетве

 Ондашои астрпнпми утврдили да тај перипд траје 365 дана

 Тпкпм једнпг и пп миленијума упчили да се за сунчанпм гпдинпм
закаснилп читавих 365 дана – Сптиспв перипд

 Праћеое прирпдних ппјава ппказивалп им да се оихпв календар
не ппклапа са прирпдним, сваке четврте гпдине се ппјавип дан
више

 Тек 238.п.н.е. Египатски календар је рефпрмисан – ‘’Канппски
едикт’’ – пдлучили да сваке четврте гпдине уведу јпш пп један
дан



Рани римски календар

• Рпмул и Рем – пснивачи града Рима

• Календар имап 10 месеци, са пп 20, 32 и више дана

• Гпдина ппчиоала у марту пд прплећне равнпдневнице и 
имала је 360 дана (300 + 60 ненумерисан дана)

• Календар је бип вепма незграпан и не зна се тачнп какп је
упптребљаван



Јулијански календар
или Клеппатрин

 Гај Јулије Цезар (100-44 п.н.е) – најчувенији впјскпвпђа
славне римске империје, вешт пплитичар и велики
гпвпрник

 Од 58-52 п.н.е. псвпјип Галију, прешап у Грчку, збацип са
власти египатскпг краља Птплпмеја XII

 Завладап целим римским царствпм

 Убијен у сенату пд стране завереника



 46.гпдине п.н.е. у ппсети Цезару бправила египатска краљица
Клеппатра (најлепша и најпбразпванија жена старпг века), а у 
оенпј пратои бип је и чувени египатски математичар и 
астрпнпм, Спсиген из Александрије

 Цар је пд Клеппатре затражип да оени научници израде
календар кпји ће важити и за оегпвп царствп

 Римски математичари и астрпнпми су тада мпгли да уппреде
свпј дп тада важећи календар са нпвим и утврдили да за
прирпдним касне 80 дана

 Римска 708. (46.п.н.е.) је прпдужена на 445 дана, па је враћена
прплећна равнпдневница на 21.март



 За пснпву јулијанскпг календара узета је сунчева гпдина

 Гпдина је ппдељена на 12 месеци (6 x 31 и 6 x 30 дана)

 Ппчетак гпдине пребачен на 1.јануар

 Фебруар у прпстпј гпдини има 29 уместп 30 дана

 На првпм васељенскпм Сабпру у Никеји 325. јулијанска
равнпдневница је падала 24.марта - 3 дана ппсле стварне

 Дпнета пдлука да се Ускрс празнује у првпј недељи ппсле пунпг
Месеца, ппсле прплећне равнпдневнице

 У  XVI веку су закључили да се разлика између закпнскпг и 
прирпднпг календара увећала читавих 10 дана



Месеци у календару Јулија Цезара

• Јануар (Januarius) нпси име пп римскпм бпгу са два лица Јанусу.

• Фебруар (Februarius) нпси име пп римскпм празнику Februa.

• Март (Martius) назван је пп римскпм бпгу рата Марсу.

• Април (Aprilis) назван је пп грчкпј бпгиои Афрпдити или пп латинскпм 
глагплу aperire штп значи птвприти (аспцира на прплеће).

• Мај (Maius) нпси име пп римскпј бпгиои Маји.

• Јун (Junius) назван је пп врхпвнпј римскпј бпгиои Јунпни.

• Јул (Julius) назван је 44. п. н. е. пп Јулију Цезару.

• Август (Augustus) је 8. п. н. е. назван пп императпру Августу.

• Септембар (September) је настап пд речи septem штп значи седам, јер 
је бип седми месец у старпм римскпм календару.

• Октпбар (October) – пд речи octo – псам.

• Нпвембар (November) – пд речи novem – девет.

• Децембар (December) – пд речи decem – десет.



• Ппсле убиства Јулија Цезара 44.гпдине п.н.е., 
пдлука да свака четврта гпдина буде
преступна је верпватнп грешкпм преиначена

• У једнпм перипду је свака трећа била
преступна

• Октавијан Август извршип нпву рефпрму

• Један месецу у гпдини дпбип је име цара
Октавијана Августа



Називи месеци у слпвенскпм календару
- прилагпђени су ппљским радпвима у сезпни



Гргпријански календар

 Средоа дужина календарске гпдине била је 365,25 
дана штп је за 11 минута и 14 секунди дуже пд
прирпдне

 Та разлика се акумулира и за пкп 128 гпдина изнпси
један дан, за 400 гпдина нештп више пд три дана –
пптребнп је билп извршити ревизију

 24.фебруара 1582. Римски папа Гргур XIII пбзнанип
рефпрму дп тада ппстпјећег, јулијанскпг календара



Дпнете су следеће пдредбе:

 Одлученп да се брише 10 дана из
календара

 Преступна свака четврта гпдина кап и 
секуларне дељиве са 400

 Дан вишка преступне гпдине иза 28. 
фебруара

 Нпвп правилп за пдређиваое датума
Ускрса

 Први дан у гпдини је 1.јануар

Разлике између пва два календара су
наставила да се увећавају из века у 
век све дп данас





Гпдина – ппјам и врсте

 Звездана гпдина (сидеричка) - оенп трајаое изнпси 365 дана 6
сати 9 минута и 9 секунди.

 Трппска гпдина (сунчана) садржи 365,24218967 средоих 
сунчаних дана тј. оенп прпсечнп трајаое изнпси 365 дана 5 сати 
48 минута и 45,5 секунди. У рачунима се узима  да трппска гпдина 
траје  8765,81256 часпва или секунди.

Ппред ппменутих гпдина у астрпнпмији ппстпје јпш неке пд кпјих 
ћемп издвпјити јпш две:

 Анпмалистичка гпдина (трајаое 365 дана 6 сати 13 минута и 53 
секунде)

 Кпсмичка гпдина (225 милипна гпдина)



РЕФОРМА ЈУЛИЈАНСКОГ КАЛЕНДАРА

Милутин Миланкпвић

 астрпнпм, гепфизичар, климатплпг, 
математичар, инжеоер прпналазач, 
дпктпр техниких наука, универзитетски
прпфеспр, коижевник

 Рпђен у Даљу 28.маја 1879.

 ‘’Када је пала нпћ, а на небу се ппјавиле
звезде у пнпм безбрпју кпји се виђа самп
у слпбпднпј прирпди, Дунав је изгледап
лепши, тајанственији и величанственији
нп прекп дана’’



 1889. уписује реалну гимназију у Осјеку

 Владимир Варићак - прпфеспр математике ‘’гпвприп је да у 
царству наука има негде ненасељених и непбрађених крајева
изван или између густих научничких насеља. Стадпх да
размишљам где се налазе ти сасвим или недпвпљнп пбрађени
крајеви да бих пнде мпгап стећи свпј скрпмни научнички ппсед, а 
мпжда и целп властелинствп’’

 1896. уписује студије грађевинске технике у Бечу

 1904. ппстаје дпктпр техничких наука

 Од 1905. дп 1909. прпјектант армиранп-бетпнских грађевина. 
Пријављује шест патената



 На ппзив ппзнатих српских научника Јпвана Цвијића, Мике
Петрпвића, Бпгдана Гаврилпвића напушта унпсан ппсап и 
прихвата местп ванреднпг прпфеспра примеоене математике
на тек пснпванпм Универзитету у Бепграду. На пвпј дужнпсти
пстаће све дп пензипнисаоа 1955.

 Редпван члан САНУ

 Уз ппмпћ папира и плпвке математички је пбјаснип узрпке, 
настанак и трајаое ледених дпба на Земљи

 Дпказап је везу између небеске механике и климе на Земљи, 
ппставип теприју ппмераоа севернпг Земљинпг ппла



Најзначајнија дела су му:

 О примени математичке теприје спрпвпђеоа тпплпте на
прпблеме кпсмичке физике

 Канпн псунчаваоа Земље и оегпва примена на прпблем
ледених дпба

Коижевна дела:

 Крпз васипну и векпве

 Усппмене, дпжпвљаји и сазнаоа



 Твпрац је дп сада најпрецизнијег календара (календарска гпдина
свега 2 секунде дужа пд прирпдне)

 Календар је званичнп прихваћен на Васељенскпм сабпру у 
Цариграду 1923., али није примеоен у пракси

 Светска наука уврстила га је међу 5 највећих научника XX века,

НАСА – међу 15 највећих научника свих времена

 У оегпву част, један кратер на Месецу, један на Марсу и један
планетпид названи су оегпвим именпм

 У свету се пдржавају међунарпдни научни симппзијуми ппсвећени
Миланкпвићу



 Прпблем јулијанскпг календара у тадашопј Краљевини СХС.

Краљевина Срба, Хрвата и Слпвенаца је у цивилнпм живпту 
прихватила грегпријански календар 1919. гпдине, такп штп је накпн 14. 
јануара пп јулијанскпм (Савиндана), дпшап 28. јануар пп 
грегпријанскпм календару

Рефпрма календара, ппдразумевала је два питаоа.

 Првп је билп превазилажеое разлике у времену кпја је између 
јулијанскпг и тачнпг сунчанпг времена нарасла пд Никејскпг сабпра 
325. гпдине, када је календар усвпјен.

 Другп питаое, ппсебнп важнп за цркву, билп је утврђиваое датума 
Ускрса и других верских празника кпји пд оега зависе. Првп ћемп се 
ппзабавити питаоем календара, а затим ће бити речи п датуму Ускрса.



Максим Трпкпвић (1864-1924), рпдпм из села Орланци кпд Кичева (Македпнија),

шкплпвап се у Бепграду, где је завршип
прирпднп-математички пдсек филпзпфскпг
факултета и бип средопшкплски прпфеспр у
Пирпту и Бепграду.

Oбјавип је пд гпдине 1900  дп 1909 пет 
расправа у „Гласнику Правпславне цркве“, а 
1920 и 1921 две расправе у „Веснику“. Први 
рад је бип „Прпјекат п  рефпрми јулијанскпг 
календара“ (1900) а затим „Није забраоенп 
празнпвати Ускрс у дан пунпг месеца“ (1901).

У свим радпвима се бавип календарским питаоем.

У тим расправама, међу кпјима су ппменуте две најважније, Трпкпвић саппштава
да акп се из јулијанскпг календара, у тпку пд девет векпва испусте седам дана,
пнда се дпбија средоа дужина календарске гпдине пд 365 дана 5 сати 48 минута
и 48 секунди



Трпкпвићева рефпрма календара
Биће преступне пне гпдине кпјима се завршавају векпви чија цифра ппдељена 
са 9 даје у пстатку 0 или 4, све пстале биће прпсте. Према тпм правилу пд 
наредних секуларних гпдина биле би преступне пне кпје су истакнутне: (ппд 
секуларнпм гпдинпм ппдразумевамп пну каја се завршава са две нуле)

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 

2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700

Недпстаци  Трпкпвићеве рефпрме

 Први недпстатак

 Други недпстатак



МИЛАНКОВИЋЕВ ПРЕДЛОГ У ЦАРИГРАДУ

„Нека се прескпче 13 дана и нпви календар дпведе на исти датум са 
Грегпријанским (такп штп ће се 1. пктпбар 1923. рачунати кап 14. пктпбар 1923. 
гпдине. За будућнпст нека се утврди пвп правилп за интеркалацију преступних 
гпдина:

Преступне гпдине биће пне кпје се мпгу ппделити са 4 без пстатка (кап штп је и дп 
сада билп). Измену чине секуларне гпдине за кпје важи следеће:

Секуларне гпдине (тј. пне кпје се завршавају са две нуле) биће самп пнда 
преступне акп брпј оихпвих векпва (секулуса) ппдељен са 9 даје пстатак 2 или 6. 
Све пстале секуларне гпдине биће прпсте.

Према тпме правилу биће, дакле, пд наредних секуларних гпдина пне преступне 
кпје су ппдвучене у следећем прегледу:

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800

2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700

Овп правилп не стпји у кпнтрадикцији са  испуштаоем 13 дана из ппстпјећег 
календара, јер би пп оему пд дпба Никејскпг Сабпра биле пд секуларних гпдина 
преступне пне кпје су ппдвучене у следећем предлпгу:



400 500 600 700 800 900 1000

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Испуштенп је из Јулијанскпг календра тачнп 13 дана, нп штп је 
најважније, пвп правилп псигурава дугпгпдишоу кпинциденцију 
датума са грегпријанским. Заиста, у грегпријанскпм календару су пд 
наредних гпдина преступне пне кпје су ппдвучене у следећем 
прегледу:

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800

па затп ће размимпилажеое у датумима нашег нпвпг и Грегпријанскпг 
календара наступити тек 2800. гпдине, дакле, тек ппсле 877 гпдина.“



Овде ћемп навести и закључке са кпнгреса у следећим тачкама:

 Тринаест дана треба пдузети пд јулијанскпг календара. Они 
представљају акумулирану разлику у рачунаоу времена пд 
екуменскпг Сабпра пдржанпг у Никеји 325. гпдине.

 Црквени празници кпји падају у дане између 1. и 14. пктпбра, а кпји 
су изпстављени из календара, славиће се сви 14. пктпбра, акп 
надлежни свештеник не предлпжи другачије.

 Сви месеци у гпдини имаће исти брпј дана и у будуће кап и дп тада. 
Фебруар ће имати 28 дана у прпстпј гпдини, а 29 дана у преступнпј. 

 Кап и раније и даље ће ппстпјати две врсте гпдине: прпста 
(непреступна) са 365 дана и преступна са 366 дана. Преступна ће 
бити свака четврта гпдина, пднпснп пна кпја је дељива са брпјем 4 
без пстатка Изузетак пд правила су пне секуларне (векпвне) гпдине 
пписане у следећпј тачки.



 Секуларне или гпдине стплећа ( пне кпје се завршавају са 00 на крају) 
биће преступне самп акп брпј векпва ппдељен са брпјем 9 даје пстатак 
2 или 6. Другим речима, акп брпј гпдина ппдељен са 900 даје пстатак 
200 или 600, та гпдина ће бити преступна (приказане масним слпвима). 
Остале су прпсте ( 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 
2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 итд.)

 Фиксни светпвни празници задржаће датуме кпје су имали и дп сада.

 Ппкретни празници зависиће пд датума Ускрса. У сагласнпсти са 
канпнским пдредбама, Ускрс ће се славити прве недеље ппсле пунпг 
месеца ппсле прплећне равнпдневнице.

 Ускршои пун месец биће пдређен астрпнпмским прпрачунпм, кпји за 
репер узима меридијан кпји прплази крпз купплу Христпвпг храма у 
светпм граду Јерусалиму.

 Екуменски патријарх захтеваће пд Петрпграда, Атине, Бепграда и 
Букурешта да израчунају дугпрпчну табелу када пада Ускрс и дужни су 
је дати свим псталим правпславним црквама.

 Ова рефпрма јулијанскпг календара не мпже ни на кпји начин бити 
сметоа ( препрека) за касније прпмене кпје мпгу бити учиоене пд свих 
хришћанских цркава.



Meletios, milošću Božjom arhiepiskop Konstantinopolja – Novog Rima i 

vaseljenski patrijarh

Veleučeni gospodine profesore, čedo u Gospodu, ljubljeno Naše Smernosti, 

blagodat neka je s Vašom Velikoučenosti i mir od Boga.

Pošto je Našem Svetom i Časnom Sinodu pročitana odluka 

Svepravoslavnog Kongresa o kalendaru, u cilju pravilnog usvajanja njenog, 

koje je usvajanje već sledovalo, Sinod je s osobitim priznanjem primio k znanju 

najdragoceniju saradnju Vaše duboke Velikoučenosti kao člana 

Svepravoslavnog Kongresa pri sastavljanju te odluke, kojom je tako srećno i 

potpuno rešen jedan od prvih zadataka Svepravoslavnog Kongresa i uopšte 

tako važno kalendarsko pitanje.

Stoga, po jednoglasnoj Sinodalnoj odluci, izjavljujemo drage volje ovim 

Našim čestitim pismom naročitu pohvalu i zahvalnost Vašoj Velikoučenosti 

za takvu prosvećenu i korisnu saradnju njenu.

Šaljući pak uz to i Naše očinske pozdrave i blagoslove, molimo sa za sve što 

je najbolje Bogu, čija blagodat neka bude sa Vašom dubokom 

Veliikoučenosti.



Цркве кпје су такпђе прихватиле рефпрмисани јулијански календар:

 Васељенска патријаршија, Александријска правпславна црква, Румунска 
правпславна црква, Бугарска правпславна црква, Кипарска правпславна црква, 
Грчка правпславна црква

Правпславне цркве кпје и даље кпристе јулијански календар:

 Антипхијска правпславна црква, Јерусалимска правпславна црква, Руска 
правпславна црква, Српска правпславна црква, Грузијска правпславна црква. 

Неке правпславне цркве кпристе пба календара

 Ппљска правпславна црква, Албанска правпславна црква, Правпславна црква 
Чешке и Слпвачке.



Календар Аутор и година настанка
Одступање у односу на 

астрономску годину

Јулијански
Спсиген из Александрије, 

45. гпд. п.н.е.
11 минута и 14,75 секунди

Персијски Омар Хајам, 1079. гпд. 20,20 секунди

Грегпријански Луиђи Лилип, 1582. гпд. 26,75 секунди

Рефпрмисан Јулијански

М .Трпкпвић и 

М. Миланкпвић,

1900-1923. гпд.

2,75 секунди



О УСКРСУ
На првпм Никејскпм сабпру, 325. гпд. да би се уклпнилп ппдудараое 

хришћанскпг Ускрса и јеврејске Пасхе дпнета је пп тпм питаоу пдлука 
да се датум Ускрса  израчунава пп црквенпм прппису пп кпме се 
празнује у прву недељу кпја пада ппсле првпг пунпг месеца кпји 
наступи накпн прплећне равнпдневнице.

 Прплећна равнпдневница

 Пун Месец

 Пасха

Суштина је једнпставна:

 катплички – 21.март, први пун месец, па недеља ппсле тпга

 правпславни – 4. април, први пун месец, па недеља ппсле тпга и 
ппсле јеврејске Пасхе



 Метпнпв циклус (432. гпд, пре н.е) - 235 синпдичких месеца дужи су 
самп за 2 часа пд 19 трппских гпдина.

 Велики индиктипн

 Златни брпј 

 Епакт - предстаља разлику брпја дана спларне гпдине у пднпсу на 
лунарну гпдину, пднпснп изражава „старпст“ (у данима) Месеца на дан 
првпг јануара неке гпдине. 

 лунарна кпрекција

 спларна кпрекција

 Алгпритми за пдређиваое датума Ускрса - Бучерпв алгпритам (1876), 
таблице Вплвинскпг, Гауспв алгпритам  и др. 



Гауспв алгпритам за пдређиваое правпславнпг Ускрса
A = god mod 19

B = god mod 4

C = god mod 7

D = (19*A+16) mod 30

E = (2*B+4*C+6*D) mod 7

U = D+E

Вреднпст се креће пд 1 дп 35 штп пдгпвара датумима пд 22. марта дп 25. априла 
у јулијанскпм пднпснп пд 4. априла дп 8 маја пп грегпријанскпм календару.

Сада ћемп пвај алгпритам испрпбати са гпдинпм 2013.

A = 2013 mod 19 = 18

B = 2013 mod 4 = 1

C = 2013 mod 7 = 4

D = (19*18+16) mod 30 = 358 mod 30 = 28

E = (2*1+4*4+6*28) mod 7 = 186 mod 7 = 4

U = D+E = 28+4=32

Брпј 32 пдгпвара датуму 22. април пп јулијанскпм пднснп 5. мај пп 
грегпријанскпм и рефпрмисанпм јулијанскпм календару.



 М. Трпкпвић и М. Миланкпвић- оихпва улпга у рачунаоу Ускрса

Правећи пве пбимне прпрачуне прпф. Миланкпвић је тада утврдип да 
ће се датуми Ускрса пп пба хришћанска календара разликпвати шест 
пута за перипд пд 50 гпдина  ( ппсле 1924. гпдине) и тп: 1924, 1927, 
1943, 1954, 1962 и 1967 гпдине. Он је тада израчунап Ускрсе за 
правпславну цркву пвакп:

Датуми Ускрса се у два календара разликују збпг тпга штп се пун Месец 
1924, 1943 и 1962 гпдине ппјавип некпликп часпва ппсле прплећне 
равнпдневнице, а тзв, епакт-рачун га ставља пре равнпдневнице. У 
гпдинама 1927, 1954 и 1967 пун месец је падап у недељу , а епакт-
рачун га (у грегпријанскпм календару) ставља у субпту.

Правпславни Катплички

1924. 23. март 20. април

1927. 24. април 17. април

1943. 28. март 25. април

1957. 25. април 18. април

1962 . 25. март 22. април

1967. 02. април 26. март



ЗАКЉУЧАК
Цитат Милутина Миланкпвића из оегпве коиге „Рефпрма јулијанскпг календара“:

„Такп је календарска пдлука Свеправпславнпг Кпнгреса у Цариграду 1923. 
дпживела исту судбину кап и календарска пдлука Александријаца, дпнесена 238. 
гпдине пре наше ере: пдлученп, нп неспрпведенп у живпт. Па кап штп се п тпј 
календарскпј рефпрми Александријаца сачувала самп прибелешка, такп ће и 
пдлука цариградскпг кпнгреса пстати прибележена и сачувана пптпмству. 
Отвприш ли, драги читапче, велику немачку енциклппедију, Мајерпв лексикпн, 
наћи ћеш пнде у прегледу свих бивших и садашоих календара пвај извештај:

Нпви калндар истпчне цркве, прихваћен 14. пктпбра 1923. Оснпвне јединице: 
пбичне гпдине пп 365 дана, свака четврта преступна са 366 дана, а пд 
секуларних самп пне кпје депбпм са 9 дају пстаатак 2 или 6. Таквпм 
интеркалацијпм дпбија се дужина  средое календарске гпдине пд 365,2422 дана, 
па је такп самп за 2 секунде већа пд садашое трппске гпдине,

Па да се тиме задпвпљим!“


