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Календар

➢Савремени календар смо наследили од Римљана. 

➢Првобитно су они имали годину од 10 месеци, година 
је почињала у марту, што је било логично, јер је 
почињало пролеће и нови циклус буђења природе. За 
зимски период нису постојали месеци.

➢Имена месеци су била: Martius , Aprilis, Maius, Iunius , 
Quintilis, Sextilis, September, October, November, 
December.

Колосална статуа Марса, Musei Capitolini, Рим, Италија



Месеци

➢Март је добио име по Марсу, римском богу 
рата. По Марсу је названа и планета Марс. 

➢Април на латинском значи „отворити“. 
У априлу процветају цвеће и отварају се 
пупољци. 

➢Мај је назван по римској богињи Маји која 
је заштитница биљака и њиховог раста.



Месеци

➢Јун је назван је по римској богињи Јунони. 
Она је била врховна богиња која је у римској 
митологији сматрана и поштована као 
заштитница Рима. Јунона је такође била 
богиња брака и рођења деце.

➢После тога су следили  quintilis, што је просто 
значило пети месец, sextilis (шести), 
септембар (седми), а истом логиком су 
названи и октобар, новембар и децембар 
(осми, девети и десети). Juno Sospita, римска статуа, мермер, 

2. век н.е. Musei Vaticani, Ватикан



Календар

➢Такозване зимске месеце Римљани једноставно нису убрајали у календар. 
Година је почињала у марту и завршавала се крајем децембра. Након тога је 
долазио период који се једноставно није рачунао, тј. дани се нису бројали све до 
доласка лепих дана и почетка марта.

➢У 7. веку п. н. е. цар Нума Помпилије спровео је реформу овог календара.

➢Додао је два месеца – једанаести Јануариус у част бога времена Јануса и дванаести 
месец Фебруариус посвећен богу подземног света Фебруусу.

➢Стари Римљани су крај године увек славили фестивалом под називом „Фебруа“. 
Када је краљ Помпилије именовао дванаести месец римске године, изабрао је 
фебруар.



Јулијански календар

➢Гај Јулије Цезар је предложио своју реформу 
календара 46. године пре н.е. Нови календар 
је ступио на снагу према Цезаровом едикту, 1. 
јануара 45. године п. н. е. 

➢Година је уместо 1. марта (мартовске календе) 
почињала 1. јануара. Тиме је фебруар, уместо 
последњи, постао други месец у години. 
Пошто је Јулије Цезар извршио реформу 
календара, он је назван јулијански календар.

Портрет Јулија Цезара, 1. век п. н.е. 
Musei Vaticani, Ватикан

https://www.google.rs/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2009%2F04%2F07%2Farts%2F07iht-caesar.html&psig=AOvVaw14qXihg6SL-RFkxfVK_1YV&ust=1587751468588000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDunNCR_-gCFQAAAAAdAAAAABAI


➢Нешто касније, 44. године п. н.е. Сенат је донео 
одлуку да месец Quintilis у част Цезара, добије 
назив Јулиус (јул). 

➢Месец Sextilis је  8. године променио име у 
Аугустус (август), по Цезаровом усвојеном сину 
и наследнику Октавијану Августу.

Јулијански календар

Augusto di Prima Porta. 1. век н.е. 
Musei Vaticani, Ватикан

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Statue-Augustus.jpg


ПРАВОПИС

➢У српском језику називи месеца у години, 
иако неки потичу од имена личности, 
пишу се малим почетним словом.

➢У енглеском и неким другим језицима се 
месеци у години пишу великим почетним 
словом.
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