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Ватикански фалсификати 

Јулијански календар 
 

 

Након фалсификата о промени датума Васкрса, па-

писти су направили још један фалсификат који се исто 

тицао датума обележавања празника – овог пута, то 

је био датум Божића. Наизглед неважан и мање познат 

фалсификат о том празнику занимљив је због тога што 

сведочи на какве начине је Римокатоличка црква ства-

рала фалсификате, и како су они упркос својој наивно-

сти временом бивали прихватани. 

 

Фалсификовање календара 

И пре промене датума Васкрса, присталице папе су 

престале обележавати и тај и друге празнике по извор-

ним датумима, јер су почели да користе римски кале-

ндар (познат као „Јулијански календар“), док су сви 

остали користили библијски календар, као и пре тога 

што су чинили. Због таквог коришћења два календара, 

која нису могла бити усклађена услед различитог на-

чина рачунања времена, и Васкрс и друге празнике 

ови више нису обележавали у исто време.  
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На пример, изворни датуми Пасхе - 14. дан првог 

месеца по библијском календару, и Васкрса (Празника 

Првина) – у први дан седмице (недељу) после Пасхе – 

нису могли бити представљен ниједним одређеним и 

устаљеним (фиксним) датумима у римском календару, 

већ су могли „пасти“ било кад током друге половине 

марта и прве половине априла, због различитог начи-

на рачунања времена код та два календара.1 

Присталице папе су се тако почеле издвајати и раз-

ликовати од осталих припадника хришћанства не само 

по томе што су обележавали Васкрс по новом датуму, 

већ и по томе што су престали да обележавају и друге 

празнике из библијског календара. Уместо њих, Римо-

католичка црква је почела да уводи и обележава праз-

нике из римског календара, које је сама проглашавала 

за „хришћанске“.  

О томе је писао, између осталих, римски писац ко-

ји се звао Тертулијан, и који је био један од најпозна-

тијих теолога тог доба (2/3. век). Он је записао дослов-

но да многи који су се тад изјашњавали као хришћани 

више нису обележавали хришћанске (библијске) праз-

нике, већ празнике из римског календара.2 

Кад су ови остали упитали паписте зашто обележа-

вају те нове (римске) празнике, паписти су им одгова-

рали да стари (библијски) празници „више не важе“, и 

да је наводно сам „Бог укинуо празнике“, како су го-
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ворили – исто као што су и пре тога говорили да је на-

водно „анђео објавио промену датума Васкрса“ кад се 

папи појавио у некој „визији“. 

 

Како је папа укинуо српски календар 

У старом српском календару, слично као у библиј-

ском календару, године су рачунате од времена нас-

танка света. Почетак године обележавали су на проле-

ће, почетак месеци – на млад Месец, а дани су били 

рачунати по периодима од седам дана. Месеци и дани 

носили су народне називе. 

Стари српски календар је био усклађен са појавама 

у природи – кретањем сунца и месеца, односно, вре-

ме се рачунало по њиховом кретању, па су га истори-

чари зато назвали „соларно-лунарни (сунчано-месеч-

ни) календар“. Заправо, у почетку су сви народи света 

рачунали време на такав начин. 

Међутим, све је то папа променио усвајањем рим-

ског календара, у којем се користио потпуно друга-

чији начин рачунања времена: Године су рачунате од 

времена (измишљеног датума) настанка Рима или по 

времену владавине римских царева. Почетак године је 

обележаван усред зиме, а дани су били рачунати по 

периодима од осам дана. Месеце и дане називали су 

по именима римских богова или римских царева који 
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су проглашавани за „богове“, попут Јулија Цезара, 

по коме је назван месец Јул, а онда и цео календар. 

За разлику од библијског и старог српског календа-

ра, тај римски (Јулијански) календар – који је у 1. веку 

пре Христа установио његов именитељ, Јулије Цезар –

био је усклађен само са кретањем сунца; то је био та-

козвани „соларни (сунчани) календар“. Управо због те 

разлике није било могуће ускладити римски и библиј-

ски календар.3  

Присталице папе су пак усвојиле римски календар, 

прогласиле га за „хришћански“, и потом тражиле да га 

прихвате и сви остали припадници хришћанства. Али, 

пошто ови нису хтели да прихвате промену календара, 

већ су и даље користили библијски календар, паписти 

су одлучили да римски календар наметну фалсифико-

вањем датума празника... 

 

Фалсификовање датума Божића (1) 

Најпознатији пример фалсификата помоћу којега је 

римски календар наметан уместо дотадашњег библиј-

ског или старог српског календара, јесте фалсификат о 

празницима из римског календара који су били обеле-

жавани током зиме. 

То су у ствари били најстарији и најзначајнији 

празници у години и међу Римљанима и међу другим 

древним народима света. Од тих зимских празника, 
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највећи значај су придавали дану зимске краткодне-

вице и празницима на крају године. 

Када су и паписти почели да обележавају те зимске 

празнике, остали су се томе чудили – као што сведочи 

поменути Тертулијан. Ови су се правдали тврдњом да 

зимску краткодневицу треба обележавати „зато што се 

Исус Христ родио на зимску краткодневицу“, тврдили 

су они – исто као што су тврдили да Васкрс треба обе-

лежавати у недељу после Пасхе „зато што је Исус вас-

крснуо у недељу“.  

Међутим, пошто тачан датум Његовог рођења није 

био познат, јер у то доба није придаван значај дану ро-

ђења, нити се обележавао рођендан, питање је како су 

израчунали тај датум рођења. По најчешће навођеном 

мишљењу, тај датум је израчунат на следећи начин: 

Најпре су датум Пасхе – 14. дан првог месеца у би-

блијском календару – прогласили за 25. март, или дан 

пролећне равнодневице по римском календару – као 

устаљени датум; а онда су тврдили да се Христово за-

чеће наводно „морало“ догодити на исти тај датум, 25. 

марта на пролећну равнодневицу, а рођење – тачно де-

вет месеци касније – 25. децембра на дан зимске кра-

ткодневице по римском календару. 

Други, сличан начин на који су дошли до закључка 

да је Христ рођен на дан зимске краткодневице, одно-

сно, други начин на који су правдали обележавање зи-
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мске краткодневице као празника, био је њихова тврд-

ња да је и свет настао исто на пролећну равнодневи-

цу, 25. марта по римском календару, а да се Христово 

зачеће наводно „морало“ догодити на исти датум када 

је свет настао, па тиме опет рођење је морало пасти на 

дан зимске краткодневице, 25. децембра по римском 

календару – тврдили су они.4 

Тако је 25. децембар као наводни датум Христовог 

рођења био израчунат на основу 25. марта као навод-

ног датума Христовог зачећа и страдања, и датума на-

станка света. Али онда се поставља питање, како је из-

рачунат тај датум? 

 

Фалсификовање датума Васкрса 

Једини стварно познат и поуздан датум од свих тих 

догађаја био је датум Христовог страдања (Пасхе): 14. 

дан првог месеца по библијском календару. Многе па-

пине присталице су тврдиле да том датуму из библиј-

ског календара одговара 25. март у римском кален-

дару и да је то уједно и датум Христовог зачећа и да-

тум настанка света, на основу чега су и добили 25. де-

цембар као датум Христовог рођења. 

Но ипак, истина је била да библијски датум Васкр-

са, заправо, није могао бити представљен таквим уста-

љеним датумом у римском календару, а није било поз-

нато који датум у римском календару одговара 14. да-
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ну првог месеца те године када је Христ страдао. А да 

тачан датум у римском календару није био познат, ви-

ди се по томе што различити теолози тог доба помињу 

различите датуме из римског календара као могућ да-

тум Христовог страдања, па је 25. март био само један 

од њих. 

Васкрс је у то доба, тако, био обележаван на разли-

чите датуме, више пута током исте године: Једни су га 

обележавали по изворном датуму – у први дан сед-

мице (недељу) након Пасхе, првог месеца у библиј-

ском календару; други су обележавали у другу недељу 

после Пасхе; да би се разликовали од изворног „јев-

рејског“ календара, трећи – 25. марта, на дан пролећне 

равнодневице у римском календару; четврти – у 

недељу после пролећне равнодневице, итд.5 

Због тога, једини могући прави разлог што је одаб-

ран баш 25. март као датум Васкрса био је у томе што 

је то, у ствари, исто био датум једног важног римског 

празника. Реч је о празнику једнаке старине и значаја 

за Римљане и друге древне народе као дан зимске 

краткодневице, с тим што је овај празник био обеле-

жаван на пролеће, у склопу већег броја пролећних 

празника. А од тих празника, највећи значај је био 

придаван том дану пролећне равнодневице. 

Када су паписти почели да обележавају тај римски 

празник на пролећну равнодневицу, они су се правда-
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ли тврдећи да пролећну равнодневицу треба обележа-

вати, наводно, „зато што је Христ страдао на пролећну 

равнодневицу“ – дакле, слично као што су тврдили и у 

другим приликама. Отуд је потекао 25. март као наво-

дни датум Васкрса, а преко њега 25. децембар као на-

водни датум Христовог рођења, иако су се у стварнос-

ти оба датума односила на римске празнике, тачније, 

на два највећа римска празника. 

 

Фалсификовање Хиполитовог записа 

Противници паписта су се тад сигурно питали како 

то да је Христ рођен тачно на дан зимске краткодневи-

це, баш на највећи римски празник; и сигурно да им је 

још чудније звучала тврдња паписта да је Христ стра-

дао тачно на дан пролећне равнодневице, опет баш на 

највећи римски празник. И као да то није било довољ-

но, паписти су им открили и да је Христ зачет исто тог 

датума, и чак да је Бог створио свет на исти тај датум! 

То веровање о мистичком поклапању дана Христо-

вог страдања, Христовог зачећа и стварања света, упр-

кос одсуству поузданих доказа, заступали су разни цр-

квени историчари и теолози тога доба, почев од хриш-

ћанских теолога 2/3. века, попут једног Хиполита, Ју-

лија Африкана и других, а нарочито оних из 4. века и 

каснијег доба, кад је зимска краткодневица (25. децем-
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бар) била званично прихваћена за наводни датум Хри-

стовог рођења. 

Као најстарији извор у којем се тај датум и празник 

спомињу навођен је један запис римског писца који се 

звао Хиполит, и који је био, попут споменутог Терту-

лијана, један од ондашњих најпознатијих теолога (2/3. 

век), али и противника римског папе. 

Међутим, у том Хиполитовом запису, заправо, ниг-

де се не спомиње тај датум, него је он накнадно умет-

нут; односно, Хиполитов запис је фалсификован у ка-

снијем добу. То се може видети једноставним поређе-

њем изворног Хиполитовог записа с фалсификованом 

верзијом. Фалсификовани запис изгледа овако: 

 

Господ (Исус Христ) се појави у Витлејему, у којем 

се родио 25. децембра четвртог дана седмице (у 

среду) у време 42. године владе цара Августа, 5500 

година од рођења Адама; а пострада у 33. години, 

25. марта на Велики петак, 18. године владе цара 

Тиберија, у време конзула Руфија и Рубелија. 

 

А изворни запис садржао је само ове речи: 

 

Господ (Исус Христ) се појави у Витлејему у време 

владе цара Августа, 5500. године, а пострада у 31. 

години.6  
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Хиполитов запис је по броју грешака и по наивном 

начину уметања података толико очигледно фалсифи-

кован да се чак и у самој Католичкој енциклопедији то 

признаје. Тамо се каже да је у погледу датума Христо-

вог рођења у Хиполитовом запису „сигурно било на-

кнадног уметања података“.7 

 

Фалсификовање датума Божића (2) 

Без обзира да ли је Хиполит, или ко други, сматрао 

дан зимске краткодневице за датум Христовог рођења, 

и без обзира како су покушавали да то израчунају, чи-

њеница је да тај датум није био поуздано утврђен, и да 

га у почетку нико није обележавао као празник. 

Заправо, дан зимске краткодневице (25. децембар у 

римском календару) уопште није ни био први датум за 

који се тврдило да је дан Христовог рођења. Први који 

су покушали израчунати тачан датум дошли су до зак-

ључка да је Христ рођен 20. маја. Томе је сведок црк- 

вени писац Климент из Александрије (2/3. век), који 

се убраја у „црквене оце“ заједно са Тертулијаном. 

Климент извештава да су неки теолози из Египта – 

одакле је и он био – дошли до тог датума, а онда наво-

ди друге датуме које су израчунали неки други теоло-

зи. Тако су једни тврдили да је Христ рођен 19/20. ап-

рила, а не 20. маја; други – да је рођен 28. марта; тре-
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ћи су сматрали да је то био 17. новембар, четврти – да 

се родио 2. јануара, итд. – слично као у случају разли-

читих датума Васкрса.8 

Дословно сви месеци у години су били предлага-

ни као могући датум Христовог рођења, што потвр-

ђује да тачан датум није био познат. А није био познат 

зато што у почетку нико није ни придавао значај дану 

рођења, а камоли да је обележаван као празник. У ста-

рим записима о хришћанским празницима не спомиње 

се дан Христовог рођења, док су се хришћани у почет-

ку чак и подсмевали Римљанима због тога што су обе-

лежавали измишљене дане рођења својих „богова“.9 

На основу тога је очито да су паписти измислили и 

фалсификовали датум Христовог рођења, са циљем да 

оправдају усвајање римских празника, у овом случају, 

празника који је обележаван на зимску краткодневи-

цу (25. децембра), као један од највећих римских праз-

ника; иако 25. децембар као датум Христовог рођења 

„није заснован на историјским чињеницама“ – како 

је записано и у самој Католичкој енциклопедији. 

 

Филокалов календар из 354. године 

Два највећа римска празника – којим је обележаван 

дан зимске краткодневице (25. децембар) и дан проле-

ћне равнодневице (25. март) – била су од стране папи-

ста проглашена за два највећа хришћанска празника – 
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дан Христовог рођења и дан Христовог страдања, с 

тим да овај први у почетку није убрајан у хришћанске 

(библијске) празнике, и није ни постојао као празник. 

 То „покрштавање“ римских празника видљиво је и 

у два сачувана календара из 4. и 5. века. На пример, за 

25. март у календару из 4. века – познатом као „Фило-

калов календар“ – уписан је римски празник са нази-

вом Hilaria, док у календару из 5. века – познатом као 

„Полемијев календар“ – 

за исти тај датум уписано 

је „дан Христовог страда-

ња“ (на латинском језику: 

Christus passus hoc die).  

На исти начин, у кале-

ндару из 4. века, за 25. де-

цембар стоји римски пра-

зник Natalis Invictae, док у 

календару из 5. века за ис-

ти датум стоји „дан Хрис-

товог рођења“ (лат. Natalis 

Domini corporalis).10 

С друге стране, и у јед-

ном документу додатом у 

Филокалов календар из 4. 

века такође се помиње 25. 

децембар као датум Христовог рођења, што је најста-

Страница из Филокаловог 

календара (4. век) – за сада 

најстарији писани помен 

25. децембра као наводног 

датума Христовог рођења. 
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рији познати писани помен тог празника и 25. децем-

бра као његовог датума. Поред датума је записано 

„Христ је рођен у Витлејему јудејском“ (лат. Natus 

Christus in Betleem Iudeae), с тим да је и у том до-

кументу исто било накнадног уметања података.11  

Израчунавање тог датума (25. децембра), дакле, 

заснивало се на фалсификовању датума Васкрса и из-

мишљању датума Христовог зачећа (25. март), јер не 

постоји ниједан извор који помиње 25. децембар или 

25. март као датум тих догађаја. Само се за изворни 

датум Пасхе зна да је био 14. дан првог месеца у биб-

лијском календару, док се не зна ни за датум Хрис-

товог зачећа ни за тачан датум стварања света, нити 

има доказа да се датуми свих тих догађаја поклапају – 

као што су то тврдиле присталице промене календара. 

 

Разлог усвајања римског календара 

У почетку, нико није прихватао наивни ватикански 

фалсификат о датуму Божића, као ни у случају ранијег 

фалсификата о датуму Васкрса, али то се променило у 

4. веку после једног догађаја који представља прекрет-

ницу у историји хришћанства, и уопште, историји све-

та. После тог догађаја, фалсификат о датуму Божића је 

остварио своју сврху у толикој мери, да се тај празник 

до данашњег дана обележава управо по датуму који је 

тада установила Римокатоличка црква. 
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На исти начин су били фалсификовани датуми дру-

гих празника. Тако фалсификујући датуме библијских 

празника и проглашавајући римске празнике за хриш-

ћанске, преко тих и сличних фалсификата, паписти су 

успели уместо библијског или старог српског календа-

ра да осталима наметну римски (Јулијански) календар, 

који су сами прогласили за „хришћански календар“. 

Прави разлог те промене календара од стране па-

писта био је само у томе да би се одвојили и разлико-

вали од својих противника – од Јевреја и хришћана 

који нису подржавали папу, односно, зато да би се 

додворили тадашњим римским властима које су про-

гањале Јевреје и хришћане, тако избегавајући да и они 

постану жртве прогона; јер једини начин да се прого-

ни избегну је био потпуно одвајање од прогоњених. 

Да су паписти заиста мењали календар само из тог 

разлога, јасно је већ по простој чињеници што то није 

ни било скривано, већ су поборници промене календа-

ра то сами признавали. Иако су наводили разне неубе-

дљиве разлоге и стварали фалсификате, они су и отво-

рено говорили да је стваран разлог био то што не же-

ле да обележавају празнике у исто време када и Је-

вреји то чине! А то се најбоље види по томе што су и 

други ватикански фалсификати тога доба прављени на 

исти начин и са истим циљем... 

Наставиће се... 
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