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Колкото и да изглежда странно, преминаването в новото хилядолетие постави на из-

питание знанията по аритметика на голям кръг хора. „Общественото мнение“ се раздели

относно датата, на която светът ще влезе в XXI век – първият век на третото хилядолетие

от раждането на Христос. Трудно може да се каже дали това е резултат от желанието

по-скоро да влезем в него, дали причината се крие в широко разгласения компютърен

проблем, или в красотата на числото, завършващо с три нули, но в една голяма част от

хората се затвърди погрешното впечатление, че новото хилядолетие започва на 1. 1. 2000.

Това налага известна макар и проста аргументация.

Въвеждането на вековете и хилядолетията е резултат от използуването на десетзначна-

та бройна система. В нея всяка десятка, започва с единица и завършва с нула (1-10, 11-20

и т.н.). Съответно стотиците се състоят от по 10 десятки, а хилядите – от 100 десятки,

или 10 стотици. Нито един период не започва с нула. Тази логика е единна за хрономет-

рията, независимо дали става дума за пресмятане на години, векове и хилядолетия, или

за спортни прояви. Няма „нулева година“, така както няма и „нулева минута“ в един фут-

болен мач. Голът, отбелязан в самото начало на мача, се записва към първата минута, а

този в последната секунда на първото полувреме – към последната 45-та минута. От тези

най-общи принципи определено следва, че XX век ще завърши на 31. декември 2000, а

XXI век, (а с него и новото хилядолетие), ще започне на 01. 01. 2001 и ще завърши на 31.

12. 2100. Както Юлианският, така и Григорианският календар приемат за край на всеки

век число, завършващо с две нули. Що се отнася до компютърния „проблем 2000“, този

проблем принадлежи на XX век, а не на XXI век.

Говорейки за „календарната аритметика“ може би е любопитно да се отбележи, че го-

дината 2000, за разлика от последните години на предишните три века, ще бъде високосна.

Съгласно Григорианския календар не всички години, които се делят на 4, са високосни.

За последните години на всеки век важи правилото, че високосни са само тези, за които

числото, определящо века, също се дели на 4. Например, последната година на IXX век
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е 1900. Въпреки, че 1900 се дели на 4, тази година не е високосна, защото числото, 19

(определящо века), не се дели на 4. Последната година на XX век е високосна, защото

числото 20 се дели на 4 без остатък.

Липсата на „нулева година“ се проявява по интересен начин при пресмятането на ин-

тервали от време, чието начало е преди раждането на Христос (пр. Хр.), а краят – през

новата ера (сл. Хр). Формално погледнато, годините от новата ера са разположени както

положителните числа по числовата ос, а годините пр.н.е. – както отрицателните числа.

Времето обаче тече само в една посока – посоката на нарастване на числата (от −∞ към

+∞). Така че във всяка година месеците, дните в месеците и часовете в дните нараст-

ват от минало към бъдеще, независимо дали годината е от периода пр. Хр., или сл. Хр.

Последният ден от първата година пр. Хр. е 31. декември. Непосредствено след него идва

1. януари от първата година сл. Хр. По този начин първата година от н.е. е „залепена“

за първата година пр.н.е. Нулева година между тях няма. Ако един човек е роден през

първата година от нашата ера и е умрял през 50 г. той е живял 49 години (50 − 1 = 49).

Ако е роден през 50 г. пр. Хр., то на рождения си ден през първата година пр. Хр. той е

навършил 49 години. Действително, разликата между двете дати е (−1)− (−50) = 49. На

следващия си рожден ден (през първата година от н.е.) той е навършил, очевидно, 50 г.

Само че сега формалното изваждане на годините дава грешен резултат: 1− (−50) = 51!!!

Следователно, за всяка от ерите пресмятането на интервалите се извършва по известните

ни правила, но когато началото и краят на пресмятания интервал са в различни ери, тези

правила дават грешка от 1 година. За да се избегне тази грешка френският астроном

Ж.Касини въвежда през 1740 г. правило, известно днес като правило на Касини. Според

него, при пресмятане на времеви интервали, числото на годината пр.н.е. по историческо-

то летоброене се намалява по абсолютна стойност с единица. Намалените по този начин

числа образуват астрономическата скала на годините. Първата година пр. Хр. отговаря

на нулева астрономическа година, втората година пр. Хр. съвпада с (-1) година от аст-

рономическата скала и т.н. По астрономическата скала първият век пр. Хр. завършва с

-99 г., a следващият започва със стотната година. За годините сл. Хр. хронологичната

(историческата) и астрономическата скала съвпадат, така че там не бива да се очакват

никакви недоразумения.
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