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Датум на раѓање: 23 
септември 63 пр.н.е.
Место на раѓање: 
Палатин, Рим, Италија
Умрел: 19 август 14 
н.е., Nola, Италија
Име и презиме: Gaius 
Octavius Thurinus
Брачна другарка: 
Clodia Pulchra, 
Scribonia, Ливија 
Друсила 



Октавијан Август (латински:Gaius Iulius Caesar Octavianus Augustus) 
е првиот римски император. Роден е во 63 п.н.е. како Гај 
Октавијан, а подоцна бил познат како Гај Јулиј Цезар Октавијан. 
Со Римското Царство управувал од 27 п.н.е. до 14 н.е.. Во 43 п.н.е., 
заедно со Марк Антониј и Марк Емили создале политички сојуз, 
попознат како Втор триумвират. Неговата титула „август“ на 
латински јазик значи „возвишен“, во религиозна мисла на зборот. 
Подоцна, оваа титула ја носеле сите римски цареви кои го 
наследиле. 



Уште додека бил жив, Октавијан Август го почитувале 
како божество, најпрвин во провинциите, а потоа и во 
Италија. Таа задача ја извршувале шестмина 
ослободени робови, секој по една година, кои можеле 
оваа служба да ја извршуваат повеќепати. По 
завршувањето на нивната служба, со решение на 
Сенатот, најпрвин на некои од нив, а подоцна на сите, 
доживотно им биле доделени почестите поврзани со 
оваа служба и така постепено во градовите се 
формирал посебен сталеж на т.н. шестмината 
Августовци. Подоцна, императорите наредувале тие 
шестмина да се избираат насекаде низ царството, со 
цел да го шират почитувањето на народот кон царот.



Октавијан Август се смета за 
една од најважните личности 
во историјата на Римското 
Царство. Тој создал нов 
облик на управување во 
внатрешноста на 
империјата, кое се задржало 
во следните триста години. 
Тој му ја вратил власта на 
римскиот Сенат, но во исто 
време ја зачувал својата 
автократска позиција. На 
тронот го наследил 
императорот Тибериј.



Хронологија на Октавијан / Август 

Датумот на кој го започнал 
неговото владеење би 
можел да биде или 31 година 
п.н.е., кога силите на Август 
под Агрипа ги поразиле оние 
на Марко Антониј и 
Клеопатра во битката кај 
Аксиум , или во 27 п.н.е. кога 
Октавијан станал Август, 
почесен мандат му го 
доделил Сенатот. 



Достигнувања на Октавијан / Август 

Октавијан / Август ја 
реформирал Преторијанската 
гарда и законите за брак и 
прељуба, тој имал моќ на 
трибина и бил Понтифекс 
Максим (главен свештеник). Ги 
проширил границите на 
Римската империја, го 
предизвикал Пакс Романа и го 
изградил градот Рим (види 
позната поговорка на Август). 



Несреќи на Августовото владеење

Преку долги години на неговото владеење, Октавијан / Август 
стави крај на веќе сериозно распаѓачкиот републикански систем 
на власт. Според неговото правило, Варус бил катастрофален 
пораз во Тевтоберг Валд, ставајќи привремен крај на 
територијалните амбиции над Рајна. Неговата ќерка и внука му се 
спротивставија на возвишениот морален став на Октавијан. Иако 
двајцата партнери биле очигледно способни за производство на 
деца, Август не успеал да создаде наследник со неговата сопруга 
Ливија, за време на неговиот долгогодишен мандат како цар. 
На крајот на краиштата, Октавијан / Август немаше друг избор 
освен да го направи својот зет, Ливиевиот син Тибериј, неговиот 
наследник, иако Тибериј не му се допадна. 



Примери:

Август е цитиран како 
вели: "Ако добро си го 
играм мојот дел, тропај ги 
рацете и ме отфрла со 
аплауз од сцената". Види 
грчки и латински цитати 
за изворот. 
Октавијан / Август 
можеби бил чувствителен 
за неговата висина. 



Месец Август

Месецот Август (лат. Augustus) беше 
именуван по самиот император, како 
дел од бројните почести што сенатот ги 
изгласа во негова чест. Претходно, овој 
месец беше наречен Секстил, бидејќи 
во римскиот календар беше шести 
месец во годината. Римски писател од 
5 век, Макробија, тврди дека месецот 
Секситил бил именуван по Август 
затоа што најзначајните настани во 
неговото владеење се случиле во овој 
месец.



Мавзолејот Август во Рим 
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