
ДРАГАНА СТОЈАНОВА

ЦАР ТРАЈАН



ТРАЈАН

Трајан (латински:Marcus Ulpius Nerva Traianus) 
бил вториот римски император од династијата 
на Антонините. Роден е на 53 година во 
Италика, блиску Севиља, денешна Шпанија. 
Попознат е и како Марко Улпиј Нерва Трајан. 
Со Римското Царство управувал од 25 јануари 
98 година до 8 август 117 година. Негов 
наследник е Хадријан. 



Римското Царство за време на цар Трајан



Трајан бил првиот и можеби единствениот император посвоен од претходниот император со 
кого не бил во никаква врска, ниту по раѓање ниту по брак. Тој исто така беше втор во низата 
од пет добри императори кои се наследуваа едни со други преку посвојување и во текот на 
поголемиот дел од 2 век му обезбедија на империјата внатрешна хармонија и добра влада. 
Покрај тоа, Трајан, како Хиспанец, бил првиот император роден во една провинција. Со 
зголемениот број провинцијалци во сенатот.



За време на неговото владеење, Трајан генерално ги 
почитувал уставните обичаи на кнежеството, утврдени од 
Август и неговите непосредни наследници. Тој беше 
внимателен кон сенатот и редовно се консултираше со 
него и известуваше за неговите активности. Бидејќи имал 
скромно однесување, тој не барал преголеми почести за 
себе и остварил срдечни пријателства со сенаторите. Ова 
повторно воспостави заемна почит меѓу сенатот и 
принцовите. „Империјата и слободата беа“, како што 
рече Тацит, “помирени”, а атмосферата на сомнеж, 
интриги и терор што го опкружуваше дворот на 
Домитијан веќе ја немаше. Трајан исто така ја освои 
наклоноста на поширокото население со организирање 
градежни програми, гладијаторски игри и дистрибуција 
на пари. Пред сè, тој беше популарен меѓу војниците: тој 
беше вистински војник-император. Поради сето тоа, не е 
чудно што тој го имаше прекарот Оптимус (= Најдобар), 
официјално од 114 година и неофицијално од многу 
години порано.



БИОГРАФИЈА

Марко Улпије Трајан е роден на 18 септември 
53 година во провинцијата Хиспанија Бетика, 
(денешен регион Андалузија, Шпанија) во 
градот Италија, чија локација одговара на 
предградијата на модерна Севилја. Трајан се 
сметал за прв император кој дошол од 
покраината, а подоцна античките историчари, 
како што е Касиус Дион, велат дека Трајан не 
бил од италијанско потекло. Сепак, 
семејството на таткото на Трајан - Улпија, 
потекнувал од Италија од регионот на 
Умбрија.

Таткото на Трајан, Марко Улпије 
Трајан Постариот, бил истакнат 
сенатор кој служел под Веспасијан во 
еврејската војна и командувал со легија. 
Семејството на Трајан било многу 
истакнато. 
Како млад, Трајан напредувал во 
римската војска, служел на исток. 76—
77. Таткото на Трајан служеше како 
гувернер на Сирија, по завршувањето 
на мандатот на неговиот татко, Трајан 
неочекувано беше префрлен на 
оддалечена граница на Рајна. 
Античкиот историчар Плиниј тврди 
дека Трајан лично учествувал во 
битките на исток и на Рајна.



Трајановата плоча, во близина на местото каде 
што мостот на Трајан некогаш стоел преку 
Дунав. Национален парк Јeгердап, Србија.




