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Predmet: Povijest 

Nastavna cjelina: Doba Rimskog Carstva 

Nastavna jedinica: Car August i njegovo doba. Rođenje Isusa Krista 

Razred: I. razred – opća gimnazija 

 

□ Oktavijan August (prvi rimski car); 

● obnašao je vlast konzula do 23. pr. Kr. Senat mu je 27. pr. Kr. dodijelio naslov August 

(Uzvišen). Imao je naslov princeps (prvi čovjek u državi). Vojska mu se sastojala od 25 legija 

i 150.000 vojnika. U njegovo doba nastala je krilatica ″panem et circenses″ (kruha i zabave). 

Dodijeljen mu je počasni naslov pater patriae (otac domovine). Svim mjerama je nastojao 

postići bezuvjetnu sigurnost i mir u Carstvu. Raznim mjerama je želio zadržati vjernost 

vojnih zapovjednika i časnika. Takvom politikom održanja mira stvoreni su uvjeti za 

gospodarski razvoj 

 

Oktavijan August (prvi rimski car) 

□ Rođenje Isusa Krista u Palestini; 

● u biblijskim tekstovima Palestina se spominje i pod imenom Kanaan i Filisteja. Poznato je 

da su potkraj 2. tis. pr. Kr. na području Palestine Židovi osnovali svoju državu. U vrijeme 

kada je rođen Isus Krist, Judeja je imala kralja Heroda I. U židovskom narodu vladala je 

nesloga. Zbog nesnošljivosti rimske vladavine, sitni trgovci, obrtnici i slobodni seljaci dizali 

su ustanke (1.st. pr. Kr.). Isusovi suvremenici željeli su znati tko je pravi Mesija. Smatrali su 

da im jedino on može pomoći u tim teškim životnim uvjetima 

 



2 

 

 

□ Svjedočanstva rimskih i židovskih povjesnika; 

● izvješća o Isusu daju nekršćanska i kršćanska pisana vrela. Od nekršćanskih značajan je 

Talmud (židovska vjerska knjiga). Značajna su i izvješća u Tacitovu djelu Annales. Od 

kršćanskih djela Evanđelja ili Novi zavjet, Didahe ili Učenje dvanaest apostola iz kojih 

crpimo spoznaje o Isusovom životu, propovijedanju, smrti i usrkrsnuću. Dolaskom apostola 

Pavla u Rim 61., započinje organiziranje rimske Crkve. On je četiri godine prije odlaska u 

Rim slao kršćanskim zajednicama u Rimu pisma s Korinta, koja su dragocjeno vrelo 

spoznaja o Isusu Kristu 

 

apostol Pavao 

□ Zlatno doba knjige; 

● car August je poticao razvoj umjetnosti, graditeljstva i književnosti. Njegov prijatelj Gaj 

Cilnije Mecent dao je na brežuljku Eskvilinu izgraditi parkove i palaču u kojoj je okupljao 

darovite pjesnike (Vergilije, Horacije) i umjetnike. Mecent im je novčano pomagao. 

Vergilije je napisao epsko djelo Eneida. Pjesnik Horacije u svojim pjesmama uglavnom slavi 

Augusta, proslavio se djelom Satire. Poznato je Ovidijevo pjesničko djelo Metamorfoze, a i 

Epistulae ex Ponto. Od historiografa najznačajniji predstavnik Augustova vremena je Tit 

Livije s djelom Ab urbe condita 

□ Procvat umjetnosti i graditeljstva u Augustovo doba; 

● o procvatu umjetnosti svjedoči niz predmeta iz umjetničkih obrtničkih radionica. To su 

kipovi od plemenite kovine i bronce, slike na pločama i zidne slike, mozaici, sarkofazi, 

srebrene i glinene posude ukrašene raznolikim motivima. Svjedočanstva se nalaze i u 

brojnim palačama, hramovima, javnim zgradama i forumima 

 


