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Сажетак
За вре ме вла да ви не Ок та ви ја на Ав гу ста Рим је пре тр пео нај-

ве ћу про ме ну у сво јој исто ри ји – по сле 500 го ди на, ре пу бли ку ја 
за ме нио прин ци пат (при кри ве на мо нар хи ја). Ова про ме на и све о-
бу хват не ре фор ме ко је су је пра ти ле ство ри ле су од Ри ма нај ве ћу 
ан тич ку им пе ри ју. Али, оне ни су мо гле би ти спро ве де не без исто-
вре ме ног про це са вер ског пре по ро да. Као што је, кроз по што ва-
ње по ли тич ке тра ди ци је и ин сти ту ци ја ре пу бли ке, по сте пе но увео 
мо нар хи ју, Ав густ је на сли чан на чин из вр шио и вер ску ре фор му – 
по шту ју ћи ве ру пра де до ва и њи хо вих оби ча ја, увео је цар ску ве ру. 
Ко ри сте ћи исто риј ско – прав ни ме тод, у ра ду ће би ти ука за но на 
то ка ко је овај вла дар об но вио ста ру рим ску ре ли ги ју и у њу увео 
но ви еле мент – цар ски култ чи је ће се по сле ди це осе ћа ти ве ко ви ма 
ка сни је. 
Кључ не ре чи: ста ри Рим, Ав густ, ста ра рим ска ре ли ги ја, цар ски култ
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***

На кон по бе де код Ак ци ју ма (31. го ди не п.н.е.) Ок та ви јан 
окон ча ва ду го го ди шње рим ске гра ђан ске ра то ве и прак тич но по-
ста је је ди ни вла дар Ри ма. Тре ба ло је по но во ус по ста ви ти мир и за-
кон у др жа ви. Смрт ње го вог по о чи ма, Це за ра (44. год. п.н.е.),  би ла 
му је опо ме на да су кон зер ва тив ни еле мен ти и ре пу бли кан ска тра-
ди ци ја још увек то ли ко ја ки да не ће мо ћи од јед ном рас ки ну ти са 
ре пу бли ком и од Ри ма ство ри ти на след ну мо нар хи ју. За то је бу ду-
ћи об лик вла да ви не пред ста вљао ком про мис ста рог и но вог, тра ди-
ци о нал них те жњи и же ље за ефи ка сно шћу. Оста вље ни су ор га ни 
из пе ри о да ре пу бли ке – се нат, скуп шти не и ма ги стра ту ре, ко је вре-
ме ном гу бе зна чај. Али, су шти на вла да ви не би ла је мо нар хиј ска. 
На че лу др жа ве на ла зи се вла дар са све ве ћим чи нов нич ким апа-
ра том. Ре ђа ју се Ок та ви ја но ве ти ту ле и овла шће ња као по ка за те љи 
ње го вог ауто ри те та и вла сти:  до би ја ти ту лу imperator, три бун ска 
овла шће ња (potestastribunica, као прав ни основ ци вил не вла сти), 
ти ту лу princepssenatus (пр вак се на та), ти ту лу Augustus (уз ви ше ни, 
бо жан ски), imperiumproconsulare (из ме ђу оста лог, да вао му је нај-
зна чај ни је овла шће ње, да ко ман ду је вој ском у Ри му и про вин ци ја-
ма) и по ча сну ти ту лу paterpatriae (отац до мо ви не)1). 

Кроз цео ток ње го ве вла да ви не те шко је про на ћи област дру-
штве ног жи во та у ко јој он ни је по ку шао да ин тер ве ни ше, а по сле-
ди це ре фор ми ко је је спро вео би ле су очи глед не. Уну тар гра ни ца 
цар ства „ућут кан је бес оруж ја, вра ће на сна га за ко ни ма, углед су-
до ви ма, до сто јан ство се на ту, а власт ма ги стра та све де на на ста-
рин ску ме ру”2), др жа ва у те ри то ри јал ном сми слу до сти же вр ху нац, 
град Рим до би ја ве ли чан ствен из глед, раз ви ја се тр го ви на и ин ду-
стри ја, вра ћа по ве ре ње у но вац, гра де се лу ке и пу те ви осло бо ђе ни 
од раз бој ни ка 3). Под стак нут по што ва њем пре ма вред но сти ма пре-
да ка по ку шао је, као рет ко ко ји вла дар, да ин тер ве ни ше и у обла сти 
мо ра ла, до но се ћи за ко не4) ко ји су, без мно го успе ха, би ли усме ре ни 

1) ДелаБожанскогАвгуста, пре вод и ко мен тар: Сне жа на Фер јан чић, Бе о град, 2000, 5, 6, 
10, 21, 34 и 35; Pe ter kul, Rimskapovijest (pre vod Mi klić, J.), Iz da nja An ti bar ba rus, Za greb, 
2006, II, 89; Sve to ni je, Dvanaestrimskihcareva(pri je vod Stje pan Ho su), Na pri jed, Za greb, 
1978, Av gust, 27, 28, 58; Dio’sRomanHistory (with an En glish tran sla tion by Cary, E.), W. 
He i ne mann LTD – Har vard Uni ver sity Press, Lon don – Cam brid ge, Mas sac hu setts, 1955, LI-
II, 1, 16, 19, 32; The Ge o graphy of Stra bo (with an En glish tran sla tion by Jon ce, H. L.), Har-
vard Uni ver sity Press - W. He i ne mann, Cam brid ge, Mas sac hu setts – Lon don,  1967, XVII, 
840.

2) Пе тер кул, II, 89.

3) Све то ни је, Август, 28;  ДелаБожанскогАвгуста, 25.

4) Lex Iulia de adul te ris и lex Iulia et Pa pia Pop pa ea.
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на по ве ћа ње на та ли те та, као и очу ва ње по ро дич ног мо ра ла и бра-
ка.

Ав густ је био убе ђен да, не са мо мо рал на об но ва, већ и ње-
го ва ком плет на по ли тич ка плат фор ма пра ће на ре фор ма ма у свим 
дру гим обла сти ма жи во та, не мо же до би ти по др шку на ро да и ус-
пе ти без па ра лел ног про це са вер ског пре по ро да.

1.ЦИЉЕВИВЕРСКЕРЕФОРМЕ

Без об зи ра на по пу лар ност у на ро ду и по др шку се на та, Ав-
гу сту је био по знат осе ћај жа ље ња за ре пу бли ком и ње ним вред но-
сти ма, ко ји је на ро чи то био из ра жен код ви ших кла са. Схва тио је 
да, ако он умре, прин ци пат ве ро ват но не ће оп ста ти5). Та ко ђе, био 
је све стан да те ме љи рим ске др жа ве по чи ва ју на рим ској ре пу бли-
кан ској вр ли ни ко ја је, по ред оста лог, и про из вод по што ва ња ста-
рих рим ских бо го ва.

Пре ма то ме, пр ви за да так са сто јао се у вра ћа њу ста рој рим-
ској ре ли ги ји, као глав ној спо ни са про шло шћу и те ме љом гра ђан-
ског до сто јан ства. Им пе ри ја ни је сме ла би ти схва ће на као ве штач-
ка но ви на, већ као при род ни на ста вак ре пу бли кан ске тра ди ци је са 
свим санк ци ја ма ста ре ве ре6). Да кле, пра де дов ска ве ра би ла је глав-
но оруж је у очу ва њу прин ци па та.

По ред то га, по што је Рим, на осно ву Ав гу сто ве по ли тич ке 
плат фор ме, са мо фор мал но био ре пу бли ка, а фак тич ки мо нар хи ја 
ко ја је об у хва та ла ско ро 5.000.000 км² са мно штвом ра са, на ци о-
нал но сти и ве ра, тре ба ло је про на ћи јед ну но ву, оп шту ве ру ко ја ће 
се по што ва ти у це лом цар ству. Био је то култ ца ра ко ји се са сто јао 
у обо жа ва њу жи вог ца ра и апо те о зи мр твих ца ре ва7), као из раз ода-
но сти рим ској др жа ви.

Пре не го што бу де при ка за но ка ко је те кла об но ва ста ре рим-
ске ре ли ги је, тре ба ло би ви де ти у ка квом ста њу је она би ла на по-
чет ку Ав гу сто ве по ли тич ке ка ри је ре

5) Bury, A., HistoryoftheRomanEmpirefromitsFoundationtothedeathofMarcusAurelius
(28B.C.-180A.D.), Ame ri can Bo ok Com pany, New York-Cin cin na ti-Chi ca go, 1900, стр. 60.

6) Ба кен, Џ., ИмператорАвгуст, Ми нер ва, Су бо ти ца-Бе о град, 1969, стр. 262. 

7)  Ђа не ли, Ђ., Свештеници,вераиобреди,АнтичкиРим–панорамаједнецивилизације 
(пре вод Бру не ти, Е., Бру не ти, М., Са вић, М.), Вук Ка ра џић-Про све та-Мла дин ска књи га, 
Бе о град-Љу бља на, 1967, стр. 190.
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2.ПРОПАДАЊЕСТАРЕРИМСКЕРЕЛИГИЈЕ

Основ но обе леж је ра не рим ске ре ли ги је био је ани ми зам – 
ве ро ва ње да све, па чак и не жи ве ства ри има ју ду шу. Рим ски ани-
ми зам ка рак те ри ше ап стракт ност и без лич ност. Њи хо ви бо го ви су 
пер со ни фи ка ци ја си ле од чи је до бре во ље за ви си оп ста нак рим-
ске по ро ди це, и ко ја упра вља свим људ ским по ступ ци ма8). Да ле ко 
по зна та праг ма тич ност Ри мља на очи та ва се и у њи хо вом од но су 
пре ма бо го ви ма. То је од нос вр ло  сли чан уго во ру где по сто ји ко-
ре ла тив ност пра ва и оба ве за  стра на ка ко је га за кљу чу ју – по шту ју-
ћи стро го про пи са ну фор му ре ли гиј ског об ре да, Ри мља нин оче ку је 
бож ју за шти ту и оства ре ње свог, ово зе маљ ског ци ља. 

Епи цен тар ста ре ре ли ги је пред ста вља ла је рим ска по ро ди-
ца. У сре ди шту по ро дич ног кул та на ла зи се ог њи ште ко је шти ти 
бо ги ња Ве ста. О рим ској ку ћи ста ра ли су се Ја нус и Пе на ти, а о 
њи ва ма Ла ри. Сва ка по ро ди ца обо жа ва ла је свог по ро дич ног за-
штит ни ка, осни ва ча по ро ди це (Larfamiliaris). Та ко ђе, сва ки члан 
по ро ди це имао је свог Ге ни ја (Genius). Ге ниј га чу ва и пра ти од ро-
ђе ња до смр ти, и од ре ђу је ње гов ка рак тер и суд би ну. Вре ме ном су 
вој не је ди ни це, гра до ви и др жа ва има ле свог за јед нич ког Ге ни ја, а 
од Ав гу ста по шту је се и Ге ниј ца ра. Уз ове, сва ка по ро ди ца има ла 
jе још мно го дру гих бо жан ста ва ко ји ма су се уку ћа ни мо ли ли и 
при но си ли жр тве из же ље за до бром же твом и здра вљем, убе ђе ни 
да ће одо бро во љи ти бо го ве је ди но уз по што ва ње тач но од ре ђе ног 
ри ту а ла ко ји је био свој ствен за сва ку по ро ди цу и на ко ји ни ко ни је 
мо гао да ути че9). Би ла је то ве ра про стих и бо го бо ја жљи вих зе мљо-
рад ни ка не ис ква ре ног ду ха, ко ји ма је дом био све ти ња, а жи вот и 
ка рак тер јед но ста ван и скру пу ло зан.

Вре ме ном, др жа ва је узе ла уче шћа у ре ли гиј ским пи та њи-
ма. Уста но вљен је јав ни култ на осно ву ста рог по ро дич ног кул та, 
ство ре ни су di in di ge tes - др жав ни бо го ви  (Ју пи тер, Марс, Кви рин, 
Ве ста, Ла ри итд.), за тим је Ну ма Пом пи ли је уре дио и све ште нич-
ке по ло жа је на че лу са вр хов ним пр во све ште ни ком (pontifexmaxi-
mus) и пр ви ка лен дар рим ског ре ли гиј ског ри ту а ла. По ред то га, по 
пре да њу, Ну ма Пом пи ли је на ло жио је све ште ни ку Ну ми Мар си ју 
да си сте ма ти зу је од но сно, „да за бе ле жи и од ре ди сва ре ли гиј ска 
пра ви ла – са ко јим жр тва ма, у ко је да не и у ко јим хра мо ви ма ће би-

8) Дју рант, В., Историја цивилизације,Цезар иХрист (пре вод Ве лич ков, Љ.), Бе о град, 
1996, стр. 75; Ди ме зил, Ж., Древнаримскарелигија (пре вод Но ва ко вић, J.), Бу дућ ност. 
Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997, стр. 40. 

9) Var ro, OntheLatinLanguage - De lin gua la ti na (with an En glish tran sla tion by Kent, R. G.), 
Vol. I, Har vard Uni ver sity Press, Lon don, 1938, VII, 88.
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ти одр жа ва не вер ске све ча но сти и ода кле ће за њих тра жи ти сред-
ства”10).

С дру ге стра не, сва ки де лић јав ног жи во та био је про жет ре-
ли ги јом. По што у ста ра вре ме на још ни је би ла уста но вље на раз-
ли ка из ме ђу бо жан ског (iusdivinum)  и људ ског пра ва (iushuma-
num),  он да су и ту ма че ње пра ва (interpretatio) и про це сне фор му ле 
(ту жбе) би ли у ру ка ма све ште ни ка11). Та ко је стро ги фор ма ли зам 
са крал них фор му ла пре нет и на ту жбе, те се, пре ма све до чан ству 
Га ја, мо гла из гу би ти пар ни ца због јед не по гре шно из го во ре не ре-
чи12).  Ка лен дар је са др жао да не ка да ни је по вољ но вр ши ти пра во-
су ђе (diesnecfasti)  и да не ка да то је сте  (diesfasti)13), а и скуп шти не 
су се одр жа ва ле са мо у да не ка да је то би ло по вољ но (diescomiti-
ales).14) Ни је дан рат ни је по чи њао без из го ва ра ња стро го про пи са-
них ре чи и по сту па ка ре ли гиј ског ка рак те ра15), ства ра ју ћи код рат-
ни ка осе ћај да су бо го ви на њи хо вој стра ни и раз ви ја ју ћи чу ве ни 
рим ски па три о ти зам.

Рим ска ве ра, ли ше на би ло ка квих ви ших ду хов них ци ље ва, 
етич ких пра ви ла и кон тро ли са на од стра не др жа ве, је у су шти ни 
би ла јед на це ре мо ни ја са ста вље на од стро го про пи са них по сту па-
ка и ду жно сти, а све ште ни ци су пред ста вља ли др жав не слу жбе ни-
ке ко ји су на вер ске функ ци је до ла зи ли ко оп та ци јом или из бо ром 
од стра не на ро да на од ре ђе но вре ме. Мо же се ре ћи да је рим ска ре-
ли ги ја би ла део др жав не упра ве. Као та ква, рим ска ве ра је пред ста-
вља ла ад ми ни стар тив но-по ли тич ку, др жав ну ве ру16). Од нос рим ске 
др жа ве и ре ли ги је мо жда нај бо ље опи су је По ли би је ко ји ка же да 
се нај ве ћа пред ност рим ске др жа ве на ла зи у рим ским пред ста ва ма 
о бо го ви ма  на ко је је др жа ва ути ца ла у прав цу ства ра ња ко хе зи је 
на ро да и вла сти17). Уоста лом, да је ве ра пре ваг ну ла над др жа вом 
Ри мља ни ве ро ват но не би ни усва ја ли бо го ве сво јих су се да и осво-
је них на ро да и ис по љи ли ви сок сте пен вер ске то ле ран ци је. Сва ка-

10) ТheHistoryofRomebyTitusLivius (Tran sla ted from the Ori gi nal, with no tes and il lu stra ti ons 
by Ba ker, G. A. M.), Vol. I-VI, Brad ford, S. F., Phi la delp hia, 1823, I, 20; Ви ди и Tацит, Ана-
ли (пре вод Цре па јац, Љ.), БМГ, Бе о град, 2000, III, 26.

11) Wat son, A., TheDigestofJustinian, Vol. I, Uni ver sity of Pennsylva nia Press, Phi la delp hia, 
1998, D. I, 2, 2, 6.

12) Гај, Институције (пре вод Ста но је вић, О.), За вод за уџ бе ни ке, Бе о град, 2000, IV, 11.

13) Ли ви је, I, 19

14) Ва рон, VI, 29..

15) Ли ви је, I, 32.

16) Ђа не ли, Ђ., нав.дело, стр. 176.

17) По ли би је, Историје (пре вод Рицл, М.), I и II, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1988, VI, 56.
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ко, то је и по сле ди ца праг ма тич ног, ути ли тар ног од но са пре ма бо-
го ви ма – бо ље да су уз Рим, не го про тив ње га. Али, ова ква вер ска 
по ли ти ка кул ми ни ра ла је пред крај пе ри о да ре пу бли ке, ка да до ла зи 
до за не ма ри ва ња и про па да ња до ма ће, рим ске ре ли ги је.

Још за вре ме вла да ви не Тар кви ни ја Охо лог (VI век п.н.е.) по-
ја вљу ју се тзв. Си би лин ске књи ге (LibriSybillini) од но сно, књи ге 
грч ких про ро чан ста ва по све ће них бо гу Апо ло ну ко је је са ста ви ла 
про ро чи ца Си би ла из Ку ме18). Као чу ва ре и ту ма че ових књи га Тар-
кви ни је је осно вао по себ ну ко ле ги ју чи ји је број кра јем ре пу бли ке 
на ра стао на 15 (quindecemvirisacrisfaciundis – ко ле ги ја пет на е сто-
ри це)19) ко ја је, из ме ђу оста лог, кон сул то ва ла књи ге и по пи та њи ма 
уво ђе ња стра них кул то ва 20).

Већ на кра ју пе ри о да кра ље ва, ка да се Рим про ши рио и отво-
рио за при лив ра зно ра зног ста нов ни штва, у ње га је по чео да про-
ди ре ве ли ки број кул то ва из оста лих де ло ва Ита ли је, за тим Грч-
ке и Ис то ка. Рим ска ре ли ги ја ни је би ла спо соб на да се при ла го ди 
про ме ње ним дру штве ним окол но сти ма и по ну ди не што ви ше од 
пу ког об ред ног фор ма ли зма. Кад год би Рим за де си ла не ка не во ља, 
Ри мља ни су по се за ли за ту ђим бо жан стви ма. Ка да је ку га опу сто-
ши ла Рим и око ли ну (293. го ди не п.н.е.) про на ђе но је у Си би лин-
ским књи га ма да би Еску лап – Aesculapius (бог здра вља и ме ди ци-
не) тре ба ло да пре ђе из Епи да у ра (Грч ка) у Рим21). Пред крај дру гог 
пун ског ра та, у Рим ула зе и не ки ор ги ја стич ки кул то ви ко ји још 
ви ше ру и ни ра ју ста ру рим ску ре ли ги ју. Рат на де ша ва ња (пун ски 
ра то ви) на те ра ла су де цем ви ре да про ту ма че Си би лин ске књи ге, 
где су на шли да ће не при ја тељ на пу сти ти Ита ли ју тек ако из Фри-
ги је у Рим бу де до не та  бо ги ња Ки бе ла (Кybele, зо ву је још и Magna
Mater – Ве ли ка Мај ка, бо го ва, љу ди и свог жи вог све та). Око 204. 
год. п.н.е. ова бо ги ња до би ла је свој храм на Па ла ти ну, а о свет ко-
ви ни у част Ки бе ле ста ра ли су се ка стри ра ни све ште ни ци (ев ну си) 
ко ји су то ком све ча но сти бе со муч но ју ри ли и у ег зал ти ра ном бе-
су ра ња ва ли и са ка ти ли са ми се бе22). Око 200 год. п.н.е. про дро је 
из Грч ке и култ бо га Бак ху са - Bacchus(по знат још и као Ди о нис, 

18) Dionysi us of Ha li car nas sus, RomanAntiquities(Tran sla ted by Ear nest Cary), Vol. II, Bo oks 
3-4, Har vard Uni ver sity Press, 1939, IV, 62; Ли ви је, X, 8.

19) Ди о ни си је Ха ли кар на шки, IV, 62; Ли ви је, VI, 42; X, 8; X, 31; Ci ce ro, TheLetterstohis
Friends – Epi stu lae ad Fa mi li a res  (with an En glish tran sla tion by Wil li ams, G.), vol. II, Cam-
brid ge Uni ver sity Press, Lon don, 1952, VI II, 4. Ка да је осно ва на, ко ле ги ја је бро ја ла два 
чла на. Го ди не 367. п.н.е. број се по пео на де сет, а пред крај ре пу бли ке на 15.

20) Ли ви је, III, 10; IV, 25; V, 13; VII, 27; XXII, 9.

21) Ли ви је, X, 47.

22) Ди ме зил, нав.дело, стр. 374.
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Ли бер - бог ви но гра дар ства, ви на и ве се ља). Ње му у част одр жа ва-
не су при ват не све ча но сти под  на зи вом Ба ха на ли је (Bacchanalia), 
ко је је се нат за бра нио 186. год. п.н.е. (SenatusauctoritasdeBaccha-
nalibus)23) због ма сов них ор ги ја и мно гих зло чи на. За тим, у Су ли но 
до ба из Егип та сти же култ Изи де24) (за штит ни це мо ре плов ства). 

За не ма ри ва ње ста ре ре ли ги је на ро чи то је из ра же но пред 
крај ре пу бли ке, у стра хо та ма гра ђан ских ра то ва, ка да се на род, у 
оча ју, још ви ше окре ће „спа се њу” ко је ну де бо го ви Грч ке и Ис то ка. 
До ла зи до про па да ња хра мо ва, ста рог све штен ства, и све оп штег 
па да мо ра ла. Ли ви је пи ше да љу ди ви ше не ве ру ју у зна ке по сла-
те од бо го ва, а Про пер ци је ка же „дасепаучинаухватиланахра-
мове,азанемаренибоговиустукнулипредзлом”25). У овом пе ри о-
ду мно ги уче ни љу ди, као што је Ва рон, ни су зна ли уло гу мно гих 
ста рих рим ских бо жан ста ва, ни ти зна че ње њи хо вих кул то ва, као 
ни уло гу по је ди них фе сти ва ла. Го то во је пре ста ло са ра дом ста ро 
све штен ство, као што су Ар вал ска бра ћа (fratrеsArvales), ко ле ги ја 
Ти ци је вих дру жбе ни ка (sodalesTitii), фе ци ја ли (Fetiales) и фла ми-
ни (Flamines) 26). У функ ци ји су оста ли је ди но пон ти фи ци (pontifi-
ces), ко ле ги ја пет на е сто ри це и аугу ри (augures)27) чи је су ду жно сти 
по ве за не са јав ном упра вом од но сно, реч је по ли тич ком све штен-
ству28). Ве ра ста рих зе мљо рад ни ка по че ла је да иш че за ва, а са њом 
и чи сто та до ма ћег жи во та и ста ри рим ски иде а ли.   

23) Ли ви је, XXXIX, 8, 13,14.

24) Хе ро дот,Историја (пре вод Ар се нић, М.), Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1959, II, 42, 144-
146.

25) Ли ви је, XLI II, 13;  Pro per ti us (with an En glish tran sla tion by Bu tler, H. E.), Put nam G.P., 
New York, 1916, II, 6.

26) Ко ле ги ја Ар вал ске бра ће по што ва ла је Деу Диу, бо ги њу по ља, те су ње ни све ште ни ци 
вр ши ли об ре де ве за не за плод ност зе мље (Ва рон, V, 85). Ко ле ги ја Ти ци је вих дру жбе ни-
ка ба ви ла се про ри ца њем, а осно вао је Тит Та ци је (Та цит, Анали, I, 54; Упо ре ди са Тacit,  
Historije (pre vod Mi klić, J.), VPA, Za greb, 1987, II, 95). Фе ци ја ли су би ли све ште ни ци, 
ко је је осно вао Ну ма Пом пи ли је, ко ји су у пе ри о ду ре пу бли ке вр ши ли об ре де по во дом 
об ја ве ра та и за кљу чи ва ња ме ђу на род них уго во ра (Ли ви је, I, 32, 12). Сва ки од бо го ва 
гра да Ри ма (Ју пи тер, Марс, Кви рин) имао је по јед ног све ште ни ка – flamen. Ју пи те ров 
се ште ник – flamenDialis, Мар сов – flamenMartialis и Кви ри на лов – flamenQuirinalis. 
За јед но су чи ни ли фла ми не. 

27) Пон ти фи ци су би ли ко ле ги ја ви со ких све ште ни ка ко ја се ста ра ла о уре ђе њу и оба вља њу 
свих све тих ства ри, а до би ли су име по то ме што су уче ство ва ли у гра ђе њу и одр жа ва њу 
Су бли циј ског мо ста (pontemfacere). На њи хо вом че лу на ла зио се вр хов ни пр во све ше-
те ник, вр хов ни мо сто гра ди тељ  (pontifexmaximus) Аугу ри су би ли ко ле ги ја све ште ни ка 
ко ја је пу тем зна ме ња (на при мер, пре ко ле та пти ца), ис пи ти ва ла во љу бо го ва (Ли ви је I, 
18; VI, 41) .

28) Fow ler, W., The RomanFestivalsof thePeriodof theRepublic,Gor gi as Press LLC, New 
Jer sey, 2004, стр. 341-345; Sandys, A., ACompaniontoLatinStudies, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Lon don, 1910,  стр. 159.
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3.ОБНОВАСТАРЕВЕРЕ

Опи су ју ћи стра хо те гра ђан ских ра то ва, сто ле ће пу но по ро ка, 
у ко јем су у за бо рав па ли ста ре рим ске вред но сти, оби ча ји и ве ра, 
Хо ра ци је пи ше: „Испаштаћешневин, грехе предакаРимљанине,
докнеоправишхрамове,капелебоговакојесерушеикиповеча-
ђавеодцрногдима.Затовладашштосибоговимапотчињен.Ту
лежисвакитвојуспехипочетак”29). 

Хо ра ци је и Ав густ би ли су са вре ме ни ци. Иако су ра то ва ли 
на су прот ста вље ним стра на ма, то ни је мо гло да по му ти њи хо ву 
сли ку о ужа си ма гра ђан ских ра то ва и по ср ну лом мо ра лу. Ав густ 
је ви ше па жње при да вао ра зно ра зним су је вер ји ма, не го рим ским 
бо го ви ма30), али су је вер је и по бо жност има ју за јед нич ку ка рак те-
ри сти ку, а то је страх од не по зна те си ле. Без об зи ра на ње го ву про-
ра чу на тост и свест о ве ри као моћ ном по ли тич ком оруж ју, Ав густ, 
као Ри мља нин, ни је мо гао, а да не по ми сли да су сва ова де ша ва ња 
по сле ди ца бе са за не ма ре них бо го ва. За то је од по чет ка сво је вла-
да ви не ра дио на об но ви ста рих и из град њи но вих хра мо ва, об но ви 
кул то ва, ри ту а ла, све ште нич ких до сто јан ста ва и фе сти ва ла. 

Из гра дио је трг са хра мом Мар са Освет ни ка, Апо ло нов храм 
и храм Ју пи те ра Гро мов ни ка. Уз ове, ни кли су и мно ги дру ги хра-
мо ви ко је је он по ди гао или по др жао њи хо во по ди за ње (укуп но 
82)31).

Об ре де ко ји су иза шли из оби ча ја по но во је вра тио. Од 87. 
го ди не п.н.е. ме сто Ју пи те ро вог све ште ни ка (flamenDialis) оста ло 
је упра жње но јер је Ме ру ла (та да шњи све ште ник) из вр шио са мо-
у би ство због су ко ба са Ци ном (при ста ли цом Ма ри је ва ца). Ав густ 
је ову све ште нич ку слу жбу об но вио 11. го ди не п.н.е., ка да је, као 
вр хов ни пр во све ште ник, по ста вио Сер ви ја Ма лу ги нен за за Ју пи-
те ро вог све ште ни ка32). 

Пред крај ре пу бли ке мно ге ста ре рим ске ко ле ги је све ште ни-
ка па ле су у забoрав. Ав густ им је вра тио до сто јан ство та ко што 
их је ре ор га ни зо вао и по стао њи хов члан. Ме ђу њи ма су ко ле ги ја 
Ар вал ске бра ће и ко ле ги ја Ти ци је вих дру жбе ни ка. Био је и члан 
ко ле ги ја пет на е сто ри це и ко ле ги ја сед мо ри це (VII viri epulonum) 
ко ја се ба ви ла ор га ни зо ва њем све тих го зби за бо го ве Ка пи тол ске 

29) Хо ра ци је, Целокупнадела (пре вод Ата на си је вић, М.), I и II, На род на би бли о те ка „Вук 
Ка ра џић”, Кра гу је вац, 2005, Оде, III, 6.

30) Све то ни је, Август, 90-92.

31) Про пер ци је, II, 31; Све то ни је, Август, 29; ДелаБожанскогАвгуста, 19-21; Be ard, M., - 
North, J., - Pri ce, S., ReligionsofRome, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2004, стр. 196.

32) Ли ви је, I, 20; XXVII, 8; Плу тарх, Нума, 7; Та цит, Анали, IV, 16; Пе тер кул, II, 20-22.
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три ја де (Ју пи тер, Ми нер ва и Ју но на). Та ко ђе, он је био и је дан од 
аугу ра и фе ци ја ла33). Све ште ни ци ма је Ав густ по ве ћао не са мо број 
и до сто јан ство, већ и по вла сти це, а на ро чи то ве стал ка ма. Та ко се 
за клео да ће све сво је уну ке, ка да бу ду на пу ни ле про пи сан број го-
ди на, да ти у ве стал ке34).

Што се ти че од но са пре ма стра ним кул то ви ма, мо же се ре-
ћи да је по што вао са мо оне ста ре и при хва ће не, као што су култ 
атич ке Це ре ре (Де ме тре)35) и култ Ве ли ке Мај ке ко јој је по ди гао 
храм на Па ла ти ну36). С дру ге стра не, ве ли ку од бој ност имао је пре-
ма еги пат ској и је вреј ској ре ли ги ји, те је за бра нио њи хо ве вер ске 
об ре де уну тар гра да Ри ма. Та ко је за бра нио култ еги пат ске бо ги ње 
Изи де37), а ка да су га на пу то ва њу кроз Еги пат на го ва ра ли да по-
се ти бо га Апи са, од го во рио је: „Ја по шту јем бо го ве, а не сто ку”38). 
Чим је по стао pontifeksmaximus на ре дио је да се спа ли 2000 књи га 
про ро чан ста ва не по зна тих пи са ца, јер су мно га бе зна чај на про ро-
чан ста ва кру жи ла под слав ним Си би ли ним име ном39). 

Уз вра ћа ње пра де дов ској ве ри, Ав густ је по ку шао да оства ри 
још је дан свој иде ал – љу бав пре ма отаџ би ни и на ци о нал ни по нос. 
Ка да је же лео да упу ти пре кор не ком чи нов ни ку, вој ном за по вед-
ни ку или управ ни ку про вин ци је, у пи сма је уме тао по у ке из књи га 
ста рих рим ских пи са ца. Чак је и чи та ве књи ге про гла сом пре по ру-
чи вао на ро ду, као на при мер го во ре Квин та Ме те ла „Оунапређењу
наталитета”. По сле бо го ва нај ве ћу је по част ука зи вао успо ме ни 
ве ли ких вој них за по вед ни ка ко ји су сла ву и власт рим ског на ро да 
по ди гли на нај ви ши ни во. Об но вио је њи хо ве гра ђе ви не, а он да, у 
три јум фал ном ли ку, по ста вио њи хо ве ки по ве у оба тре ма свог тр га 
с на ме ром да те слав не вој ско во ђе бу ду узор гра ђа ни ма при ли ком 
оце не ње го ве вла да ви не и вла да ра бу ду ћих по ко ље ња40). 

За и ста, све је ука зи ва ло да Ав густ же ли да об но ви ре пу бли-
ку. Због то га га Ови ди је и на зи ва repostor (об но ви тељ)41). Чак је 
про гла сом „пре нео др жа ву из сво је вла сти у над ле жност Се на та 

33) ДелаБожанскогАвгуста, 7; Ли ви је, XXXI, 4; I, 18; Све то ни је, Август, 31.

34) Све то ни је, Август, 31

35) Исто, 93.

36) Ста ри је из го рео 3. год. п.н.е. ДелаБожанскогАвгуста, 19.

37) Ди он Ка си је, LI II, 2. Be ard, M., - North, J., - Pri ce, S., нав.дело, 186.

38) Ди он Ка си је, LI, 16. Све то ни је, Август, 93.

39) Та цит, Анали, VI, 12.

40) Све то ни је, Август, 31и 89; Плу тарх, Цицерон, 49

41) Ovid’sFasti (with an En glish tran sla tion by Fra zer, J. G.), He i ne mann, W.- Put nam G.P., Lon-
don-New York, 1959, II, 63.
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и Рим ског на ро да”42) и об ја вио ус по ста вља ње ре пу бли ке 27 год. 
п.н.е. Али, све је ово би ла пред ста ва за на род, а се нат му вра ћа 
сва овла шће ња и уз то му, као на гра ду, до де љу је ти ту лу Ав гу ста43). 
Ста ра ве ра, па три о ти зам и оби ча ји слав них пре да ка нео дво ји ви су 
од лич но сти Ав гу ста ко ја се кри ла ис под ре пу бли кан ске фа са де. 
Али, Рим је фак тич ки по стао мо нар хи ја уз ко ју иде и но ва ве ра у 
ко јој до ми ни ра култ ца ра.

4.ЦAРСКИКУЛТ

Иде је о бли ским ве за ма из ме ђу по је дин ца и бо га не по ти че 
од Ав гу ста. У ње го во до ба она је кон кре ти зо ва на и до би ла свој 
пу ни за мах. Још је Сци пи он Афри ка нац, по пут Алек сан дра Ве ли-
ког, ис ти цао сво је бо жан ско по ре кло про гла сив ши Ју пи те ра за свог 
оца44). Су ла је још пре 88 год. п.н.е. до био зва ње аугу ра, а не ко-
ли ко го ди на ка сни је по ста је је ди ни и не при ко сно ве ни ту мач во ље 
бо го ва (вр хов ни аугур). Ан то ни је је се бе по ре клом по ве зи вао са 
Хер ку лом, а по на чи ну жи во та са Ди о ни сом, те је узео на зив „но ви 
Ди о нис”45).  Ме ђу тим, Це зар је до био по ча сти о ко ји ма су Сци пи-
он, Ан то ни је и Су ла мо гли са мо да са ња ју, а ко је ће ис ко ри сти ти 
Ав густ, као ње гов за ко ни ти на след ник.

Це зар је ве ро вао да је бо ги ња Ве не ра ње го ва пра ро ди тељ ка 
(genetrix). Ве не рин син био је Ене ја, а овај је имао си на Аска ни-
ја ко ји осно вао Ал ба Лон гу, чи ји су ста нов ни ци уте ме љи ли Рим. 
Аска ни је ће ка сни је до би ти име Јул и сма тра се да је он осни вач 
ро да Ју ли је ва ца ко ме је Це зар и при па дао. По што је про на шао сво-
је по ре кло у осни ва чи ма Ри ма и окон чао све ра то ве, Це зар кре ну у 
Рим, где је 46 год. п.н.е. све ча но по све тио трг (ForumIulii) са хра-
мом сво јој пра ро ди тељ ки Ве не ри, у ко ме се њен кип ру ку је са Це-
за ро вим ки пом46). Број ним по ча сти ма као што су до жи вот ни дик та-
тор, отац до мо ви не, им пе ра тор, при дру жу ју се и не ке ко је „чо век 
од кр ви и ме са” те шко мо же по сти ћи. Ње гов кип од сло но ва че уз 
ки по ве бо го ва на игра ма у цир ку су, по себ но ме сто за сто лом бо го-
ва и је дан ме сец у го ди ни са ње го вим име ном по ка за тељ су да је 

42) Пе тер кул, II, 89, Све то ни је, Август, 28.

43) ДелаБожанскогАвгуста, 34.

44) Ли ви је XXVI, 19

45) Плу тарх, Антоније, 4 и 60.

46) Упо ре ди Апи јан, Римскиграђанскиратови (пре вод Сте ва но вић, Б.), Кул ту ра, Бе о град, 
1967, II, 106 и III, 28; Плу тарх,Цезар, 57 и ДелаБожанскогАвгуста, 19.
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обо жа ва ње Це за ра по че ло пре ње го вог уби ства47). По сле по ги би је 
се нат га је и зва нич но увр стио ме ђу бо го ве48).

Ав густ је ову апо те о зу зду шно по др жа вао, не са мо из осе ћа ја 
љу ба ви и по што ва ња пре ма свом оцу, већ и из ре ли гиј ско по ли тич-
ких раз ло га. За то је и са гра дио храм бо жан ског Ју ли ја (AedesDivi
Juli или TemplumDiviIuli) и по све тио га 29 год. п.н.е., и ти ме фак-
тич ки при знао Це за ро ву апо те о зу.

Што се ти че Ав гу ста и обо жа ва ња ње го ве лич но сти, ства-
ри су ишле дру га чи је. Ни је дан вла дар, ни пре, ни по сле Ав гу ста, 
ни је ужи вао та кво по ве ре ње и по пу лар ност у на ро ду. Иако је сво-
јим уче шћем до при нео ужа си ма гра ђан ских ра то ва, на род је са мо 
пам тио да их је он окон чао49), јер је ус по ста вио дав но же ље ни мир, 
про спе ри тет и са мо по што ва ње рим ском на ро ду. Сви сло је ви рим-
ског дру штва ви де ли су сво је ме сто у ви зи ји Ав гу сто ве др жа ве и 
би ли уве ре ни да ће са мо под ње го вом вла шћу бра ти „слат ке пло-
до ве ми ра”50). Ова уве ре ња пра ће на су и при пи си ва њем бо жан ских 
осо би на Ав гу сту, на ро чи то од стра не пе сни ка. Та ко Хо ра ци је на 
јед ном ме сту пи ше: „ЈупитерГромовникбогнанебу,аАвгустна
земљи”, а на дру гом за  Ав гу ста ка же: „Свакигаримљаниннапо-
сластицезовеиобраћамусемолитвамамногим,лијевиноизча-
шаимешаАвгустовоимесЛарима”51).

Упр кос огром ној по пу лар но сти у на ро ду и ве ли ча ња ње го ве 
лич но сти од стра не пе сни ка, он ни је до зво лио да се ње го во име 
ди рект но обо жа ва у Ри му и Ита ли ји. У том сми слу, чак се и хва-
ли ка ко је на ре дио да се пре то пе сви сре бр ни ки по ви ко ји су му 
по диг ну ти, и да је од тог нов ца по ло жио злат не да ро ве у Апо ло-
нов храм52). Из опре зно сти, да не би до био епи тет бо жан ски, се бе 
је на зи вао ImperatorCaesarAugustusDivi filius, да кле син Бож ји 
(Це за ров)53). Ипак, го ре по ме ну ти Хо ра ци је ви сти хо ви ука зу ју да 
је по сто јао култ жи вог Ав гу ста. Та цит пи ше да „бо го ви ма ни је ви-
ше ука зи ва но ни ка кво по што ва ње, јер је Ав густ хтео да се ње му 
по ди жу хра мо ви и ста туе, као бо гу, и да ње га сла ве све ште ни ци 

47) Ди он Ка си је, XLI II, 45; Апи јан, II, 106; Све то ни је, Цезар, 76.

48) Све то ни је, Цезар, 88. Be ard, M., - North, J., - Pri ce, S., нав.дело, стр. 140.

49) Shuc kburgh, E. S., Augustus:theLifeandTimesoftheFounderoftheRomanEmpire, T. Fis-
her Un win, Lon don, 1908, стр. 194.

50) Та цит, Анали, I, 2.

51) Хо ра ци је, Оде, III, 5, 2 и IV, 5, 32. Ви ди Ови ди је, IV, 949.

52) Све то ни је, Август, 52; ДелаБожанскогАвгуста, 24

53) Rushfort, G. M., LatinHistoricalInscriptions, The Cla ren don Press, Ox ford, 1893, стр. 3-10.
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и фла ми ни”54). Апи јан ка же да Ок та ви ја на, од ње го ве 28. го ди не 
(од по бе де над Пом пе јом), гра до ви увр шта ва ју ме ђу сво је бо го ве 
– за штит ни ке55). Без об зи ра на кон тра дик тор но сти у из во ри ма, са 
си гур но шћу се мо же ре ћи да Ав гу сто во име, до ње го ве смр ти, ни-
ка да ни је зва нич но ста вље но ме ђу бо го ве ко је је по што вао рим ски 
на род.

Ав густ је био све стан да од обо жа ва ња од стра не ши ро ких 
на род них ма са мо же има ти ве ли ке по ли тич ке ко ри сти. С дру ге 
стра не, он је по то мак де и фи ко ва ног вла да ра ко ји је сво је по ре кло 
про на шао у осни ва чи ма Ри ма. За пра во, ов де до ла зе до из ра жа ја 
нај сна жни је осо би не Ав гу сто ве лич но сти: опре зност, про ра чу на-
тост и стр пље ње.

Об но ва ста ре ве ре, но ва по ли тич ка плат фор ма и обо жа ва ње 
лич но сти ца ра као сту ба те плат фор ме мо ра ју ићи ра ме уз ра ме. 
Ин си сти ра ње на ди рект ном обо жа ва њу ње го ве лич но сти и на пра-
сно уво ђе ње мо нар хи је мо гло га је, као и Це за ра, од ве сти у смрт. 
Ства ра ње но ве др жав не ве ре на чи јем је вр ху је цар, ду го тра јан је 
про цес ко ји се мо ра од ви ја ти на те ме љи ма ста ре рим ске ре ли ги је, 
баш као што и мо нар хи ја мо ра би ти из гра ђе на на те ме љи ма ре-
пу бли ке. За то је Ав густ култ ње го ве лич но сти, од но сно лич но сти 
ца ра, уво дио по сте пе но. У ту свр ху, ор га ни зо ва не су ludiAugustales 
– игре у Ав гу сто ву част, об но вље не Сто лет не игре и пра зник Com-
pitalia и пре ме ште но се ди ште вр хов ног пр во све ште ни ка. Из у зе так 
пред ста вља је ди но ње гов од нос пре ма про вин ци ји, где је на ре дио 
да се по ред обо жа ва ња Ри ма уве де и обо жа ва ња ца ра.

За че так обо жа ва ња ње го ве лич но сти би ла је по бе да код Ак-
ци ју ма ко јом Ав густ до но си Ри му ду го оче ки ва ни мир. Од та да се 
одр жа ва ју све ча но сти у Ав гу сто ву част сва ке че твр те го ди не и обе-
ле жа ва ње гов ро ђен дан. Уз то, рим ски ви те зо ви до бро вољ но сла ве 
ње гов ро ђен дан у тра ја њу од два да на, а сви ста ле жи, сва ке го ди не, 
мо ле се за ње гов жи вот  ба ца ју ћи нов чић у Кур ци јев бу нар.56) Од 
11. год. п.н.е., од лу ком се на та, и фор мал но се одр жа ва ју све ча но-
сти на ње гов ро ђен дан под на зи вом ludiAugustales57). 

На рас кр шћи ма ме ђа, где се „до ди ру ју” има ња раз ли чи тих 
вла сни ка, тзв. com pi tum, на ла зи ла се ка пе ла по све ће на Ла ри ма. Ту 

54) Та цит, Анали, I, 10.

55) Апи јан, V, 132.

56) Све то ни је, Август, 57 и 59; Ди он Ка си је, LI, 19; Ли ви је, VII, 6. На ме сту Кур ци је вог бу-
на ра пр во бит но је би ла про ва ли ја са во дом на фо ру му. У њу је ско чио Мар ко Кур ци је, 
рим ски ви тез, да би одо бро во љио бо го ве да за тво ре про ва ли ју. Ка сни је, ту је на пра вљен 
бу нар ко ји је про гла шен све тим ме стом.

57) Ди он Ка си је, LIV, 34.
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је ма сов но свет ко ван ста ри на род ни пра зник, пра зник Compitalia у 
част LaresCompitales. Вре ме ном, овај пра зник при ла го ђен је град-
ским усло ви ма, где су Ла ри игра ли уло гу за штит ни ка по је ди них 
че твр ти, а о одр жа ва њу ове свет ко ви не ста ра ла се ло кал на collegia
compitalica. По ли ти ча ри су ко ри сти ли ло кал не ко ле ги је све ште ни-
ка за сво је ци ље ве, те су ови ску по ви би ли из вор ве ли ких не ре да. 
За то је пред крај ре пу бли ке ово пра зно ва ње уки ну то. Ав густ га је 
об но вио, али уз но ву ад ми ни стра тив ну по де лу ко јом је тре ба ло да 
се обез бе ди мир на ули ца ма. По де лио је Рим на 14 ре јо на (regiones) 
и 265 улич них че твр ти (vici). Ре јо ни ма су упра вља ли чи нов ни ци, а 
улич ним че твр ти ма че ти ри упра ви те ља са уло гом све ште ни ка ко је 
је би рао на род сва ке го ди не из ре да пле бе ја ца58). Али, и ов де Ав-
густ по сред но уво ди но ви еле мент (култ ца ра) у ста ру ре ли ги ју . 
Са да у сва кој ка пе ли ци по сто ји три ки па – два Ла ра, и је дан ко ји 
пред ста вља Ав гу сто вог Ге ни ја. Чак је и се нат до нео од лу ку да се 
ње гов Ге ниј мо ра по што ва ти као бо жан ство59). По што је тре ћи кип 
имао нај ве ћу сна гу, ова три ки па – Ла ра до би ја ју на зив LaresAugu-
sti. Та ко је Ав густ по стао Лар и за у зео ње го во ме сто у сва кој рим-
ској ку ћи, а за тим и осно вао но ву ко ле ги ју све ште ни ка – Augusta-
les, ко ја се ста ра ла о ре ли гиј ским об ре ди ма по све ће ним Ла ри ма60).

У ду ху но ве вер ске по ли ти ке 17. год. п.н.е. об но вио је Сто-
лет не игре - LudiSaeculares. Ове игре пр ви пут су про сла вље не у 
Ри му 249 год. п.н.е. да би се озна чио крај ста рог и по че так но вог 
пе ри о да од 100 го ди на (тра ја ње људ ског ве ка)61). У по чет ку циљ 
им је био ока ја ње гре хо ва из про шло сти, а од Ав гу ста циљ им је 
да оси гу ра ју бла го ста ње у др жа ви у на ред ном сто ле ћу. Ра ди одр-
жа ва ња ових ига ра Хо ра ци је је на пи сао хим ну „Carmen saecula-
re” („Пе сма у сла ву сто го ди шњи це”) ко ја на ја вљу је но во до ба ко је 
ка рак те ри ше „бла го ста ње, мно го број но по том ство и сва ки углед”. 
До ба у ко ме ће се вра ти ти „Вер ност, Част, на ка да шњи Стид и пре-
зре на Вр ли на”. Га рант ове ма те ри јал не и мо рал не об но ве био је 
Ав густ са сво јим моћ ним за штит ни ком, Апо ло ном. О Ав гу сту се 
са да го во ри као слав ном по том ку Ве не ре и Ан хи за, по том ку осни-
ва ча Ри ма, Бо гу на зе мљи62).

Зва нич но се ди ште вр хов ног пр во све ште ни ка билo je сме-
ште но на фо ру му и зва ло се Regia – ме сто на ме ње но ис кљу чи во 

58) Све то ни је, Август, 30.

59) Ди он Ка си је, LI, 19

60) Хо ра ци је, Сатире, II, 3.

61) У Car men sa e cu la re Хо ра ци је по ми ње пе ри од од 110 го ди на (Хо ра ци је, Оде, 4 ).

62)  Хо ра ци је, Оде, 4 (Car men sa e cu la re).
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вер ским свр ха ма, а вр хов ни пр во све ште ник при ват но је жи вео у 
згра ди по ред Ре ги је ко ја се на зи ва Domuspublica. Ову згра ду де-
лио је са мо зид од ку ће Ве стал ки (Atriumvestae)63), ме ста где су 
све ште ни це ста но ва ле. Ка да је Ав густ по стао вр хов ни пр во све-
ште ник из вео је вр ло лу кав по ли тич ки по тез. Пре се лио је се ди ште 
ове слу жбе у свој двор на Па ла ти ну, а Domuspublica је пре пу стио 
ве стал ка ма да би им то бож при дао још ве ћи зна чај. Ка ко је  над ле-
жност вр хов ног пр во све ште ни ка  об у хва та ла и над зор над ве стал-
ка ма, по све тио је но ви Ве стин храм на свом дво ру на Па ла ти ну64). 
Ве сти на све та ва тра са да је го ре ла на дво ру им пе ра то ра и исто вре-
ме но пред ста вља ла све ту ва тру др жа ве. На те ме љи ма ста ре рим ске 
ре ли ги је фор ми ра на је но ва др жав на ве ра у чи јем цен тру јед на ко 
сто је „три веч на бо га” - Апо лон, Ве ста и Ав густ65) . 

Што се ти че обо жа ва ња ње го ве лич но сти у про вин ци ји, став 
му је био пот пу но дру га чи ји. У про вин ци ја ма, на ро чи то ис точ ним, 
обо жа ва ње жи ве осо бе као бо га ни је би ло стра но, те се ве ро ва-
ло  да је Ав густ ин кар на ци ја бо жан ства. За то је Ав густ до зво лио 
ди рект но уво ђе ње кул та ње го ве лич но сти. Још од бит ке код Ак-
ци ју ма, у рим ским про вин ци ја ма сла ве се игре у Ав гу сто ву част 
сва ке че твр те го ди не. Та ко ђе, од та да ни чу хра мо ви и жр тве ни ци 
по све ће ни Ав гу сту, али увек уз култ бо ги ње Ро ме ко јој су одав но 
ис ка зи ва не бо жан ске по ча сти66). Обо жа ва ње им пе ра то ра и бо ги ње 
Ро ме, у су шти ни, пред ста вља ло је из раз ода но сти Ри му и ује ди њу-
ју ћи фак тор ње го вих про вин ци ја.

Ав густ је оства рио свој циљ. У ста ру ве ру стр пљи во је увео 
не што но во – цар ски култ, чи јим ће се по што ва њем, др жа ви, у ко јој 
је су штин ски об лик вла да ви не би ла мо нар хи ја, обез бе ди ти је дин-
ство свих ње них де ло ва, а с дру ге стра не ство ри ти ути сак да њо ме, 
во ђен бо жан ском си лом, ру ко во ди Ав густ. 

На кон Ав гу сто ве смр ти, 14. год. п.н.е., по диг нут му је храм 
ис под Па ла ти на и до де ље не бо жан ске по ча сти67). Исте го ди не 
осно ва на је ко ле ги ја Ав гу сто вих све ште ни ка – sacerdotes Augu-
stales (по не где се сре ће и на зив Augustales), и ти ме зва нич но култ 

63) Ди он Ка си је, LIV, 27. Упо ре ди са Свет, Цезар, 46; Ви ди и Бу ју клић, Ж., ForumRoma-
num, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду – До си је, Бе о град, 2005, стр. 453.

64) Све то ни је, Август, 57 и 59; Ди он Ка си је, LI, 19.  

65) Ови ди је, IV, 950.

66) По ли би је, XXXI, 15; Та цит, Анали, IV, 56; Плу тарх, Фламин., 16; Ди он Ка си је, LI, 10; 
Ро стов цев, М., Историјастарогсвета (Ми хај ло вић, М., Про да но вић-Ћур чи ја, Н.), Фа-
ми лет, Бе о град, 2004, стр. 389-390.

67) Та цит, Анали, I, 10
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Ав гу ста68). За тим су игре у Ав гу сто ву част до би ле још све ча ни ји и 
фор мал ни ји ка рак тер. Зва нич но су уне те у ка лен дар, три бу ни су се 
по ја вљи ва ли у три јум фал ној одо ри у цир ку су, а за ор га ни зо ва ње 
ове про сла ве за ду жен је пе ре грин ски пре тор69). На тај на чин зва-
нич но је ушао у прак су мо дел пре ма ко ме се рим ски ца ре ви по сле 
смр ти про гла ша ва ју за бо жан ства. 

5.ПОСЛЕДИЦЕАВГУСТОВЕВЕРСКЕПОЛИТИКЕ

Ав густ је ус пео да об но ви ста ру рим ску ве ру и у њу уве де 
не што но во – обо жа ва ње ца ре вог Ге ни ја. Али, овом но вом, ста ром 
зва нич ном ве ром по стиг нут је са мо по ли тич ки циљ. Она је под-
у пр ла но ви об лик вла да ви не (при кри ве на мо нар хи ја) и би ла тач-
ка ве зи ва ња по ко ре них на ро да у про вин ци ји, на ро чи то на ис то ку 
где је иде ја вла дар – бог би ла до бро по зна та. У су шти ни, но ва др-
жав на ве ра би ла је та ко ђе јед на це ре мо ни ја, пу на фор мал но сти, и 
ути ли тар них и уго вор них од но са пре ма бо го ви ма. Ли ше на ви ших 
вер ских ци ље ва, у жи во ту је одр жа ва ла је ди но Ав гу сто ва лич ност 
за ко ју се ве ро ва ло да је во ђе на бо жан ском ру ком. Ка да је Ав густ 
умро, не стао је и ре ли гиј ски за нос по што ва ла ца ове ве ре. У Рим 
про ди ру ре ли ги је Ис то ка ко је ну де не што ви ше од пу ке це ре мо ни-
је, као што је ве ро ва ње у жи вот по сле жи во та. 

Мо дел пре ма ко ме се рим ски ца ре ви по сле смр ти про гла ша-
ва ју за бо жан ства и цар ски култ ег зи сти ра ју и да ље, али ис кљу чи во 
као ору ђе по ли ти ке ко јим се обез бе ђу је по слу шност свих рим ских 
по да ни ка, а кул ми на ци ја на ста је у вре ме Ди о кле ци ја на ка да се вла-
дар за жи во та про гла ша ва бо гом. Ме ђу тим, цар ски култ ко ји је за-
чео Ав густ имао је још јед ну по ли тич ку по сле ди цу. Цар ска ве ра 
ни је има ла за циљ да од стра ни ни је дан од до зво ље них кул то ва у 
Ри му. На про тив, сви бо го ви су на рас по ла га њу да би слу жи ли цар-
ском кул ту, а ре ли ги је ко је ни су хте ле да га при хва те сма тра не су  
не при ја те љи ма рим ске др жа ве. Кључ ни раз лог за про го не хри шћа-
на упра во је то што ни су хте ли да обо жа ва ју ца ра од но сно, по шту ју 
цар ски култ, чи ме су от ка за ли и по слу шност рим ској др жа ви. Иако 
то ле рант на у ре ли гиј ском сми слу, рим ска др жа ва ни је мо гла да до-
пу сти ова кав став хри шћа на јер он угро жа ва ње но је дин ство70). Та-

68) Та цит, Анали, I, 54; II, 83 и Историје, II, 95. 

69) Ди он Ка си је, LVI, 46; Та цит, Анали, I, 15.

70) Бек, Х. Г., Византијскимиленијум, CLIO – Глас срп ски, Бе о град – Ба ња Лу ка, 1998.стр. 
109-110; Вла де тић, С., „Два на чи на за ре гу ли са ње од но са из ме ђу цр кве и др жа ве у Ви-
зан ти ји”, СлободеиправачовекаиграђанинауконцептуновогзаконодавстваРепубли-
кеСрбије(при ре дио: Стан ко Бе ја то вић) књи га I, Кра гу је вац, 2002, стр. 447; Стан ко вић, 
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ко је цар ска ве ра, ко ју је за чео Ав густ, би ла узрок ка сни јег су ко ба 
са хри шћа ни ма и њи хо вих про го на.
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EmilijaStankovic,SrdjanVladetic

AUGUSTUS’RELIGIOUSPOLICY

Resume
Augu stus re forms of re li gion ha ve been mo ving in to two di rec-

ti ons – to wards the re sto ra tion of an ci ent ro man re li gion, and to wards 
gra dual esta blis hing of Em pe ror’s cult. Ne glec ted old ro man va lu es, 
co stu mes and re li gion we re, with any do ubt, main mo ti va tion for Augu-
stus to start with re sto ra tion of ro man re li gion. As a pro of of this sta te-
ment we co uld use num ber of new tem ples and re ne wed cults, dig nity 
and pri vi le ges re tur ned to the pri ests of the old re li gion. Ho we ver, the 



СПМброј4/2014,годинаXXI,свеска46. стр.181-198.

198

old re pu bli can fa ith was one of the key fac tors in the Augu stus po li ti cal 
vi sion. It’s esta blis hing was sup po sed to be used as a pro of of Augu stus 
in ten ti ons for re ne wal of re pu blic, which sho uld bring pe a ce among the 
con ser va ti ves, and al so to cre a te the ge ne ral im pres sion that mo narchy 
is the lo gi cal se qu el of re pu blic. In re a lity, the Ro me was al ready fun-
cti o ning as mo narchy. Mo narchy which in cor po ra tes many dif fe rent na-
ti ons, ra ces and fa iths. so it was ne ces sary to bring so met hing new in to 
the re ne wed ro man re li gion. Furt her mo re it was ne ces sary to de ve lop 
new sta tes re li gion that wo uld be re spec ted ac ross the em pi re. Em pe-
ror’s cult was that new fac tor and it was en for ced in the pro vin ces im-
me di a tely, and has been gra du ally pre sen ted in Ro me and Italy, be ca u se 
of the fe ar from tho se that still ha ve been re spec ting old ro man va lu es.

From the sa me re a sons, as in the last two cen tu ri es of re pu blic, 
re ne wed ro man re li gion, par ti cu larly af ter the Augu stus de ath, star ted 
to wit hdraw un der the pres su re of the new re li gi ons that we re co ming 
from East. It hasn’t been ca pa ble to adopt it self on a chan ged so cial and 
po li ti cal cir cum stan ce. Apot he o sis of ro man em pe rors, af ter the ir li fes, 
and em pe ror’s cult, has been prac ti ced for a long pe riod of ti me. Ho-
we ver that prac ti ce co uldn’t be con si de red as re li gion, ac tu ally it was 
po wer ful po li ti cal tool, for ke e ping obe di en ce, and la ter on it wo uld be 
most im por tant re a son for con flicts among ro man sta te and Chri sti ans. 
Key words: An ci ent Ro me, Augu stus, The Old Ro man Re li gion, The Im pe rial 

Cult
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