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Ágrip 

Hér birtast í íslenskri þýðingu Afrek guðlegs Ágústusar (lat. Res gestae divi 

Augusti), rakin af honum sjálfum, ásamt inngangi og skýringum. Í 

innganginum er rætt almennt um verkið, varðveislusögu þess og 

markmiðin með skrifunum. Einnig er fjallað um titilinn sem Ágústus 

valdi hinni nýju stöðu sinni innan ríkisins auk leitarinnar að 

erfingjunum sem gekk ekki sem skyldi því þeir dóu í hrönnum á undan 

honum. Þýðingin nær svo yfir áletrunina í heild sinni og henni fylgja 

skýringar neðanmáls á bakgrunni atburða og persóna sem fyrir koma í 

afrekaskránni sem og á ýmsum fyrirbærum sem kunna að vera 

nútímalesendum framandi. 
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Inngangur 

Um verkið og tilgang þess 

Í ævisögu Ágústusar fjallar Suetonius um tilurð Res gestae divi Augusti, eða 

Afreka guðlegs Ágústusar. Þar segir hann að Ágústus hafi látið eftir sig erfðaskrá 

og þrjár bókrollur sem voru opnaðar og lesnar upp í Öldungaráðinu. Á einni 

rollunni var „skrá afreka sem hann hafði unnið sem hann vildi að yrði letruð á 

bronstöflur sem settar yrðu upp framan við Mausoleum“,1 grafhýsi hans á 

Campus Martius, Marsvellinum. Athygli vekur að Ágústus valdi þennan stað 

fyrir töflurnar frekar en við opinber mannvirki sem skírskotuðu til yfirráða 

hans og þjóðrækni, líkt og Ara Pacis, Friðaraltarið, eða hof Mars Ultors. Það 

skýrist líklega af því að svona augljóst dæmi um upphafningu Ágústusar á 

sjálfum sér og tilvonandi ættarveldi sínu hefði komið illa við Rómverja sem 

höfðu ekki enn náð að laga sig að breyttum aðstæðum í ríkinu.2  

Afrekaskráin hefur ekki varðveist á upprunalegu bronstöflunum heldur í 

áletrunum sem fundist hafa í fyrrum rómverska skattlandinu Galatíu. 

Latneskar útgáfur hafa fundist annars vegar í hofi kenndu við Róm og Ágústus 

í borginni Ancyru (Ankara í Tyrklandi) og hins vegar í Antiokkíu í Pisidíu.3 Sú 

fyrri, kölluð Monumentum Ancyranum, er mun betur varðveitt en sú síðarnefnda 

sem samanstendur aðallega af textabrotum. Brotin hafa þó gagnast til þess að 

fylla upp í eyður í Ancyruáletruninni þótt þær séu ekki eins. Einnig hefur grísk 

þýðing á Res gestae sem er einnig hluti af Monumentum Ancyranum auðveldað 

mönnum lesturinn. Einungis ein önnur grísk útgáfa hefur fundist en það var í 

Apolloniu í Pisidiu. Hún er þó aðeins í brotum.4  

                                                
1 Suet. Aug. 101. „...indicem rerum a se gestarum, quem uellet incidi in aeneis tabulis, quae 
ante Mausoleum statuerentur...“ (Þýðing er höfundar.) 
2 Güven (1998): 31 

3 Purcell (2003): 1309 
4 Wallace (2000): xi-xii 
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Við fyrstu sýn kann það að virðast sérkennilegt að Afrek guðlegs Ágústusar hafi 

ekki varðveist í sinni upprunalegu gerð heldur í einungis einu skattlandi. Við 

nánari athugun er það þó ef til vill ekki svo óskiljanlegt. Brons var nefnilega svo 

verðmætt að það var oft brætt aftur og notað í eitthvað annað líkt og fæð 

bronsáletrana sem varðveist hafa í samanburði við allan þann fjölda 

steináletrana sem við eigum gefur til kynna.5 Hvað Galatíu svo varðar koma 

nokkrar skýringar til greina. Sú fyrsta er að vegna þess hve Galatía var afskekkt 

hafi forn minnismerki frekar varðveist þar heldur en á fjölförnum stöðum í 

hringiðu atburða. Önnur skýringin er að sérstakt samband hafi ríkt milli 

Ágústusar og skattlandsins, meðal annars vegna þess að Ágústus stofnaði það. 

Sú þriðja er að landstjórinn í Galatíu hafi viljað gæta sinna eigin hagsmuna með 

því að halda góðu sambandi við yfirmennina í Róm og því gert í því að láta 

afrita textann.6 Hver sem skýringin kann að vera getum við í dag varla verið 

annað en þakklát Galatíumönnum því annars byggjum við yfir mun minni 

vitneskju um Ágústus og árdaga keisaratímans.  

Því er vandsvarað hver staður Res gestae er í samhengi latneskra áletrana og 

bókmennta. Áletranir voru yfirleitt ristar við tilefni útfara eða til heiðrunar og 

Res gestae gæti vissulega fallið í báða þá flokka. Innihaldið ber svo bæði keim af 

ævisögu og sagnfræðiriti. En aðalatriðið hlýtur þó að vera tilgangur Ágústusar 

með skrifunum.7 Það segir sig sjálft að með afrekaskránni vildi Ágústus ráða 

því hvaða augum hann yrði litinn af komandi kynslóðum. Af því leiðir að 

textann má skilja sem nokkurs konar áróðursrit. Ágústus er nefnilega gjarn á 

það að sleppa því sem gæti sýnt hann í slæmu ljósi og leggur í staðinn áherslu 

á, eins og nafn verksins gefur til kynna, afrek sín; heiðurinn sem honum er 

látlaust veittur bæði innan lands og utan; sigra og sinn eigin hróður í hernaði; 

örlætið sem hann sýnir sem velgjörðamaður fyrir allt og alla og loks réttlætingu 

                                                
5 Gordon (1968): 128 
6 Id., 129 
7 Wallace (2000): xiii 
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á öllum völdunum sem hann fer með.8 Því neyðist lesandinn til þess að geta í 

eyðurnar eða lesa milli línanna því enda þótt Ágústus sé ekki talinn hafa 

beinlínis logið þá afbakaði hann stundum sannleikann eða sleppti einfaldlega 

óþægilegum staðreyndum. Ágústus nefnir til að mynda aldrei nöfn óvina sinna 

í Afrekunum. Það getur því verið áhugavert að hafa til hliðsjónar heimildir 

manna sem uppi voru á sama tíma eða tiltölulega stuttu seinna, til dæmis 

Suetoniusar, Tacitusar og Cassiusar Dio.9 

Áhugaverð hugmynd um tilgang Res gestae hefur verið sett fram af Michael 

Peachin en hún byggir á því að Ágústus hafi ætlað sér að skrifa nokkurs konar 

starfslýsingu fyrir keisara sem myndu feta í fótspor hans. Því til sönnunar 

vitnar hann til orða Ágústusar sjálfs í 8. grein Afrekanna: „...og ég lét sjálfur 

fordæmi margra hluta ganga til komandi kynslóða svo þær gætu líkt eftir 

þeim.“ Það var aldrei gerð nein eiginleg stjórnarskrá á keisaratímanum og þótt 

einhverjir lagabálkar væru til var ekki þar með sagt að menn ættu að geta vitað 

hvernig þeir yrðu ‚góðir‘ keisarar. Peachin nefnir að Panegyricus eftir Plinius 

hafi einnig verið skrifað í svipuðum tilgangi og að í því ljái Plinius Traianusi 

meira að segja viðurnefnið ‚faðir föðurlandsins‘ sem var einmitt heiðursnafnbót 

Ágústusar.10 

Eins og fram hefur komið nefnir Ágústus ekki nöfn óvina sinna í Afrekunum. Í 

raun nefnir Ágústus ekki mörg nöfn fyrir utan nöfn ræðismanna sem segja til 

um ártöl og nöfn konunga sem beiðast vináttu hans og Rómarlýðs. Til óvinanna 

er ætíð vísað óbeint og það alls ekki á mörgum stöðum í textanum í heild sinni. 

Það þýðir samt ekki að engin andstaða hafi verið við stjórn Ágústusar, jafnvel 

þó að lítið fari fyrir henni í öðrum heimildum. Nokkur nöfn hugsanlegra 

samsærismanna koma fyrir í verkum seinni tíma höfunda. Þeirra á meðal eru 

Fannius Caepio, Murena og Egnatius Rufus en gjörðir þeirra er hægt að túlka á 

                                                
8 Purcell (2003): 1309 
9 Wallace (2000): xv-xvi 
10 Peachin (2006): 147-148 



4 
 

ýmsa vegu. Gnaeus Cornelius Cinna Magnus virðist svo líklegur óvinur en á 

hann er einungis minnst lítillega í verkum Senecu og Dios. Fleiri nöfn eru ekki 

þekkt og því er líklega um að kenna að ýmislegt hefur glatast af sagnfræðiritum 

frá tíma Ágústusar sjálfs. Einnig getur verið að nöfn og atburðir hafi verið 

nánast afmáð úr rituðum heimildum fyrir tilstuðlan Ágústusar. Það getur því 

verið erfitt að segja til um hvort sumar frásagnir hafi varðveist fyrir tilviljun eða 

hvort þeim hafi verið leyft að lifa.11 Fleiri dæmi um það sem Ágústusi láist að 

nefna eru fordæmingarnar, proscriptiones, sem þeir sem voru álitnir of varasamir 

urðu fyrir af hendi Ágústusar og Antoniusar árið 43 og útlegðardómarnir sem 

Ágústusi fannst hann tilneyddur til þess að kveða upp, jafnvel gegn eigin 

dóttur og dótturdóttur sem og gegn skáldinu Ovidiusi.12  

Ágústus princeps 

Eins og gefið var í skyn hér að ofan í samhengi staðsetningar áletrunarinnar 

voru Rómverjar á varðbergi gagnvart því stjórnarfyrirkomulagi sem ekki var 

lýðræði. Því hefur lengi verið haldið fram að Rómverjar hafi hatað konunga og 

allt sem þeim tengdist og að hugtakið rex (‚konungur‘) eitt hafi vakið með þeim 

sterkar tilfinningar. Uppi eru ýmsar skoðanir um rætur og birtingarmyndir 

þessa haturs og þá sérstaklega á tímum Júlíusar Caesars og Ágústusar. Yfirleitt 

er það rakið til megnra óvinsælda síðustu konunga Rómar en það segir ef til vill 

ekki alla söguna. Rómverjar voru nefnilega mjög tortryggnir í garð 

nágrannanna í austri og harðstjóranna þar. Þá bætti það nú varla úr skák að 

Caesar og síðar Ágústus gerðu út á meintan guðlegan uppruna sinn þegar vitað 

var að konungarnir í austri voru oft tilbeðnir sem guðir.13 Væntanlega var þetta 

meinta hatur ekki svo útbreitt heldur sennilega runnið undan rifjum 

valdastéttarinnar á lýðveldistímanum sem stóð stuggur af hverjum þeim sem 

líklegur var til þess að komast til metorða og naut til þess stuðnings 

                                                
11 Flower (2006): 130-132 
12 Gordon (1968): 135-136 
13 Murray (1965): 241 
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almennings. Þeir sem hve harðast voru ásakaðir um konungshyggju ef svo 

mætti kalla voru einmitt aðalsmenn sem höfðu gerst sekir um að reyna að 

hjálpa fátækum og það var ekki gryfja sem Caesar og Ágústus vildu falla í.14  

Ágústus þurfti því að finna sér einhvern titil sem var ekki með neikvæðan blæ. 

Princeps var það hugtak sem Ágústus valdi til þess að lýsa stöðu sinni innan 

ríkisins því það hljómaði mun meinlausara og lýðræðislegra að vera ‚fremstur‘ 

en að vera til dæmis dominus (‚herra, drottinn‘), titill sem tengdur var við 

alræði, eða já, rex.15 Út af fyrir sig var princeps ekki eiginlegt valdaembætti 

heldur virðingarstaða sem byggðist ekki á lýðsforingja- og hervaldi  heldur 

kennivaldinu, auctoritas.16 Það var ekki lagalegt hugtak og því fylgdi ekki 

lögmætt vald til að stjórna neinu innan ríkisins beint, hvort sem það væri 

hernum, Öldungaráðinu né nokkru öðru. Það vísaði aftur á móti til þeirrar 

virðingar sem persónan naut sem yfir því bjó.17 Kennivaldið hafði verið það 

sem einkenndi ‚hina fremstu menn‘, principes viri, á lýðveldistímanum og 

samræmdist þar af leiðandi siðum forfeðranna.18 Þessir menn höfðu áhrif á 

stefnumál með orðstír sínum og upphefð sem aftur á móti byggðust á því hve 

mikla velunnan þeir veittu. Því kepptust menn eins og Pompeius við að eiga 

sem flesta skjólstæðinga, fólk af lægri stigum sem naut velunnanar þeirra sem 

stóðu því framar með tilliti til auðæfa og valda.19 Ágústus hlaut kennivaldið og 

viðhélt því annars vegar fyrir tilstilli persónu sinnar, hins vegar af þeirri ástæðu 

að hann sat við stjórnvölinn. Þar eð hann bjó yfir slíku kennivaldi gat hann 

skipað svo fyrir að hitt og þetta yrði gert, fullviss um að það yrði framkvæmt 

einfaldlega af því að hann hafði svo fyrirskipað. Samt hafði Ágústus ekki 

eiginlegt löggjafarvald og meira að segja þegar honum var boðin sérstök 

heimild til þess að semja lög í sínu nafni þáði hann hana ekki. Hann kaus frekar 

                                                
14 Cornell (2003): 1311 
15 Balsdon og Griffin (2003): 1246-1247 
16 de Libero (2001): 329 
17 Salmon (1956): 459-460 
18 Crook (1996): 119 
19 Shotter (1991): 32-33 
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að leggja fram frumvörp fyrir þjóðfundinn í krafti lýðsforingjavalds síns og láta 

hann koma lögunum á eða þá að bera fram tillögu í Öldungaráðinu svo úr yrði 

þingsályktun sem tengdist honum ekki í orði.20  

Erfingjar Ágústusar 

Þrátt fyrir að Ágústus sé á okkar tímum kallaður fyrsti keisari Rómaveldis bar 

hann engan slíkan titil í lifanda lífi. Samtímaheimildir benda til þess að Ágústus 

hafi verið staðráðinn í því snemma á ferlinum að ná æðstu völdum í ríkinu. 

Hann hafði þó ekki fastmótaða stefnu til þess frá upphafi heldur þurfti hann að 

leika af fingrum fram eftir því sem tíminn leið og aðstæður breyttust.21 Segja má 

að honum hafi tekist ætlunarverkið því frá og með árinu 30 f. Kr. er hinn 

rómverski heimur sagður vera allur undir stjórn og vilja eins manns – 

Ágústusar – nema þeir hlutar veldisins sem hann kaus sjálfur að fela öðrum.22 

Hann er talinn geta þakkað það íhaldssemi sinni og vægðarlausri staðfestu og 

það er litið svo á að honum hafi tekist svo vel upp að ekki liðu margar kynslóðir 

þangað til jafnvel Rómverjum sjálfum fannst ekkert athugavert við að einn 

maður færi með æðstu völd.23 Allt liggur þetta að baki orðum Ágústusar í 

Afrekunum. Þegar betur er að gáð eru það þó ekki einungis dáðir Ágústusar sem 

tíndar eru til heldur einnig örfárra annarra. Þeir menn eiga það sameiginlegt að 

Ágústus ætlaði þeim öllum á einhverjum tímapunkti að taka við af sér.24 

Princeps-titillinn gekk þó ekki sjálfkrafa í arf heldur átti princeps að velja sér 

arftaka og ljá honum hervald og lýðsforingjavald. Þegar sá tæki við myndi hann 

viðurkenna Öldungaráðið sem yfirvald og eftir það myndi ráðið staðfesta hina 

nýja stöðu hans.25   

                                                
20 Crook (1996): 121-122 

21 Salmon (1956): 458-459 
22 Crook (1996): 113 
23 Id., 117 
24 Salmon (1956): 458 
25 de Libero (2001): 330 
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Það var ekki tekið út með sældinni fyrir Ágústus að gera ráðstafanir varðandi 

erfingja. Fyrsta fyrirstaðan var að hann gat engan son og einungis eina dóttur, 

Júlíu (f. 39 f. Kr.). Hún varð þess vegna mikilvægt peð í valdatafli Ágústusar. 

Hann byrjaði á því að gifta hana Marcusi Marcellusi (f. 42), syni Octaviu, systur 

hans, og Gaiusar Claudiusar Marcellusar, árið 25 f. Kr.26 Hjónaband þetta 

virðist þó ekki hafa verið pólitísks eðlis heldur hafa aðallega verið hugsað til 

þess að útvega Ágústusi barnabörn og þar með erfingja. Það er fátt sem bendir 

til þess að Ágústus hafi ætlað Marcellusi sjálfum að verða arftaki sinn þótt hann 

beitti sér fyrir því að Marcellus kæmist langt í stjórnmálum á skömmum tíma. 

Marcellus var til að mynda valinn edíll og pontifex og svo leyfði Öldungaráðið 

að hann byði sig fram til ræðismanns tíu árum fyrr en venjan var.27  

Árið 23 veiktist Ágústus svo að honum var vart hugað líf. Þá kallaði hann til sín 

valdamestu mennina í ríkinu og í þeirra návist fékk hann ræðismanninum 

Calpurniusi Piso umsjón yfir hernum og tekjum ríkisins. Innsiglishringinn fékk 

hann Marcusi Vipsaniusi Agrippu en engin pólitísk merking bjó þar að baki. 

Aftur á móti lét hann vera að útnefna eftirmann sinn þótt að búist hafði verið 

við því að hann útnefndi Marcellus.28 Þykir það benda til þess að Ágústus hafi 

ekki getað gengið fram hjá Agrippu, sínum ævilanga vini og fylgismanni, fyrir 

mun yngri og óreyndari mann.29 Agrippa (f. á bilinu 64-62 f. Kr.) hafði gegnt 

ýmsum embættum, var til að mynda lýðsforingi, praetor, skattlandsstjóri í 

Gallíu, ræðismaður 37 og 28-27 ásamt því að fara með lýðsforingjavald. Síðast 

en ekki síst var hann mikill herforingi.30 En Marcellus lést í edílsembættinu árið 

23 f. Kr., barnlaus, og er þar með úr sögunni. Í kjölfarið giftist Júlía Agrippu og 

bar honum fimm börn; Gaius, Lucius, Júlíu yngri, Vipsaniu Agrippinu og 

Agrippu Postumus. 

                                                
26 Momigliano, Ca. og Badian (2003): 341 
27 Instinsky (1966): 336 
28 Instinsky (1966): 337 
29 Id., 340 
30 Richardson, Cadoux og Levick (2003): 1601-1602 
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Ágústus kaus þá að taka sér Júlíus Caesar, föður sinn að nafninu til, til 

fyrirmyndar og ættleiða. Raunar var þetta í þá daga alsiða meðal aðalsætta 

þegar þær voru við það að deyja út. Var það gert í þeim tilgangi að halda við 

nafninu og tryggja að eignirnar kæmust í góðar hendur en ekki síst til þess að 

viðhalda forfeðradýrkun ættarinnar.31 Ágústus ættleiddi semsé tvo elstu drengi 

Júlíu og Agrippu árið 17 f. Kr. Gaius var þá þriggja ára en Lucius kornabarn og 

báru þeir upp frá því nafnið Caesar.32 Ef svo færi að atburðir ársins 23 

endurtækju sig áður en piltarnir yxu úr grasi var alltaf hægt að treysta á það að 

Agrippa bjargaði málunum, hlýtur að hafa verið hugsun Ágústusar.33 En það 

kom ekki til þess þar sem Agrippa dó árið 12 f. Kr. Ágústus átti þá ekki annars 

úrkosta en að gifta ekkjuna Júlíu á ný þar sem það gekk ekki upp að synir hans 

ættleiddir sem höfðu verið áfram undir forsjá líffræðilegra foreldra sinna hefðu 

engan forsjármann. Nýi eiginmaður Júlíu var Tiberius Claudius Nero (f. 42) sem 

var sonur Liviu, eiginkonu Ágústusar, af fyrra hjónabandi. Eftir því sem Gaius 

og Lucius eltust þeim mun meir bar á spennu í sambandi þeirra við Tiberius. 

Ágústusi þótti synirnir ekki vera nógu ábyrgir svo hann bauð Tiberiusi 

lýðsforingjavald árið 6 f. Kr. til að storka þeim. Tiberius upplifði það sem aðför 

að sér og fór í sjálfskipaða útlegð til Rhodos. Árið 2 f. kr. komust fjölmörg 

hliðarspor Júlíu upp, föður henni til mikillar reiði sem rak hana í útlegð. Þar 

með voru tengsl Ágústusar og Tiberiusar svo gott sem rofin.34 

Snemma árs 4 e. Kr. voru Gaius og Lucius Caesar báðir látnir og Ágústus stóð 

uppi erfingjalaus. Því ákvað hann að ættleiða Tiberius og Agrippu Postumus og 

það fljótt. Það var þó tvennt sem tafði fyrir. Í fyrsta lagi voru Tiberius og Júlía 

tæknilega séð ennþá gift og ef Tiberius hefði verið ættleiddur áður en gengið 

hafði verið frá skilnaði hefðu hjónin orðið systkini. Í öðru lagi þurfti að fara í 

gegnum sérstakt ferli, arrogatio, til þess að ættleiða mann sem var sui iuris, það 

                                                
31 Instinsky (1966): 342 
32 Damon (1995): 26 
33 Instinsky (1966): 329 
34 Shotter (1991): 75-76 
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er ekki lengur undir valdi föður.35 Svo virðist sem Ágústus hafi sett það sem 

skilyrði fyrir ættleiðingunni að Tiberius ættleiddi fyrst bróðurson sinn, 

Germanicus.36 Það bendir til tilhneigingar hjá Ágústusi til þess að útvega sér 

alltaf tvo mögulega erfingja í einu. Fyrst voru það Gaius og Lucius, svo Agrippa 

og Tiberius og með honum Germanicus og Drusus, sonur Tiberiusar.37  

Allt gekk upp að lokum og Tiberius og Agrippa Postumus voru ættleiddir sama 

dag ásamt því að Tiberiusi var veitt lýðsforingjavald. Þeir voru nú undir 

föðurvaldi Ágústusar sem þýddi meðal annars að þeir erfðu eignir hans að 

honum látnum. Á hinn bóginn þýddi það ekki að þeir erfðu ósjálfrátt öll völd 

Ágústusar. Öldungaráðið hafði sitt að segja um það. Ættleiðingin gaf þó 

vissulega sterklega til kynna hvernig Ágústus vildi að þeim málum yrði 

háttað,38 sér í lagi þegar Velleius Paterculus skrifar eftirfarandi um Ágústus og 

um tilgang hans með ættleiðingu Tiberiusar: „Þetta, segir hann, geri ég í þágu 

lýðveldisins.“39 Öldungaráðið virtist sömu skoðunar. Að áliti ráðsins hafði 

óvissu og áhyggjum um framtíðina verið eytt með ættleiðingunni og þess vegna 

þótti vel til fundið að gera daginn að árlegum hátíðisdegi.40 Þar eð Agrippa féll 

fljótt í mikla ónáð og var myrtur sama ár og Ágústus lést kom það í hlut 

Tiberiusar að taka við keflinu.41 Þegar hér var komið sögu þótti ljóst að ríkið 

þyrfti stöðuga umsjón og að stjórnarfyrirkomulag Ágústusar væri best til þess 

hlutverks fallið. Tiberius féllst á það með semingi og þar með var grunnurinn 

lagður að erfðaveldinu.42 

                                                
35 Instinsky (1966): 326 
36 Id., 328 
37 Jameson (1975): 287 
38 Id., 288 
39 Vell. Pat. II. 104. 1: „hoc, inquit, rei publicae causa facio.“ (Þýðing er höfundar.) 
40 Instinsky (1966): 334 
41 Jameson (1975): 287-288 
42 Shotter (1991): 76-77 
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Um þýðinguna 

Við þýðinguna var stuðst við texta Rex E. Wallace og er vitnað til hans sem 

Wallace (2000) í skráningu heimilda. 

Í sérnöfnum ákvað ég að nota ekki broddstafi nema rík rithefð væri fyrir þeim í 

nöfnunum í íslensku. Því heitir Augustus Ágústus og Iulius Júlíus. Nöfnin eru 

þó beygð í samræmi við íslenskar beygingarreglur. Örnefni halda sínu latneska 

heiti, stundum fallbeygðu upp á íslensku, og fá oft viðskeyti eins og -hæð, -fljót 

eða  

-hryggur til glöggvunar fyrir lesendur. Nöfn mannvirkja og goða voru þýdd í 

þeim tilvikum þegar ég taldi að merking þeirra fælist í nafninu og lægi beint 

við. Nöfnin sem fengu að standa á latínu eru skýrð í neðanmálsgreinum. 

Eins og skýrt er frá í neðalmálsgreinum við þýðinguna gekk Ágústus undir 

mörgum nöfnum á lífsleiðinni. Í skýringunum er stundum talað um Ágústus 

þótt fjallað sé um atburði sem áttu sér stað fyrir árið 27 f. Kr. en það ár fékk 

Ágústus þennan titil. Ætti það að vera til hægðarauka fyrir lesendur því oft er 

erfitt að henda reiður á því hvaða nafn Ágústus ber á hverjum stað í tíma þar 

sem frásögnin er ekki samfelld. 

Frásögn Res gestae er í 1. persónu enda segir Ágústus sjálfur frá. Í viðaukanum 

er þó talað um ‚hann‘. Skýringin á því er að Ágústus skrifaði þann hluta ekki 

sjálfur heldur var honum skeytt aftan við fyrir lesendur í skattlöndunum.43  

  

                                                
43 Wallace (2000): 52 
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Afrek guðlegs Ágústusar 

Eftirfarandi er skrá yfir afrek guðlegs Ágústusar44 er hann lagði heiminn undir 

veldi Rómarlýðs og yfir útgjöldin sem hann stofnaði til fyrir ríkið og Rómarlýð, 

letruð á tvær bronssúlur sem settar voru upp í Róm.  

1. Nítján ára gamall stofnaði ég her að eigin frumkvæði og á eigin kostnað.45 

Með honum reisti ég kúgað ríkið við til frelsis undan ofríki flokkadrátta.46 Af 

þeirri ástæðu tók Öldungaráðið mig í sínar raðir með lofgjörðartilskipun þegar 

Gaius Pansa og Aulus Hirtius voru ræðismenn,47 veitti mér um leið stað fyrrum 

ræðismanns í álitsgjöf og lét mér í té hervald. Ríkið skipaði mér sem 

propraetori48 að sjá til þess ásamt ræðismönnunum að það yrði ekki fyrir skaða. 

En lýðurinn gerði mig að ræðismanni sama ár, þar eð báðir ræðismennirnir 

höfðu fallið í stríði, og að þrímenningi til viðreisnar ríkisins.49 

                                                
44 Ágústus var gerður ‚guðlegur‘, það er tekinn í guðatölu, með Öldungaráðstilskipun um 
mánuði eftir dauða sinn. 
45 Gaius Octavius fæddist 23. september árið 63 f. Kr. og varð því 19 ára í september 44. Í 
hernum sem hann stofnaði voru fyrrum hermenn Júlíusar Caesars. Sá hafði verið myrtur 
fyrr sama ár, nánar tiltekið 15. mars, og í erfðaskrá sinni ættleitt Octavius, dótturson systur 
sinnar, sem tók eftir það upp nafnið Gaius Júlíus Caesar Octavianus. Strangar reglur giltu 
um nafngiftir á lýðveldistímanum en samkvæmt þeim átti hinn ættleiddi að bera sitt gamla 
ættarnafn áfram en með endingunni ‚-ianus‘ (sbr. P. Cornelius Scipio Aemilianus sem hét 
áður Aemilius). Annars hefur hefð myndast fyrir því að kalla manninn Octavius frá 
fæðingu til ættleiðingarinnar og Octavianus þangað til hann fékk nafnbótina Ágústus árið 
27. Sjá Kienast (1997): 302-305 og Deißmann-Merten (1996): 123. 
46 Átt er við flokk Marcusar Antoniusar. Octavianus og Antonius fóru í hár saman eftir að 
Antonius neitaði þeim fyrrnefnda um arfinn eftir Júlíus Caesar. Sjá Kienast (1997): 305. 
47 Þetta var árið 43 f. Kr. Ræðismenn, consules, voru æðstu embættismenn í Róm á 
lýðveldistímanum. Tveir gegndu embættinu í einu. Kosið var til þess til eins árs í senn svo 
það var algengt að kenna ár við ræðismennina sem þá voru við völd. Athugið að öll ártöl 
sem vísa til ræðismannstíðar eru fengin úr Wallace (2000). 
48 propraetor var embættismaður sem fór með praetorsvöld án þess að vera eiginlegur 
praetor. Oft voru praetorar sendir sem propraetorar til að stjórna skattlandi í eitt ár eftir að 
hafa gegnt embættinu í borginni. Þeir sem gegndu embætti praetors fóru annars með 
einkamáladómsvald og höfðu umsjón með hegningarrétti og leikum. Sjá Kierdorf (2001): 
430-431 og Brennan (2003): 1240. 
49 Með honum í seinni þrímenningastjórninni sem skipuð var árið 43 til fimm ára sátu 
Marcus Antonius og Marcus Lepidus. Sjá Wallace (2000): 5 
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2. Þá sem drápu föður minn rak ég í útlegð með lögmætum dómum, hefnandi 

glæps þeirra, og eftir það sigraði ég þá sem sögðu ríkinu stríð á hendur tvívegis 

í orrustu.50  

3. Stríð háði ég oft á láði og legi bæði innan ríkis og utan um allan heim og sem 

sigurvegari þyrmdi ég öllum borgurum sem báðust vægðar. Þær erlendu þjóðir 

sem hægt var að náða hættulaust vildi ég frekar vernda en uppræta. Um 500 

þúsund rómverskir borgarar voru mér eiðsvarnir. Talsvert fleiri en 300 þúsund 

þeirra leiddi ég til nýlendnanna eða sendi aftur til sinna heimabæja að lokinni 

hermennsku og úthlutaði þeim öllum ræktarlandi eða gaf þeim peninga sem 

þóknun fyrir þjónustuna. Ég hertók sex hundruð skip fyrir utan þau sem voru 

minni en þríreimar.51  

4. Tvisvar hélt ég í sigurgöngur,52 ég lagði upp í þrjár sigurskrúðgöngur53 og í 

21 skipti var ég hylltur sem imperator.54 En þótt Öldungaráðið hafi fyrirskipað 

mér fleiri sigurskrúðgöngur sleppti ég þeim. Ég lagði lárviðinn um valdatákn 

mitt niður á Capitoliumhæð eftir að hafa uppfyllt heitin sem ég hafði unnið í 

hverju stríði. Vegna herferðanna sem ég eða liðsforingjar mínir undir minni 

                                                
50 Hér er átt við þá sem drápu Júlíus Caesar, Brutus og Cassius. Þeir voru sigraðir í tveim 
orrustum við Philippi árið 42 f. Kr. Ágústus lætur hjá líða að segja frá þætti Antoníusar í 
sigrunum en sá bjó yfir mun meiri reynslu í hernaði. Sjá Damon (1995): 14. 
51 Þríreimar voru aðalherskipin í hinum klassíska heimi frá 5. öld f. Kr. til 4. aldar e. Kr. Þau 
einkenndust, líkt og nafnið gefur til kynna, af þremur röðum af ræðurum. Sjá de Souza 
(1998): 746  

52 Sigurganga er þýðing á ovatio, minni háttar sigurhátíð þegar hershöfðingi gekk eða reið í 
gegnum borgina 
53 Sigurskrúðganga er hér þýðing á triumphus curulis, mikilli skrúðgöngu þar sem 
hershöfðinginn fór um borgina í vagni sem fjórir hestar voru spenntir fyrir. Með í för voru 
rómverskir embættismenn og Öldungaráðsmenn. Gangan hófst nærri Campus Martius, 
Marsvelli, fór umhverfis Palatiumhæð og endaði við Júpítershofið á Capitoliumhæð. Sjá 
Wallace (2000): 8. 
54 imperator var heiðursnafnbót sem her gaf foringja sínum eftir að sá hafði leitt herinn til 
sigurs. Imperatornum var þá heimilt að vefja valdatákn sitt, fasces – hrísknippi með öxi sem 
var valdatákn ýmissa annarra embættismanna, inn í lárvið og senda beiðni til 
Öldungaráðsins um að efna til sigurskrúðgöngu. Ágústus, sem þá gekk undir nafninu 
Gaius Caesar, tók heitið upp sem fornafn og kallaði sig imperator Caesar eftir árið 38 f. Kr. 
Sjá Damon (1995): 16 og Momigliano og Cornell (2003): 750.  
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forystu gerðu út á láði og legi með góðum árangri kom Öldungaráðið því 55 

sinnum á með tilskipun að hinir ódauðlega guðir skyldu tilbeðnir. En dagarnir 

sem samkvæmt tilskipun ráðsins var tilbeðið á voru 890. Í skrúðgöngum 

mínum voru leiddir fyrir framan vagn minn níu konungar eða börn konunga. 

Ræðismaður hafði ég 13 sinnum verið þegar ég skrifaði þetta og fór í 37. skipti 

með lýðsforingjavald.55   

5. Ég þáði ekki alræðisvaldið sem mér bæði fjarstöddum og nærstöddum var 

boðið bæði af lýðnum og Öldungaráðinu í ræðismannstíð Marcusar Marcellusar 

og Luciusar Arruntiusar.56 Ekki hafnaði ég í hinum mesta kornskorti yfirumsjón 

með kornbirgðunum sem ég sinnti svo að innan fárra daga frelsaði ég gervalla 

borgina undan ótta og yfirvofandi hættu með útlögðum kostnaði mínum og 

staðfestu. Ræðismannsembættið sem mér var þá líka boðið, til árs í senn eða til 

æviloka, þáði ég ekki.  

6. Þó að Öldungaráðið og Rómarlýður legðu einróma til í ræðismannstíð 

Marcusar Viniciusar og Quintusar Lucretiusar og eftir það Publiusar Lentulusar 

og Gnaeusar Lentulusar og í þriðja skiptið í tíð Paullusar Fabiusar Maximusar 

og Quintusar Tuberos57 að ég yrði kosinn hinn eini og valdamesti 

umsjónarmaður laga og siða, vildi ég ekki þiggja neitt embætti sem mér var 

boðið sem stríddi gegn siðum forfeðranna.58 Það sem Öldungaráðið þá vildi að 

ég gerði framkvæmdi ég í krafti lýðsforingjavalds míns. Í því embætti bað ég að 

                                                
55 Ágústus var ræðismaður 43, 33, 31-23, 5 og 2 f. Kr. Hann fór með lýðsforingjavald án þess 
að vera eiginlegur lýðsforingi, tribunus, og bar því ekki ábyrgð sem slíkur. 
Lýðsforingjavaldið veitti honum rétt til þess að leggja löggjöf fyrir borgarasamkundur til 
álita og kalla saman Öldungaráðið og leggja fram tillögur í því. Einnig hafði hann 
neitunarvald gagnvart öðrum embættismönnum. Sjá Wallace (2000): 9. 
56 Árið var 22 f. Kr. 
57 Þetta voru árin 19, 18 og 11 f. Kr.  
58 Siðir forfeðranna, mos maiorum, voru öflugt kennivald meðal Rómverja hvað viðhorf og 
hegðun varðaði. 
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eigin frumkvæði fimm sinnum um, og fékk, samstarfsmann frá 

Öldungaráðinu.59 

7. Einn þrímenninganna til viðreisnar ríkisins var ég tíu ár í röð. Oddviti 

Öldungaráðsins60 var ég samfellt í 40 ár til þessa dags þegar ég skrifaði þetta. 

Ég var pontifex maximus, spáprestur, einn fimmtánmenninganna sem sáu um 

helgiathafnir, einn sjömenninganna sem sáu um trúarhátíðir, Arvalbróðir, félagi 

Titiusar og meðlimur Fetialisreglunnar.61 

8. Tölu patrísea hækkaði ég sem ræðismaður í fimmta skipti samkvæmt skipun 

lýðsins og Öldungaráðsins. Þrisvar fór ég yfir Öldungaráðslistann og í sjöttu 

ræðismannstíð minni gerði ég manntal með samstarfsmanni mínum Marcusi 

Agrippu.62 Hreinsunarathöfn framkvæmdi ég 42 árum eftir síðasta manntal en í 

þeirri athöfn voru talin höfuð 4.063.000 rómverskra borgara.63 Aftur gerði ég í 

krafti ræðismannsvalds míns manntal, í það skiptið einn, þegar Gaius 

Censorinus og Gaius Asinius voru ræðismenn en í því voru talin höfuð 

4.233.000 rómverskra borgara.64 Í þriðja skiptið gerði ég manntal með 

samstarfsmanni mínum og syni, Tiberiusi Caesari, í ræðismannstíð Sextusar 

Pompeiusar og Sextusar Appuleiusar.65 Í því voru talin 4.937.000 höfða 

                                                
59 Samstarfsmennirnir voru Agrippa, tengdasonur Ágústusar, árin 18 og 13 f. Kr. og 
kjörsonurinn Tiberius árin 6 f. Kr. og 4 og 13 e. Kr. Sjá Damon (1995): 19. 
60 Oddviti er þýðing á princeps senatus, ‚sá sem er fremstur í Öldungaráðinu‘. Ber að gera 
greinarmun á þeim titli og princeps-titlinum sem Ágústus valdi til að lýsa virðingarstöðu 
sinni.  
61 pontifex maximus var æðsti prestur pontifices-reglunnar sem var eitt æðsta prestaráð í Róm 
og fór fyrir ríkistrúarbrögðunum. Ágústus tók við embættinu árið 12 f. Kr. Spáprestar er 
þýðing á augures en í þeirra starfslýsingu fólst að spá fyrir um framtíðina með því að 
fylgjast meðal annars með atferli fugla. Arvalbræðurnir voru tólf prestar sem færðu 
akurguðum fórnir til að tryggja frjósemi ræktarlandanna. Ekki er lengur vitað hvað þessir 
félagar Titiusar aðhöfðust. Meðlimir Fetialisreglunnar helguðu loks samninga og 
styrjaldarboð. Sjá Wallace (2000): 12 og Damon (1995): 20. 
62 Manntal þetta var gert árið 28 f. Kr.  
63 Hreinsunarathöfn, eða lustrum, var framin á fimm ára fresti eftir að manntal hafði verið 
gert.  
64 Árið var 8 f. Kr.  
65 Árið var 14 okkar tímatals. 
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rómverskra borgara. Með nýjum lögum sem ég setti endurvakti ég mörg 

fordæmi forfeðranna sem voru að hverfa í okkar tíð og ég lét sjálfur fordæmi 

margra hluta ganga til komandi kynslóða svo þær gætu líkt eftir þeim.  

9. Öldungaráðið fyrirskipaði að eiðar fyrir heilsu minni skyldu svarnir fjórða 

hvert ár af ræðismönnum og prestum. Í samræmi við þessa eiða héldu oft á ævi 

minni ýmist fjórar æðstu prestsreglurnar66 eða ræðismennirnir leika. Auk þess 

færðu allir borgarar samhljóða og án afláts í einrúmi eða í bæjarfélögum fórnir 

fyrir heilsu minni frammi fyrir öllum sætum guðanna. 

10. Nafni mínu var fyrir tilskipan Öldungaráðsins bætt inn í salíska kvæðið67 og 

það var sett í lög að ég væri friðhelgur til frambúðar og að svo lengi sem ég lifði 

færi ég með lýðsforingjavald. Ég hafnaði því að verða pontifex maximus í stað 

lifandi samstarfsmanns míns þegar lýðurinn bauð mér prestsembættið sem 

faðir minn hafði þjónað. Embættið þáði ég nokkrum árum síðar að þeim látnum 

sem hafði hrifsað til sín embættið við tækifæri borgaralegs ófriðar.68 Það var 

þegar slíkur mannfjöldi hafði komið saman til að kjósa frá öllum landshlutum 

Ítalíu að annar eins er sagður hafa aldrei verið í Róm fram að þeim tíma. Þetta 

var í ræðismannstíð Publiusar Sulpiciusar og Gaiusar Valgiusar.69  

11. Altari Fortunu Redux framan við hof Heiðurs og Dyggðar við 

Capenahliðið70  helgaði Öldungaráðið heimkomu minni og skipaði pontifices 

                                                
66 Prestaráðin fjögur voru pontifices, spáprestarnir, fimmtán- og sjömenningarnir (sbr. 7. 
grein Afrekanna). 
67 Kvæðið var hluti af fornum dansi sem Salii, Stökkvarar, dönsuðu til að biðja guðina um 
vernd fyrir Róm á stríðstímum. Ágústus var ekki tekinn í guðatölu fyrr en að honum 
látnum en þarna var honum sýndur heiður á við þann sem guðunum var veittur. Sjá 
Damon (1995): 23. 
68 Lepidus varð pontifex maximus í upplausninni sem ríkti í kjölfar dauða Júlíusar Caesars. 
Sjá Wallace (2000): 18. 
69 Þetta gerðist árið 12 f. Kr.  
70 Fortuna merkir ‚gæfa‘, Redux ‚sá sem leiðir aftur‘. Hof Heiðurs og Dyggðar eru kennd við 
Honor, hugrekki í bardaga, og Virtus, umbun þess hugrekkis. Þegar Ágústus sneri aftur 
heim til Rómar eftir að hafa verið á Sikiley, Grikklandi, í Asíu og Sýrlandi á árunum 22-19 f. 
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og Vestumeyjunum71 að færa fórn á því árlega daginn sem ég sneri aftur til 

borgarinnar frá Sýrlandi í ræðismannstíð Quintusar Lucretiusar og Marcusar 

Viniciusar.72 Dagurinn var kallaður Augustalia eftir viðurnefni mínu. 

12.  Af vilja Öldungaráðsins var hluti praetoranna og lýðsforingjanna ásamt 

ræðismanninum Quintusi Lucretiusi og hinum fremstu mönnum sendur til 

Campaniu til móts við mig en sá heiður hefur engum verið sýndur nema mér 

fram á þennan dag. Þegar ég sneri aftur til Rómar í ræðismannstíð Tiberiusar 

Neros og Publiusar Quintiliusar73 frá Hispaníu og Gallíu eftir að hafa unnið í 

þeim skattlöndum velheppnuð hernaðarafrek ákvað Öldungaráðið að helga 

altari Ágústusarfriðarins á Campus Martius74 heimkomu minni og skipaði 

embættismönnum, prestum og Vestumeyjunum að færa fórn á því á 

afmælishátíðinni.  

13. Öldungaráðið lagði þrisvar til á meðan ég var princeps lokun hliðs Janusar 

Quirinusar, sem forfeður okkar vildu að væri lokað í hvert skipti sem úti um 

allt veldi Rómarlýðs á láði og legi væri fenginn friður með sigrum, þótt þess sé 

minnst að því hefði verið lokað alls tvisvar frá stofnun borgarinnar þangað til 

ég fæddist.75  

14. Syni mína, Gaius og Lucius Caesar, sem gæfan hrifsaði frá mér sem unga 

menn útnefndi Öldungaráðið og Rómarlýður til heiðurs mér ræðismenn á 

fimmtánda ári svo þeir tækju við embættinu að fimm árum liðnum. 

                                                                                                                                          
Kr. kom hann aftur inn í borgina um Capenahliðið. Á meðan hafði verið mikil ókyrrð í 
borginni. Sjá Wallace (2000): 20. 
71 Vestumeyjarnar voru sex talsins og gegndu því meginhlutverki að gæta þess að eldurinn 
slokknaði ekki í opinberu eldstæði ríkisins sem kennt var við Vestu, gyðju arineldsins. 
72 Sá dagur var árið 19 f. Kr.  
73 Ágústus sneri heim árið 13 f. Kr. 
74 Marsvöllurinn á bökkum Tíber þar sem Rómarlýður safnaðist saman til þjóðfundar.  
75 Hliðinu var lokað árið 29 f. Kr. eftir orrustuna við Actium og árið 25 f. Kr. eftir að 
uppreisn hafði verið barin niður í Hispaníu en ekkert er vitað um þriðja skiptið. Sjá Damon 
(1995): 25-26. 
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Öldungaráðið gaf út þá tilskipun að frá þeim degi sem þeir væru leiddir fram á 

torgið tækju þeir þátt í opinberum samkundum. Ennfremur völdu hinir 

rómversku riddarar allir þá báða sem æskulýðsforingja og gáfu þeim litla skildi 

og spjót úr silfri. 

15. Rómverskum almenningi greiddi ég 300 sestertía á mann í samræmi við 

erfðaskrá föður míns og í mínu nafni gaf ég hverjum og einum 400 sestertía úr 

herfangi þegar ég var ræðismaður í fimmta sinn og enn á ný í tíundu 

ræðismannstíð minni greiddi ég út af arfi mínum 400 sestertía á mann í örlæti 

mínu. Sem ræðismaður í ellefta skiptið dreifði ég út eftir vigtun tólf skömmtun 

af korni keyptu á eigin kostnað og tólfta árið sem ég fór með lýðsforingjavald 

gaf ég í þriðja skiptið hverjum manni 400 sestertía. Og þetta örlæti mitt náði til 

ekki minna en 250 þúsund manns. Þegar ég fór með lýðsforingjavald í 18. 

skiptið og ræðismannsvald í það tólfta gaf ég 320 þúsundum af almenningi 

borgarinnar 60 denara á mann. Sem ræðismaður í fimmta sinn gaf ég í 

nýlendum hermanna minna hverjum og einum 1000 sestertía úr herfangi; nutu 

þessa sigurfararörlætis í nýlendunum um 120 þúsund manns. Í þrettándu 

ræðismannstíð minni gaf ég 60 denara almenningi þeim sem þá var úthlutað 

korni frá hinu opinbera; þetta voru aðeins meira en 200 þúsund manns.76   

16. Ég greiddi bæjarfélögum fé fyrir ræktarlöndin sem ég í fjórðu 

ræðismannstíð minni og seinna í tíð Marcusar Crassusar og Gnaeusar 

Lentulusar spáprests úthlutaði hermönnum;77 heildarupphæðin var um 600 

milljónir sestertía sem ég greiddi fyrir jarðir á Ítalíu og um 260 milljónir sem ég 

borgaði fyrir skattlandsjarðir. Þetta gerði ég fyrstur og einn allra sem byggðu 

hermannanýlendur á Ítalíu og í skattlöndunum fram að ævi minni. Og síðar, í 

ræðismannstíð Tiberiusar Neros og Gnaeusar Pisos sem og Gaiusar Antistiusar 

                                                
76 Ágústus gaf almenningi 400 sestertía á mann árin 29, 24 og 11 f. Kr. Kornið gaf hann svo 
árið 23. 60 denörum úthlutaði hann loks árin 5 og 2 f. Kr. 1 denari = 4 sestertíar. 
77 Ágústus gegndi ræðismannsembættinu í fjórða sinn árið 30. Crassus og Lentulus gegndu 
því svo árið 14 f. Kr.  
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og Decimusar Laeliusar, Gaiusar Calvisiusar og Luciusar Pasienusar, Luciusar 

Lentulusar og Marcusar Messöllu og svo Luciusar Caniniusar og Quintusar 

Fabriciusar,78 greiddi ég þeim hermönnum á eftirlaunum sem ég leiddi til sinna 

heimabæja reiðufé og í því máli eyddi ég um 400 milljónum sestertía.     

17. Fjórum sinnum kom ég ríkissjóði til aðstoðar með eigin fé með því að færa 

150 milljónir sestertía þeim sem stjórnuðu sjóðnum. Og í ræðismannstíð 

Marcusar Lepidusar og Luciusar Arruntiusar79 lagði ég í hersjóð, sem var 

stofnaður að tillögu minni og hermönnum sem höfðu gegnt herþjónustu í 

tuttugu ár eða lengur voru greidd laun úr, 170 milljónir sestertía af föðurarfi 

mínum. 

18. Frá því ári sem Gnaeus og Publius Lentulus voru ræðismenn80 veitti ég 

þegar ríkistekjur nægðu ekki í eitt skiptið 100 þúsund manns og í annað skiptið 

miklu fleirum korn- og peningaúthlutanir úr kornhlöðu og af föðurarfi mínum. 

19. Ég byggði þinghús og aðliggjandi við það Chalcidicum og Apollonshof á 

Palatinusarhæð með yfirbyggðum súlnagöngum; hof guðlegs Júlíusar; 

Lupercalhofið; súlnagöng við Flaminiusarskeiðvöllinn, sem ég leyfði að yrðu 

kölluð Octavia eftir nafni þess sem áður hafði byggt þau á sama stað; 

keisarastúku við Skeiðvöllinn mikla; hof til tignar Júpíters Feretriusar og 

Júpíters Tonans á Capitoliumhæð; Quirinusarhof; hof Mínervu og Júnó Regínu 

og Júpíters Libertas á Aventinusarhæð; Larahof þar sem Helgibraut rís hæst; 

Penatahof á Veliahrygg; Æskuhof; hof hinnar Miklu móður á Palatinusarhæð.81  

                                                
78 Þetta var á 1. áratugi f. Kr., nánar tiltekið árin 7-6 og 4-2.  
79 Árið var 6 e. Kr.  
80 18 f. Kr.  
81 Chalcidicum er húsagarður í Chalcisstíl en einkenni þess stíls eru ekki vel þekkt. Apollon 
var verndari Ágústusar í orrustunni við Actium og hafði hann því miklar mætur á 
guðinum. Lupercal var hof í helli í hlíðum Palatiumhæðar þar sem bæli úlfynjunnar í 
sögunni af Romulusi og Remusi átti að hafa verið. Flaminiusarskeiðvöllurinn stóð á 
Campus Martius, Marsvellinum. Á skeiðvöllum, sem kallaðist circus á latínu, var keppt í  
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20. Capitolium og Pompeiusarleikhúsið endurbyggði ég hvort tveggja með 

miklum tilkostnaði án nokkurar áletrunar míns eigin nafns.82 Vatnsleiðslurnar 

sem voru farnar að ganga til vegna aldurs endurbyggði ég og tvöföldaði afköst 

þeirrar sem kölluð er Marcia með því að veita nýrri uppsprettu í leiðsluna 

hennar. Júlíska torgið og basilíkuna83 sem var á milli Castorshofsins og 

Satúrnusarhofsins, verk hafin og nær fullkláruð af föður mínum, lauk ég við. 

Þegar þessi sama basilíka eyðilagðist í eldi og ég hafði stækkað grunnflöt 

hennar byrjaði ég að endurbyggja hana í nafni sona minna og ég skipaði svo 

fyrir hún skyldi fullbyggð af erfingjum mínum ef ég kláraði hana ekki á meðan 

ég væri á lífi. 82 guðahof í borginni endurbyggði ég í sjöttu ræðismannstíð 

minni samkvæmt tilskipun Öldungaráðsins og sleppti engu sem þurfti þess við 

á þeim tíma að verða endurbyggt. Sem ræðismaður í sjöunda sinn endurbyggði 

ég Flaminiusarbraut frá borginni til Ariminum og allar brýr nema Mulviusar- 

og Minuciusarbrýrnar.  

21. Á minni eigin lóð byggði ég hof Mars Ultors84 og Ágústusartorg fyrir 

herfang. Ég byggði leikhús við Apollonshof á svæði sem var mestmegnis keypt 

                                                                                                                                          
kappakstri. Skeiðvöllurinn mikli, Circus Maximus, stóð í Murciadal milli Palatinusar- og 
Aventinusarhæðar og tók um 150.000 manns í sæti. Viðurnefnið Feretrius þýðir ‚sá sem 
heldur aftur af óvinum‘og var vopnum sigraðs herforingja fórnað í hans nafni. Viðurnefnið 
Tonans vísar til hlutverks Júpíters sem þrumuguðs en sá guð var í miklu uppáhaldi hjá 
Ágústusi eftir að hann slapp naumlega undan eldingu í Hispaníu. Quirinus er nafn guðsins 
sem Rómúlus varð að eftir dauðann og Ágústus nær þar fram tengingu milli stofnanda 
borgarinnar og sín sjálfs. Regína þýðir ‚drottning‘. Libertas er persónugerving frelsisins og 
vísar til sátta Ágústusar og aðalsins. Lares voru verndargoð. Helgibraut eða Sacra via lá yfir 
Forum Romanum. Penates voru húsgoð tengd penetrale sem var innsta herbergið í húsi. Hin 
Mikla móðir, Magna Mater, var Cybele, móðir allra guðanna, en með því að byggja henni 
hof náði Ágústus að sýna fram á tengsl Rómar og Trójuborgar sem og milli sín og  Eneasar. 
Sjá Shotter (1991): 63, Damon (1995): 31, 33 og DeLaine (2003): 332-333. 
82 Capitolium var hof Júpíters Optimusar Maximusar, hins besta og mesta. Í orðum 
Ágústusar liggur að hann sýndi af sér göfuglyndi með því að láta nafn óvinar föður síns 
standa. Sjá Wallace (2000): 32 og Damon (1995): 33. 
83 Basilíka var dómsalur. 
84 Ultor merkir ‚sá sem hefnir‘. Skiptar skoðanir virðast vera uppi um markmið Ágústusar 
með þeirri nafngift. Damon (1995): 34 telur hann hafa byggt hofið til að minnast þess er 
hann náði fram hefndum á morðingjum Júlíusar Caesars. Flower (2006): 131 heldur því 
hins vegar fram að Ágústus hafi byggt það sem minnismerki um hetjur Rómar og 
velgengni í hernaði. 
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af einstaklingum og átti það að bera nafn tengdasonar míns Marcusar 

Marcellusar. Ég færði fórnargjafir úr herfangi í Capitoliumhofinu, í hofi guðlegs 

Júlíusar, í Apollonshofinu, í Vestuhofinu og í hofi Mars Ultors sem kostuðu mig 

um 100 milljónir sestertía. Ég sendi til baka 35 þúsund pund af kórónugulli sem 

bæjarfélög og nýlendur Ítalíu höfðu látið af hendi rakna fyrir sigurskrúðgöngur 

mínar í fimmtu ræðismannstíð minni og eftir það, í hvert skipti sem ég var 

hylltur sem imperator, tók ég ekki við kórónugulli þótt það væri lagt til af 

bæjarfélögunum og nýlendunum jafnvinsamlega og áður. 

22. Þrisvar hélt ég skylmingaleika í mínu nafni og fimm sinnum í nafni sona 

minna eða barnabarna og í þeim börðust um 10 þúsund menn. Tvisvar efndi ég 

til sýningar íþróttamanna sem hafði verið stefnt saman hvaðanæva að í mínu 

nafni og í þriðja skiptið í nafni barnabarns míns. Ég hélt leika í mínu nafni 

fjórum sinnum en í stað annarra embættismanna í 23 skipti. Sem meistari 

fimmtánmenningareglunnar hélt ég fyrir hana aldarleika í samstarfi við Marcus 

Agrippu í ræðismannstíð Gaiusar Furniusar og Gaiusar Silanusar.85 Í 13. 

ræðismannstíð minni hélt ég fyrstur Marsleika sem ræðismenn eftir þann tíma 

héldu hvert árið á fætur öðru samkvæmt tilskipun Öldungaráðsins og 

samkvæmt lögum.86 Ég efndi 26 sinnum til veiða á afrískum skepnum í mínu 

nafni eða sona minna og barnabarna á skeiðvelli eða á torgi eða í hringleikahúsi 

fyrir lýðinn sem um 3500 skepnur voru drepnar í.  

23. Sjóorrustusýningu hélt ég fyrir lýðinn handan Tíber á þeim stað sem nú er 

trjálundur Caesaranna eftir að jarðvegi hafi verið rutt burtu af svæði sem var 18 

                                                
85 Aldarleikarnir, ludi saeclares, voru haldnir árið 17 f. Kr. til að fagna aldamótum. Árið áður 
hafði Ágústus komið á lögum um hjónabönd og siðvendni og átti nýja öldin að byggjast á 
þeim gildum. Hann hafði beðið með að halda þá þangað til friði hafði verið komið á í 
gervöllu ríkinu. Hátíðin stóð yfir í þrjá daga og var mikið um dýrðir, meðal annars 
frumflutningur á Carmen Saeculare eftir skáldið Horatius sem hafði verið fengið það 
verkefni að skrifa trúarlegt kvæði. Kórinn var skipaður 27 stúlkum og drengjum og ef til 
vill var flutningnum stjórnað af Horatiusi sjálfum. Í kvæðinu birtast Apollon sem sólarguð 
og Diana sem mánagyðja og eru þau beðin um vernd Rómaborgar til handa. Sjá Galinsky 
(1996): 100-101 og Kytzler (1998): 723-724.  
86 Marsleikarnir voru fyrst haldnir árið 2 f. Kr.  
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hundruð fet á lengd og tólf hundruð fet á breidd. Þar lentu 30 stefnistrjónuskip, 

þríreimar eða tvíreimar og mörg minni í átökum hvert við annað; í þeim flotum 

börðust um þrjú þúsund menn fyrir utan ræðara.  

24. Sem sigurvegari setti ég í hofum allra borgríkja í skattlandinu Asíu alla 

skrautmuni á sinn stað sem sá sem ég háði stríð við hafði eignað sér eftir að 

hafa farið ránshendi um hofin.87 Um 80 styttur úr silfri af mér standandi, á 

hestbaki og í fjórhjólavagni stóðu í borginni. Ég lét sjálfur fjarlægja þær og fyrir 

ágóðann setti ég fórnargjafir úr gulli í Apollonshofið í mínu nafni og þeirra sem 

höfðu sýnt mér heiður með styttum. 

25. Ég losaði hafið við sjóræningja.88 Í því stríði handsamaði ég um 30 þúsund 

þræla sem flúið höfðu frá húsbændum sínum og borið vopn á ríkið og afhenti 

þá húsbændunum til refsingar. Öll Ítalía sór mér sjálfviljug hollustueið og 

krafðist þess að ég yrði foringi í stríðinu sem ég vann við Actium;89 sóru mér 

sama eið skattlönd Gallíu og Hispaníu sem og skattlöndin Afríka, Sikiley og 

Sardinía. Fleiri en sjö hundruð þeirra sem börðust þá undir merki mínu voru 

Öldungaráðsmenn. Af þeim voru bæði fyrir og eftir stríðið 83 gerðir ræðismenn 

til þessa dags er þetta er skrifað og um 170 gerðir prestar. 

26. Ég færði út landamæri allra skattlanda Rómarlýðs sem áttu nágrannaþjóðir 

sem ekki lutu valdi okkar. Í skattlöndum Gallíu og Hispaníu, sem og Germaníu, 

sem afmörkuðust af hafinu frá Gades90 að ármynni Saxelfar stillti ég til friðar. Í 

Ölpunum, á því svæði sem næst er Adríahafi og liggur að Tyrrenahafi, kom ég 

á friði án þess að hefja ranglátlega stríð við nokkra þjóð. Floti minn sigldi yfir 

hafið frá ármynni Rínarfljóts í austurátt alla leiðina að landamærum Kimbra, 

                                                
87 Sá sem um ræðir er Marcus Antonius. 
88 Þarna vísar til þess þegar Sextus Pompeius var sigraður í sjóorrustu árið 36 f. Kr. Sjá 
Wallace (2000): 40. 
89 Ágústus og Marcus Antonius háðu sjóorrustu við Actium í september árið 31 f. Kr. 
Antonius beið lægri hlut. Sjá Wallace (2000): 40. 
90 Spænska borgin Cadiz í Andalúsíu hét áður Gades. 
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þangað sem á láð og lög enginn Rómverji hafði komið fram að því. Og Kimbrar 

og Herúdar og Semnónar og aðrir Germanaþjóðflokkar af sama svæði báðust 

með sendiboðum vináttu minnar og Rómarlýðs. Að skipun minni og á mínum 

vegum voru tveir herir á nánast sama tíma leiddir til Eþíópíu og til Arabíu sem 

er kölluð Eudaemon91 og miklar hersveitir óvinanna af báðum þjóðernum voru 

stráfelldar og margir bæir herteknir. Í Eþíópíu var sótt fram alla leið til 

Nabataborgar sem er næst Meroe; í Arabíu sótti herinn alla leið að 

landamærum Sabæja til Maribaborgar.  

27. Egyptalandi bætti ég við veldi Rómarlýðs.92 Þótt ég gæti gert Armeníu hina 

miklu93 að skattlandi eftir dauða Artaxesar konungs hennar valdi ég frekar að 

fordæmi forfeðra okkar að fá konungdæmið Tigranesi, syni Artavasdesar 

konungs og sonarsyni Tigranesar konungs, fyrir tilstilli Tiberiusar Neros sem 

þá var stjúpsonur minn. Og eftir að þessi sama þjóð hafði svikist undan 

merkjum, gert uppreisn og verið bæld niður af Gaiusi syni mínum fékk ég hana 

Ariobarzanesi, syni Artabazusar konungs Meda, til þess að hann stjórnaði henni 

og eftir dauða hans syni hans, Artavasdesi. Eftir að hann hafði verið drepinn 

sendi ég Tigranes sem kominn var af konungskyni Armena til konungsríkisins. 

Ég endurheimti öll skattlöndin sem liggja handan Adríahafs til austurs og 

Kýrenu, sem voru þá að mestu leyti undir yfirráðum konunga, og eftir það 

Sikiley og Sardiníu sem höfðu verið teknar í þrælastríði. 

28. Nýlendur byggði ég hermönnum í Afríku, á Sikiley, í Makedóníu, báðum 

Hispaníunum, Achaiu, Sýrlandi, narbónsku Gallíu og Pisidíu. Ítalía á auk þess 

28 nýlendur sem byggðust undir mínum verndarvæng fjölmörgu fólki og mjög 

þétt meðan ég var á lífi. 

                                                
91 Eudaemon er gríska og þýðir ‚hin gæfuríka‘. 
92 Ágústus tók við stjórn Egyptalands árið 30 f. Kr. eftir dauða Marcusar Antoniusar og 
Kleópötru. Sjá Wallace (2000): 44. 
93 Armenía hin mikla var svæðið milli Svartahafs og Kaspíahafs. 
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29. Ég endurheimti mörg gunnmerki sem höfðu tapast fyrir tilstilli annara 

foringja frá Hispaníu og Gallíu og Dalmötum eftir að hafa sigrað óvinina. Parþa 

neyddi ég til þess að skila mér herfangi og gunnmerkjum þriggja herja 

Rómverja og til þess að biðjast auðmjúkir vináttu Rómarlýðs.94 Þessi merki lét 

ég í innsta helgidóminn sem er í hofi Mars Ultors. 

30. Eftir að þjóðflokkar Pannoníu, sem her Rómarlýðs komst aldrei í gegnum 

áður en ég varð princeps, höfðu verið yfirbugaðir af Tiberiusi Nero, sem þá var 

stjúpsonur minn og erindreki, lagði ég þá undir veldi Rómarlýðs og færði út 

landamæri Illýríu að bökkum Dónár. Þegar her Daka hafði farið yfir ána og var 

hérna megin við hana var hann sigraður á mínum vegum og bældur niður og 

seinna neyddi her minn eftir að hafa verið leiddur yfir Dóná þjóðflokka Dakíu 

til þess að gangast undir veldi Rómarlýðs. 

31. Til mín voru oft sendar sendinefndir konunga frá Indlandi sem ekki höfðu 

sést fram að þeim tíma hjá nokkrum foringja Rómverja. Vináttu okkar leituðu 

fyrir tilstilli sendiboða Bastarnar, Skýþar og konungar Sarmata sem voru hérna 

megin og handan fljótsins Don sem og konungur Albana, Íbera og Meda.95 

32. Á náðir mínar leituðu biðjandi konungar Parþa, Tiridates og seinna Phrates, 

sonur Phratesar konungs; konungur Meda, Artavasdes; konungur Adiabena, 

Artaxares; konungar Breta, Dumnobellaunus og Tincommius; konungur 

Sugambra, Maelo; konungar Markomana og Svefa... rus.96 Til mín á Ítalíu sendi 

konungur Parþa, Phrates sonur Orodesar, alla syni sína og sonarsyni, ekki af 

því að hann hafði verið sigraður í stríði heldur beiddist hann vináttu okkar með 

börn sín að veði. Og margar aðrar þjóðir upplifðu tryggð Rómarlýðs þegar ég 

                                                
94 Landamæri Rómaveldis í austri lágu að landi Parþa og ríkti oft mikill órói á því svæði. 
Sjá Damon (1995): 43. 
95 Allar þjóðirnar í þessari grein bjuggu norðaustan og austan Dónár. Sjá Damon (1995): 44. 
96 Hér er áletrunin ólæsileg. „rus“ voru væntanlega þrír síðustu stafirnir í nafni 
konungsins. 
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var princeps sem áður höfðu aldrei átt samskipti við Rómarlýð með 

sendinefndum eða af vináttu. 

33. Frá mér fengu þjóðir Parþa og Meda fyrir tilstilli sendiboða hina fremstu 

menn þeirra þjóða sem konunga eins og þeir höfðu beðið um: Parþar fengu 

Vonones, son Phratesar konungs, sonarson Orodesar konungs; Medar fengu 

Ariobarzanes, son Artavazdisar konungs, sonarson Ariobarzanesar konungs.  

34. Eftir að ég hafði bundið enda á borgarastríðið öðlaðist ég í sjöttu og sjöunda 

ræðismannstíð minni með samþykki allra vald yfir öllum málum og færði ríkið 

undan stjórn minni undir vilja Öldungaráðsins og Rómarlýðs.97 Fyrir makleika 

minn var ég í þingsályktun kallaður Ágústus98 og dyragætt húss míns var á 

kostnað hins opinbera prýdd lárviðarsveigum, borgarakóróna99 var fest yfir 

dyrnar mínar og gullskjöldur settur í júlíska þinghúsið. Það er skráð á skjöldinn 

að þingið og Rómarlýður hafi gefið mér hann vegna dyggðar, mildi, réttlætis og 

guðrækni. Eftir þennan tíma stóð ég framar öllum hvað kennivald varðar en 

hafði engu meira vald en hinir sem voru samstarfsmenn mínir í sérhverju 

embætti. 

35. Þegar ég sinnti ræðismannsembættinu í þrítugasta sinn kölluðu 

Öldungaráðið, riddarastéttin og Rómarlýður allur mig föður föðurlandsins og 

ákvaðu að þetta skyldi áletrað í anddyri húss míns, í júlíska þinghúsinu og á 

Ágústusartorgi undir fjögurra hesta vagninum sem samkvæmt þingsályktun 

var reistur mér.100 Þegar ég skrifaði þetta var ég á 76. ári.101  

                                                
97 Þetta var 28-27 f. Kr.  
98 Ágústus hlaut þá nafnbót þann  16. janúar 27 f. Kr. Nafnið hafði trúarlega skírskotun þar 
sem það þýðir ‚heilagur, æruverðugur‘. Það var lengi vel rætt hvert nýja nafnið ætti að vera 
en með þessu nafni komst hann varla nær því að verða guðlegur. Sjá Wallace (2000): 50 og 
Damon (1995): 45. 
99 Eikarkóróna var táknræn fyrir hugrekkið sem maður sýndi af sér við það að bjarga lífi 
borgara. 
100 Þetta átti sér stað árið 2 f. Kr.  
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Viðauki 

1. Heildarfjárupphæðin sem hann lét af hendi rakna fyrir ríkissjóðinn, 

Rómarlýð og uppgjafahermenn: sex hundruð milljónir denarar. 

2. Nýjar byggingar sem hann reisti voru hof Mars, Júpíters Tonans og 

Feretriusar, Appolons, guðslegs Júlíusar, Quirinusar, Mínveru, Júnó Regínu, 

Júpíters Libertas, Laranna, Penataguðanna, Æsku, Móðurinnar miklu; 

Lupercalhofið; keisarastúka við skeiðvöllinn; þinghús með Chalcidicum; 

Ágústusartorgið; júlíska basilíkan; Marcellusarleikhúsið; Octaviusúlnagöngin; 

trjálundur Caesaranna handan Tíber. 

3. Hann endurreisti Capitolium og helgar byggingar 82 talsins, 

Pompeiusarleikhúsið, vatnsleiðslur og Flaminiusarbraut. 

4. Útlagður kostnaður af leiksýningum, skylmingaleikum, íþróttamönnum, 

veiðum og sjóorrustum  og útgjöld til nýlendna, bæjarfélaga og íbúakjarna sem 

höfðu eyðilagst í jarðskjálfta og eldi eða til tiltekinna vina og 

öldungaráðsmanna sem hann uppfyllti féskilyrði fyrir voru óteljandi.  

  

                                                                                                                                          
101 Ágústus varð 76 ára þann 23. september 13 og lést 19. ágúst 14. 
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