
Krize republiky a první triumvirát

Důsledky válek:
+ velké bohatství pro Řím z provincií
- úpadek zemědělství (rolníci museli bojovat ve válkách) = nedostatek obilí (obilí pak 
levně dováženo z provincií = krach drobných zemědělců z pevniny)
- zabírání opuštěné zeměděl. půdy velkostatkáři na pěstování vinic a olivových hájů
- mnoho levných otroků z dobytých provincií = není práce pro svobodné občany = 
musí je vydržovat stát
Dobyvačné války vlastně obohatily jen bohaté vrstvy a byly zdrojem napětí a 
nespokojenosti ve společnosti. Římská republika se dostávala do krize.

Pokusy o řešení krize: bratři Gracchové (tribunové lidu) - prosadili pozemkový 
zákon (maximální výměra půdy, kterou bylo možno vlastnit, když měl někdo víc, 
musel ji rozdělit bezzemkům) = odpor bohatých a vlivných vlastníků pozemků = oba 
bratři byli zavražděni.

V té době v Římě 2 politické strany: populáři (podpora lidu) a optimáti. Politický 
boj se záhy přenesl i do ulic města, kde se začalo bojovat a vraždit. Do čela obou 
skupin se dostávají zkušení vojevůdci: populár Gaius Marius a optimát Lucius 
Cornelius Sulla. 

Sullova diktatura: R. 83 př.n.l. dobývá Sulla Řím a nastoluje diktaturu opřenou o 
vojsko. Poprvé v historii se objevují seznamy politických odpůrců (proskripce). Ti 
jsou postaveni mimo zákon, zabíjeni bez soudu a jejich majetek je zabaven. Odměnu 
dostávají udavači, jejichž počet stále stoupá. Sulla dále posílil senát, omezil práva 
tribunů lidu a snížil význam lidového shromáždění.

Spartakovo povstání: od 2. stol. př.n.l. vzpoury otroků (nejznámější tzv. Spartakovo 
povstání 72-71 př.n.l.). Spartacus byl pův. voják, poté gladiátor = otrok cvičený pro 
různé zápasy (s jinými gladiátory, s dravou zvěří). Spartakovi otroci nakonec 
poraženi legiemi vedenými Markem Liciniem Crassem. Spartacus padl a 6 000 
otroků ukřižováno podél cesty z Capui do Říma.

Nepokoje mimo Řím: piráti ve Středomoří, potíže v Hispánii i ve vých. provinciích = 
vše vyřešil vojevůdce Gnaeus Pompeius, za což společně s Crassem zvolen 
konzulem.

První triumvirát: krize v říši vedla k pokusům o uchvácení samovlády. Podařilo se to 
však až Gaiu Iuliovi Caesarovi - vlivnému patricijovi, správci Hispánie, 
inteligentnímu a prozíravému politikovi, vojevůdci a řečníkovi. Ke spolupráci získal i 
Pompeia a Crassa, dva nejmocnější muže v říši, a vznikl tak první triumvirát - 
spolek tří mužů, kteří se postavili do čela impéria. 
Caesar zvolen konzulem a jmenován správcem Galie, kterou značně rozšířil. 
Pompeius se ujal správy Hispanie. Crassus spravoval východní provincie.


