
Gaius Iulius Caesar a druhý triumvirát

V roce 54 př.n.l. zabit Crassus při válečné výpravě na východ = konec prvního 
triumvirátu.
Caesar stále v Galii.
Pompeius se snaží v Římě chopit moci, Caesar proto opouští Galii a se svými vojsky 
táhne na Řím.
Pompeius a většina senátu před ním prchají. Caesar bez boje vjíždí do Říma, kde je 
zvolen jediným vládcem. Pompeia poráží v bitvě u Farsalu r. 48 př.n.l. Ten utíká do 
Egypta, kde je brzy zavražděn. Roku 45 př.n.l. se tak Caesar stává samovládcem. 

Caesarova samovláda: Caesar vládl uvážlivě a snažil se být prospěšný Římu. V zemi 
zajišťuje klid a stabilitu, pečuje o armádu, podporuje řemesla, zve do Říma cizí 
lékaře a učitele, reformuje dosud nepříliš přesný římský kalendář.
Ačkoli Caesar u občanů velmi oblíben, mnoho lidí jeho vládu pokládalo za konec 
republiky. Republikáni se jej proto rozhodli odstranit. V čele spiknutí stáli paradoxně 
jeho přátelé (Brutus). 
5. března 44 př.n.l. byl Caesar v senátě zavražděn. Návrat k republice však již 
nebyl možný, neboť spiklenci byli v menšině a byli nuceni uprchnout z města před 
zlobou Caesarových přívrženců, kteří si žádali potrestání vrahů.

Druhý triumvirát: V čele Caesarových příznivců konzul Marcus Antonius. Druhým 
konzulem Caesarův adoptivní syn Gaius Octavius. Tito dva muži vytvořili ještě s 
velitelem jízdy Lepidem druhý triumvirát. Zvítězili nad Caesarovými vrahy, ale 
padlo jim za oběť i mnoho nevinných lidí (hlavně politických odpůrců).
Posléze se Lepidus uchyluje do ústraní a o moc se dělí jen Marcus Antonius a 
Octavianus. 
Marcus Antonius podniká válečná tažení na východě říše a v Egyptě, kde se sblížil s 
královnou Kleopatrou. Daroval jí i území patřící Římu. Octavianus vyráží proti nim 
s loďstvem, porazí je v bitvě u Actia r. 31př.n.l. a Egypt se tak stává římskou 
provincií. Antonius i Kleopatra spáchali sebevraždu. Octavianus se tak stává 
samovládcem a přijímá titul Augustus (=Vznešený). Tím v Římě definitivně končí 
období republiky.

Egyptská královna Kleopatra nebyla Egypťanka, nýbrž Řekyně, protože od 
dobytí Egypta Alexandrem Makedonským zde vládla řecká dynastie 
Ptolemaiovců. Na trůn ji dosadil Caesar. S ním měla syna Caesariona. Když byl 
Caesar zavražděn, navázala vztah s Markem Antoniem, jemuž porodila 
dvojčata. Vztah s Kleopatrou způsobil roztržku mezi Markem Antoniem a 
Octavianem a měl dalekosáhlé důsledky pro Řím i pro Egypt.
Pusť si nějaký film o této královně, nebo si o ní něco najdi na ČT edu


