NOTATKA

Upadek republiki rzymskiej.
1) Powstanie niewolników:
a.

Rzymianie nie przeczuwali, że brutalnym traktowaniem i bezwzględnym wyzyskiem

niewolników mogą doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa wewnątrz państwa
i wybuchu powstań;
b.

największe powstanie niewolników miało miejsce w Italii w latach 73-71 p.n.e.;

przywódcą był Spartakus, nauczyciel ze szkoły gladiatorów w Kapui (gladiator – łac.
gladius - miecz); po udaremnieniu spisku zdołał uciec i schronić się w kraterze
Wezuwiusza, w szybkim czasie dołączyli do niego inni zbiegli niewolnicy, zrujnowani
chłopi i gladiatorzy; niewolnicy chcieli opuścić Italię i powrócić do ojczyzny, natomiast
chłopi zamierzali walczyć o ziemię i prawa;
c.

po początkowych sukcesach powstańcy zostali pokonani przez liczniejsze, lepiej

wyszkolone i uzbrojone wojska rzymskie; Spartakus zginął na polu bitwy, a jego
towarzysze zostali ukrzyżowani wzdłuż drogi Via Appia, prowadzącej z Kapui do Rzymu.
2) I triumwirat:
a.

w 60 r. p.n.e. Juliusz Cezar zawarł porozumienie z urzędującymi konsulami:

Gnejuszem Pompejuszem i Markiem Krassusem; celem nieformalnej umowy był podział
najważniejszych urzędów w państwie oraz namiestnictw w prowincjach; ponadto Juliusz
Cezar chciał zmienić obowiązujące prawa w republice, zwiększając uprawnienia biedoty;
b.

w roku następnym Juliusz Cezar został konsulem, a następnie namiestnikiem Galii;

Rzymianie zostali poproszeni o pomoc w wojnie z ludami germańskimi – konflikt
zakończył się sukcesem Galii i Rzymu, jednak dalsza kampania prowadzona przez Cezara
uzależniła ludy między Pirenejami a Renem od Rzymu; w latach 53-52 p.n.e. doszło do
powstania

Galów

przeciw

obcemu

panowaniu

–

na

czele

powstańców

stał

Wercyngetoryks; do najważniejszego starcia doszło pod Alezją – dużo mniej liczne
legiony odniosły zwycięstwo nad wojskami galijskimi; Wercyngetoryks poddał się, a Galię
ogłoszono prowincją rzymską – 51 r. p.n.e.
3) Wojna domowa:
a.

ponieważ Marek Krassus zginął w bitwie z Partami, a Gnejusz Pompejusz zyskał

poparcie senatu, I triumwirat przestał obowiązywać; Juliusz Cezar ubiegał się
o przedłużenie konsulatu, jednak senat zażądał od niego przyjazdu do Rzymu; miał
świadomość, że bez pomocy żołnierzy musi zdać się łaskę senatu i podporządkować się
zasadom obowiązującym w republice; wkroczenie z wojskami na tereny Italii bez zgody
senatu było jednoznaczne z rozpoczęciem wojny domowej; Juliusz Cezar zaryzykował
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i w 49 r. p.n.e. przekroczył Rubikon, rzekę oddzielającą Galię od Italii, wypowiadając
słowa alea iacta est, czyli kości zostały rzucone;
b.

wojna domowa między Cezarem a Pompejuszem trwała do 45 r. p.n.e.; pomimo

liczniejszych wojsk Pompejusza, Juliuszowi udał się pokonać przeciwników; do
decydującego starcia doszło w 48 r. p.n.e. pod Farsalos – pokonany Pompejusz uciekł do
Egiptu, gdzie został zamordowany; walki trwały jednak nadal – stronnictwo popierające
republikę udało się pokonać w bitwie pod Mundą;
c.

w 44 r. p.n.e. Cezar przyjął tytuł „dyktatora wieczystego”, co budziło sprzeciw wśród

zwolenników republiki; jeszcze tego samego roku zawiązali spisek, w wyniku którego
15 marca Cezar został zamordowany; wśród spiskowców miał być jego przyjaciel Brutus,
dlatego też jednymi z ostatnich słów Cezara były et tu Brute contra me, czyli i Ty Brutusie
przeciwko mnie.
4) II triumwirat:
a.

zwolennicy Cezara: Marek Antoniusz, Oktawian i Marek Lepidus, postanowili

pomścić jego śmierć; w 43 r. p.n.e. zawiązali II triumwirat, uznany przez senat;
b.

w 42 r. p.n.e. w bitwie pod Filippi pokonali wojska wierne zwolennikom republiki

i krwawo rozprawili się z uczestnikami spisku; zwycięzcy podzielili się władzą
w państwie;
c.

II triumwirat przetrwał do 36 r. p.n.e., kiedy to Oktawian przejął należącą do Lepidusa

Afrykę; pretekstem do zerwania sojuszu z Markiem Antoniuszem był rozwód z siostrą
Oktawiana oraz małżeństwo z egipską królową Kleopatrą; między dotychczasowymi
zwolennikami doszło do wojny; decydującą bitwą okazało się starcie pod Akcjum
w 31 r. p.n.e.; w najważniejszym momencie Marka Antoniusza opuścili egipscy
sprzymierzeńcy, a za uciekającą Kleopatrą podążył sam Antoniusz; niedługo potem oboje
popełnili samobójstwo, a Egipt stał się rzymską prowincją;
d.

Oktawian powrócił do Rzymu i objął pełnię władzy.

5) Pryncypat Oktawiana Augusta
a.

pryncypat, czyli komedia republiki; był to okres rządów Oktawiana, który znając

niechęć Rzymian do rządów jednej osoby zrzekł się specjalnych pełnomocnictw, jakie
przysługiwały mu na mocy II triumwiratu;
b.

połączył tradycje republikańskie z władzą absolutną; pozostawił wszystkie

dotychczasowe urzędy i uprawnienia poszczególnych urzędników – sam siebie ogłosił
princepsem, czyli pierwszym wśród senatorów – 27 r. p.n.e.; w rzeczywistości przejmował
każdy urząd sprawując go dożywotnio; po 40 latach rządów okazało się, że republika
przestała istnieć, a czasy panowania Oktawiana zapoczątkowały rządy jednej osoby;
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c.

senat nadał mu przydomek Augustus, czyli wywyższony przez bogów oraz Cezar na

część przybranego ojca.
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