Krize římské republiky
Ve 2. století BC se stal Řím vládcem Středomoří. V r. 146 BC skončila 3. ……………..
válka zničením města …………………………Ve stejném roce porazili Římané i
…………………………, kde od smrti Alexandra Makedonského vládli …………….

V roce

133 BC ovládli i oblast ……………………………, ovládanou od smrti Alexandra Makedonského
………………………………………
Do Říma plynulo nezměrné bohatství. Veškerou práci vykonávají ……………………, kteří nejsou
považováni za lidi, ale za mluvící nástroje. Řada drobných zemědělců a řemeslníků přichází o půdu a
práci, odcházejí do Říma a žijí v jeho ulicích. Říká se jim ………………..,
podporu k životu získávají od ………………………….. za to, že …………………………..
Nemají však dost prostředků, aby si pořídili vojenskou výstroj, což oslabuje římskou
………………….. Situace je složitá, reformy a změny chtějí prosadit tzv. ……………
Naopak žádné změny nechtějí připustit ………………….
Velkými reformátory byli bratři ………………………….., jejich reforma se týkala
…………………………………………………………………………………………..
Neuspěli však.
Naopak se podařilo prosadit kolem r. 100 reformu …………………., prosadil ji oblíbený vojevůdce
………………………….. Spočívala v …………………………………
Mezi reformní a protireformní skupinou vypukla ………………….. válka, vítězem se stali
………………………….., jejich vůdce …………………….. se r. 82 BC zmocnil vlády nad Římem a
prohlásil se ………………………………. Současně vydal seznamy svých nepřátel, kteří měli být
beztrestně povražděni, těmto seznamům se říká …………………………..
Řím se navíc otřásal povstáními otroků, jedno z největších probíhalo v letech 73 – 71 BC a vedl je
……………………….. Otroci však byli poraženi, velitel římských legií ……………
……………… nechal 6 000 zajatých otroků ………………………podél silnice Via Appia, vedoucí
z Capue do ………………..

Cestou, která měla vyřešit krizi, jež zmítala Římem, byla vojenská diktatura. V roce 60 BC uzavřeli 3
významní římští občané, a to ………………………………………………..........
tajný spolek „tří“, tzv. …………………………. G. J. Caesar se po uplynutí doby konzulátu stal
správcem provincie …………………….., dobyl její zbývající část a pronikl i za řeku
……………………, kde bojoval s ………………………., a za kanál …………………, kde bojoval s
………………………. Jeho úspěchy však pobouřili jeho bývalého spojence ……………………..a
dochází k 2. ………………..válce. Vítězí v ní ………………………
a stává se diktátorem na neomezenou dobu. Jeho samovláda však vzbuzovala obavy stoupenců
(jakého zřízení)…………………………….., a proto se rozhodli r. …………..
G. J. Caesara zavraždit.
V r. 43 BC vznikl 2. ………………………, tvořili ho tito muži ……………………………
………………………………. Spojili se proto, aby ………………………………………..
Poté však začali zápasit mezi sebou o moc. Vznikla znovu …………………………………
V rozhodujícím střetnutí proti sobě stáli ……………………………………………. ………… V r.
31 BC byl ………………………………………..poražen v bitvě u mysu …………….

Spolu s ním

umírá i poslední egyptská královna …………………………… z rodu
……………………………………… Egypt se stává římskou provincií. Byla podmaněna poslední
z tzv. …………………říší a tím končí období ………………kultury.
Ale končí také období římské …………………………, neboť vítězný ……………….
je prohlášen r. 27 BC první mužem Říma, tedy římským principem, císařem.
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