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Romos valdžia – 
triumviratas

Cezaris užgrobia valdžią Romoje  
Julijus Cezaris siekė valdyti vienas. Netrukus Krasas žuvo mūšyje. Pompėjų pa-

laikantis senatas, matydamas išaugusią Cezario galią, įsakė jam paleisti kariuome-
nę ir grįžti į Ròmą. Karvedys atsisakė tai padaryti. Romėnų teisė draudė karo va-
dams įžengti į Ròmos miẽsto teritoriją su kariuomene. Taręs žodžius „Burtas mes-
tas!“ Cezaris persikėlė per šią ribą ženklinančią Rubikono upę ir su ištikimais, karų 
užgrūdintais legionieriais patraukė Ròmos link (žr. 153 p. laiko juostą). Šis Ceza-
rio poelgis reiškė atvirą nepaklusimą aukščiausiai respublikos valdžiai – senatui ir 
ginkluoto piliẽtinio kãro pradžią. 

Pompėjus ir senatas pilietinį karą pralaimėjo karuose patyrusiam Cezariui. Jis 
pergalingai įžengė į Ròmą. Senatas buvo priverstas karvedį paskelbti diktãtoriumi. 
Valdžia respublikoje atsidūrė vieno Cezario rankose.

Respublikos žlugimas
Siekdamas didesnio romėnų palankumo Cezaris įvykdė reformų. Dovanojo sko-

las plebėjams, suteikė jiems žemės, įvedė mokesčių rinkėjų kontrolę, pertvarkė pro-
vincijų valdymą, patvirtino naują kalendorių. 

Valdydamas Cezaris elgėsi kaip karalius. Senate visada kalbėjo ir balsavo pir-
mas, senatoriai sekė jo pavyzdžiu. Kandidatùs į valdžios pareigūnus taip pat siūlė  
Cezaris, o Tautos susirinkimas klusniai tvirtino. Nukaldinta moneta su diktatoriaus 
atvaizdu, šventyklose atsirado jį vaizduojančių statulų. Galiausiai Cezaris ėmė vi-
sai nepaisyti senato ir pasiskelbė diktatoriumi iki gyvos galvos. 

Daugelis patricijų giminių atstovų kaltino Cezarį mėginimu sunaikinti respubli-
ką ir tapti karaliumi. Bandydami tam pasipriešinti didžioji dalis senatorių susitarė 
nužudyti diktatorių. 44 m. iki Kr. senato posėdyje Cezarį nudūrė.

Diktatoriaus mirtis neišgelbėjo respublikos nuo artėjančio žlugimo. Valdžią gin-
klu siekė susigrąžinti Cezario šalininkai.

1   Diktãtorius – senovės 
Romoje skiriamas pareigūnas, 
kuriam turėjo paklusti visa valdžia.
Piliẽtinis kãras – ginkluota kova 
tarp tos pačios šalies gyventojų.
Triumvirãtas – karvedžių Cezario, 
Kraso ir Pompėjaus sąjunga.

?   
1. Įvardyk Romos respubliką ištiku-

sios krizės priežastis ir požymius 
(tekstas, 3 ).

2. Kas sudarė triumviratą 4 ? Dėl ko-
kių priežasčių jis buvo sudarytas?

3. Nurodyk Julijaus Cezario ir senato 
nesutarimų priežastis. Kokių pa-
darinių šis konfliktas turėjo sena-
tui ir Cezariui?

4. Kokių permainų įvyko Romos  
respublikoje, kai į valdžią atėjo  
Cezaris?

5. Senovės Romos tema visada 
buvo įdomi animacinių ir filmų 
kūrėjams 2 . Pasidomėk, kokių 
darbų sukurta šia tema, ir pasi-
rinktą pateik klasei.

7. Julijus Cezaris: karvedys ir diktatorius

1  Keltų genčių galų karo vadas  
pasiduoda Cezariui po pralaimėto  
Alezijos mūšio. Po pergalės Galijoje 

(dab. Prancūzija) Cezaris įgijo didelę  
galią ir turtų. XIX a. paveikslas.

3  Romėnų istorikas Apianas apie 
padėtį respublikoje I a.

Romėnai atvirai stojo vieni prieš ki-
tus, dažnai griebdavosi ir ginklo. Kar-
tais koks nors magistratas būdavo nu-
žudomas šventykloje, susirinkime ar 
miesto forume. Toks likimas galėjo ištik-
ti bet kurį  liaudies tribūną, pretorių ar 
tik kandidatą į valdžios tarnybą. Įsivieš-
patavo netvarka ir chaosas, netrukus 
kilo maištai prieš valdžią. Jiems malšin-
ti siųstos ištisos armijos, sėjančios prie-
vartą gimtosiose žemėse.

Pagal http://www.fordham.edu/ 6  Cezario nužudymas. Sąmoksle dalyvavo apie 60 senatorių, tarp kurių buvo ir Cezario įsūnis 
Brutas. Sakoma, kad jį išvydęs Cezaris tarė: „Ir tu, Brutai?“  Dabar šie žodžiai yra didelės, netikėtos  
išdavystės simbolis. XIX a. paveikslas.
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4  Trijų sąjunga – triumviratas.

Gnėjus Pompėjus

M
arkas Krasas

5  Akmuo su Julijaus kalendoriumi – 
Cezario įvesta laiko matavimo sistema. 
Pagal ją metus sudaro 365 dienos. Kas 
ketverius metus yra keliamieji metai. Nuo 
XVI a. daugelis valstybių perėjo prie  tiks-
lesnio Grigaliaus kalendoriaus.

Respublika išgyvena krizę
Ilgą laiką klestėjusi Ròmos respùblika I a. iki Kr. išgyveno valdžios suirutę. Tarp 

turtingiausių ir įtakingiausių romėnų prasidėjo brolžudiška kova dėl įtakos, alinan-
ti valstybę. Nusilpus valdžiai, kilo grėsmė valstybės vienybei.  

Karinės tarnybos nuskurdinti plebėjai buvo priversti parduoti žemę, klimpo į sko-
las. Daugelis nenorėjo, o ir neturėjo lšų tarnauti kariuomenėje. Valstybei ginti bei 
naujoms teritorijoms grobti katastrofiškai trūko karių. Karvedžiams buvo suteikta 
galimybių samdyti karius už atlygį. Kuo daugiau teritorijų karvedžiai nukariauda-
vo, tuo didesnį atlyginimą gaudavo jų kariai. Kartu didėjo samdinių gretų, augo kar-
vedžių karinė galia ir turtai. 

Didžiausią įtaką įgijo konsulas Gnėjus Pompėjus ir karuose išgarsėję karvedžiai  
Julijus Cezaris bei Markas Krasas. Vengdami tarpusavio konfliktų jie įkūrė sąjungą –  
triumvirãtą ir pasidalijo valdžią.

2  Julijaus Cezario karo su galais  
atspindžiai dabartinėje kultūroje –  
prancūzų ir belgų sukurti komiksai ir ani-
maciniai filmai apie išgalvotų animaci-
nių personažų galų Asterikso ir Obelikso 
kovas su romėnais.
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