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Fig 57. Amfiteatret i Pompeji blev åbnet år 80 f. Kr. og er derved det ældste
amfiteater i den antikke verden. På grund af blodige tumulter i år 59 e. Kr.
blev teatret beordret lukket de følgende 10 år. 

Kapitel 11
Fra kappedyst til underholdning

Ædel kappedyst
Gennem hele oldtiden var der en bred vifte af
muligheder for fælles oplevelser. En af de ældste
og mest respekterede var De Olympiske Lege, der
siden 776 f.Kr. hvert fjerde år samlede unge
idrætsudøvere fra hele den græske verden til
idrætskonkurrencer i Olympia på Peloponnes.
Vinderen inden for de enkelte discipliner (di-
skoskast, spydkast, løb, spring, brydning og he-
stevæddeløb) var sikker på at blive fejret, når han
som sejrherre vendte hjem til sin egen bystat.
Men også hjemme i den enkelte bystat var der
årlige idrætskonkurrencer, hvor det var en stor
ære at vinde.

På samme måde opfattede skuespillerne i
det klassiske græske drama (tragedien og kome-
dien) deres roller som en ædel kappedyst. I løbet
af året blev der skrevet og indøvet en række sku-
espil med en enkelt opførelse for øje ved De
Store Dionysier eller Lenæerfesten i Athen, og
efter festugen blev der givet præmier til bl.a. den

bedste forfatter og den bedste skuespiller inden
for de to dramatiske genrer, tragedie og komedie.

Deltagerne i idrætskonkurren-cerne og sku-
espillene var amatører, der konkurrerede for
ærens skyld, og belønningen var en krans bundet
af grene og blade af gudens plante eller træ.

Fra amatør til professionel
Efterhånden som de værnepligtige hære blev af-
løst af professionelle, svækkedes interessen for
idræt på amatørplan. Samtidig øgedes behovet
for uforpligtende underholdning. Nu var det ikke
længere de samfundsdebatterende dramaer, der
trak fulde teatre, nu skulle der noget voldsom-
mere til, for at folkemassernes behov kunne til-
fredsstilles. Et af de mere særprægede udslag af
denne udvikling var de romerske gladiatorlege.

Etruskisk oprindelse
Oprindelsen til gladiatorlegene skal søges hos
etruskerne, hvor en afdød kriger kunne æres gen-
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Fig, 58. Colosseum i Rom blev påbegyndt af kejser Vespasian i 72 e. Kr. og
åbnet af sønnen kejser Titus i 80 e. Kr. Vespasian og Titus tilhørte den flaviske
slægt, hvorfor det officielle navn var Amphitheatrum Flavium. Den nederste
række halvsøjler er i dorisk stil, den mellemste i jonisk, medens den øverste
række søjler har korinthiske kapitæler. Mellem buerne stod statuer. Hele te-
atret kunne overdækkes med solsejl, så publikum kunne nyde grusomhederne
i svalende skygge.

nem tvekamp på liv og død. Også hos romerne
tjente gladiatorlegene en tid lang dette formål,
men i det 1. årh. f.Kr. udvikledes kampene til
egentlig  underholdning for en folkemasse, der
krævede brød og skuespil, og med skuespil men-

tes enten hestevæddeløb eller kampe mellem
mennesker og/eller dyr. Også eksotiske tableauer
med erotiske scener kunne pirre et publikum, der
krævede mere og mere.

Gladiatorer og glade givere
Gladiatorerne (gladius=sværd) kunne være
simple forbrydere, men bedst var det, når der var
tale om udvalgte slaver, der blev optrænet med
dette ene formål, at slå hinanden ihjel, så publi-
kum kunne få et frydefuldt gys. Veltrænede og
stærke gladiatorer kun regne med en længere
karriere, og karrieren rakte ud over amfiteatrets
sand, når de havde gjort indtryk på det kvindeli-
ge publikum. Der findes også eksempler på, at
man kunne melde sig som frivillig gladiator.

Køb af stærke slaver, langvarig optræning
i særlige kaserner og indkøb af vilde dyr fra
oversøiske egne har krævet betydelige økonomi-
ske ressourcer, så det er naturligt at stille spørgs-

målet: hvem betalte for forestillingerne? Det
gjorde bl.a. politikere, der af den ene eller anden
grund ønskede folkemassernes opmærksomhed.
En flot forestilling med dygtige gladiatorer og
eksotiske dyr var et godt middel til at skaffe den
nødvendige opbakning ved et kommende
byrådsvalg.

Det første amfiteater
I begyndelsen fandt gladiatorlegene sted på by-
ens forum, men snart begyndte man at bygge
særlige bygninger, der kaldes amfiteatre. I
modsætning til det traditionelle græske teater er
amfiteatret elliptisk og  lukket hele vejen rundt.
To porte førte ind til selve arenaen (hare-
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na=sand), porten mod øst kaldtes Porta Sanavi-
varia, for det var gennem den, at de overlevende
(sani et vivi) gladiatorer forlod arenaen. Den an-
den port, der vendte mod vest, hed Porta Libiti-
nensis og var opkaldt efter dødsgudinden Libiti-
na. Gennem den førtes de døende ud til deres
bødler.

Det ældst kendte amfiteater ligger netop i

Pompeji, og det blev bygget omkring år 80 f. Kr.
Det kunne rumme omkring 12.000 tilskuere,
d.v.s. en væsentlig del af byens indbyggere. Det
store amfiteater i Rom, Colosseum (det officielle
navn var Amphitheatrum Flavium), der blev åb-
net år 80 e.Kr., havde plads til omkring 50.000
tilskuere.

Fig. 59. Colosseum betragtes som et helligt
sted, da talrige kristne martyrer formodes at
have lidt døden i dets arena. På dette maleri af
C. W. Eckersberg (1783-1853) ses en pilgrim
knæle foran et alter, mens han mindes den før-
ste periode af kristendommens historie.

Kritik af grusomhederne
Selv mindre byer havde eget amfiteater. Og når
vi ser på antallet af forestillinger og mængden af
deltagende gladiatorer og nedslagtede dyr (ved
festlighederne i forbindelse med byen Roms
1000 års fødselsdag i 249 e.Kr. deltog 2.000 gla-
diatorer, og der blev nedlagt 32 elefanter, 10 el-
ge, 10 tigre, 60 løver, 10 hyæner, 10 giraffer, 20
vildæsler, 40 vilde heste, 10 zebraer og 6 flodhe-
ste!), tyder det på, at de romerske folkemasser
har nydt den meningsløse vold i amfiteatrene.

Men inden et nutidsmenneske lader sig gri-
be af den helt store forargelse, bør man ikke
glemme, at vor tids grove voldsfilm tjener sam-
me formål som romernes gladiatorlege. Vold
som underholdning er ikke et isoleret historisk
fænomen.

Blandt antikke kritikere af blodsydgydel-
serne er det værd at nævne filosoffen Seneca, der
i et brev til vennen Lucilius fra omkring 60 e.Kr.
kritiserer gladiatorlegene, ikke alene fordi de er
umenneskelige, men især fordi de bidrager til at
forrå tilskuerne. Seneca var ikke alene om kritik-
ken, og søgningen til en fredfyldt mysteriereli-
gion som Isiskulten kan kun tolkes som et tegn
på, at langt fra alle fandt behag i de blodige gru-
somheder.

Gladiatorlegene blev forbudt af kejser
Konstantin den Store i 325 e. Kr., men de må
have fortsat en tid, for den sidst kendte kamp
mellem mennesker i Colosseum fandt sted år
404. Dyrekampe blev afholdt endnu i det 6. år-
hundrede.
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"Morituri te salutant"

Ancillae ab Antonio convocantur. "Fides vestra," inquit, "ab Claudia semper
laudatur. Accipite denarium et emite, quod vobis placeat."

Ancillae, quae laetae denarium acceperant, mox Pompeios pedibus
petiverunt, ut balsamum emerent. Ante Portam Nucerinam turba hominum

5 apparuit. Hilda, quae multitudinem mirabatur, feminam interrogavit, cur tot
homines portam ingrederentur. Femina respondit legatum Neronis imperatoris ad
civitatem venisse et eam ob rem aediles munera gladiatoria daturos esse.

Hilda Sophiam manu retinuit et, "Amphitheatrum," inquit, "ingrediamur et
ludos spectemus! Facultate gratis spectandi utamur! Gens mea unum genus

10 spectaculi novit: iuvenes nudi inter gladios et frameas se saltu iaciunt, non ut
occidant aut occidantur, sed ut saltus eorum ab spectantibus laudetur. Ludos
gladiatorios videre cupio."

Hilda facile Sophiae persuasit, ut caveam ingrederentur. Mox sedile
invenerunt, de quo harena tota videretur. Iuvenes quidam ancillis dixerunt

15 pugnam primam inter damnatos et bestias fore, pugnam secundam inter
gladiatores duos, quorum alter Aegyptius, alter Germanus esset. Hoc audito
ancillae signum pugnae attente exspectabant.

Nutu legati signum pugnae primae datum est. Feminae tres et totidem viri in
mediam harenam ducti sunt. Feminis seminudis retia magna porrecta sunt, viri

20 nudi machaeras acceperunt. Signo novo carcer apertus est, et leopardi tres de
carcere saluerunt. Leopardi magnitudinis et ferocitatis mirae erant. Visu
animalium populus primo attonitus est, mox manibus plaudere coepit. Quo sono
leopardi viros aggressi sunt. Feminae, quae viris auxilio venire conabantur, ipsae
in retibus involutae sunt. Leopardi iugula virorum momorderunt, ut sanguis alte

25 et late emitteretur. Cum sanguis virorum siti leopardorum non satisfecisset, in
feminas ululantes saluerunt. Retia tamen effecerunt, ut bestiae carnem feminarum
laniare non possent.

Pugna nova ab populo postulata est. Legatus ergo imperavit, ut corpora
semiviva per Portam Libitinensem ad iugulationem solito loco deferrentur, et

30 bestiae in carcere includerentur. Hoc facto omnia ad pugnam secundam parata
erant.

Tibicinibus canentibus gladiatores duo vestimentis militaribus induti
harenam intraverunt. Ante tribunal legati constiterunt et dixerunt: "Morituri te
salutant!" Germanus scutum et gladium, Aegyptius rete et tridentem tenebat.

35 Germanus maior et prudentior, Aegyptius fortior et crudelior esse videbatur.
Signo ab legato dato Aegyptius tridente aggressus est, sed Germanus gladio

et scuto se optime defendit. Hilda Germanum oculis avidis et corde trepidante
secuta est. Cum pes sinister Germani casu in reti haereret, Aegyptius tridentem in
stomacho eius violenter fixit. Germanus statim collapsus est, et Aegyptius

40 crudeliter ridens tridentem extraxit. Omnes spectabant ad tribunal, ubi legatus
cunctabatur dubitans, utrum vita victo daretur an non. Populus sanguinem sitiens
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clamavit: "Occidatur!" Cum legatus voluntati populi obsecutus pollicem vertisset,
Aegyptius tridentem in iugulo Germani morientis magno impetu fixit.

Hilda, cum sanguinem prosilire vidisset, lacrimas vix retinere potuit. Sophia
45 eam consolata dixit: "Domum revertamur! Nunc melius intelligo, quod apud

Senecam philosophum legi. Seneca, cum ludos gladiatorios spectavisset et
crudelitatem humanam miratus esset, ad Lucilium amicum haec scripsit: "Nihil
vero tam damnosum bonis moribus quam in spectaculo desidere; redeo crudelior
et inhumanior, quia inter homines fui.""

50 Ancillae amphitheatro relicto et balsamo pretioso empto domum reverterunt.

Dagens grammatik:
Verberne i passiv §§ 62, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85.
Deponente verber §§ 97-104. Nogle verber har passiv form, men ofte aktiv betydning. Sådanne verber
kaldes deponente verber (forkortelse: dep). Enkelte verber er semideponente (forkortelse: semidep), fordi
de har nogle former i passiv og nogle i aktiv.
Deponente verber kan have de aktive former, der mangler i passiv, f.eks. ppA.
Deponente verber, der er uregelmæssige, anføres i passivs 3 hovedformer: præsens indikativ, perfektum
indikativ og præsens infinitiv.
Agens ved verber i passiv § 185.

Gloser til kapitel 10
morior mortuus sum mori, 3 dep, dør

con-voco, 1, sammenkalder
ab eller a, præp m abl, fra, af; i passiv udtrykkes
agens (=den handlende person) sædvanligvis
gennem en præpositionsforbindelse med ab
fides, f 5, tro, trofasthed
laudo, 1, lovpriser, roser

multitudo -inis, f 3, mængde
miror, 1 dep, undrer mig over
in-gredior -gressus sum -gredi, 3 dep, går ind i,
går ind gennem
Nero Neronis, m 3, navn på Roms kejser i årene
54-68 e.Kr.
imperator -oris, m 3, feltherre, kejser
aedilis -is, m 3, ædil; en ædil er en folkevalgt
embedsmand, der har opsyn med bl.a. veje og
teatre. I Pompeji valgtes årligt to ædiler.
munus -eris, n 3, gave
gladiatorius, adj, gladiator- ; munus gladia-
torium, en gladiatorkamp; sådanne kampe omta-
les som gaver, da de blev betalt af rige politikere,
der ønskede at vinde befolkningen for sig gen-
nem kostbar underholdning.

re-tineo -tinui -tentum -tinere, 2, holder tilbage
amphi-theatrum, n 2, �ìöéèÝáôñïí, amfiteater;
et amfitetater er en oval plads med sand på et
gulv, der omgives af tilskuerrækker.
ludus, m 2, leg, skuespil, kamp
specto, 1, ser på, betragter
gratis, adv, uden betaling, gratis
utor usus sum uti, 3 dep, bruger, benytter mig af
(m abl, se § 170)
spectaculum, n 2, skuespil
nosco novi notum noscere, 3, lærer at kende;
perf: novi, har lært at kende = kender
nudus, adj, nøgen
framea, f 1 (ord af germansk oprindelse), kort
lanse
saltus, m 4, spring
iacio ieci iactum iacere, 3, kaster
oc-cido -cidi -cisum -cidere, 3 (ob+caedo), hug-
ger ned, dræber

facilis -e, adj, let; adv: facile
cavea, f 1, hulning, tilskuerpladser (i et teater
eller amfiteater)
sedile -is, n 3, siddeplads, bænk
harena, f 1, sand, arena
quidam quaedam quoddam, indef pron, en vis
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(ubestemt); pl: nogle
damno, 1, dømmer; damnatus, ppP, dømt, en
forbryder
fore, fut inf af verbet sum, se § 107
secundus, adj, efterfølgende, anden
gladiator -oris, m 3, en sværdkæmper, en gladia-
tor
alter -a -um, adj/pron, den ene (af to); alter ...
alter, den ene ... den anden
Aegyptius, adj/subst, ægyptisk, ægypter
Germanus, adj/subst, germansk, germaner; ger-
manerne bor i de områder, der i dag udgøres af
Tyskland og Skandinavien. Hilda fra Thy er såle-
des en germaner.
attentus, adj (egl. ppP af attendo, 3, er opmærk-
som), opmærksom
ex-specto, 1, venter på

tres, m/f, tria, n, talord, 3; se § 55
totidem, adj, lige så mange
semi-nudus, halvnøgen
rete -is, n 3, net
machaera, f 1, ìÜ÷áéñá, slagterkniv
carcer -eris , m 3, fængsel, bur
leopardus, m 2, ëåüðáñäïò, leopard; leoparden
er et stort og farligt kattedyr, der lever i Afrika
og Asien.
magnitudo -inis, f 3, størrelse
ferocitas -atis, f 3, vildskab
mirus, adj, forbavsende, forunderlig;  magnitu-
dinis et ferocitatis mirae, af forbavsende stør-
relse og vildskab, se § 143
visus, m 4, syn
primo, adv, i begyndelsen, først
at-tono -tonui -tonitum -tonare, 1, tiltordner,
forskrækker
plaudo, 3, klapper
sonus, m 2, lyd
ag-gredior -gressus sum -gredi, 3 dep, går hen
til, går løs på, angriber
auxilium, n 2, hjælp; auxilio, final dativ, se §
158
conor, 1 dep, forsøger
in-volvo -volvi -volutum -volvere, 3, ruller ind
i, omvikler
iugulum, n 2, strube
mordeo momordi morsum mordere, 2, bider i

sanguis -inis, m 3, blod
e-mitto -misi -missum -mittere, 3, sender ud;
pass: sprøjter
sitis -is, f 3, tørst
satis-facio -feci -factum -facere, 3, tilfredsstil-
ler (m dat)
ululo, 1, hyler
ef-ficio -feci -fectum -ficere, 3, udvirker
lanio, 1, sønderriver, flænser

postulo, 1, kræver
impero, 1, befaler
corpus -oris, n 3, krop
semi-vivus, adj, halvlevende, halvdød
Libitinensis -e, adj, tilhørende Libitina; Libiti-
na er gudinde for død og begravelse; Porta Li-
bitinensis, porten til de døde og døende
iugulatio -onis, f 3, overskæring af struben,
"nådesstød"
solitus, adj (egl. ppP af soleo, 2 semidep, er
vant til), vant, sædvanlig
de-fero -tuli -latum -ferre, 3, fører ud

militaris -e, adj, soldatermæssig, militær
induo, 3, iklæder (enten med akk eller abl)
tribunal -alis, n 3, tribune; en tribune er en for-
højning til embedsmænd og andre højtstående
personer
scutum, n 2, skjold
tri-dens -entis, m 3, trefork
prudens -entis, adj, klog

avidus, adj, ivrig, sulten
cor cordis, n 3, hjerte
trepido, 1, skælver
sequor secutus sum sequi, 3 dep, følger
sinister -ra -um, adj, venstre
casus, m 4, fald, tilfælde, uheld
haereo haesi haesum haerere, 2, hænger fast
stomachus, m 2, óôüìá÷ïò, mave
violens -entis, adj, voldsom; adv: violenter
figo fixi fixum figere, 3, sætter fast
col-labor -lapsus sum -labi, 3 dep, falder sam-
men, styrter sammen
cunctor, 1 dep, tøver
dubito, 1, er i tvivl
utrum, adv, mon
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an, konj, om; utrum ... an, om ... eller
vinco vici victum vincere, 3, besejrer, overvin-
der
sitio, 4, tørster efter
voluntas -atis, f 3, vilje
ob-sequor -secutus sum -sequi, 3 dep, følger
efter, retter mig efter (m dat)
pollex -icis, m 3, tommelfinger
verto verti versum vertere, 3, vender, vender
opad; en opadvendt tommelfinger betød døden
for den besejrede gladiator
impetus, m 4, angreb, kraft

pro-silio -silui  - -  -silire, 4, springer frem
lacrima, f 1, tåre
con-solor, 1 dep, trøster

re-vertor -verti -versum -verti, 3 semidep, ven-
der tilbage
nunc, adv, nu
crudelitas -atis, f 3, grusomhed
Lucilius, m 2, navn på en ven af Seneca
vero, adv, sandelig
quam, rel adv, som; tam .... quam, så ... som
damnosus, adj, skadelig
mos moris, m 3, sædvane; i pl: moral
de-sideo -sedi -sessum -sidere, 2, sidder, sidder
passiv
red-eo -ivi -itum -ire, 4, går tilbage, vender
hjem
in-humanus, adj, umenneskelig
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