
Kilde 6: Seneca om en gladiatorforestilling
Seneca var filosof, politiker og forfatter. Senecas levetid menes at være fra ca. 4 f.v.t.-65 e.v.t. Han 
underviste den romerske kejser Nero (37-68) og da Nero overtog magten i år 54 blev Seneca i 
praksis leder af regeringsførelsen i otte år. I år 62 trådte Seneca tilbage, og efter at være blevet 
anklaget for medskyld i en sammensværgelse mod Nero blev han af kejseren tvunget til at begå 
selvmord i år 65. Denne kilde er fra et af Senecas mange breve til vennen Lucilius, hvor han skri-
ver om eget møde med en gladiatorforestilling.

Spørgsmål:

1. Hvordan beskriver Seneca denne middagsforestilling?
2. Hvad er Senecas opfattelse af publikum?

Jeg kom tilfældigvis ind til en middagsforestilling og ventede der at finde morskab, fornøjelse og adspre-
delse, når folks øjne holder hvile efter nedslagtningen af deres medmennesker. Men der tog jeg fejl. De 
foregående kampe var barmhjertige, sammenlignet med dette; nu var alle småtterier lagt til side, og det 
var det rene myrderi. De havde ikke nogen beskyttelse. Hele deres krop var udsat for slagene, og intet slag 
blev nogen sinde givet forgæves … Om morgenen bliver mennesker kastet for løver og bjørne, om midda-
gen for tilskuerne. Tilskuerne forlanger, at de, der har slået ihjel, skal kastes for nogle, der til gengæld vil 
slå dem ihjel, og de holder sejrherren tilbage til brug for ny nedslagtning. Resultatet for de kæmpende er 
døden; kampen udkæmpes med sværd og ild. Det fortsætter, mens arenaen er fri. ”Men en af dem har 
været landevejsrøver, han har slået en mand ihjel!” Altså? når han har slået nogen ihjel, har han fortjent 
at lide samme straf. Men du, elendige, hvormed har du gjort dig fortjent til at se på dette? ”Dræb ham! 
pisk ham! brænd ham! hvorfor er han så bange for at møde sværdet? hvorfor dræber han ikke dristigt? 
hvorfor går han ikke døden i møde med lyst? Med piskeslag skal man drive dem frem til sår, de skal ud-
veksle slag med slag, nøgne og med blottet bryst komme modstanderen i møde!” Og når spillet standser 
for en pause: ”Lad os få nogen halshugget i mellemtiden. Vi vil ikke have, at der ingenting sker!”

Oversættelsen stammer fra Bay, Aase. (1970). Det romerske kejserdømme indtil 180 e.v.t. Gyldendal. (s. 134-135).
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