
Civis Romanus Sum - del 2 
 
Du skal nu læse en historie om retssagen mod Gajus Verres. Han havde været “borgmester” på Sicilien, og 
han brugte en stor del af sin tid som borgmester på at blive rig! Verres havde modtaget bestikkelse, givet 
store bøder og beholdt pengene selv, stjålet kostbare kunstværker hos lokale og snydt med skat og 
kornforsyninger til Rom.  
 
Retssagen mod Gajus Verres fandt sted i Rom i år 70 f.v.t. Verres var 
ikke overraskend anklaget for magtmisbrug og embedsforsømmelse. 
Og det var nu anklagerens opgave at holde en overbevisende tale og 
påvise, at Verres var skyldig. Det var Cicero, der blev anklager. Cicero 
var en mand med store ambitioner. Han ville både være en berømt 
politiker og den bedste advokat i Rom. Han var derfor glad for at få en 
stor og vigtig retssag, som folk fulgte med i, så han virkelig kunne slå 
sit navn fast.  
 
Men inden retssagen overhovedet kom i gang forsøgte Verres som 
sædvanlig at snyde sig til fordele sammen med sine magtfulde 
venner. De prøvede at få en anklager, der var en god ven af Verres, så 
selv anklageren ville være på Verres’ side. Da det ikke lykkedes, 
forsøgte de at forhindre, at Cicero fik de dokumenter, han skulle 
bruge, og de sørgede for, at vidnerne ikke mødte op for at tale med 
ham.  
 
Men Cicero var godt forberedt, da retssagen startede. Han havde samlet 
mange eksempler på Verres’ magtmisbrug på Sicilien, og han havde masser 
af vidner, der kunne fortælle om det, Verres havde gjort. Og han havde forberedt en blændende tale, der 
bagefter gjorde ham kendt som Roms bedste taler! 
 
Om eftermiddagen d. 5. august år 70 f.v.t. startede sagen endelig. Cicero stod foran de mange dommere i 
retssagen og holdt sin tale. Mens vidnerne fortalte, sad Verres og blev mere og mere bekymret. Ved næste 
møde i retssagen blev Verres hjemme. Han sagde, han var syg. Da retssagen skulle fortsætte i slutningen af 
september var Verres stukket af, og hans forsvarer havde givet op. Han blev derfor dømt skyldig i retten. 
 
En af de mange beviser, Cicero brugte mod Verres var Publius Gavius’ død. Gavius var romersk borger, og 
selvom han mange gange gentog “civis romanus sum”, blev han alligevel henrettet af Verres uden en 
ordentligt rettergang. Med dommen mod Verres bliver netop denne rettighed slået fast som 
grundlæggende princip i den romerske civitas og en væsentligt del af den libertas, man besad som romersk 
statsborger. Din makker har historien om, hvad der skete med Gavius, så det kommer du til at høre mere 
om. 
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OPGAVER 
Du og din makker hver en del af en samlet fortælling. Først skal I læse og huske hver jeres 
del. Derefter skal I på skift stille hinanden nogle spørgsmål om den andens del af historien , 
så I på den måde kommer til at kende hele historien. Se opgaverne herunder. 

 
Individuelt: 

1. Tag dig tid til at læse og vær sikker på, at du kan din tekst. Du har del 2 af historien. 

 
Sammen med din makker:  
Begynd med din opgave 2-3. Derefter er det din makkers tur til sin opgave 2-3. 
 

2. Din makker har læst del 1 af historien, og du skal nu finde ud af, hvad del 1 handler om. Det skal du 
gøre ved at stille din makker nedenstående spørgsmål til del 1 af historien. 

a) Hvor foregår historien? Find det på jeres kort over Europakort. 
b) Hvornår foregår historien? 
c) Hvem er de to hovedpersoner, og hvad er deres status? 
d) Hvilken situation er Publius Gavius i i begyndelsen af historien? 
e) Hvad er Verres blevet kendt som? 
f) Hvad sker der på torvet i Messina den dag mellem de to hovedpersoner? 
g) Hvorfor er det en afgørende og principiel begivenhed? Inddrag de latinske gloser og udtryk 

“libertas”, “civitas” og “civis Romanus sum” i din forklaring. 
 

3. Når du fået svar på spørgsmålene om del 1, skal du kort genfortælle historien. Din makker kan 
hjælpe dig, hvis der er noget, du ikke har fået helt fat i.  
 

4. I bytter, så din makker nu stiller dig spørgsmål om del 2 af historien. Når du har svaret på 
spørgsmålene, skal din makker genfortælle del 2 for dig. Du supplerer, hvis der er noget, din 
makker ikke har forstået.  

 
 
 
 


