
Civis Romanus sum – del 1 
  
På torvepladsen i byen Messana på Sicilien blev indbyggerne i år 70 fvt. en dag vidne til et voldsomt 
opgør mellem to romere. Opgøret endte med døden for den ene og blev skæbnesvangert for den 
anden, men begivenheden fik også helt uanet en særlig betydning langt op i historien, selv op i vor tid.  
 
Hovedpersonen i begivenheden var en romersk borger ved navn Publius Gavius. Han var uretmæssigt 
blevet fængslet af byens ”borgmester” Gajus Verres, der var valgt i og udsendt fra Rom. Men det var 
lykkedes Publius Gavius at slippe fri. Gajus Verres er den anden hovedperson i den grusomme historie. 
Verres er den dag i dag mest kendt som skrækeksemplet på en embedsmænd, der er tilsidesætter al 
lov og ret og misbruger sin magt til at skaffe sig selv rigdomme.  
  
Da Publius Gavius altså på mirakuløs vis var flygtet fra fængslet, forsøgte han derefter straks at få 
oprejsning efter den uretfærdige fængsling, og han klagede derfor ved personligt fremmøde officielt 
over den behandling, Verres havde udsat ham for. Men staklen forstod da endnu ikke, hvilket 
menneske denne Verres var.  
 
Gavius blev nemlig blot pågrebet igen, og Verres befalede 
ham ført frem på torvet, hvor menneskemylderet straks 
standsede op - ængstelige for, hvad der nu ville ske. Verres’ 
øjne glødede, og hans grusomhed stod skrevet i hele ansigtet. 
Alle ventede spændt på, hvor vidt han ville gå, og hvad han 
ville foretage sig, da han pludselig gav ordre til, at Gavius 
skulle slæbes frem, klædes af til det bare skind og bindes 
midt på torvet. Her blev han pryglet med stokke og pisket på 
Verres’ befaling. Der midt på torvet i Messana blev en 
romersk borger udsat for sådanne pinsler, og mens dette 
stod på, hørtes der ingen anden stønnen, ingen anden lyd fra 
denne stakkel under hans smerte og slagenes smælden end 
”civis Romanus sum”. Ved sådan at påberåbe sig sin civitas, 
troede han nemlig, at han kunne afværge denne ondskab, 
forsvare sig, skaffe vidner, bevise sin uskyld  og i det mindste  
ikke anklages og dømmes uden rettergang. Men ikke blot var disse forsøg forgæves, der blev 
desuden rejst et kors, hvorpå Publius Gavius stadig med et ”civis Romanus sum” på sine læber, 
endte sine dage. 
  
Den dag blev princippet om libertas, som var så grundlæggende i den romerske civitas, og som 
romerne var meget stolte af, hånet og trådt under fode. Publius Gavius er død, men historien er ikke 
slut endnu. Din makker har nemlig fortællingen om, hvad der skete i Rom med Verres efter Gavius’ 
død. 
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OPGAVER 
Du og din makker har hver en halvdel 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 1 af historien. 

 
Sammen med din makker:  
I skal lave din makkers opgave 2-3 først. Derefter er det din tur. 
 

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

a) Hvor foregår historien? Find det på jeres kort over Europa. 
b) Hvornår foregår historien? 
c) Hvem er hovedpersonerne i historien?  
d) Hvad kan du fortælle om Cicero? 
e) Hvad er Verres anklaget for? 
f) Hvad gør Verres for at snyde i retssagen? 
g) Hvordan ender retssagen? 
h) Hvorfor var retssagens dom 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 2, skal du kort genfortælle historien. Din makker 
kan hjælpe dig, hvis der er noget, du ikke har fået helt fat i.  

 
4. Tjek, at I begge har styr på det samlede hændelsesforløb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


