A cultu mortuorum
usque ad spectaculum publicum
Certamina
gladiatorum
in urbe Roma
iam 3o (tertio)
saeculo a.Chr.
n. acta esse
traduntur. Primum certamen, de
quo scriptores antiqui narraverunt,
anno 264 (ducentesimo sexagesimo
quarto) a. Chr. n. in foro bovino
prope flumen Tiberim factum est. Ibi
filii Decimi Bruti Perae inter funus
patris mortui tres binos pugnatores
– captivos belli – pugnare iusserunt.
Post dimidiam saeculi in foro
Romano inter alterum funus viginti
et duo bini gladiatores pugnaverunt.
Ex eo tempore saepius saepiusque
de talibus spectaculis audimus.
Utrum Romani ipsi illum cultum
mortuorum invenerint an a populo
vicino acceperint, incertum est.
Scriptor Romanus quidam Etruscos
gladiaturas invenisse aestimabat.

Quam diu
gladiaturae
agebantur?

Etrusci populus eruditus antiquus
erant, qui in regione septentrionali
Romanorum habitabant.
Primis annis Roma a regibus
Etruscis regnabatur. Sed certae
significationes gladiaturarum in
cultura Etrusca antiquiore inventae
non sunt.
At in Italia meridiana archaeologi
in sepulcrorum parietibus multas
tabulas pictas, quae pugnas
cruentas sub cura arbitrorum
ostendunt, detexerunt. Illae picturae
4o (quarto) saeculo a. Chr. n.
confectae sunt, ergo tempore
ante primas gladiaturas Romae
editas. Illa sepulcra a Samnitibus et
Lucanis, populi Italici et propinqui
Romanorum, instructa sunt. Postea
Romani istos populos subegerunt
et socios fecerunt, quod etiam
Etruscis accidit. Ergo verisimile
est, ut Romani gladiaturas in Italia
meridiana cognoverint.
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deorum causa celebrantur.
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causa manu mittere.

Adversus illos ludos publicos

Tempore imperatorum leges

deos colentes gladiaturae

latae sunt, quae licentiam

diebus variis a hominibus

dominorum coercebant.

privatis agebantur. Etiam

Exempli gratia non licebat

temporibus posteris,

servos sine causa invitos

cum solum imperator

gladiatores adhibere.

magistratusque potestatem
munerum habebant,
gladiaturae semper a
ludis publicis separatae

Certamen singulare ad rogum
nobilis Romani 3 o (tertio)
saeculo a. Chr. n.

agebantur.

Hoc caelamine sepulcri 1 o (primo) saeculo
a. Chr. n. facto duo gladiatores SamniticiRomani inter parentalia pugnant. Duo administri
laterales hastas subsidiarias ad manum habent.

Usque ad
Cur
1um (primum)
pugnabatur
saeculum
inter funera?
a. Chr. n. omnes
gladiaturae
inter funera
agebantur, quae a nobilibus
Romanorum gentibus honoris
mortui causa celebrabantur.
Sanguinem ad rogum mortui
effusum animam mortui et deos
inferos placare homines putabant.
Talis ludus gladiatorum ‚munus‘
(pluralis: munera) nominabatur,
quod significat opera aut officium
viventium ad mortuos. Ille ritus
hostiae humanae priscae similis
est: in multis populis tempore
antiquo mos erat ad sepulcrum
mortui sanguinem humanum
diffundere animam mortui cum
vivis placaturum.
Tempore procedente natura

munerum mutabatur. Quanto
insolitiora et sumptuosiora
spectacula erant, tanto admirabilior
gloria gradusque mortui et
familiae suae ostendebatur.
Quod admirationem spectatorum
excitabat, qui pugnis concitantibus
valde delectabantur. Ergo gentes
nobiles numeris gladiatorum se
praestare conabantur et denique
plures quam centum gladiatores
procedebant. Voluntates politicae
etiam magni erant: Tempore rei
publicae gentes nobiles perpetuo
de summis honoribus et principatu
contendebant. Spectaculis publicis
profusis cives conciliare conabantur.
Anno 44 (quadragesimo quarto)
a. Chr. n. honoris interfecti dictatoris,
Iulii Caesaris, causa senatus munus
primo impendio rei publicae agebat.
Abhinc senatus multo plus pecuniae
in spectacula impendere potuit.

Haec pictura parietum 4 o
(quarto) saec. a. Chr. n.
certamen inter funus
viri nobilis e populo
Lucanorum monstrat.
Alter alterum iaculis
hastisque vulneribus
crudis afficit.
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