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GGllaaddiiaattoorreemm  bbyyćć  
Przeczytaj odpowiedzi, jakich udzielił w wywiadzie gladiator Gallus  

i ułóż na ich podstawie pytania. Następnie podkreśl wszystkie przymiotniki 
występujące w wypowiedziach Gallusa. Jakie są plusy i minusy  

bycia gladiatorem? Wypisz je na odwrocie kartki. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Masz rację, większość gladiatorów to niewolnicy. Jesteśmy najczęściej jeńcami wojennymi lub 
przestępcami, którzy na arenach odbywają swoją karę.  

…………………………………………………………………………………………………… 

Szkolenie odbywamy w specjalnych szkołach gladiatorów. Nie mamy na co narzekać – zajmują się 
nami lekarze, korzystamy z wielu rozrywek. Możemy nawet zakładać rodziny. Życie gladiatora, 
szczególnie dobrego, jest wiele warte, bo przynosi duże zyski jego właścicielowi. Dlatego tak dbają 
o nasze zdrowie i samopoczucie. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Broń i opancerzenie, jakie otrzymujemy ma ogromne znaczenie! W zależności od uzbrojenia, 
gladiatorów dzielimy na różne typy. Bestiarius jest wyposażony w sztylet lub włócznię, a jego 
przeciwnicy to dzikie zwierzęta. Eques to gladiator poruszający się na koniu. Ja jestem sieciarzem, 
inaczej zwanym retiarius. Nie posiadam właściwie żadnego pancerza, nie licząc pikowanego 
rękawa. Jeśli chcę wygrać, muszę być bardzo zwinny i zręczny. Moja broń to trójząb i sieć, którą 
zarzucam na przeciwnika. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Walki na arenie to główny i najgorszy obowiązek gladiatora. Często toczą się na śmierć i życie. 
To, czy walczący ocaleje, zależy czasem od kaprysu widowni. Wystarczy, że publiczność wykona 
odpowiedni gest kciukiem. Wtedy należy zadać przeciwnikowi ostateczny cios. Za unikanie walki 
grozi kara. Oglądanie zmagań gladiatorów to ulubiona i jednocześnie najbardziej okrutna rozrywka 
Rzymian. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Tak, zdanie publiczności jest bardzo ważne. Jeśli gladiator stoczy wiele potyczek, podczas których 
wykaże się umiejętną czy widowiskową walką, jego imię może zyskać nieśmiertelną sławę. Będzie 
żył w luksusie, rozpieszczany przez swego właściciela i wielbicieli. Najlepsi mogą otrzymać 
w nagrodę nawet wolność, a to marzenie każdego niewolnika. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Oczywiście i my mamy swoich bohaterów. Czy imię Spartakusa nie jest ci znane? To gladiator, 
który był przywódcą buntu rzymskich niewolników. Rebelia miała miejsce w I w. p.n.e. i choć 
początkowo buntownicy wygrywali, powstanie zostało krwawo stłumione. Jednak dla nas, 
gladiatorów, Spartakus jest symbolem walki o wolność. 
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