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Izvleček
V diplomski nalogi Socialni vidiki suženjstva v rimski družbi je obravnavana rimska družba v
povezavi s fenomenom suženjstva. Najprej so predstavljeni kriteriji, ki neko družbo določajo kot
sužnjelastniško, nato pa je rimska družba definirana v tem pogledu. Potem se delo osredotoči na
načine pridobitev sužnjev in njihovo inkorporacijo v rimsko družbo. Zadnje poglavje je
posvečeno sociološki raziskavi fenomena suženjstva, ko suženj ostane brez časti in je družbeno
mrtev, družbeno obstaja samo še preko gospodarja. Sužnjeva izguba časti pripomore k avtoriteti
gospodarja.
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Abstract
In this final thesis, titled Social Aspects of Slave Ownership in the Roman Empire, the topic of
interest is Roman culture in connection with slave ownership. First, the criteria for a slaveowning society are defined and then the Roman empire is defined according to the presented
criteria. The thesis then shifts focus to explaining different ways of obtaining slaves and their
inclusion into Roman society. The last chapter consists of a sociological research of the slavery
phenomenon, wherein the slave is stripped of honour, as he or she is esentially dead in society,
remaining a part of society only through his or her master. The slave's loss of honour contributes
greatly to the authority of the master.
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1. Uvod

Obravnava teme suženjstva je v zgodovinopisju precej občutljiva. Suženjstvo se je do obdobja
razsvetljenstva zdelo samo po sebi umevno. Prepričanje, da si ljudje družbeno nismo enaki, je v
nekem ekstremu privedlo tudi do popolne osebne nesvobode, pa tudi do prehoda iz osebe v
lastnino; to so bili sužnji, ki niso imeli nikakršnih pravic in so bili deležni legitimnega nasilja, ki
ga Wiedemann povzame takole:
Antični svet je nasilje odobraval do mere, ki se sodobnim Evropejcem zdi nesprejemljiva; toda
pretepanje ni naključen teror. Nasilje vzpostavlja družbeno hierarhijo; moža nad ženo, staršev (ali
učiteljev) na otroci, svobodnih nad sužnji. Sužnji so bili dovolj visoko na družbeni lestvici le za
pretepanje živine.1
Namen moje diplomske naloge je raziskati družbeni fenomen suženjstva in povzeti teoretike, ki so
se s tem področjem ukvarjali. Naloga se naslanja na študije Orlanda Pattersona, Keitha Bradleya
in Thomasa Wiedemanna. V njej bom poskušal razložiti družbene razmere in pogoje, v katerih je
nastal odnos gospodar-suženj in značilnosti tega odnosa. Glavni vidiki, ki jih bom raziskal, so
idiom moči, ki privede do razmerja neenakosti, povzel bom pojem socialna smrt in poskušal najti
razloge in posledice za ta odnos skozi vidik avtoritete. Skozi povzetke teoretikov bom pokazal, da
je bil suženj družbeno mrtev in ni bil več član družbe; gospodarju je dolgoval svojo eksistenco,
izgubil je čast in lastno identiteto, ki se je zlila z gospodarjevo. Nato bom povzel še načine
pridobivanja sužnjev in njihovo vključevanje v sužnjelastniško družbo. Veliko teoretikov je
suženjstvo v Rimu raziskovalo skozi ekonomske poglede, moja diplomska naloga pa temelji na
socioloških pogledih na ta fenomen.

1
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2. Rimska družba kot sužnjelastniška

Družbe, ki so posedovale sužnje, obstajajo skozi celotno zgodovino, dokaze o obstoju suženjstva
najdemo od najbolj primitivnih do najbolj razvitih civilizacij. Ironično, v zgodovinopisju obstaja
tendenca, ki priča o tem, da so kulturno najbolj razvite družbe najbolj izrabljale institucijo
suženjstva. Že v antični Grčiji, ki jo danes domnevamo kot zibelko kulture, demokracije in
enakopravnosti, so bili sužnji pomemben gospodarski in politični aspekt, suženjstvo pozna tudi
moderna zahodna civilizacija; pojavlja se tako v manj razvitih, kot tudi v bolj razvitih državah.
Antični Rim je izrazito sužnjelastniška družba, ki se je obsega suženjstva zavedala in ga
kodificirala.
Sužnji so bili sestavni element večine zgodovinskih družb, v nekaterih so imeli obrobno vlogo, v
nekaterih pa so s svojo številčnostjo definirali družbo kot tako. Za družbe, v katerih so sužnji imeli
nezanemarljivo vlogo v gospodarstvu in demografiji, uporabljamo izraz sužnjelastniška družba.
Kateri kriteriji so torej pomembni za razločevanje pravih sužnjelastniških družb od tistih, kjer so
sužnji imeli nepomembno vlogo v strukturi družbe?
Pri določanju družbe kot sužnjelastniške se uporabljata v glavnem dva kriterija:
a) Demografski kriterij:
Demografski kriterij zanima, ali delež sužnjev v primerjavi z ostalim prebivalstvom zadošča
predhodno postavljeni meji pri 20% prebivalstva2. Če govorimo o sužnjelastniški družbi, v kateri
imajo sužnji vidno gospodarsko vlogo, morajo biti dovolj množični. To mejo rimska družba (v
centralni Italiji) doseže v dobi republike, v Avgustovem času pa je sužnjev okoli 35%3.
b) Kvalitativni kriterij:
Kvalitativni kriterij določa sužnjelastniško družbo glede na vloge, ki so jih sužnji imeli družbi in
odnosu z gospodarjem. Uspešnost in bogastvo elit je bilo odvisno od števila sužnjev in njihovega

2
3

Bradley, 1994, str. 12.
Prav tam.
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gospodarskega doprinosa; ti so bili odgovorni za večino takojšnjega dohodka in so prevladovali v
obsežni proizvodnji v ruralnem in urbanem sektorju.4

2.1.

Kronologija rimske sužnjelastniške družbe

2.1.1. Suženjstvo v dobi republike
Rimljani si v pozni republiki niso več mogli predstavljati svoje družbe brez elementa sužnjev.
Obstajala je sicer utopična ideja o enakosti in harmoniji, katero so tudi letno praznovali na praznik
Saturnalije, toda pisca Livij in Dionizij, ki sta obravnavala obdobje zgodnje republike pričata, da
je institucija suženjstva obstajala že od nekdaj.
V petem stoletju je bil Rim še mestna država, obdan z močnejšimi sosedi, v četrtem stoletju pa se
začne hitra širitev. Livij in Dionizij pričata o zasužnjitvi poraženih nasprotnikov, ki je bila
alternativa smrti. Najstarejši dokazi o vključenosti institucije suženjstva v družbo prihajajo iz
prvega rimskega kodificiranega Zakonika dvanajstih plošč (450/451 p.n.š). Zakonik, čeprav
ohranjen le skozi dela poznejših rimskih avtorjev, že razlikuje med svobodnimi in sužnji. Če so
osebo dobili pri kraji, so svobodnega najprej bičali, nato pa ga izročili oškodovancu, medtem ko
so sužnja bičali in ga nato usmrtili. Sužnjem je bilo med drugim prepovedano tudi maziljenje
trupel.5
O obstoju suženjstva v zgodnji republiki priča tudi prepoved udeležbe sužnjam na festivalu
Matralija. To je bil letni verski festival posvečen ženskam, ki se je odvijal enajstega junija. Z
izjemo ene sužnje, ki so jo na festivalu javno pretepli, so sužnjam prepovedali udeležbo. Leto
nastanka zapisa ni znano, datiran je pred 400 p.n.š. (prenova templja boginje Mater Matuta).6
Drugi zapis iz verske zgodovine prav tako priča letnem festivalu, ki se je odvijal sedmega julija.
Festival suženj, ki naj bi bil posvečen skupini suženj, katere so ubranile mesto pred zunanjim
napadom. Resničnosti obeh zapisov ne moremo z sigurnostjo potrditi, a podpirata pravne dokaze,
da so bili sužnji pomemben del družbe že precej zgodaj.
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Čeprav sta obstoj in vključevanje sužnjev v družbo izpričana že v zgodnji republiki, o njej še ne
moremo govoriti kot o sužnjelastniški družbi. Števila sužnjev se za to obdobje ne da točno določiti,
a je bilo po vsej verjetnosti majhno in nikakor ne ustreza demografski meji 20%. Glavni razlog za
razmeroma nizko število sužnjev v petem stoletju je pomanjkanje velikih osvajalskih pohodov ter
posledično velikih bitk in števila ujetnikov. Obseg spopadov in število ujetnikov se začne
povečevati v tretjem in četrtem stoletju; leto 396 zaznamuje padec Vejev, pri katerem je bilo
zaseženih veliko število sužnjev, stoletje pozneje pa so v Tretji samnitski vojni (298-293) Rimljani
zasegli 60 000 ujetnikov.7
Od tretjega do konca drugega stoletja je obdobje pospešenega širjenja rimskega imperija na obale
Sredozemskega morja. Običaj zasužnjevanja ujetnikov je tako eksponentno naraščal (Bradley
navaja številke v deset tisočih, pri oplenjenju Epira tudi 150 0008). Čeprav se številk ne da z
gotovostjo potrditi je jasno, da je v centralno Italijo prihajalo veliko število ujetnikov. Stalno
povečevanje števila sužnjev je imel za rimsko družbo gospodarske posledice; velike latifundije, na
katerih so delali sužnji, so začele hitro nadomeščati kmetije, na katerih so delali svobodni
državljani. Elite, ki so si lahko privoščile veliko število sužnjev in zemlje, so začele izpodrivati
svobodne državljane, ki so ostali brez zemlje in nezaposleni.
Obdobje pozne republike do nastopa Oktavijana zaznamujejo notranja politična nasprotovanja in
nadaljevanje širitve imperija. Še naprej se je povečevalo število latifundij, katere so elitam
prinašale dobiček, institucija suženjstva pa se ni spreminjala; vidiki odnosa gospodar-suženj v
rimski družbi so postajali merilo za odnos cesar-podložnik.

7
8
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2.1.2. Suženjstvo v cesarski dobi

V obdobju republike rimska družba pridobi zadostno število sužnjev, da jo lahko definiramo kot
sužnjelastniško; sužnji so imeli vodilno vlogo v proizvodnji in kmetijstvu, saj so bili gonilna sila
latifundij, ki so poleg samozadostnosti uspele pridelati tudi višek dobrin, na katerih je temeljil
dobiček gospodarja.
V cesarski dobi se je institucija suženjstva začela širiti tudi na province. Zgodovinski podatki o
številu sužnjev skoraj ne obstajajo; v Heronimovem arhivu v Egiptu so se ohranila poročila o
upravi velikih posestev, ki pričajo o številu sužnjev. Iz poročil o cenzusu je razvidno, da je bilo v
mestih okoli 13% suženjev, na podeželju pa okoli 8%9. Ta informacija služi kot podlaga za oceno
števila sužnjev tudi v ostalih provincah. Obseg suženjstva je bil na apeninskem polotoku večji kot
v provincah, hkrati pa so imeli sužnji v Italiji vidnejše vloge pri delu, lahko so bili delovni
nadzorniki oziroma agenti pri svojem gospodarju, sužnji v provincah pa takih vlog niso imeli, bili
so samo fizična delovna sila.
V centralni Italiji pa je bilo stanje malo drugačno, število sužnjev se je počasi zmanjševalo oz. ni
več tako skokovito naraščalo. Hkrati pa se je v cesarski dobi počasi začel izboljševati položaj
sužnjev, lastnikom je bilo namreč v interesu, da sužnji čim bolj motivirano in dobro delajo, sužnji
pa so maksimalno produktivnost dosegli le, če so z njimi ravnali dobro. Bratož navaja tri agrarne
pisce, ki so obravnavali temo suženjskega dela. Katon je na suženjstvo gledal z vidika
dobičkonosnosti, kajti le dobro vzdrževan in sit suženj lahko čim boljše opravi delo. Varon je prav
tako priporočal velikodušno ravnanje s sužnji, veliko vlogo je pripisoval nadzornikom sužnjev in
priporočal razne bonitete (osebno imetje, zveze s sužnjami, boljša hrana in obleka, prosti čas).
Kolumnela celo priporoča, da se lastnik aktivno druži s sužnji in sam preverja, če delo poteka brez
težav in če nadzornik svoje delo opravlja korektno.10

9
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3. Socialni vidiki suženjstva

Sociološka razmerja v instituciji suženjstva je obravnaval Orlando Patterson v knjigi Slavery and
Social Death. Družbena razmerja so strukturirana in definirana glede na relativno socialno moč
ljudi, vključenih v neko razmerje. Max Weber je družbeno moč definiral kot posameznikovo
sposobnost uveljavljanja svoje volje v družbenem razmerju, tudi zavoljo nasprotovanja ostalih.11
Družbena razmerja lahko glede na socialno moč udeležencev variirajo, od marginalizacije do
dominacije, ko ima ena oseba popolno prevlado nad drugo osebo. Suženjstvo je na skrajnem koncu
spektra razmerja moči, kjer ima gospodar popolno moč, suženj pa popolno nemoč.
Družbeno moč lahko posameznik ali institucija uveljavlja na več načinov. Patterson omeni tri
vidike; prvi vidik je družbeni, kjer se družbena moč vzpostavlja z uporabo nasilja ali grožnje, drugi
vidik je psihološki, ko je posameznik sposoben prepričati drugo osebo, da spremeni svoje interese,
tretji pa je kulturni vidik vzpostavljanja avtoritete, s katerim posameznik moč pretvori v pravico
in ubogljivost v dolžnost.12 Prav s pomočjo kulturnega vidika se dominacija posameznika ali
institucije kodificira in družbeno sprejme in si na tak način omogoči legitimno pravico do moči.
Elisabeth Welskopf je obravnavala socialni vidik dominacije nad sužnji; za nastanek in
vzdrževanje institucije suženjstva je potrebno neprenehno izvajati nasilje, saj v sužnjelastniški
družbi obstaja konstantna potreba po pridobitvi novih sužnjev, bodisi zaradi smrti bodisi zaradi
osvoboditve le-teh.13
Delavec, ki je odpuščen, ostane delavec, toda suženj, ki je osvobojen, ni več suženj. Tako je bilo
potrebno neprestano ponavljati prvotno, nasilno dejanje transformacije svobodnega človeka v
sužnja. 14
Sužnjeva nemoč izhaja iz dejstva, da je njegovo trenutno stanje zamenjava za gotovo smrt (po
navadi v vojni). Suženj mora biti gospodarju hvaležen, da je obdržal življenje. Toda to stanje ni
prav daleč od smrti, saj so sužnji velikokrat živeli v neznosnih in smrtno nevarnih razmerah, prav
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tako je imel gospodar že ob najmanjši neubogljivosti pravico brez pravnega razloga sužnju vzeti
življenje.
Nato Patterson obravnava kulturni vidik dominacije nad sužnji. Gospodar ga doseže s pomočjo
avtoritete in z uporabo simbolnih instrumentov. V razmerju gospodar-suženj ima gospodar
absolutno moč, suženj pa je »družbeno mrtev«. Suženj namreč izgubi vse pravice, ki jih je imel
pred zasužnjenjem in tako kot socialni element družbe preneha obstajati. Če si se kot suženj
rodil, nisi imel pravice do staršev, od prvega diha si bil lastnina gospodarja staršev. Prav tako
sužnji niso imeli pravice duhovnega povezovanja s svojimi predniki in kulturno dediščino. Vse
družbene interakcije, ki so se dogajale sužnju, so potekale samo v gospodarjevi skupnosti in prek
njegovih zakonov. Zunanji družbeni svet za sužnja ni obstajal.
Zanikanje socialnih pravic in stikov še ni pomenilo, da sužnji niso imeli socialnih stikov, a ti niso
bili družbeno/zakonsko priznani (poroka, odnosi med starši in otroci). Gospodar je imel pravico
kadarkoli razpustiti družine, ločiti starše in otroke.
Gospodarjeva avtoriteta je bila poleg kontrole preko nasilja in grožnje okrepljena tudi s
simbolnimi elementi; včasih je k sužnjevemu vključevanju, ubogljivosti in prepričanju, da je
samo gospodar meja med življenjem in smrtjo zadostovalo zavedanje, da je v družbi tujec in
nima več nobenih pravic, večinoma pa je gospodar sužnju izbral novo ime, oblačila in telesna
znamenja. Patterson družbeno stanje sužnja povzame izjavo: Suženjstvo je trajna, nasilna
dominacija nad ljudmi, ki so bili ob rojstvu odtujeni in splošno osramočeni.15

15

Patterson, 1982, str. 13.
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3.1.

Način uveljavljanja družbene moči in suženjstvo

Institucija suženjstva je tesno povezana s konceptom lastnine. Lastnina je v socialnoekonomskem
pogledu skupek moči posameznika; stopnja kontrole, ki jo ima posameznik ali korporacija na
razpolago nad deželo, delnicami ali pooblastili.
Patterson socialna razmerja v instituciji suženjstva razlaga s pomočjo načina uveljavljanja
družbene moči, to je glavni način, s katerim je družbena moč interpretirana v socialno sprejemljivih
okoliščinah. Kot dva nasprotna vidika le-tega nastopata personalistični in materialistični način, ki
jih opredeli Karl Marx.16 Pri personalističnem načinu gre za družbeno moč, ki je direktna in
transparentna. Osebe so po navadi odvisne od ljudi, ki so družbeno višje od njih, hkrati so od njih
odvisni ljudje, ki so nižje na družbeni lestvici. Pri materialističnem načinu pa gre za prikrito in
posredno odvisnost, kajti ne gre več za moč nad osebami, ampak nad dobrinami, od katerih so
odvisne osebe, ki so nižje na družbeni lestvici.
V družbah, kjer je prevladoval personalistični način uveljavljanja moči, je imel ta vlogo
povezovanja oseb v družbo, saj je omogočal organiziranost. V teh družbah je teoretično najvišje
oseba, ki je imela majhno število moči in privilegijev, razširjenih na veliko število ljudi, najnižja
(suženj) pa tista, ki je imela vse dolžnosti skoncentrirane na eno osebo (gospodarja). Suženj je bil
nemočen prav zaradi tega, ker je vsa družbena aktivnost šla samo preko ene osebe.
V rimski družbi se začne tranzicija iz personalističnega v materialistični način uveljavljanja moči.
Surova moč je ostala pomembna, a se je hkrati začela razvijati v moč, ki je bila pridobljena skozi
bogastvo (predvsem z zemljo in sužnji). Število sužnjev in problemi povezani z njimi so se začeli
povečevati, zato je prišlo do potrebe, da uzakonijo njihov socialni položaj; Rimljani so to dosegli
na pragmatičen način. Uvedli so koncept absolutnega lastništva (dominium), ki je vseboval dve
načeli: prvo načelo je delitev na osebo (lastnika) in stvar, drugo načelo pa je bila striktna delitev
na materialne in nematerialne stvari.
Absolutno Lastništvo ni bil več odnos med osebami (kupna pogodba je odnos med prodajalcem in
kupcem), temveč med osebo in stvarjo; ko so Rimljani pri dominiju omenjali stvar, so največkrat
mislili na edino »človeško stvar«, to je bil suženj. Tako je rimski družbi uspelo uzakoniti in
16

Marx, 1954, str. 80.
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legimitizirati popolno podložnost sužnja Beseda dominum je prvotno (3. st. p.n.š.) pomenila
gospodar nad sužnji, ne pa lastnik. To podpira tezo, da je absolutno lastništvo nastalo prav zaradi
potrebe regulacije položaja sužnjev.
3.2.

Avtoriteta in socialna smrt

Pogoj, da gospodar vzdržuje odnos gospodar-suženj, je prepoznavanje in odobravanje ostalih
družbeno enakih oseb. To razmišljanje poda že Platon; suženj je v državi, ki državljana
(gospodarja) ščiti, nemočen. V primeru da bi se lastnik in njegovih 50 sužnjev znašlo v puščavi,
torej brez zaščite ostalih državljanov, bi ga postalo strah za življenje. Predpostavka za delovanje
odnosa gospodar – suženj je uvajanje avtoritete.
Suženj ni bil več član skupnosti, družbeno je obstajal samo preko gospodarja; bil je socialno mrtev.
Ta fenomen je podrobno raziskoval Claude Meillassoux.17 Po njegovem mnenju iz strukturalnega
vidika je suženjstvo proces sestavljen iz več tranzicijskih faz.
a) Suženj je nasilno izkoreninjen iz svoje skupnosti.
b) Nato je desocializiran in razosebljen. Faza zanikanja družbenega obstoja nadaljuje fazo
nasilnega izkoreninjenja.
c) Zadnja faza predstavi sužnja v gospodarjevo skupnost sužnjev, toda paradoksalno je
predstavljen kot nečlovek.
Ujetnik se vedno pojavi označen z originalnim defektom, ki neprekinjeno teži k njegovi usodi. To
je, v Izardovih besedah, 'socialna smrt'. Suženj ne more več priti k življenju /…/ ostal bo za vedno
nerojen.18
V skoraj vseh predmodernih kulturah je bil del sužnjev pridobljen iz lokalne skupnosti. Za sužnje,
ki so bili pridobljeni interno, se je socialna smrt odražala na drug način. Obstajata dva načina, s
katerima je bila socialna smrt predstavljena in družbeno sprejeta; razlikujeta se glede na to, kako
so bili sužnji prvotno pridobljeni:

17
18

Meillassoux, 1975, str. 11-26.
Patterson, 1982, str. 38.
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a) Suženj je bil inkorporiran kot trajni zunanji sovražnik (»domači sovražnik«). Nikakor
ni mogel pripadati v lokalno kulturo, saj je bil produkt, tuje, sovražne kulture. Po drugi
strani pa je suženj služil kot simbol premaganega sovražnika, moči lokalnih bogov in
velike časti domače skupnosti. Rimska družba je sužnje pridobivala skoraj izključno
eksterno; o tem nam priča vsakdanji rimski izraz za sužnja, ki je bil captivus (ujetnik).
V rimskem pravu je bil suženj pro nullo (nihče), iz komedij Plavta in Terenca pa
izvemo, da je bil suženj nekdo, ki ni poznal očeta in domovine19
b) Drugi vidik socialne smrti je obstajal za sužnje, ki so bili pridobljeni znotraj svoje
družbe. Ti so prenehali pripadati skupnosti, ker niso uspeli zadostiti zakonskih in
socialnoekonomskim normam obnašanja; navadno so to bili obubožani in kriminalci.
Dva načina zastopanja socialne smrti lahko povzamemo, če rečemo da je v zunanjem načinu
suženj bil predstavljen kot nekdo, ki ni pripadal, ker ni bil domačega porekla, medtem ko je v
notranjem načinu suženj postal nedomač, ker ni (oz. ni več) pripadal. V prvem primeru je bil
suženj zunanji vsiljivec; v drugem pa notranji izgnanec, ki so mu bile odvzete vse pravice do
skupnosti. Prvi je padel, ker je bil sovražnik, drugi je postal sovražnik zato, ker je padel.20

19
20

Patterson, 1982, str. 40.
Patterson, 1982, str. 44.
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3.3.

Čast kot razlog in posledica posedovanja sužnjev

Še en pomemben aspekt odnosa gospodar-suženj je fenomen časti oziroma izgube le-te. V prvem
stoletju pred našim štetjem je pisec epigramov Pubililius Syrus v prisotnosti sužnjev dejal: Kaj
ostane, ko je izgubljena čast?21 Vprašanje časti je zanimalo celotno zahodno civilizacijo,
Shakespearov Richard II. Reče: Vzemite mi čast in moje življenje je končano. Čast se torej zdi za
človeka kot družbeno bitje pomembnejša od življenja.
V središču odnosa gospodar-suženj je povečanje gospodarjeve časti in ponosa ter degradacija
sužnja, ki je zamenjal čast za življenje. Lahko rečemo, da je ob pridobitvi sužnja in njegove
podreditve, gospodar čutil najprej superiornost in povečanje moči zaradi zaničevanja druge osebe,
šele potem pa racionalno misel o materialnem zaslužku, ki ga bo ta suženj doprinesel. Patterson
na to temo navaja Nietzscheja22:
Kaj je dobro? Vse, kar zvišuje občutek moči v človeku, voljo do moči, moč samo. Kaj je slabo?
Vse, kar je rojeno iz šibkosti. Kaj je sreča? Občutek, da moč narašča in da je upor premagan.23
Občutek časti je tesno povezan s socialno močjo; za ohranitev časti je potrebna družbena moč,
hkrati pa občutek časti zahteva pridobitev sredstev, ki izkazuje socialno moč. John Davis24 je
mnenja, da čast opisuje distribucijo kapitala v družbi in predpisuje način obnašanja v različnih
točkah hierarhije.25 Čast je merilo za položaj v družbi, ne samo v odnosu gospodar-suženj, temveč
tudi med rimskimi državljani. Gospodar je imel željo po čim večjem številu sužnjev, saj so ti
povečevali njegov občutek časti in ugled med sebi enakimi.
Za razvite predmoderne družbe velja univerzalno pravilo, da so vsi sužnji degradirani v družbeno
mrtve in s tem napajajo čast gospodarja. V rimski sužnjelastniški družbi pa se na prvi pogled
pojavlja svojevrstna kontradiktornost. V prejšnjem poglavju je obravnavana sužnjeva socialna
smrt in prekinitev s svojo nekdanjo kulturo, tukaj pa se postavi dilema sužnjev grškega izvora,
katerih kulturo so Rimljani vsaj na videz spoštovali. A tukaj je rimski zakon in družba jasna.

21

Patterson, 1982, str. 78.
The Antichrist v Kaufmann, 1954, str. 570.
23
Patterson, 1982, str. 78.
24
Patterson, 1982, str. 80.
25
Patterson, 1982, str. 80.
22
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Rimsko pravo je temeljilo na privilegijih; rojstvo, državljanstvo, bogastvo, najpomembnejši
privilegij pa je bila čast (dignitas), ki je izhajala iz karakterja in družbene pripadnosti. Čeprav so
bili Grki prav tako civilizacija z močnim občutkom za čast, se je rimskemu gospodarju zdelo
nepredstavljivo sužnju, čeprav grškega izvora, izkazati ali dopustiti občutek za čast. Rimska
spoštovanje grške kulture je bilo le površinsko, zakon in družbene norme pa so grškega sužnja
obravnavale na isti način kot vse ostale.
Tipičen suženj v rimskem pogledu je bil nečlovek, ki so ga lahko spolno zlorabljali, disciplinirali
z bičem in izprašali na sodišču samo s pomočjo mučenja, kajti njegova beseda je bila povsem brez
časti.26

26

Patterson, 1982, str. 92.
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4. Pridobitev in vključevanje sužnjev v rimsko družbo

Za vzdrževanje rimske populacije sužnjev je ocenjeno, da je moral letni dotok znašati med letoma
65 p.n.š. in 30 p.n š. 100 000 ujetnikov, med letoma 50 p.n.š in 150 n.š. pa kar 500 000. Da bi
lahko vzdrževali količino sužnjev, so jih Rimljani pridobivali na več načinov:
a) Vojno ujetništvo: V rimskem zakonu je veljalo, da je poraz in posledično zasužnjenje
ujetnikov za le-te pomenil izgubo svobode. Pred 3. stoletjem p.n.š. so bili velika
zasužnjevanja redka, med obdobjem hitre širitve imperija pa so postajala vse večja in
pogostejša; Prva punska vojna (107 000), Druga punska vojna (172 000), oplenitev
Epira (150 000).27 Ni točno znano, kako se je trend zasužnjevanj nadaljeval po 3.
stoletju, vendar številke niso bile tako visoke (zasužnjenje 90 000 Tevtonov 101
p.n.š.28). V cesarski dobi se je število zasužnjevanj med vojnimi pohodi zmanjšalo,
hkrati so se zmanjšale tudi številke zaseženih. Vsekakor pa so bili generali v dilemi;
pri zajetju tako velikega števila ljudi so nastali logistični problemi. Vojska je včasih
sužnje vrnila v zameno za odkupnino ali jih prodala trgovcem, ki so vojnim pohodom
sledili.
b) Ugrabitev: Včasih je težko razlikovati med vojnim ujetništvom in ugrabitvijo,
načeloma pa gre pri vojnem ujetništvu za zasužnjenje, ki ga opravi legitimna oblast, pri
ugrabitvi pa gre za zasužnjenje, ki ga opravi skupina ljudi, ki ni povezana z državo. Ko
govorimo o ugrabitvi kot načinu pridobitve sužnjev v Rimu, mislimo večinoma na
plenjenje in ugrabitve, ki so jih izvajali pirati. Rim je imel največje probleme s
piratstvom v zadnjih dveh stoletjih pred našim štetjem, pirati so med drugim ugrabili
tudi Cezarja, a je mogoče sklepati, da so ugrabitve zavestno dopuščali zaradi
konstantnega povpraševanja po sužnjih.29
c) Kazen za kršenje zakona: V rimski družbi je bilo kazenska zasužnjenje precej pogosta
kazen. Kaznjenca je lahko doletela kazen capitis deminutio maxima (maksimalni
27

Bradley & Cartledge, World History of Slavery, Vol 1, 2011, str. 295.
Prav tam.
29
Patterson, 1982, str. 116.
28
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odvzem statusa) in tako je pravno postal suženj. Kazen ni bila vedno tako stroga in
trajna, saj so obstajale tudi kazni, ki so posameznika v suženjstvo poslale za določen
čas. Kazensko zasužnjenje je po navadi prizadelo svobodne državljane najnižjega
stanu. Ena izmed najbolj surovih kazni je bila obsodba na smrt v areni, med čakanjem
na usmrtitev pa je obtoženi postal suženj.30
d) Zapustitev in prodaja otrok: Zapustitev ali prodaja dojenčkov ali otrok je v Rimu
postala razširjena od zgodnjega cesarstva dalje.31 Razlogi so lahko bili revščina ali strah
pred prevelikim številom dedičev, ki bi posledično vplivali na zapuščino. Tisti, ki so
otroke našli ali kupili, pa so jih imeli pravico vzgajati kot sužnje.32
e) Zasužnjenje ob rojstvu: Eden izmed glavnih načinov pridobivanja novih sužnjev je bila
reprodukcija obstoječe suženjske populacije. »Biološka« reprodukcija je sposobnost
populacije, da proizvede enako ali večje število oseb; število rojstev mora biti večje od
števila smrti. Pri »družbeni« reprodukciji sužnjev pa se poleg biološkega vidika
upošteva tudi raven osvobojenih sužnjev in stopnjo imigracije oziroma emigracije. W.
W. Buckland je zakon o statusu otroka povzel takole: Osnovni princip je preprost.
Otrok sužnje je suženj, ne glede na status očeta; če je mati svobodna, je tudi otrok
svoboden, ne glede na status očeta.33 Otroci, ki so bili rojeni kot sužnji, so bili znani
kot vernae.34 Čeprav je moral lastnik te otroke hraniti in vzgajati, so dolgoročno
pomenili dobiček. Prav tako so v primerjavi z nekoč svobodnimi sužnji bili manj
problematični, saj življenja izven institucije suženjstva niso poznali.
Suženj kot socialno mrtev ni več pripadal družbi in je eksistiral samo preko gospodarja. Vseeno
pa so bili sužnji vsaj fizično sestavni del gospodarjeve skupnosti. Po prihodu v novo okolje je bilo
potrebno sužnje vključiti v družbeni sistem.
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Patterson, 1982, str. 126.
Patterson, 1982, str. 130.
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Bradley, Slavery and society at Rome, 1994, str. 35.
33
Patterson, 1982, str. 139.
34
Pomeni doma rojenega sužnja, v Bradley, 1994, str. 33.
31
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V predmodernem svetu so ljudje posebnim dogodkom pripisovali nek ritualni značaj, podobno je
bilo tudi z vključitvijo sužnja v novo okolje. V splošnem je obred zasužnjevanja imel štiri glavne
značilnosti:
a) Sužnjeva simbolična zavrnitev svoje preteklosti in svojih bivših gospodarjev (vladarjev)
b) Sprememba imena (v Rimu je svojilni pridevnik z imenom gospodarja)
c) Označitev sužnja v vidnim znamenjem služabnika
d) Dodelitev nove delovne vloge v gospodarjevem gospodinjstvu
Najpomembnejša je bila sužnjeva zavrnitev svoje nekdanje kulture, religije in zamenjava z
gospodarjevimi vrednotami. Po navadi so ti obredi bili kratki, a so bili za sužnja globoko
poniževalni ali travmatični. Nove sužnje so nato dodelili »glavnemu« sužnju, ki jih je naučil
osnovnih stvari o delu itd.
Sprememba imena pomeni odvzem nekdanje sužnjeve identitete. Sužnjevo ime je umrlo skupaj z
njim. Značilna je tudi označitev sužnja (telesne oznake, ornamenti, poseben slog oblačenja itd.),
Rim je kar se tega tiče posebnost, saj sužnji niso nosili posebne obleke. V rasno raznolikem
rimskem cesarstvu tudi barva kože ni bila oznaka za sužnja.
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5. Zaključek

V diplomskem delu Socialni vidiki suženjstva v rimski družbi je rimska družba definirana kot
sužnjelastniška skozi demografsko in kvalitativno metodo. Ta status doseže v obdobju srednje
republike, ko se na apeninskem polotoku skoncentrira dovolj veliko število ujetnikov. Ti so bili
povsem nesvobodna, uzakonjena lastnina gospodarja, ki ni več imela družbenega življenja; vse
nekdanje pravice je suženj zamenjal za pravico do življenja, čeprav nikoli ni bil daleč smrti.
Gospodar in suženj sta bila na lestvici družbene moči na nasprotnih polih, tako je gospodar lahko
uveljavljal svojo avtoriteto, toda šele po tem, ko je sužnju vzel čast in ga simbolno vključil v svojo
skupnost. Suženj brez časti in brez povezave z zunanjim družbenim svetom (ta povezava je bila
samo preko gospodarja) je postal družbeno mrtev. Bil je na ravni stvari in so z njim lahko prosto
trgovali.
Rimska družba je ena izmed tipičnih sužnjelastniških družb; moderni Evropejci na suženjstvo v
Rimu gledamo kot samoumevno. Vprašanje, ki se poraja pa je, ali tudi na suženjstvo v modernem
svetu gledamo kot nekaj normalnega. Še pred nekaj stoletji je cvetela čezoceanska trgovina s
sužnji, katero se v enaindvajsetem stoletju načelno obsoja, hkrati pa je danes zasužnjenih na
milijone ljudi, ki živijo v podobnim ali slabših pogojih kot sužnji v rimskem imperiju. Mogoče do
institucije suženjstva pride zaradi pohlepa posameznikov. Ali je mogoče človeška družba
programirana tako, da del ljudi obravnava kot manjvredne ali celo nevredne?
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