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Pro gradu –tutkielmassani tarkoitukseni on tutkia yhtä orjuuteen liittyvää  ilmiötä eli orjakapinoita.

Tutkimuksen  kohteena  ovat  antiikin  kahden  Sisilian  orjasodan  (n.  135  –  100  eKr.)  sekä

Spartacuksen  orjasodan  (73  –  71  eKr.)  kuvaukset  ja  niiden  antama  kuva  orjakapinoista  ja

kapinallisista.  Tutkimusmetodina  käytän  antiikin  orjasotakuvausten  vertailua  Yhdysvaltojen

etelävaltioissa sattuneiden kolmen tunnetun orjakapinan (vuosina 1800, 1822 ja 1831) kuvauksiin.

Keskityn  etenkin  orjakapinajohtajien  hahmojen  kuvailuihin.  Yritän  myös  selvittää,  minkälaisen

kuvan orjakapinakertomukset antavat kyseisten aikojen yleisestä suhtautumisesta orjiin.

Tärkein  lähteeni  antiikin  osalta  on  Diodoros  Sisilialainen  ja  hänen Bibliotheketeoksensa.  Myös

etenkin  Appianokselta,  Florukselta,  Orosiukselta,  Plutarkhokselta  ja  Sallustiukselta  löytyy

materiaalia  orjakapinoista.  Yhdysvaltojen  kohdalla  olen  käyttänyt  lähteinäni  muun  muassa  kahta

vuonna  1822  Veseyn  kapinan  jälkeen  kirjoitettua  tekstiä.  Myös  monista  orjakapinoiden

tutkimuksista löytyy lyhyempiä ja pitempiä lainauksia alkuperäislähteistä.

Käsittelen  tutkimuksessani  ensin  orjuutta  tutkiminani  aikakausina.  Selvitän,  keitä  orjat  olivat  ja

minkälaisia  töitä  he  tekivät.  Saan  selville  orjien  tulevan  hyvin  moninaisista  lähteistä.  Tasavallan

ajan  loppupuolella  Roomassa  sotavangit  muodostivat  suuren  osan  orjatarjonnasta,  kun  taas

Yhdysvaltojen  etelävaltioissa  1800luvulla  suuri  osa  orjista  oli  jo  toisen  sukupolven  orjia.  Orjien

työnkuvat  olivat  moninaiset;  antiikissa  oikeastaan  vain  sotapalvelus  oli  suljettu  heiltä  pois.  Myös

Yhdysvalloissa  noin  neljännes  orjista  ei  ollut  peltoorjia  vaan  toimi  esimerkiksi  kotiorjina  ja

käsityöläisinä.  He  eivät  kuitenkaan  nousseet  yhteiskunnassa  yhtä  vaikutusvaltaisiin  asemiin  kuin

orjat antiikissa saattoivat tehdä.

Suuri  osa  orjista  oli  antiikissa  barbaareja,  joita  muun  muassa  Aristoteles  piti  luonnollisina  orjina.

Nämä  ”toiset”  nähtiin  sopivina  orjiksi;  omaan  ryhmään  kuuluvia  ei  saanut  orjuuttaa.  Orjuus  ei



perustunut  vain  yhteen  yksittäiseen  piirteeseen  kuten  myöhemmin  mustan  orjuuden  aikaan.

Yhdysvalloissa  orjuus  oli  selkeästi  tummaihoisten  orjuutta.  Mustien  vapautuminen  oli

epätodennäköistä  eikä  vapaillakaan  mustilla  ollut  samanlaista  asemaa  yhteiskunnassa  kuin

valkoisilla.

Orjien väkivaltaisen kapinoinnin syynä nähtiin antiikissa etenkin orjien huono kohtelu. Kirjoittajat

ymmärsivät  myös  orjien  kaipuun  vapauteen  yksilöllisellä  tasolla.  Yhdysvalloissa  taas  kerrottiin

orjia  kohdellun  hyvin  ja  kapinoinnin  taustalla  olevan  mustien  halun  kostaa  valkoihoisille  sekä

päästä  kokonaan  ryhmänä  irti  orjuudesta.  Osasyynä  tähän  nähtiin  1800luvulla  voimistunut

keskustelu orjien emansipaatiosta.

Orjakapinajohtajiin  kiinnitettiin  kuvauksissa  paljon  huomiota.  Heidät  nähtiin  poikkeuksellisen

älykkäinä  yksilöinä,  jotka onnistuivat  joukkojen  järjestämisessä  ja  yhdistämisessä.  Kapinajohtajat

olivat  yleensä  myös  uskonnollisesti  hyvin  vaikutusvaltaisia  yksilöitä  orjayhteisössä,  mikä  antoi

heille  lisää  arvovaltaa.  Etenkin  Sisiliassa  johtajat  käyttivät  auktoriteettinsa  vahvistamiseksi  myös

kuninkuuden  ulkoisia  merkkejä.  Mielestäni  kapinajohtajien  poikkeuksellisia  ominaisuuksia

korostettiin,  koska  valtaväestöä  haluttiin  rauhoittaa.  Poikkeusyksilöiden  harvinaisuuden  vuoksi

vakavan kapinan vaara ei ollut niin suuri.

Orjakapinoiden menestyminen antiikissa oli ongelma orjanomistajille, koska oli häpeällistä  joutua

taistelemaan  alhaisia  orjia  vastaan  ja  hävitä  näille.  Sitä  selitettiin  johtajien  älykkyydellä  taktisesti

valita  muun  muassa  puolustuksellisesti  hyvät  tukikohdat.  Yhdysvalloissa  orjakapinat  kukistuivat

alkuunsa, joten samanlaisia puolusteluja ei tarvittu.

Petturit  koituivat  orjakapinakertomuksissa  aina  kapinoitsijoiden  tuhoksi.  Antiikissa  he  auttoivat

valloittamaan  tukikohdat  ja  Yhdysvalloissa  paljastivat  suunnitelmat  jo  ennen  niiden  varsinaista

täytäntöönpanoa.  Näin  kirjoittajat  mielestäni  painottivat  sitä,  että  orjat  eivät  muodostaneet  yhtä

yhtenäistä  ryhmää  vaan  aina  löytyi  henkilöitä,  jotka  oman  edun  vuoksi  olivat  valmiit  pettämään

muut. Kapinoiden kukistuttua niihin osallistuneita orjia odotti kuolema.
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1. Johdanto

1.1. Aiheesta

Orjat ovat aina keksineet keinoja joko selviytyä elämästä orjuudessa tai sitten kapinoineet orjuutta

vastaan.  Useimmiten  vastarinta  on  saanut  karkaamisen  muodon,  mutta  toisinaan  se  on  johtanut

varsinaiseen aseelliseen vastarintaan.

Orjuutta  on  esiintynyt  jokaisessa  maailman  kolkassa  ainakin  jonakin  aikana.  Se  onkin  ollut

yleismaailmallinen  ilmiö.  Vaikka  mielellään  haluaisimme  ajatella,  että  orjuus  on  takanamme

menneisyydessä, niin esimerkiksi Mauritania kielsi orjuuden vasta vuonna 1981.1 Siitä  huolimatta

siellä ja monessa muussa maassa monet ihmiset elävät nykyäänkin orjuuden kaltaisessa tilanteessa.

Afrikassa2  monet  köyhät  vanhemmat  myyvät  lapsensa  kotipalvelijoiksi,  Lähiidässä  monet

aasialaiset naiset työskentelevät hyvin vaikeissa  ja alistetuissa oloissa. Nykyään on puhuttu paljon

myös länsimaita koskettavasta ihmiskaupasta, jonka vuoksi muun muassa monet naiset on pakotettu

seksiorjiksi.3

Orjuus  on  siis  edelleen  ajankohtainen  aihe.  Orjuuden  historian  tutkiminen  auttaa  meitä  myös

ymmärtämään  paremmin  ihmisluontoa  sekä  esimerkiksi  Yhdysvaltojen  nykyistä  sosiaalista

tilannetta.  Mitä  kaikkea  orjuuden  tutkiminen  voikaan  paljastaa  meistä  itsestämme  ja  ihmisistä

yleensäkin.

Sen lisäksi, että tutkitaan ”faktoja” eli mitä orjuus on ja minkälaisissa oloissa orjat ja orjanomistajat

ovat  eläneet,  on  tärkeää  tutkia  myös  ihmisten  ajatusmaailmaa.  Miten  ihmiset  ovat  suhtautuneet

orjuuteen? Ketkä ovat milloinkin ja missäkin paikassa olleet ”sopivia” orjiksi?

Usein  ihmisten  ajatukset  asioista  tulevat  selvimmin  esiin,  kun  heidän  maailmaansa  uhkaa

jonkinlainen  mullistus.  Niinpä  orjanomistajaryhmän  sekä  muiden  vapaisiin  kuuluvien  ajatukset

orjuudesta ja orjista näkyvät siinä, mitä mieltä he ovat orjien kapinoinnista systeemiä vastaan.

1 Katso esim. Wikipedia, hakusanana orjuus.
2 Afrikan tilanteesta saa lisää tietoa esim. Hannu Pesosen 31.8.2005 internetissä julkaistusta kirjoituksesta Orjuus piinaa
yhä Sahelin aluetta [http://global.finland.fi/public/?contentid=45604&contentlan=1&culture=fiFI], luettu 23.3.07.
3 Lisää tietoa moderneista orjuuden muodoista löytyy esimerkiksi AntiSlavery International –järjestön internetsivuilta
[www.antislavery.org].

http://global.finland.fi/public/?contentid=45604&contentlan=1&culture=fi-FI],
http://www.antislavery.org
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Tarkoituksenani on tutkia Rooman tasavallan ajan loppupuolen yhteiskunnan suhtautumista orjiin ja

orjuuteen.  Tarkemmin  sanottuna  tutkin  sitä,  kuinka  tämä  suhtautuminen  näkyy  kuvauksissa

lopputasavallan ajan Rooman kolmesta suuresta orjasodasta4  ja kapinajohtajista. Sisilia koki kaksi

orjasotaa  vuosien  140  ja  100  eKr.  välillä  ja  Spartacuksen  orjakapina  mantereella  puhkesi

sukupolvea myöhemmin.

Tutkimusmetodina  käytän  antiikin  Rooman  vertailua  1800luvun  alun  Yhdysvaltojen

etelävaltioihin.  Myös  siellä  orjuus  oli  olennainen  osa  yhteiskuntaa  ja  sielläkin  orjat  ilmaisivat

tyytymättömyytensä  tilanteeseensa  aseellisesti  kapinoimalla.  Etelävaltioiden  historiassa  myös

puhutaan  kolmesta  ”suuresta”  orjakapinasta  –  vastineena  antiikin  kolmelle  orjasodalle.

Yhdysvaltojen tapauksessa tosin kaksi näistä kolmesta orjien äärimmäisen vastarinnan osoituksesta

jäi  vain  suunnittelun asteelle. Tärkeää on kuitenkin  niiden  vaikutus yhteiskuntaan,  mikä oli  hyvin

merkittävä.

Useimmat nykyajan  ihmiset  yhdistävät orjuuden  tummaihoisten orjuuteen. Onkin  mielenkiintoista

vertailla  Yhdysvaltojen  etelävaltioiden  klassista  mustan  orjuuden  yhteiskuntaa  ja  antiikin  hieman

erilaisen orjuuskäsityksen sisältävää maailmaa. Antiikissa oli vallalla Aristoteleen teoria5 siitä, että

joillain  ei ollut  tarpeeksi älyä  itsenäiseen elämään. Aristoteles piti  barbaareja  luonnollisina orjina.

Orjuus oli antiikissa ennemminkin moraalinen asia.

Antiikistakin löytyy mustaa orjuutta, mutta tumma ihonväri ei suinkaan ollut ainoa tai edes tärkein

”toiseuden” merkki  ja orjaksi  joutumisen syy. Tarkoitukseni on antiikin Rooman ja Yhdysvaltojen

etelävaltioiden vertailun avulla havaita sellaisia kiinnostavia piirteitä tutkimusaiheestani, jotka eivät

ehkä muuten tulisi esille.

Nämä aikakaudet  ja paikat olen siis  valinnut siksi, että vaikka 2000 vuotta erottaa  tasavallan ajan

Rooman ja 1800luvun Yhdysvallat, orjuus on ollut vahvasti mukana kummassakin yhteiskunnassa.

Lähes  kaikissa  maailman  yhteiskunnissa  on  esiintynyt  orjuutta  jossain  muodossa.  On  kuitenkin

4 Perustiedot antiikin orjasodista ja Yhdysvaltojen etelävaltioiden kolmesta orjakapinasta löytyvät liitteestä 1.
5 Roomalaiset tunsivat hyvin Aristoteleen luonnollinen orjuus –teorian. Sen mukaan luonnollinen orja oli kykenemätön
elämään  autonomista  ja  itsenäistä  elämää.  Orja  täytti  siis  luonnollisen  roolinsa  suorittamalla  tehtäviä  isännälle,  joka
ylivertaisella älyllään teki päätöksiä orjan puolesta. Orja siis hyötyi orjuudesta. Aristoteles esittää toistuvasti, että orjuus
oli  hyödyllistä  ja  tarpeellista,  osa  luonnon  järjestystä.  Aristoteleskin  kuitenkin  myöntää,  että  toisinaan  orjuutta
ansaitsemattomat  joutuvat orjiksi. Aristoteles  luonnehti barbaareja  luonnollisiksi orjiksi. Aristot. Pol.  I.4 – 8. Asiasta
esim. Bradley 1994, 134; Garnsey 1996, 13 – 14, 35, 38, 61.
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suuri  ero  sellaisen  yhteiskunnan,  jossa  on  orjuutta,  ja  varsinaisen  orjayhteiskunnan  välillä.

Molemmat tämän tutkimuksen kohteena olevat yhteiskunnat ovat olleet ns. orjayhteiskuntia,  joissa

orjat muodostivat suuren osan väestöstä ja heillä oli  tärkeä osa tuotannossa.6 Lisäksi  molemmissa

yhteiskunnissa orjat ovat kapinoineet olojaan vastaan, myös aseellisesti.

Tärkeitä  ovat  kuitenkin  myös  yhteiskuntien  erot. Antiikissa,  toisin  kuin  Yhdysvalloissa,  orjuus  ei

perustunut  ihonväriin  vaikka  toisia  ryhmiä  pidettiinkin  parempina  orjiksi  kuin  toisia.7  Antiikissa

orjuus kuului asiaan eikä sen oikeutusta oikeastaan kyseenalaistettu; orjia oli aina ollut ja tulisi aina

olemaan. 1800luvun Yhdysvalloissa orjuus oli kiistelty asia. Toiset puolustivat vahvasti orjuutta ja

status  quon  säilymistä,  toiset  taas  olivat  yhtä  selkeästi  orjuutta  vastaan.  Yhteiskuntien  ilmapiiri

orjuuden suhteen oli siis erilainen.

1.2. Käytetyt termit

Käsittelen tässä tutkielmassa orjia  ja orjuutta orjakapinakuvausten kautta. On kuitenkin paikallaan

määritellä,  mitä  tarkoitan  orjuudella.  Lisäksi  on  tarpeen  selvittää,  mitä  nimityksiä  orjakapinoista

kirjoittaneet itse käyttivät puhuessaan kapinoivista orjista.

Orjuus

Kansainliitto määritteli orjuuden vuonna 1926 orjuussopimuksessa8 seuraavasti: orjuus on sellaisen

henkilön  status  tai  tilanne,  jonka  yli  jollakulla  muulla  on  yksi  tai  kaikki  omistuksen  oikeudet.

Määritelmä  kattaa  orjien  omistamisen  yksilöiden  sekä  yhteisöllisten  kokonaisuuksien  kuten

temppelien, kansojen tai valtion taholta. Oletuksena on myös, että orjat pysyvät orjina, kun heidät

lainataan  tai  vuokrataan  toisille.  Orjan  tila  on  perinnöllinen.  Teoriassa  orja  on  siis  toisen  tahdon

jatke, häneltä puuttuu lähes kaikki virallinen ihmisarvon tunnustus ja siis myös kunnia.9

Aikaisemmin orjuutta sinänsä ei käsittääkseni varsinaisesti määritelty. Puhuttiin kyllä orjan hyvistä

ja huonoista piirteistä sekä siitä, ketkä ovat soveliaita orjiksi. Tärkein ero vapaan ja orjan välillä oli

kuitenkin  vapaus,  se  ettei  kellään  ollut  pysyvää  määräysvaltaa  vapaan  henkilön  yli  eikä  tätä

6 Orjayhteiskunnasta lisätietoja esim. Bradley 1994, 12 – 13, 29 – 30; Garnsey 1996, 2 – 4.
7  Mm.  monissa  tasavallan  ajan  Rooman  puheista  käy  ilmi,  että  juutalaisia,  syyrialaisia,  lyydialaisia,  meedialaisia  ja
oikeastaan kaikkia aasialaisia pidettiin sopivina orjina. Asiasta esim. Livius 35.49.8, 36.17.5; Finley 1980, 119.
8 Sopimuksen teksti löytyy internetistä mm. sivuilta [http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2sc.htm], luettu 24.3.07.
9 Bradley 1994, 16; Turley 2000, 6 – 8.

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2sc.htm
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esimerkiksi  voitu  myydä.  Jälleen kerran on  tosin  muistettava, että myöskään  lapsilla  ja  naisilla  ei

usein ollut sanottavaa määräysvaltaa omissa asioissaan.

Antiikissa  Dion  Khrysostomos10  tosin  antoi  oman  vastauksensa  kysymykseen  siitä,  kuka oli  orja.

Hän  kirjoitti,  että  kun  ihminen  saa  omistukseensa  toisen  ihmisen  kuten  esineen  tai  nautaeläimen,

niin että omistaja voi käyttää ihmistä oman mielensä mukaan, silloin tuota omistettua henkilöä voi

oikeutetusti kutsua orjaksi.11

Vuonna 1948 YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus kielsi orjuuden. Sen ensimmäisessä

artiklassa  mainitaan,  että  kaikki  ihmiset  syntyvät  vapaina  ja  tasavertaisina  arvoltaan  ja

oikeuksiltaan. Neljännessä artiklassa puolestaan sanotaan selvästi, että ”Ketään ei saa pitää orjana

tai orjuutettuna, kaikki orjuuden  ja orjakaupan muodot on kiellettävä.”12 Vuonna 1956 puolestaan

tehtiin  lisäsopimus  orjuuden,  orjakaupan  ja  orjuuteen  verrattavien  järjestelmien  ja  käytännön

tukahduttamisesta.13

Orjuuttakin on ollut olemassa erilaisia tyyppejä. Yksi orjuuden alalaji on yhteisöllinen orjuus. Siinä

kokonainen  yhteisö  on  orjuutettu  –  nimenomaan  yhteisönä  eikä  yksilöinä.  Näin  he  yleensä

säilyttivät perhesiteensä eikä heitä riistetty pois tutusta ympäristöstään.

Antiikin  aikana  Spartan  historiasta  tuttuja  ovat  helootit,  jotka  olivat  todennäköisesti  alueen

alkuperäisväestöä,  jonka  spartalaiset  olivat  alistaneet  valtaansa.  Helootit  elivät  perheryhminä  ja

hoitivat täysvaltaisille Spartan kansalaisille jaettuja maaalueita. Helootit viljelivät maata ja antoivat

osan sadostaan ”isännilleen”. He saivat kuitenkin pitää  loppuosan maan tuotosta ja saattoivat  jopa

kerätä  omaisuutta,  joka  todennäköisesti  siirtyi  heloottiperheiden  sisällä.  Helootit  toimivat  myös

isäntiensä palvelijoina sekä käsityöläisinä. Yksityiset eivät varsinaisesti omistaneet helootteja vaan

heidän ajateltiin kuuluvan valtiolle.14 Lähihistoriasta tulee mieleen esimerkiksi Venäjän maaorjuus.

10 Eli n. 40 – 120 jKr. häntä kutsuttiin myös syntymäpaikkakuntansa mukaan nimellä Dion Prusalainen. Häntä pidettiin
aikansa suurimpana puhujana ja filosofina.
11 Dion Chrys. 15.24. Teoksessa Yavets 1988, 1.
12  Ihmisoikeuksien  yleismaailmallinen  julistus  löytyy  internetistä  suomeksi  mm.  Suomen  YKliiton  sivuilta
[http://www.ykliitto.fi/ihmis/julistus.htm], luettu 24.3.07.
13  Lisäsopimus  löytyy  englanniksi  internetistä  osoitteesta  [  http://www1.umn.edu/humanrts/instree/f3scas.htm],  luettu
24.3.07.
14 Helooteista löytyy tietoa mm. Yvon Garlanin kirjassa Slavery in Ancient Greece. Katso etenkin Garlan 1988, 95 – 98.

http://www.ykliitto.fi/ihmis/julistus.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/f3scas.htm
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Tässä  tutkimuksessa  puhuessani  orjista  ja  orjuudesta  tarkoitan  esineorjuutta15.  Siinä  orjuutetaan

nimenomaan  yksilöitä,  jotka  yleensä  revitään  pois  tutusta  yhteisöstään  ja  ympäristöstään.

Kokonaisen kaupungin16 asukkaat saattavat kyllä joutua yhtä aikaa orjiksi, mutta ihmiset myydään

yksilöinä orjiksi. He menettävät yleensä entiset perhesiteensä eikä heillä myöskään orjuuden aikana

useimmiten  ole  mahdollisuutta  perustaa  pysyviä  isäntien  tunnustamia  perheitä.  Määrittelyllä  orjat

olivat  suvuttomia  eikä  heille  sallittu  oikeudellisia  perhesiteitä.17  Theopompoksen18  kerrotaan

maininneen, että khioslaiset olivat ensimmäisiä, jotka ottivat käyttöön esineorjuuden. He eivät enää

orjuuttaneet  paikallista  yleensä  kreikkalaista  valloitettua  väestöä  vaan  ostivat  eikreikkalaisia

orjikseen.19

Esineorjuudessa voidaan sanoa ihmisiä kohdeltavan tietynlaisina esineinä; he ovat osa omaisuutta.

Antiikin  aikana  esimerkiksi  Varro20  erotteli  maatalousoppaassaan  De  re  rustica  kolme  erilaista

maatalousvälinettä:  ne,  joilla  oli  puhekyky  (orjat),  sanattomat  (karja)  ja  puheettomat  välineet

(vaunut, kuokat).21

Orjayhteiskunnissa  –  kuten  tutkimuksen  kohteena  olevissa  tasavallan  ajan  lopun  Roomassa  ja

Yhdysvaltojen etelävaltioissa – orjuus oli pääasiassa esineorjuutta. Jollen toisin mainitse, tarkoitan

siis tässä tutkimuksessa puhuessani orjista ja orjuudesta nimenomaan esineorjuutta ja sen uhreja.

Orjakapinoista kirjoittaneiden käyttämät nimitykset kapinallisista

Fugitivus eli karkuri on ehkä yleisin nimitys, jota antiikissa käytettiin kapinoivista orjista. Kirjailijat

eivät  yleensä  puhuneet  kapinoitsijoista  tai  taistelijoista.  Antiikin  aikaisista  kirjoittajista  muun

muassa  Orosius22,  Livius23  ja  Valerius  Maximus24  käyttivät  karkurinimitystä  puhuessaan

kapinoivista  orjista.25  Sanaa servus  eli  orja  puolestaan  käytettiin  yleensä kun  henkilöstä  puhuttiin

15 Englannin kielessä käytetään tämän tyyppisestä orjuudesta termiä chattel slavery.
16  Esimerkiksi  neljännen  vuosisadan  alussa  eKr.  Rooman  kerrotaan  orjuuttaneen  koko  kilpailevan  etruskikaupunki
Vejin väestön (10 000 henkeä). Kolmannen puunilaissodan jälkeen karthagolaisia orjuutettiin 55 000. Bradley 1994, 33.
17 Bradley 1994, 27.
18 Kreikkalainen reetori ja historioitsija. Syntyi Khioksella 378 ja kuoli Egyptissä vuoden 323 eKr. jälkeen.
19 Garnsey 1996, 61 – 62.
20 Marcus Terentius Varro, eli 116 – 27 eKr.
21 Varro rust. 2.2.5 – 6.
22 Paulus Orosius, roomalainen historioitsija. Kirjoitti 400luvulla laajan historiateoksen Historiae adversus paganos.
23 Roomalainen historiankirjoittaja Titus Livius, eli 59 eKr. – 17 jKr.
24 Kirjoitti keisari Tiberiuksen aikana 14 – 37 jKr.
25 Liv. Per. 59; Oros. 5.9.6; Val. Max. 2.7.3, 2.7.9.
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ensimmäistä kertaa. Livius käytti  sanaa esitellessään ensimmäisen orjasodan  johtajat Eunuksen  ja

Kleonin.26

Itse  tapahtumista  antiikin  kirjoittajat  käyttivät  yleensä  sekä  termejä  sota  että  kapina.  Florus27

esimerkiksi käytti termejä servile bellum eli orjasota sekä bellum Spartaco eli Spartacuksen sota.28

Orosius  kutsui  tilannetta  termillä servilis  tumultus  eli  orjien  kapina  tai  sota.29  Valerius  Maximus

puhui karkureitten sodasta.30 Myös muut puhuivat orjasodista.31

Useimmiten varsinkin kapinajohtajia kutsuttiin vain nimellä. Varsinkin Eunuksesta puhuttiin usein

myös etnisen taustan mukaan syyrialaisena. Orosius käytti Spartacuksesta myös nimitystä superiore

eli ylin johtaja.32

Myös Yhdysvalloissa puhuttiin usein karanneista  orjista.   33 Yleensä kirjoittajat kuitenkin käyttivät

yleisnimitystä slave  eli  orja.  Kapinajohtajista  he  puhuivat  yleensä  nimellä,  mutta  kutsuivat  näitä

myös johtajaa tarkoittavalla leadernimityksellä.34 Orjakapinoista itsestään kirjoittaessaan aikalaiset

käyttivät usein joko nimitystä conspiracy eli salaliitto tai insurrection eli kapina.35

1.3. Tutkimuskysymykset

Orjakapinakuvaukset  ovat  hyvin  mielenkiintoisia  kertomuksia  yhdestä  orjayhteiskuntaan

kuuluneesta piirteestä. Missä  vain on ollut orjia,  on ollut  myös  henkilöitä,  jotka ovat kapinoineet

tätä alempaa osaansa vastaan. Kuvaukset auttavat ymmärtämään tätä orjien vastarinnan äärimmäistä

muotoa ja vastaamaan moniin siihen liittyviin kysymyksiin.

26 Liv. Per. 56.
27 Publius (?) Annaeus Florus (n. 100 – 150 jKr.). Latinalainen auktori, joka oli ehkä kotoisin PohjoisAfrikasta. Ainoa
tunnettu historiallinen työ kertoi Rooman sodista tasavallan alusta Augustukseen.
28 Flor. 2.7, 2.8
29 Oros. 5.6.6.
30 Val. Max. 4.3.10.
31 Mm. Liv. Per. 56.
32 Oros. 5.24.2.
33 Esimerkiksi The Banditti 1831, kuudes kappale.
34  Muun  muassa Richmond  Enquirer  –lehdessä  Nat  Turneria  kutsutaan  nimityksellä ringleader.  The  Banditti  1831,
toiseksi viimeinen kappale.
35 Esimerkiksi Coffin käytti sanaa insurrection puhuessaan kapinoista. Mm. Coffin 1860, 3. Coffin lainaa myös Boston
Gazette  –lehdessä  Gabrielin  kapinan  aikaan  21.8.1800  ilmestynyttä  kirjettä,  jossa  tapahtumasta  käytetään  termiä
conspiracy. Coffin 1860, 25.
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Tässä  tutkimuksessa  keskityn  saamaan  vastaukset  seuraaviin  tutkimuskysymyksiin:  Minkälaisen

kuvan  orjakapinakuvaukset  antavat  orjakapinallisista  ja  heidän  johtajistaan?  Mitkä  olivat

kirjoitusten  mukaan  kapinoinnin  syyt  ja  seuraukset?  Miksi  orjakapinoista  on  kirjoitettu  niin  kuin

niistä  on  kirjoitettu?  Yritän  myös  selvittää,  minkälaisen  kuvan  kirjoitukset  antavat  antiikin  ja

Yhdysvaltojen etelävaltioiden yleisestä suhtautumisesta orjiin.

Toisessa  luvussa  tarkastelen,  minkälaista  orjuus  oli  antiikin  Roomassa  ja  Yhdysvaltojen

etelävaltioissa  1800luvun  alkupuolella.  Miten  orjiksi  jouduttiin  ja  minkälaisia  töitä  orjat  tekivät?

Kerron  myös  orjakapinakuvauksista  selviävät  perustiedot  tässä  työssä  käsittelemistäni  antiikin

kolmesta orjasodasta ja Yhdysvaltojen kolmesta tunnetuimmasta kapinayrityksestä. Käsittelen myös

muita orjien käyttämiä tapoja orjuuden tilan vastustamiseksi.

Kolmannessa  luvussa  yritän  selvittää,  mikä  osuus  etnisyydellä  on  orjuudessa  ja  miten  sitä

käsitellään  orjakapinakuvauksissa.  Pyrin  vastaamaan  ainakin  seuraaviin  kysymyksiin:  Keitä  on

pidetty  ”sopivina”  orjiksi?  Minkälainen  etninen  tausta  kapinoivilla  orjilla  oli?  Lisäksi  selvittelen,

mitä kirjailijat kertovat orjien taustasta  ja sen mahdollisesta vaikutuksesta kapinan syntymiseen  ja

laajenemiseen.

Neljännessä luvussa käsittelen tarkemmin kapinoiden keskushahmoja eli orjakapinajohtajia. Yritän

löytää  vastauksia  muun  muassa  seuraaviin  kysymyksiin:  Minkälaisia  henkilöitä  he  olivat?  Miksi

juuri  nämä  henkilöt valittiin  johtajiksi  tai  he  ryhtyivät  johtajiksi? Tärkeää on  myös  miettiä,  miksi

orjakapinajohtajiin kiinnitetään niin paljon huomiota.

Viidennessä  luvussa keskityn orjakapinoiden  menestymiseen  sekä  niiden  loppumiseen.  Mitä  syitä

kirjailijat  antavat  kapinoiden  menestymiseen?  Miten  aikalaiset  suhtautuivat  orjakapinallisten

voittoihin ja tappioihin? Kirjoitan myös siitä, mikä odotti kapinoitsijoita kapinan loppuessa tai sen

epäonnistuessa.

Käsiteltyäni  edellä  mainittuja  orjakapinakuvauksiin  liittyviä  teemoja,  kokoan  lopuksi  yhteen

aiemmissa  luvuissa  käsittelemäni  asiat  ja  pyrin  vastaamaan  parhaani  mukaan  tutkielman  alussa

esittämiini tutkimuskysymyksiin.
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1.4. Lähteistä

Lähteitä  tarkasteltaessa  on  otettava  huomioon  pitkä  ajanjakso,  joka  erottaa  vertailemieni

orjakapinoiden tapahtumaaikoja toisistaan ja 2000luvusta. Ajan kuluessa suuri osa etenkin antiikin

kirjoituksista  on  tuhoutunut.  Yhdysvaltojen  kohdalla  niin  suuri  osa  aineistoa  ei  ole  päässyt

häviämään ja etenkin sanomalehdet tuovat paljon lisää arvokasta tietoa.

Hyvä yleisteos orjuudesta on esimerkiksi A Historical Guide to World Slavery. Antiikin ajalta  voi

mainita  vaikka  Thomas  Wiedemannin  kirjan Greek  an  Roman  Slavery,  johon  hän  on  koonnut

kattavasti  orjuuteen  liittyvien  antiikin  tekstien  englanninkielisiä  käännöksiä.  Lukuisista  hyvistä

Yhdysvaltojen  orjuutta  käsittelevistä  teoksista  voisi  tässä  nostaa  esiin  Peter  Kolchinin  teoksen

American  Slavery  1619  –  1877  sekä  kirjan Slavery  in  the  South  –  A  StatebyState  History.

Valkoisten  suhtautumisesta  tummaihoisiin  käsittelee  varsin  kattavasti  Winthrop  D.  Jordan

kirjassaan White over Black – American Attitudes Toward the Negro, 1550 – 1812.

Antiikin  orjasodista  meille  asti  säilyneet  kirjoitukset  ovat  kaikki  orjaomistajaluokkaan  kuuluvien

kirjoittamia. Tekijät ovat  siis  itse  olleet  status quon puolustajia. Heidän kirjoituksistaan on  varsin

mahdotonta päätellä kapinallisten todellisia ajatuksia ja varsinaisia tavoitteita. On myös muistettava,

että  useimmat  kirjoituksista  ovat  tarkoituksella  tehtyjä,  itsetietoisia  tulkintoja  aiemmista

tapahtumista.  Tekstit  on  lisäksi  yleensä  kirjoitettu  huomattavasti  tapahtumien  jälkeen.36  Rooman

orjuus  tunnetaan  muutenkin  lähes  kokonaan  orjuutta  puolustavista  lähteistä,  jotka  heijastavat

orjanomistajien  suhtautumista  ja  ennakkoluuloja.37  Kapinoiden  tapahtumia,  syitä  ja

orjakapinallisten tavoitteita täytyy siis yrittää selvittää heidän vastustajiensa kirjoitusten kautta.

Päälähde  Sisilian  orjasodista  on  Diodoros  Sisilialainen38.  Hän  kirjoitti  Roomassa  40osaisen

maailmanhistoriansa, Bibliotheke.  Valitettavasti  Sisilian  sotia  käsitelleet  kirjat  ovat  kadonneet.

Tietomme  hänen  kirjoituksistaan  orjasodasta  ovatkin  säilyneet  kahtena  hieman  eri  versiona39.

Ortodoksisen  kirkon  patriarkka  Fotios  kokosi  800luvun  loppupuolella  Konstantinopolissa  laajan

yhteenvedon  klassisista  kirjoituksista,  joukossa  olivat  myös  Diodoroksen  kirjoitukset.  900luvun

36 Bradley 1989, 32; Ridley 1963, 9; Shaw 2001, 25.
37 Bradley 1994, 7.
38  Diodorus  Siculus  (n.  90luku  –  40luku  eKr.).  Kotoisin  Agyrionista,  Sisiliasta.  Agyrion  sijaitsi  lähellä  Hennaa.
Lisätietoja Diodoroksesta löytyy Kenneth S. Sacksin teoksesta Diodorus Siculus and the First Century.
39 Meidän aikaamme säilynyt antiikin kirjallinen teksti on useaan kertaan kopioitua: papyruksesta toiseen, materiaalilta
toiselle  ja  käsialasta  toiseen.  Alkuperäisen  tekstin  ja  meille  säilyneiden  papyrusfragmenttien  lyhyinkin  väli  on  100
vuotta, usein jopa 1500 – 2500 vuotta. On siis selvää, että tekstimuoto sekä sisältö ovat varmasti kokeneet monenlaisia
muutoksia. Castrén & Frösén 1980, 37 – 38.
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puolivälissä puolestaan keisari  Konstantinus Porphyrogennetos määräsi,  että hänen käyttöönsä oli

tehtävä ensyklopedia klassisesta kirjallisuudesta. Kummassakin versiossa pääelementit ovat samat,

mutta niissä on myös huomattavia eroja.40

Diodoroksen  päälähteenä  on  todennäköisesti  ollut  historioitsija  Poseidonios41,  joka  kirjoitti

universaalissa  historiassaan  Sisilian  suurista  orjasodista.42  Diodoroksen  kertomuksesta  puuttuu

valitettavasti  useita  yksityiskohtia,  etenkin  kronologiassa.  Itse  asiassa  edes  tarkkaa  vuotta,  jolloin

ensimmäinen orjasota syttyi, ei tiedetä.43 Suurin osa tapahtumien tiedoista on sodan alusta.

Tärkeimpiä  lähteitä  Spartacuksen  sodasta  ovat  Sallustius44,  Plutarkhos45  ja  Appianos46.  Sallustius

kirjoitti  lähinnä  tapahtumaaikaa,  sukupolvi  tapahtumia  myöhemmin.  Plutarkhos  ja  Appianos

puolestaan käsittelivät sotaa kirjoituksissaan noin kaksi vuosisataa myöhemmin. He ovat siis olleet

riippuvaisia  aikaisemmista  kirjoituksista.  Kirjoitukset  ovat  myös  täynnä  ristiriitoja.47  Florukselta

löytyy materiaalia kaikista kolmesta sodasta.

Antiikin  historiankirjoituksesta  puhuttaessa  täytyy  muistaa,  että  se  oli  joko  tiettyjä  arvoja

ylläpitävää  tai  uusia  näkökulmia  puolustavaa  yhteiskunnallista  toimintaa.  Myöskään  historioissa

usein  esiintyvät  kronologiset  virheet  eivät  ole  mitenkään  kummallisia.  Ennen  Caesarin

kalenteriuudistusta  antiikin  maailmassa  oli  monta  kronologiaa.  Usein  kirjoittajat olivatkin

paremmin  selvillä  tapahtumien  välisestä  relatiivisesta  kronologiasta  kuin  niiden  ehdottomasta

ajoittamisesta.48

40 Shaw 2001, 79.
41  Poseidonios  (n.  130luku  –  50luku  eKr.).  Hän  oli  kotoisin  Apameian  kaupungista  Syyriasta.  Stoalainen  filosofi,
historioitsija. Kirjoitti 52osaisen Välimeren alueen historian, josta on säilynyt vain fragmentteja. Poseidonios kiinnitti
huomiota sosiaalisiin ja taloudellisiin seikkoihin, minkä vuoksi aineiston häviäminen on erityisen harmillista.
42 Bradley 1994, 136.
43  Sodan  alkuvuodeksi  on  ehdotettu  kaikkia  vuosia  välillä  141  –  135  eKr.  Diodoros  näyttää  sijoittavan  sodan  alun
vuoteen  141.  Se  kuitenkin  tiedetään  varmasti,  että  sota  loppui  vuonna  132  eKr.  Näin  sota  kesti  joka  tapauksessa
useampia  vuosia.  Bradley  1989,  s.  59,  140.  On  mielenkiintoista,  että  suurin  osa  säilyneistä  fragmenteista  käsittelee
tosiaankin sodan alkua, sen syitä. Onko Diodoros myös kirjoittanut kyseisestä asiasta eniten, kertoen sodan (moraaliset)
syyt,  jotta uuden sodan syttymistä voitaisiin välttää? Eikö hän ehkä ole alkujaankaan kertonut kovin paljoa itse sodan
tapahtumista, koska kapinan pitkittyminen ei ole ollut kovin imartelevaa roomalaisia kohtaan? Tai onko samasta syystä
myöhemmin säilytetty vain kyseiset kohdat?
44 Gaius Sallustius Crispus (n. 86 – 35 eKr.). Roomalainen senaattori ja historioitsija, hänen Historiaeteoksestaan on
säilynyt vain muutamia fragmentteja.
45 Lucius Mestius Plutarchus (n. 40luku  120luku jKr.). Kreikkalainen, varakas maanomistaja ja aristokraatti. Hänen
biografiansa Marcus Licinius Crassuksesta, jossa kerrotaan Spartacuksen sodasta, on säilynyt kokonaan.
46  Appianos  (n.  90luku  –  160luku  jKr.).  Kreikkalainen  Egyptin  Aleksandriasta.  Aristokraatti,  joka  toimi  useissa
korkeissa viroissa Roomassa. Kertoo Spartacuksen sodasta Bella Civiliassa.
47 Bradley 1988, 371; Shaw 2001, 25.
48 Castrén & Frösén 1980, 44.
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Yhdysvaltain  tilanne  on  varsin  erilainen.  1800luvun  alusta  on  kulunut  huomattavasti  vähemmän

aikaa, joten erilaisia kirjoituksia on säilynyt paljon enemmän. Aika ja myöhemmät sukupolvet eivät

ole niin suuresti päässeet vaikuttamaan siihen, mitä meille on säilynyt. Meillä on paljon myös orjien

itsensä kirjoittamia lähteitä.

Asian  läheisyyden  vuoksi  Yhdysvaltain  orjuus  on  kiinnostanut  myös  tutkijoita,  joten  erilaista

orjuuteen  liittyvää  tutkimuskirjallisuutta  riittää. Orjien kapinoita  käsitteleviä  ensikäden  lähteitä  on

ollut  kuitenkin  vaikea  löytää  Suomesta  käsin.  Täältä  löytyy  kapinajohtajien  omaelämänkertoja

(sanottuja). Thomas Grayn oikeudenkäyntien aikaan kirjaama Confessions of Nat Turner on niistä

tunnetuin. Näistä elämänkerroista saa paljon arvokasta tietoa, mutta niitä ei kuitenkaan voi käyttää

varsinaisina  lähteinä, sillä antiikista ei ole säilynyt vastaavanlaisia kirjoituksia.49 Olenkin yrittänyt

löytää  ennen  sisällissotaa  kirjoitettuja  orjakapinakuvauksia.  Kirjoittajien  olisi  hyvä  kuulua  Etelän

valkoiseen eliittiin, josta suuri osa oli itse orjanomistajia.

Näiden ensikäden lähteiden löytäminen on ollut hankalaa. Niitä ei oikeastaan ole koottu mihinkään

lähteitä käsittelevään kirjaan. Yhdysvaltojen orjakapinoista ei ole  teosta,  johon olisi koottu kaikki

nimenomaan  orjakapinoita  käsittelevät  lähteet,  kuten  antiikin  saralta  löytyy  Brent  Shawn  vuonna

2001  julkaistu  teos Spartacus  and  the  Slave  Wars  –  A  Brief  History  with  Documents.50

Orjakapinoista51  sinänsä  on  kyllä  kirjoitettu  useita  tutkimuksia;  alan  klassikko  on  Herbert

Apthekerin  kirja American  Negro  Slave  Revolts.  Lisäksi  voidaan  mainita  esimerkiksi  Joseph

Carrollin  kirja Slave  Insurrections  in  the  United  States 1800  –  1865  sekä  vuonna 2004  julkaistu

Thomas  Higginsonin  kirja Black  Rebellion.  Se  sisältää  viisi  lukua  Higginsonin  vuonna  1889

julkaistusta kirjasta Travellers and Outlaws – Episodes in American History.

Tutkimuskirjallisuudesta  löytyy  myös  jonkin  verran  lainauksia  varsinaisista  ensikäden  lähteistä

kuten  sanomalehtijutuista.  Nämä  kirjojen  lainaukset  antavatkin  oleellisen  mahdollisuuden  kuulla

alkuperäisten tekstien ääntä. Onhan muistettava, että myös antiikin orjakapinoiden kuvaukset ovat

säilyneet meille yleensä myöhempien kirjoittajien lainauksien kautta.

49  Toisaalta  kyllä  esim.  Nat  Turnerin  tunnustukset  ovat  ”kirjurin”  kapinan  jälkeisessä  oikeudenkäynnissä  kirjaamia,
eivät Turnerin itsensä kirjoittamat. Siinä mielessä kirjoitukselle voi ehkä antaa enemmän painoarvoa.
50 Antiikin orjakapinoita käsittelevät lähteet löytyvät englanninkielisinä käännöksinä hyvin myös Zvi Yavetsin teoksesta
Slaves and slavery in ancient Rome.
51 Yhdysvaltojen kaikista orjakapinoista tietoa löytyy mm. Marion Kilsonin Phylonlehdessä vuonna 1964 julkaistusta
artikkelista Towards Freedom: An Analysis of Slave Revolts in the United States.
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Poikkeuksen aikaisemmin mainitsemaani Yhdysvaltoin kapinoiden lähdekirjojen puutteeseen tekee

Negro  University  Pressin  vuonna  1970  julkaisema  kirja  nimellä Slave Insurrections  –  Selected

Documents.  Kirjaan  on  koottu  näköispainoksena  kolme  1800luvun  alkupuolella kirjoitettua  ja

julkaistua  kirjoitusta.  Kaksi  teksteistä  on  vuodelta  1822  ja  ne  kertovat  Denmark  Veseyn

orjakapinasta  Charlestonissa.  Kolmas  teksti  on  Joshua  Coffinin  useista  orjakapinoista  kertova

kirjoitus An  Account  of  Some  of  the  Principal  Slave  Insurrections,  joka  on  alkujaan  ilmestynyt

vuonna  1834  Aliitteenä  A.  Phelps’n  teoksessa Lectures  on  Slavery  and  its  Remedy.  Kyseisen

tekstin on julkaissut myös American AntiSlavery Society vuonna 1860 eli juuri ennen sisällissotaa.

Lisäksi  muun  muassa  kirjasta The  Nat Turner  Rebellion  –  The  Historical  Event  and  the  Modern

Controversy  löytyy  useita  orjakapinoista  kertovia  aikalaistekstejä.  Nämä  tekstit  ovat  hyvin

informatiivisia  ja  hyvä  lisä  tutkimuskirjallisuudessa  esiintyvien  lyhyempien  lainauksien  antamaan

tietoon.
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2. Orjuudesta, orjista ja vastarinnasta

Orjuutta on esiintynyt lähes kaikissa yhteiskunnissa. Harvassa yhteisössä orjilla on kuitenkaan ollut

niin suuri merkitys ja rooli kuin antiikin Roomassa ja Yhdysvaltojen eteläosissa ennen sisällissotaa.

Nämä todelliset orjayhteiskunnat sopivatkin hyvin tutkimuskohteekseni.

Mikä  sitten  tekee  yhteisöstä  orjayhteiskunnan?  Varsinaisessa  orjayhteiskunnassa  orjia  on  hyvin

paljon.  He  muodostivat  yleensä  yli  viidenneksen  väestöstä  ja  orjayhteiskunnassa  orjilla  oli  tärkeä

rooli  tuotannossa  –  useimmiten  maataloudessa.  Näiden  kriteerien  mukaan on  ollut  olemassa  vain

viisi  todellista  orjayhteiskuntaa:  modernin  ajan  Brasilia,  Karibia  ja  USA,  antiikissa  roomalainen

Italia (ei siis koko imperiumi) ja Ateena.52

Roomaa  ei  voida kutsua orjayhteiskunnaksi  ennen  kolmannen  vuosisadan  puoliväliä  eKr.,  jolloin

alkoi  merentakaisten  alueiden  valloitus.  Sitä  ennen  orjien  osuus  väestöstä oli  ”liian”  pieni.  Vasta

toisella vuosisadalla eKr. Rooma toi niin paljon sotavankeja Italiaan ja Sisiliaan, että demografinen

kriteeri orjayhteiskunnalle täyttyi. Augustuksen aikaan orjat muodostivat jopa n. 35 % väestöstä.53

Myös  Yhdysvaltojen  etelävaltioissa  orjat  muodostivat  huomattavan  osan  väestöstä.  Virginiassa

orjakapinoiden  aikaan  1800luvun  alkupuolella  orjia  oli  noin  40  prosenttia  asukkaista.  Etelä

Carolinassa puolestaan orjat muodostivat Denmark Veseyn kapinan aikaan 1820luvulla peräti  yli

50 prosenttia väestöstä.54

Tärkeintä  orjayhteiskunnan  määrittelyssä  ei  kuitenkaan  ole  orjien  määrä  vaan  se,  oliko  heillä

huomattava  rooli  tuotannossa.  Ennen  teollistumista  tämä  tarkoitti,  että  orjien  tuli  muodostaa

maanviljelystyöväen  ydin.  Myös  kaivostoiminnan  osuus  oli  tärkeä.  Kaikki  orjat  eivät  tosin

orjayhteiskunnassa  ole  olleet  produktiivisissa  töissä.  Kun  militaarisen  aktiivisuuden  tai  tribuutin

avulla  saavutettiin  merkittävä  hyvinvointi,  orjia  saattoi  olla  myös  statuksen  merkkeinä.  Ateena

viidennellä  ja  neljännellä  vuosisadalla  eKr.  on  tunnetuin  esimerkki  kreikkalaisesta

kaupunkivaltiosta, jonka talouden perustana olivat orjat. Kolmannen vuosisadan lopulta lähtien eKr.

Italiassa ja Sisiliassa oli orjayhteiskunta.55

52 Mm. Bradley 1994, 12.
53 Bradley 1994, 12 – 13.
54 Jewett 2004, 206, 258.
55 Bradley 1994, 13; Garnsey 1996, 2 – 3.
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Myöhäisellä keisarikaudella Rooma ei kuitenkaan enää ollut orjayhteiskunta. Tuohon aikaan orjuus

ei  dominoinut  maaseudun  laajaalaista  tuotantoa  ja  kaupungeissakin  se  keskittyi  vain  valtion

tehtaisiin. Orjat eivät siis enää tuoneet suurta osaa eliitin tuloista.56

Tärkeä  tekijä  orjayhteiskunnan  synnyssä  oli  siis  sotilaallinen  vahvuus  tai  kyky  vangita  orjia

ryöstösaaliina  heikoimmista  yhteiskunnista.  Lisäksi  oli  oltava  olemassa  varakas  eliitti,  joka  oli

kyvykäs  ostamaan  orjia  sekä  yhteiskunnan  taloudessa  oli  oltava  tilaa  orjille.  Kaikki  nämä

edellytykset toteutuivat tasavallan loppuajan Roomassa.57

Useimmilla on oma mielikuvansa orjista ja orjuudesta. Mutta mikä oli todellisuutta antiikin ja 1800

luvun  alun  Yhdysvaltojen  etelävaltioiden  orjayhteiskunnissa?  Tässä  kappaleessa  tarkoitukseni  on

selvittää,  keitä  orjat  loppujen  lopuksi  olivat.  Miten  orjiksi  kuvausten  mukaan  jouduttiin?

Minkälaisia töitä orjat tekivät?

Lisäksi  selvittelen  lyhyesti, miten orjan tilaa vastaan kapinoitiin. Kerron perustiedon tutkimukseni

kohteena  olevista  orjakapinoista.  Milloin  orjakapinat  oikein  olivat?  Missä  kapinoitiin  ja  mitä

kapinan  aikana  oikein  tapahtui?  Ketkä  olivat  kapinoiden  johtajia?  Entä  mitä  muita  vastarinnan

muotoja orjat harjoittivat?

2.1. Orjaksi joutuminen ja orjien työt

Usein  kaikkia  orjia  ajatellaan  yhteisenä  joukkona,  jossa  jokaisella  oli  suunnilleen  samanlainen

kohtalo.  Orjuus  oli  kuitenkin  yksilöllinen  asia  ja  orjien  olosuhteetkin  saattoivat  vaihdella

huomattavasti.  Tavat  joutua  orjaksi  sekä  heidän  työtehtävänsä  ja  mahdollisuutensa  elämässä

vaihtelivat suuresti.

Välimeren alueella yleisin tapa joutua orjaksi oli ehkä oleminen häviävällä puolella sodissa. Etenkin

tasavallan ajan kahtena viimeisenä vuosisatana sotiminen oli Rooman valtakunnassa lähes jatkuvaa.

Valloitussodat  tuottivatkin  paljon  orjia  markkinoille.  Jopa  kokonaisten  kaupunkien  väestöjä

orjuutettiin kerralla.58 Kreikkalainen Galenos59 kirjoitti, että vain sotavangit olivat todellisia orjia.60

56 Bradley 1994, 14.
57 Garnsey 1996, 3.
58 Asiasta esimerkiksi Bradley 1994, 32; Levi 1976, 5.
59 Lääkäri Klaudios Galenos, eli 129 – 199 jKr.
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Toinen  orjuuden  päätarjonnan  lähde  oli  olemassa  olevan  orjaväestön  lisääntyminen.  Orjanaisille

syntyneet  lapset  saivat  äitinsä  statuksen.  Syntymästään  lähtien  orjina  olleita  kutsuttiin  nimellä

vernae.  He  yleensä  pitivätkin  itseään  erilaisina  kuin  orjuutetut  vangit. Vernaet  toimivat  usein

kotiorjina ja orjanomistajat pitivät heitä yleensä vähemmän hankalina kuin muita orjia. Vernaethan

olivat  syntyneet  ja  kasvaneet  orjuudessa  eivätkä  olleet  koskaan  tunteneet  muuta  olotilaa.

Hankaluutena  heidän  suhteensa  tosin  oli  se,  että  heitä  piti  ylläpitää  lapsuusaika.  Mutta  etenkin

myöhemmin keisariaikana tämä oli hyvin yleinen tapa orjien saamiseen.61

Myös merirosvous ja kidnappaus olivat antiikissa tärkeitä orjalähteitä. Tuohon aikaan käytiin lisäksi

sodankäynnistä  riippumatonta orjakauppaa,  sillä  jotkut hallitsijat olivat valmiita  vaihtamaan omaa

väestöään  materiaaliseen  hyvään.  Myös  hylätyt  lapset  joutuivat  yleensä  orjiksi,  sillä  heidät

pelastaneet saattoivat kasvattaa heidät orjiksi.62

Kaikki orjat eivät siis antiikin aikaan olleet sodassa vangittuja vihollisia, vaikka he tasavallan ajan

loppupuolella  muodostivatkin  suuren  osan  orjista.  Roomalainen  orjatarjonta  koostui  monesta  eri

lähteestä, jotka täydensivät toisiaan.

Yhdysvalloissa  suuri  osa  orjista  oli  1800luvun  alussa  jo  sellaisia,  jotka  olivat  syntyneet  orjiksi.

PohjoisAmerikan  brittisiirtokunnissa  oli  vakiintunut  jo  1720luvulta  lähtien  tilanne,  jossa  orjien

määrä kasvoi  selvästi enemmän  luonnollisen väestönlisäyksen kuin tuonnin kautta. Yhdysvaltojen

vuoden 1787 perustuslaissa kiellettiin orjakauppa vuodesta 1808 lähtien. Siihen asti Yhdysvaltojen

ulkopuolelta tuoduista orjista oli maksettava tuontitullia.63 Tämä vaikutti osaltaan siihen, että orjien

luontainen  lisääntyminen  pyrittiin  pitämään  mahdollisimman  korkeana.  Yhdysvaltojen  sisällä

käytiinkin  suhteellisen  vilkasta  orjakauppaa.64  1800luvun  alkupuolella  Yhdysvallat  pystyi  aika

hyvin ylläpitämään orjaväestöään pelkän luonnollisen lisääntymisen avulla.65

Tämän  tutkimuksen  kannalta  keskeisenä  aikakautena  eli  tasavallan  ajan  loppupuolella  Rooman

valtakunnassa  oli  siis  suuri  määrä  ensimmäisen  sukupolven  orjia.  Yhdysvalloissa  ensimmäisen

sukupolven orjien osuus orjaväestöstä oli pienempi.

60 Gal. De sanitate tuenda 2.1.
61 Bradley 1994, 33 – 34; Hughes 1977, 17.
62 Bradley 1989, 22; Bradley 1994, 35 – 38.
63 Ahonen 1996, 387 – 388.
64 Ahonen 1996, 395.
65 Turley 2000, 31.



15

Menestyksekkäät  valloitussodat  vaurastuttivat  suuresti  Rooman  valtakuntaa.  Tämä  vauraus

kuitenkin keskittyi suhteellisesti harvojen käsiin ja he käyttivät sitä ennen kaikkea maan hankintaan.

Maa  oli  ainoa  turvallinen  ja  arvostettu  suurimuotoinen  mahdollinen  investointi.  Monet  talonpojat

olivat  joutuneet  Rooman  armeijaan  ja joutuneet  luopumaan omistuksistaan, jotka  nyt  joutuivat

rikkaille. Vuoteen 140 eKr. mennessä Italian maataloudessa olikin perusteellinen muutos vallalla.66

Rikkaat organisoivat pikkuomistukset uudelleen suuremmiksi ja tuottavammiksi tiloiksi lisätäkseen

maahan  ja  orjiin  satsaamansa  investoinnin  tuottoa.  Tapahtuikin  muutos  omavaraisesta  taloudesta

markkinatalouteen,  joka  tuotti  ja kulutti  suuren  ylijäämän.  Kaupunkeihin  muuttaneet  talonpojat  ja

kaupunkiorjat  puolestaan  loivat  markkinat  latifundioiden  tuotteille.  He  kuluttivat  ylijäämäruoan,

mikä  kuljetettiin  kaupunkeihin  italialaisilta  orjatiloilta.67  Suurten  tilojen  syntyminen  muutti  myös

maankäyttöä,  kun  suuret  alat  viljelysmaata  muutettiin  karjalaitumiksi  (Villa  ja  liha  oli

arvokkaampaa kuin vilja.).68

Suurten  tilojen  synty  tänä valloitussotien  aikakautena  toi  esiin  työvoiman  puutteen,  johon  rikkaat

vastasivat  hankkimalla  orjia69.  Tasavallan  kahden  viimeisen  vuosisadan  aikana  Italian

maanviljelyyn  liittyneiden  orjien  määrä  lisääntyikin  huomattavasti.  Latifundioilla  oli

kahdentyyppisiä orjia. Orjat,  jotka viljelivät viljaa, viiniä, oliiveja  tms.,  työskentelivät  ideaalisesti

tarkan  valvonnan  alla.  Eteläisen  Italian  ja  Sisilian  avoimet  lakeudet  olivat  kuitenkin  kuivempia

eivätkä niin  helposti pystyneet  ylläpitämään markkinaorientoitunutta maanviljelystä,  joka perustui

myytävän  sadon  intensiiviseen  viljelyyn.  Näillä  alueilla  orjanomistajat  kehittivätkin  erilaisen

maanviljelystavan,  joka  sekoitti  viljasatojen  viljelemisen  ja  suurten  karja  ja  lammaslaumojen

kasvattamisen. Toisen orjatyypin muodostivat siis karjapaimenet, jotka ajoivat eläimet laitumelle ja

hoitivat  niitä  vuoden  ympäri.  Orjapaimenien  tuli  olla  vapaita  seuraamaan karjaa  sekä  aseistettuja

suojellakseen karjaa pedoilta ja rosvoilta.70

66 Bradley 1989, 19; Hopkins 1978, 13, Shaw 2001, 4.
67 Hopkins 1978, 2 – 3, 107; Shaw 2001, 10.
68 Hopkins 1978, 2 – 9, 13.
69 Orjien hyvänä puolena oli se, etteivät he olleet velvollisia tulla kutsutuiksi sotapalveluun. Lisäksi heidän oli tehtävä,
mitä  isäntä  sanoi  ja  heidät  voitiin  pakottaa  työskentelemään  pitkiä  tunteja  ympäri  vuoden.  Tämä  oli  oleellista  työn
tuottavuuden  kohottamiseksi.  Roomalaisessa  Italiassa  orjat  siis  tulivat  viljelemään  maata,  jota  vapaat
kansalaistalonpojat olivat jo aikaisemmin viljelleet. Hopkins 1978, 9, 106, 108.
70  Bradley  1994,  73;  Shaw  2001,  10  –  11.  Garnsey  on  sitä  mieltä,  että  orjatyövoima  ei  koskaan  ollut  dominanttia
maanviljelyksessä  Italian  ja  Sisilian  ulkopuolella.  Mm.  suurissa  maanviljelysprovinsseissa  Egyptissä  ja  Afrikassa
maanviljelysorjuus oli lähes olematonta ja maanvuokraus olikin yleisin tuotannon muoto koko imperiumissa. Kaikkina
aikoina vapaa maalaisväestö oli selvästi monilukuisempi kuin maalaisorjat. Garnsey 1998, 94, 135 – 136.
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Orjuus  Rooman  valtakunnassa  saattoi  kattaa  erilaisten  yhteiskunnallisten  asemien  koko  asteikon.

Orjien  työnkuvat  olivat  nimittäin  mitä  erilaisimpia.  Suuri  osa  orjista  toimi maataloudessa  ja

kotiorjina.  Jotkut  työskentelivät  kaivoksissa  tai  gladiaattoreina.  Ilmeisesti  mikään  ammatti71  ei

kuitenkaan ollut suljettu orjilta, minkä vuoksi monet entiset orjat jatkoivatkin vapautuksensa jälkeen

samoissa  töissä.  Muun  muassa  suurin  osa  lääkäreistä  Roomassa  oli  orjia  ja  vapautettuja.

Keisarillisen talouden orjat toimivat välillä imperiumin hallinnon alemmissa töissä.72

Oli olemassa myös taitavien orjien ”yläluokka”. He työskentelivät kodin ulkopuolella tuoden rahaa

talouteen  tekemällä käsitöitä,  kauppaa tms. Erityisesti päivittäisessä kauppaelämässä  (kaupanteko,

pankit  ym.)  orjat  toimivat  omistajiensa  agentteina  ja  heillä  oli  tietty  itsenäisyys.  Sodissa  saattoi

korkeasti sivistyneitäkin henkilöitä  joutua orjiksi  ja monet kreikkalaiset orjat  toimivat esimerkiksi

opettajina.  Kaupungeissa  henkilöt,  jotka  tarvitsivat  taitavia  työntekijöitä,  käyttivät  yleensä  orjia.

Vapaa väki puolestaan hoiti taitamattomia, väliaikaisia ja kausittaisia töitä. Jotkut orjat saivat  jopa

palkkaa  työstään.73  Lain  mukaan  orja  ei  kuitenkaan  voinut  omistaa  mitään.  He  olivat  myös

suvuttomia eikä heille sallittu oikeudellisia perhesiteitä.74

Yhdysvalloissa ei ollut samanlaista taitavien orjien ”yläluokkaa” kuin Roomassa. Toki monet olivat

arvostettuja  käsityötaitojensa  takia  ja  esimerkiksi  sepillä  oli  monia  etuja  tavalliseen  peltoorjaan

verrattuna. Monet käsityöläiset työskentelivät myös kodin ulkopuolella. Mutta orjat eivät toimineet

esimerkiksi opettajina, kuten kreikkalaiset sivistyneet Roomassa. Maatiloilla kotiorjat pitivät itseään

yleensä  parempina  kuin  pelloilla  työskentelevät  orjat.  Tähän  vaikutti  varmasti  se,  että  kotiorjat

olivat usein Yhdysvalloissa syntyneitä  ja he pitivät  itseään parempina kuin  juuri Afrikasta  tulleet.

On  myös  huomionarvoista,  että  muun  muassa  Virginiassa  ammattitaitoisten  orjien  lapset  yleensä

perivät vanhempiensa ammatin. Kotiorjien tyttäristä tuli myös palvelijoita taloihin ja käsityöläisten

pojista tuli käsityöläisiä.75

Orjanomistajat  pitivät  kuitenkin  yleensä  kotiorjia  ja  käsityöläisiä  orjien  tietynlaiseen  yläluokkaan

kuuluvina.  Nämä  orjat  olivat  yleensä  koulutettuja  ja  hyvätapaisia;  valkoisten  mielestä  he  olivat

myös älykkäämpiä. Myös historioitsijat ovat yleensä olleet sitä mieltä, että kotiorjat ja käsityöläiset

71 Poikkeuksena sotilaspalvelus.
72 Bradley 1994, 65; Finley 1980, 106; Hughes 1977, 38 – 40.
73 Bradley 1994, 75, 108; Garnsey 1996, 2 – 3, 5; Hughes 1977, 43; Levi 1976, 104.
74  Orjuus  ei  kunnioita  perhesiteitä,  joten  orjat  joutuivatkin  usein  eroon  sukulaisistaan.  Orjat  eivät  myöskään  saaneet
virallisesti mennä naimisiin.
75 Asiasta mm. Egerton 1993, 21.
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olivat  ylpeitä  korkeammasta  statuksestaan.  Maatyöläiset  puolestaan  näkivät  kotiorjat  usein

valkoisten vakoojina ja pettureina.76

Yleisesti ottaen Yhdysvaltojen etelävaltioissa noin kolme neljännestä orjista työskenteli pelloilla ja

viimeinen neljännes hoiti muita  työtehtäviä. Suurilla  tiloilla  ja kaupungeissa  työtehtävien kirjo oli

suurempi kuin pienemmillä tiloilla. Naispuolisilla orjilla kotipalvelijana olo oli kuitenkin oikeastaan

ainoa vaihtoehto peltotyölle.77

2.2. Orjakapinat – mitä tapahtui?

Rooman  tasavallan  ajan  loppupuolella  oli  kolme  suurta  orjakapinaa,  joita  monesti  kutsutaan

orjasodiksi. Ne sijoittuvat ajalle 140 eKr. – 70 eKr. Sisilia78  toimi kahden ensimmäisen orjasodan

näyttämönä  ja  kolmas  vaikutti  Italian  niemimaalla.  Jälkimaailma  tuntee  näistä  viimeisen  eli

Spartacuksen  orjasodan  parhaiten,  sillä  se  aiheutti  ongelmia  Roomallekin.  Myös  ennen  toista

vuosisataa eKr. oli ollut ainakin viisi selkeää orjakapinaa, mutta niistä ei ole paljon tietoa.79 Tässä

tutkimuksessa keskitytään kuitenkin antiikin osalta näihin kolmeen orjasotaan.

Yhdysvalloissa  tapahtui  paljonkin  pienempiä  orjakapinayrityksiä  tai  ainakin  valkoiset  olivat

tunnistavinaan  niitä.  Yleensä  Yhdysvaltojen  kohdalla  puhuttaessa  kolmesta  ”suuresta

orjakapinasta”,  tarkoitetaan  kahta  Virginiassa  ja  yhtä  EteläCarolinassa  1800luvun  alkupuolella

tapahtunutta  orjakapinaa.  Vuonna  1800  Virginiassa  oli  Gabrielin  kapina,  vuonna  1822  Etelä

Carolinassa Denmark Veseyn kapina  ja  viimein suurimpana Virginian  vuoden 1831 Nat Turnerin

kapina.80

Antiikin orjasodat

Diodoros  kertoo,  että  ensimmäisessä  orjasodassa  tapahtumat  alkoivat  Hennan81  kaupungissa,

keskellä  Sisiliaa.  Vauras  ja  julma  maanomistaja  Damofilos  ja  hänen  vaimonsa  kohtelivat  orjiaan

76 Kolchin 2003, 107.
77 Kolchin 2003, 105.
78 Ks. liite 2. Sisilia orjasotien aikaan.
79 Katso esim. Bradley 1989, 41 – 43; Ridley 1963, 29.
80  Yhdysvaltojen  orjakapinoista  voi  lukea  esimerkiksi  klassikoksi  muodostuneesta  Herbert  Apthekerin  kirjasta
American Negro Slave Revolts.
81  Henna  sijaitsee  vuoristoisessa  sisämaassa,  lähes  tuhat  metriä  merenpinnan  yläpuolella.  Se  oli  luontainen
vuoristolinnake, jonka strateginen sijainti oli vahva. Bradley 1989, 46.
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kohtuuttoman  julmasti.  Orjat  alkoivat  suunnitella  omistajiensa  surmaamista  ja  kysyivät  neuvoa

syyrialaiselta uskonnollisesti vaikutusvaltaiselta Eunusorjalta. Eunus neuvoi orjia toimimaan heti ja

yöllä  400  orjaa  hyökkäsi  kaupunkiin  tappaen  orjanomistajia  perheineen,  jolloin  monet  kotiorjat

liittyivät joukkoon tappaen oman isäntäväkensä.82

Suurin  osa  kaupunkilaisista  tapettiin,  samoin  kuin  Damofilos  vaimoineen.  Kapinoitsijat  julistivat

Eunuksen kuninkaakseen  ja hän otti nimen Antiokhos  ja kolme päivää ensimmäisen hyökkäyksen

jälkeen aseissa oli jo yli 6000 orjaa.83

Kuukauden sisällä Hennan tapahtumista etelämpänä syntyi  toinen, kilikialaisen Kleonin84  johtama

orjakapina.  Kaikki  toivoivat,  että  kaksi  kapinallisryhmää  ryhtyisi taistelemaan  keskenään,  mutta

Kleon  tunnustikin  Eunuksen  ylemmyyden  toimien  hänen  kenraalinaan,  joten  kapinat  yhdistyivät.

Monet kaupungit joutuivat orjien haltuun.85

Paikalliset vallanpitäjät eivät olleet saaneet kapinaa kukistettua ja orjat voittivat useissa taisteluissa

Roomasta  lähetetyt  joukotkin.  Vuonna  132  eKr.  konsuli  P.  Rupilius  tuli  alueelle  ja  piirityksen

jälkeen sai petoksen avulla vallatuksi kaksi orjakapinan vahvinta keskusta, Taorminan  ja Hennan.

Kleon kuoli yrittäessään paeta piiritetystä Hennasta ja Eunus saatiin kiinni luolista ja tapettiin.86

Toinen Sisilian orjasota puolestaan alkoi vuonna 104 eKr.87 eli sukupolvi ensimmäistä myöhemmin.

Roomalaiset  taistelivat  pohjoisessa  germaaneja  vastaan  ja  roomalaisten  pyytäessä  apua

liittolaiskuninkaalta tämä vastasi suuren osan väestään viedyn orjiksi Rooman provinsseihin. Niinpä

senaatti  julisti, ettei  liittolaisvaltioiden kansalaisia saanut pitää orjina. Sisilian kuvernööri Licinius

Nerva vapauttikin muutamassa päivässä 800 orjaa, mutta sitten, ilmeisesti rikkaiden painostuksesta,

hän  käski  muiden  vapautumista  hakeneiden  palata  omistajiensa  luo.  Tämä  sai  orjien  vastarinnan

puhkeamaan väkivaltaisesti.88

82 Diod. Sic. 34/35.2.10 – 12, 24b, 34 – 38.
83 Diod. Sic. 34/35.2.13 – 16, 24.
84  Kleonin  Diodoros  kertoo  toimineen  hevospaimenena  ja  samalla  maantierosvona.  Diod.  Sic.  34/35.2.43.  Myös
Kleonilla väitettiin olleen uskonnollisia voimia, erityisesti hän oli hyvä astrologiassa. Shaw 2001, 12.
85 Diod. Sic. 34/35.2.17, 43.
86  Diod.  Sic.  34/35.2.20  –  23.  Diodoroksen  korkein  antama  määrä  kapinoitsijoiden  lukumääräksi  on  200  000,  muut
lähteet antavat määräksi 60 000 ja 70 000. Ensimmäisestä orjasodasta lisää mm. Bradley 1989, 46 – 65.
87 Toinen orjasota 104 – 100 eKr.
88 Diod. Sic. 36.3.1 – 3.
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Ensimmäinen  episodi  tapahtui  lähellä  Halicyaea,  kun  kolmisenkymmentä  kahdelle  veljekselle

kuuluvaa orjaa tappoi omistajansa  ja etsi  sen  jälkeen  lisää kannattajia. Sisilialainen kuvernööri sai

petoksella kukistettua heidät, kun tuomittu maantierosvo toimi ”troijan hevosena”.89

Tämän  jälkeen  syntyi  uusi  kapina.  Orjakapinallisten  määrä  lisääntyi  nopeasti  ja  he  valitsivat

kuninkaakseen  Salvioksen90,  jolla  oli  tiettyä  uskonnollista  vaikutusvaltaa.  Orjat  eivät  onnistuneet

valloittamaan  Morgantinaa,  mutta  hallitsivat  aluetta  kaupungin ulkopuolella. Triokalaan  Salvios

perusti  tukikohtansa  ja  kutsui  kenraalikseen  kilikialaisen  Athenionin91,  joka  oli  johtanut  erillistä

kapinaa läntisessä Sisiliassa.92

Roomalaiset  lähettivät 17 000  sotilasta Sisiliaan  ja  taistelu käytiin Triokalan  lähellä. Roomalaiset

voittivat,  mutta  eivät  käyttäneet  tilannetta  hyväkseen  ja  kapinalliset  onnistuivat  sitten  pitämään

puoliaan Triokalassa. Orjat menestyivät edelleen. Salvioksen myöhemmin kuoltua Athenionista tuli

kuningas. Konsuli Gaius Aquillius joukkoineen voitti lopulta orjat ja tappoi Athenionin.93

Spartacuksen  orjasota  syttyi  vuonna  73  eKr.,  kun  noin  70  orjaa  pakeni  gladiaattorien

harjoituskoulusta  Capuasta94.  Suuri  osa  heistä  oli  traakialaisia  ja  gallialaisia  ja  heidän  johtajinaan

olivat traakialainen Spartacus sekä gallialaiset Kriksos ja Oenomaus. He pakenivat Vesuviukselle ja

myös monet muut orjat liittyivät kapinaan.95

Orjat  olivat  menestyksekkäitä  taisteluissaan  roomalaisia  vastaan  ja  kapinallisten  lukumäärä  vain

kasvoi.  He  marssivat  pohjoiseen,  mutta  kääntyivät  takaisin  etelään  päin.  Lopulta  Rooman  oli

lähetettävä  molemmat  konsulit  orjia  vastaan.  Nämä  kuitenkin  epäonnistuivat  ja  roomalaiset

nimittivät Crassuksen sotajoukkojensa johtajaksi.96

Spartacus perääntyi etelään ja yritti saada merirosvot kuljettamaan heidät Sisiliaan. Nämä kuitenkin

pettivät orjat ja Spartacus joukkoineen joutui  jumiin Crassuksen joukkojen tekemän muurin taakse

eteläiseen Italiaan. Lopulta he onnistuivat pääsemään muurin  läpi. Orjajoukko kuitenkin  jakaantui

89 Diod. Sic. 36.3.4 – 6.
90 Otti  itselleen kuninkaana nimen Tryfon. Diod. Sic. 36.7. Hänen kerrotaan olleen taitava ennustamaan  tulevaisuutta
mm. uhrattujen eläinten sisälmyksistä ja lintujen lennosta. Bradley 1989, 114.
91 Hän oli kahden veljeksen tilanhoitaja ja taitava astrologiassa. Diod. Sic. 36.5.1.
92 Diod. Sic. 36.4.1 – 7.2.
93 Diod. Sic. 36. 8 – 10. Lisätietoja toisesta orjasodasta Bradley 1989, 66 – 82.
94 Capuan kaupunki oli 1. vuosisadalla eKr. gladiaattorien tärkein koulutus ja asuinpaikka.
95 Plut. 8 – 9; App. civ. 1.116; Sall. 3.90 – 94.
96 App. civ. 117 – 118; Plut. Crassus 9 – 10.
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kahtia  gallialaisten  ja  germaanien  lähtiessä  omilleen  ja  Crassus  voittikin  nämä.  Lopulta  myös

Spartacuksen  joukot antautuivat avoimeen taisteluun  ja Spartacus kuoli  taistelussa. Henkiinjääneet

kuusituhatta orjaa ristiinnaulittiin Via Appian varrelle.97

Yhdysvaltojen kolme kuuluisaa orjakapinaa

Virginiassa Richmondin seudulla Gabriel Prosser veljineen sekä muutama muu henkilö suunnitteli

orjakapinaa. Heidän ajatuksenaan oli iskeä elokuun 30. päivä vuonna 1800. Hyökkäyspäivänä kaksi

orjaa  kertoi  suunnitelmasta  isännilleen  ja  valkoisten  nostoväkeä  varoitettiin  asiasta.  Samana  yönä

tuli  myös  valtava  myrsky,  joka  muun  muassa  vei  pois  sillat.  Tämä  esti  Gabrielin  armeijaa

kokoontumasta ja suunnitelma päätettiinkin siirtää seuraavaan päivään. Silloin kaupungin puolustus

oli kuitenkin jo kunnossa.98

Prosser  onnistui  pakenemaan  piiloutumalla  Norfolkiin  menevään  laivan.  Siellä  hänet  kuitenkin

petettiin.  Jouduttuaan  palaamaan  Richmondiin  Gabriel  oli  aluksi  koko  viikon  eristyksissä.

Oikeudenkäynnissä  Gabriel  kieltäytyi  tunnustamasta  suunnitelman  olemassaoloa  tai  todistamasta

muita vastaan. Hänet kuitenkin todettiin syylliseksi 6. päivä  lokakuuta  ja kuolemantuomio pantiin

toimeen seuraavana päivänä.99

Vuonna 1822  saatiin  Charlestonissa EteläCarolinassa  selville kapinasuunnitelma,  jonka  johtajana

oli Denmark Vesey. Monimutkaiseen verkostoon sanottiin kuuluneen useita tuhansia orjia ja vapaita

mustia.  Veseyn  kerrottiin  alkaneen  organisoida  kapinaa  talvella  1821  –  1822.  Yhdessä  muun

muassa Monday Gellin ja Peter Poyasin kanssa Vesey rekrytoi väkeä ja hankki aseita.100

Kapinan  oli  suunniteltu  alkavan  kuukauden  pimeimpänä  yönä  eli  heinäkuun  14.  päivä,  mutta

kapinoitsijat  petettiin  sitä  ennen.  Paennut  Vesey  vangittiin  22.6.1822  ja  kapinaa  seuranneissa

oikeudenkäynneissä Vesey ja useita kymmeniä muita mustia tuomittiin kuolemaan. Vesey hirtettiin

heinäkuun 2. päivä 1822.101

97 App. civ. 118 – 120; Plut. Crassus 10 – 11. Lisätietoja mm. Bradley 1989, 83 – 101. Ks.  liite 3.  Italian niemimaa
Spartacuksen orjasodan aikaan, 73 – 71 eKr.
98 Gabrielin kapinasta kertoo mm. Douglas R. Egerton kirjassaan Gabriel’s Rebellion. Myrskystä esim. Egerton 1993,
69.
99 Egerton 1993, 79, 94, 104 – 111.
100 Asiasta mm. Starobin 1971, 143.
101 An Account…  1822, 17, 43;  Starobin 1971, 143.
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Yhdysvaltojen  orjakapinoista  tunnetuin  eli  Nat  Turnerin  kapina  sattui  Southamptonissa102

Virginiassa vuonna 1831. Hyvin uskonnollinen ja mustien profeettana pitämä Nat Turner suunnitteli

kapinaa  muutamien  muiden  henkilöiden  kanssa.  Elokuun  20.  päivän  iltana  Nat  Turner  tapasi

kapinoitsijoita metsässä. Yöllä he menivät Turnerin isännän kotiin ja tappoivat tämän koko perheen.

Sen jälkeen he jatkoivat matkaansa muihin taloihin, tappaen valkoiset ihmiset. Orjajoukko lisääntyi

matkan  varrella,  mutta  oli  enimmilläänkin  ilmeisesti  vain  noin  50  –  70  henkeä.  Valkoisia  kuoli

kapinan aikana ainakin 55 henkeä.103

Orjien kapina  loppui,  kun aseistetut  joukot alkoivat  jahdata Turneria  ja  muita kapinoitsijoita. Osa

näistä  vangittiinkin  ja  hirtettiin.  Turner  pysytteli  piilossa  noin  kuusi  viikkoa  ennen  kuin  hänet

saatiin  kiinni  Norfolkissa104.  Marraskuun  5.  päivä  hänet  tuomittiin  kuolemaan  ja  11.  päivä  Nat

Turner lopulta hirtettiin.105

Muut orjien vastarinnan muodot

Aseellinen kapina oli kuitenkin poikkeus eikä sääntö orjayhteisöissä. Kapina ei suinkaan ollut ainoa

eikä  edes  yleinen  orjien  vastarinnan  muoto,  vaikka  se  onkin  ehkä  luonteensa  takia  saanut  eniten

huomiota.  Väkivaltainen  vastustushan  saattoi  orjankin  vaaraan,  mikä  toimi  varmaan  osittain

pelotteena.  Toisaalta  ehkä  äärimmäisin  tapa  etsiä  pakoa  orjuudesta  oli  itsemurha.  Ilmeisesti  orjat

ovat aina olleet tietoisia siitä, että orjuuden voi päättää tekemällä itsemurhan.106

Joskus  orjat  taas  tekivät  vain  henkilökohtaisen  väkivallan  teon  –  he  saattoivat  vaikka  tappaa

isäntänsä.  Tämä  oli  kuitenkin  varsin  riskialtista  ja  yleensä  johti  kaikkien  talouden  orjien

tappamiseen.  Nämähän  eivät  olleet  suorittaneet  velvollisuuttaan  pitää  huolta  isännästään.

Esimerkiksi vuonna 61 jKr. Rooman kaupungin prefekti murhattiin yhden orjansa toimesta ja kaikki

talouden noin 400 orjaa tapettiin.107

Erilaisia  vastarinnan  tapoja  ovat  olleet  mm.  valehtelu,  huijaaminen  ja  varastaminen.  Ruokaa

varastettiin  usein,  sillä  sen  nähtiin  oikeutetusti  kuuluvan  sen  eteen  työskenneille  orjille.  Orjat

saattoivat myös teeskennellä olevansa sairaita tai  työskennellä tarkoituksellisen hitaasti. Myöskään

102 Ks. liite 4. Yhdysvaltojen orjakapinaalueiden karttoja.
103 Asiasta mm. Gray 1831.
104 Ks. liite 5. Kuvia Nat Turnerista ja hänen kapinastaan.
105  Nat  Turnerin  kapinasta  mm.  McElrath  [http://afroamhistory.about.com/od/natturner/a/turnerrebellion.htm],  luettu
26.3.07.
106 Bradley 1984, 32; Bradley 1994, 112; Wiedemann 1992, 48.
107 Turley 2000, 133.

http://afroamhistory.about.com/od/natturner/a/turnerrebellion.htm
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pienen  sabotaasin  teko  ei  ollut  poikkeuksellista.  Orjat  saattoivat  muun  muassa  muka  vahingossa

särkeä maanviljelykseen  liittyviä  työvälineitä. Orjat  saattoivat etenkin  Amerikoissa  myös  näytellä

tyhmää  ja  näin  sabotoida  omistajien  aikeita.  Valitettiin  siitäkin,  että  uusia  työtekniikoita  ei  saatu

käyttöön, koska orjat teeskentelivät olevansa kömpelöitä ja oppimiskyvyttömiä.108

Columella109 kirjoittaa orjien  tekemistä vahingoista  kaukaisilla  viljatiloilla. Hänen  mukaansa orjat

eivät  ruokkineet  kunnolla  härkiä  ja  muita  eläimiä,  he  eivät  kyntäneet  maata  kunnolla  ja  väittivät

kylväneensä paljon enemmän siemeniä kuin todellisuudessa. Kylvettyä viljaa ei myöskään hoivattu

parhaan  mahdollisen  kasvutuloksen  saamiseksi  ja  puintivaiheessa  orjat  vähensivät  viljan  määrää

joko varastamalla sen itse tai olemalla vartioimatta viljaa varkaiden varalta.110

Roomalaiset  juristit puolestaan pitivät  itsestään selvänä, että orjat  ryöstivät kaikissa  mahdollisissa

tilanteissa.  Yleensä  varastetut  esineet  olivat  kuitenkin  pienessä  mittakaavassa.  Kirjoitustaitoiset

orjat puolestaan pystyivät väärentämään kirjapitoa ja dokumentteja isäntiensä haitaksi. Saattoivatpa

isäntiensä testamentin kirjoittajat joskus lisätä lauseen takaamaan oman vapautuksensa.111

Hiljainen  sabotaasi  oli  hyvä  tapa,  millä  orjat  saattoivat  ilmaista  turhautumistaan  asemaansa

ottamatta  kuitenkaan  suurta  riskiä.  Jotkut  vastarinnan  muodot  puolestaan  olivat  sisäisiä  ja  toivat

orjalle jotain psykologista vapautusta. He saattoivat juoruilla omistajiensa vahingoksi tai fantasioida

vallasta omistajan yli.112

Kaikkein  yleisin  tapa  vastustaa  orjuutta  ja  paeta  tilanteesta  oli  kuitenkin  karkaaminen.  Rooman

valtakunnassa  karkaamisen  yleisyyden  todisteena  ovat  muun  muassa  lukuisat  säilyneet  kirjeet  ja

ilmoitukset karanneista orjista. Myös roomalaisessa laissa puhuttiin karkureista.113

Yhdysvalloissa orjista vapaiden pohjoisten osavaltioiden olemassaolo toimi suurena houkuttimena,

vaikka  liittovaltion  lait  määräsivätkin  karanneet  orjat  palautettaviksi  omistajilleen  kaikkialta

Yhdysvalloista.  Joskus  orjat  karkasivatkin  pelkästään  saadakseen  väliaikaisen  paon  orjuudesta  tai

neuvotellakseen paluusta paremmilla ehdoilla. Turvallisen alueen  läheisyys tai kaukaisuus vaikutti

108 Bauer 1971, 48  49; Bradley 1994, 110; Kolchin 2003, 157; Turley 2000, 133.
109 Roomalainen kirjailija Lucius Iunius Moderatus Columella, eli n. 4 – 70 jKr.
110 Colum. 1.7.6 – 7.
111 Bradley 1994, 116 – 117.
112 Kolchin 2003, 157; Turley 2000, 133.
113 Esim. Shaw 2001, 51, 55.
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suuresti pakenemisen tavoitteisiin. Etelävaltioiden eteläosista päätyminen vapaalle alueelle ei ollut

kovin todennäköistä ja siellä karkurit pyrkivätkin lähinnä parantamaan olojaan.114

Orjien  ei  kannattanut  viedä  vastarintansa  muotoja  niin  pitkälle,  että  omistajalla  ei  ollut  mitään

menetettävää  heidän  tuhoamisessaan.  Pakeneminen  ja  pikkusabotaasi  näyttävätkin  olleen

yleisimmät vastarinnan muodot, sillä ne sallivat orjien haastaa vallitsevan järjestyksen ja aiheuttaa

tuhoa.  Ne  myös  estivät  omistajaa  käyttämästä  orjaansa  totaalisesti  hyväkseen  ja  vähensivät

omistajan  asemaa  vertaistensa  keskuudessa  kurinpuutteen  takia.  Nämä  strategiat  olivat  siis

tehokkaita ja suhteellisen turvallisia orjien kannalta.115

114 Ahonen 1996, 394; Bradley 1994, 110; Kolchin 2003, 157 – 159; Turley 2000, 134.
115 Ahonen 1996, 395; Bradley 1994, 129 – 130.
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3. ”Me vs. ne” – etnisyys kapinakuvauksissa

Nykyään mietittäessä etnisyyttä orjuuskysymyksessä, Yhdysvaltain orjuuden vuoksi  mieleen  tulee

lähinnä  ihonväriin  perustuva  ”rotuetnisyys”.  Yleensä  etnisyys  käsitetään  kuitenkin

”kansallisuudeksi”.  Tämä  ei  siis  tarkoita,  että  tietyn  maan  kansalaiset  kuuluisivat  kaikki  samaan

kansaan. Jokainen kuitenkin kuuluu johonkin väestöryhmään, joita voi yhdessä maassa olla useita.

Viime  vuosikymmenten  aikana  etnisyyskäsite  on  tullut  selkeimmin  esiin  Balkanin  tapahtumissa.

Jugoslavian  hajotessa  kaikille  selvisi  etnisten  ryhmien  vaikutus  ryhmätunteeseen.  Vaikka

esimerkiksi serbit ja kroaatit olivat eläneet kauan sovussa – mahdollisesti lähinaapureina, niin viime

kädessä  jokainen  kuitenkin  laski  itsensä  ja  laskettiin  kuuluvan  omaan  etniseen  ryhmäänsä.  He

muodostivat mejoukon ja toiset olivat muita, joihin oli helpompi liittää viholliskuva.

Tässä  luvussa  käsittelen  sitä,  ketkä  ovat  antiikissa  ja  Yhdysvalloissa  ovat  olleet  toisia

orjakapinoiden  aikaan.  Mitkä  ovat  ”toiseuden”  merkit?  On  tärkeää  selvittää,  miten  etnisyys  on

vaikuttanut  orjien  valintaan.    Otan  selvää  myös  siitä,  mikä  oli  orjien  (etenkin  kapinoitsijoiden)

tausta. Mitä kirjailijat kertovat kapinajohtajien taustasta ja sen vaikutuksesta kapinan syntymiseen

sekä  vaikutuksesta  muihin  kapinoitsijoihin?  Mitä  etnisyydestä  kerrotaan?  Painotetaanko  sitä

orjakapinakuvauksissa  ja  jos  vastaus  on  kyllä,  niin  miksi?  Onko  etnisyydellä/taustalla  ollut

vaikutusta kapinoinnin syntyyn? Miten orjien erilaisuutta on käytetty viholliskuvan luomisessa?

Keskityn  tässä  luvussa  myös  kapinoiden  syntymiseen.  Mitä  syitä  orjakapinoista  kirjoittaneet  ovat

antaneet  kapinoiden  syttymiselle?  Yritän  selvittää,  ovatko  kirjailijat  mahdollisesti  jonkin  vuoksi

painottaneet  kirjoituksissaan  tiettyjä  syitä.  Entä  mitä  mieltä  myöhemmät  tutkijat  ovat  olleet

orjakapinoiden syntysyistä?

3.1. Ketkä ovat toisia?

Toiseudella on tärkeä rooli oman identiteettimme rakentamisessa. Stuart Hall on analysoinut useita

syitä,  miksi  erot  ovat  niin  tärkeitä.  Voidaan  sanoa,  että  erot  ovat  välttämättömiä  merkityksen

kannalta. Saussuren mukaan tiedämme esimerkiksi, mitä musta tarkoittaa siksi, että voimme erottaa

sen vastakohdastaan eli valkoisesta. Mustan ja valkoisen välinen ero on lopulta se, mikä merkitsee

ja  kantaa  merkitystä.  Toisaalta  voidaan  selittää,  että  eroa  tarvitaan,  koska  merkityksiä  on
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mahdollista  rakentaa  ainoastaan  dialogissa  toisen  kanssa.  Jotkut  taas  ovat  sitä  mieltä,  että  erojen

merkitseminen on varsinaisen kulttuurin perusta.116

Myös  orjuudessa  toiseudella  on  tärkeä  rooli.  Lähes  aina  orjanomistajat  näkivät  orjat  jollain  lailla

erilaisina  ja  sen  vuoksi  yleensä  huonompina.  Orjiksi  sopivia  on  pidetty  usein  tärkeissä  suhteissa

alempiarvoisina.  Heidät  nähtiin  myös  ehkä  vihamielisinä  niitä  kohtaan,  jotka  orjuuttivat  heitä.

Useasti oman ryhmän jäsenten orjuuttaminen on nähty ainakin huonona käytöksenä, jollei kokonaan

tabuna. On toki luontevaa, että on haluttu suojella omaa väkeä orjuuden nöyryyttävältä olosuhteelta.

Näkemys  muista  toisina  on  myös vahvistanut  kuvaa  omasta  ryhmästä.  Oli  myös  tärkeää,  että

yhteisössä vallitsi yksimielisyys siitä, keitä oli sopiva orjuuttaa.117

Platon valitteli sitä, että kreikkalaiset orjuuttivat toisia kreikkalaisia  ja osoitti barbaarit paremmiksi

orjuuden  kohteiksi.  Myös  Aristoteles  luonnehti  Politiikkateoksessaan  barbaareja  luonnollisiksi

orjiksi.118 Klassisessa Attikassa ateenalaiset olivatkin haluttomia orjuuttamaan muita kreikkalaisia,

tai  jos  tekivät  niin,  kuljettivat  heidät  kreikkalaisen  maailman  ulkopuolelle  ja  sen  sijaan  omistivat

itse eikreikkalaisia barbaareja.119

Käsitys  ulkopuolisista  ensisijaisena  orjamateriaalina  kehittyi  ajan  kuluessa.  Ilmeisesti  Kreikassa

ajatus  juurtui  kuudennella  vuosisadalla  eKr.  ja  Roomassa  neljänneltä  vuosisadalta  eKr.  lähtien.

Kreikassa merkittävä rooli oli Solonin vuonna 594 eKr. tekemillä uudistuksilla. Niissä selkeytettiin

kansalaisuutta  ja  muun  muassa  vapautettiin  kansalaiset  velkaorjuudesta.  Köyhätkään  kansalaiset

eivät enää voineet tehdä työtä muiden hyväksi. Solonin jälkeen Ateenan kansalaisia joutuikin vain

poikkeustapauksissa  orjuuteen  omassa  valtiossaan.  Tämä  johti  tietysti  orjien  tuontiin  Ateenan

ulkopuolelta  ja  sama  prosessi  käynnistyi  myös  muissa  Kreikan  kaupunkivaltioissa.  Yleisimmät

orjien  lähteet  olivat  Traakia,  Fryygia  ja  VähäAasian  muut  osat.  Siis  kreikkaa  puhumattomat

barbaarit  olivat  orjuuttamisen  kohteina.120  Rooman  tasavallan  aikana  puolestaan  mainitaan  usein,

että  juutalaiset,  syyrialaiset,  meedialaiset,  lyydialaiset  ja  itse  asiassa  kaikki  aasialaiset  olivat

orjuuteen syntyneitä.121

116 Hall 2002, 153 – 155.
117 Asiasta on kirjoittanut mm. Turley kirjassaan Slavery.
118 Aristot. Pol. I.4 – 8; Garnsey 1996, 14.
119 Turley 2000, 2.
120 Turley 2000, 20.
121 Mm. Liviukselta ja Cicerolta löytyy tällaisia mainintoja. Finley 1980, 119.
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Juutalaisessa  yhteiskunnassa  puolestaan  juutalaisten  orjuuttaminen  ei  ollut  suotavaa  ja  jos  sitä

tapahtui,  orjuusaika  oli  rajattu  kuuteen  vuoteen.  Juutalainen  orja  säilytti  perhesuhteensa  ja

asemansa.  Häntä  voikin  luonnehtia  ennemmin  sopimuspalvelijaksi  kuin  orjaksi.  Eijuutalaisten

orjuuttaminen  puolestaan  hyväksyttiin  ja  se  oli  elämän  kestävää.  Heistä  myös  tuli  isännän

omaisuutta.122

Rodulla,  etnisyydellä  tai  rikollisuudella  on  siis  ollut  keskeinen  merkitys  erilaisuuden  ja

huonommuuden  käsittämisen  lähteenä.  Mutta  myös  sotavangiksi  joutuminen  tai  kuuluminen  eri

kulttuurisen  ryhmään, on  monesti aiheuttanut orjuuttamisen.  Kristityt, muslimit  ja juutalaiset ovat

eri aikoina pitäneet oikeutettuna muihin uskontoihin tai kulttuureihin kuuluvien orjuuttamista. Kun

orjat ovat sitten kääntyneet orjanomistajien uskoon, se on aiheuttanut sekaannusta ja kääntymistä on

saatettu vastustaa, sillä sehän on eliminoinut erilaisuuden perustan. Tämä erilaisuuden todistehan on

ollut perusteena, miksi he eivät nauti samaa suojaa kuin minkä yhteisö takaa omille jäsenilleen.123

Tärkeä  tapa  orjien  määrittelyssä  ulkopuolisiksi  on  ollut  vihollisuus.  He  ovat  ulkomaalaisia/

barbaareja/ etnisesti erilaisia. Marginaalisuuteen on vaikuttanut myös se, että he ovat saattaneet olla

muukalaisia  kaukaa,  vaikuttaneet  pakanoilta  tai  uskottomilta.  He  ovat  saattaneet  myös kuulua  eri

rotuun, mikä on käsitetty etenkin fyysisen ulkonäön (etenkin ihon tumman värin) perusteella.124

Eri  erojen  merkitys  on  vaihdellut  suuresti  ajan  ja  paikan  mukaan.  Esimerkiksi  antiikin  Kreikassa

rodulla  tai  ihonvärillä  oli  vain  vähän  merkitystä  –  tärkeintä  oli  erilaisuus  etnisyyden  ja  kielen

perusteella.  Etenkin  ne  ulkopuoliset,  jotka  voitiin  määritellä  useamman  kuin  yhden  merkittävän

eron  perusteella,  ovat  olleet  erityisen  ”alttiita”  orjuuttamiselle  (esim.  sotavangit,  joilla  eri  usko).

Lisäksi  valta  määritellä,  kuka  on  vähäpätöinen  ja  siksi  orjuutettavaksi  sopiva,  on  joskus  ollut

oikeutus  sinänsä.  Se  ei  aina  ole  ollut  sidottua  pysyviin  erilaisuuden  merkkeihin.  Esimerkiksi

islamilaisessa  maailmassa  toisten  muslimien  orjuuttaminen  on  ollut  ehdottomasti  kielletty.

Vihollisten kohdalla on kuitenkin saatettu väittää, että he eivät ole  todellisia muslimeja  ja  tällä on

oikeutettu alistaminen.125

122 Garnsey 1996, 27.
123 Turley 2000, 2 – 3.
124 Turley 2000, 28.
125 Turley 2000, 24, 28 – 29.
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Antiikissa  orjat  eivät  olleet  mikään  homogeeninen  ryhmä.  He  tulivat  erilaisista  etnisistä126,

kielellisistä  ja  kulttuurisista  lähtökohdista  ja  he  joutuivat  orjiksi  hyvinkin  eri  tavoilla.127  Lisäksi

orjien  työt  olivat  niin  erilaisia,  että  Rooman  orjat  eivät  koskaan pystyneet  muodostamaan  yhtä,

homogeenistä  luokkaa – tosin kaikilla orjilla oli  sama  juridinen status ja orjan  ja vapaan perusero

vaikutti  kaikkiin.  Orjien  heterogeenisyys  olikin  orjanomistajien  tavoitteena.  Niin  pitkälle  kuin

tiedetään, ei orjaväestön keskuudessa koskaan kehittynyt yhteisen identiteetin tunnetta.128

Amerikoissa orjuus  identifioitui  lähinnä afrikkalaisiin,  joiden  fyysinen erilaisuus nähtiin ulkoisena

merkkinä  orjuuteen  sopivasta  luonnosta.  Rotujen  hierarkkiset  suhteet  ja  etenkin  oletus  valkoisen

rodun  ylivoimaisuudesta  ja  oikeudesta  dominoida  alempiarvoista  mustaa  rotua  toimi  perustana

orjuuden  määrittelylle  Atlantin  maailmassa.129  Orjakaupan  voimakkaan  laajenemisen  myötä

afrikkalaisiin  liitettiin  1600luvun  alusta  lähtien  käsite  ”negro”,  joka  samaistettiin  orjan

käsitteeseen. Syntyneen kehäpäätelmän mukaan neekerit olivat orjia, koska he olivat alempiarvoisia

–  alempiarvoisia  he  olivat,  koska  he  olivat  orjia.  Jotkut  transatlanttiseen  orjakauppaan

osallistuneista  korostivat  afrikkalaisten  toiseutta  väittämällä,  etteivät  nämä  eronneet  olennaisesti

eläimistä. Esitettiinpä jopa kysymys, olivatko tummaihoiset ollenkaan ihmisiä.130

Mustan  orjuuden  aikana  tummaihoiset  nähtiin  monesti  luonnostaan  pakkotyöhön  syntyneenä

väkenä,  joka  ei  soveltunut  mihinkään  muuhun.  Toisaalta  oltiin  varmoja  mustien  synnynnäisestä

alkukantaisuudesta sekä yksinkertaisuudesta. Tämä erilaisuus nähtiin  luonnollisena, mikä oli hyvä

puolustelu orjuudelle. Luonnolliset erothan ovat pysyviä ja kiinteitä, eivätkä siis muutettavissa.131

Monen etelävaltiolaisen orjanomistajan  mielestä  afrikkalaiset olivatkin  joka  tavalla  alempi  rotu  ja

tummaihoiset  oli  suunniteltu  heidän  käyttöönsä.  Esimerkiksi  eteläcarolinalainen  poliitikko  ja

plantaasinomistaja  James  Hammond132  uskoi,  että  pienikin  osuus  mustaa  verta  teki  henkilöstä

126 Suuri osa orjista oli itäisen Välimeren alueelta kotoisin ja monesti heitä kaikkia kutsuttiin syyrialaisiksi.
Muut  orjat  olivat  lähtöisin  läntisestä  Euroopasta  Reinin  ja Tonavan  tiiviisti  asutetuilta mutta  materiaalisesti  köyhiltä
alueilta ja alueelta pohjoiseen Tonavasta ja Mustastamerestä itäisessä Euroopassa ja läntisessä Euraasiassa. Traakia oli
risteyspaikka ihmiskaupassa ja itse myös suuri orjalähde. Orjien joukossa oli myös galleja ja germaaneja. Shaw 2001, 8
– 9.
127  Roomalainen  orjatarjonta  koostui monesta  eri  lähteestä,  jotka vahvistivat  toisiaan.  Asiasta  ovat  kirjoittaneet  mm.
Bradley 1989, 19 – 22; Bradley 1994, 32 – 37, 39; Garlan 1987.
128 Bradley 1994, 72, 75.
129 Turley 2000, 24 – 25.
130 Jokisalo 1999, 31 – 32, 34; Jordan 1977, 28.
131 Hall 2002, 169.
132 Eli 1807 – 1864.
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mustan  ja siis  alempiarvoisen  ja orjaksi  sopivan. Niinpä hän piti orjina omia mulattilapsiaankin  ja

oli vakaasti sitä mieltä, että orjuus perheessä oli näiden onnellisin maanpäällinen olotila.133

3.2. Etnisyys orjakapinoitsijoiden kuvauksissa

Puhuttaessa  etnisyydestä  orjakapinakuvauksissa  on  otettava  huomioon,  että  Sisilian  orjasotien

päälähteemme  Diodoros  oli  itse  kreikkalaissyntyinen.  Hän  oli  kotoisin  Agyrionin  kaupungista

Sisiliasta ja historiakirjansa hän kirjoitti asetuttuaan Roomaan.134

Antiikin  kirjoittajien  maininnat  orjakapinoitsijoiden  ja  orjakapinajohtajien  kansallisuuksista  voi

nähdä  yrityksenä  painottaa orjien  heterogeenisyyttä. Orjan  statuksen  lisäksi  orjilla  ei  ollut  mitään

yhteistä  tekijää,  mikä  olisi  toiminut  yhdistävänä  tekijänä.  Päinvastoin  orjien  erilainen  tausta  saa

heidät  samastumaan  eniten  omaan  kansallisuuteensa  kuuluviin.  Näin  siis  orjista  ei  pääsisi

muodostumaan isoa yhtenäistä ryhmää, joka yksissä tuumin ryhtyisi kapinoimaan isäntiään vastaan.

Kirjoittajat eivät kuitenkaan yleensä kerro paljon kapinoitsijoiden kansalaisuuksista. Lähinnä joskus

mainitaan  kapinajohtajan  kansalaisuus,  mutta  ei  aina  sitäkään.  Ensimmäisen  orjasodan  kohdalla

Diodoros  mainitsee  Eunuksen  olleen  kotoisin  Syyriasta  ja  sanoo  myös  kapinan  toisen  johtajan,

Kleonin, olleen kilikialainen. Hän mainitsee myös Eunuksen vaimon olleen syyrialainen. Etnisestä

alkuperästä Diodoros mainitsee myös erään Eunuksen kuninkaalliseksi neuvonantajaksi nimittämän

henkilön  olleen  nimeltään  Akhaios.  Tämä  oli  sekä  nimeltään  että  etniseltä  alkuperältään

akhaialainen.135  Monet  muutkin  auktorit  mainitsevat  lähinnä  vain,  että  Eunus  oli  Syyriasta

kotoisin.136

Fotioksen  version  lopussa  Diodoros  vielä  mainitsee  Eunuksen,  kapinoitsijoiden  kuninkaan,

kutsuneen  itseään  Antiokhokseksi  ja  kapinajoukkoaan  syyrialaisiksi.137  Mutta  muuten

kapinoitsijoiden kansalaisuuksista ei mainita mitään. Tuskin kaikki Eunuksen  joukkoon kuuluneet

olivat  syyrialaisia.  Ehkä  he  ovat  niin  monesta  kansalaisuudesta  kotoisin,  ettei  ole  mieltä  mainita

kaikkia. Tai sitten sillä ei ole varsinaista merkitystä. He ovat orjia, se on kaikki, mitä roomalaisten

tarvitsee tietää.

133 Bleser 1988, xi, 20.
134 Shaw 2001, 79.
135 Diod. Sic. 34/35.2.5, 16 – 17.
136 Esim. Flor. 2.7.1 – 8.
137 Diod. Sic. 34/35.2.24.
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Toisaalta  Diodoros  mainitsee  kyllä  Tauromenionin  kaupungin  päätyneen  takaisin  roomalaisten

käsiin  vasta,  kun  syyrialainen  Sarapionniminen  orja  petti  kaupungin.138  Miksi  hän  mainitsee

kohtalontoverinsa pettäneen orjan kansalaisuuden? Voisiko syynä olla se, että Diodoros on halunnut

painottaa sitä, ettei pelkkä yhteinen139 etninen tausta  riittänyt pitämään orjia uskollisina  toisilleen?

Toisaalta  roomalaisillahan  oli  tapana  kutsua  idästä  kotoisin  olevia  orjia  yleisesti  ottaen

syyrialaisiksi140,  joten  on  vaikea  tietää,  kuuluivatko  Eunus  ja  Sarapion  todella  samaan  etniseen

ryhmään.

Antiikin  kirjallisuudessa  on  tosiaan  välillä  vaikea  selvittää,  mitä  oikein  tarkoitetaan  syyrialaisilla.

Antiikissa  määritelmä syyrialainen  saattoi  viitata alkuperään, kieleen, kulttuuriin  tai  jopa kaikkiin

Syyrian  provinssin  asukkaisiin  riippumatta  heidän  alkuperästään.  Yleisesti  ottaen  syyrialaisia

pidettiin kuitenkin orjuuteen syntyneinä.141

Toisen  orjasodan  kohdalla  Diodoros  ei  mainitse  sen  tärkeimmän  johtajan,  Salvioksen,

kansalaisuutta.  Diodoros  kuitenkin  mainitsee  Athenionin,  kapinan  toisen  johtajan,  olleen kotoisin

Kilikiasta. Myös Florus ja Cassius Dio kertovat Athenionin olleen kilikialainen.142

Etenkin  Spartacuksen  sodan  kuvauksissa  käy  hyvin  selville  orjien  heterogeenisyys.  Orjajoukko

jakaantui  kahtia  gallialaisten  ja  germaanien  lähtiessä  omilleen  Kriksoksen  ja  Oenomauksen

johdolla.143 Traakialaiset puolestaan seurasivat traakialaista Spartacusta.144

On  varsin  sopivaa,  että  kapinoivien  orjien  johtajana  oli  traakialainen  Spartacus.  Antiikissa

traakialaisia  pidettiin  yleisesti  ottaen  sotaisina  ja  erittäin  vahvoina.  Myös  gallialaisia  pidettiin

rohkeina sotilaina, vaikkakin  impulsiivisina. Sodassa he olivat kuulemma aluksi tehokkaita, mutta

eivät kestäviä.145

Spartacuksen  sodan  kuvauksissa  painotetaan  gladiaattoreiden  ja  heitä  seuranneiden  orjien

jakautumista eri kansalaisuuksiin. Tämän vuoksi he eivät pysyneet yhtenä suurena joukkona, vaan

138 Diod. Sic. 34/35.2.20 – 21.
139 Kapinan johtaja Eunus oli myös syyrialainen.
140 Shaw 2001, 8.
141 Isaac 2004, 335 – 338.
142 Diod. Sic. 36.5.1; Flor. 2.7.9; Cass. Dio 93.4.
143 App. civ. 116 – 118.
144 App. civ. 118 – 120; Plut. Crassus 10 – 11. Lisätietoja mm. Bradley 1989, 83 – 101. Traakia oli alue, johon kuului
nykyKreikan koillisin alue, luoteinen Bulgaria ja pieni osa Turkkia länteen Bosporista.
145 Isaac 2004, 267, 295, 411 – 426.
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jakautuivat  kansallisuuksien  mukaan  pienempiin  ryhmiin,  mikä  helpotti  vastustajien  tehtävää.146

Orjanomistajat  suosivatkin  orjien  heterogeenisyyttä,  sillä  se  taas  kerran  vähensi  väkivaltaisen  ja

suurimuotoisen  vastarinnan  vaaraa.  Eihän  orjilla  ollut  välttämättä  yhteistä  kulttuuritaustaa  eikä

muita yhdistäviä siteitä.

Yhdysvalloissa tilanne oli erilainen. Kaikkia orjia yhdisti yksi asia, nimittäin hallitsevasta väestöstä

erilainen  ihonväri.  Antiikissa  orjille  ei  ollut  määrätty  yhtenäistä  asua,  koska  ei  haluttu  orjien

näkevän,  kuinka  suuren  osan  väestä  he  muodostivat.  Yhdysvalloissa  orjien  oli  helppo  tunnistaa

toisensa  ja  tajuta  suuri  määränsä,  koska  tummaa  ihonväriä  ei  voi  peittää.  Ja  harvoja  poikkeuksia

lukuun  ottamatta  etenkin  etelävaltioissa  kaikki  tummaihoiset  olivat orjia.  Erilaisista  lähtökohdista

huolimatta kaikkia orjia siis yhdisti heidät selkeästi vapaista erottava asia.

Kapinoitsevien  orjien  varsinaiseen  etniseen  taustaan  ei  Yhdysvalloissa  näytetä  kiinnitettävän

paljonkaan  huomiota.  Veseyn  kapinasta  kerrottaessa  kyllä  mainitaan  Monday  Gellin  olleen

syntyjään  Eboheimosta  ja  Gullah  Jackin  syntyneen  Angolassa.147  Nämä  tiedot  tulevat  kuitenkin

esiin lähinnä sivulauseessa eikä niillä näytä olevan mitään suurempaa merkitystä.

Orjakapinakuvauksissa  valkoiset  kirjoittajat  näyttävät  korostavan  sitä,  että  kapinoitsijoiden

tarkoituksena oli tuhota valkoiset. Muun muassa Denmark Veseyn kapinasta kerrottaessa mainitaan

salaliiton  paljastaneen  orjan  tunnustaneen,  että  kapinan  tavoitteena  oli  kaikkien  valkoisten

surmaaminen.148

Tummaihoisten  kapina  nähtiin  uhkana  yhteiskuntajärjestykselle.  Se  toi  mieliin  hullun  maailman,

jossa  mustilla  olisi  valta  valkoisten  yli.  Lähes  kaikkialla  mustien  salaliittojen  katsottiin  tähtäävän

vapauden  lisäksi  mustien  valtaan.  Kapinoitsijoiden  sanottiin  usein  suunnitelleen  paikkakunnan

kaikkien – tai lähes kaikkien – valkoisten tappamista. Uudisasukkaat näkivät orjakapinan siis myös

sosiaalisena vallankumouksena.149

Myös vapaat  ja vapautetut mustat nähtiin orjaluokkaan kuuluvina. Uudisasukkaiden mielestä usein

tärkein vaaran  lähde oli  musta,  joka ei ollut orja. Monet vapaita tummaihoisia rajoittavista  laeista

146 Esim. App. civ. 1.117; Plut. Crassus 11.
147 An Account...1822, 21, 23.
148 An Account… 1822, 7.
149 Jordan 1977, 114 – 115.
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väittivät,  että  he  olivat  taipuvaisia  vastaanottamaan  orjien  varastamia  tavaroita  ja  piilottamaan

karkureita. Vapaiden mustien ja mulattien uskottiin myös monesti sekaantuneen orjakapinoihin.

Vapaa  musta  oli  kolmas  osapuoli  tilanteessa,  joka  oli  rakennettu  kahdelle  (mustalle  orjalle  ja

vapaalle  valkoiselle). Uudisasukkaat  monesti olettivat,  että  vapaa  musta oli  enemmän  musta kuin

vapaa.  Ajateltiin,  että  vapaat  mustat  olisivat  aina  väriveljiensä  puolella,  eivätkä  lailliselta

statukseltaan  samanlaisten  eli  vapaiden  (valkoisten)  puolella  konfliktin  sattuessa.  Koska  orjuus

Amerikoissa  perustui  niin  selkeästi  rotuun,  vapaat  mustat  eivät  voineet  ajatella  itseään  valkoisen

yhteisön  täysivaltaisina  jäseninä.  Oletettiin  myös,  että  kaikki  valkoiset  miehet  olisivat  samalla

puolella  kriisin  sattuessa.  1600luvulla  oli  vielä  pelätty,  että  valkoiset  palvelijat  ja  mustat  orjat

saattaisivat  yhdistää  voimansa  kapinassa,  mutta myöhemmin  tämä  ei  enää  huolettanut  ihmisiä.150

Rajanveto mustan ja valkoisen välillä oli niin selvä.

Virginiassa kiellettiin vuonna 1705 ketään tummaihoista, mulattia  tai  intiaania nostamasta kättään

ketään  valkoihoista  vastaan.  Kun  orjat  tarjosivat  väkivaltaista  vastustusta  valkoisten  ihmisten

auktoriteettia  kohtaan,  reaktio  oli  hyvin  nopea.  Katkaistu  pää  saatettiin  seivästää  jonkin  julkisen

paikan paaluun muistutukseksi, että mustia käsiä ei pidä koskaan nostaa valkoista vastaan.151

Vuonna  1723  Virginia  kielsi  vapaita  mustia  äänestämästä.  Kielto  tuli  voimaan  heti  yhden  orjien

salaliiton  jälkeen.  Koska  mustat  orjat  pelästyttivät  valkoiset  isäntänsä,  Amerikan  vapautetut

menettivät  äänioikeutensa.  Englantilaiset  kysyivät  muutama  vuosi  myöhemmin,  miksi  vapaat

mustat  ja  mulatit  eivät  saaneet  äänestää  Virginiassa.  Tällöin  kuvernööri  William  Gooch  pyrki

kertomaan ylemmilleen plantaasielämän realiteeteista.152

Lakiasäätävä  kokous  näki  tarpeelliseksi,  ei  vain  tehdä  Orjien  Tapaamisista  hyvin

Rangaistavaa,  vaan  määrätä  ikuisen  Polttomerkin  Vapaiden  Neekerien  ja  Mulattien

ylle  sulkemalla  heidät  tuon  suuren  Vapaan  miehen  Etuoikeuden ulkopuolelle,  hyvin

tietäen, että  he  aina  liittyivät,  ja  aina  tulevat  liittymään Orjiin  ja  suosimaan  heitä.  Ja

samoin  sanotaan  että  se  on  tehty  tarkoituksella,  mikä  minun  nähtävä  hyvänä,

tekemään  vapaat  Neekerit  tietoisiksi  että  ero  pitäisi  tehdä  heidän  jälkeläistensä  ja

Englantilaisten  Jälkeläisten  välillä,  joiden  kanssa  he  eivät  koskaan  tule  olemaan

150 Jordan 1977, 122 – 123, 134.
151 Jordan 1977, 112, 135.
152 Jordan 1977, 126 – 127.
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Yhdenvertaisia.  …   samoin  kuin  säilyttämään  asiaankuuluvan  Eron  heidän  ja  heitä

Parempien välillä,… 153

Kuvernööri  Coochin  kirjeestä  käy  selvästi  ilmi  valkoisten  siirtolaisten  mentaliteetti.  Vapaiden

mustien  nähtiin  olevan  aina  muiden  tummaihoisten  eli  orjien  puolella  valkoisia  vastaan.  Kaikki

mustat  olivat  valkoisia  huonompia  ja  alempiarvoisia.  Äänioikeus  nähtiinkin  tärkeänä  ryhmiä

erottavana asiana ja siis valkoihoisten etuoikeutena.

Antiikissa  tärkeintä  oli  ero  vapaan  ja  orjan  välillä  –  Yhdysvalloissa  ero  oli  mustan  ja  valkoisen

välillä. Tähän  vaikutti  se, että antiikissa orjat  tulivat  monesta eri kansallisuudesta,  mutta he eivät

yleensä  erottuneet  ulkonäöltään  vapaista.  Heiltä  vain  puuttui  suuri  osa  vapaille  suoduista

oikeuksista. Yhdysvalloissa  taas  tärkeintä ei ollut henkilön kansallisuus vaan  ihonväri. Tummasta

ihonväristä  oli  tullut  selkeä  orjuuden  merkki.  Se  erotti  ihmiset  toisistaan  tehokkaammin  kuin

todellinen (laillinen status) orjan ja vapaan ero.

3.3. Kapinoinnin syyt

Mikä  sitten  on  ollut  aseellisen  kapinoinnin  sytykkeenä?  Etenkin  antiikin  kohdalla  olemme

riippuvaisia orjasodista kirjoittaneiden antamista selityksistä, koska kapinallisten omia kirjoituksia

ei ole säilynyt. Mitä syitä kirjoittajat sitten antavat orjakapinoiden puhkeamiselle?

Varsinkin ensimmäisen Sisilian orjasodan kuvauksessa Diodoros painottaa orjien huonoa kohtelua

syynä aseelliseen kostoon  ja  kapinointiin. Diodoros korostaa  sisilialaisten  ylellistä  elämäntapaa  ja

halua hankkia yhä enemmän omaisuutta. Tämän vuoksi he ostivat paljon orjia, joille he välittömästi

antoivat  polttomerkin  tai  tatuoinnin  omistajuutensa  merkiksi.  Omistajat  myös  kohtelivat  raa’asti

orjiaan.  Nämä  saivat  vain  minimivaatetuksen  ja  –muonituksen.  Useimmat  orjat  joutuivat  itse

vastuuseen  toimeentulostaan  ryhtymällä  maantierosvoiksi.  Viranomaiset  taas  eivät  uskaltaneet

rangaista  rosvoryhmiä,  koska  orjia  omistavat  henkilöt  olivat  niin  vaikutusvaltaisia.  Jatkuvasti

nöyryytetyt  ja  hakatut  orjat  eivät  enää  kestäneet  olojaan  vaan  alkoivat  keskustella  kapinan

mahdollisuudesta.154

153 To Alured Popple, May 18. 1736. William Cooch to [Board of Trade], Va., May 18, 1736. Teoksessa Jordan 1977,
127.
154 Diod. Sic. 34/35.2.1 – 4, 26 – 31.
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Lopullinen  kimmoke kapinalle  oli  Diodoroksen  mukaan  hennalaisen  orjanomistaja  Damofiloksen

julmuus. Damofilos oli  erittäin  rikas  ja  ylimielinen. Hän  ja  hänen vaimonsa Megallis155 kohtelivat

orjiansa  todella  huonosti.  Joka  päivä  Damofilos  rankaisi  jotain  orjaansa  ilman  oikeutettua  syytä.

Orjat  elivät  kuin  villieläimet  ja  alkoivat  juonitella  murhatakseen  omistajansa  ajatellen,  ettei  siitä

voisi  seurata mitään sen hetkistä  tilannetta pahempaa. Eunuksen  ilmoitettua  jumalten  suopeudesta

asialle he vihdoin ryhtyivät sitten toimeen.156

Diodoros kirjoittaa,  että vapaiden  tulisi kohdella orjiaan huomaavaisesti. Taloudessa orjien  huono

kohtelu johtaa juonitteluihin isäntiä vastaan. Samasta syystä johtuvat myös kapinasuunnitelmat itse

valtiota  vastaan.  Jokaisesta  orjasta,  joka  kohtelee  isäntiään  kunnioituksella  ja  hyvin  saaden

vastineeksi vain epäinhimillistä kohtelua, tulee vihollinen.157

Julmuuden merkitys kapinan syynä Diodoroksen kertomuksessa vain korostuu, kun hän mainitsee

orjien  kohdelleen  hyvin  Damophiluksen  ja  Megalliksen  naimaikäistä  tytärtä. Tämä oli  kuulemma

poikkeuksena  vanhemmistaan  erittäin  kiltti.  Hän  oli  aina  mahdollisuuksien  mukaan  ollut

ystävällinen orjille ja yrittänyt auttaa näitä tarpeen tullen. Sen vuoksi kaikki rakastivat häntä. Niinpä

kapinan syttyessä kukaan ei  loukannut häntä vaan hänet saatettiin turvallisesti sukulaistensa kotiin

Kataneen.  Diodoros  kirjoittaakin  tyttären  hyvän  kohtelun  osoittavan,  että  orjien  väkivaltaisuus  ei

johtunut  luontaisesta  toisten  hävittämishalusta.  Orjat  halusivat  vain  maksaa  takaisin  omistajiensa

taholta kokemansa epäoikeudenmukaisuudet.158

Diodoros  painottaa  muutenkin  orjien  hyvän  kohtelun  merkitystä.  Hän  kertoo  Eunuksen

esiintymisestä  isäntänsä  Antigeneksen  vieraille.  Eunus  kertoi  huvittuneille  kuulijoille  tulevasta

kuninkuudestaan ja kuinka hän sitten kohtelisi orjanomistajia. Osa vieraista antoi sitten Eunukselle

lahjana hyviä ruokapaloja pöydästä  ja pyysi häntä muistamaan heitä hyvällä tultuaan kuninkaaksi.

Diodoros  kertoo  Eunuksen  kapinaaikoina  sitten  muistaneen  henkilöt,  jotka  olivat  kunnioittaneet

hänen ennustuksiaan ja kohdelleet häntä ystävällisesti. Näitä henkilöitä ei tapettu silloin kun suurin

osa hennalaisista kohtasi kuoleman orjien käsissä.159

155 Diodoros käyttää hänestä myös nimeä Metallis.
156 Diod. Sic. 34/35.2.10, 24b, 37.
157 Diod. Sic. 34/35.2.33.
158 Diod. Sic. 34/35.2.13, 39 – 40.
159 Diod. Sic. 34/35.2.7 – 9, 41.
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Diodoros  kertoo  myös  Spartacuksen  osoittaneen  kiitollisuutta  henkilöille,  jotka  olivat  tehneet

hänelle  palveluksia.160  Orosius  puolestaan  mainitsee,  että  ensimmäisessä  orjasodassa  Messanan

kaupunkilaisten  orjat  eivät  liittyneet  kapinaan,  koska  heitä  oli  kohdeltu  hyvin.161  Monista

orjasotakertomuksista käy siis  ilmi se takaajatus, että  jos orjia kohdellaan kunnolla, omistajilla ei

ole mitään pelättävää.

Kapinoiden  syttymisen  syitä  etsiessä  ei  pidä  myöskään  unohtaa  esimerkin  merkitystä.

Ensimmäisessä  orjasodassa  Kleon  ryhtyi  kapinaan  kuultuaan  Eunuksen  menestymisestä  ja

kapinoivien orjien voitoista. Hän kokosi oman orjajoukon  ja hyökkäsi Akragasiin  ja ympäröivälle

maaseudulle.  Myös  Orosius  kirjoittaa  tietojen  Sisilian  orjasodasta  saaneen  orjia  muissakin

provinsseissa kapinoimaan.162

Orosius  ei  varsinaisesti  mainitse  syytä  ensimmäisen  orjasodan  puhkeamiselle,  mutta  hän  kertoo

huonoista enteistä. Hänen mukaansa vuonna 135 eKr.163 roomalaiselle orjanaiselle syntyi lapsi, jolla

oli neljä jalkaa, neljä kättä ja muutenkin tuplasti kaikkia jäseniä ja elimiä. Sisiliassa puolestaan Etna

purkautui.  Orosiuksen  mukaan  tällainen  merkki  ei  kertonut  etukäteen  tulevasta  pahasta  vaan  itse

asiassa aiheutti sen.164 Tässä tapauksessa tuo paha oli siis orjasodan syttyminen.

Florus laittaa ensimmäisen orjasodan syttymisen syyn kokonaan Eunuksen harteille. Eunus kiihotti

orjat  aseisiin  ja  vapauteen  teeskennellen,  että  hän  oli  saanut  Atargatisjumalattarelta  sellaisen

käskyn.165

Toisen  Sisilian  orjasodan  syttymissyyksi  Diodoros  antaa  pettymyksen,  joka  aiheutui  orjien

vapautumistoiveen  häviämisestä.  Rooma  tarvitsi  lisää  miehiä  taisteluun  kimbrejä  vastaan  ja

sotaretken  johtaja  Marius166  pyysi  lisäjoukkoja  Rooman  liittolaisilta.  Tässä  yhteydessä  Bithynian

kuningas Nikomedes kieltäytyi ilmoittaen, että suurin osa Bithynian miehistä oli kidnapattu ja nämä

olivat  nyt  orjia  imperiumin  provinsseissa.  Senaatti  määräsi  tällöin,  että  liittolaisvaltioiden  vapaita

kansalaisia  ei  saanut  pitää  orjina  vaan  heidät  piti  vapauttaa.  Myös  Sisiliassa  kuvernööri  Licinius

Nerva  alkoi  vapauttaa  orjia  ja  lyhyessä  ajassa  monta  sataa  orjaa  sai  vapautensa.  Kaikki  orjat

160 Diod. Sic. 38/39.21.
161 Oros. 5.6.4.
162 Diod. Sic. 34/35.2.43; Oros. 5.9.4 – 5.
163 Orosius sijoittaa kapinan alkamisen kyseiseen vuoteen.
164 Oros. 5.6.1 – 2.
165 Flor. 2.7.
166 Gaius Marius, eli n. 157 – 86 eKr. Toimi monta vuotta mm. konsulina.
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alkoivat  haaveilla  vapaudesta.  Saaren  rikkaat  orjanomistajat  kuitenkin  saivat  kuvernöörin

luopumaan vapautuskuulemisista. Orjat alkoivatkin sitten keskustella kapinoimisesta.167

Spartacuksen  orjasodan  syyksi  Plutarkhos  kertoo  sen,  että  Capuan  gladiaattorikouluun  joutuneet

orjat  pakotettiin  gladiaattoritaisteluihin.  Syynä  tähän  eivät  olleet  miesten  tekemät  rikokset  vaan

heidän  isäntiensä  epäoikeudenmukainen  käytös.  Siksi  monet  heistä  suunnittelivat  pakoa  ja  sen

onnistuttua taistelu saavutetun vapauden puolesta oli loogista. Appianos taas mainitsee nimenomaan

Spartacuksen  houkutelleen  muita  gladiaattorikoulun  orjia  mieluummin  yrittämään  karkaamista  ja

taistelemaan  vapauden  puolesta  kuin  sallimaan  sen,  että  he  joutuvat  taistelemaan  näytöksissä

muiden  huviksi.  Florus  puolestaan  kirjoittaa,  että  gladiaattorit  ja  heihin  liittyneet  karanneet  orjat

eivät tyytyneet onnistuneeseen pakoonsa isänniltään. He halusivat myös kostaa orjanomistajille.168

Yhdysvaltojen  etelävaltioiden  kapinoiden  kohdalla  orjien  huonoa  kohtelua  ei  suinkaan  pidetä

ainakaan suurena syynä aseellisen kapinoinnille. Muun muassa Peter Poyasista – yhdestä Denmark

Veseyn  kapinan  tärkeimmistä  johtajista  –  sanotaan,  että  hän  oli  hyvin  arvostettu  orja.  Hänen

isäntänsä luotti häneen suuresti  ja kohteli häntä anteliaasti  ja ystävällisesti. Myös Monday Gellistä

kerrotaan,  että  orjan  statuksestaan  huolimatta  hän  nautti  kaikista  vapaan  mustan  oikeuksista.

Mondayn  omistaja  luotti  häneen  ja  suuri  osa  hänen  ajastaan  ja  työnsä  tuloista  oli  hänen  omassa

käytössään.169  Nämäkin  maininnat  korostavat  valkoisten  ja  mustien  välistä  ristiriitaa  kapinoinnin

syynä.

Kirjoittaessaan  Veseyn  kapinasta  Charlestonissa  nimimerkki  Achates170  antaa  syitä  kapinalle.

Selkeämpinä  syinä  hän  mainitsee  San  Domingon  eli  Haitin  esimerkin  ja  todennäköisesti  sieltä

saadun  rohkaisun.  Toiseksi  hän  mainitsee  varomattoman  innostuksen  universaaliin  vapauteen,

minkä puolesta useat henkilöt Marylandista pohjoiseen ja itään olevissa osavaltioissa ovat puhuneet.

Lisäksi  Achates  antaa  syyksi  Charlestonin  kaikille  orjaluokille,  mutta  etenkin  kotiorjille,  sallitun

laiskuuden  ja  halujensa  tyydyttämisen.  Suurimpana  turhan  suopeuden  merkkinä  hän  mainitsee

lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen. Achates ei unohda myöskään syyttää sitä, että orjat saavat

helposti  rahaa  toimiessaan  käsityöläisinä,  teurastajina, kalastajina  yms.  Viimeisimpänä  Achates

mainitsee suuren eron mustien hyväksi kaupungin mustien ja valkoisten lukumäärässä.171

167 Diod. Sic. 36.3.1 – 4.
168 App. civ. 1.14.116; Flor. 2.8; Plut. Crassus 8.1 – 2..
169 An Account...1822, 14, 21.
170 Thomas Pinckney.
171 Achates 1822, 6 – 7.
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Myös  kapinaa  ja  oikeudenkäyntejä  kuvaavassa  kertomuksessa  mietitään  syitä  salaliittoon

Charlestonin alueella. Kirjoitetaan, ettei Veseyn motiiveista voida olla varmoja. Kuitenkin Veseyn

luonteen  ja  käytöksen  perusteella  syynä  pidetään  pahansuopaa  vihaa  valkoisia  kohtaan.  Lisäksi

mainitaan myös Veseyn kohtuuton vallan ja ryöstösaaliin himo.172

Nat Turnerin kapinan aikaan julkaistussa sanomalehdessä sanottiin, ettei orjilla ollut mitään kunnon

syytä  kapinointiin.  Kaikkien  kapinoitsijoiden  isännät  olivat  kilttejä  ja  suopeita  orjiansa  kohtaan.

Sanomalehteen  asiasta  kirjoittanut  pitikin  suurimpana  syynä  kapinaan  Nat  Turnerin  viekasta,

röyhkeää  ja  kostonhaluista  luonnetta.  Lisäksi  kiinnitettiin  huomiota  siihen,  että  Turner  oli

saarnaajana päässyt  liikkumaan  laajalti alueella  ja  täten  levittänyt kapinaajatusta.173 Nat Turnerin

fanatismia  pidettiin  muutenkin  suurimpana  syynä  kapinaan.  Turnerin  suurimpana  motiivina

kerrottiin olevan vapauden kaipuu.174

Myös Turnerin kapinasta vuonna 1900 kirjoittanut William S. Drewry antoi ymmärtää, että orjien

julma  kohtelu  ei  ollut  syynä  kapinaan.  Sen  sijaan  Drewry  kertoi  Turnerin  olleen  fanaatikko  ja

uskoneen, että Jumala oli antanut hänelle tehtäväksi mustien vapauttamisen orjuudesta. Kapinan syy

ei  siis  ollut  kostonhalu  tai  spontaani  vihanpurkaus  vaan  pitkällisen  harkinta  ja  selkeä  päämäärä.

Drewry  kirjoitti  Nat  Turnerin  olleen  kuin  lapsi,  jota  oli  hemmoteltu  liikaa  nuoruudessa  ja  joka

uskoi, että hänen tulisi olla kaiken isäntä. Lisäksi Drewry syytti kapinaa edeltävinä vuosina puheena

olleiden  ja  mustien  toiveita  herättäneiden,  mutta  epäonnistuneiden,  emansipaatiosuunnitelmien

vaikutusta.175

Abolitionistien  tullessa  äänekkäämmiksi  myös  heitä  alettiin  pitää  yhtenä  syynä  orjien

kapinamielialan  nousuun.  Abolitionistien  äänen  julki  tuovat The  Liberator  –  lehti  alkoi  ilmestyä

vuonna  1831  ja  abolitionistien  propagandan  väitettiinkin  vaikuttaneen  Nat  Turnerin  kapinan

syntyyn.176 The  Liberator  –lehden  päätoimittaja  Garrison  kirjoittikin  pääkirjoituksessaan  kapinan

jälkeen  siitä,  kuinka  jotkut  syyttivät  emansipaation  rauhaa  haluavia  ystäviä  orjien  kiihottamisesta

172 An Account...1822, 29.
173 The Banditti 1831.
174 The Nat Turner Rebellion 1971, 34 – 36. Kyseessä on Richmond Whig –lehdelle  lähetetty nimetön kirje otsikolla
Fears of a General Insurrection. Se julkaistiin 17.9.1831.
175 The Nat Turner Rebellion 1971, 81 – 82. Kyseessä on lainaus William Sidney Drewryn teoksesta The Southampton
Insurrection, Washington, 1900.
176 Ahonen 1996, 392 – 393.
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kapinaan. Garrison puolustautui sanomalla, etteivät orjat tarvinneet mitään erillisiä kiihokkeita vaan

syyt olivat kaikkialla ympäristössä.177

Monet kapinoista myöhemmin kirjoittaneet ovat halunneet nähdä orjien kapinoinnin haluna päästä

eroon orjuudesta kokonaan. Marxilainen  F.A. Ridley kirjoittaa,  että antiikin orjakapinat  tähtäsivät

sosiaalisten  olojen  radikaaliin  muuttamiseen.  Orjat  vaativat  Ridleyn  mielestä  vapautta  kaikille

orjille.178

Toisaalta muun muassa Peter Green painottaa kapinoinnin johtuneen pitkälti siitä, että Sisiliassa oli

tuolloin  paljon  älykkäitä  syyrialaisia  ja  kilikialaisia  orjia,  jotka  olivat  yleensä  syntyneet  vapaina.

Heillä  ei  ollut  mitään  orjuutta  vastaan  instituutiona,  mutta  sitäkin  enemmän  he  vastustivat

joutumistaan itse orjiksi.179

Yhdysvaltojen  orjakapinoista  myöhemmin  kirjoittaneet  ovat  yleensä  antaneet  kapinoinnille

jalompia  syitä  kuin  vain  halu  valkoisten  tappamiseen.  Carroll  kirjoittaa,  että  uskottiin  jokaisen

mustan kaipaavan vapautta. Hänen mukaansa monet Gabrielin kapinan aikalaisista eivät kuitenkaan

nähneet  mitään  syytä  kapinalle,  elleivät  sitten  valkoiset  miehet  ja  Ranskan  vallankumouksen

jälkeiset puheet vapaudesta sekä tasaarvoisuudesta kiihottaneet orjia kapinaan. Carroll itse syyttää

kuitenkin kapinasta nimenomaan koko orjuusjärjestelmän epäoikeudenmukaisuutta. Orjakapinoiden

johtajat vain toteuttivat vapauden kaipuuta. Carrollin mukaan niin kauan kuin orjia oli olemassa, ei

myöskään orjakapinoilta voitaisi välttyä.180

Douglas  R.  Egerton  pitää  Gabrielin  kapinan  syynä  vapauden  kaipuun  lisäksi  halua  saada  kaikki

oman  työnsä  tuotot omaan käyttöönsä. Egerton kirjoittaa Gabrielin  pitäneen kapinaa  tietynlaisena

yleisen protestin  välineenä poliittisten  tavoitteidensa  saavuttamiseksi. Mustien  saatua Richmondin

haltuunsa  valkoiset  suostuisivat  orjien  vapauttamiseen  ja  antaisivat  näiden  saada oman  paikkansa

yhteiskunnassa.  Egerton  esittää  muutenkin  kapinoinnin enemmän  tietynlaisena  luokkasotana  kuin

tummien  ja  valkoihoisten  välisenä  konfliktina.  Hän  kertoo  Gabrielin  painottaneen  sitä,  että

177 The Nat Turner Rebellion 1971, 41. Kyseessä on William Lloyd Garrisonin pääkirjoitus Nat Turnerin kapinasta The
Liberator –lehdessä 3.8.1831.
178 Ridley 1963, 27.
179 Green 1961, 24.
180 Carroll 2004, 55 – 57.
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vapauden  ystävät  eli  kveekarit,  metodistit  ja  ranskalaiset  sekä  köyhät  valkoiset  orjia

omistamattomat naiset tulisi säästää kuolemalta.181

Starobinin  mukaan  useimmat  valkoiset  syyttivät  Denmark  Veseyn  kapinasta  Haitin

vallankumousta182,  orjuuden  vastaista  liikettä  ja  mustien  uskonnollisuutta  ja  koulutusta.  Lisäksi

kapinan  syinä  mainittiin  vapaiden  mustien  ja  taitavien  orjakäsityöläisten  vaikutus  sekä  naivien

isäntien  suopeus  etenkin  kaupunkiorjia  kohtaan.  Starobin  itse  vaikuttaa  olleen  sitä  mieltä,  että

orjuus epäoikeudenmukaisena instituutiona johti automaattisesti kapinointiin.183

Myöhemmistä  orjakapinoista  kirjoittaneista  muun  muassa  Aptheker  pitää  yhtenä  syynä  kapinan

syntyyn EteläCarolinassa  juuri vuonna 1822  ja siihen, että Vesey ryhtyi kapinan  johtoon, osittain

vuosien  1820  ja  1821  uusia  lakeja.  Niissä  kiellettiin  orjien  vapauttaminen  ilman  lakia  säätävän

elimen  lupaa  sekä  kiellettiin  vapaiden  mustien  muuttaminen  EteläCarolinaan  ja  alueella  asuvien

vapaiden  osavaltiosta  poistuvien  mustien  paluu  alueelle.  Myös  ankarat  sakot  määrättiin  kaikille

orjuuden vastaisia ideoita levittäville.184

181 Egerton 1990, 195 – 196, 202; Egerton 1993, 51.
182 Ainoa todella onnistunut orjien kapina, 1790luku.
183 Starobin 1971, 149 – 150.
184 Aptheker 1993, 268.
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4. Johtajat – orjakapinoiden keskushahmot

Yksi oikeastaan kaikkia orjakapinakertomuksia  yhdistävä  tekijä on  se,  että kirjoittajat kiinnittävät

suurta huomiota kapinoiden johtohahmoihin. Kaikissa orjasotia käsittelevissä tarinoissa muistetaan

kertoa mahdollisimman tarkkaan, kuka tai ketkä johtivat kapinoitsevia orjia. Nämä tiedot ovat olleet

olennaisia, sillä tiedot ovat säilyneet myös kirjoitusten kopiointiketjujen läpi.

Suurien  massojen  liikutteluun  vaaditaan  aina  jonkinlainen  johtaja,  joka  kokoaa  samanmieliset

ihmiset yhteen. Kapinoita, sotia  tai yleensäkin yhteisöjä ei siis ole olemassa  ilman  johtajia. Nämä

henkilöt  edustavat  kutakin  ryhmää  tai  yhteiskuntaa  ulospäin  ja  muiden  mielissä  yhteisö  usein

personoituu  johtohahmoihin.  Emme  muista  tai  tunne  yksittäisiä  sotilaita,  mutta  tiedämme  kaikki

esimerkiksi  Wellingtonin, Napoleonin,  Jeffersonin  ja Hitlerin. He ovat oman aikansa  ja  ryhmänsä

kiinnekohtia.  Orjakapinakertomuksissakin  nousevat  esille  vahvat  johtohahmot,  jotka ovat  tärkeitä

orjakapinoiden ja niiden kulun ymmärtämiselle.

Tässä  luvussa  pyrin  käsittelemään  mm.  seuraavia  kysymyksiä:  Keitä  orjakapinajohtajat  olivat?

Minkälainen asema  heillä oli orjien  joukossa? Minkälaisia ominaisuuksia  heillä  kerrotaan olleen?

Mikä  antoi  orjakapinan  johtajiksi  nousseille  henkilöille  auktoriteetin  muiden  orjien  yli?  Miten

johtajat  pyrkivät  vahvistamaan  valtaansa?  Miten  orjanomistajat  suhtautuivat  heihin  –  kapinoinnin

aikana  ja  myöhemmin?  On  tärkeää  myös  selvittää,  miksi  kapinajohtajiin  kiinnitetään  niin  paljon

huomiota.

4.1. Keitä orjakapinajohtajat olivat?

Orjakapinoissa  on  useimmiten  ollut  monta  johtohahmoa,  mutta  yleensä  yksi  on  nostettu  muiden

edelle tärkeimpänä johtajana. Kapinat on myös monesti nimetty tämän keskeisen hahmon mukaan.

Antiikissa  kaksi  ensimmäistä  orjasotaa  nimettiin  tapahtumapaikan  eli  Sisilian  mukaan,  mutta

kolmas  sai  nimensä  kapinajohtaja  Spartacuksesta.  Yhdysvalloissa  kapinayritysten  nimeäminen

Gabrielin, Denmark Veseyn ja Nat Turnerin mukaan on pitänyt heidän muistonsa elävänä ja samalla

kohottanut kyseiset johtohenkilöt kapinoiden symboleiksi. Spartacuksesta puolestaan on tullut jopa

kaikkien olosuhteitaan vastaan kapinoivien esimerkki.185

185  Marx  esimerkiksi  kuvaili  antiikin  orjasotia  aikansa  luokkataisteluksi  ja  teki  Spartacuksesta  kaikkien  työläisten
sankarin. Asiasta mm. Guarino 1979; Ridley 1963.
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Orjakapinajohtajat  ovat  siis  olleet  kapinoinnin  keskeisiä  hahmoja.  Heissä  on  henkilöitynyt  orjien

vastarinta  isäntiään  ja  olojaan  vastaan.  Ilman  heitä  ei  etenkään  Yhdysvaltain  orjakapinoita

välttämättä olisi tapahtunut.

On oleellista  selvittää, keitä orjakapinoiden  johtajat olivat. Kapinoivatko orjat vapaita  vastaan  vai

oliko  kapinajohtajien  joukossa  niitäkin,  joiden  oikeudellinen  status  oli  jotain  muuta  kuin  orja?

Olivatko he syntyneet orjiksi vai olivatko he olleet vapaita ennen orjaksi joutumistaan?

Orjia vai vapaita?

Roomassa  kolmen  varsinaisen  orjasodan  johtajat  olivat  itse  orjia.  Diodoros  tosin  kertoo  pienistä

toista orjasotaa edeltävistä kapinayrityksistä  ja mainitsee roomalaisen ritarin, Titus Minuciuksen186

nostattaneen  omat  orjansa  kapinaan,  kun  hän  ostettuaan  rakastamansa  orjatytön  ei  pystynytkään

maksamaan tämän hintaa.187

Johtajat  eivät  kuitenkaan  todennäköisesti  olleet  syntyneet  orjiksi.  On  muistettava,  että  tasavallan

ajan loppupuolella Rooma kävi jatkuvasti valloitussotia. Niinpä valtakuntaan virtasi jatkuvasti uusia

orjia.188 Lähinnä kotiorjien joukossa esiintyi enemmän syntyvyyttä orjien joukossa, mutta suuri osa

orjista oli ensimmäisen sukupolven orjia.

Diodoros  kirjoittaa  kertoessaan  ensimmäisen  orjasodan  syistä,  että  sisilialaiset  hankkivat

muutamana vuosikymmenenä ennen ensimmäistä orjasotaa paljon lisää orjia.189 Hän myös kirjoittaa

puhuessaan Damofiloksesta,  jonka  julmaa käytöstä hän pitää orjasodan sytykkeenä,  että tämä osti

suuressa  määrin  orjia.  Sitten  Damofilos  polttomerkitsi  näiden  ihmisten  ruumiit.  Diodoros  sanoo

näiden  orjien  olleen vapaasyntyisiä  kansalaisia  omissa  maissaan,  mutta  joutuneen  orjiksi

sotavankeuden myötä.190

Toisen  orjasodan  kohdalla  mainitaan  senaatin  määränneen,  että  liittolaisvaltioiden  vapaat

kansalaiset,  jotka  olivat  joutuneet  orjiksi  Rooman  provinsseihin,  tuli  vapauttaa.  Sisiliassa

186  Fotios  nimeää  henkilön  Titus  Minuciukseksi,  mutta  Konstantinuksen  versiossa  ritarin  nimeksi  mainitaan  Titus
Vettius. Diod. Sic. 36.2a.1.
187 Diod. Sic. 36.2.2 – 6.
188 Asiasta mm. Bradley 1987; Hopkins 1978.
189 Diod. Sic. 34/35.2.1, 34/35.2.27.
190 Diod. Sic. 34/35.2.35 – 36.
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kuvernööri Licinius Nerva reagoi asiaan vapauttaen muutamassa päivässä yli 800 orjaa.191 Tästäkin

käy  ilmi, että myös  toisen orjasodan syntyvaiheilla Sisiliassa oli paljon orjia,  joille orjuus oli uusi

tila.

Antiikin  orjasotien  johtajista  Eunuksesta  mainitaan,  että  hän  oli  kotoisin  Apameiasta192,

Syyriasta.193 Kleonista Diodoros kertoo, että hän oli kotoisin Taurusvuorilta, Kilikiasta.194 Sisilian

toisen  orjasodan  johtohahmoista  Athenion  mainitaan  selvästi  kilikialaiseksi,  mutta  lähteet  eivät

kerro  Salvioksen  alkuperää.195  Plutarkhos  ja  muut  auktorit  tekevät  puolestaan  selväksi,  että

Spartacus  oli  traakialainen.  Plutarkhos  kertoo,  että  Spartacus  tuotiin  Roomaan  myytäväksi

orjaksi.196  Appianos  kuitenkin  mainitsee  lisäksi,  että  Spartacus  olisi  joskus  taistellut  sotilaana

Rooman  armeijassa.  Florus  puolestaan  kertoo  Spartacuksen  olleen  Traakiassa  palkkasotilas.197

Sallustius  kertoo  Kriksoksen  joukkojen  muodostuneen  galleista  ja  germaaneista,  mikä  antaa  sen

kuvan,  että  myös  Kriksos  itse  oli  galli  tai  germaani.198  Orosius  puolestaan  mainitsee  selvästi

Kriksoksen ja Oenomauksen olleen galleja ja sen, että Spartacus oli traakialainen.199

Kaikesta  käy  siis  varsin  selvästi  ilmi,  että  orjasotien  johtajat  eivät  olleet  kotoisin  Rooman

valtakunnasta.  Todennäköisesti  he  eivät  myöskään  kotimaissaan  olleet  orjia,  vaikka  siitä  ei

annettujen tietojen perusteella voi kaikkien kohdalla olla sataprosenttisen varma.

Denmark  Veseytä  lukuun  ottamatta  Yhdysvalloissa  orjakapinajohtajat  olivat  itsekin  orjia.200

Poikkeuksen  muodostanut  Denmark  Vesey  oli  ostanut  itsensä  vapaaksi  vuonna 1800 voitettuaan

lotossa. 201 Hän oli ollut parikymmentä vuotta orjana ja ehti olla 22 vuotta vapaa ennen orjakapinan

syttymistä.

191 Diod. Sic. 36.3.1 – 2.
192 Apameia sijaitsi Syyriassa Orontesin varrella ja se oli seleukidien valtakunnan tärkein varuskuntakaupunki.
193 Diod. Sic. 34/45.2.5; Flor. 2.7.3 – 6; Liv. 56.
194 Diod. Sic. 34/35.2.43.
195 Diod. Sic. 36.4.4, 36.5.1; Flor. 2.7.9.
196 Plut. Crassus 8.2 – 3.
197 App.civ. 1.14.116 – 117; Flor. 2.8.7 – 12.
198 Sall. hist.frg. 3.96.
199 Oros. 5.24.1 – 2.
200 Mm. Coffin kertoo puhuessaan vuoden 1822 kapinasta, että kuudesta tärkeimmästä johtajasta kaikki Veseytä lukuun
ottamatta olivat orjia. Coffin 1860, 31.
201 Aptheker 1993, 65, 219. Hänen lapsensa kuitenkin olivat jääneet orjiksi. Aptheker 1993, 270.
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Yhdysvalloista puhuttaessa on varsin selvää, että Denmark Vesey oli ollut ensimmäisen sukupolven

orja.  Hänet  oli  kuljetettu  alkujaan  San  Domingoon  St.  Thomasista.202  Emme  tietenkään  voi  olla

täysin  varmoja  siitä,  ettei  Vesey  ollut  syntynyt  orjaksi,  mutta  voinemme  olettaa  hänen  kuitenkin

syntyneen  ja  eläneen  ensimmäiset  ikävuotensa vapaana.  Myös  Monday Gellin  kuvailusta  saa  sen

kuvan, että hän on ensimmäisen sukupolven orja. Hänen kerrotaan olevan taustaltaan ebo ja olleen

maassa  kapinan  sattuessa  15  –  20  vuotta.203  Hän  on  tosin  saattanut  olla  orjana  aikaisemmin

vaikkapa  Karibialla.  Gullah  Jackin  taas  mainitaan  syntyneen  Angolassa  –  kaikesta  päätellen

vapaana.204

Vuoden  1800  johtohahmo  Gabriel  Prosser  oli  kuitenkin  ilmeisesti  syntynyt  orjaksi.  Hänen

kirjoitetaan  eläneen  ja  kuolleen  orjana  ja  että  hän  ei  todennäköisesti  koskaan  käynyt  Virginian

ulkopuolella.  Yksi  kapinoitsijoista  kuvaili  tyypillisiä  Gabrielin  kapinaan  osallistuneita  orjia

Virginiassa  syntyneiksi,  hyvin  sopeutuneiksi,  paljon  liikkuneiksi  ja  taitoa  vaativissa  töissä

työskenteleviksi. Myös Nat Turner oli syntynyt orjaksi.205 Yhdysvalloissa onkin otettava huomioon

orjuuden rasistisen luonteen synnyttämä ristiriita ja sen aiheuttamat kapinointihalut.

Yhdysvalloissa  kuitenkin  pelättiin  suuresti  vapaiden  mustien  identifioivan  itsensä orjiin  ja  olevan

aktiivisia  kapinoinnin  organisoinnissa  tai  ainakin  osallistuvan  innokkaasti  mahdolliseen  kapinaan.

Vapaat mustat nähtiin kapinan lietsojina myös siinä mielessä, että he saattoivat olla tyytymättömiä

osaansa. He olivat vapaita, mutta heillä ei kuitenkaan ollut valkoisten oikeuksia.206

Kapinajohtajat  etenkin  antiikissa  olivat  siis  ensimmäisen  sukupolven  orjia.  He  olivat  eläneet

vapaina  ja  tiesivät,  mitä  vapaa  elämä  oli.  Onkin  ymmärrettävää,  että  orjuutettu  oli  haluttomampi

tyytymään  elämäänsä  orjana  kuin  se,  joka oli  syntynyt  orjaksi  eikä  siis  itse  ollut  tuntenut  muuta

elämäntapaa.

Johtajien koulutus ja työ

Tärkeää on havaita myös se, että orjakapinajohtajat eivät olleet mitään tavallisia peltoorjia. Aivan

tavallisesta peltoorjasta ei ollut johtajaksi, sillä johtohahmolla täytyi olla jonkinlaista auktoriteettia

202 Mm. An Account …  1822, 17.
203 An Account …  1822, 21.
204 An Account …  1822, 23.
205 Higginson 2004, 37, 62; Mullin 1972, 141.
206 Mm. Jordan 1977, 122 – 123.
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häntä seuraavien ihmisten yli. Hänen on täytynyt olla suhteellisen tunnettu yhteisössään ja muiden

oli  arvostettava  häntä.  Ja  todennäköisesti  hänellä  oli  jo  ennestään  jonkinlaista  kokemusta  muiden

johtamisesta.

Antiikissa  Sisilian  ensimmäisen  orjakapinan  johtajista  Kleon  oli vilicus  eli  tilanjohtaja,  joka  mm.

kontrolloi  työvoimaa  ja  järjesti  tilan  talouden.  Hänellä  oli  siis  jo  kokemusta  työn  ja  orjien

kontrolloimisesta  ja  johtamisesta.207 Diodoroksen mukaan Kleon tosin toimi hevosten hoitajana  ja

ryösti  välillä  matkustajia.208  Eunus  puolestaan  oli  syyrialaisen  jumalattaren  Atargatiksen  pappi,

osasi taikatemppuja ja toimi mm. huvittajana isäntänsä pidoissa.209

Sisilian  toisen  orjasodan  johtajista  Athenionin  kerrotaan  myös  toimineen  kahden  veljeksen

tilanhoitajana.210  Florus  tosin  kertoo  Athenionin  olleen  karjapaimen.211  Salvioksella  taas  oli

uskonnollista  vaikutusvaltaa  ja  ilmeisesti  hän  oli  myös  taitava  muusikko,  koska  hänen  kerrotaan

toimineen  huilunsoittajana  naisten  uskonnollisissa  festivaaleissa.212  Ehkä  hänkin  oli  toiminut

isäntiensä viihdyttäjänä.

Myöskään Spartacus  ja  muut Spartacuksen kapinan  johtohahmot eivät olleet  tavallisia peltoorjia.

He olivat gladiaattoreita, jotka saivat hyvän taistelukoulutuksen.213

Kaksi  vuosituhatta  myöhemmin  Yhdysvalloissa  puolestaan  orjakapinajohtajat  olivat  käsityöläisiä

tai  muuten  henkilöitä,  joilla  oli  huomattavasti  tavallista  peltoorjaa  suurempi  liikkumavapaus  ja

koulutus.  Achates  mainitsee  muun  muassa  vuoden  1822  kapinan  johtohahmoista  suuren  osan

kuuluneen  kotiorjien  ja  kaupungissa  työskentelevien  työläisten  joukkoon.214  Monday  Gell  teki

valjaita  ja  hänellä  oli  kauppa  kaupungissa. Hänen  myös  kerrotaan  olleen  taitava  kirjoittamaan  ja

lukemaan. Peter Poyas puolestaan oli  ensiluokkainen  laivanrakentaja. Vapaa Denmark Vesey  taas

oli puuseppä.215

207 Shaw 2001, 11.
208 Diod. Sic. 34/35.2.43.
209 Diod. Sic. 34/35.2.5 – 9.
210 Diod. Sic. 36.5.1.
211 Flor. 2.7.9 – 10.
212 Diod. Sic. 36.4.4.
213 Plut. Crassus, 8.
214 Achates 1822, 14.
215 An Account …  1822., 14, 17, 19, 21.
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Gabriel  Prosser  osasi  myös  lukea  ja  kirjoittaa.  Hänet  ja  hänen  veljensä  Salomon  koulutettiin

käsityöläisiksi.  He  olivat  molemmat  seppiä  ja  työskentelivät  useita  päiviä  kuukaudessa  tilan

ulkopuolella  Richmondissa  ja  sen  lähialueilla.216  Myös  Nat  Turner  osasi  lukea;  hän  saattoi  olla

työnjohtaja. Ainakin hän oli uskonnollinen johtaja.217

Ehkä  tärkein  ominaisuus  orjakapinajohtajassa  on  kuitenkin  ollut  hänen  halunsa  yrittää  parantaa

asemaansa  kapinoimalla.  Monet  orjayhteisön  eliittiin  kuuluvat  henkilöt  mukautuivat  asemaansa,

olivathan heidän olonsa paremmat kuin useimmilla muilla orjilla. Johtajalla täytyi siis olla halua ja

rohkeutta  asettaa  kyseiset  olosuhteet  kyseenalaisiksi.  Hänellä  täytyi  olla  jonkinlainen  motiivi,

olkoon  se  sitten  kosto,  henkilökohtaisen  vapauden  tai  koko  orjuusinstituution  hävittämisen

tavoittelu.  Tämä  näkyi  myös  antiikin  ja  Yhdysvaltain  orjakapinoiden  johtajien  kapinoinnissa

vallitsevia oloja vastaan.

4.2. Johtohahmojen henkiset ja fyysiset ominaisuudet

Plutarkhos sekä Sallustius kertovat Spartacuksen olleen hyvin vahva sekä fyysisesti että henkisesti.

Sen lisäksi hän oli kohtaloaan (orja) älykkäämpi ja jalompi sekä kreikkalaisempi kuin mihin hänen

traakialainen  taustansa viittasi.218 Frontinus219 puolestaan kuvailee  laajalti Spartacuksen käyttämiä

sotajuonia.  Hänkin  antaa  siis  ymmärtää,  että  Spartacus  oli  hyvin  älykäs.220  Muutenkin

Plutarkhoksen  ja  muiden  kirjoituksista  saa  sen  kuvan,  että  Spartacus  oli  selvästi  muita

kapinoitsijoita älykkäämpi.

Vuoden  1800  kapinan  johtaja  Gabriel  oli  Thomas  H.  Prosser’n221  orja.  Gabriel  oli  24vuotias

isokokoinen222  mies.  Hän  oli  erittäin  tummaihoinen  ja  hänellä  oli  varsin  silmään  pistäviä  arpia.

Hänellä  oli  omistajansa  kuvailun  mukaan  lyhyet  mustat  hiukset,  vaikkakin  monet  myöhemmät

kirjoitukset  ovat  kuvailleet  häntä  pitkähiuksiseksi  Samsonhahmoksi.  Hänen  kerrotaan  olleen

216 Egerton 1993, 20 – 21, 24.
217 Aptheker 1993, 295 – 296.
218 Plut. Crassus, 8; Sall. Hist. frg. 3.91.
219 Roomalainen poliitikko, sotilas, insinööri ja kirjailija Sextus Julius Frontinus, eli n. 40 – 103 jKr.
220 Frontin. Strat. 1.5.20 – 22.
221 Aikalaislähteiden mukaan tämä henkilö oli nuori vasta asemansa perinyt mies, joka oli käyttäytynyt julmasti orjiaan
kohtaan. Aptheker 1993, 219.
222 Kuusi jalkaa ja kaksi tuumaa (n. 185 – 190 cm) pitkä. Aptheker 1993, 219.
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asemaansa  rohkeampi  ja  älykkäämpi.  Keväällä 1800  hän  mm.  kävi  joka  sunnuntai  Richmondissa

painaen kaupungin rakenteet ja etenkin aseiden ja ammusten säilytyspaikat mieleensä.223

Gabrielia on kehuttu myös hänen organisatorisista taidoistaan. Hän pystyi tekemään päätöksiä ja oli

hyvä  delegoimaan  tehtäviä.  Hän  myös  jaksoi  hoitaa  rutiininomaisia  tehtäviä,  jotka  paransivat

kapinan  onnistumisen  mahdollisuuksia.  Gabrielin  kerrotaan  myös  olleen  erittäin  rohkea  ja

vangittaessa  osoittaneen  luonteen  lujuutta  ja  luottamusta.  Hän  ei  esittänyt  verukkeita,  mutta  ei

myöskään tehnyt tunnustuksia, jotka olisivat voineet sotkea jonkun muun mukaan.224

Toinen Gabrielin kapinan  johtaja oli  Jack Bowler225. Hän oli 28vuotias eli neljä vuotta Gabrielia

vanhempi  sekä  kolme  tuumaa  pitempi.  Bowler  oli  myös  erittäin  vahva  ja  ylpeä.  Hänellä  oli  arpi

toisen silmän  yläpuolella  ja hänellä kerrotaan olleen pitkät hiukset,  joita hän piti niskapalmikolla.

Bowlerin  sanotaan  myös  tunteneen,  että orjilla oli  yhtä  suuri  oikeus  taistella  vapautensa puolesta

kuin kenellä  tahansa. Gabrielin  vaimon Nannyn  ja veljien Solomonin  ja Martinin kerrotaan  myös

olleen aktiivisia. Solomon johti miekkojen tekoa.226

Charlestonin vuoden 1822 kapinan johtaja Denmark Vesey oli vapaa mies. Hän oli ostanut  itsensä

vapaaksi  vuonna  1800.227  Vesey  oli  kuitenkin  ilmeisesti  ainoa  kapinaan  suoraan  liittynyt,  joka  ei

ollut orja. Hän,  samoin kuin  monet  muut  johtajat, olivat kaupungissa  työskenteleviä käsityöläisiä.

He  olivat  myös  lukutaitoisia  ja  Vesey  itse  puhui  lukuisia  kieliä.  Hän  oli  kapinaa  suunnittelevista

vanhin, ilmeisesti reilusti yli viisikymmentä vuotta vanha.228

Kerrotaan  myös,  että  Denmark  Vesey oli  hyvin  vahva.  Muut  orjat  ja  vapaat  mustat  kunnioittivat

häntä.  Hänellä  oli  kuitenkin  kiivas  ja  hallitseva  mielenlaatu.  Mainitaan  lisäksi,  että  Veseyllä  oli

useita vaimoja ja lapsia, joita hän kohteli julmasti.229

Ilmeisesti Vesey aloitti aktiivisen kapinan organisointityön vuoden 1821 lopussa, jolloin hän valitsi

muut  kapinan  johtajat.  Oikeudenkäyntien  virallisen  raportin  mukaan  Vesey osoitti  suurta

223 Aptheker 1993, 219 – 220; Egerton 1993, 179 – 180; Harding 1992, 55.
224 Higginson 2004, 33; Mullin 1972, 147.
225 Myöhemmät tutkijat ovat kutsuneet  Jackia  tällä  sukunimellä. Hänen aikanaan häntä kuitenkin kutsuttiin sekä tällä
omistajansa  mukaan  annetulla  nimellä  että  hänen  ammattiaan  kuvaavalla  Ditchernimellä.  Egertonin  mukaan  mustat
kutsuivat häntä mieluummin Jack Ditcher –nimellä. Egerton 1990, 203.
226 Aptheker 1993, 220; Mullin 1972, 142.
227 Aptheker 1993, 65, 219. Hänen lapsensa kuitenkin olivat jääneet orjiksi. Aptheker 1993, 270.
228 Aptheker 1993, 268 – 269.
229 An Account… 1822, 17.
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tarkkanäköisyyttä  ja  tervettä  arvostelukykyä  valitessaan  kapinajohtajia.  Rolla230  oli  luottamusta

herättävä  ja  hänellä  oli  poikkeuksellinen  itsehillintä.  Rohkeana  ja  hartaana  vaara  ei  saanut  häntä

luopumaan tavoitteestaan. Ned231 oli ulkonäön perusteella vahvahermoinen ja erittäin rohkea. Peter

Poyas232  oli  peloton  ja  päättäväinen  sekä  hyvä  säilyttämään  salaisuuksia.  Hän  mietti  myös

suunnitelman toteutumisen tielle mahdollisesti  tulevia ongelmia  ja pyrki estämään ne. John Gellin

orja Monday puolestaan oli päättäväinen ja älykäs. Gullahia233 pidettiin noitana ja niinpä noituuteen

uskovat Afrikassa syntyneet orjat pelkäsivät häntä. Gullahin myös mainitaan olleen edelleen villi,

vaikka  hän  oli  ollut  jo  15  –  20  vuotta  maassa.  Sivistynyt  elämä  ei  ollut  vaikuttanut  häneen  eikä

häntä ollut ”kesytetty”. Fyysisesti Gullahia kuvailtiin pieneksi mieheksi, jolla oli isot viikset.234

Peter Poyasin sanotaan olleen Veseyn kapinan organisoiva mieli. Hänen sanotaan myös osoittaneen

tiettyä luontaista johtajuutta. Hänen silmissään sanottiin lisäksi olevan magnetismia. Kun Peter iski

silmänsä johonkuhun, katsetta ei voinut vastustaa.235

Nat Turnerin kerrotaan kapinan aikaan olleen n. 30 – 35 vuotias, 170 cm pitkä ja painaneen n. 70

kg. Hänen  ihonvärinsä oli  varsin  vaalea,  mutta hän ei kuitenkaan ollut  mulatti. Hänellä oli leveät

olkapäät,  iso  litteä nenä, suuret silmät,  isot  jalat  ja pihtipolvet. Turnerilla ei ollut partaa ja hän oli

kapeakasvoinen. Hän oli päälaeltaan lähes kalju. Hänen toisella ohimollaan oli arpi, samoin hänen

niskassaan. Hän käveli nopeasti ja aktiivisesti.236

Yhdysvaltojen  kohdalla  kapinajohtajien  tarkoissa  ulkonäkökuvauksissa  täytyy  ottaa  huomioon

myös se, että tuohon aikaan ei ollut olemassa henkilöllisyystodistuksia. Tarkat ulkonäkökuvaukset

toimivat siis ihmisten tunnistamiskeinoina.

4.3. Auktoriteetin ulkoiset merkit

Orjakapinajohtajat vahvistivat asemaansa myös ottamalla käyttöön ulkoisia auktoriteetin merkkejä.

Diodoros  kertoo  Eunuksen  kuninkaana  ollessaan  kruunanneen  päänsä  diadeemilla  ja  käyttäneen

230 Rolla oli kuvernööri Thomas Bennettin orja.
231 Myös Ned oli kuvernööri Thomas Bennettin orja.
232 James Poyas’n orja.
233 P. Pritchardin orja.
234  An  Account… 1822,  13  –  26.  Nämä  tiedot  ovat  oikeudenkäyntien  virallisesta  raportista.  Aptheker  1993,  269;
Starobin 1971, 145.
235 Higginson 2004, 44.
236 Aptheker on poiminut nämä tiedot Turnerin etsintäkuulutuksesta, joka julkaistiin 24.9.1831 Washingtonin National
Intelligencer –lehdessä. Aptheker 1993, s. 294 – 295. Kuvailu löytyy myös teoksesta Mullin 1994, 264.
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muitakin yleisiä kuninkaallisuuden merkkejä. Hän myös julisti puolisonsa237 kuningattareksi. Eunus

myös  nimitti  älykkäimpiä  seuraajiaan  kuninkaallisiksi  neuvonantajiksi.238  Eunuksella  oli  oma

kuninkaallinen henkivartiosto.239 Hänellä oli myös oma kokki, leipuri, hieroja ja viihdyttäjä.240

Eunus  myös otti  kuninkaaksi  tultuaan uuden  nimen  Antiokhos.241  Useat  Eunuksen  synnyinalueen

Syyrian  alueella  vallassa  olleiden  seleukidien  suuret  kuninkaat  olivat  olleet  Antiokhosnimisiä.

Eunuksen nimenvaihto antoi siis osaltaan painoarvoa hänen kuninkaallisuudelleen. Kapinoivat orjat

löivät  myös  kolikoita  kuningas  Antiokhoksen  kunniaksi.  Tällä  tavalla  orjat  tavallaan  mainostivat

autonomiaansa valtiona.242

Myös  toisessa  orjasodassa  orjat  valitsivat  itselleen  kuninkaan,  Salvioksen.243  Morgantinan

piirityksen  jälkeen Salvios  joukkoineen antoi uhreja  sankareille  ja  uhrilahjojen  joukossa oli  muun

muassa yksi purppurainen viitta kiitokseksi hänen voitostaan. Sen  jälkeen Salvios  julisti, että siitä

lähtien  hänen  nimensä  oli  Kuningas  Tryfon.  Hän  aikoi  rakentaa  palatsin  ja  perustaa  hovinsa

Triokalaan.244

Diodoros kirjoittaakin, että Tryfon rakensi kuninkaallisen palatsin sekä markkinapaikan, joka pystyi

palvelemaan  hyvin  suurta  väkimäärää.  Muutenkin  Triokala  oli  täynnä  kaikkea  tavaraa,  mitä

tarvittiin  hyvän  elämän  viettämiseen.  Tryfon  valitsi  joukoistaan  älykkäimmät  miehet,  jotka  hän

nimitti neuvonantajikseen. Diodoros kertoo, että aina hoitaessaan virallisia asioita Tryfon pukeutui

purppuraiseen  toogaan  sekä  kreikkalaiseen  viittaan.  Tryfonin  kulkiessa  symbolisia  kirveitä245

kantavat liktorit kävelivät hänen edellään.246

Myös  läntisessä  Sisiliassa  kapinoinnin  aloittanut  Athenion  valittiin  siellä  kuninkaaksi.  Asemansa

merkiksi  hänkin  käytti  diadeemia.247  Kapinajoukkojen  yhdistyessä  Athenion  kuitenkin  ryhtyi

Tryfonin  alamaiseksi  ja  hänestä  tuli  sotilaskomentaja.  Tryfonin  kuoltua  Athenion  pääsi  kuitenkin

237 Myös syyrialainen ja kotoisin Apameiasta. Diod. Sic. 34/35.2.16.
238 Dioc. Sic. 34/35.2.16.
239 Green 1961, 20.
240 Diod. Sic. 34/35.2.22.
241 Diod. Sic. 34/35.2.24.
242  Green  1961,  20;  Shaw  2001,  s.  84.  Shaw  on  ottanut  kuvan  ja  tiedot  kolikosta  artikkelista  E.  S.  G.  Robinson:
”Anticochus, King of the Slaves,”Numismatic Chronicle, vol. 20 (1920), 175 – 176.
243 Diod. Sic. 36.4.4.
244 Diod. Sic. 36.7.1 – 2.
245  Roomalaisten  virkamiesten  ja  eräiden  pappien  edellä  kulkevat  liktorit  kantoivat  punaisilla  nauhoilla  kiedottuja
vitsakimppuja, joihin oli sidottu kirves vallan merkiksi.
246 Diod. Sic. 36.7.3 – 4.
247 Diod. Sic. 36.5.1.
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taas  ylimmän  vallan  haltijaksi.248  Florus  kirjoittaa  Athenionin  käyttäneen  purppuraista  viittaa.

Athenion myös kantoi hopeista valtikkaa ja piti kruunua kuten kuningas.249

Kirjoittaessaan varsinaisen toisen orjasodan alkua edeltäneistä tapahtumista Diodoros kertoo myös

ritarisyntyisestä Titus Vettius Minutiuksesta. Tämä  yllytti omat orjansa kapinaan, kun ei pystynyt

maksamaan  rakastamansa  orjatytön  hintaa.  Diodoros  mainitsee  myös  Minutiuksen  pukeneen

päälleen  purppuraviitan  ja  diadeemin.  Minutius  nimitti  liktoreita  ja  ympäröi  itsensä  muutenkin

erilaisilla vallan symboleilla. Orjiensa tuella hän nimitti itsensä kuninkaaksi.250

Kuninkaaksi  julistautuminen  näyttää  orjasodista  kirjoittaneiden  mukaan  kuuluneen  oleellisesti

Sisilian orjasotajohtajien taktiikkaan asemansa varmistamiseksi. Myös diadeemin ja purppuraviitan

tai –toogan käyttö olivat selkeitä roomalaisilta omaksuttuja vallan merkkejä.

Myöhemmistä orjakapinoiden  tutkijoista Green kirjoittaa,  että nimenomaan kuninkuuteen  liittyvät

merkit  ja rituaalit sekä orjien keskuudessa suosittujen uskonnollisten kulttien hyväksikäyttö toivat

kapinajoukkoon  yhteisyyttä.  Greenin  mukaan  ilman  näitä  asioita  orjakapinajohtajien

organisointikyvyt  ja  muut  taidot  eivät  olisi  riittäneet  yhdistämään  orjien  muodostamaa

heterogeenistä joukkoa.251

Spartacuksen  ei  kerrota  käyttäneen  purppuraviittaa  tai  diadeemia.  Sen  sijaan  hänen  valtaansa  ja

kapinoitsijoiden  taistelutahtoa  osoittaa  se,  että  Spartacus  joukkoineen  onnistui  vangitsemaan

preetori Variniuksen  liktorit  ja  jopa tämän oman sotahevosen.252 Florus puolestaan kirjoittaa siitä,

kuinka orjajoukot antoivat johtajalleen Spartacukselle roomalaisten komentajilta sotasaaliiksi saadut

arvonmerkit sekä seremonialliset vitsakimput kirveineen. Spartacus myös juhlisti omien taistelussa

kuolleiden  komentajiensa  kuolemia  rituaaleilla,  jotka  roomalaiset  yleensä  varasivat  heidän

armeijansa komentajille.253

Yhtenä Spartacuksen joukkojen vallan merkkinä voisi pitää sitä, että itsemurhan tehneen naisvangin

hautajaisissa  he  lavastivat  gladiaattorikisat.  Taistelijoina  kisoissa  oli  neljä  sataa  vankia.  Näin

248 Diod. Sic. 36.7.2, 36.9.1.
249 Flor. 2.7.9 – 10.
250 Diod. Sic. 36.2.2 – 4.
251 Green 1961, 24.
252 App. civ. 1.14.116 – 117; Plut. Crassus 9.5.
253 Flor. 2.8.7 – 12.
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gladiaattorit  siis  käänsivät  normaalin  tilanteen  päinvastaiseksi.254  Normaalistihan  Roomassa  ja

provinsseissa vain yhteiskunnan tärkeimmät ja rikkaimmat henkilöt järjestivät gladiaattorinäytöksiä.

On  ymmärrettävää,  että  kapinoiden  johtajat  ottivat  käyttöönsä  kaikki  mahdolliset  keinot

organisointiprosessin nopeuttamiseksi. Tutut olemassa olevat instituutiot kuten kuninkuus auttoivat

kurin ja järjestyksen ylläpitämisessä.

Yhdysvalloissa  kapinajohtajat  eivät  ehtineet  hankkia  varsinaisia  ulkoisia  vallan  merkkejä.  Jos

kapinat  olisivat  toteutuneet  ja  olleet  pitkäkestoisempia,  todennäköisesti  hekin  olisivat  ottaneet

käyttöönsä  joitain auktoriteetin ulkoisia  merkkejä. Suunnitteluvaiheessa  ehkä ainoa  vallan  merkki

oli  nimitys  esimerkiksi  kenraaliksi.  Muun  muassa  Gabriel  valittiin  kenraaliksi  kapinallisten

kokouksessa.  Tosin  hänen  ylin  johtajuutensa  ei  ollut  aivan  selvää,  vaikka  hän  olikin  aloittanut

kapinan  suunnittelun.  Kokouksessa  Jack  Bowler  haastoi  Gabrielin  ja  kapinallisten  äänestyksessä

Gabriel lopulta valittiin joukkojen kenraaliksi.255

4.4. Uskonto osa johtajien arvovaltaa ja kimmoke kapinointiin

Melkein kaikilla orjasotien johtajilla näyttää auktorien mukaan olleen jonkinlaisia uskonnollisia tai

mystillisiä  taitoja,  jotka olivat ainakin osasyy siihen,  miksi  juuri  heistä  tuli orjakapinajohtajia. He

kertoivat muun muassa tuntevansa jumalten tahdon. Nämä ominaisuudet ja taidot saivat muut orjat

katsomaan  heihin  ylöspäin  ja  seuraamaan  heitä  veriseen kapinaan. Vahvat  ja  selkeät  johtohahmot

ovat kautta aikojen olleet tärkeitä joukkojen moraalille ja rohkeudelle.

Ensimmäisen orjasodan  johtohahmoja olivat Eunus  ja Kleon. Ilmeisesti Eunus oli  tuonut Sisiliaan

Atargatisjumalattaren palvonnan ja hänellä katsottiin olevan ihmeellisiä ja ennustavia voimia. Hän

muun  muassa  väitti  voivansa  ennustaa  tulevia  tapahtumia,  sillä  jumalat  lähettivät  hänelle  viestejä

hänen nukkuessaan. Hän sanoi myös pystyvänsä näkemään  itse  jumalat  ja kuulevansa heiltä, mitä

tulisi tapahtumaan. Eunuksen suurin temppu oli Diodoroksen mukaan se, että tämä jollain keinolla

pystyi  uskonnollisessa  transsissa  ollessaan  tuottamaan  tulta  ja  syöksemään  liekkejä  suustaan.

Transsissa  Eunus  myös  kertoi  lisää  ennustuksia.  Lisäksi  ennen  kapinan  alkua  Diodoros  kertoo

Eunuksen  väittäneen,  että  syyrialainen  jumalatar  Atargatis  oli  ilmestynyt  hänelle.  Atargatis  oli

luvannut, että Eunuksesta  tulisi kuningas. Ja nämä uutiset hän kertoi kaikille ympärillään oleville,

254 Oros. 5.24.3.
255 Egerton 1993, 66.
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myös  omistajalleen.  Hänen  omistajansa  Antigenes  otti  uutisen  vitsinä  ja  laittoi  Eunuksen

viihdyttämään vieraitaan kertomalla tulevasta kuninkuudestaan.256

Diodoros  kertoo  tapahtumien  alkaneen  Hennan  kaupungissa.  Vauraan  ja  julman  maanomistaja

Damofiloksen  orjat  alkoivat  suunnitella  omistajiensa  surmaamista  ja  kysyivät  neuvoa

syyrialaiselta257  Eunusorjalta.  Tästä  oli  tullut  mahtava  uskonnollinen  johtaja  ja  orjat  halusivat

tietää,  tukisivatko  jumalat  heidän  aikeitaan.  Transsitilan  jälkeen  Eunus  kertoi  jumalien  suosivan

kapinaa  ja Hennasta  tulevan  heidän  kotimaansa.  Eunus  neuvoi  orjia  toimimaan  heti.  Tuona  yönä

400 miestä vannoi valoja uhrien äärellä, minkä jälkeen Eunus johti kaupunkiin hyökkääviä joukkoja

syösten tulta suustaan.258

Diodoros  suhtautuu  epäileväisesti  Eunuksen  taitoihin.  Diodoros  mainitsee  joidenkin  tämän

ennustuksista  sattumalta  käyneen  toteen.  Kukaan  ei  haastanut  Eunusta  vastuuseen  vääristä

ennustuksista,  kun  taas  toteutuneet  ennustukset  kasvattivat  Eunuksen  mainetta  ja  tunnettavuutta.

Tulen syöksemisen Diodoros taas selittää tapahtuneen niin, että Eunus pisti hehkuvia hiiliä onttoon

kuoreen  tai  vastaavaan,  jonka  molemmissa  päissä  oli  reikä.  Sitten  hän  laittoi  kuoren  suuhunsa  ja

puhalsi hiiliin, mikä johti kipinöihin ja liekkeihin.259

Diodoros kirjoittaa selkeästi, että Damofiloksen tapon jälkeen Eunusta ei valittu kuninkaaksi hänen

rohkeutensa tai sotilaallisten johtajataitojensa vuoksi. Syynä valintaan olivat nimenomaan Eunuksen

ihmeteot ja ennustustaidot. Lisäksi Eunus oli aloittanut kapinan ja jopa hänen nimensä näytti olevan

hyvä enne siitä, että hän kohtelisi ystävällisesti alaisiaan.260

Toinen  ensimmäisen  orjasodan  johtajista  oli  kilikialainen vilicus  nimeltä  Kleon.  Ilmeisesti  myös

hänellä  oli  uskonnollisia  voimia.  Erityisen  hyvä  hän  oli  astrologiassa,  minkä  vuoksi  hän  pystyi

myös  tekemään ennustuksia.261 Pian Hennan  tapahtumien  jälkeen Kleon oli aloittanut etelämpänä

toisen  orjakapinan.  Vaikka  Kleon  ja  Eunus  kuuluivat  eri  ryhmiin  ja  kaikki  toivoivat  kahden

256 Diod. Sic. 34/35.2.5 – 8; Flor. 2.7.3 – 7.
257 Ilmeisesti Eunus oli syntynyt Apameiassa ja oli todella syyrialainen. Roomalaiset kuitenkin tapasivat kutsua kaikkia
itäiseltä  Välimereltä  vangittuja  orjia  syyrialaisiksi.  Kyseessä  oli  siis  etninen  stereotypia,  jota  käytettiin  leimaamaan
kaikkia alueelta kotoisin olevia ”alempia ihmisiä”. Shaw 2001, 8. On mielenkiintoista, että Diodoroksen lähteenä ollut
historioitsija Poseidonios oli myös kotoisin Apameiasta. Shaw 2001, 27.
258 Diod. Sic. 34/35.2.10 – 11; 34/35.2.24b. Shaw 2001, 12.
259 Diod. Sic. 34/35.2.5 – 7.
260 Diod. Sic. 34/35.2.14.
261 Shaw 2001, 12.
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kapinallisryhmän ryhtyvän taistelemaan keskenään, Kleon tunnusti Eunuksen ylemmyyden ja toimi

hänen kenraalinaan. Näin kapinat yhdistyivät.262

Toisessa  orjasodassa  kapinalliset  valitsivat  kuninkaakseen  Salvioksen263,  jolla  oli  tiettyä

uskonnollista  vaikutusvaltaa.  Hänen  kerrotaan  olleen  taitava  ennustamaan  tulevaisuutta mm.

uhrattujen  eläinten  sisälmyksistä  ja  lintujen  lennosta.  Salvios  oli  myös  toiminut  profeetallisena

huilunsoittajana naisten uskonnollisissa festivaaleissa.264 Salvios perusti tukikohtansa Triokalaan ja

kutsui  kenraalikseen  kilikialaisen  Athenionin265,  joka  oli  johtanut  erillistä  kapinaa  läntisessä

Sisiliassa.266 Myös hänen kerrotaan olleen taitava astrologiassa.267

Plutarkhos  kirjoittaa  Spartacuksesta  kerrottaneen  tarinaa  ajasta,  kun  hänet  tuotiin  Roomaan

myytäväksi  orjaksi.  Tarinan  mukaan  käärme  kiertyi  Spartacuksen  nukkuessa  hänen  päänsä

ympärille. Spartacuksen vaimo, joka myös oli traakialainen, oli Dionysoksen profeetta. Hän julisti,

että  tämä  oli  merkki  valtavasta  ja  pelottavasta  voimasta,  joka  toisi  Spartacuksen  onnettomaan

loppuun.268

Myös  uudemman  ajan  Yhdysvaltain  kapinoissa  uskonnollisilla  seikoilla  ja  henkilöillä  oli  osansa.

Gabrielin  kerrotaan  rekrytoineen  kapinallisia  sunnuntaisten  saarnojen  jälkeen.  Gabrielin  veljen

Martinin  puolestaan  mainitaan  eräässä  kapinallisten  tapaamisessa  ehdottaneen  uskonnollista

seremoniaa. Tilaisuudessa Martin  luki  innokkaasti Raamattua  ja  israelilaiset esitettiin esimerkkinä

onnistuneesta tyrannian vastustuksesta. Martin myös sanoi, että myös nyt Jumala ojentaisi kätensä

pelastaakseen tarvitsevat.269

Myös Denmark Veseyn kapinan johtajien joukosta  löytyy uskonnollinen johtaja. Gullahia pidettiin

noitana  ja  siksi  noituuteen  uskovat  Afrikassa  syntyneet  orjat  pelkäsivät  häntä.  Gullahin kerrotaan

syntyneen  Angolassa  noitien  ja  parantajien  sukuun.  Hän  toimi  myös  Yhdysvalloissa  noitana  ja

parantajana  ainakin  viisitoista  vuotta  ilman,  että  valkoiset  yleisesti  ottaen  tiesivät  asiasta.  Häntä

pidettiin henkien manaajana ja hän oli hyvin vaikutusvaltainen muiden, etenkin Angolasta tuotujen,

orjien  joukossa. Muut orjat myös uskoivat Gullahin olevan haavoittumaton ja voivan vahingoittua

262 Diod. Sic.34/35.2.17.
263 Otti itselleen kuninkaana nimen Tryfon. Diod. Sic. 36.7.
264 Diod. Sic. 36.4.4; Bradley 1989, 114.
265 Hän oli kahden veljeksen tilanhoitaja. Diod. Sic. 36.5.1.
266 Diod. Sic. 36.4.1 – 7.2.
267 Diod. Sic. 36.5.1.
268 Plut. Crassus 8 – 9.
269 Egerton 1993, 179; Higginson 2004, 29.
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vain,  jos  hänen  omansa  pettäisivät  hänet.  Gullahin  tekemät  loitsut  sekä  amuletit  olivat  hyvin

kysyttyjä. Hänen ajateltiin myös pystyvän aseistamaan kaikki seuraajansa. Hänen vaikutusvaltansa

afrikkalaisiin oli valtava.270

Higginson mainitsee Gullah Jackilla olleen myös eräänlainen varanäkijä. Sokea mies nimeltä Philip

oli  saarnaaja.  Hänen  sanottiin  syntyneen  onnenlakki  päässä  ja  siten  saaneen  selvänäköisyyden

lahjan.271

Veseyn kapinasta kerrottaessa mainitaan myös uskonnollisen fanatismin olleen mukana kuvioissa.

Suuri osa mustista oli eronnut valkoisesta metodistikirkosta ärtyneinä ja pettyneinä. Salaliittolaisista

suurin  osa  kuuluikin  afrikkalaiseen  kirkkoon,  jonka  valkoisesta  metodistikirkosta  vuonna  1818

eronneet  olivat  perustaneet.  Kapinan  jälkeen  teloitettujen  joukossa  oli  useita  kirkon

johtohenkilöitä.272

Vesey  itse  turvautui  Raamattuun  saarnatessaan  orjien  ihmisoikeuksista.  Hän  luki  mm.  kuinka

israelilaiset  vapautuivat  Egyptin  orjuudesta.273  Veseyn  kerrotaan  opetelleen  tarkkaan  kaikki

Raamatun kohdat,  joita hän ajatteli  voivansa käyttää suunnitelmiensa  tukena. Hän oli  aina  valmis

siteeraamaan Raamattua todistaakseen, että orjuus oli Jumalan lakeja vastaan. Siksi orjien oli myös

tarkoitus  yrittää  vapautustaan  ja  sellaiset  yritykset  miellyttäisivät  Kaikkivaltiasta.  Niiden

onnistuminen oli myös Veseyn mukaan ennustettu Raamatussa.274 Oikeudenkäyntien tunnustuksissa

kerrotaan Veseyn sanoneen eräässä tapaamisessa, että Jumala oli määrännyt Raamatussa tappamaan

valkoisten miesten jälkeen naiset ja lapset.275

Nat  Turner  puolestaan  oli  varsin  mystinen  henkilö.  Häntä  pidettiin  tietynlaisena  profeettana.

Turnerin  kerrottiin  muun  muassa  lapsuudessaan  puhuneen  kerran  tapahtumasta,  joka  oli  sattunut

ennen hänen syntymäänsä. Turner kertoi  tunnustuksessaan myös siitä, kuinka henki puhui hänelle

taivasten  valtakunnan  etsimisestä.  Parin  vuoden  ahkeran  rukoilun  jälkeen  henki  ilmestyi  taas

Turnerille.  Sen  jälkeen  henki  ilmeisesti  kertoi  Turnerille  useita  paljastuksia,  jotka  hän  kertoi

eteenpäin. Tämä vain vahvisti Turnerin asemaa orjien uskonnollisena johtajana.276

270 An Account… 1822, 23 – 24. Nämä tiedot ovat oikeudenkäyntien virallisesta raportista. Aptheker 1993, 269.
271 Higginson 2004, 45.
272 An Account… 1822, 29 – 30; Harding 1992, 67.
273 Aptheker 1993, 269.
274 Higginson 2004, 42.
275 An Account...1822, 39.
276 Carroll 2004, 130 – 131; Gray 1831, 7 – 9.
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Turner  kertoi  myös  vuonna  1825  saamastaan  näystä,  missä  valkoiset  ja  mustat  henget  taistelivat

tummuneen taivaan alla. Veri virtasi joissa ja ääni kertoi näyn kuvaavan Turnerin tulevaisuutta. Hän

näki  vielä  muitakin  näkyjä.  Turner  näkikin  itsensä  tietynlaisena  Jeesushahmona  ja  vertasi  omaa

teloittamistaan Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen.277 Myös orjakapinan tapahtumaaikana julkaistuissa

sanomalehdissä  Turnerin  mainittiin  kertoneen  seuraajilleen  saavansa  ohjeensa  Jeesukselta  ja

auringonpimennys oli merkki aloittaa tapahtumat.278

Kapinajohtaja  Nat  Turneria  verrattiin  kirjoituksissa  myös  antiikin  ennustajattariin,  sibylloihin.

Näiden tavoin Turner perusti ennustuksensa metsässä olevissa lehdissä oleviin verisiin merkkeihin.

Lisäksi mainittiin hänen uskovan olevansa haavoittumaton.279

4.5. Miksi orjakapinajohtajiin kiinnitettiin niin paljon huomiota?

Tärkeää  on  myös  huomata,  että  orjakapinoista  kirjoittaneet  kertovat  oikeastaan  aina

orjakapinajohtajien  olleen  poikkeuksellisia  henkilöitä.  Heillä  oli  esimerkiksi  uskonnollista

vaikutusvaltaa, mikä vaikutti siihen, että muut orjat pitivät heitä ainakin henkisinä johtajina. Usein

heidän  sanotaan  myös olleen  muita  kohtalotovereitaan  älykkäämpiä  ja  rohkeampia.  Tämä  saattaa

toki  olla  totta,  mutta  korostaessaan  johtajien  erottuvan  orjien  massasta  älyllisesti  ja  taidoillaan,

auktorit samalla uskottelevat, että etenkin laajemmat orjakapinat vaativat poikkeuksellisen henkilön

johtajakseen.  Näin  orjanomistajien  ei  tarvitse  koko  ajan  pelätä  orjien  kapinoivan,  sillä  näitä

poikkeuksellisia henkilöitä on orjien joukossa vain muutamia.

On  tärkeää  tiedostaa,  että  antiikin  kolmessa  suuressa  orjakapinassa  johtajat  olivat  itse  orjia.

Roomalaisessa  yhteiskunnassa  ulkonäön  perusteella  ei  yleensä  voinut  päätellä,  oliko  henkilö  orja

vai  vapaa. Orjuus  ei antiikissa perustunut esimerkiksi pelkästään erilaiseen  ihonväriin  vaan  se oli

vain  yksi  erilaistava  tekijä  muiden  muassa.  Vaikka  ulkonäöstä  saattoikin  joskus  päätellä,  että

henkilö  saattoi  olla  orja,  hän  saattoi  yhtä  hyvin  olla  vapautettu  tai  jo  useammassa  sukupolvessa

vapaa  henkilö.  Joskus  antiikissa  ehdotettiin,  että  kaikki  orjat  pukeutuisivat  tiettyyn  asuun.  Tämä

kuitenkin  torjuttiin,  koska  orjanomistajat  eivät  halunneet  orjien  näkevän,  kuinka  paljon  heitä

todellakin oli.

277 Carroll 2004, 135 – 136; Gray 1831, 10 – 11.
278 The Banditti 1831, toiseksi viimeinen kappale.
279  Gray  1831,  10;  The  Nat  Turner  Rebellion  1971,  35.  Jälkimmäisessä  tapauksessa  kyseessä  on Richmond  Whig  –
lehdelle lähetetty nimetön kirje otsikolla Fears of a General Insurrection. Se julkaistiin 17.9.1831.
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Manumission  mahdollisuus  oli  tärkeä  osa  roomalaista  orjayhteiskuntaa.  Yhteiskunnassa,  jossa

vapautumisen mahdollisuus oli selvä ja vapautettujen määrä oli suuri, vapautetut samaistivat itsensä

enemmän vapaisiin kuin orjiin. He eivät tunteneet tarvetta lähteä vapauttamaan orjia tai pyrkimään

kokonaan eroon orjuudesta. Sen sijaan monet heistä itsekin siirtyivät orjanomistajiksi. Ja olivathan

monet  orjiksi  joutuneet  olleet  ennen  orjuuttamistaan  itse  orjanomistajia.280  Orjuus  oli  selkeä  ja

hyväksytty osa yhteiskuntajärjestystä.

Ainakin  antiikin  auktorien  mukaan  kapinoinnin  kimmokkeena  oli  orjien  halu  kostaa

poikkeuksellisen  julmille  omistajilleen  sekä  halu  henkilökohtaiseen  vapauteen.  Suuri  osa  Sisilian

kapinallisista  oli  peltoorjia  ja  karjapaimenia,  joiden  kohdalla  manumission  mahdollisuus  ei  ollut

kovin todennäköinen. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi juuri tietyistä henkilöistä tuli kapinoiden

johtajia.

Yhdysvaltojen  kohdalla  tilanne  on  hieman  erilainen.  Orjat  erottuivat  selkeästi  valtaväestöstä  ja

vapautetuista sekä vapaista mustista näki selvästi heidän orjataustansa. Orjat eivät tarvinneet mitään

pukua  tunnistaakseen  toisensa,  sillä  erilainen  ihonväri  erotteli  tehokkaasti  orjat  orjanomistajista.

Orjuudesta  vapautuminen  oli  suhteellisen  harvinaista  eikä  se  toteutuessaankaan  suinkaan

tarkoittanut  vapaiden  oikeuksien  saamista.  Monessa  suhteessa  vapautetut  ja  vapaat  mustat  olivat

valkoisten silmissä yhä orjia. Vapaat mustat identifioituivatkin yleensä selkeimmin muihin mustiin

(orjiin) kuin vapaisiin valkoisiin.

Tästä  kaikesta  seurasi  se,  että  useimmat  vapaat  mustat  toivoivat  koko  ihonväriin  perustuvan

orjasysteemin  purkamista.  He  olivat  myös  orjana  saattaneet  kokea  kaikenlaista  valkoisten

omistajiensa  taholta  ja  pitivät  useimpia  valkoisia  vihollisinaan.  Tämä  näkyy  myös  siinä,  että

Yhdysvalloissa  orjakapinoiden  johtohahmojen  joukossa  oli  myös  vapaita  mustia,  vaikkakaan  ei

siinä  määrin  kuin  monet  etelävaltiolaiset  pelkäsivät.  He  näkivät  vapaat  mustat  selkeänä  uhkana

ihonväriin perustuvalle kaksinjaolle.

Yksi  selkeä  ero  antiikin  ja  Yhdysvaltojen  orjakapinoissa  on  se,  että  antiikissa  (ainakin  auktorien

mukaan) kapinat syntyivät varsin spontaanisti. Niitä ei suunniteltu kuukausia etukäteen, joten myös

johtajat päätyivät asemaansa varsin yllättäen. Yhdysvalloissa  sen sijaan orjakapinoita suunniteltiin

280 Tämä oli totta etenkin kapinoitsevien kaupunkien kuten Karthagon valloituksessa orjiksi joutuneiden tapauksessa.
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kauan, minkä vuoksi johtajat tavallaan valitsivat itse itsensä. He olivat kapinoiden liikkeellepaneva

voima. Toisaalta pitkä suunnitteluaika johti myös suureen paljastumisriskiin.

Voi  tietysti  olla,  että  antiikissakin  orjakapinoita  suunniteltiin  kauan  etukäteen.  Auktorit  kuitenkin

korostavat kapinoiden spontaania syntyä, mihin saattaa jälleen kerran olla syynä halu vahvistaa sitä

kuvaa,  ettei  kapinahenki  kytenyt  koko  aikaa  orjaväestön  keskuudessa.  Mutta  auktorit  ovat

kirjoittaneet  teoksensa  kauan  tapahtumien  jälkeen  ja  heidänkin  kirjoituksistaan  on  jäljellä  vain

fragmentteja,  joten  varmuutta  asiasta  ei  ole.  Yhdysvaltojen  tapahtumista  taas  on  kulunut

huomattavasti  vähemmän  aikaa,  joten  meille  on  säilynyt  paljon  aineistoa  ja  tietoa

kapinasuunnitelmista.

Yleisesti  kapinajohtajista  voidaan  sanoa  sen  verran,  että  antiikissa  he  olivat  kaikki  ensimmäisen

sukupolven orjia. He  tiesivät, mitä  tarkoitti olla  vapaa. Tämä sai  vapauden  riistämisen  tuntumaan

vielä ankarammalta ja monet ponnistelemaan saavuttaakseen jälleen tuon vapaan olotilan.

Jälleen kerran Yhdysvalloissa on  hieman  erilainen  tilanne. 1800luvun alkupuolella  oltiin  jo  siinä

vaiheessa,  että  kansainvälinen orjakauppa  oli  oikeastaan kielletty  ja  Yhdysvaltojen  etelävaltioissa

suurin  osa  orjista  oli  syntynyt  siellä.  He  eivät  itse  olleet  koskaan  olleet  vapaita.281  He  kuitenkin

näkivät  vapaiden  valkoisten  elävän  aivan  erilaista  elämää.  Toisaalta  yhdysvaltalaiset  olivat  itse

vapauttaneet  itsensä  siirtomaavallasta,  joten  monet  orjat  näkivät  itsellään  olevan  yhtäläisen

oikeuden taistella oman vapautensa puolesta.

281 Nat Turner syntyi 2.10.1800, ilmeisesti Southamptonissa, Virginiassa, missä hän eli koko ikänsä. Ks. mm. Aptheker
1993, 294.
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5. Voitto tai kuolema!

Kaikki  kapinat  päättyvät  joko  kapinallisten  voittoon  tai  tappioon.  Voitaneen  sanoa,  että  yleensä

kapinalliset  häviävät.  Voittajillahan  on  tapana  kirjoittaa  oma  historiansa,  joten  onnistuneita

kapinoita  kutsutaan  historiassa  yleensä  jollain  muulla  nimellä  kuin  kapina.  Esimerkiksi  ainoata

kunnolla onnistunutta orjakapinaa Haitilla kutsutaan yleensä Haitin vallankumoukseksi282. Näin siis

kapinoivat orjat eivät virallisen historian mukaan olleet kapinallisia vaan vallankumouksellisia.

Kapinallisten häviö ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei kapina olisi saattanut olla hyvin menestyksekäs

ja  pitkäkestoinen.  Lopulta  aikaisemminkin  valtaa  pitänyt  ryhmä  kuitenkin  päätyi  voittajaksi.

Etenkin pitkittyneiden kapinoiden jälkeen voittajat ovat yleensä tunteneet tarpeen jotenkin selitellä

kapinallisten alkumenestystä ja kapinan kukistamisen hitautta.

On mielenkiintoista tutkia, mikä tai mitkä asiat on esitetty antiikin orjakapinallisten menestyksen tai

tappion syyksi. Entä roomalaisten epäonnistumisen syiksi? Minkä vuoksi on ollut tarpeen kirjoittaa

näistä  asioista?  Onko  tässä  asiassa  eroja  antiikissa  ja  Yhdysvalloissa?  Onhan  muistettava,  että

antiikissa  kaikki  kolme  orjasotaa  kestivät  useita  vuosia  ja  niihin  osallistui  vähintäänkin  useita

kymmeniä tuhansia kapinallisia. Yhdysvalloissa puolestaan kaksi kolmesta ”suuresta” orjakapinasta

jäi suunnittelun asteelle ja myös Nat Turnerin kapina kukistui alkuvaiheessa.

5.1. Voitto – jumalten suosiota

Orjien menestyminen – asenteellinen ongelma valtaväestölle

Roomalaisille  orjakapinallisten  alkuvaiheen  menestyminen  oli  ongelmallista.  Orjathan  edustivat

kaikkea  alhaista  ja  kunniatonta.  Alaspäin  menevä  liike  oli  roomalaisille  häpeällistä,  niinpä

sosiaalisesti  alhaisesta  ja  moraalisesti  alhaisesta  tuli  synonyymejä.  Orja  oli  siis  kaiken  kurjan  ja

kunniattoman  symboli.  Ciceron  mukaan  orjat  muodostivat  yhteiskunnan  alimman  luokan  ja

alhaisuus  roomalaisten  mielestä  tarkoittikin  kaikenlaista  alemmuutta,  niin  fyysistä,  älyllistä  kuin

moraalista.283

282  Haitin  vallankumouksesta  saa  tietoa  esimerkiksi kirjasta The  black  Jacobins:  Toussaint  L’Ouverture  and  the  San
Domingo Revolution.
283 Bradley 1994, 27, 142.
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Florus  kirjoittaakin  orjia  vastaan  käytyjen  taisteluiden  häpeällisyydestä.  Ajatus  orjien  noususta

isäntiään  vastaan  häiritsi  suuresti  orjanomistajia.  Florus  kirjoittaa  siitä,  kuinka  on  vaikea  kestää

ajatusta  orjien  kapinoinnista  sivistyneen  maailman  johtavaa  kansaa  vastaan.  Hän  myös  kertoo

kaikkein  häpeällisintä  olevan,  että  ensimmäisessä  Sisilian  orjasodassa  Eunus  voitti  roomalaisten

preetoreiden  armeijaleirejä.  Orjat,  jotka  karanneiden  orjien  metsästäjien  olisi  pitänyt  raahata

takaisin  isännilleen,  voittivat  taisteluita  roomalaisia  vastaan.  Niinpä  kapinat  lopulta  voittaneet

roomalaisten  johtajatkaan  eivät  juhlistaneet  asiaa  triumfeilla,  eihän  orjien  voittamisessa  ollut

loppujen  lopuksi  mitään  kunniallista.284  Spartacuksen  sodan  kohdalla  hän  kirjoittaa,  ettei  tiedä

kuinka  tapahtumaa  tulisi  kutsua,  sillä  sotilaina  oli  orjia  (alemman  luokan  ihmisiä)  ja  johtajina

gladiaattoreita  (pahimman  luokan  ihmisiä). Hän näki siis  sodan pilkantekona roomalaisia kohtaan.

Florus  myös  kirjoittaa  Marcus  Licinius  Crassuksen  säilyttäneen  roomalaisen  kunnian  häätämällä

kapinalliset pois Rooman kaupungin lähettyviltä.285

Sallustius  puolestaan  kirjoittaa,  kuinka  Spartacuksen  sodassa  harvoilla  oli  vapaa  ja  jalo  mieli

(Spartacus oli heidän  joukossaan.), mutta suurin osa karkulaisorjista orjaluonteensa vuoksi ajatteli

vain  verta  ja  ryöstösaalista.  Sallustius  kertoo  myös  heidän  hyökättyään  erääseen  kaupunkiin

paikallisten orjien luonnostaan olleen kapinallisten liittolaisia  ja paljastaneen isäntiensä piilopaikat

sekä  näiden  piilottamat  aarteet.  Mitään  ei  säästynyt  näiden  alhaisen  orjaluonteen  omistavien

barbaarien raivolta.286 Sallustiuskin siis painottaa orjien moraalista alhaisuutta ja kunniattomuutta.

Cicerokin  on  kirjoittanut,  että  orjat  muodostivat  yhteiskunnan  alimman  luokan  ja  alhaisuus

roomalaisten  mielestä  tarkoitti  kaikenlaista  alemmuutta  –  fyysistä,  älyllistä,  moraalista.  Vapaalle

miehelle suurin häpäisevä kokemus oli joutua oman orjansa käskyvallan alle.287

Myös  Amerikoissa  orjia  pidettiin  alempiarvoisina  ja  siis  näille  häviäminen  olisi  tuottanut  suuria

mentaalisia ongelmia. Orjien kapinan  mahdollinen onnistuminen  nähtiin  myös  totaalisena  tuhona,

peruuttamattomana kaiken valkoisen miehen Amerikassa saavuttaman menetyksenä – mikä siis oli

itse Amerikka.288

284 Flor. 2.7.1 – 8.
285 Flor. 2.8.1 – 14.
286 Sall. 4.22 – 23, 25.
287 Cic. off. 1.41. Bradley 1994, 142, 144.
288 Mm. Jordan 1977, 115.
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Transatlanttisen  orjakaupan  käynnistyminen  1500luvulla  syvensi  eurooppalaisten  halveksuntaa

etenkin afrikkalaisia kohtaan. Orjakaupan laajetessa 1600luvun alusta lähtien afrikkalaisiin alettiin

liittää  käsite  ”neekeri”,  joka  samaistettiin  orjan  käsitteeseen.  Syntyneen  kehäpäätelmän  mukaan

neekerit  olivat  orjia,  koska  he  olivat alempiarvoisia.  Ja  alempiarvoisia  he  olivat,  koska  he  olivat

orjia. Transatlanttiseen orjakauppaan osallistuneet yrittivät oikeuttaa toimintaansa myös väittämällä,

että mustat afrikkalaiset eivät liiemmin eronneet eläimistä.289 Georges Louis de Buffon (17071788)

puolestaan kehitti  ns.  degeneroitumisteorian.  Sen  mukaan  “neekeri”  oli  ihmislajin degeneroitunut

muoto.290

Ennen Darwinia rotuteorioiden mukaan kehitys rotujen puitteissa oli mahdollista ainoastaan rotujen

sekoittumisen  kautta,  joka  merkitsi  korkeampiarvoiselle  rodulle  tuhoisaa  kehitystä.  Synnynnäinen

alempiarvoisuus  merkitsi  sitä,  että  tietyillä  roduilla  ei  ollut  mahdollisuutta  nousuun  ja  saavuttaa

kehityksessään sivilisaatioastetta.291

Huomioitavaa  on  myös  se,  että Oxford  English  Dictionaryn  mukaan  jo  ennen  1500lukua  sanaa

musta on käytetty seuraavassa merkityksessä: “Syvästi lian tahraama, liattu, likainen, pilaantunut …

että  on  pahat  tai  tappavat  tarkoitukset,  pahansuopa,  …   jne.”  Musta  oli  siis  emotionaalisesti

puolueellinen  väri,  alhaisuuden  ja  pahan  apuväline  ja  symboli,  merkki  vaarasta  ja

vastenmielisyydestä.  Mustuuden  käsityksen  vastakohtana  oli  tietysti  sen  suora  vastakohta  –

valkoisuus. Valkoinen ja musta ilmaisivat lisäksi merkitykset puhtaus ja likaisuus, neitseellisyys ja

synti, hyve ja alhaisuus, kauneus ja rumuus, hyväntekeväisyys ja pahuus, Jumala ja paholainen.292

Yhdysvaltojen  kapinoissa  kyse  ei  ollutkaan  pelkästään  orjan  ja  vapaan  välisestä  konfrontaatiosta.

Siihen  mennessä  tärkeäksi  oli  tullut  nimenomaan  mustan  ja  valkoisen  välinen  ero.  Kaikki

orjakapinajohtajathan eivät olleet orjia vaan ainakin Denmark Vesey oli vapaa musta.

Orjakapinoiden menestymisen syitä

Yhtenä syynä Sisilian orjasotien alkuvaiheen onnistumisiin nähtiin olevan se, että suurella joukolla

orjia  oli  koko  ajan  aseita  ja  liikkumavapautta.  Eteläisen  Italian  ja  Sisilian  avoimilla  ja  kuivilla

289 Jokisalo 1999, 31 – 32; Jordan 1977, 96. Ryhdyttäessä myöhemmin luokittelemaan suuria ihmisryhmiä roduiksi ei
lähtökohdaksi tullut niiden tasavertaisuus, vaan ihmiskunnan sisäisessä olemisen ketjussa ylimmäksi nousi ”edistynein”
valkoinen ja alimmaksi jäi ”jälkeenjäänein” musta. Jokisalo 1999, 35. J.Chr. Fabricius (17451808) rikastutti rasistista
argumentointia väitteellä, että mustat ihmiset olivat syntyneet mahdollisesti apinan ja valkoisen ihmisen risteytyksestä.
Jokisalo 1999, 38. Ks. myös Isaksson 1999, 62.
290 Jokisalo 1999, 43.
291 Jokisalo 1999, 51.
292 Jordan 1977, 7.
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lakeuksilla  orjanomistajat  olivat  kehittäneet  erilaisen  maanviljelystavan,  joka  sekoitti  viljasatojen

viljelemisen  ja  suurten  karja  ja lammaslaumojen  (joskus  sikoja  ja  vuohia) kasvattamisen.  Nämä

laumat ajettiin usein pitkän matkan taakse erillisille laidunmaille. Orjapaimenia ei voinut kahlita tai

sulkea  parakkeihin  joka  ilta,  sillä  heidän oli  oltava  vapaita  seuraamaan karjaa.  Lisäksi  heidän oli

oltava  aseistettuja  pystyäkseen  suojelemaan  karjaa  pedoilta  ja  varkailta.  Ilmeisesti  jotkut

orjanomistajat olivat myös rohkaisseet väkivaltaista käytöstä salliessaan orjapaimeniensa ruokkia ja

vaatettaa  itsensä  ryöstämällä  tarvitsemansa  saaren  muilta  ihmisiltä. 293  Näin  osalla  orjista  oli  jo

valmiiksi käytössään aseita.

Lisäksi  maatiloilla  oli  eliittiorjia294,  joilla  oli  tilojen  toimimiseksi  tarvittavia  johtamis  ja  teknisiä

taitoja.  He  varmistivat,  että  monimutkaiset  farmityöt  toimitettiin  omistajien  tyydytykseksi.  Nämä

miehet  olivat  tärkeitä  orjien  kollektiivisen  vastarinnan  organisoimisessa,  koska  heillä  oli  jo

kokemusta työn ja orjien käytöksen kontrolloimisesta ja johtamisesta. He saattoivat helposti käyttää

samoja  kykyjä  orjaarmeijoiden  johtamiseen  ja  uusien  orjien  perustamien  yhteisöjen

hallinnoimiseen.  Kleon,  toinen  ensimmäisen  orjasodan  johtajista,  oli vilicus.  Athenion  puolestaan

oli bailiff.295

Ilmeisesti  kapinalliset  myös  menettelivät  taktisesti  ja  järjestyksellisesti.  Diodoros  mainitsee

ensimmäisen  orjasodan  kohdalla,  että  alkuperäisen  Hennan  hyökkäyksen  aikaan  sellaiset

kansalaiset,  jotka saattoivat palvella kapinoitsijoiden asiaa valmistamalla aseita, säästettiin. Toisen

orjasodan  kohdalla  Diodoros  mainitsee,  että  Athenion  kieltäytyi  hyväksymästä  kaikkia

orjavapaaehtoisia armeijaansa, sillä osan väestä piti hoitaa ruokatuotantoa. Lisäksi toisen orjasodan

yhdessä  vaiheessa  kapinallisten  piirittäessä  Morgantinaa,  kuvernööri  Nerva  tuli  kaupunkilaisten

avuksi.  Kapinalliset  kuitenkin  kääntyivät  ympäri  ja  hyökkäsivät  kuvernöörin  joukkoja  vastaan.

Koska  orjat  olivat  geografisesti  korkeammalla,  he  olivat  paremmassa  asemassa  ja  kuvernöörin

joukot  pakenivat  taistelukentältä.  Orjajohtaja  Salvios  julisti,  että  aseensa  hylkääviä  kuvernöörin

sotilaita ei tapettaisi ja useimmat sotilaat hylkäsivätkin aseensa paetessaan. Näin kapinalliset saivat

taas haltuunsa paljon aseita.296

293 Diod. Sic. 34/35.2.27 – 28; Shaw 2001, 10 – 12.
294  Tärkein  näistä  orjista  oli vilicus,  tilanjohtaja  tai bailiff,  tilanhoitaja,  joka  järjesti  tilan  talouden,  osti  ja  myi
materiaalia,  valvoi  työn  vuotuista  kiertoa.  Hän  asetti  työn  yksityiskohdat,  kontrolloi  työvoimaa  ja  ylläpiti  valvontaa
ruumiillista työtä tekevien orjien yli. Mm. Shaw 2001, 11.
295 Diod. Sic. 36.5.1; Shaw 2001, 11 – 12.
296 Diod. Sic. 34/35.2.15; 36.5.2; 36.3.6 – 7.
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Myös  Spartacuksen  kerrotaan  olleen  varsin  taitava  taktikko.  Kun  hän  kapinan  alussa  oli

joukkoineen  piiritettynä  Vesuviuksen  rinteillä,  hän  pakeni  vuoren  jyrkintä  ja  siksi  vahtimatonta

rinnettä  pitkin.  He  punoivat  kasveista  köysiä  ja  laskeutuivat  vuoren rinnettä niitä  pitkin.

Kapinoitsijat  eivät ainoastaan paenneet  vaan  ilmestyessään  toisella  taholla  iskivät  sellaista pelkoa

roomalaisiin  joukkoihin, että useat  joukot antoivat periksi  vain 74 gladiaattorin edessä. Spartacus

myös jakoi ryöstöretkiensä tuotot tasan, joten senkin vuoksi hän pian sai paljon seuraajia. Ollessaan

myöhemmin  prokonsuli  Publius  Variniuksen  joukkojen  ympäröimänä,  Spartacus  asetti  tolppia

lyhyin  väliajoin  ennen  leirin  porttia.  Sitten  hän  aseisti  ja  puki  vaatteisiin  pari  ruumista,  sitoi  ne

tolppiin  ja  antoi  näin  vaikutelman  vartiomiehistä  kauempana  oleville  roomalaisille.  Hän  myös

sytytti  tulia  leirin  joka paikkaan.  Pettäen  näin  vihollista,  Spartacus  joukkoineen  hiipi  yöllä  hiljaa

pois leiristä.297

Kapinoiden  johtajat  omaksuivat  kuninkuuden  ulkoiset  merkit  osittain  myös  auttaakseen

organisointiprosessia.  Kapinajohtajienhan  tuli  käyttää  kaikkia  mahdollisia  keinoja  pitääkseen

kurin/järjestyksen  ja  näihin  tapoihin  vaikuttivat  tutut  olemassa  olevat  instituutiot.  Salvioksen

kerrotaan käyttäneen mielellään roomalaisen tuomarin ulkoisia merkkejä. Spartacus taas kuulemma

piti roomalaisen auktoriteetin seremoniallisia symboleita sopivina hänen johtajan statukselleen.298

Tärkeitä  syitä  menestymiselle  ovat  myös  vahvat  johtajat.  Diodoros  kirjoittaa,  että  taistellessaan

kapinallisten keskuksen Triokalan edustalla  Athenion  johti kapinallisten  joukkoja. Haavoituttuaan

hän ei kuitenkaan voinut enää jatkaa taistelua. Tällöin kapinalliset alkoivat menettää rohkeuttaan ja

lopulta pakenivat taistelusta. Mainitaan 20 000 kapinallisen kuolleen taistelun ja paon aikana.299

Diodoros  pitää  ensimmäisen  orjasodan  alkuvaiheen  menestymisen  syynä  muun  muassa  sitä,  että

orjien  hyökättyä  Hennan  kaupunkiin,  suuri  osa  kaupunkiorjista  liittyi  kapinallisiin  tappaen  ensin

omat isäntänsä.300 Orjat eivät siis olleet lojaaleja omistajilleen.

Syynä  kapinoiden  nopeaan  etenemiseen  oli  myös  paikallisten  auktoriteettien  hidas  vastaus.

Ilmeisesti  he  aliarvioivat  orjien  kyvyn  organisoitua  laajaalaiseksi  sotilaalliseksi  operaatioksi.

297 App. civ. 1.14.116 – 117; Frontin., Strat.1.5.2022; Plut. Crassus 8 – 9. Ks myös Bradley 1988, 373 – 374.
298  Bradley  1984,  146;  Bradley  1988,  375.  Myös  afrikkalaissyntyiset  maroonjohtajat  Uudessa  Maailmassa  usein
kutsuivat itseään kuninkaaksi tai väittivät olleensa kuninkaita ennen orjuuttamista. Kreolit omaksuivat eurooppalaisia
sotilastitteleitä,  kutsuen  itseään  kuvernööreiksi,  eversteiksi  ja  kapteeneiksi.  Heidän  päämääränsä  oli  vahvistaa
yhteisönsä elinkelpoisuutta yhteisönä sodassa.
299 Diod. Sic. 36.8.3 – 4.
300 Diod. Sic. 34/35.2.12 – 13.
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Osittain  syynä  oli  Rooman  hallinnon  perustaminen  viranomaisiin,  jotka palvelivat  vain vuoden

kerrallaan.  Provinsiaaliset  kuvernöörit  joutuivatkin  turvautumaan  paikallisiin  mahtimiehiin

hallitakseen alueitaan. Myös Rooman senaatti epäonnistui vastaamaan nopeasti aseistettujen orjien

uhkaan.301

Sotilaallisissa  operaatioissa  tärkeimmät  virkamiehet  olivat  kaksi  konsulia  ja  heidän  alapuolellaan

kuusi preetoria. Nämä korkeaarvoiset viranomaiset olivat  yleensä  vastuussa Rooman armeijoista,

kun  nämä  taistelivat  hienoa  ulkoista  vihollista  vastaan.  Kapinoitsevien  orjien  tukahduttamisen

nähtiin  olevan  näiden  miesten  ja  heidän  komentamiensa  sotilaiden  arvokkuuden  alapuolella.

Sellainen  tehtävä  jätettiinkin  yleensä  orjaomistajille  tai  paikallisille  sotajoukoille.  Vasta  senaatin

tunnistaessa  orjien  kapinan  suureksi  sisäiseksi  uhkaksi,  se  määräsi  konsulit  tai  preetorit  hyvin

koulutettuine roomalaisine  joukkoineen taistelemaan kapinoitsijoita vastaan. Tämä johtikin lopulta

orjien  kapinoiden  kukistumiseen.302  Avainasemassa  oli  siis  orjakapinan  tunnistaminen  ja

tunnustaminen suureksi yhteiskunnan järjestyksen uhkaksi.

Preetoreilla,  jotka operoivat Sisiliassa ennen vuotta 134 eKr., oli ainakin 10 000 hengen armeijat.

Kapinoitsijoita  oli  kuitenkin  enemmän  ja  Rooman  komentajat  kokivat  tappioita,  vaikka  sotilaat

olivat  ainakin  teoriassa  paremmin  koulutettuja  ja  varustettuja  kuin  kapinoitsijat.  Diodoros

kirjoittaakin,  että  kerättyään  suuren  määrän  seuraajia,  Eunus  kävi  taistoon  Rooman  komentajien

kanssa.  Kapinajoukot  selvisivät  yleensä  voittajina,  koska  heitä  oli  enemmän.  Konsulin  tullessa

johtoon, roomalaiset joukot automaattisesti kaksinkertaistuivat.303

Maantieteellisillä  syillä  on  myös  aina  osansa  sotajoukkojen  menestyksessä  tai  tappiossa.

Ensimmäinen  orjasota  sai  alkunsa  Hennassa  ja  kyseinen  kaupunki  sijaitsee  keskeisellä  ja

korkealla304 paikalla Sisilian vuoristoisessa sisämaassa. Hennan sijainti oli siis vahva ja strateginen;

se  oli  luontainen  vuoristolinnake.305  Orjajoukkojen  oli  siis  varsin  helppo  puolustaa  kaupunkia

saatuaan sen kerran haltuunsa. Henna kaatuikin vasta sodan lopussa sisäisen petoksen avulla.306

301 Shaw 2001, 12 – 13.
302  Shaw  2001,  12  –  13. Toisessa  orjasodassa  roomalaisten  joukkojen  lähettämistä  Sisiliaan hidasti  se,  että  joukkoja
tarvittiin pohjoisessa Italiassa sodassa germaaneja vastaan.
303 Diod. Sic. 34/35.2.16; Bradley 1989, 65.
304 Noin 950 metriä merenpinnasta.
305 Bradley 1989, 46.
306 Myös koillisrannikolla sijaitseva Tauromenion kukistui vasta petoksen avulla. Diod. Sic. 34/35.2.20 – 21.



62

Hennan lisäksi Tauromenion koillisrannikoilla, Katane idässä ja Morgantina keskiosissa mainitaan

nimeltä  orjavastarinnan  tukikohtina.  Kapinan  laajetessa  maantieteellisesti  kapinoitsijoiden

strategiana oli  valloittaa kaupunkeja,  joita oli  mahdollista puolustaa kostotoimia vastaan  ja  tarjota

turvallisia tukikohtia, mistä käsin voitiin tehdä ryöstöretkiä. Morgantina oli tärkeä risteyspaikka ja

se kontrolloi  teitä. Liviuksen mukaan kaupungissa oli  myös paljon  viljaa  ja muuta  tavaraa, koska

siellä  toimi  roomalainen  varuskunta.  Tauromenion  puolestaan  oli  linnoituskaupunki,  joka  sijaitsi

noin  itäisen  rannikkotien  puolivälissä,  Messanan  ja  Katanen  välissä.  Satamakaupunkeina

Tauromenion ja Katane tarjosivat myös pääsyn merelle, jos se osoittautuisi tarpeelliseksi. Tärkeintä

Hennan,  Morgantinan,  Tauromenionin  ja  Katanen  valloituksessa  oli  kuitenkin  se,  että  se  antoi

pääsyn  Leontinan  vauraalle  tasangolle,  josta  saatiin  jatkuvia  viljavarantoja.  Neljä  keskusta

saattoivat  myös  tuottaa  tarvikkeita  paikallisesti.  Hennalla  ja  Morgantinalla  oli  omat  viljamaat  ja

Morgantina, Tauromenion  ja Katane olivat myös  tärkeitä viinintuottajia. Leontinan alueen hallinta

olikin yksi elintärkeimmistä keinoista kapinan ylläpitämiseksi.307

Myös toisessa orjasodassa kapinoitsevien orjien kuninkaan Tryfonin tukikohtana ollut Triokala oli

paikkana erinomaisesti valittu. Siellä oli vedensaanti turvattu ja ympäröivä maaseutu sopi loistavasti

maanviljelykselle.  Lisäksi  Triokala  sijaitsi  korkean  ja  valloittamattoman  kallion  päällä.  Tryfon

myös rakennutti puolustusmuurin ja kaivatti syvän kaivannon kaupungin ympärille.308

Yhdysvalloissa orjakapinoiden menestymistä ei tarvinnut puolustella samalla tavalla kuin antiikissa,

koska  kapinat  eivät  siellä  saavuttaneet  minkäänlaista  menestystä.  Enemmänkin  siellä  kirjoitettiin,

miten  lähinnä vain  jumalan armosta kapinasuunnitelmat saatiin ajoissa selville  ja Nat Turnerinkin

kapinasta selvittiin varsin vähällä. Muun muassa Benjamin Lundy Tennesseestä kirjoitti 22 vuotta

Gabrielin kapinayrityksen  jälkeen tapahtumasta. Lundyn mukaan orjat olivat kypsytelleet  juontaan

kauan  ja  organisoineet  hyökkäyksen  niin  hyvin,  että  vain  Jumalan  ihmeellinen  väliintulo  pelasti

kaupungin ryöstelyltä ja asukkaat teurastukselta.309

Sen  sijaan  Yhdysvalloissa  ajatus  mustien  alemmuudesta  johti  siihen,  että  varsinkin  alkuvaiheissa

kapinayritysten  monimutkaisuuden  selvittyä  ajateltiin,  että  valkoisten  on  täytynyt  olla  mukana

suunnittelemassa  niitä.  Gabrielin  kapinasta  kerrottaessa  puhuttiin  kahdesta  mystisestä

307 Bradley 1989, 60, 63 – 64. Diodoros mainitsee myös, että orjat eivät tuhonneet rikkaiden maatiloilla olevia tavaroita
ja satoja. Diod. Sic. 34/35.2.48.
308 Diod. Sic. 36.7.3.
309 Higginson 2004, 38.
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ranskalaismiehestä,  jotka  olisivat  olleet  mukana  kapinan  suunnittelussa.310  Nat  Turnerin  kapinan

ensimmäisissä kommenteissa kerrottiin, että kolme valkoista  johti kapinaa. Nämä  tiedot kuitenkin

peruttiin pian.311

Achates  kirjoitti  orjien  salahankkeiden  menestymisen  riippuvan  kotiorjista  ja  muista  valkoisten

lähettyvillä  työskentelevistä  orjista,  koska  nämä  pystyivät  murhaamaan  mitään  aavistamattomat

omistajansa.  Tällaiset  orjat  tunsivat  tarkkaan  asumusten  sisätilat  ja  heihin  yleensä  luotettiin.  Tätä

kautta  he  saivat  myös  kaikenlaista  tietoa  kuulemalla  keskusteluja  ja  tarkkailemalla  omistajiaan.

Näin  heillä  oli  monta  keinoa  verenvuodatukseen  ja  tuhoamiseen.  Achates  sai  painoarvoa

ajatuksilleen  huomauttamalla,  kuinka  suuri  osa  Charlestonin  kapinasuunnitelman  tärkeimmistä

johtajista kuului juuri tähän ryhmään.312

5.2. Tappio – orjakapinoitsijoita odottaa kuolema

Petturit – orjakapinoitsijoiden tuho

Pettureilla on suuri merkitys orjakapinakuvauksissa. Useissa kirjoituksissa mainitaan joku henkilö,

joka pettää johtajansa ja muut kapinoitsijat aiheuttaen näiden tuhon.

Diodoroksen orjakapinatarinoista löytyy oikeastaan aina petturi, joka aiheuttaa kapinallisten häviön.

Ensimmäisen  orjasodan  kuvauksissa  Diodoros  kertoo  Tauromenionin  piirityksen  päättyneen,  kun

Sarapionniminen  syyrialainen  orja  petti  kaupungissa  valtaa  pitäneet  kapinoitsijat.  Myös  Henna

vallattiin petoksen avulla.313

Diodoros kertoo myös toista orjasotaa edeltävästä tapahtumasta EteläItaliassa. Siinä ritarisukuinen

mies  Titus  Vettius  Minucius  rakastui  orjatyttöön  ja  osti  tytön  velalla.  Kun  hän  ei  pystynyt

maksamaan velkaansa, hän hankki palkkasotureita ja yllytti omia orjiaan kapinaan. Joukko kasvoi ja

oli  aluksi  voittoisa.  Lopulta  Apollonius,  yksi  Vettiuksen  johtajista  suostui  petturiksi,  kun  hänelle

luvattiin vapautus rangaistuksesta. Niinpä Apollonius joukkoineen hyökkäsi Vettiusta vastaan, mikä

johti Vettiuksen tappioon.314

310 Coffin 1860, 26; Egerton 1993, 182 – 185.
311 Aptheker 1993, 302.
312 Achates 1822, 14.
313 Diod. Sic. 34/35.2.21.
314 Diod. Sic. 36.2.2 – 6.
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Petokseen  sortui  myös  toisen  orjasodan  ensimmäinen  kapinallisjoukko.  Toisen  orjasodan

alkuvaiheissa  ensimmäinen  väkivaltaan  turvautuva  Variniuksen  johtama  orjajoukko  tappoi

isäntänsä Halicyaen lähettyvillä LänsiSisiliassa. Kapinoijien määrä lisääntyi ja he ottivat haltuunsa

paikan,  joka  oli  puolustuksellisesti  erittäin  vahva.  Diodoros  kertoo,  että  kun  voima  ei  riittänyt

paikan valtaamiseksi orjilta, kuvernööri Nerva päätti turvautua petokseen. Lupaamalla armahduksen

Nerva  suostutteli  Gaius  Titinius  –nimisen  miehen  avustamaan  suunnitelmassaan.  Titinius  oli

määrätty  kuolemaan  pari  vuotta  aikaisemmin,  mutta  hän  oli  onnistunut  pakenemaan.  Titinius  oli

tehnyt paljon  ryöstöretkiä,  joiden aikana hän oli  tappanut useita  vapaita sisilialaisia,  mutta hän ei

koskaan  ollut  vahingoittanut  orjia.  Niinpä  Titinius  ja  muutamat  luotetut  orjat  lähestyivät

kapinallisten  tukikohtaa  ja  teeskentelivät  tulevansa  taistelemaan  kapinallisten  kanssa  roomalaisia

vastaan. Titinius otettiin vastaan ystävänä  ja hänestä  tehtiin  jopa  joukkojen päällikkö. Sen  jälkeen

Titinius  petti  kapinoijat  ja  päästi  roomalaiset  linnoitukseen.315  Muuten  varsinaisissa  Diodoroksen

toista  orjasotaa  käsittelevissä  jäljellä  olevissa  kirjoituksissa  ei  kuitenkaan  ole  erillistä  mainintaa

pettureista.

Plutarkhos  mainitsee  petoksen  kertoessaan  Spartacuksen  orjasodan  syttymisestä.  Hän  kirjoittaa

parin  sadan orjan suunnitelleen karkaamista gladiaattorikoulusta, mutta  joku kertoi  suunnitelmista

eteenpäin.  Tiedon  vuotamisesta  huolimatta  osa  päätti  kuitenkin  yrittää  pakoa  ja  noin  70

gladiaattoria pääsikin sitten pakoon.316

Muuten  Spartacuksen  orjasotakertomuksissa  ei  varsinaisesti  puhuta  pettureista.  Niissä  kuitenkin

korostetaan sitä,  että kaikki eivät  seuranneet  itse Spartacusta. Plutarkhos kertoo,  että miehet eivät

seuranneet  Spartacusta  pois  Italian  niemimaalta.  Sen  sijaan  luottaen  suureen  määräänsä  he  eivät

totelleet Spartacusta vaan ryöstelivät aluetta. Lisäksi hän huomauttaa kapinallisten gallipäälliköiden

joukkoineen  kulkevan  erillään  Spartacuksesta.  Nämä  erilliset  gallijoukot  taas  oli  aika  helppo

tuhota.317

Myös  Sallustius  mainitsee  orjakapinallisten  riidelleen  keskenään  ja  olleen  lähellä  sisäistä

romahtamista.  Gallit  ja  germaanit  halusivat  marssia  suoraan  vihollista  kohtaan  ja  pakottaa  nämä

näin taisteluun. Spartacus puolestaan oli eri mieltä.318

315 Diod. Sic. 36.3.4 – 6.
316 Plut. Crassus 8.2.
317 Plut. Crassus 9.5 – 6, 11.1.
318 Sall. hist. frg. 3.96.
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Plutarkhos  kirjoittaa  myös  siitä,  että  Spartacuksen  joukkojen  voitettua  Lucius  Quintuksen  ja

kvestori  Scrofan  joukot,  kapinalliset  alkoivat  pitää  itseään  lähes  voittamattomina.  Miehet  eivät

myöskään  enää  pitäneet  tarpeellisena  taktiikkaa,  joka  vaati  jatkuvaa  vetäytymistä  ja  pakenemista.

Sen vuoksi miehet eivät enää totelleet johtajiaan vaan pakottivat nämä suuntaamaan joukot takaisin

kohti roomalaisia.319

Kun  Spartacus  päätti  siirtää  joukkonsa  Sisiliaan,  hän  teki  sopimuksen  kilikialaisten  merirosvojen

kanssa. Näiden oli tarkoitus kuljettaa kaksi tuhatta kapinallista saarelle. Merirosvot ottivat vastaan

lahjoja maksuksi, mutta he pettivät Spartacuksen ja purjehtivat pois ilman kapinallisia.320 Tämäkin

vaikutti sodan kulkuun.

Yhdysvaltojen kapinoissa pettureilla on hieman erilainen rooli. Kapinat eivät olleet pitkäkestoisia ja

laajalle  levinneitä,  joten  petturia  ei  tarvittu  orjien  tukikohtien  valtaamiseen.  Sen  sijaan  tiedot

kapinan  suunnittelemisesta  näyttävät  levinneen  suhteellisen  laajalle,  vaikka  tarkat  suunnitelmat

kapinan kulusta olisivatkin pysyneet vain ydinjoukon tiedossa. Ainakin huhut suunnitelmista olivat

siis  päätyneet  sellaistenkin  henkilöiden  korviin,  jotka  eivät  olleet  niin  valmiita  ryhtymään  itse

kapinaan.  Tai  nämä  henkilöt  saattoivat  paljastaa  suunnitelmat  ajatellen  siten  parantavansa  omia

olojaan.

Yhdysvalloissa  1850luvulla  etelävaltioiden  elämästä  ja  orjataloudesta  kirjoittanut  Frederick  Law

Olmsted321  mainitsee  kirjoituksissaan  Gabrielin  kapinan  vuonna  1800.  Olmsted  kirjoittaa,  että

petturi  petti  Gabrielin  ja  muut  kapinalliset.  Lisäksi  hän  sanoo,  että  lähes  aina  kapinoitsevat  orjat

joutuvat petetyiksi.322

Gabrielin  kapina  siis  paljastui  päivää  ennen  orjien  suunniteltua  hyökkäyspäivää.  Uskollinen  orja

nimeltä  Ben  ei  halunnut,  että  hänen  isäntänsä  menettäisi  henkensä.  Niinpä  hän  kertoi

kapinahankkeesta  valkoisille.323  Myös  Pharaohniminen  orja  kertoi  suunnitellusta  kapinasta

valkoisille.  Hän  oli  pitänyt  kapinahankkeen  salassa  useita  viikkoja,  mutta  perheellisenä  miehenä

hänellä  oli  paljon  hävittävää  kapinan  epäonnistuessa.  Pharaoh  tajusi  voivansa  voittaa  paljon

319 Plut. Crassus 11. 4 – 5.
320 Plut. Crassus 10.3 – 4. Florus tosin ei mainitse mitään merirosvoista vaan kirjoittaa, että kapinalliset yrittivät turhaan
ylittää salmen itse tekemillään lautoilla. Flor. 2.8.
321 Eli 1822 – 1903.
322 Olmsted 1861, 34.
323 Coffin 1860, 30.
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paljastamalla  kapinalliset.  Petturin  tie  ei  kuitenkaan  ollut  helppo,  sillä  länsiafrikkalaiset  uskoivat,

että petturien sielut eivät voineet palata kotiin ja kommunikoida esiisien sielujen kanssa.324

Paenneen  Gabrielin  kiinniottamiseen  johtavista  vihjeistä  oli  myös  luvattu  palkkio.  Gabriel  oli

kulkenut  laivalla  Norfolkiin.  Miehistössä  oli  orja  nimeltä  Billy,  joka  tunnisti  Gabrielin.  Billylle

luvattu  palkkio  oli  suuri  ja  raha  lähes  riittäisi  lunastamaan  hänen  vapautensa.  Noustuaan

Norfolkissa  maihin  Billy kertoi Gabrielin  laivalla olosta  tuttavalleen. Tämä  juoksi  heti  valkoisten

konstaapeleiden luokse kertomaan asiasta. Billy puolestaan kertoi asiasta sheriffille. Konstaapelit ja

sheriffi löysivät Gabrielin laivasta. Valitettavasti Gabrielin pettänyt Billy ei kuitenkaan saanut koko

palkkiota eikä raha siis riittänyt vapauden ostamiseen.325

Myös  Denmark  Veseyn  kapinasuunnitelmat  paljastuivat  valkoisille,  kun  uskollinen  orja  paljasti

toukokuun  lopussa  1822  isännälleen,  että  kesäkuun  puolivälissä  orjien  oli  tarkoitus  ruveta

kapinoimaan  valkoisia  vastaan  ja  tappaa  kaikki  kaupungin  valkoiset.  Kyseinen  isäntä  puolestaan

ilmoitti  asiasta  Charlestonin  kaupunginjohtajalle.  Orjia  kuulusteltiin  ja  nämä  nimesivät  lisää

kapinallisia.  Lähempänä  kesäkuun  puoliväliä  vielä  yksi  valkoinen  orjanomistaja  tuli  tapaamaan

kaupunginjohtajaa  kertoen,  että  myös  hänen  uskolliseksi  tunnettu  orjansa  oli  tullut  kertomaan

kapinahuhuista.326

Ensimmäisten  Denmark  Veseyn  kapinaan  liittyvien  kuulustelujen  jälkeen  orjat  Mingo  Harth  ja

Peter Poyas vapautettiin. Charlestonin viranomaiset pitivät kuitenkin tärkeänä vahtia heitä. Niinpä

viranomaiset  palkkasivat  toisia  tummaihoisia  tarkkailemaan  Mingon  ja  Peterin  liikkeitä.327  Myös

Higginson  mainitsee,  että  yksi  metodistisen  kirkon  johtohenkilöistä  oli  houkuteltu  tai  lahjottu

isäntänsä toimesta tuottamaan lisää paljastuksia.328

Veseyn  kapinassa  tuomituista  orjista  Charles  Drayton  kertoi  viranomaisille  kaiken,  mitä  hän  oli

kuullut Monday Gelliltä. Koska Monday ei siinä vaiheessa aikonut tunnustaa mitään, viranomaiset

päättivät  laittaa  Charlesin  ja  Mondayn  vuorokaudeksi  samaan  selliin.  He  halusivat  Charlesin  sen

jälkeen  kertovan  kaiken,  mitä  Monday  oli  hänelle  puhunut.  Mondayn  epäilysten  poistamiseksi

teeskenneltiin, että Charles oli myös lukittu sisään. Ainoa tarkoitus asialla oli kuitenkin saada lisää

324 Egerton 1993, 70 – 71.
325 Egerton 1993, 104 – 107.
326 An Account… 1822,  3 – 9; Coffin 1860, 31.
327 An Account… 1822, 6.
328 Higginson 2004, 40.
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tietoja Mondaylta. Seuraavissa kuulusteluissa Charles kertoikin sitten paljon  tärkeitä  tietoja,  jotka

hän oli saanut Mondaylta.329

Petturit  mainitaan  myös  puhuttaessa  Gullah  Jackista.  Häntä  pidettiin  haavoittumattomana.  Gullah

kuitenkin  itse  kertoi,  että  hänen  loitsunsa  eivät  suojelisi  häntä  muiden  tummaihoisten

petturuudelta.330  Tässä  nimenomaisessa  tapauksessa  petturuus  toiminee  kuitenkin  Gullahin

puolustuksena sille, ettei hän olekaan haavoittumaton.

Vaikuttaa  siltä,  että  petturin  läsnäolo  on  ollut  tietynlainen  tapa  selittää  orjakapinallisten  häviötä.

Orjanomistajat  ovat  halunneet  painottaa  sitä,  että  orjat  ja  kapinoitsijat  eivät  olleet  mikään

yhtenäinen  joukko.  Heidän  joukostaan  löytyi  henkilöitä,  jotka  olivat  valmiita  pettämään

kohtalotoverinsa,  yleensä  oman  etunsa  vuoksi.  Tällainen  selitysmalli  on  ilmeisesti  myös

rauhoittanut  hieman  valtaväestöä.  Orjakapinat  olivat  vakava  häiriö  yhteiskunnassa,  mutta  aina

löytyi joku, jonka petturuuden vuoksi kapinoitsijat joka tapauksessa voitettiin.

Hävinneiden kapinoitsijoiden kohtalona kuolema

Antiikissa  tappio  merkitsi  orjajoukoille  varmaa  kuolemaa.  Kun  konsuli  Piso331  sai  haltuunsa

Mamertiumin  kaupungin  ensimmäisen  orjasodan  aikana,  hän  tappoi  8  000  kapinallista.  Ne,  jotka

hän  sai kiinni elävinä,  hän  naulitsi  ristille. Saatuaan Tauromenionin  haltuunsa konsuli Rupilius332

puolestaan  kidutti  kaikkia  kaupungista  löytyneitä  kapinoivia  orjia  ja  sen  jälkeen  heitti  heidät

jyrkänteen  yli. Orjakapinajohtajista Kleon puolestaan kuoli  taistelussa. Hennan kukistuessa Eunus

pakeni  tuhannen  miehen  kanssa.  Koska  Rupilius  kuitenkin  marssi  jo  heitä  vastaan  ja  tappio  oli

varma,  miehet  tappoivat  toisensa  välttyäkseen  vangitsemiselta.  Eunus  kuitenkin  saatiin  kiinni  ja

pidätettiin. Hänen kerrotaan kuolleen täijoukon vuoksi.333

Kapinoitsijoiden  rangaistus  oli  siis  kuolema.  Valerius  Maximus  mainitsee  kuitenkin  myös

tapauksen  arvokkaasta  kapinoitsijan  kuolemasta.  Kleonin  veli  Komanos  saatiin  kiinni  Hennan

takaisin valloituksen  jälkeen  ja  hänet  tuotiin konsuli Publius Rupiliuksen eteen. Häneltä kysyttiin

tietoja  kapinallisten  lukumäärästä  ja  aikeista.  Komanos  ei  kuitenkaan  paljastanut  mitään  vaan

329 An Account… 1822, 19 – 21.
330 An Account...1822, 37.
331 Konsulina ilmeisesti 133 eKr.
332 Konsulina 132 eKr.
333 Diod. Sic. 34/35.2.21 – 23; Oros. 5.9.4 – 8.
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polvistui  maahan. Hän pidätti  hengitystään, kunnes kuoli  vartijoiden käsivarsille konsulin  silmien

edessä.334 Myös tietynlainen kapinoitsijan kuolema voitiin siis nähdä hyveenä.

Toisesta  orjasodasta  puhuessaan  Diodoros  mainitsee  taistelun  Skirthaian  lähellä.  Roomalaiset

voittivat  taistelun  ja Tryfon  tukijoukkoineen  joutui pakenemaan. Taistelussa kuoli  yhteensä peräti

20  000  kapinoitsijaa.  Osa  masentuneista  kapinoitsijoista  mietti  jopa  paluuta  isäntiensä  luo.

Kuitenkin vastakkainen mielipide eli taisteleminen kuolemaan asti antautumatta vihollisille voitti.335

Myöhemmin konsuli Marius336 Aquillius tappoi kapinajohtaja Athenionin taistelussa.337 Sen jälkeen

Aquillius  kuljetti  viimeiset  antautuneet  kapinoitsijat  Roomaan,  missä  hän  aikoi  pistää  heidät

taistelemaan gladiaattoreina villieläimiä vastaan. Kapinoitsijat kuitenkin kieltäytyivät  taistelusta  ja

sen sijaan tappoivat toisensa alttarien edessä.338

Florus  kuitenkin  kertoo,  että  Athenion  ei  kuollut  taistelussa  vaan  saatiin  kiinni  elävänä.  Häntä  ei

kuitenkaan  ehditty  tuomita  kuolemaan  ennen  kuin  joukot  ympärillä  alkoivat  kiistellä

vangitsemisesta. Kiistelijät repivät hänen ruumiinsa palasiksi.339 Kapinoinnin seuraus oli kuitenkin

tässäkin tapauksessa kuolema.

Spartacuksen  sodassa  roomalaiset  alkoivat  menestyä  paremmin  sen  jälkeen,  kun  Crassus  oli

joukkojen  häviöiden  takia  tappanut  kymmenesosan  sotilaista.  Näin  hän  teki  itsensä

pelättävämmäksi kuin orjajoukot eivätkä roomalaiset joukot paenneet kentältä niin helposti. Heidän

voitontahtonsa oli suuri.340

Spartacus itse puolestaan kuoli taistelussa. Appianos kertoo Spartacuksen kaatuneen kunniakkaasti

taistelussa  mennen  jopa  yksityiskohtiin  tämän  saamien  haavojen  suhteen.  Spartacus  taisteli

rohkeasti,  mutta  lopulta  roomalaiset  ympäröivät  hänet  ja  muut  kapinalliset,  mikä  johti  kaikkien

tappamiseen.  Floruskin  mainitsee  Spartacuksen  kuolleen  taistellen  urheasti  joukkojensa

eturintamassa.  Spartacuksen  armeijasta  suurin  osa  teurastettiin.  Appianos  kertoo  kuolleita  olleen

334 Val. Max. 9.12.1.
335 Diod. Sic. 36.8.2 – 5.
336 Diodoros antoi etunimeksi virheellisesti Gaius, Diod. Sic. 36.10.1. Aquillinius oli konsulina 101/0 eKr.
337 Diod. Sic. 36.10.1.
338 Diod. Sic. 36.10.2 – 3.
339 Flor. 2.7.12.
340 App. civ. 1.118 – 119.
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niin paljon,  että  määrää  oli  mahdotonta  laskea.  Orosius puolestaan  mainitsee  kapinallisia  tapetun

Spartacuksen orjasodassa yli 100.000. Spartacuksenkaan ruumista ei koskaan löydetty.341

Yleensähän  orjan  rikokset  olivat  tavallaan  omistajan  vastuulla,  koska  orjalla  ei  ollut  varsinaista

juridista  persoonaa.  Valtio  ei  kuitenkaan  voinut  rangaista  syytöntä  kansalaista  ja  orjien

rankaiseminen  olisi  tarkoittanut  omaisuuden  vahingoittamista  tai  tuhoamista.  Yksityisen

omaisuuden  suojelu  oli  olennaista  antiikissa.  Roomalaisten  asianajajien  ratkaisu  olikin  se,  että  he

antoivat  orjan  isännän  rangaistavaksi.  Jos  valtion  turvallisuus  kuitenkin  oli  vaarassa,  se  oli  ylitse

muiden. Niinpä Spartacuksen kapinan jälkeen 6 000 orjaa ristiinnaulittiin Via Appialle. Omistajien

omistusoikeudet  siis  hävisivät,  kun  oli  suurempi  tarve  antaa  orjaväestölle  kokonaisuudessa

unohtumaton oppitunti.342

Myös  Karibialla  ja  Yhdysvalloissa  orjien  rangaistukset  loukkauksista  hyvää  järjestystä  vastaan

olivat äärimmäisiä. Etenkin epäiltyjen orjajuonien tai kapinoiden jälkeen suuri määrä orjia saatettiin

tappaa  tai  oikeudellisesti  teloittaa.  Jo  1700lvulla  orjien  tarjotessa  väkivaltaista  vastustusta

valkoisten  ihmisten  auktoriteettia  vastaan,  reaktio  oli  nopea.  Näitä  sääntöjä  rikkoneiden  ruumiit

hirtettiin  usein  kahleissa,  tai  katkaistu  pää  seivästettiin  jonkin  julkisen  paikan  paaluun

muistutukseksi kaikille ohikulkijoille,  ettei  mustia käsiä pitänyt koskaan  nostaa valkoista vastaan.

Kyseiset tavat olivat orjanomistajien pelon tuotosta ja tarkoitettu myös pelon istuttamiseen orjiin.343

Esimerkiksi  vuonna  1712  New  York  Cityssä  kahden  tusinan  orjan  ryhmä  tarkoituksella  sytytti

rakennuksen palamaan,  teurasti yhdeksän valkoista miestä  ja haavoitti  lähes yhtä montaa. Yleinen

mielipide oli,  että kaupunki oli  hädin  tuskin pelastunut  siltä,  että  se olisi  lähes kokonaan  tuhottu.

Kapinoitsijat metsästettiin kiinni (useat leikkasivat itse omat kurkkunsa alistumisen sijaan) ja tuotiin

nopeasti oikeudenkäynteihin. Lopputuloksena kolmetoista orjaa hirtettiin,  yksi  jätettiin kuolemaan

kahleisiin ilman ruokaa ja juomaa, kolme poltettiin, yksi hitaalla tulella 810 tuntia ja yksi jätettiin

pyörään kuolemaan.344

341 App. civ. 1.120; Flor. 2.8.; Oros. 5.24.19.
342 App. civ. 1.14.120; Finley 1980, 98 – 99.
343 Jordan 1977, 112; Turley 2000, 105.
344 Jordan 1977, s. 115 – 116.
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Gabrielin kapinan epäonnistuttua Gabriel pakeni. Hänet kuitenkin vangittiin 25.9.1800  ja hirtettiin

viidentoista  muun  kapinoitsijan  kanssa  7.10.1800.345  Veseyn  kapinassa  pidätettiin  yli  130  orjaa,

joista viitisenkymmentä tuomittiin kuolemaan. Heistä kolmekymmentäseitsemän lopulta hirtettiin ja

kaksitoista armahdettiin, mutta karkotettiin alueelta.346

Nat Turnerin kapinan tapauksessa seuraukset alueen mustille olivat vielä rankemmat. Kapinoitsijat

olivat  tappaneet  ainakin  seitsemänkymmentäviisi  valkoista.347  Kapinallisia  etsittäessä  muutamia

viattomiakin tummaihoisia tapettiin. Muun muassa Richmond Whig –lehdessä mainittiin 3.9.1831,

että ilmeisesti useita kymmeniä mustia tapettiin ilman oikeudenkäyntiä varsin raa’asti. Yksi henkilö

tunnusti  tappaneensa 10 – 15  mustaa. Oikeutuksenaan  hän käytti  sitä,  että monta valkoihoista oli

tapettu  kapinassa.348  Kerrottiin  esimerkiksi,  että  joukko  ratsumiehiä  lähti  Richmondista

aikomuksenaan  tappaa  kaikki  värilliset  Southamptonin  alueella.  He  pysähtyivät  vapaan  mustan

miehen  asunnon  edessä  ja  kysyivät,  olivatko  he  jo  Southamptonissa.  Miehen  vastatessa  kyllä,  he

ampuivat hänet kuoliaaksi.349

Nat Turner saatiin kiinni vasta parin kuukauden pakoilun  jälkeen. Oikeudenkäynnin  jälkeen hänet

tuomittiin  hirtettäväksi.  Sitä  ennen  viitisentoista  orjaa  ja  kolme  vapaata  orjaa  oli  tuomittu

kuolemaan.350

Yhdysvaltojen kohdalla kuoleman kohdanneiden orjakapinallisten määrä saattaa tuntua pieneltä. On

kuitenkin  muistettava,  että  koska  kapinat  saatiin  selville  niin  varhaisessa  vaiheessa,  kaikkia

kapinointiin  sitoutuneita  ei  varmastikaan  saatu  kiinni.  Myöskään  mitään  täydellisiä  listoja

kapinallisista ei löydetty. Niinpä vain petosten kautta ilmitulleet henkilöt saatiin kiinni.

Selkeää kuitenkin on,  että todennäköinen kohtalo kapinoivalle orjalle  ja varsinkin kapinajohtajille

on  ollut  kuolema.  Monesti  kuolema  on  kohdannut  jo  taistelukentällä,  mutta  viimeistään

oikeudenkäyntien jälkeen. Kapinallisilla on siis täytynyt olla vahvat syyt ottaa tällainen riski.

345 Kerrotaan, että kaksikymmentäyksi kapinoitsijaa oli tapettu tätä ennen ja neljä oli määrätty teloitettavaksi kyseisen
päivämäärän jälkeen. Aptheker 1993, 222.
346 Aptheker 1993, 271.
347 Aptheker 1993, 298.
348 Aptheker 1993, 301; The Nat Turner Rebellion 1971, 32.
349 Cromwell 1920, 212.
350 Aptheker 1992, 302.
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6. Lopuksi

Orjuus  on  ollut  olennainen  osa  maailmaa  suuren  osan  ajasta  ja  sillä  on  ollut  suuret  vaikutukset.

Oikeastaan  vasta  parin  viime  vuosisadan  aikana  ja  etenkin  Ranskan  vallankumouksen  jälkeen

orjuutta  alettiin  pitää  moraalisesti  vääränä.  Myös  luopuminen  orjuudesta  kävi  varsin  hitaasti.

Vuosisatojen  uskomus  mustien  alempiarvoisuudesta  kesti  vielä  pitkään  varsinaisen  orjuuden

päättymisen jälkeen.

Yksi  tapa  saada  lisää  tietoa  orjuudesta  ilmiönä  on  ollut  tutkia  siihen  oleellisesti  liittyvää  orjien

kapinointia.  Se  on  ollut  äärimmäinen  keino  vastustaa  orjuusinstituutiota.  Mitä  sitten  on  opittu

orjakapinoista ja etenkin niihin osallistuneista orjista tämän tutkimuksen aikana?

Etnisyys on tärkeä seikka käsitellessämme orjuutta. Etnisyys on ollut tärkeässä roolissa ensinnäkin

määriteltäessä sitä, ketkä ovat olleet sopivia orjiksi. Useimmiten on pidetty tärkeänä sitä, ettei omia

orjuuteta. Orjat ovat aina olleet toisia. Tuon toiseuden tunteen aiheuttaja on monesti ollut erilainen

uskonto,  kulttuuri  tai  etninen  tausta.  Useasti  ajatellaan  ihonvärin  olleen  se  erottava  tekijä,  mutta

näin  ei  suinkaan  aina  ole  ollut.  Aikaisemmin  muun  muassa  uskonto  on  ollut  tärkeä  tekijä

erilaisuuden  määrittelyssä.  Myös  atlanttisen orjakaupan  syntyessä oleellisena  perusteluna  mustien

sopivuudelle orjuuttamisen kohteeksi oli  näiden  pakanuus. He  eivät olleet kristittyjä. Tätä  ei  sovi

unohtaa, vaikka myöhemmin orjuuden perustaksi tulikin nimenomaan tumma ihonväri.

Antiikin  kirjoittajat  painottavat  teksteissään  orjien  heterogeenisyyttä.  Muun  muassa  Spartacuksen

orjasodan  kohdalla  mainitaan  kapinoitsijoiden  jakautuneen  johtajiensa  mukaan  galleihin  ja

traakialaisiin.  Tämä  heterogeenisyys  ja  sen  aiheuttamat  ristiriidat  nähdään  suurena  tekijänä  siinä,

että  orjat  eivät  kuitenkaan  loppujen  lopuksi  täysin  onnistuneet  kapinoissaan.  Yhdysvalloissa

puolestaan  tumma  ihonväri  nähtiin  kaikkia  orjia  sekä  myös  vapaita  mustia  yhdistävänä  asiana.

Vaikka  orjilla  olikin  erilaiset  taustat  sekä  elinolosuhteet,  tumma  ihonväri  toimi  aina  merkkinä

erilaisesta tilanteesta verrattuna valkoisiin orjanomistajiin.

Orjakapinakuvausten  perusteella  kapinalliset  olivat  nimenomaan  orjia.  Varmuudella  johtajista

ainoastaan  Denmark  Vesey  oli  vapaa;  hänkin  oli  tosin  viettänyt  suuren  osan  elämästään  orjana.

Etenkin antiikissa suurin osa kapinallisista ja kaikki mainitut johtajat olivat kuitenkin ensimmäisen
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sukupolven orjia,  joten vapaus oli heille tuttu tila. Yhdysvalloissa sen sijaan useimmat kapinalliset

sekä johtajat olivat syntyneet orjiksi.

Antiikin  orjasotien  kohdalla  kirjoittajat  painottivat  kapinoinnin  syynä  orjien  huonoa  kohtelua.

Etenkin Diodoros vaikuttaa käyttäneen orjakapinakertomuksia moraalisena opetuksena orjien hyvän

kohtelun  meriiteistä.  Julmuus  ja  epäoikeudenmukaisuus  orjia  kohtaan  aiheutti  vain  harmia

orjanomistajille itselleen. Auktorit ymmärsivät myös etenkin kapinajohtajien kaipauksen vapauteen.

Kaikki  auktorien  mainitsemat  johtajat  olivat  olleet  vapaita  miehiä  ennen  orjaksi  joutumistaan.

Toisen orjasodan suurimpana syynä pidettiinkin orjien vapautumistoiveiden kariutumista.

Yhdysvalloissa  tilanne  oli  erilainen.  Kirjoittajat  ihmettelivät  orjien  kapinoimista,  sillä  he

mainitsevat  orjia  ja  etenkin  kapinajohtajia  kohdellun  erittäin  hyvin.  Toisaalta  he  näkivät  syynä

mustien  alati  kytevän  kostonhalun  heitä  orjina  pitäviä  valkoisia  kohtaan.  Kirjoittajat  ymmärsivät

myös  johtajien  tärkeän  roolin  ja  usein  he  syyttivätkin  nimenomaan  orjakapinajohtajia  kuten

Turneria muiden kiihottamisesta kapinaan.

Monet  kirjoittajat  tajuavat  kyllä  myös  mustien  kaipuun  vapauteen.  Usein  oltiin  sitä  mieltä,  että

1800luvun  alkupuolella  sijaa  saaneet  keskustelut  orjien  emansipaatiosta  saivat  orjat  taistelemaan

vapautensa  puolesta.  Vuonna  1831  ilmestymään  alkanut  abolitionistien The  Liberator  –lehti  sai

oman  osansa  syytöksistä  Nat  Turnerin  kapinan  sytyttyä  myöhemmin  samana  vuonna.  Kuitenkin

vasta myöhemmät omista lähtökohdistaan orjakapinoita tutkineet ovat suuressa määrin painottaneet

mustien halua päästä eroon orjuudesta instituutiona.

Kapinoiden  kohdalla  ei  tule  unohtaa  myöskään  esimerkin  merkitystä.  Sisiliassa  Kleon  ryhtyi

kapinoimaan  kuultuaan  Eunuksen  joukkojen  teoista.  Yhdysvalloissa  taas  korostettiin  usein  syynä

Haitin vallankumouksen antamaa onnistuneen orjien kapinan esimerkkiä.

Sekä  antiikissa  että  Yhdysvalloissa  orjakapinoiden  johtajia  kuvattiin  hyvin  poikkeuksellisiksi

yksilöiksi. He olivat paljon muita orjia älykkäämpiä ja heillä oli tai heillä uskottiin olevan erilaisia

uskonnollisia erikoistaitoja. Antiikissa muun muassa Eunuksen  ja Salvioksen sekä Yhdysvalloissa

Nat  Turnerin  sanottiin  nähneen  näkyjä  ja  olleen  taitavia  ennustamaan  tulevaisuutta.  Nämä

erityisominaisuudet  juuri  saivat  heidät  kohoamaan  tavallisten  orjien  yläpuolelle  ja  antoivat  heille

ylimmän  vallan.  Sisiliassa  johtajat  käyttivät  myös  kuninkuuden  ulkoisia  merkkejä  kuten

purppuraviittaa auktoriteettinsa vahvisteena ja organisoinnin apuna.
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Olen sitä mieltä, että orjakapinoista kirjoittaneet ovat kuvanneet niiden johtajia erittäin älykkäiksi ja

muutenkin poikkeusyksilöiksi sen vuoksi, että he ovat halunneet rauhoittaa lukijoitaan kapinoiden

suhteen. Koska johtajat olivat niin poikkeuksellisia, heitä ei ollut paljon orjien joukossa. Näin ollen

orjanomistajien ei tarvinnut pelätä liikaa kapinoita. Vain harvat yksilöt kykenivät nousemaan orjien

johtajiksi ja saivat kapinalliset toimimaan tehokkaasti päämäärän hyväksi.

Orjien  kapinoiden  menestyminen  oli  ongelma  antiikin  kirjailijoille.  Orjien  nähtiin  edustavan

kaikkea alhaista ja kunniatonta, minkä vuoksi joutuminen taisteluun ja häviäminen kapinajoukoille

oli  todella  häpeällistä  roomalaisille.  Antiikin  kirjoittajat  käyttävätkin  orjien  kapinoinnista  usein

termiä bellum  eli  sota.  He  siis  tunnustavat  kapinoiden  laajaalaisuuden  ja  pitkäikäisyyden.

Käsittääkseni puhumalla sodasta he samalla puolustelevat sitä, miksi näitä orjien kapinoita ei ollut

niin helppo nujertaa..

Myös Yhdysvalloissa  häviäminen orjajoukolle olisi  tuottanut kirjoittajille puolustelemisen aiheita,

sillä tokihan valkoisten olisi pitänyt voittaa alempiarvoiset mustat. Valkoisten orjaisäntien onneksi

tähän  ei  kuitenkaan  jouduttu  kapinahankkeiden  kukistuessa  alkuunsa.  Tosin  mustien  pitäminen

selkeästi  alempiarvoisina  johti  ainakin  kapinoiden  alkuvaiheissa  ajatteluun,  että  kapinoita

suunnittelemassa olisivat olleet  valkoiset  luopiot. Kapinoita pidettiin kuitenkin  todellisena uhkana

ja  kerrottiin  esimerkiksi  vain  Jumalan  lähettämän  myrskyn  pelastaneen  kaupunkilaiset  tuholta

Gabrielin kapinan aikaan.

Sisilian  orjakapinoiden  alkuvaiheen  onnistumista  selitettiin  muun  muassa  sillä,  että  suurella

joukolla  orjia  oli  koko  ajan  aseita  ja  liikkumavapautta.  Monilla  johtajista  oli  myös  ennestään

johtamiskokemusta,  mikä  auttoi  kapinan  organisoimisessa.  Kerrottiin  myös  kapinallisten

hankkineen  puolustuksellisesti  hyviä  tukikohtia  ja  huolehtineen,  etteivät  aseet  ja  ravinto  päässeet

loppumaan. Myös Spartacuksen kerrottiin olleen  erittäin  taitava  taktikko,  minkä  vuoksi  hän pääsi

pakenemaan monesta tiukasta paikasta. Kirjoittajat painottivatkin nimenomaan johtajien merkitystä

kapinoiden onnistumisissa.

Kirjailijat syyttivät myös paikallisia auktoriteetteja hitaasta vastauksesta kapinointiin. Tämän vuoksi

orjakapinat pääsivät heti alkuun laajenemaan niin, että niitä oli sen jälkeen huomattavasti vaikeampi

kukistaa.
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Kapinoiden  kukistumisessa  puolestaan  tärkeä  rooli  on  annettu  pettureille.  Antiikissa  etenkin

Diodoros  kertoo  muun  muassa  orjien  puolustuslinnakkeiden  sortuneen  sisäisten  petturien  takia.

Myös  Yhdysvaltojen  orjakapinoiden  kuvauksissa  mainitaan  aina  joidenkin  orjien  paljastaneen

suunnitelmat valkoisille isännilleen. Mielestäni tätä on korostettu sen takia, että siten on painotettu

orjien erilaisuutta. Monista yhdistävistä tekijöistä huolimatta aina on löytynyt yksittäisiä orjia, jotka

ovat olleet valmiita pettämään orjatoverinsa oman etunsa vuoksi. Orjanomistajilla ei siis ollut suurta

hätää vaan aina löytyi henkilöitä, joiden petturuuden avulla orjanomistajat voittivat kapinalliset.

Kapinoivien  orjien  kohtalona  antiikissa  oli  kuolema  taisteluissa  tai  viimeistään  kapinan  jälkeen.

Suuret  roomalaisten  arvovaltaa  loukanneet  orjasodat  vaativat  ankaria  rangaistuksia  ja

orjakapinakuvausten  kirjoittajat  pitivätkin  selvänä,  että  kaikki  orjakapinaan  osallistuneet  orjat

tapettiin.  Yhdysvalloissa  ei  oltu  yhtä  armottomia.  Aivan  kaikkia  orjakapinallisiksi  leimattuja  ei

tapettu,  vaikka  johtajat  ainakin  hirtettiin.  Tähän  vaikutti  varmaankin  se,  että  kaksi  kapinoista  jäi

vain suunnittelun asteelle eikä niissä kuollut valkoisia.

Kapinat  saivat  myös  valtaväestön  edustajat  tajuamaan,  että  orjat  eivät  olleet  tyytyväisiä  osaansa.

Yhdysvalloissa  tämä  näkyi  muun  muassa  yhä  tarkempina  lakeina  koskien  muun  muassa  orjien

liikkumisvapautta.

Antiikissa  orjuus  oli  luonnollinen  osa  yhteiskuntaa.  Suuri  osa  etenkin  uusista  orjista  oli

roomalaisten  mielestä  barbaareja  ja  siksi  siis  alempiarvoisia  ja  luonnollisia  orjia.  Toisaalta

Roomassa  vapautumisen  mahdollisuus  oli  aina  olemassa  ja  suurin  ero  olikin  nimenomaan

statukseltaan orjien  ja vapaiden välillä – ei niinkään  jonkun tietyn etnisen ryhmän  ja roomalaisten

välillä.

Yhdysvaltojen  etelävaltioissa  kaikkia  orjia  yhdisti  tumma  ihonväri  ja  vapautumisen  mahdollisuus

normaalien  keinojen  kautta  oli  varsin  harvinaista.  Valkoinen  väestö  näki  myös  vapaat  mustat

selkeästi  alempiarvoisina  ja  yhdisti  heidät  ennemminkin  orjiin  kuin  vapaisiin  valkoisiin.  Orjien

koulutusta ja etenkin lukutaidon opettamista paheksuttiin, sillä sen nähtiin antavan orjille ajatuksia

siitä, että hänen pitäisi olla tasaarvoinen isäntänsä kanssa. Yhdysvaltojen etelävaltioissa tärkein ero

olikin nimenomaan valkoisen ja mustan – ei vapaan ja orjan – välillä.
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Huomioitavaa  on,  että  ainoasta  todella  onnistuneesta  orjien  kapinasta  ei  puhuta  nykyään  yleensä

kapinana  tai  orjasotana.  Koska  Haitilla  eli  San  Domingossa  mustat  orjat  voittivat  1790luvulla

kamppailunsa, he ovat päässeet kirjoittamaan historiansa. Tapahtumasta puhutaankin yleensä Haitin

vallankumouksena.  Se  vertautuu  ennemminkin  Ranskan  ja  Yhdysvaltojen  vallankumouksiin  kuin

muihin orjakapinoihin.

Tutkimalla  orjakapinakuvauksia  olemme  tutustuneet  yhteen  varsin  näkyvään  ja  paljon  intohimoja

sekä  ajatuksia  herättäneeseen  puoleen  orjayhteiskunnissa.  Toki  orjuus  herättää  ihmisissä  paljon

mielikuvia  ja  useimmilla  on  varmasti  oma  mielipiteensä  asiasta.  Olen  kuitenkin  halunnut  tässä

tutkimuksessa  tuoda  esiin  monenlaiset  orjakapinoihin  ja  niiden  kuvauksiin  vaikuttaneet  asiat  –

unohtamatta  etenkään  kapinajohtajien  vaikutusta  kirjoittajiin.  Uskoisin,  että  olen  onnistunut  siinä

ihan kiitettävästi.

Historiankirjoitus on voittajien historiaa.
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Liite 1. Antiikin Rooman orjasodat ja Yhdysvaltojen kolme orjakapinaa, perusfaktat.

Antiikin Rooma Yhdysvaltojen etelävaltiot
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Päälähteet: Diodoros Sisilialainen,

Bibliotheke

Toinen orjasota

Aika: 104 – 100 eKr.

Paikka: Sisilia

Johtajat: Salvios, Athenion

Päälähteet: Diodoros Sisilialainen,

Bibliotheke

Spartacuksen orjasota

Aika: 73 – 71 eKr.

Paikka: Italian niemimaa

Johtajat: Spartacus, Kriksos, Oenomaus

Päälähteet: Sallustius, Historiae; Plutarkhos,

Crassus; Appianos, Bella civilia

Gabrielin orjakapina

Aika: 1800

Paikka: Richmond, Virginia

Johtajat: Gabriel Prosser

Päälähteet: Egerton: Gabriel’s Rebellion,

1993

Denmark Veseyn kapina

Aika:1822

Paikka: Charleston, EteläCarolina

Johtajat: Denmark Vesey

Päälähteet: An Account of the Late Intended

Insurrection Among a Portion of the Blacks

of This City, 1822

Nat Turnerin kapina

Aika: 1831

Paikka: Southampton County, Virginia

Johtajat: Nat Turner

Päälähteet: Confessions of Nat Turner ,1831;

The Nat Turner Rebellion – The Historical

Event and the Modern Controversy, 1971



82

Liite 2. Sisilia orjasotien aikaan, n. 135 – 100 eKr.

351

Sisilian orjasotien kannalta tärkeimpiä paikkoja olivat seuraavat paikat:

Henna (Enna)
Katane (Catana)
Morgantina
Messana
Tauromenion (Tauromenium)
Triokala (Triocala)
Lilybaion (Lilybauem)

351 Kartta on otettu teoksesta Shaw, Brent (ed.): Spartacus and the Slave Wars, s. 5.
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Liite 3. Italian niemimaa Spartacuksen orjasodan aikaan, 73 – 71 eKr.

352

352 Kartat on otettu teoksesta Shaw, Brent (ed.): Spartacus and the Slave Wars, s. 6 – 7.



84

Liite 4. Yhdysvaltojen orjakapinaalueiden karttoja.

353

Yhdysvaltojen itärannikkoa siirtomaaajan lopulla.

353 Kartta on otettu kirjasta Richardson 1968, 33.
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354

Karttoja Nat Turnerin kapinan vaikutusalueesta.

354 Nat Turnerin kapinaa koskevat kartat ovat kirjasta Oates 1990, 72.
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Liite 5. Kuvia Nat Turnerista ja hänen kapinastaan.

355

Varhainen kuva Nat Turnerista.

356

  Kuva Nat Turnerista siinä vaiheessa, kun hänet saatiin kiinni 30.10.1831.

355 Harding 1992, sivujen 198 – 199 välissä. Alkuperäinen kuva löytyy Yhdysvaltain Kongressin kirjastosta.
356 Kuva on otettu sivulta Discovery of Nat Turner [http://www.pbs.org/wgbh/aia/part3/3h502.html]. Alkuperäinen kuva
löytyy Yhdysvaltain Kongressin kirjastosta.

http://www.pbs.org/wgbh/aia/part3/3h502.html
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357

          Näkymiä Nat Turnerin kapinasta.

357 Tämä puupiirros on julkaistu alkujaan Samuel Warnerin vuonna 1831 julkaistussa kirjassa Authentic and impartial
narrative of the tragical schen which was witnessed in Southampton County (Virginia). Kuva on otettu internetistä
sivulta The Nat Turner Rebellion [http://historymatters.gmu.edu/d/6811], luettu 10.5.2007. Alkuperäinen kuvalähde on
nykyään Yhdysvaltain Kongressin kirjastossa.
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