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Jakso 13: Orjalapset ja lapsiorjuus antiikin maailmassa 

 

Sari: Tervetuloa kuuntelemaan Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen 

podcastin jaksoa. Tässä podcastissa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja 

uuden ajan alun tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista teemoista. 

Meitä voi seurata myös instagramissa tai Twitterissä tilillä Trivium_Tampere. 

Otamme mielellään vastaan kysymyksiä ja toiveita. 

Sari: tässä jaksossa aiheena on orjuus ja ennen kaikkea lapsiorjat ja orjalapset. On 

harhaluulo, että orjuus olisi vain menneen maailman ilmiö; se on läsnä eri 

muodoissaan nykyäänkin. Tässä jaksossa keskitymme kuitenkin lähinnä antiikkiin. 

Olen Sari Katajala-Peltomaa, keskiajan tutkija ja olen töissäni keskittynyt myös 

lapsiin. Kanssani keskustelemassa on yliopistonlehtori ja Triviumin tutkija Ville 

Vuolanto, joka on tutkinut monipuolisesti perheiden ja lasten historiaa lähinnä 

roomalaisessa antiikissa.    

Ville: hei 

Sari: Aloitetaan ihan perusteista, eli mikä oli orjan määritelmä antiikissa? 

Ville: Antiikissa tosiaan orjuus oli laillisesti tunnustettu instituutio, ja orjalla 

tarkoitetaan tällöin luvallisesti toisen omistuksessa olevaa henkilöä. Eli orjuutta 

lähestyttiin omistusoikeuden kautta. Esimerkiksi roomalaisessa oikeudessa 

omaisuuden erityinen laji olivat työvälineet, jotka puolestaan saattoivat olla ’mykkiä’ 

kuten vasarat, ’äänteleviä’ kuten härät ja ’puhekykyisiä’ kuten orjat. Mutta toki 

antiikissa, kuten nykyisinkin, suuri ihmisjoukko oli orjuutettu laittomasti, eli ihmisten 

työvoimaa ja vapautta sumeilematta riistettiin pakottamalla ja vakivalloin, ilman että 

heikko julkinen valta pystyi siihen puuttumaan.  

Sari: Keskiajallakin tämäntapaista orjuutta tunnettiin ympäri Eurooppaa, mutta ajalle 

tyypillisempää oli kuitenkin maaorjuus, joka oli eri ilmiö. Maaorja oli lähinnä juridinen 

status, ihminen ei siis ollut oikeudelliselta asemaltaltaan vapaa eikä omistanut 

maata, mutta hän ei kuitenkaan ollut kenenkään omaisuutta. Perinnöt, naimakaupat 

ja muuttoliike myös sekoittivat vapaiden ja ei-vapaiden talonpoikien välistä rajaa eikä 
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juridinen status ollut suoraan verrannollinen taloudellisen aseman kanssa. Etenkin 

Euroopan sydänalueilla maaorjuus oli kuitenkin merkittävä ilmiö.  

Ville: Jo antiikissa osa maanviljelijöistä eli myös vastaavanlaisessa ’välitilassa’ 

orjuuden ja vapauden välillä – ja muutenkin ero vapaan köyhälistön ja orjan välillä oli 

usein veteen piirretty.   

Sari: Mutta tämä omistusoikeuteen perustuva orjuus antiikin Roomassa - kuinka 

merkittävästä ilmiöistä on kyse? 

Ville: Rooman valtakunta oli tosiaan orjayhteiskunta, kenties jopa noin 10-15% 

asukaista oli orjia, ja joillain alueilla, kuten erityisesti Italiassa, jopa ¼ väestöstä 

ajoittain – orjuus oli siis itsestäänselvää, eikä sitä kyseenalaistettu. Talouselämä oli 

täysin riippuvainen orjuudesta.  

Sari: monella orjuudesta tulee ensimmäisenä kenties mieleen USA:n puuvillapelloilla 

raataneet mustat – millaista roolia etnisyys näytteli antiikin ajan orjuudessa? 

Ville: Juu, tämä on hyvä kysymys! Tosiaan, tilanne oli varsin toinen – vaikka osa 

orjia olikin tuotu kaukaa ja he kuuluivat toisiin etnisiin ryhmiin, myös samojen 

etnisten ryhmiä  vapaita jäseniä kulki ainakin suurimpien kaupunkien kaduilla – 

ulkopuolinen ei voinut ulkonäöstä päätellä kenenkään sosiaalista asemaa, vaikka 

tietysti pukeutuminen antoi siitä jotai suuntaa. Orjuus ei siten antiikin maailmassa 

kehittänyt mitään rotuteorioita perusteekseen – ja vapaan ihmisen kutsuminen 

orjaksi oli mitä verisin loukkaus.  

Sari: keskiajan ja renessanssin italialaisista kotiorjista tiedetään, että monet oli 

kaapattu Adrianmeren toiselta puolen ja he olivat siis kristittyjä – siis ”meitä” ja kirkon 

oppien mukaan omistajiensa kanssa tasavertaisia Kristuksen edessä. Tämä oli 

tietysti keskiajan yhteiskunnassa ja kulttuurissa monella tapaa ongelmallista, mutta 

ei se kuitenkaan lopettanut käytäntöä, ei kristittyjä orjia tai orjien kaappaamisia. Millä 

tavalla antiikissa saattoi joutua orjaksi? 

Ville: Niin, tuohon mitä sanoin voi vielä lisätä, että usein orjat antiikinkin maailmassa 

tulivat hyvinkin läheltä, vaikka perinteisiä orjanhankintakeinoja olivatkin sotavangit, 

jolloin kokonaisia perheitä orjuutettiin. Toiseksi kidnappaus ja ihmisryöstöretket olivat 
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tapoja, joilla orjia hankittiin ja orjiksi jouduttiin. Esimerkiksi Augustinus kertoo 

kirjeessään noin vuodelta 400, kuinka joukko ihmisryöstäjiä oli liikkunut hänen 

hiippakuntansa takamaiden kylissä – ollaan siis nykyisessä Tunisiassa – ja 

systemaattisesti ryöstänyt ja ostanutkin niistä kaikenikäisiä ihmisiä. Uutinen tästä tuli 

Augustinukselle siksi, että joukko kyläläisiä olikin yllättäen hyökännyt 

orjakauppiaiden leiriin enne kuin nämä olivat ehtineet laivata saaliinsa pois ’meren 

yli’ kuten tapana oli - ja kaikki orjuutetut oli vapautettu.   

Sari: tällainen käytäntö tosiaan jatkui vuosisatoja, vielä uuden ajan alussakin. Osa 

sodan voittajan ryöstösaalista olivat ihmiset ja heidän työnsä tai jokin rahanarvoinen 

erityisominaisuutensa. Oliko jotain muita, selkeästi antiikille tyypillisiä tapoja? 

Ville: Tällaisena varmana voi pitää lastenhylkäystä – antiikissa lapsia hylättiin melko 

yleisesti, mutta näitä lapsia ei suinkaan viety asumattomille seuduille kuolemaan, 

vaan paikkoihin, joissa ihmisiä jatkuvasti kävi, kuten temppelien rapuille ja 

kaatopaikoille. Näitä lapsia sitten kävivät etsimässä paitsi ottolapsia, myös orjalapsia 

havittelevat.  

Ehkä tärkein orjien lähde erityisesti Rooman keisarikaudella olivat orjien lapset – 

jotkut omistajat selvästikin pyrkivät siihen, että heidän orjansa saisivat lapsia  - 

useimmiten keskenään, mutta osa oli omistajiensa lapsia.  (Tässä vaiheessa on 

pakko nykykuulijalle muistuttaa, että orjanomistaja saattoi olla lähes yhtä usein 

nainen kuin mies – toki joskus myös itse alaikäinen). 

Sekä lapsenhylkäys että orjien kasvatus kotona korostavat siis lapsiorjien merkitystä 

ja määrää erityisesti Rooman valtakunnassa.  

Sari: Toisin kuin usein luullaan, niin orjuus ei päättynyt antiikkiin vaan kuten sanottu 

Välimeren alueella oli vielä renessanssin aikanakin yleisesti orjia. Kotitalouksien 

sisätöissä työskenteli naisia ja lapsiakin, lapset olivat usein hyvinkin haluttuja orjia ja 

näinhän oli antiikissakin. Mutta miksi? Lapsethan eivät ole kovin tehokasta tai 

laadukasta työvoimaa, sairastelevat ja sekä antiikin ja keskiajan yhteiskunnissa 

monet tuppasivat kuolemaankin. 

Ville: Keskeisintä tosiaan oli, että lapsia hankittiin kasvatettavaksi orjiksi: se oli 

sijoitus tulevaan. Ja moni oli tosiaan orjien lapsi, ja itse asiassa näitä niin sanotusti 
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”kotonasyntyneitä orjia” arvostettiin aika lailla, ja näillä oli korkeampi status, koska 

heitä pidettiin luotettavimpina. Latinassa oli jopa oma sana heille, verna – 

nykyisinhän tytön nimi. Tosin viittaus ei ole orjuuteen, vaan samannäköiseen latinan 

sanaan joka tarkoitta kevättä. Asiaan! – niin lapsiorjien kasvattaminen oli myös 

liiketoimintaa, heitä kasvatettiin, opetettiin kenties jokin erikoistaito, kuten 

kankaankutominen, huilunsoitto tai pikakirjoitus, ja myytiin. Orjalapsille hankittiin 

erikseen imettäjiä ja esimerkiksi isolla maatilalla saattoi olla erillinen orjakoulu. 

Sari: Aika ammattimaisen kaupalliselta ja kylmältä kuulostaa. Mutta kyseessä oli 

kuitenkin ihminen, joka kasvua omistaja seurasi ja jonka hän tunsi monta vuotta.  

Olivatko orjat todella esineen kaltaisia omistajilleen, eikö toisinaan hyvinkin 

läheiseen suhteeseen liittynyt tunteita? 

Ville: Orjien sisällä oli toki monenlaista joukkoa. Oli suuri ero sillä, synnyitkö suureen 

orjakasarmiin, vai olitko omistajan erityisessä suojeluksessa ja huomion kohteena.  

Esimerkiksi Rooman satamakaupungista Ostiasta tunnetaan hautapiirtokirjoitus 100-

luvun puolivälistä kristillistä ajanlaskua, missä eräs Sextus Aufutius Agreus suree 

kotiorjansa Meliorin kuolemaa kolmentoista vuoden iässä. Melior oli kirjanpitäjä ja 

omistaja ylistää orjansa taitoja sekä älykkyyttä. Agreus oli myös Meliorin opettaja ja 

muistokirjoituksen perusteella kovin kiintynyt nuoreen orjaansa. Aikuiseksi 

kasvettuaan juuri Meliorin kaltaiset, omastajansa kanssa päivittäin tekemisissä olleet 

orjat saattoivat liittyä siihen harvalukuiseen joukkoon, jotka näiden omistajat 

vapauttivat.  

 

Sari: Mutta jos mennään tähän lasten työhön – mihin omistajat sitten yleensä 

käyttivät ja tarvitsivat orjalapsia? Kaikki eivät varmaan olleet pelloilla tai 

kirjanpitäjinä? 

Ville: Eivät tosiaan. Eikä orjalasta kannattanut peltotöissä pitääkään, ja 

roomalaisessa maailmassa oli tiettyjä tehtäviä, joita nimenomaan pidettiin sopivina 

lapsille ja nuorille orjille:  

- Lapsiorjia oli eliittityyppien ja sikarikkaiden palvelijoina, juomanlaskijoina, 

tarjoilijoina, sekä ’lemmikkeinä’ (deliciae), joiden toimenkuvaan kuului vähintään 
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kauniilta ja eroottisilta näyttäminen – joskus myös seksi (nämä olivat omistajilleen 

statussymboleita, koska eivät tuottaneet tälle mitään, vaan olivat ’esillä’ 

esimerkiksi pidoissa). 

- Samoin, orjalapsia käytettiin esiintyjinä (tanssi, soitto, akrobatianumeroissa 

avustaminen), joskus jopa 5-vuotiaasta alkaen 

- Tavallisemmissa kotitalouksissa lasten tehtävinä oli eläinten hoito, viestien 

vieminen ja nimenomaan pienempien lasten hoitaminen (sekä toisten orjalasten, 

että omistajiensa).  

 

Sari: ”lemmikkinä” olo ei kuulosta erityisen julmalta kohtalolta tai rankalta 

raadannalta, vaikka asema tietysti alisteinen olikin ja se, että lapsen tehtävä oli 

näyttää kauniilta ja eroottiselta haiskahtaa vahvasti seksuaaliselta hyväksikäytöltä, 

näin nykytermien. Tällaiset kevyemmät työt tuskin ovat koko kuva kuitenkaan? 

Ville: Lapsia kyllä laitettiin jo varsin varhain kovempaankin työhön, erityisesti 

maaseuduilla, kun kyse ei ollut omistajan luotto-orjista ja heidän lapsistaan, vaan 

kouluttamattomista orjalapsista. Maanviljelyksen avuksi, maansiirtoon, kitkemiseen, 

sadonkorjuuseen … ja  kantamaan raskaitakin tavaroita – tämä tiedetään paitsi 

kertovista lähteistä myös joistain löydetyistä ja säilyneistä luurangoista, erityisesti 

Vesuviuksen purkauksen jäljiltä, joka tuhosi Pompejin ja Herculaneumin vuonna 79. 

Eräänkin noin 14-vuotiaan teinitytön on voitu analysoida kantaneen aivan yliraskaita 

kuormia ja vammautuneen pysyvästi, ja sen jälkeen saaneen nähtävästi ’ylennyksen’ 

isäntäperheen lapsen hoitajaksi – karua elämää, totisesti 

Sari: eli orjillakin oli omat hierarkiansa? 

Ville: Kyllä, joo, ehdottomasti. Paitsi että oli suuri eri sillä, oliko oma omistajasi 

köyhähkö käsityöläinen, maanomistaja, vai peräti keisari – keisarien orjat olivat 

kaikkein arvostetuin orjakategoria – eroja syntyi tosiaan myös työtehtävien mukaan. 

Ja monet orjathan olivat työnjohtotehtävissä, ja heidän alaisuudessaan saattoi 

työskennellä satoja, jopa tuhansia orjia.  
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Sari: Nyky-ihmisen on mahdotonta ymmärtää orjien kokemuksia, mutta on aihe 

haasteellinen tutkimuskohteenakin. Mitä sitten tiedämme orjalasten arjesta? 

Varmasti ne ainakin vaihtelivat jyrkästi? 

Ville: Kaikkein huonoimmassa asemassa olivat epäilemättä kaivoskuiluissa 

työskentelevät lapsiorjat, jotka oli orjuutettu vanhempiensa kanssa, ja jotka 

soveltuivat ahtaissa käytävissä malmikivien keräämiseen ja kuljettamiseen. Toinen, 

hyvin erityyppinen kokemus elämässä syntyi rikkaiden delicia-lapsilla, joiden elämä 

oli materiaalisesti turvattua ja runsasta, mutta jotka toisaalta saattoivat elää jo varsin 

nuorina seksiorjan asemassa. Oli myös orjia, hyvinkin nuoria, jotka työskentelivät 

prostituoituina. Ja aivan tavallinenkin, periaatteessa arvokas jopa arvostettu kotona 

syntynyt orja, eli ainaisessa seksuaalisen häpäisyn uhkassa - käytettävissä olo, sekä 

pojat että tytöt, isännilleen ja emännilleen… henkisesti erittäin kovaa elämää, jatkuva 

kaltoinkohtelun pelko ja toisesta riippuvaisuuden sekä epävarmuuden tunne 

väistämättä 

Sari: kuulostaa epäinhimilliseltä juuri tuon esineenkaltaisen aseman vuoksi. Oliko 

orjia, joilla oli omaa toimijuutta?  

Ville: No, sitten oli maaseudun pienempien tilojen orjia, sekä käsityöpajojen orjia, 

joiden elämään voidaan verrata jopa suomalaisen maatalousyhteiskunnan piikoihin 

ja renkeihin – vailla tietysti mahdollisuutta itse määrätä palveluspaikastaan. Jotkut 

orjalapset näytettiin kasvatetun tarkoituksella ’omiksi lapsiksi’, perimään isäntänsä 

nimen tai jopa omaisuuden. Omistajan oman orjansa kanssa saamat lapset olivat 

myös orjia, eikä heillä ollut mitään oikeuksia isännän nimeen tai omaisuuteen – edes 

myöhemmin mahdollisesti vapautettuna. Eli omistajan omia lapsia saattoi siis elää 

orjina kotitaloudessa.  

Sari: Niin, on tärkeää ymmärtää, että alisteisesta asemastaan huolimatta orjatkin 

olivat yksilöitä ja heidän arkensa ja kokemuksensa olivat hyvin moninaisia. Saattoi 

olla, että yhteistä oli vain juridinen status, sen sijaan tehtävät, sukujuuret ja 

perhesiteet vaihtelivat huomattavasti. 

Ville: Totta, eikä juridinen asema aina kerrokaan  sosiaalisista suhteista ja 

tunnesiteistä. Esimerkiksi eräs Gaius Lavus Faustus muistaa Traakiasta löydetyssä 

hautapiirtokirjoituksessaan Vitalista, ”orjaansa ja poikaansa”, joka kuoli 

kuusitoistavuotiaana. Ennen kuolemaansa hän oli hoitanut Apriana -nimistä 
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kauppapuotia. Isä puhuttelee kuolleen poikansa nimissä ohikulkevia matkalaisia 

seuraavasti: 

”Jos joskus annoin teille pienemmällä mitalla isääni hyödyttääkseni, 

antakaa minulle anteeksi. Pyydän ylä- ja alamaailman [henkien] kautta, 

että isäni ja äitini pysyisivät suosiossanne. Hyvästi!” 

 

Sari: Kaupanpitäjä kuulostaa jo varsin arvostetulta. Mikä sitten oli orjalapsien 

hierarkian huippu? 

Ville: ’Huipulla’ varmaankin olivat rikkaiden kotitalouksien kulutetut suosikkiorjat  - 

tunnemme esimerkiksi tapauksen, jossa eräs leskirouva kasvatti itselleen orjatytöstä 

seuralaista vanhuudenpäivilleen, ja kustansi tälle esimerkiksi laulutunteja. Oli orjia, 

jotka lopulta päätyivät omistajiensa tai näiden lasten puolisoiksi - nämä tosin eivät 

juridisesti olleet avioliittoja vaan ns. konkubiinisuhteita, eräänlaisia avoliittoja 

Sari: Aviolliittohan oli antiikissakin paitsi juridinen niin myös sosiaalinen ja 

emotionaalinen side. Muuttiko avioliitto jotain vai säilyikö sama epäsuhta suhteessa?  

Ville: Niin, omistajalla oli orjiinsa rajoittamaton valta, ja on tietysti kyseenalaista 

missä määrin kyse on ’normaalista’ parisuhteesta, missä määrin hyväksikäyttöä.  

Mitään lain suojaa orjalla ei ollut, ja piekseminen, erityisesti ruoskinta, olivat aivan 

arkipäivää  - tai vähintäänkin ainaisessa väkivallan pelossa eläminen 

 

Sari: löytyykö lapsiorjien arjesta mitään ilonpilkahduksia, oliko heidän esimerkiksi 

mahdollista leikkiä kuten toisten lasten? 

Ville: toki, tunnemme tosin tästä aiheesta hyvin vähän lähteitä, enemmän on tietoa 

siitä, että orjalapset kasvoivat yhdessä isojen eliittitalojen vapaiden lasten kanssa, 

muodostivat elinikäisiä ihmissuhteita, ja tulivat samalla opettaneeksi esimerkiksi 

oman kielensä (esim. aristokraattipojille kreikkaa lännen latinankielisellä alueella). 

Aina ei ollut niin tiukkaa, ja tiedämme esimerkiksi nuorista vähän toisella kymmenellä 

olleesta orjaporukasta, jotka kävivät uimassa yhdessä vapaa-ajallaan.  

Sari: Mistä tieto?  
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Ville: Surullista kyllä, tuossa tapauksessa siitä, että yksi nuori orjatyttö oli hukkunut, 

ja tapauksesta oli laadittu raportti, joka on säilynyt meille Egyptin kuivassa hiekassa. 

Toki perinteinenkin lähdeaineisto, eliittimiesten kertomukset, kertovat muun muassa 

delicia- ja tarjoilijaorjista; ja kaunokirjallisuus sivulauseet kertovat yhtä ja toista, 

kunhan ymmärrämme kysyä oikeita kysymyksiä. Mutta varsinainen aarreaitta ovat 

tosiaan itse viime aikoina eniten käyttämäni roomalaisajan egyptiläiset papyrukset, 

joissa säilynyt mm. isojen maatilojen tilejä ja oppisopimuksia, joissa kummissakin 

myös lapsiorjia esiintyy, ja tietysti orjien kauppakirjoja – joista huomattava osa 

käsittelee meidän silmissämme nimenomaan lasten kauppaamista 

Sari: Niin lapsia ja aikuisiakin orjia todella kaupattiin... Nyt podcastissa seuraa kohta, 

jossa esittelemme käsiteltävää ilmiötä alkuperäislähteen antaman esimerkin voimin 

ja tällä kertaa esimerkki tulee tällaisesta kauppakirjasta. 

Ville: Niin, lapsiorjien kauppa oli kovaa liiketoimintaa antiikin aikana.  Nuorimmat 

ilman vanhempiaan myydyt olivat vasta kaksivuotisia; ja esimerkiksi eräs tyttö 

myytiin 14-vuotiaana jo neljännen kerran. Mutta lien tässä tosiaan yhden 

orjanmyyntiasiakirjan 200-luvulta:  

Aurelius Quintus, Hilariuksen poika, [Mauretanian] Caesarean 

kaupungista on myynyt maapankin kautta, Markus Aurelius 

Dionysioksen, Dionysioksen pojan, Dionysioksen pojan, Aponetoksen 

pojan välittämänä,  

orjatytön nimeltään Rufina, joka on kymmenen vuotias … , 

syntyperältään mauri (mauroon), … [jokin summa] ja 50 denaarin 

hinnalla. Aurelius Epimakhos osti [hänet…]. 

 

Kyseessä on siis Rufina, alunperin Caesaria Mauretaniasta – joka nykyisin on siis 

Algerian Cherchelin satamakaupunki – Rufina päätyi myös, kuten dokumentista käy 

toisaalla ilmi, Roodoksen orjamarkkinoille ja myytiin siellä uudestaan. Hän päätyi 

lopulta Oxyrhynchokseen, roomalaiseen Egyptiin, montasataa kilometriä Välimereltä 

Niiliä ylävirtaan, monen tuhannen kilometrin päähän kotiseudustaan.   
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Sari: Julmaa  

Ville: Nämä ovat tosiaan surullista luettavaa, koska niistä käy ilmi orjien alistettu ja 

surkea asema… milloin tahansa voitiin myydä ja erottaa vanhemmistaan, 

sisaruksistaan, ja mahdollisesti myös tutuksi käyneistä tutuistaan ja tovereistaan. 

Kaukana kotoa, kaukana tutuista, kaukana omista juurista. Lisäksi vielä nukkuivat ja 

asuivat eteistiloissa ja käytävissä; isommilla tiloilla orjaparakit, hyvin ahtaat olot; 

kaikenikäiset ja eri sukupuolet sekaisin… ei yksityisyyttä. 

Sari: esimerkiksi tämä kauppakirja on ahdistavasta aiheestaan huolimatta huikean 

mielenkiintoinen historiallinen lähde. Kuinka paljon antiikin orjalapsia on tutkittu? 

Ville: Lapsiorjat ovat aika vähän herättänet tutkimuksessa huomiota ennen aivan 

viime vuosia. Nyt he ovat tulleet muiden marginalisoitujen ryhmien ohella nousseet 

nyt enemmän esille.  Tekeillä on muutamakin laajempi tutkimushanke, lähinnä 

Saksassa. Liittyy nyt myös kokemuksen historiaan ja intersektionaaliseen 

tutkimusotteeseen, eli kyseessä on ilmiö, jonka kohdalla eri tekijöiden 

yhteisesiintyminen huomioonotto on tuottamassa kiinnostavia tuloksia  - orjuus, 

sukupuoli, sekä eri orjuuden kategoriat.. Luonnollisesti äärimmäinen esimerkki 

’erilaisesta’ kokemuksesta. Mitä on olla lapsi – orjalapsi. Esimerkiksi kollegani April 

Pudsey Manchesteristä valmistelee juuri artikkelia orjalapsista, kokemuksista ja 

traumasta antiikin maailmassa.  

Sari: Meillä on tässä podcast-sarjassa tapana tarkastella myös näitä käsiteltäviä 

ilmiöitä uusimman tutkimuksen näkökulmasta eli haluamme tuoda kuulijoiden 

tietoisuuteen uusia tai uudehkoja tutkimustuloksia, jotka ovat kuitenkin edelleen 

tuntemattomia suuren yleisön keskuudessa, eli myytinmurto-osuus. Lapsiorjia ei ole 

tutkittu erityisen paljon, kuten kävi ilmi, mutta orjuutta on. Etenkin populaarikulttuurin 

kuvaa määrittävät myöhempien vuosisatojen tapahtumat. Minkälaisia myyttejä 

haluaisit murtaa antiikin orjuuteen liittyen?  

Ville: Orjuuden ja lasten suhteen on tutkimuskirjallisuudessakin, puhumattakaan 

popularisoinneista, kaksi vallitsevaa ajatusta: kristinusko muutti kaiken, tai 

kristinusko ei muuttanut mitään. Nämäkin ovat olleet teemoja, joissa historiaa 

mieluusti yritetään käyttää oman maailmankatsomuksen pönkittämiseksi.  Eli 

toisaalta antiikin maailmassa jo esim. stoalaisuudessa ajateltiin, kuten orjien kanssa 
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tulee elää ihmisiksi ja kohdella häitä hyvin ja tämän ideologian kristinusko omaksui. 

Kuitenkin orjuus oli välttämätöntä, eikä kristinuskon piirissä oikeastaan ennen 1700-

lukua vaadittu orjien vapauttamista. Orjuus keskeinen osa normaalia elämänmenoa 

antiikin Roomassa … eikä kristinuskon nousu siis muuttanut orjien asemaa 

Silti jotkut yksityiskohdat saattoivat muuttua, esimerkiksi näyttäisi siltä, että kristityt 

olisivat vapauttaneet orjia enemmän ja useammin, erityisesti ne aristokratian jäsenet, 

tosin harvalukuiset, jotka alkoivat harjoittaa asketismia. Merkittävämmältä vaikuttaa 

kuitenkin se, että kristinuskon piirissä orjien seksuaalista hyväksikäyttöä alettiin pitää 

ongelmana ainakin 400-luvulta lähtien, eikä delicia-orjia enää tavata tämän jälkeen. 

Kuilu ideologian ja sosiaalisen todellisuuden välillä saattoi tosin olla leveä, mutta joka 

tapauksessa orjien seksuaalinen hyväksikäyttö oli sosiaalisesti aivan toisella tapaa 

paheksuttua keskiajalla kuin antiikissa.  

 

Sari: Tämä on kiehtova, mutta myös vaikea aihe ja tutkija kohtaa monenlaisia 

eettisiä haasteita, kun tutkimuskohteena ovat moninkertaisesti alistetut ja 

marginalisoidut henkilöt. Miksi orjalapsien tutkiminen on tärkeää ja miten tutkijan 

tulee suhtautua heihin (säälien?) entä orjanomistajiin? Voiko tuomitsevaa sävyä 

välttää tai tuleeko sitä välttää? 

Ville: Sääliä on vaikea välttää, toisaalta tietysti tulevat ne onnellisemmat kohtalot – 

jotka tosin olivat kovin harvassa. Itse näen tärkeänä välittää kuvaa antiikistakin ja 

menneisyyden ihmisestä moniulotteisena: he kykenivät kaikkeen pahaan ja hyvään – 

kuten mekin. Jos tässä on jokin opetus, niin se on, että meidänkin valinnoillamme on 

merkitystä, niin yksilöinä kuin rakenteiden hyväksyjinä tai niitä muuttamaan pyrkivinä 

toimijoina. Orjuutta ja lasten pakottamista on omassa maailmassamme yhä 

valtavasti, eikä niiltä pitäisi sulkea silmiä.  

Toisaalta koitan itse välttää yksittäisten ihmisten tuomitsemista – historiallisesti on 

täysin kohtuutonta vaatia esimerkiksi juuri antiikin ihmisiä tuomitsemaan orjuus. 

Tämän, jos minkä, pitäisi avata silmämme näkemään, miten tiukasti arvomme ja 

toimintamme on historiallisesti määräytynyttä, siis muuttuvaa, ja samalla sidoksissa 

siihen, mitä meille tärkeät ihmiset pitävät oikeana ja hyvänä. Tämä voisi auttaa meitä 
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ymmärtämään enemmän toisiamme – mutta samalla pikemminkin suhtautumaan 

kriittisesti omiin puuhiimme ja moraaliseen laiskuuteemme. 

Sari: hienoja ja ajankohtaisia huomioita! Ja näin on päättynyt Tiedettä ja 

sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastin jakso. Kiitos kaikille kuuntelijoille! 

 

 

 


