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UDC 326(38)

Не ма ња Вуј чић
Фи ло зоф ски фа кул тет
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

АН ТИЧ КО ГРЧ КО РОП СТВО  
У НО ВИ ЈОЈ ПЕР СПЕК ТИ ВИ

АП СТРАКТ: Овај рад је пре глед ног ка рак те ра, ње гов циљ је да украт-
ко из ло жи и об ја сни но ви је трен до ве и при сту пе у исто ри о гра фи ји о роп ству 
у ан тич кој Грч кој. Исто ри о граф ска про дук ци ја по све ће на овој ин сти ту цији 
је огром на и по след њих го ди на се на ла зи у фа зи зна чај ног пре и спи ти ва ња 
и про ме не. Сту ди је ропствa тра ди ци о нал но ни су успе ва ле да се одво је од 
свог кул тур ног, иде о ло шког па ни по ли тич ког кон тек ста, а че сто је и да нас 
та ко. По јам ан тич ке Грч ке у овом слу ча ју је схва ћен ши ро ко, об у хва та ју ћи 
ар хај ску и кла сич ну Грч ку, хе ле ни стич ке др жа ве, али и хе ле но фо не гра до ве 
и зе мље Рим ског цар ства. Из ве стан про стор у ра ду је по све ћен од но су из-
ме ђу грч ког и бли ско и сточ ног роп ства. Ан тич ко рим ско роп ство, с дру ге 
стра не, пред ста вља ши ро ко ис тра жи вач ко под руч је за се бе, и оно ни је 
ди рект ни је раз ма тра но у овом тек сту, из у зев уко ли ко ис тра жи вач ки рад 
у обла сти рим ског роп ства има ди рек тан ути цај на раз у ме ва ње ове ин сти-
ту ци је у грч ком све ту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ан тич ко грч ко роп ство, ро бо ви, ро бо вла сни ци, трго-
ви на ро бљем, еко ном ска уло га роп ства, исто ри о гра фи ја о роп ству.

Ре ћи да је на уч на ли те ра ту ра по све ће на роп ству у ан тич кој 
Грч кој обим на, пред ста вља ло би озбиљ но пот це њи ва ње. У пи та њу је 
на сва ки на чин огром на би бли о гра фи ја: хи ља де и хи ља де чла на ка, 
сту ди ја, ди ску си ја, ана ли за, мо но гра фи ја, пре гле да и збор ни ка ра-
до ва на мно гим је зи ци ма, ко ји ма се сва ке го ди не при дру жу ју но ве 
је ди ни це. Да ле ко од то га да је сва ки но ви рад свеж или зна ча јан 
до при нос. На про тив, мно ги су де ри ва тив ни и про сто по на вља ју по-
сто је ће ста во ве и ту ма че ња. Ипак, и та кви ра до ви се об ја вљу ју, имају 
ци ти ра ност и слу же као осно ва за под у ча ва ње сту де на та. Текст ко ји 
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сле ди уме ре но је ам би ци о зан по ку шај ори јен та ци је у овој не пре глед-
ној би бли о граф ској шу ми. Циљ је да се иден ти фи ку ју во де ћи ис тра-
жи ва чи, иде је и ин тер пре та ци је. 

Пре не го што поч не мо, тре ба на гла си ти сле де ће: про у ча ва ње 
роп ства у ан тич кој Грч кој про ла зи кроз вр ло уз бу дљив пе ри од. Пре-
о вла ђу ју ћи мо дел ан тич ког грч ког роп ства на ла зи се у фа зи фун да-
мен тал них и ди на мич них про ме на, по сле не ко ли ко де це ни ја ре ла тив-
но спо рог раз во ја и, чак, мо же се ре ћи, стаг на ци је. До ове про ме не 
ни је до шло услед не ког дра ма тич ног от кри ћа но вих из во ра, ма да 
до зна чај них по је ди нач них на ла за до ла зи сва ке го ди не, већ кроз пре-
и спи ти ва ње уста ље них схва та ња и те мељ ну, из но ва спро ве де ну, 
ана ли зу ма те ри ја ла ко ји већ има мо. Да не бу де за бу не, из вор ни ма-
те ри јал ко ри стан за ово пи та ње за и ста се по ве ћао по след њих де це-
ни ја, али ту се ма хом ра ди о епи граф ским и по не кад па пи ро ло шким 
из во ри ма ко ри сним за исто ри ју роп ства у хе ле ни стич ком све ту и 
хе ле но фо ним про вин ци ја ма Рим ског цар ства. Ме ђу тим, у сре ди шту 
де ба те ко ја се са да во ди на ла зи се роп ство у ар хај ској и кла сич ној 
Грч кој, пре све га у Ати ни, али и у Ла ке де мо ну и на Кри ту, као и 
од нос ове грч ке ин сти ту ци је пре ма срод ним об ли ци ма за ви сно сти 
у дру штви ма Бли ског ис то ка. Због огра ни че ња ко ја ми на ме ће про-
стор, је дан број за ни мљи вих пи та ња и зна чај них ис тра жи ва ча не ће 
би ти по ме ну ти у овом тек сту.1

ФИН ЛИ ЈЕВ МО ДЕЛ РОП СТВА

У ис тра жи ва њу ан тич ког грч ког роп ства не сум њи во во де ћи у 
дру гој по ло ви ни XX ве ка био је аме рич ки, од но сно на ту ра ли зо ва ни 
бри тан ски исто ри чар сер Мо зес Исак Фин ли (Mo ses Isa ac Fin ley, 
рођ. Fin kel stein,1912–1986). У пи та њу је је дан од нај ци ти ра ни јих и 
нај у ти цај ни јих исто ри ча ра ан ти ке свих вре ме на. Иа ко је са сво јим 
мо де лом ис ту пио још кра јем пе де се тих го ди на XX ве ка, ње го ви 
ста во ви углав ном има ју сре ди шње ме сто у исто ри о гра фи ји о роп ству 
и да нас. У ства ри, нај ве ћа про ме на ко ја је за хва ти ла ову исто ри о граф-
ску ни шу је сте пре и спи ти ва ње и, нај ве ро ват ни је, по сте пе но на пу шта-
ње ње го вог мо де ла, по сле мно го де це ни ја до ми на ци је. Ра ди да ље 

1 Јед но под руч је на ко јем ни је би ло зна чај ног на прет ка и но вих уви да, упр кос фа-
сци на ци ји нај ши ре јав но сти том те мом, је сте пи та ње от по ра и устан ка ро бо ва у грч кој 
ан ти ци. Из вор на све до чан ства оста вља ју ути сак да ста ра Грч ка ни је зна ла за ве ли ке 
устан ке ро бо ва, а и да су дру ги об ли ци от по ра би ли рет ки и не ти пич ни. Мно ги ис тра-
жи ва чи, из прин ци пи јел них или иде о ло шких раз ло га, од би ја ју да при хва те та кав за кљу-
чак. Ово је при мет но у нпр. T. Ur ba inczyk, Sla ve Re volts in An ti qu ity, Lon don – New York 
2014. (пр во из да ње 2008), где се иде ја упор ног и пер ма нент ног ро бов ског от по ра одр жа ва 
за хва љу ју ћи хи по те за ма. 
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ди ску си је, би ће по треб но украт ко об ја сни ти Фин ли је ву уло гу у по-
кре та њу но вог та ла са ин те ре со ва ња за ан тич ко роп ство у дру гој по-
ло ви ни про шлог ве ка, и да ти са же так ње го вих нај ва жни јих ста во ва. 

Го ди не 1959. Фин ли је об ја вио свој пр ви рад о роп ству, под на-
сло вом Да ли је грч ка ци ви ли за ци ја би ла за сно ва на на ра ду ро бо ва?2 
Текст, у ко јем је од го вор на по ста вље но пи та ње не дво сми сле но био 
по твр дан, иза звао је ве ли ко ин те ре со ва ње и пред ста вља по че так 
ду гог ни за ути цај них ра до ва. Под Фин ли је вим ути ца јем у за пад ној 
исто ри о гра фи ји је по сте пе но пре о вла дао став да је роп ство би ло 
вр ло зна чај на, чак фун да мен тал на ин сти ту ци ја грч ко-рим ског све та. 
Ни је, ме ђу тим, увек би ло та ко. Ка да је Фин ли ушао у ово ис тра жи-
вач ко под руч је, то је би ла без ма ло ди си дент ска по зи ци ја. Во де ћи 
за пад ни исто ри ча ри, на ро чи то аме рич ки, бри тан ски и не мач ки, 
др жа ли су да је ан тич ко роп ство спо ре дан, чак мар ги на лан фе но мен, 
не што што је исто ри о гра фи ја XIX ве ка на вод но ја ко пре це њи ва ла, 
док је мо дер на исто ри о гра фи ја све ла на пра ву ме ру. По ре кло овог 
схва та ња је сло же но, али по је ди нач но нај ва жни ји ути цај пред ста вља 
не мач ки исто ри чар Еду ард Ме јер (Edu ard Meyer, 1855–1930) и ње го-
ви ра до ви (у пи та њу су, за пра во, об ја вље на пре да ва ња) При вред ни 
раз вој ан ти ке и Роп ство у ан ти ци.3 Ме јер, без сум ње нај у ти цај ни ји 
не мач ки ис тра жи вач ан ти ке на пре ла зу ве ко ва, гле дао је на древ ни 
свет кроз при зму мо дер ни зма. Раз ви је на ан тич ка дру штва за ње га су 
би ли ра ни ка пи та ли стич ки си сте ми, упо ре ди ви с европ ским др жа-
ва ма XVII, XVI II па чак и XIX ве ка. У овој ви зи ји за роп ство ни је 
би ло мно го ме ста, оно је про гла ше но ана хро ни змом и по ја вом од 
ма лог зна ча ја, ка ко дру штве но та ко и еко ном ски. Ме је ров ау то ри тет 
био је не при ко сно вен и ње го во ми шље ње, уз од го ва ра ју ће ва ри ја-
ци је и по ја шње ња, сто ји у по за ди ни ве ћи не ра до ве о грч ком (и рим-
ском) роп ству об ја вље них на За па ду у пр вој по ло ви ни XX ве ка. У 
Бри та ни ји нај у ти цај ни ји екс по нент та квог на чи на ми шље ња био је 
Ал фред Ци мерн (Al fred Ec khard Zim mern, 1879–1957), ко ји је не 
са мо до во дио у пи та ње еко ном ски зна чај ове уста но ве већ и њен 
не ху ма ни ка рак тер.4 У САД нај ва жни ји пред став ник ове стру је био 
је ис так ну ти исто ри чар роп ства Ви ли јам Лин Ве стер ман (Wil li am 

2 M. I. Fin ley, ‘Was Gre ek Ci vi li za tion Ba sed on Sla ve La bo ur?’, Hi sto ria 8-2 (1959), 
145–164.

3 Оба тек ста, Die wirtscha ftlic he Ent wic klung des Al ter tums и Die Skla ve rei im Al ter tum 
пре штам па на су у E. Meyer, Kle i ne Schrif ten zur Geschichtsthe o rie und zur wirtscha ftlic hen 
und po li tischen Geschic hte des Al ter tums, Hal le 1910, 79–212. Да нас се обич но ци ти ра ју 
пре ма овом из да њу.

4 A. Zim mern, The Gre ek Com mon we alth: Po li tics and Eco no mics in Fifth-Cen tury 
At hens, New York – Ox ford 1961, 380–396 (пр во из да ње: 1911); cf. id., ‘Was Gre ek Ci vi li za tion 
Ba sed on Sla ve La bor?’, The So ci o lo gi cal Re vi ew 2-1 (1909), 1–19, 159–167, пре штам па но у: 
id., So lon & Cro e sus and Ot her Gre ek Es says, Ox ford 1928, New York 19662, 105–163.
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Linn We ster mann, 1873–1954), ина че Фин ли јев мен тор на Уни вер-
зи те ту Ко лум би ја.

Ве стер ма но ви ра до ви, пре све га ду гач ка од ред ни ца о роп ству 
у Pauly–Wis so wa Re a lencyclopädie (Skla ve rei)5 и мо но гра фи ја Ро бов
ски си сте ми грч ке и рим ске ан ти ке6 ду го су пред ста вља ли основ не 
увод не тек сто ве о овом пи та њу на не мач ком и ен гле ском је зи ку. 
Фин ли је во ин те ре со ва ње за роп ство за пра во по чи ње из ра жа ва њем 
не сла га ња са ста во ви ма ње го вог ис так ну тог мен то ра. Ве стер ма нов 
при ступ је у осно ви био по зи ти ви стич ки, он је на јед ном ме сту ску-
пио ма су чи ње ни ца о роп ству, ро бо ви ма и ро бо вла сни ци ма и пу стио 
их да го во ре за се бе. Исти на, ма ло ко је у оно вре ме био по зва ни ји 
да учи ни та ко не што од Ве стер ма на. Овај пре да ни ис тра жи вач је, 
током ви ше од по ла ве ка, са ку пљао и па жљи во про у ча вао све што 
је мо гло би ти од ма ка квог зна ча ја за сту ди је грч ког и рим ског роп-
ства, сва ку ко ри сну алу зи ју код ан тич ких пи са ца, сва ки но ви нат пис, 
пред мет или па пи ро ло шки фраг мент, с по све ће но шћу ко ја је би ла 
на иви ци оп се си је. Али на уч ни ре зул тат тог го ле мог тру да и упор-
но сти био је скро ман: је дан број, углав ном не пре ви ше ам би ци о зних 
и ори ги нал них, при ло га у на уч ним ча со пи си ма, оп ши ран чла нак у 
Re a lencyclopädie, и по ме ну та мо но гра фи ја, на ко јој је Ве стер ман 
ра дио ви ше од две де це ни је, и ко ја је об ја вље на тек пост хум но. Када 
су нај зад об ја вље ни, Ро бов ски си сте ми су се по ка за ли као раз о ча-
ра ње на ви ше ни воа. Из у зев не ких по гла вља, текст је углав ном пред-
ста вљао раз ра ду и про ши ре ње ра ни јег ен ци кло пе диј ског члан ка, 
до пу ње ног но ви јом ли те ра ту ром и из во ри ма ко ји су у ме ђу вре ме ну 
от кри ве ни и об ја вље ни. Има ју ћи на рас по ла га њу ма су го лих чи ње-
ни ца, ко је ни су увек би ле нај бо ље ор га ни зо ва не, ау тор је вр ло ма ло 
про сто ра по све тио њи хо вом ту ма че њу. Та мо где се уоп ште ја вља 
не ки вид ин тер пре та ци је, она је спор на и као да се не осла ња на огро-
ман чи ње нич ки ма те ри јал. Ве стер ман углав ном оста је чвр сто у окви-
ри ма ме је ров ске тра ди ци је: еко ном ски зна чај роп ства је упи тан, ро-
бо ви ни су би ли мно го број ни, с њи ма се по сту па ло ху ма но итд.7 Дело 
су оп те ре ћи ва ли и дру ги про бле ми, текст ни је био са свим за вр шен 
у тре нут ку ау то ро ве смр ти и по сто ја ла су озбиљ на не сла га ња и про-
тив реч но сти ко ја при ре ђи вач ни је раз ре шио, штам пар ске гре шке 
су че сте, на ро чи то ка да је у пи та њу ста ро грч ки текст итд. Раз о ча-
ра ње и не сла га ње с ра дом свог мен то ра, би ло је је дан од глав них 

5 W. L. We ster mann, RE Supp. VI, sv. Skla ve rei, 894–1068.
6 Id., The Sla ve System of Gre ek and Ro man An ti qu ity, Phi la delp hia 1955.
7 Cf. нпр. ibid., 9 „Edu ard Meyer has long sin ce ex pres sed the vi ew that agri cul tu ral 

pro duc tion in most parts of Gre e ce re ma i ned in the hands of free la bor, ex cept we re a serf 
po pu la tion pro vi ded for it.” У на став ку Ве стер ман да је из ве сна све до чан ства ко ја, по ње-
му, не дво сми сле но по ка зу ју да је Ме јер био у пра ву.
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по кре та ча Фин ли је ве од лу ке да ду бље уђе у про бле ма ти ку ан тич ког 
роп ства. Ме ђу тим, пре не го што на ста ви мо, тре ба скре ну ти па жњу 
на чи ње ни цу да, упр кос ге не рал но хлад ном при је му и број ним не-
га тив ним кри ти ка ма,8 ду го ни је би ло по ку ша ја да се Ве стер ма но ва 
књи га за ме ни бо љом. То ком три де це ни је Ро бов ски си сте ми слу-
жи ли су као основ ни при руч ник за пи та ње грч ког и рим ског роп ства 
на ен гле ском је зи ку, а 1984. го ди не се по ја вио и не из ме њен ре принт. 
Ка да се пра ва ал тер на ти ва нај зад по ја ви ла (Гар ла но ви Ро бо ви у ан
тич кој Грч кој), у пи та њу је био пре вод са фран цу ског је зи ка.

Сво је ста во ве Фин ли је из ло жио у не ко ли ко сту ди ја по све ће ним 
роп ству од но сно при вред ној осно ви ан тич ког све та, оне окре ну те 
грч кој стра ни ових пи та ња су ску пље не у збор ни ку При вре да и дру
штво у ан тич кој Грч кој,9 син те зи Ан тич ка еко но ми ја10 и збор ни ку 
Ан тич ко роп ство и мо дер на иде о ло ги ја,11 где су штам па на че ти ри 
пре да ва ња ко ја је др жао у Па ри зу (Col lège de Fran ce) у но вем бру и 
де цем бру 1978. го ди не. Не ки еле мен ти ње го вог мо де ла на зи ру се већ 
у ра ним ра до ви ма, по пут Сту ди ја о зе мљи шту и кре ди ту у ан тич
кој Ати ни12 и Оди се је вог све та.13

Фин ли је ве иде је о ан тич ком роп ству су про из ла зи ле из ње го вог 
ши рег схва та ња ан тич ког дру штва и при вре де; оно је пак би ло из-
да нак те о ри ја со ци о ло га Мак са Ве бе ра (Max We ber, 1864–1920) и еко-
но ми сте Кар ла По ла њи ја (Karl Paul Po lanyi, 1886–1964). Аме рич ки 
исто ри чар од луч но је од ба ци вао све ана ло ги је из ме ђу ан тич ког и 
мо дер ног све та, уоп ште све по ку ша је да се ан тич ка дру штва при-
ка жу као еко ном ски на пред на, ди на мич на и до бро ор га ни зо ва на. У 
кри ти ци исто ри ча ра-мо дер ни ста, по пут Еду ар да Ме је ра и ње го вих 
след бе ни ка, Фин ли ни је био ни ма ло не жан.14 За ње га, иза свог спо-
ља шњег сја ја и пом пе, ан тич ка дру штва, по пут грч ких по ли са, пред-

8 Оштру кри ти ку, ко ја не оста је увек у гра ни ца ма при стој но сти, сре ће мо у при ка-
зи ма ко је су на пи са ли A. H. M. Jo nes, Eco no mic Hi story Re vi ew 71, 279 (1956), 272–275; G. 
E. M. de Ste. Cro ix, Clas si cal Re vi ew 7-1 (1957), 54–59; R. E. Smith, Jo ur nal of Hel le nic 
Stu di es 77-2 (1957), 338–339. Ана ли зе по пут оних ко је су да ли M. L. W. La ist ner, Ame ri can 
Hi sto ri cal Re vi ew 61-3 (1956), 613–614; C. B. Wel les, Ame ri can Jo ur nal of Phi lo logy 77-3 
(1956), 316–318; и K. Po lanyi, The Jo ur nal of Eco no mic Hi story 17-1 (1957), 120–123 да ле ко 
су про фе си о нал ни је и при стој ни је, али та ко ђе из ра жа ва ју озбиљ но не сла га ње, ма да је 
оно скри ве но ис под ве ла ре то рич ких по хва ла.

9 M. I. Fin ley, Eco nomy and So ci ety in An ci ent Gre e ce, Lon don 1981.
10 Id., The An ci ent Eco nomy, Ber ke ley – Los An ge les – Lon don 1973, 19852, 19993; 

хр ват ски пре вод: An tič ka eko no mi ja, Za greb 2011.
11 Id., An ci ent Sla very and Mo dern Ide o logy, New York 1980.
12 Id., Stu di es in Land and Cre dit in An ci ent At hens, 500–200 B.C. The Ho ros-In scrip ti ons, 

New York 1952, 19732.
13 Id., The World of Odysse us, New York 1954.
14 Cf. id., An ci ent Sla very and Mo dern Ide o logy, 48: “In sum, Meyer’s lec tu re on an ci ent 

sla very is not only as clo se to non sen se as anything I can re mem ber writ ten by a hi sto rian of 
such emi nen ce, but vi o la tes the ba sic ca nons of hi sto ri cal scho la rs hip...”
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ста вља ју еко ном ски при ми тив не, ста тич не ру рал не за јед ни це, у ко јима 
пре о вла ђу је вр ло уска, го то во це лу рар на при вре да, у ко јој основ ну 
и нај ва жни ју при вред ну је ди ни цу чи ни по ро дич но га здин ство, οἶκος. 
Та кву при вре ду на се би но си зе мљо рад ња и све истин ско бо гат ство 
по ти че од зе мљо рад ње. С дру ге стра не, де лат но сти по пут за нат ства, 
тр го ви не, бро дар ства, ру дар ства и кре дит них по сло ва са свим су 
се кун дар не, уко ли ко уоп ште има ју мер љив зна чај. Фин ли је упор но 
не ги рао да је ан тич ки чо век спо знао ма и нај при ми тив ни ји об лик 
еко ном ске те о ри је, и она ме ста код ан тич ких фи ло зо фа и дру гих 
пи са ца ко ја оста вља ју та кав ути сак об ја шња вао је на дру ге на чи не.

Роп ство, ако је би ло зна чај но дру штве но и еко ном ски – а Фин-
ли је сма трао да је то очи глед на исти на, ко ју те шко да је по треб но 
и до ка зи ва ти – мо ра ло се укло пи ти у на ве де ну сли ку. Ро бо ви су, 
да кле, пре те жно би ли ко ри шће ни у по љо при вре ди. Ан га жо ва ње 
ро бо ва у за нат ству, тран спор ту, тр го ви ни или ад ми ни стра ци ји је 
та ко ђе по ста ја ло, до ка зи у том по гле ду су не дво сми сле ни, али је 
пред ста вља ло (тј. по Фин ли ју, мо ра ло је пред ста вља ти) тек ма ли 
део ис ко ри шћа ва ња ро бо ва. И овај став је за сно ван на ши ро ким 
те о риј ским прет по став ка ма и аме рич ки исто ри чар ни је на ла зио да 
је нео п ход но да га до ка зу је. Ко ри шће ње ро бов ске рад не сна ге је дан 
је од еле ме на та при ми ти ви зма и не раз ви је но сти ан тич ке при вре де. 
Фин ли је, ме ђу тим, био ису ви ше све стан по сто је ћих по да та ка о 
бро ју ро бо ва и ра них сту ди ја ан тич ке де мо гра фи је да би мо гао ићи 
та ко да ле ко и твр ди ти да је ве ћи део вред но сти у ан ти ци на ста јао 
као ре зул тат ро бов ског ра да. Чак и у оним дру штви ма где их је било 
нај ви ше (кла сич на Ати на, по зни ре пу бли кан ски Рим), уку пан број 
ро бо ва је се у нај бо љем слу ча ју при бли жа вао тре ћи ни це ле по пу-
ла ци је Ати ке или Ита ли је и Си ци ли је, а ве ро ват но је био и ма њи. 
Фин ли је сто га де фи ни сао ро бов ско дру штво као та кво дру штво 
у ко ме ве ћи део бо гат ства и мо ћи ели те по чи ва на ра ду ро бо ва. То 
не ис кљу чу је и дру ге из во ре бо гат ства, и не су прот ста вља се чи-
ње ни ци да је ве ли ка ве ћи на сло бод них љу ди та ко ђе би ла ан га жо-
ва на на фи зич ком ра ду у по љо при вре ди, и да су они про из во ди ли 
ве ћи ну дру штве ног при хо да.

Ме ђу тим, ин сти ту ци ја роп ства као та ква вр ло је ра ши ре на у 
свет ској исто ри ји. Да ли су сва дру штва у ко ји ма је та ин сти ту ци ја 
по сто ја ла (прак тич но сва исто риј ска дру штва пре XVI II ве ка) би ла 
ро бов ска? Фин ли је и те тврд ње од ба цио, за ме ра ју ћи исто ри ча ри ма, 
со ци о ло зи ма и ан тро по ло зи ма ко ји их из но се да не узи ма ју у раз ма-
тра ње це ли ну дру штве не ре ал но сти. Дру штва у ко ји ма роб пред ста-
вља лук суз, у ко ји ма ро бо ви пре те жно ни су ан га жо ва ни у про из вод њи 
(иа ко, мо жда, чи не зна ча јан удео у по пу ла ци ји) по ње му пред ста вљају 
фун да мен тал но дру га чи ју ка те го ри ју. Ту на ла зи мо по ре кло чу ве не 
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фин ли јев ске ди хо то ми је, по де ле на робовскадруштва (sla ve so ci e ti es) 
и друштвасробовима(so ci e ti es with sla ves). Пр ва за до во ља ва ју 
гор њу де фи ни ци ју о по ре клу бо гат ства вла да ју ће ели те, дру га су 
прак тич но сва оста ла. За ни мљи во је да је Фин ли сма трао да су ро-
бов ска дру штва ве ли ка исто риј ска рет кост, го то во ано ма ли ја. Она 
се ја вља ју са мо у на ро чи тим окол но сти ма, ка да се ра зни нео п ход ни 
фак то ри сло же на јед ном ме сту. У ства ри, она су то ли ко рет ка да 
по сто ји са мо пет до ку мен то ва них при ме ра у свет ској исто ри ји: два 
у ан ти ци (кла сич на Грч ка и Рим) и три у но во ве ков ној исто ри ји 
(ко ло ни јал ни Ка ри би, ко ло ни јал ни и де вет на е сто ве ков ни Бра зил, 
и др жа ве аме рич ког ју га пре Гра ђан ског ра та 1861–65). 

Ка ко, он да, до ла зи до на стан ка те рет ке исто риј ске по ја ве? Фин-
ли је сма трао да је у ста њу да по ка же тај про цес на при ме ру ар хај ске 
исто ри је Ати не. У ра ни јим фа за ма сво је исто ри је, твр дио је, Грч ка 
и Рим ни су би ли ро бов ска дру штва. Ро бо ва је би ло, али ни су би ли 
мно го број ни ни ти има ли ва жну уло гу у при вре ди. Ве ћи ну ра да у 
ко рист вла да ју ћих гру па оба вља ли су за ви сни, по лу сло бод ни љу ди 
по пут ду жни ка, кли је на та, пе ла та, хе ло та, пе не ста итд. Са Со ло но-
вим ре фор ма ма до ла зи до еман ци па ци је атин ског гра ђа ни на. Не ма 
ви ше роп ства за дуг или дру гих на чи на да рад сло бод них љу ди иско-
ри шћа ва ју по сед ни ци. За ви сне и по лу за ви сне гру пе не ста ју. Па ра док-
сал но, што је дру штво по ста ја ло сло бод ни је и отво ре ни је, то је по-
тре ба за стран ци ма-ро бо ви ма би ла ве ћа. „Ре ци мо отво ре но: гра до ви 
у ко ји ма је по је ди нач на сло бо да до сти гла свој нај ве ћи из раз – пре 
свих, очи глед но, Ати на – би ли су гра до ви у ко ји ма је роп ство цве-
та ло… Украт ко, је дан од нај ва жни јих аспе ка та грч ке исто ри је је 
за јед нич ки на пре дак, ру ку под ру ку, сло бо де и роп ства.”15 Моћ не 
по ро ди це ни су има ле дру ги из бор не го да се окре ну ис ко ри шћа ва њу 
стра на ца. По вољ на окол ност по њих би ла је та што упра во у то вре-
ме до ла зи до про цва та ме ди те ран ске тр го ви не. Ако је не где у ба се ну 
Сре до зем ног мо ра по сто ја ла по ну да људ ске рад не сна ге, они су би ли 
у при ли ци да до ђу до ње. И за и ста: обла сти Ма ле Ази је, Тра ки ја и 
зе мље на се вер ној оба ли Цр ног мо ра по ста ју снаб де ва чи атин ске, 
ко ринт ске и дру гих грч ких ро бов ских тр жни ца.

Иа ко је, као што смо ви де ли, ви део кла сич ну Грч ку као ро бов-
ско дру штво, Фин ли ни је сма трао да про ста по де ла на ро бо вла сни ке 
и ро бо ве тач но опи су је грч ку дру штве ну ствар ност. На рав но, је дан 
про блем с овом упро шће ном ди хо то ми јом је тај што ве ћи ну ста нов-
ни штва (и рад не сна ге) чи не љу ди ко ји ни су ни ро бо вла сни ци ни 
ро бо ви. Ме ђу тим, и са ме не сло бод не ка те го ри је су та ко сло же не и 
ра зно ли ке да се не мо гу све сти са мо на ро бо ве. Уме сто то га, Фин ли 

15 Id., ‘Was Gre ek Ci vi li za tion Ba sed on Sla ve La bo ur?’, Hi sto ria 8-1 (1959), 164.
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је го во рио о спек тру ста ту са, ко ји об у хва та ју раз ли чи те ка те го ри је 
сло бо де и не сло бо де. „Ако за ми сли мо да је ан тич ко дру штво са ста-
вље но од спек тра ста ту са, са сло бод ним гра ђа ни ном на јед ном и 
ро бом на дру гом кра ју, и с ве ли ким бро јем ни јан си из ме ђу, он да смо 
већ от кри ли две бо је овог спек тра, ро ба и ро бу слич ног ои ке та на 
Кри ту. Ла ко мо же мо да до да мо бар још че ти ри ка те го ри је: хе ло та 
(и ње му слич не ка те го ри је по пут пе не ста у Те са ли ји), за ви сног ду-
жни ка, ко ји ни је био роб, ма да је у од ре ђе ним усло ви ма мо гао на 
кра ју би ти про дат као роб; услов но осло бо ђе ног ро ба; и, нај зад, осло-
бо ђе ни ка. Свих шест ка те го ри ја се рет ко, ако ика да, ја вља ју исто вре-
ме но у јед ној ис тој за јед ни ци, и ни су јед на ке у свом зна ча ју ни ти 
под јед на ко ва жне у свим пе ри о ди ма грч ке исто ри је. Ка да се све 
са бе ре и оду зме, роб у стро гом сми слу је нај ва жни ји тип...”16

Фин ли је ве ро вао да је мо гу ће од ре ди ти вре ме и окол но сти не-
стан ка ан тич ког роп ства. Као што су грч ке др жа ве по сте пе но на-
сил но ин те гри са не у рим ску, та ко је и грч ки ро бов ски си стем по стао 
део ши рег рим ског. Ова про ме на ни је би ла по себ но дра ма тич на јер 
је, по ње му, рим ска ин сти ту ци ја роп ства и са ма би ла грч ки про из-
вод тј. на ста ла је пу тем ди рект ног опо на ша ња грч ких ре ше ња.17 С 
њо ме су се Ри мља ни сре ли у ју жној Ита ли ји већ у ра ној фа зи сво је 
исто ри је, али на ро чит под сти цај је до би ла по осва ја њу Си ци ли је, 
ка да су не по сред но до шли у кон такт с ро бов ским ве ле по се ди ма 
Си ра ку зе, Акра ган та и дру гих грч ких гра до ва на Си ци ли ји. Од III 
ве ка пре н. е. по чи ње исто ри ја рим ског роп ства у пра вом сми слу. 
Да кле, и у грч ким зе мља ма роп ство је на ста ви ло да бу де у сре ди-
шту еко ном ског жи во та. До кле? Уну тра шње еко ном ске про ме не и 
пад снаб де ва ња ро бов ском рад ном сна гу по чи њу да се осе ћа ју у 
Рим ском цар ству већ у II ве ку н. е. а ма сов не раз ме ре до сти гли су 
у III ве ку. Ка ко је мо гућ ност при ба вља ња ро бо ва из ван гра ни ца 
цар ства по ста ја ла све про бле ма тич ни ја, та ко се дру штво по но во 
окре ну ло ис ко ри шћа ва њу сво јих при пад ни ка. Од го вор на про блем 
је на ђен у ин сти ту ци ји ко ло на та. Фор мал но сло бо дан чо век, пре тво-

16 Ibid., 147. Ме ђу ра ним кри ти ча ри ма иде је спек тра ста ту са би ла је и Фа ну ла Па-
па зо глу: F. Pa pa zo glu, ‘Escla va ge et Dépen dan ce, “De mi-Li berté,” “Half way-Sta tu ses””, 
Il li no is Clas si cal Stu di es 18 (1993), 31–38. На жа лост, овај рад ни је при ву као па жњу ко ју 
за слу жу је.

17 С об зи ром на чвр сту чи ње ни цу да је кла сич на ин сти ту ци ја роп ства има ла кон-
ти ну и тет у ан тич кој Грч кој од пре ко хи ља ду го ди на (у нај ма њу ру ку од VI II ве ка пре н. 
е. до по зне ан ти ке), и да је би ла ра ши ре на у ма тич ној зе мљи, али и у грч ким ко ло ни ја ма, 
хе ле ни стич ким мо нар хи ја ма, а ка сни је и у ис точ ним про вин ци ја ма Рим ског цар ства, 
те шко је раз у ме те шта је Кајл Хар пер (Kyle Har per) ми слио ка да је, у ина че из ван ред ном 
ра ду, на пи сао (K. Har per, Sla very in the La te Ro man World, AD 275–425, Cam brid ge 2011, 3): 
“The Ro man em pi re was ho me to the most ex ten si ve and en du ring sla ve system in pre-mo dern 
hi story… The ot her exam ple of clas si cal an ti qu ity, the sla ve so ci ety of Gre e ce, was fle e ting 
and di mi nu ti ve by com pa ri son.”
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рен у не ку вр сту при нуд ног за куп ца, за ме нио је ро ба као основ ни 
рад ник на има њи ма ели те. По Фин ли ју, рим ски Ме ди те ран у IV ве ку 
пре н. е. већ ви ше ни је ро бов ско дру штво.

Фин ли је сна жно на гла ша вао на вод но је дин ствен ка рак тер грч-
ког ро бов ског си сте ма. Оно је ство ре но на јед ном ме сту, у јед ном 
кон крет ном дру штву (ар хај ска Грч ка), и са мо јед ном се успе шно ра-
ши ри ло на дру го дру штво (Рим). Шта је с оста лим ан тич ким за јед-
ни ца ма? Ра на грч ка дру штва, по пут ми кен ских др жа ва-па ла та и 
ма лих хо мер ских кра љев ста ва и пле ме на, ни су би ла ро бов ска дру-
штва. То ни су ни мно го број не др жа ве Ста рог ис то ка, у њи ма, ин-
си сти рао је, роп ство ни је има ло дру штве ни или еко ном ски зна чај 
вре дан по ме на. Роп ство та мо ни је до би ло на зна ча ју чак ни по сле 
осва ја ња Ис то ка од стра не Алек сан дра Ве ли ког. Хе ле ни стич ке мо нар-
хи је су са мо пре у зе ле по сто је ће еко ном ске струк ту ре, ко ри сти ле их, 
али их ни су ме ња ле, из у зев та мо где су осно ва ни но ви грч ки гра-
до ви, с европ ским ко ло ни сти ма и грч ким вла снич ким од но си ма.

У ро ку од де се так го ди на, Фин ли је пре о кре нуо пре о вла ђу ју ће 
гле ди ште и вра тио ан тич ко роп ство у сре ди ште ин те ре со ва ња. Ње-
гов ути цај је био и остао огро ман, о че му све до че и мно га де ла и 
кра ћи ра до ви ко ји из ла зе по след њих го ди на, и да ље се осла ња ју ћи 
на ње го ве за кључ ке и кон цеп те. Го то во сви ак ту ел ни при руч ни ци и 
сту ди је о ан тич ком роп ству об ја вље ни по след њих де це ни ја пи са ни 
су у окви ру ја сне фин ли јев ске ма три це. Фи ше ро ва (N. R. E. Fis her) 
књи га Роп ство у ан тич кој Грч кој,18 основ на ли те ра ту ра за кур се ве 
о ан тич ком грч ком роп ству на мно гим за пад ним уни вер зи те ти ма, 
пот пу но се осла ња на Фин ли ја и ње гов рад. Исто ва жи и за не дав но 
(2018) об ја вље но Ан тич ко грч ко и рим ско роп ство Пи те ра Хан та 
(Pe ter Hunt).19 Дру го из да ње Кем брич ке ста ре исто ри је – то мо ви 
ко ји об у хва та ју кла сич ну Грч ку об ја вље ни су 1992. и 1994. го ди не20 
– та ко ђе је чвр сто у фин ли јев ском та бо ру а исто се мо же ре ћи и за 
но ву Кем брич ку исто ри ју свет ског роп ства I, об ја вље ну 2011. го-
ди не с ам би ци јом да бу де нај но ви ја и нај ком плет ни ја исто ри ја роп-
ства у ан ти ци.21 Осла ња ње на рад Фин ли ја и ње го вих уче ни ка ов де 
је очи глед но од стра ни це до стра ни це, и у оп штим кон цеп ти ма и у 
де та љи ма. Ма ње је ти пич но и ви ше из не на ђу је до ко је ме ре је Фин-
ли из вр шио ути цај и ван ен гле ског го вор ног под руч ја. Во де ћа де ла 

18 N. R. E. Fis her, Sla very in Clas si cal Gre e ce, Bri stol 1993.
19 P. Hunt, An ci ent Gre ek and Ro man Sla very, Mal den 2018.
20 D. M. Le wis, J. Bord man, J. K. Da vi es, M. Ost wald (ур.), CAH V: The Fifth Cen tury 

B.C., Cam brid ge 1992; D. M. Le wis, J. Bord man, S. Hor nblo wer, M. Ost wald (ур.), CAH VI: 
The Fo urth Cen tury B.C., Cam brid ge 1994.

21 K. Bra dley, P. Car tled ge (ур.), Cam brid ge Hi story of World Sla very I: The An ci ent 
Me di ter ra nean World, Cam brid ge 2011.
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фран цу ских исто ри ча ра роп ства, по пут Ро бо ва у ан тич кој Грч кој 
Иво на Гар ла на (Yvon Gar lan),22 или ско ра шња мо но гра фи ја Роб у 
Грч кој и Ри му23 од Жа на Ан дреа (Jean An dreu) и Рај мо на Де ска 
(Raymond De scat) чвр сто сто је у фин ли јев ској тра ди ци ји, као и Кле-
сов (Hans Kle es) Жи вот ро бо ва у кла сич ној Грч кој24 и Шу ма хе ро во 
(L. Schu mac her) Роп ство у ан ти ци.25

ЕНИГ МА РА НОГ ГРЧ КОГ РОП СТВА

Стан дард но ми шље ње у мо дер ној ли те ра ту ри по све ће ној грч-
ком роп ству је сте да хо мер ска и ра на ар хај ска Грч ка ни су би ле ро бов-
ска дру штва. Ма да се и ова иде ја у да на шње вре ме нај ви ше ве зу је 
за Фин ли ја, он ни је њен тво рац, у не раз ра ђе ном об ли ку она се може 
на ћи још кра јем XIX ве ка у Ме је ро вом тек сту Skla ve rei im Al ter tum. 
Ово схва та ње је при хва ти ла је ве ћи на про у ча ва ла ца роп ства у XX 
ве ку, пре све га Мо зес Фин ли и ње го ви след бе ни ци,26 али и фран-
цу ски исто ри ча ри ко ји су се ба ви ли роп ством,27 за тим Јо зеф Фогт 
(Jo seph Vogt, 1895–1986) и ње го ви уче ни ци у Не мач кој,28 као и марк-
си сти свих вр ста.29 За ве ћи ну мо де р них исто ри ча ра хо мер ско роп-
ство је не раз ви је но, па три јар хал но, кућ но, ви ше је не ка вр ста лук-
су за, ве за но за ста тус пле мић ких по ро ди ца не го што има еко ном ско 
оправ да ње. Ово ту ма че ње је то ли ко уко ре ње но да га већ не ко ли ко 
ге не ра ци ја исто ри ча ра пре у зи ма без пре и спи ти ва ња, иа ко по сто је 
озбиљ ни про бле ми ка да по ку ша мо да на ђе мо по твр де у из вор ном 
ма те ри ја лу.

Пре ма ње од три де це ни је, у сво јој мо но гра фи ји о хо мер ском 
дру штву, Ханс ван Вис (Hans van We es) ука зао је на чи ње ни цу да се 
хи по те тич ке за ви сне и по лу за ви сне гру пе, ко је су на вод но об ра ђи-
ва ле има ње ели те, ниг де не сре ћу у хо мер ском тек сту, и да по сло ве 
на тим има њи ма оба вља ју сло бод на си ро ти ња и ро бо ви.30 Овај за кљу-

22 Y. Gar lan, Les escla ves en Grè ce an ci en ne, Pa ris 1982; ен гле ски пре вод: Sla very in 
An ci ent Gre e ce, It ha ca 1988. У Гар ла но вом де лу су Фин ли је ве иде је по не што мо ди фи ко-
ва не, ка ко би се укло пи ле у оп шти марк си стич ки оквир.

23 J. Adre au, R. De scat, Escla ve en Grè ce et à Ro me, Pa ris 2006; ен гле ски пре вод: The 
Sla ve in Gre e ce and Ro me, Ma di son 2011.

24 H. Kle es, Skla ven le ben im klas sischen Gri ec hen land, Stut tgart 1998.
25 L. Schu mac her, Skla ve rei in der An ti ke. All tag und Schic ksal der Un fre ien, München 2001.
26 M. I. Fin ley, The World of Odysse us, 49–56; id., An ci ent Sla very and Mo dern Ide o logy, 

68–79.
27 J. An dre au, R. De scat, The Sla ve in Gre e ce and Ro me, 19–25.
28 J. Vogt, ‘Die an ti ke Skla ve rei als For schung spro blem – von Hum boldt bis he u te’, 

Gymna si um 69 (1962), 271–272.
29 Cf. Y. Gar lan, Sla very in An ci ent Gre e ce, 29–40.
30 H. van We es, Sta tus War ri ors: War, Vi o len ce and So ci ety in Ho mer and Hi story, Am-

ster dam 1992, 49–53.
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чак је по но вио у ка сни јим ра до ви ма, ука зу ју ћи из ме ђу оста лог на 
зна чај ро бов ског ра да код Хе си о да.31 Едвард Ха рис (Ed ward M. Har ris), 
про фе сор еме ри тус на Уни вер зи те ту Един бург, у не ве ли кој али до-
бро ар гу мен то ва ној сту ди ји, по твр дио је ове тврд ње и ука зао и на 
дру ге гре шке ра ни јих ге не ра ци ја исто ри ча ра. По ње му, ра ши рен 
рад ро бо ва био је основ ни из вор мо ћи и бо гат ства ели те већ у ра ној 
ар хај ској Грч кој.32 Ха ри со во ту ма че ње је усво јио и аме рич ки исто-
ри чар Пи тер Ро уз (Pe ter W. Ro se).33 Не дав но је ир ски исто ри чар 
Деј вид Лу ис (Da vid M. Le wis), тре нут но та ко ђе про фе сор грч ке исто-
ри је у Еди бу ру гу, пу бли ко вао мо но гра фи ју у ко јој, из ме ђу оста лог, 
бра ни став да је грч ко роп ство, и као ин сти ту ци ја и као еко ном ски 
мо дел, би ло вр ло раз ви је но већ у VI II ве ку пре н. е.34 О Лу и су и ње-
го вом ра ду још ћу го во ри ти.

Ови исто ри ча ри су ука за ли на не ке од су штин ских про бле ма 
ста ри је те о ри је. По што на вод но ни је би ло ро бо ва у при вре ди, а зна мо 
да су ве ли ка го спод ска има ња по сто ја ла, по ста вља се пи та ње: ко је 
на њи ма ра дио? Од го вор је по не кад био сло бод ни љу ди за пла ту, 
од но сно про це нат ро да, или мо жда не ка вр ста за ку па ца. Фин ли је 
сма трао да су у пи та њу би ли за ви сни љу ди у не ком об ли ку: ко ри стио 
је из ра зе по пут ве за них љу ди (bon dsmen), кли је на та (cli ents), пе ла та 
(πελάται) или кме то ва (serfs). Ако је то за и ста би ло та ко, оче ки ва ло 
би се да ову ма су за ви сних љу ди ко ји ни су ро бо ви от кри је мо не где 
у Хо ме ро вим епо ви ма, сва ка ко и у Хе си о до вим спе во ви ма. Иза ко-
јих тер ми на се они кри ју? Је дан чест из раз за си ро ма шне љу де је 
тет (θής, θητός, ὁ) – те жак, рад ник. Мно ги исто ри ча ри, сле де ћи 
Фин ли ја и ње го ве уче ни ке, сма тра ју да је тет чо век ко ји је сту пио у 
тра јан од нос ра да и пот чи ње но сти пре ма вла сте ли. Чак се и у Лидл-
-Ско то вом грч ком реч ни ку тет пре во ди као „кмет” или „за ви сан 
чо век”.35 Та ква упо тре ба се, ме ђу тим, не ви ди из ан тич ки тек сто ва, 

31 Id., ‘The Eco nomy’, у: K. Ra a fla ub, H. van We es (ур.), A Com pa nion to Ar cha ic Gre e ce, 
Mal den – Ox ford 2009, 444–467; id., ‘Far mers and Ho pli tes: Mo dels of Hi sto ri cal De ve lop-
ment’, у: D. Ka gan, G. F. Vig gi a no (ур.), Men of Bron ze: Ho pli te War fa re in An ci ent Gre e ce, 
Prin ce ton – Ox ford 2013, 222–235. Cf. id., ‘The Eco nomy’, 445: “Yet He si od’s advi ce on how 
to run a farm as su mes thro ug ho ut that Per ses will be em ployin g sla ves (dmôes) and hi red la bo rers 
(thêtes).”

32 E. M. Har ris, ‘Ho mer, He siod, and the “Ori gins” of Gre ek Sla very’, Re vue des Étu des 
An ci en nes 114-2, 345–366. Кра ћа вер зи ја овог ра да на ита ли јан ском је зи ку об ја вље на је 
као ‘Ome ro, Esi o do, e le “ori gi ni” del la schi a vitù gre ca’, у: A. Di Nar do, G. A. Luc chet ta (ур.), 
Nu o ve e an tic he schi a vitù, Pe sca ra 2012, 32–52.

33 P. W. Ro se, Class in Ar cha ic Gre e ce, Cam brid ge – New York 2012, 101–102 (cf. 101, 
нап. 25).

34 D. M. Le wis, Gre ek Systems of Sla very in the ir Ea stern Me di ter ra nean Con text, c. 
800–146 BC, Ox ford 2018, 107–124.

35 H. G. Lid del, R. Scott, H. S. Jo nes, A Gre ek-En glish Le xi con, Ox ford 1996, sv. Θής, 
800: “serf, bon dsmen… la ter, hi red la bo rer”. Ин те ре сант но је при ме ти ти да се и Ми лош 
Н. Ђу рић, пре во де ћи Плу тар хо ву би о гра фи ју Со ло на, по вео за ли те ра ту ром и пре вео 
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ни је су ге ри са на ни кон тек стом ни ети мо ло шки. Твр ди ло се и да 
основ на хо мер ска реч за ро ба (δμώς, δμωή) за пра во не озна ча ва ро ба, 
већ не што ма ње од ре ђе но, мо жда ши ро ку ка те го ри ју за ви сних људи 
у слу жби пле мић ког до ма. Ме ђу тим, хо мер ски епо ви не да ју пот-
по ру овим тврд ња ма. Dmôes свој ста тус без из у зет ка до би ја ју оти-
ма њем у ра ту или кид на по ва њем од стра не гу са ра; го спо да ри их 
по кла ња ју,36 ку пу ју и про да ју37 или оста вља ју у на сле ђе.38 Јед но-
став но, они не мо гу би ти ни шта дру го до ро бо ви. Али, ако су те ти 
си ро ма шни сло бод ни љу ди, а dmôes ро бо ви, што се сва ка ко чи ни 
нај при ме ре ни јим за кључ ком, где су, он да, ти за ви сни љу ди, кли јен ти, 
кме то ви? Хо мер и Хе си од не го во ре ни шта о њи ма.

Што се ти че еко ном ске уло ге ро бо ва, и њу је мо гу ће на слу ти ти 
из Оди се је. За плет епа је та кав да са зна је мо оби ље де та ља о уну тра-
шњем жи во ту пле мић ког га здин ства. Ро би ње су углав ном же не ко је 
ра де као слу жав ке, ку ва ри це и чи ста чи це, а не ке и спа ва ју с про сци-
ма. На осно ву ових сти хо ва је до но шен за кљу чак да је ово па три јар-
ха лан тип роп ства, у сми слу да су сви ро бо ви ве за ни за до ма ћин ство 
и не про из вод не за дат ке, и да роб про сто пред ста вља при пад ни ка 
по ро ди це, нај ма ње це ње ног чла на али чла на све јед но. Ме ђу тим, из 
дру гих ме ста у епу је ја сно да по сто је и му шки ро бо ви, и то у ве ли-
ком бро ју. Они оба вља ју по љо при вред не за дат ке и дру ге по сло ве на 
има њу.39 Оди се јев по сед је ве ли ки и да је ви шко ве про из во да који се 
из но се на тр жни цу. Ма да се углав ном по ми њу у кон тек сту кућ них 
по сло ва, ро би ње та ко ђе при пре ма ју ву ну и оба вља ју ткач ке по сло-
ве, иду по во ду, ме љу жи то, при пре ма ју хра ну итд.40 Тач но је да рад 
сло бод них љу ди ко ји ра де за пла ту (те ти) има ва жну уло гу, али то 
је та ко ђе си ту а ци ја ко ју по зна је мо и из кла сич ног до ба.

Да кле, на су прот тра ди ци о нал ном ми шље њу, чи ни се да је мно-
го бо ље уте ме ље на прет по став ка да је роп ство у ста рој Грч кој би ло 
ус по ста вље на и ја сно де фи ни са на ин сти ту ци ја већ у VI II ве ку пре 
н. е., ве ро ват но и ра ни је. Ли ни ја раз два ја ња из ме ђу сло бод них љу ди 
и ро бо ва је та ко ђе чвр ста и ја сна већ у овом пе ри о ду. По је ди ни ро-
бо ви у хо мер ским спе во ви ма жи ве објек тив но ква ли тет ни је и си-
гур ни је од нај си ро ма шни јих сло бод них љу ди, али та квих при ме ра 
има и у мно го ка сни јим вре ме ни ма.

θής као „кмет”: „Јер цео на род је био ду жник бо га та ша. Јед ни су об ра ђи ва ли зе мљу и 
ше сти део при хо да мо ра ли да ва ти бо га та ши ма, због че га су се на зва ли хек те мо ри (тј. 
ше сти на ри) и кме то ви...” (Plut. Sol. 13, 2–3, мој кур зив). У Плу тар хо вом тек сту за пра во 
сто ји: ...ἑκτημόριοι προσαγορευόμενοι καὶ θῆτες.

36 Il. XIX 245, XXI II 509–514, 700–705; Od. IV 735–736.
37 Il. VII 467–475; Od. XV 425–429, 483–484.
38 Il. XIX 330–333.
39 Od. XIV 11-28, 100-108, XVII 290–299
40 Od. XX 105–111, 147–159; XXII 420–425.
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EX ORI EN TE SER VI TU DO?

Ге не ра ци је исто ри ча ра су без ди ску си је при хва та ле Фин ли јев 
dic tum да су раз ви је но роп ство и ро бов ско дру штво као та кво грч ки 
из у ми. Ста ри ис ток, твр ди ло се, ни ти је имао ја сан кон цепт ро ба и 
роп ства, ни ти је та мо рад љу ди ко је би смо ма кар и услов но мо гли 
опи са ти као ро бо ве имао еко ном ски или дру штве ни зна чај. Ве ро-
ват но нај ци ти ра ни је ме сто из ње го вог опу са гла си: „Пре грч ки свет 
– свет Су ме ра, Ва ви ло ња на, Егип ћа на и Аси ра ца; и про сто не мо гу 
а да не до дам и Ми ке ња не – био је, у нај ду бљем сми слу, свет без 
сло бод них љу ди, она ко ка ко ми да нас раз у ме мо тај кон цепт. То је 
та ко ђе био свет у ко ме роп ство у стро гом сми слу ни је игра ло ни ка кву 
уло гу вред ну по ме на. И оно је би ло грч ки изум.”41 Слич не тврд ње 
су че сте у ње го вим ра до ви ма, „нео п ход но је на гла си ти чи ње ни цу 
да ро бо ви ни ка да ни су би ли од зна ча ја и ни ка да нео п ход ни на древ-
ном Бли ском ис то ку, за раз ли ку од Грч ке и Ри ма”.42

Сле де ћи овај став – иа ко, мо ра мо се под се ти ти, Фин ли ни је био 
струч њак за исто ри ју Ста рог ис то ка ни ти је знао ста ро и сточ не је-
зи ке, ма да је на сто јао да бу де у то ку с нај ва жни јим ис тра жи ва њи ма 
– исто ри ча ри ан тич ког роп ства су јед но став но по че ли да иг но ри шу 
зе мље Бли ског ис то ка и да свој рад усред сре ђу ју ис кљу чи во на ста-
ро грч ку и рим ску ци ви ли за ци ју. Ова тен ден ци ја је уто ли ко чуд ни ја 
што су Фин ли и дру ги за пад ни исто ри ча ри ге не рал но под сти ца ли 
ана ло ги је из ме ђу роп ства у ан тич ким дру штви ма и тран са тлант ског 
ро бов ског си сте ма из пе ри о да XVI –XIX ве ка, све сно иг но ри шу ћи 
огро ман про стор ни и вре мен ски ам бис. То је, на по слет ку, до ве ло 
до па ра док сал не си ту а ци је да су мо дер ни ра до ви о грч ко-рим ском 
роп ству, по пут Дал Ла го вог (En ri co Dal La go) збор ни ка о ан тич ком 
и мо дер ном роп ству43 или ско ра шње син те зе Пи те ра Хан та, пре пу-
ни при ме ра из исто ри је пред рат ног аме рич ког Ју га, док се Ста ри 
ис ток не по ми ње, ни у тек сту ни у би бли о гра фи ји. Исто ри ча ри грч-
ког роп ства као да су сма тра ли да ста ро и сточ на дру штва, ге о граф-
ски и вре мен ска вр ло бли ска ста рој Грч кој, не ма ју шта да им по ну де. 
Са сво је стра не, ве ћи на ис тра жи ва ча Ста рог ис то ка под ра зу ме ва ла 
је да роп ство ни је игра ло ва жно уло гу у кул ту ра ма ко је су про у ча-
ва ли, што је на ви ше на чи на био при вла чан и уте шан став.44 Ду го 

41 M. I. Fin ley, ‘Was Gre ek Ci vi li za tion Ba sed on Sla ve La bor?’, 164.
42 Id., ‘Bet we en Sla very and Fre e dom’, Com pa ra ti ve Stu di es in So ci ety and Hi story 6-3 

(1964), 238.
43 E. Dal La go, C. Kat sa ri (ур.), Sla ve Systems: An ci ent and Mo dern, Cam brid ge 2008.
44 Тра го ви овог на чи на раз ми шља ња и при кла ња ња Фин ли је вом ау то ри те ту су 

уоч љи ви чак и у обим ној ско ра шњој мо но гра фи ји о при вре ди Ва ви ло ни је у VI ве ку пре 
н. е.: M. Jur sa, Aspects of the Eco no mic Hi story of Babylo nia in the First Mil len ni um BC: 
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вре ме на ни јед на стра на ни је осе ћа ла по тре бу да пре ки не ову ве штач-
ку се гре га ци ју.45

Исак Мен дел сон (Isa ac Men del sohn, 1898–1984, ау тор стан дард-
ног ра да о овом пи та њу у дру гој по ло ви ни XX ве ка, Роп ства на 
древ ном Бли ском ис то ку,46 углав ном је сле дио та да шњи кон сен зус 
и ума њи вао и ре ла ти ви зо вао број ро бо ва, где год је то би ло мо гу ће. 
Ме ђу тим, ни он ни је мо гао да иг но ри ше број ност и ква ли тет из во ра 
ко ји су до ку мен то ва ли ро бо ве у Асир ском цар ству VI II и VII ве ка 
пре н. е.: „Си ту а ци ја је дру га чи ја у по зној Аси ри ји. Ов де има мо 
број ну кла су зе мљо рад нич ких ро бо ва ко ји ра де на зе мљи у по се ду 
при ват них вла сни ка. Њи хов број, у по ре ђе њу са Ста рим и Но во ва-
ви лон ским цар ством, био је зна тан, у про се ку од пет до де сет или 
чак и ви ше, на по је ди нач ним по се ди ма.”47 Мен дел сон је ову по ја ву 
об ја шња вао као из у зе так, по сле ди цу агре сив не екс пан зи је Аси ра ца, 
то ком по след њег ве ка и по по сто ја ња њи хо ве др жа ве. Под сти цај да 
се роп ство на Ста ром ис то ку пре и спи та до шао је из са свим дру ге 
ака дем ске сре ди не.

Кљу чан рад, ко ји је пре суд но ути цао да до ђе до ре е ва лу а ци је 
зна ча ја роп ства на Ста ром ис то ку, је сте Роп ство у Ва ви ло ни ји, од 
На бо по ла са ра до Алек сан дра Ве ли ког, со вјет ског од но сно ру ског исто-
ри ча ра Му ха ме да Дан да ма је ва (Му хам мад Аб дул кадыро вич Дан да-
ма ев, 1928–2017). Дан да ма јев, спе ци ја ли ста за ва ви лон ску и ахе ме нид-
ску исто ри ју, об ја вио је сво ју мо но гра фи ју о роп ству у Ва ви ло ни ји 
на ру ском је зи ку још се дам де се тих го ди на XX ве ка.48 У пи та њу је био 
ис цр пан али те жак рад, вр ло тех нич ког ка рак те ра, ко ји је иза звао 
до ста огра ни че но ин те ре со ва ње у Со вјет ском Са ве зу, а на ме ђу на род-
ној сце ни остао је не при ме ћен. Чак и ка да се 1984. го ди не по ја вио у 
пре во ду на ен гле ски је зик, у до пу ње ном и про ши ре ном из да њу, ис-
пр ва ни је иза звао мно го па жње.49 Тек по сте пе но је схва ће на ве ли ка 

Eco no mic Ge o graphy, Eco no mic Men ta li ti es, Agri cul tu re, the Use of Mo ney and the Pro blem 
of Eco no mic Growth, Münster 2010, 660–661.

45 Из у зе так од овог трен да би ли су исто ри ча ри и ар хе о ло зи ко ји су про у ча ва ли 
Кар та ги ну и ње но дру штво и ко ји су, ве ли ком ве ћи ном, ста ја ли на по зи ци ји да је у пи та-
њу би ло ро бов ско дру штво, с ма сов ном и ин сти ту ци о на ли зо ва ном упо тре бом ро бов ске 
рад не сна ге, на ро чи то у по љо при вре ди. Cf. R. B. Smith, Cart ha ge and the Cart ha gi ni ans, 
Lon don 1913, 32–33; S. Gsell, Hi sto i re an ci en ne de l’A fri que du Nord IV. Li vre pre mi er: hi sto i re 
éco no mi que de Cart ha ge, Pa ris 1920, 49, 172; D. Hoyos, The Cart ha gi ni ans, Lon don – New 
York, 2010, 69–71. B. H. War ming ton, Cart ha ge, Lon don 1960, 127–128, био је уса мљен у 
ста ву да је у Кар та ги ни зе мљо рад ња (и с њом роп ство) има ла ма ли еко ном ски зна чај.

46 I. Men del sohn, Sla very in the An ci ent Ne ar East: A Com pa ra ti ve Study of Sla very in 
Babylo nia, Assyria, Syria, and Pa le sti ne from the Mid dle of the Third Mil le ni um to the end of 
the First Mil le ni um, New York 1949, 19782.

47 Ibid., 110.
48 М. А. Дан да ма ев, Раб ство в Ва ви ло нии VI I –IV вв. до н. э. (626–331 гг.), Мо сква 1974.
49 M. A. Dan da ma ev, Sla very in Babylo nia from Na bo po las sar to Ale xan der the Gre at 

(626–331 BC), De Kalb IL 1984, 2009.
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вред ност ове сту ди је и оно га што она пру жа. Дан да ма јев је ја сно 
по ка зао, осла ња ју ћи се на оби ље исто риј ских из во ра ко је да ти пе-
ри од ну ди, да је у Ва ви ло ни ји по сто јао вр ло раз ви јен и раз ра ђен 
си стем роп ства, ко ји ни у јед ном де та љу (из у зев што је функ ци о-
ни сао у окви ри ма пре мо не тар не еко но ми је) не за о ста је за грч ким 
при ме ром. Ро бо ви, чи ји је број био из у зет но ве лик (мо жда до око 
че твр ти не укуп ног ста нов ни штва Ва ви ло ни је у VI и V ве ку пре н. е.) 
би ли су ан га жо ва ни на свим мо гу ћем по љо при вред ним и за нат ским 
по сло ви ма. Они су про да ва ни, из најм љи ва ни, за ве шта ва ни, по кла-
ња ни, да ва ни као део ми ра за или ис пла те хи по те ке, осло ба ђа ни 
услов но и без у слов но – баш као и ро бо ви у раз ви је ним грч ким др жа-
ва ма. Ин те ре со ва ње ко је је иза зва ла ова сту ди ја ути ца ло је на про ши-
ре ње за ни ма ња за пи та ња роп ства у Ва ви ло ни ји и дру гим зе мља ма 
Ста рог ис то ка. У по след ње три де це ни је до би ли смо низ зна чај них 
ра до ва о роп ству у Изра е лу, Аси ри ји, Ва ви ло ни ји и дру гим зе мља ма 
Ста рог ис то ка.50

Став о је дин стве ном ка рак те ру грч ког роп ства у по след ње вре ме 
по че ли су да кри ти ку ју и исто ри ча ри кла сич ног све та. Пре не ко ли ко 
го ди на Едвард Ха рис је на пи сао: „...упо тре ба ро бов ског ра да ме ђу 
ели та ма у грч ким за јед ни ца ма је од раз слич не прак се ме ђу ели та ма 
у не грч ким дру штви ма ши ром ис точ но ме ди те ран ског и бли ско-
источ ног све та. Ни опо зи ци ја из ме ђу сло бод них и ро бо ва ни је би ла 
грч ки изум.”51 Нај бе ском про ми сни ји на пад на до са да шњи кон сен-
зус из вео је по ме ну ти ир ски исто ри чар Деј вид Лу ис, у обим ној и 
из у зет но до бро до ку мен то ва ној мо но гра фи ји Грч ки ро бов ски си
сте ми у свом ис точ но ме ди те ран ском кон тек сту.52 Овај рад пред-
ста вља кул ми на ци ју ви ше го ди шњих на по ра на ком па ра тив ном про-
у ча ва њу роп ства, уну тар грч ког све та и ван ње га. По сле (пре о бим ног) 
те о риј ског уво да, где раш чла њу је основ не пој мо ве у ве зи с роп ством 

50 Из ме ђу оста лог: G. C. Chi ric hig no, Debt-Sla very in Israel and the An ci ent Ne ar East, 
Shef fi eld 1993, H. Ba ker, ‘De gre es of Fre e dom: Sla very in Mid-first Mil le ni um BC Babylo nia’, 
World Ar cha e o logy 33-1 (2001), 18–26; ead., ‘Sla very and Per son hood in the Neo-Assyrian 
Em pi re’, у: J. Bo del, W. Sche i del (ур.), On Hu man Bon da ge: Af ter Sla very and So cial De ath, 
Mal den – Ox ford 2017, 15–30; L. Cul bert son (ур.), Sla ves and Ho u se holds in the Ne ar East, 
Chi ca go 2011; D. C. Snell, ‘Sla very in the An ci ent Ne ar East’, у: K. Bra dley, P. Car tled ge (ур.), 
The Cam brid ge Hi story of Sla very I: The An ci ent Me di ter ra nean World, Cam brid ge 2011, 
4–21. У но ви јим ра до ви ма о ста ро и сточ ном роп ству упа дљив је из о ста нак оних по све-
ће ни ро бо ви ма у фа ра он ском Егип ту. Из гле да да је да нас ма ло ко спре ман да твр ди да 
је ста ри Еги пат био ро бов ско дру штво. Ипак, cf. E. Mor ris, ‘Mi tan ni En sla ved: Pri so ners 
of War, Pri de and Pro duc ti vity in a New Im pe rial Re gi me’, у: J. M. Galán, B. M. Bryan, P. F. 
Dor man (ур.), Cre a ti vity and In no va tion in the Re ign of Hats hep sut, Chi ca go 2014, 361–379.

51 E. M. Har ris, ‘Ho mer, He siod, and the “Ori gins” of Gre ek Sla very’, Re vue des Étu des 
An ci en nes 114-2, 366.

52 D. M. Le wis, Gre ek Sla ve Systems in the ir Ea stern Me di ter ra nean Con text, c. 800–146 
BC, Ox ford 2018.
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и дру штвом, Лу ис је упо ред но ана ли зи ра нај бо ље до ку мен то ва не 
грч ке ро бов ске си сте ме (ода тле мно жи на у на сло ву: хо мер ско и ар-
хај ско, спар тан ско, крит ско и кла сич но атин ско роп ство), а за тим и 
нај бо ље до ку мен то ва не ис точ не при ме ре из I ми ле ни ју ма пре н. е. 
(Изра ел, Аси ри ја у VI II и VII ве ку п.н.е., хал деј ска и ахе ме нид ска 
Ва ви ло ни ја, Ахе ме нид ско цар ство, Кар та ги на). 

За кљу чак овог ис тра жи ва ња је да грч ко роп ство ни је ни пр ви 
ни уса мљен при мер раз ви је ног ро бов ског си сте ма и при вре де ко ја 
по чи ва на ра ду ро бо ва, већ при ро дан из да нак свог исто риј ског кон-
тек ста. Изра ел и Кар та ги на су, по Лу и су, чи ста ро бов ска дру штва, 
где је упо тре ба ро бов ског ра да до сти гла раз ме ре ко је у пот пу но сти 
за до во ља ва ју Фин ли је ву де фи ни ци ју. Аси ри ја и Ва ви ло ни ја су сло-
же ни ји, мо жда се мо же ре ћи ме шо ви ти при ме ри, где је по сто јао 
огро ман број ро бо ва ан га жо ва них у при вре ди (на сто ти не хи ља да, 
у нај ма њу ру ку), али где је вла да ју ћа ели та има ла и мно ге дру ге из-
во ре бо гат ства и рад не сна ге. Ахе ме нид ски Иран је ма ње ја сан слу-
чај, али по сто је на зна ке да је и та мо рад ро бо ва имао ве ће раз ме ре 
и зна чај не го што се до са да ми сли ло. Он скре ће па жњу на дру штва 
о ко ји ма се до са да ни је раз ми шља ло као о по тен ци јал но ро бов ским, 
ма да раз ло зи за то по сто је. Тра ки ја је, на при мер, би ла је дан од во-
де ћих из во ра ро бо ва за кла сич ну Грч ку. „Да ли по у зда но зна мо”, 
пи та Лу ис, „да ова трач ка кра љев ства ни су би ла ро бов ска дру штва? 
Или мо же мо узе ти још јед но бал кан ско дру штво као илу стра ци ју, 
илир ске Ар ди је је. Пре ма Те о пом пу са Хи ја (FGr Hist 115 F 40), ко ји 
је пи сао у IV ве ку пре н. е., Ар ди је ји су има ли у вла сни штву 300.000 
про спе ла та, ко ји су би ли у по ло жа ју слич ном хе ло ти ма...”53 Сва ка ко, 
до бро пи та ње за раз ми шља ње и за да ља ис тра жи ва ња.

ХЕ ЛОТ СКА ДЕ БА ТА

По сле ду жег пе ри о да стаг на ци је, о про бле му хе лот ства се по-
но во во ди жи ва ди ску си ја. У са вре ме ној на у ци и да ље пре о вла ђу је 
ми шље ње да хе ло ти ни су ро бо ви и да их не тре ба ви де ти као та кве. 
Они се опи су ју као ан тич ки „кме то ви”, „по пут кме то ва” или још 
оп шти јим из ра зи ма као што је „за ви сна зе мљо рад нич ка по пу ла ци ја”. 
По не кад се пре у зи ма тврд ња не ких по зни јих пи са ца да су хе ло ти 
би ли у вла сни штву др жа ве, те да сто га ни су би ли ро бо ви, бар не у 
стро гом сми слу. Ипак, чак и ако ту тврд њу при хва ти мо као исти ни-
ту, она са ма по се би не би до ве ла у пи та ње њи хов ро бов ски ста тус: 
у сва ком ан тич ком дру штву по сто је ро бо ви и у јав ном и у при ват ном 

53 Ibid., 100.
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вла сни штву. Ви ше исто ри ча ра је по след њих го ди на ис ту пи ло с при-
мед ба ма про тив ова кве кла си фи ка ци је. На рав но, реч је о вр ло ста рој 
ди ску си ји, ста ри јој од Фин ли ја и ње го ве шко ле, ко ја се да нас по на-
вља, и то не оба ве зно с но вим ар гу мен ти ма. Фин ли ни је бе жао од 
иде је о кме то ви ма у ан ти ци, али је био про тив ње ка да су хе ло ти у 
пи та њу, ко је је сма трао гру пом sui ge ne ris.

Не за ви сно од пи та ња хе лот ства, спар тан ске сту ди је су про шле 
кроз сво је вр сну ре во лу ци ју у по след ње две-три де це ни је. Нај ва жнија 
про ме на је сте по сте пе но на пу шта ње осла ња ња на по зни је пи сце, 
пре све га на Плу тар ха, чи је раз у ме ва ње кла сич ног спар тан ског дру-
штва је за му ће но по ли тич ком ли те ра ту ром и про па ган дом из хе ле-
ни стич ког пе ри о да. Уме сто ње го вих де ла, сли ка кла сич не Спар те 
гра ди се пре те жно на осно ву ка зи ва ња кла сич них пи са ца. Ова кав 
при ступ, при ме њен на хе лот ско пи та ње, мо гао би да ре ши про бле-
ме ко ји по сто је у ту ма че њу при мар них из во ра.

Тра ди ци о нал но ту ма че ње хе ло та као за ви сних зе мљо рад ни ка 
оспо рио је још фран цу ски исто ри чар Жан Ду ка (Jean Du cat), пре 
три де це ни је. Ње го ва мо но гра фи ја о пер цеп ци ји хе ло та у грч кој 
тра ди ци ји до би ла је до бре кри ти ке у Фран цу ској, али из ван фран-
цу ског го вор ног под руч ја оста ла је ре ла тив но не по зна та. Ду ка сма-
тра да су хе ло ти на ро чит тип ро бо ва (“l’e scla va ge de type hi lo ti que”), 
чи је по себ но сти тре ба об ја шња ва ти спе ци фич ним исто риј ским окол-
но сти ма.54 Ита ло а ме рич ки исто ри чар Ни но Лу ра ги (Ni no Lu rag hi) 
бра нио је сли чан став,55 као и бри тан ски исто ри чар Сти вен Ход кин сон 
(Step hen Hod kin son), ко ји при вид ну дво сми сле ност из вор них по да та ка 
о хе ло ти ма об ја шња ва ти ме да су би ли при ват на сво ји на по је ди них 
спар ти ја та, али да се спар тан ска др жа ва, из ра зних раз ло га, ди рект-
но и ре дов но ме ша ла у од нос из ме ђу го спо да ра и ро бо ва.56 У по-
след ње вре ме овој гру пи исто ри ча ра при дру жио се и Деј вид Лу ис.57 
У сво јој мо но гра фи ји о ан тич кој Спар ти аме рич ки исто ри чар Нај џел 
Ке нел (Ni gel M. Ken nel) др жи по зи ци ју ко ја се при бли жа ва тврд њи 
да су хе ло ти не ка вр ста ро бо ва, али ипак окле ва да на чи ни пре су дан 
ко рак и про гла ша ва их, слич но Фин ли ју, ка те го ри јом за се бе.58

54 J. Du cat, Les Hi lo tes, Athènes – Pa ris 1990, 19–29; id., ‘Les hi lo tes à l’épo que ar cha ïque’, 
у: J. Zur bach (ур.), La main-d’œuvre agri co le en Médi ter ranée ar cha ïque. Sta tut et dyna mi qu es 
éco no mi qu es (Ac tes des jo urnées  “Tra vail sur la ter re et sta tuts de la main-d’œuvre en Grè ce et 
en Médi ter ranée ar cha ïqu es”, Athènes 15 et 16 décem bre 2008), Bor de a ux-Athènes 2015, 165–196.

55 N. Lu rag hi, ‘He lo tic Sla very Re con si de red’, у: A. Po well, S. Hod kin son (ур.), Spar ta: 
Beyond the Mi ra ge, Swan sea 2002, 230–235; id., ‘The He lots: Com pa ra ti ve Ap pro ac hes, An ci ent 
and Mo dern’, у: S. Hod kin son (ур.), Spar ta: Com pa ra ti ve Ap pro ac hes, Swan sea 2009, 261–304.

56 S. Hod kin son, Pro perty and We alth in Clas si cal Spar ta, Swan sea 2009, че твр то по-
гла вље.

57 D. M. Le wis, Gre ek Sla ve Systems, 125–146. Cf. и на слов по гла вља: “He lo tic Sla very 
in Clas si cal Spar ta”.

58 N. M. Ken nel, Spar tans: A New Hi story, New York – Ox ford 2010, 121–139.
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На ко јим се ме сти ма у из во ри ма за сни ва ре ви зи ја до са да шњег 
ста ва? По ли де ук из На у кра ти са, по зна ти ји под ла ти ни зо ва ним име ном 
Ју ли је По лукс (II век н. е.), у свом де лу Оно ма сти ком (Ὀνομαστικόν) 
хе ло те ква ли фи ку је као ка те го ри ју из ме ђу сло бод них љу ди и ро бо ва 
(μετ αξὺ ἐλε υθέρων καὶ δούλων).59 Стра бон са оп шта ва да су хе ло ти 
не што по пут јав них ро бо ва (τρόπον γάρ τινα δημοσίους δούλους),60 Па-
у са ни ји на фор му ла ци ја је слич на (Λακεδαιμονίων δοῦλοι τοῦ κοινοῦ).61 
С дру ге стра не, кла сич ни из во ри, го то во без из у зет ка, на зи ва ју хело-
те ро бо ви ма: Ту ки дид, Ксе но фонт, Ари сто тел, Ефор. Ту ки дид хе лоте 
ру тин ски од ре ђу је као ро бо ве, по ре де ћи их с ро бо ви ма на остр ву 
Хи о су.62 Пре ма Ефо ру, хе ло ти су на ро чи та вр ста ро бо ва, а од дру гих 
ро бо ва се раз ли ку ју по то ме што го спо дар не ма пра во да их осло боди 
без до зво ле др жа ве и, ако их про да је, не сме то да ра ди из ван гра-
ни ца (ἔξω τῶν ὅρων).63 Ари сто тел са оп шта ва да су по се ди у Спар ти 
при ват ни, али да, под на ро чи тим усло ви ма, ре сур си на њи ма мо гу 
тре ти ра ти као за јед нич ки. Ако се на ђе ван свог има ња, на пу ту, Спар-
ти јат има пра во да ис ко ри сти ро бо ве дру гог чо ве ка, исто та ко и 
ње го ве ко ње, псе и пло до ве са зе мље.64 Ксе но фонт у Ла ке де мон ском 
уста ву са оп шта ва не што вр ло слич но.65 Ли ба ни је пре но се Кри ти-
ји не ре чи да се „они ко ји су у нај ве ћој ме ри ро бо ви мо гу на ћи у Ла-
ке де мо ну, као и они нај ви ше сло бод ни.”66

Ди ску си ја о овом пи та њу ни је за вр ше на. Ма да исто ри ча ри који 
сли ка ју хе лот ство као об лик роп ства има ју на сво јој стра ни сна жне 
ар гу мен те, њи хо во ту ма че ње ни је без сла бо сти и не до ста та ка, те 
смо да нас вр ло да ле ко од са гла сно сти у овом пи та њу. Пи тер Хант 
(Pe ter Hunt), ау тор ско ра шње мо но гра фи је о грч ком и рим ском роп-
ству, с мно го енер ги је од ба цу је мо гућ ност тре ти ра ња хе ло та као 
ро бо ва, и опи су је их као „за ви сне се ља ке” (“bo und pe a sants”). Овој 
ин тер пре та ци ји хе лот ства по све тио је не ко ли ко ра до ва, укљу чу ју-
ћи и оп шир ни ју рас пра ву у не дав ном збор ни ку о роп ству у свет ској 
исто ри ји, и део јед ног по гла вља у сво јој мо но гра фи ји (по гла вље 
ко је го во ри о устан ци ма ро бо ва).67

59 Pol lux III 73–83.
60 Strab. VI II 5, 4.
61 Pa us. III 20, 6.
62 Thuc. VI II 40.
63 FGrH 70, F117.
64 Ar. Pol. II 2, 5 (1263а).
65 Xen. Lac. Pol. 6, 3.
66 Lib. Or. XXV 63: Κριτίας φησὶν ὡς μάλιστα δοῦλοί τε ἐν Λακεδαίμονι καὶ ἐλεύθεροι. 

Дру ги пи сци, и кла сич ни и по зни ји, нпр. Исо крат и Плу тарх, на гла ша ва ју да су хе ло ти 
би ли у нај те жем по ло жа ју од свих дру штве них гру па у Грч кој.

67 P. Hunt, Sla ves or Serfs?: Pat ter son on the The tes and He lots of An ci ent Gre e ce, у: J. 
Bo del, W. Sche i del (ур.), On Hu man Bon da ge: Af ter Sla very and So cial De ath, Mal den – Ox ford 
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ОКОЛ НО СТИ НА СТАН КА РО БОВ СКОГ ДРУ ШТВА

Ако је ро бов ско дру штво рет ка исто риј ска по ја ва, ко ја на ста је 
и раз ви ја се са мо у спе ци фич ним исто риј ским окол но сти ма, иден-
ти фи ка ци ја тих окол но сти ва жан је циљ исто ри ча ра. Пре ма Фин-
ли је вој шко ли, ко ју сло бод но мо же мо ви де ти као тра ди ци о на лан 
став, ко ре ни грч ког ро бов ског дру штва на ла зе се у Ати ни по зног 
ар хај ског пе ри о да, а пре суд ну тач ку пред ста вља ју Со ло но ве ре фор-
ме. Пре Со ло на, сма трао је Фин ли, атин ска ели та је сво је бо гат ство 
из вла чи ла из ра да са мих Ати ња на. Ови љу ди ко ји су ра ди ли за 
пле ми ће мо гу се по де ли ти у че ти ри гру пе: за ви сни се ља ци-кли јен ти 
од но сно пе ла ти (πελάται), ду жни ци ко ји су при нуд но по ста ли пе ла ти, 
ро бо ви за дуг и за куп ци. За ви сни се ља ци, ве ро вао је Фин ли, кри ју 
се иза пој ма хек те мо ра (ἑκτημόριοι, ἑκτήμοροι), ко је је Со лон осло бо-
дио. Со ло но ва си сах те ја би да кле би ла осло ба ђа ње Ати ња на од свих 
об ли ка пот чи ње но сти пре ма моћ ни јим су гра ђа ни ма. Ова од лу ка је 
сми ри ла со ци јал не тен зи је, али је уне ла еко ном ске про бле ме. Без 
мо гућ но сти да ди рект но ис ко ри шћа ва ју ло кал но ста нов ни штво, 
по сед ни ци су мо ра ли да по тра же дру ге из во ре рад не сна ге. Као ре-
ше ње за овај про блем ја ви ло се раз ви је но, сво јин ско роп ство (chat tel 
sla very), уме сто Ати ња на, по сло ве на има њи ма убу ду ће ће оба вља ти 
стран ци-ро бо ви, пре ма ко ји ма не ће би ти ни ка квог об зи ра.

Вре ме ном, ова тен ден ци ја се про ду жи ла и про ши ри ла. Ка ко су 
ра сла пра ва и сло бо де атин ских гра ђа на, та ко су се сма њи ва ле мо-
гућ но сти да по сед ни ци ис ко ри шћа ва ју њи хов рад. Фин ли је ве ро вао 
да је јед на од по сле ди ца раз во ја атин ске де мо кра ти је би ла не скло-
ност Ати ња на да ра де за дру ге Ати ња не, ако то мо гу да из бег ну – за 
раз ли ку од мно гих дру гих исто ри ча ра, Фин ли је ве ро вао да је овај 
етос ка рак те ри сти чан не са мо за ари сто кра ти ју и дру ге елит не гру пе 
већ за го то во све Ати ња не. Јед на од по сле ди ца би ла је ви со ка це на 
ра да у кла сич ној Ати ни. Роп ство је би ло од го вор и на овај про блем.

Мо гу ће је ста ви ти број не при мед бе на ово ту ма че ње и по след-
њих го ди на ви ше исто ри ча ра су то и учи ни ли. Прак тич но сви на-
уч ни ци по ме ну ти у прет ход ним одељ ци ма, ко ји су кри ти ко ва ли 
ра ни је ста во ве о про бле му ра ног грч ког роп ства, да ли су свој до при-
нос и у овом пи та њу. Нај пре, тре ба ис та ћи да је тра ди ци о нал но ту ма-
че ње са мо јед на хи по те за и не мо же би ти ни шта дру го до хи по те зе, 
има ју ћи у ви ду ста ње на ших из во ра. Али Фин ли је ви след бе ни ци 
су је углав ном при хва та ли као го тов и до ка зан за кљу чак. Основ ни 
про бле ми су: не по сто ја ње кла се за ви сних зе мљо рад ни ка-кли је на та, 

2017, 55–108; cf. 75: “As bo und pe a sants, the he lots fit the ca te gory of serfs com for tably, not 
as a bor der li ne ca se.”



300

из у зев ако то ни су ше сти на ри; по сто ји роп ство за дуг (очи глед но), 
али не и кмет ство за дуг; шта се де си ло са ше сти на ри ма и слич ним 
гру па ма по сле еман ци па ци је? Они су до би ли сло бо ду али не и зе-
мљу – ка ко је, уоп ште, у прак си из гле дао овај пре о бра жај? Да ли су 
по сед ни ци у јед ној ис тој го ди ни до шли до хи ља да ро бо ва, или су 
њи хо ва има ња го ди на ма ста ја ла нео бра ђе на, пре не го што је кри за 
рад не сна ге пре ва зи ђе на?

Вр ло би би ло ко ри сно на пра ви ти по ре ђе ње из ме ђу Ати не и дру-
гих грч ких за јед ни ца за ко је се у ан ти ци сма тра ло да има ју зна ча јан 
број ро бо ва – из овог по ре ђе ња би тре ба ло из о ста ви ти спор не при-
ме ре по пут Те са ли је или Спар те. Та кви при ме ри, на рав но, по сто је 
и до ста су број ни. Ме ђу при ме ри ма ко ји се на ро чи то из два ја ју су 
Хи ос,68 Ко ринт,69 Еги на,70 Кор ки ра,71 Си ра ку за,72 Акра гант,73 Би зант,74 
Ро дос75 и Де лос.76 За све на ве де не гра до ве има мо по дат ке да су гра-
ђа ни по се до ва ли ве ли ки број ро бо ва, ма да ни у јед ном слу ча ју не ма-
мо прак тич ну мо гућ ност да од ре ди мо та чан удео ро бо ва у ста нов-
ни штву. Шта је за јед нич ко овим гра до ви ма (и дру ги ма ко ји ни су 
на ве де ни)? Сва ка ко да то ни је де мо кра ти ја: ни је дан од на ве де них 
гра до ва не ма кон ти ну и тет де мо кра ти је упо ре див с Ати ном, а не ки су 
то ком це лог ар хај ског и кла сич ног до ба би ли оли гар хи је. Шта он да? 
Сви су би ли еко ном ски раз ви је ни гра до ви, ко ји су по се до ва ли ком-
би на ци ју (за ан тич ке пој мо ве) раз ви је не по љо при вре де и за нат ске 
про из вод ње; обе гра не су би ле ја ко окре ну те из во зу. Сви су би ли 
ве ли ке лу ке или по се до ва ли та кве на сво јој те ри то ри ји (Ати на, Акра-
гант) и ак тив но уче ство ва ли у ме ди те ран ској тр го ви ни. Украт ко, 
по се до ва ли су сред ства и мо гућ ност да до ђу до ро бов ске рад не сна ге 
за хва љу ју ћи ме ђу на род ној тр го ви ни, а не ра ту. Ово је ла ко по твр-
ди ти и не ким ме сти ма у из во ри ма ко ји по ка зу ју да и су прот но ва жи. 
Не раз ви је не за јед ни це, уда ље не од мо ра, без ка пи та ла и тр го ви не 
има ју и ма ло ро бо ва.

Из ово га ви ди мо да број ро бо ва ни је у ве зи с вој ном сна гом 
гра да или ње го вом ге о по ли тич ком уло гом. Ве ћи на ро бо ва ко ји су 
до ла зи ли Грч ку ни су би ли рат ни за ро бље ни ци, по нај ма ње не ди-

68 Thuc. VI II 40; FGrH 115 F122 (Те о помп).
69 Ath. Dei. 6.93 (272b).
70 Ath. Dei. 6.93 (272d).
71 Thuc. III 73.
72 Polyaen. I 43.1.
73 D. S. 13.84.3 (=FGrH 566 F 26a); D. L. 8.63.
74 Polyb. IV 38.
75 M. I. Ro stov tzeff, The So cial and Eco no mic Hi story of the Hel le ni stic World II, Ox ford 

1941, 691. О бро ју ро бо ва на остр ву и њи хо вом ра зно вр сном по ре клу све до че мно го број ни 
ро бов ски епи та фи.

76 Strab. XIV 5, 2.
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рект ни рат ни за ро бље ни ци гра до ва у ко ји ма су про да ва ни. У кла сич-
но до ба ве ли ка ве ћи на ро бо ва би ли су вар ва ри, нај ви ше са за па да 
Ма ле Ази је, на ро чи то из фри гиј ске уну тра шњо сти, али и из Тра ки је; 
цр но мор ске обла сти, да ља Ази ја и Се вер на Афри ка су сла би је за-
сту пље не, ма да има при ме ра. У хе ле ни стич ко до ба сре ће мо исте 
обла сти као снаб де ва че роп ства, али се њи хо ва ре ла тив на уло га 
про ме ни ла. Ма ла Ази ја не ма ви ше нај ва жни ју уло гу (ма да је и да ље 
при сут на), ве ћи на ро бо ва до ла зи из Тра ки је, По ду на вља, се вер них 
обла сти Цр ног мо ра и др. Ан тич ко грч ко роп ство је про из вод сло-
же ни јих окол но сти не го што су то со ци јал ни пре врат и еман ци па-
ци ја гра ђа на у јед ном гра ду или обла сти.

ЕКО НОМ СКА УЛО ГА КЛА СИЧ НОГ РОП СТВА

У ме ђу вре ме ну, ста ра де ба та по во дом еко ном ског зна ча ја и бро ја 
ро бо ва у кла сич ној Грч кој при вре ди, пре све га атин ској, на ста вља да 
се во ди не сма ње ном сна гом. Да нас је те шко на ћи исто ри ча ра ко ји 
би твр дио да роп ство ни је игра ло ве ли ку уло гу у кла сич ном грч ком 
дру штву,77 али та кав ге не рал ни став сам по се би ма ло зна чи. Шта 
„ве ли ка уло га” зна чи у прак си? Ко ли ко је ро бо ва би ло у по је ди ним 
грч ким др жа ва ма, на ко јим по сло ви ма су они би ли ан га жо ва ни у, 
ре ци мо, кла сич ној Ати ни? Раз ло зи за фо кус на атин ски при мер у 
овом слу ча ју су очи глед ни: по ред то га што је у пи та њу нај ве ћи и 
нај у ти цај ни ји по лис кла сич ног до ба, Ати на је је ди ни слу чај ко ји 
ну ди ре ла тив но оби ље из во ра за дру штве ну и еко ном ску исто ри ју. 
„Оби ље” је, ме ђу тим, ре ла тив но и вар љи во, по што је на ше зна ње о 
мно гим пи та њи ма крај ње огра ни че но. Да је ста ње дру га чи је, мо жда 
би ова ди ску си ја већ дав но би ла окон ча на.

Нај ва жни ји но ви ји ра до ви ко ји су се ба ви ли овим пи та њем при-
па да ју исто ри ји ан тич ке при вре де или де мо граф ским сту ди ја ма. 
Њих је пре ви ше да би смо мо гли да их по ме не мо на овом ме сту. Ме ђу 
ва жни је спа да ју Ко е нов (Ed ward E. Co hen) рад о атин ској еко но ми ји,78 
Лу ми сов (Wil li am T. Lo o mis) о це ни ра да у кла сич ној Ати ни,79 Шап-
сов (Da vid M. Schaps) о мо не тар ној еко но ми ји у ар хај ској и кла сич-
ној Грч кој,80 сту ди ја Фокс ха ло ве (Lin Fox hall) о уз га ја њу ма сли на у 

77 У том по гле ду је ин те ре сант но ука за ти на упор ну пу бли ка ци ју ра до ва, че сто по пу-
лар ног ка рак те ра, ко ји ро бов ски ка рак тер кла сич ног грч ког дру штва при ка зу ју као но во и 
дра ма тич но от кри ће, ко је ака дем ска јав ност тек тре ба да при хва та. Нај у пе ча тљи ви ји при мер 
та кве књи ге у по след ње две де це ни је је P. Du Bo is, Sla ves and Ot her Ob jects, Chi ca go 2003.

78 E. E. Co hen, At he nian Eco nomy and So ci ety: A Ban king Per spec ti ve, Prin ce ton 1992.
79 W. T. Lo o mis, Wa ges, Wel fa re Costs, and In fla tion in Clas si cal At hens, Ann Ar bor 1998.
80 D. M. Schaps, The In ven tion of Co i na ge and the Mo ne ti za tion of An ci ent Gre e ce, Ann 

Ar bor 2004.
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кла сич ној Грч кој,81 Мо ре но ва (Al fon so Mo re no) о снаб де ва њу Ати ке 
жи та ри ца ма,82 Би си на (E. M. A. Bis sa) о др жав ној ин тер вен ци ји и 
тр го ви ни у ар хај ској и кла сич ној Грч кој,83 Ак то но ва (Pe ter Ac ton) о 
за нат ству и за нат ској про из вод њи у Ати ни,84 те Акри го ва (Ben 
Akrigg) о ста нов ни штву и при вре ди кла сич не Ати не,85 и мно ге дру ге.

Зна чај роп ства у дру штву и при вре ди би се у крај њој ли ни ји 
мо гао све сти на пи та ње бро ја. Би ло је мно го по ку ша ја да се овај про-
блем за о би ђе, не ки су ско ра шњи, али без убе дљи вог за кључ ка. Јед но-
став но, не мо же би ти све јед но да ли ро бо ви чи не 1%, 5%, 15%, 30% 
или 50% ста нов ни штва, као што не мо же би ти све јед но ко ји про це-
нат ро бо ва је ан га жо ван у про из вод њи. Це ло пи та ње је до дат но 
за ком пли ко ва но ти ме што раз не де фи ни ци је ро бов ског или ро бо вла-
снич ког дру штва су вр ло не ја сне у ве зи с овим пи та њем и не ба ра-
та ју број ча ним ве ли чи на ма.86 Во де ћи на уч ник на по љу ан тич ке 
Грч ке де мо гра фи је, дан ски исто ри чар Мо генс Хер ман Хан сен (Mo gens 
Her man Han sen), даo је пре ви ше од три де це ни је су мор но ви ђе ње 
овог про бле ма: „Ни са ми Ати ња ни ни су зна ли број ро бо ва у Ати ци, 
па ни ми га ни ка да не ће мо зна ти, ма ко ли ко но вих и ма ко ли ко 
вред них из во ра бу де мо от кри ли.”87

Про блем бро ја ро бо ва у кла сич ној Ати ни је у из ве сној ме ри 
ин те ре со вао и Фин ли ја, али он га је сма трао прак тич но не ре ши вим 
услед ста ња на ших из во ра. Ме ђу тим, ни је му да вао зна чај ко ји има 
у очи ма ве ћи не исто ри ча ра: чак и ка да би смо зна ли број ро бо ва и 
њи хов удео у укуп ној по пу ла ци ји, то не би дра стич но уна пре ди ло 
на ше зна ње.88 Сво је схва та ње о уло зи ро бо ва у атин ском дру штву 
и при вре ди за сни вао је на оп штој те о ри ји ан тич ке при вре де и на-
чи на на ко ји је она функ ци о ни са ла. По што је осно ва ан тич ке при-
вре де би ла по љо при вре да, и по што је зна чај (ми слио је Фин ли) за-
нат ства, тр го ви не и кре дит них по сло ва био ма ли, ро бов ско дру штво 
је мо ра ло ве ћи део сво је рад не сна ге, да кле ро бо ва, да ан га жу је у 
по љо при вре ди. На тај на чин, на из глед осло бо ђен по тре бе да тра жи 
до ка зе за сво је те зу, Фин ли је до шао до за кључ ка да је број ро бо ва 

81 L. Fox hall, Oli ve Cul ti va tion in An ci ent Gre e ce: Se e king the An ci ent Eco nomy, Ox ford 
2007.

82 A. Mo re no, Fe e ding the De moc racy. The At he nian Grain Supply in the Fifth and Fo urth 
Cen tu ri es BC, Ox ford 2007.

83 E. M. A. Bis sa, Go vern men tal In ter ven tion in Fo re ign Tra de in Ar cha ic and Clas si cal 
Gre e ce, Le i den – Bo ston 2009.

84 P. Ac ton, Po i e sis: Ma nu fac tu ring in Clas si cal At hens, Ox ford 2014.
85 B. Akrigg, Po pu la tion and Eco nomy in Clas si cal At hens, Cam brid ge 2019.
86 Са же так де ба те о бро ју ро бо ва у Ати ни дао је B. Akrigg, Po pu la tion and Eco nomy, 

90–105; cf. N. R. E. Fis her, Sla very in Clas si cal Gre e ce, 34–36.
87 M. H. Han sen, Three Stu di es in At he nian De mo graphy, Co pen ha gen 1988, 11.
88 M. I. Fin ley, ‘Was Gre ek Ci vi li za tion Ba sed on Sla ve La bor?’, Hi sto ria 8-2 (1959), 151.
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мо рао би ти бар че твр ти на укуп не по пу ла ци је у раз ви је ним гра до ви-
ма, и да је од њих ве ли ка ве ћи на (не из бе жно!) ра ди ла на зе мљи.89

Да нас ве ћи на исто ри ча ра ви ше не де ли Фин ли је ве ста во ве у 
ве зи с ан тич ком при вре дом, пре власт ње го ве шко ле у том по гле ду 
је окон ча на већ де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Те за о при ми ти-
ви зму древ ног све та, ма да ни је пот пу но на пу ште на, по ста ла је пред-
мет ве ли ке скеп се. Тр го ви на, мо ре плов ство, за нат ска про из вод ња 
и кре дит ни по сло ви су има ли мно го ве ћу уло гу у раз ви је ним гра-
до ви ма по пут Ати не. У том сми слу се по ста вља и пи та ње да ли је 
не о п ход но ин си сти ра ти на ве ли кој уло зи ро бо ва у атич кој зе мљо-
рад њи, ако се мо же до ка за ти њи хо во зна чај но при су ство у за нат ству 
и тр го ви ни. Ка да го во ри мо о по љо при вре ди у древ ној Ати ци, не 
сме мо за бо ра ви ти да је реч о вр ло ма лој обла сти (око 2500 km2), од 
ко је ма ње од по ло ви не (ис под 1200 km2 или 120.000 ha) чи ни зе мљи-
ште упо тре бљи во за зе мљо рад њу, ма да вр ло не јед на ког ква ли те та. 
Ту има њи ма упо ре ди вим с ве ли ким хе ле ни стич ким зе мљо по се ди-
ма или рим ским ла ти фун ди ја ма јед но став но не ма ме ста. Је дан из вор 
спо ми ње има ње не ког Фе ни па као из у зет но ве ли ки зе мљо по сед, 
али нам не са оп шта ва ње го ву по вр ши ну, већ обим: гру пи цу ко ја га 
је об и шла по ме ђа ма че ка ла је шет ња од пре ко 40 ста ди ја.90 Очи-
глед но, по што не ма мо пред ста ву о об ли ку по се да, на тај на чин не 
мо же мо ни да про це ни мо ње го ву по вр ши ну.91 Ако је ни во про из вод-
ње тог има ња на ве ден у из во ру та чан, оно те шко да је има ло ви ше 
од 40 ha.92 Дру га „ве ли ка” има ња о ко ји ма го во ре атич ки из во ри 
још су скром ни ја: Пла тон по ми ње Ал ки би ја дов по сед по вр ши не 
300 пле тра (око 28,3 ha) у Ер хи ји;93 Ари сто фан је на вод но ку пио 
има ње слич не ве ли чи не.94 За кљу чак ко ме на ги њу исто ри ча ри да нас 
је да „за и ста ве ли ки зе мљо по се ди из гле да да ни су по сто ја ли у Ати ци, 
где се ствар но ве ли ка бо гат ства ни су ни мо гла сте ћи на зе мљи. Ве о ма 
бо га ти су по се до ва ли по крет но и не ви дљи во бо гат ство – из ве де но 
из за ку па сре бр них руд ни ка од стра не по ро ди ца по пут Ни ки ји не, 
Ка ли ји не и Хи по ни ко ве, или за хва љу ју ћи пре ко мор ским тр го вач-
ким и ди пло мат ским ак тив но сти ма.”95

89 Фин ли се ни је по дроб ни је ба вио де та љи ма бро ја атин ских ро бо ва, и ци фре ко је 
је на во дио осла ња ју се на ис тра жа ва ња дру гих исто ри ча ра. У ibid., 150, при хва ти о је 
ра спон од 80-100.000 ро бо ва у Ати ни V ве ка; у An ci ent Sla very and Mo dern Ide o logy, 80, 
усво јио је „кон зер ва тив ну про це ну” од око 60.000 ро бо ва кра јем V ве ка пре н. е.

90 Dem. XLII 5: πλέον ἢ σταδίων οὖσαν τετταράκοντα κύκλῳ...
91 Cf. G. E. M. de Ste Cro ix, ‘The Esta te of Pha e nip pus (Ps.-Dem. xlii)’, у: E. Ba dian (ур.), 

An ci ent So ci ety and In sti tu ti ons: Stu di es Pre sen ted to Vic tor Ehren berg, Ox ford 1966, 109–114.
92 Dem. XLII 20: ви ше од хи ља ду ме дим на жи та (52.400 l, око 27 t) и 800 ме тре та 

ви на (31.520 l) го ди шње.
93 Plat. Alc. I 123c: πλέθρα Ἐρχίασιν οὐδὲ τριακόσια...
94 Lys. XIX 29: πλέον ἢ τριακόσια πλέθρα...
95 A. Bur ford, Land and La bor in the Gre ek World, Bal ti mo re 1993, 70.
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С овим са зна њем ди ску си ја о упо тре би ро бо ва у атич кој зе мљо-
рад њи се по ме ри ла на пи та ње сред њег и ма лог зе мљо по се да. Да ли 
је ма ли по сед ник у Ати ци имао ро бо ве? На рав но да је сте, из во ри у 
том по гле ду су не дво сми сле ни, нпр. у ста рој атич кој ко ме ди ји сре-
ће мо ви ше зе мљо рад ни ка ко ји по се ду ју ро бо ве.96 Ови зе мљо рад ни-
ци сва ка ко не при па да ју ели ти, ма да очи глед но ни су у пи та њу ни 
нај си ро ма шни ји Ати ња ни већ не ка вр ста сред ње кла се (мо жда још 
тач ни је: ви ша сред ња кла са). Али са свим дру го и ва жни је пи та ње 
је: ко ли ко је роп ство за и ста би ло ра ши ре но ме ђу сит ним атин ским 
зе мљо рад ни ца ма? На то пи та ње јед но став но не ма мо од го вор. Ко-
ли ко је би ло ис пла ти во, ко ли ко уоп ште мо гу ће, ку по ва ти ро бо ве да 
би се об ра ђи ва ла има ња ве ли чи не до 5-6 ha? 

С дру ге стра не, при су ство ве ли ког бро ја ро бо ва у ру дар ству, 
за нат ству, тр го ви ни и тран спор ту је из ван сва ке сум ње. Шта зна чи 
ве ли ки број у слу ча ју кла сич не Ати не? Бар не ко ли ко де се ти на хи-
ља да. Ла у риј ски руд ни ци су на свом вр хун цу упо шља ва ли нај ма ње 
10.000 рад ни ка (на мер но узи мам кон зер ва тив ну про це ну), а има мо 
до ста податакa о ро бо ви ма-за на тли ја ма и за нат ским ра ди о ни ца ма 
ко је су за по шља ва ле и по не ко ли ко де се ти на, у јед ном слу ча ју пре ко 
сто ти не рад ни ка.97 Се ри ја атин ских ма ну ми си ја из дру ге по ло ви не 
IV ве ка пре н.е., где су пре ци зно на ве де на за ни ма ња бив ших ро бо ва, 
по ка зу је да је ве ли ка ве ћи на ра ди ла у не по љо при вред ним ак тив но-
сти ма; про це нат же на је до ста ви сок, мно ге су би ле ан га жо ва не у 
про из вод њи као тек стил не рад ни це.98 Сли ка у ко јој Ати ња ни мно-
го ви ше ко ри сте ро бо ве у за нат ској про из вод њи, ис ко ри шћа ва њу 
руд ни ка и ка ме но ло ма, пре во зу, мо ре плов ству и чак нов чар ским 
по сло ви ма, не го у по љо при вре ди као та квој, про блем је са мо ако се 
др жи мо фин ли јев ских схва та ња ан тич ког за нат ства и тр го ви не као 
бе зна чај них де лат но сти, ко је су увек и ис кљу чи во под ре ђе не по љо-
при вре ди.

96 У но ви јим ра до ви ма роп ство у атич кој ко ме ди ји углав ном се ана ли зи ра као из-
вор (по сред них) ин фор ма ци ја о со ци о е ко ном ској ствар но сти. Би ло је мно го ма ње по ку-
ша ја (за раз ли ку од сту ди ја ла тин ске ко ме ди је) да се ро бо ви у грч кој ко ме ди ји ис пи ту ју 
као те ма зна чај на са ма по се би, уну тар нај ши рег мо гу ћег књи жев ног, кул тур ног и дру-
штве ног кон тек ста, а и они су углав ном би ли у фор ми кра ћих, спе ци ја ли стич ких ра до-
ва (али cf. D. Wa lin, ‘An Ari stop ha nic Sla ve: Pe a ce 819–1126’, The Clas si cal Qu ar terly 59-1 
(2009), 30–45). Је дан од по ку ша ја да се овај про пуст на до ме сти је збор ник ра до ва B. 
Akrigg, R. Tor doff (ур.), Sla ves and Sla very in An ci ent Gre ek Co mic Dra ma, Cam brid ge 2013, 
ко ји са др жи је да на ест при ло га о раз ли чи тим пи та њи ма при ка зи ва ња ро бо ва и роп ства 
у ста рој и но вој атич кој ко ме ди ји.

97 Нај ве ћа по зна та ро бов ска ра ди о ни ца је она ко ја је при па да ла Ли си ји ној по ро ди-
ци, са чак 120 ро бо ва (Lys. XII 19). Дру ги из во ри спо ми њу ра ди о ни це у ко ји ма је ра ди ло 
од де се так до пре ко три де сет ро бо ва (Aesch. I 97; Dem. XXVII 9–11).

98 IG II2 1553–1578; D. M. Le wis, ‘At tic Ma nu mis si ons’, He spe ria 28-3 (1959), 208–238; 
id., ‘De di ca ti ons of Phi a lai at At hens’, He spe ria 37-4 (1968), 368–380.
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За крај овог одељ ка, уме сно је по ста ви ти пи та ње: да ли нам је 
јед но став на ди хо то ми ја ро бов ска дру штва / дру штва с ро бо ви ма 
уоп ште ко ри сна? На рав но, у пи та њу је мо дер но ана ли тич ко сред-
ство и ни шта ви ше. Ан тич ки на ро ди ни су ко ри сти ли та кве пој мо ве 
ни ти су их сма тра ли по треб ним. Ако нам је нео п хо дан не ки вид 
кла си фи ка ци је, мо жда би би ло по жељ но да он са др жи ви ше од две 
ка те го ри је, ко је се ме ђу соб но ис кљу чу ју. Мо жда би би ло ко ри сни је 
за по че так уве сти кла си фи ка ци ју од три сте пе на, уз мо гућ ност ка-
сни јег до да ва ња но вих: 1) Фин ли је ва ро бов ска дру штва, где бла го-
ста ње и моћ ели те по чи ва ју на ра ду ро бо ва; 2) Фин ли је ва дру штва 
с ро бо ви ма где ро бо ва има ма ло или је њи хов еко ном ски зна чај 
огра ни чен; и 3) је дан ме шо ви ти тип да опи ше та ква дру штва у 
ко ји ма ро бо ва има ве ли ки број и њи хов еко ном ски зна чај ни је ма ли, 
али вла да ју ћа гру па сво је бо гат ство и моћ не за сни ва пре те жно на 
њи хо вом ра ду, већ по се ду је и дру ге, под јед на ко зна чај не из во ре. 
Кла сич на Ати на из гле да се чи ни до брим кан ди да том за ту тре ћу 
ка те го ри ју.

РЕ КВИ ЈЕМ ЗА МАРК СИ ЗАМ

На ро чи то упа дљи ва цр та сту ди ја ан тич ког роп ства у по след ње 
три де це ни је је сте го то во пот пу ни из о ста нак исто ри ча ра ко ји овом 
фе но ме ну при ла зе из марк си стич ке по зи ци је. Тер ми ни по пут „ро-
бо вла снич ко дру штво” (Фин ли и ње го ви след бе ни ци на мер но су 
ко ри сти ли из раз „ро бов ско дру штво”), „ро бо вла снич ки на чин про-
из вод ње”, „ро бов ска кла са” или „дру штве но-еко ном ска фор ма ци ја” 
не ста ли су, прак тич но без тра га, из во ка бу ла ра исто ри ча ра ан ти ке 
уоп ште. Узро ке ове про ме не тре ба, бар де ли мич но, тра жи ти у про-
ме ни по ли тич ког и иде о ло шког кон тек ста.

Марк си стич ка исто ри о гра фи ја у Со вјет ском Са ве зу и у зе мља ма 
Ис точ не Евро пе уоп ште про из ве ла је у сво је вре ме им пре сив ну масу 
ли те ра ту ре по све ће ну роп ству у ан тич ком све ту. Кван ти тет, ме ђу-
тим, не пре во ди се оба ве зно у ква ли тет а ве ли ки број пу бли ка ци ја не 
зна чи и под јед нак број до брих и ори ги нал них ра до ва. Ма да је би ло 
зна чај них из у зе та ка – је дан смо по ме ну ли – ови ра до ви су нај че шће 
би ли вр ло ше ма ти зо ва ни и пред ви дљи ви у сво јим за кључ ци ма, бу-
ду ћи да су по чи ва ли на чвр стим и не флек си бил ним иде о ло шким 
прет по став ка ма. Али, рас па да ње со вјет ског бло ка и Со вјет ског Са-
ве за зна чи ло је и не ста нак иде о ло шке ма три це у окви ру ко је су исто-
ри ча ри би ли оба ве зни да пи шу ра до ве по све ће не ан тич ком роп ству, 
и ан тич ком дру штву уоп ште. Ма да ова про ме на ни је оба ве зно зна-
чи ла и пре ста нак по ли тич ког и иде о ло шког при ти ска на на уч ни ке 



306

као та кве, иде о ло ги је ко је су за ме ни ле со вјет ски марк си зам ни су 
ви де ле у ан тич ком роп ству те му од ве ћег зна ча ја. Ти ме се мо же 
об ја сни ти и дра сти чан пад бро ја на уч них ра до ва по све ће них овом 
пи та њу уоп ште, у ру ским, пољ ским, че шким и дру гим ис точ но е-
вроп ским исто риј ским ча со пи си ма. Ро бо ви, кме то ви и дру ге под-
ре ђе не гру пе пре ста ли су да бу ду жи вот но ва жно пи та ње за ве ћи ну 
ис точ но е вроп ских исто ри ча ра ан ти ке.

Го то во исто вре ме но, марк си стич ки при ступ ан тич кој грч кој 
исто ри ји је на пу штен и на За па ду. У пи та њу је, сва ка ко, био вид 
марк си зма вр ло раз ли чит од оног у зе мља ма Ис точ не Евро пе. За пад-
ни марк си сти по пут Џе фри ја де Сен Кроа (Ge of frey Er nest Ma u ri ce 
de Ste. Cro ix, 1910–2000) или Иво на Гар ла на (Yvon Gar lan, рођ. 1933) 
ужи ва ли су у сво је вре ме ве ли ки ака дем ски углед, пре да ва ли на 
во де ћим за пад ним уни вер зи те ти ма и на пи са ли ве ли ки број ути цај-
них и ци ти ра них ра до ва. Кла сна бор ба у ан тич ком грч ком све ту99 
Сен Кроа и Гар ла но ви Ро бо ви у ан тич кој Грч кој100 при ме ри су и да-
нас ра до чи та них и ци ти ра них ра до ва по све ће них (из ме ђу оста лог) 
роп ству у ста рој Грч кој. Ме ђу тим, и по ред број них уче ни ка, њи ма 
ни је по шло за ру ком да, у да тим окол но сти ма, ин спи ри шу но ву 
ге не ра ци ју ис тра жи ва ча ко ји би их сле ди ли у марк си стич кој ин тер-
пре та ци ји грч ке исто ри је. Иде о ло шке про ме не на За па ду у истом 
пе ри о ду (од кра ја осам де се тих го ди на XX ве ка), пре све га три јумф 
нео ли бе ра ли зма, во ди ли су мар ги на ли за ци ји марк си зма као та квог, 
а он је, уо ста лом, увек био бо ље при хва ћен у зе мља ма по пут Фран-
цу ске и Ита ли је не го на ен гле ском го вор ном под руч ју. Али већ и 
пре то га, трен до ви са знај ног и ло гич ког ре ла ти ви зма на за пад ним 
уни вер зи те ти ма, ко је обич но по зна је мо под ши ро ким кров ним тер-
ми ном „пост мо дер ни зам”, ода бра ли су марк си зам као јед ну од сво-
јих глав них ме та, оспо ра ва ју ћи мо гућ ност објек тив ног са гле да ва ња 
про шло сти и дру штва. Да нас, је ди ни ути цај ни ји исто ри чар ан тич-
ког роп ства марк си стич ке ори јен та ци је је сте Ко стас Вла со пу лос 
(Ko stas Vlas so po u los) с Уни вер зи те та на Кри ту. Ре не сан са марк си-
стич ког при сту па ан тич кој грч кој исто ри ји, на ја вље на ви ше пу та у 
то ке по след ње де це ни је и охра бре на кри зом нео ли бе рал ног по рет-
ка, као и ду го трај ном осе ком пост мо де р ни стич ке мо де на за пад ним 
уни вер зи те та ма, тек тре ба да по ста не ствар ност.101

99 G. E. M. de Ste. Cro ix, The Class Strug gle in the An ci ent Gre ek World, It ha ca – New 
York 1981.

100 Y. Gar lan, Les escla ves en Grè ce an ci en ne, Pa ris 1982.
101 Cf. K. Vlas so po u los, ‘Mar xism and An ci ent Hi story’, у: D. Al len, P. Chri ste sen, P. 

Mil lett (ур.), How to Do Things with Hi story: New Ap pro ac hes to An ci ent Gre e ce, Ox ford 2018, 
209–236.
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ОР ЛАН ДО ПА ТЕР СОН И СО ЦИ О ЛО ГИ ЈА РОП СТВА

Из у зет но ва жна лич ност ин тер ди сци пли нар них сту ди ја о исто-
ри ји роп ства по след њи де це ни ја, лич ност чи ји рад пред ста вља ујед но 
и су прот ност и па ра ле лу Фин ли је вој шко ли, је сте Ор лан до Па тер-
сон (Or lan do Pat ter son, рођ. 1940), аме рич ки (по ре клом с Ја мај ке, 
пре ци су му би ли ро бо ви на план та жа ма ше ћер не тр ске) со ци о лог 
и те о ре ти чар кул ту ре и про фе сор на Уни вер зи те ту Хар вард. Па тер-
со но ва нај ва жни ја де ла, пре све га Роп ство и дру штве на смрт и 
Уло га сло бо де у на стан ку за пад не кул ту ре, на ла зе се у би бли о гра-
фи ји сва ког бо љег мо дер ног ра да о исто ри ји роп ства.102 Па тер со но ви 
уче ни ци су мно го број ни, као и исто ри ча ри на ко је је ути цао, ме ђу 
њи ма и не ки исто ри ча ри грч ке ан ти ке.

Па тер со нов до при нос је сло жен и мно го струк, али ов де ћу из-
дво ји ти два нај ва жни ја аспек та: ком па ра тив ни по глед на исто ри ју 
роп ства и со ци о ло шки при ступ раз у ме ва њу роп ства као ин сти ту ци је.

Ви де ли смо да је Фин ли ин си сти рао на ро бов ским дру штви ма 
као на рет кој исто риј ској по ја ви: нај ви ше пет у це лој исто ри ји чо-
ве чан ства, све га два у ан ти ци. Ово је јед но од нај про бле ма тич ни јих 
ме ста у ње го вој те о ри ји. На су прот Фин ли ју и ње го вим уче ни ци ма, 
Па тер сон је ис та као ра ши ре ност и ве ли ку уло гу роп ства у свет ској 
исто ри ји: „Не ма ни че га из у зет ног у ин сти ту ци ји роп ства. По сто ја ло 
је још пре зо ре људ ске исто ри је па све до два де се тог ве ка, у нај при-
ми тив ни јим дру штви ма као и у оним нај ци ви ли зо ва ни јим. Не ма 
ме ста на зе мљи ко је не ка да ни је по зна ва ло ову ин сти ту ци ју. Ве ро-
ват но не по сто је љу ди чи ји пре ци ни су у јед ном тре нут ку би ли 
би ло ро бо ви би ло ро бо вла сни ци.”103 Али не са мо да је роп ство било 
при сут но у не кој ме ри, оно је би ло јед на од нај ва жни јих ин сти ту-
ци ја (еко ном ски, дру штве но, чак кул тур но) у мно гим дру штви ма. 
Та квих је би ло у ан ти ци, сред њем и но вом ве ку, у Евро пи, Ази ји и 
Афри ци, пре ко лум бов ској, ко ло ни јал ној и пост ко ло ни јал ној Аме ри-
ци. Па тер сон је уо чио да су мно ги на уч ни ци, на ро чи то исто ри ча ри, 
по ка зи ва ли ра зу мљи ва али уз не ми ру ју ћу тен ден ци ју да бе же од 
пре по зна ва ње пра ве уло ге роп ства у свет ској исто ри ји, да је ума њу-
ју или чак у пот пу но сти иг но ри шу. Ову по ја ву је об ја шња вао ње ним 
мо рал ним им пли ка ци ја ма. У по след ња два и по ве ка роп ство се 
пре те жно ви ди као мрач на, бру тал на и ди вљач ка ин сти ту ци ја, мо-
рал но ап со лут но не при хва тљи ва и као иде ја и као прак са, и то је, 
на рав но, ути ца ло на ста во ве исто ри ча ра о њој.

102 O. Pat ter son, Sla very and So cial De ath. A Com pa ra ti ve Study, Cam brid ge MA – Lon don 
1982; id., Fre e dom I: Fre e dom in the Ma king of We stern Cul tu re, New York 1991.

103 Id., Sla very and So cial De ath, vii.
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Ипак, мо жда нај ве ћи (али и нај кон тро верз ни ји) до при нос аме-
рич ког со ци о ло га је сте ње го ва зна ме ни та де фи ни ци ја роп ства. Па тер-
сон је од ба цио све прав не, сво јин ске де фи ни ци је роп ства, ве ру ју ћи 
да оне ни су уни вер зал но при мен љи ве а да ра на дру штва, уо ста лом, 
ни су ни има ла до вољ но ја сну кон цеп ци ју сво ји не да би у окви ру ње 
раз у ме ли роп ство. Уме сто њих, по ну дио је со ци јал но од ре ђе ње: роп
ство је трај на, на сил на до ми на ци ја над љу ди ма ко ји су ли ше ни сво је 
сре ди не и дру штве не ча сти.104 Ро бо ви су оту ђе ни од свог дру штве-
ног кон тек ста, на сил но отрг ну ти из ње га (то је „дру штве на смрт” 
из на сло ва Па тер со но вог де ла), али ни су по ста ли део дру штва ко јем 
слу же, они оста ју стран ци, без угле да и мо ћи. Де фи ни ци ја је на и шла 
на мно го одо бра ва ња али и на мно го кри ти ка. Је дан број исто ри ча-
ра ан ти ке ју је при хва тио с ен ту зи ја змом, дру ги су би ли скеп тич ни. 
Ра хел Зел ник-Абра мо виц (Rac hel Zel nick-Abra mo vitz) с Уни вер зи-
те та у Тел Ави ву, ко ја нам је да ла нај све о бу хват ни је мо дер но де ло 
о осло ба ђа њу ро бо ва у ан тич кој Грч кој, при хва ти ла је Па тер со но ву 
де фи ни ци ју и угра ди ла је у са ме осно ве сво је ана ли зе. „На ла зим да 
је Па тер со но ва те о ри ја роп ства као дру штве не смр ти (1982) нај ко-
ри сни ја и нај при мер ни ја, а ње го ва те за се до бро укла па са схва та њем 
роп ства и сло бо де ко је се ја вља у ан тич ким из во ри ма.”105

Па тер со нов при ступ је отво рио но ве хо ри зон те али и ство рио 
не ке про бле ме. За пра во, не ки исто ри ча ри су ис ко ри сти ли Па тер со но-
ву де фи ни ци ју на на чин ко ји он ни је ни пред ви део ни одо бра вао. Ако 
би се мо гло до ка за ти да у да том дру штву роп ство ни је оба ве зно би ло 
на сил на до ми на ци ја и да ро бо ви ни су би ли со ци јал но оту ђе ни, зар то 
не би зна чи ло да та мо роп ство и ни је по сто ја ло? Мо рал на и емо тив на 
ко но та ци ја ко ја пра ти роп ство би ла је ве ли ки про блем за је дан број 
исто ри ча ра. Ка ко с ен ту зи ја змом про у ча ва ти исто ри ју, на при мер, 
кла сич не Грч ке, ако зна мо да је то дру штво ма сов но ис ко ри шћа ва ло 
рад ро бо ва? Па тер сон је на из глед по ну дио бек ство од ове не при јат не 
ди ле ме. У крај њој ли ни ји, овај на чин раз ма тра ња роп ства до вео је до 
мно гих не по треб них ди ску си ја. Исто ри ча ри су по ку ша ва ли да до ка-
жу (обич но ис ти ца њем по је ди нач них при ме ра, по не кад анег дот ских) 
да су у дру штву ко је раз ма тра ју ро бо ви би ли ху ма но тре ти ра ни, чи ме 
би се про блем роп ства укло нио из да ље ди ску си је. Рас пра ве о ва ља-
но сти Па тер со но вог при сту па тра ју и да нас, о че му жи во све до чан ство 
пру жа не дав ни збор ник о роп ству у свет ској исто ри ји, чи ји су уред-
ни ци Џон Бо дел (John Bo del) и Вал тер Шај дел (Wal ter Sche i del).106 

104 Ibid., 1–2.
105 R. Zel nick-Abra mo vitz, Not Wholly Free: The Con cept of Ma nu mis sion and the Sta-

tus of Ma nu mit ted Sla ves in the An ci ent Gre ek World, Le i den – Bo ston 2005, 9.
106 J. Bo del, W. Sche i del (ур.), On Hu man Bon da ge: Af ter Sla very and So cial De ath, 

Mal den – Ox ford 2017. На слов збор ни ка је сми шље на алу зи ја на Па тер со но во зна ме ни то 
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Пи та њу бро ја ро бов ских дру шта ва у свет ској исто ри ји и ва ља но сти 
Фин ли је ве де фи ни ци је „ро бов ског дру штва” по све ће на је ко лек ци ја 
ра до ва у ре дак ци ји Лен ског (Noel Len ski) и Ка ме ро но ве (Cat he ri ne 
M. Ca me ron), Шта је ро бов ско дру штво? Прак са роп ства у гло бал
ној пер спек ти ви.107

За крај овог одељ ка, тре ба при ме ти ти да су исто ри ча ри, ко ји су 
твр ди ли да ан тич ки љу ди ни су има ли ја сно од ре ђен кон цепт ро бо ва 
и роп ства, у ства ри ци ти ра ли књи жев ну и ме та фо рич ку упо тре бу 
да би те тврд ње до ка за ли.108 Те шко да је та кав при ступ ис пра ван. То 
што су не ки Гр ци по ре ди ли Пер си јан це с ро бо ви ма, због њи хо вог 
по ли тич ког си сте ма, или то што сто ич ки фи ло со фи од ре ђе не љу де 
опи су ју као ро бо ве стра сти, ни је ни ка кав до каз у при лог тврд њи да 
ни су има ли ја сну пред ста ву о роп ству као прав ном ста ту су.

ПО ЗНА АН ТИ КА И ПРО БЛЕМ КРА ЈА  
АН ТИЧ КОГ РОП СТВА

Ве ли ку де ба ту, ко ја ни у ско ри јој бу дућ но сти не ће би ти окон-
ча на, о уло зи роп ства у дру штву и при вре ди по зно ан тич ког све та 
ов де мо же мо са мо украт ко да ски ци ра мо. Ду го је пре о вла да вао став 
– де ли ли су га по зи ти ви сти, мо дер ни сти, марк си сти као и Фин ли је ва 
шко ла – да роп ство као ва жна ин сти ту ци ја не ста је у по зној ан ти ци 
или чак и пре по зне ан ти ке (то ком II и III ве ка н. е.). Ве стер ман је 
енер гич но бра нио те зу о не ста ја њу роп ства,109 а слич но је учи нио 
и Фин ли у сво јој мо но гра фи ји о ан тич ком роп ству, где је јед но од 
че ти ри пре да ва ња/по гла вља (“The Dec li ne of An ci ent Sla very”) по-
све ће но овом про бле му.110 „Упр кос све му, два по след ња ве ка по сто-
ја ња за пад ног цар ства ви де ла су по сте пе но опа да ње бро ја ро бо ва и 
њи ховог зна ча ја у дру штву и при вре ди”, пи сао је Ви ли јем Фи липс 
(Wil li am D. Phil lips Jr.).111 Рем зи Мек ми лан (Ram say Mac Mul len, рођ. 

де ло. Ау то ри го то во свих при ло га су у не кој ме ри кри тич ки раз ма тра ли ње го ву де фи-
ни ци ју роп ства. Сам Па тер сон је при ло жио текст у овом збор ни ку, у ко ме раз ма тра 
об ја вље не ра до ве и од го ва ра на не ке од кри ти ка (“Re vi si ting Sla very, Pro perty and So cial 
De ath”, 265–292).

107 N. Len ski, C. M. Ca me ron (ур.), What is a Sla ve So ci ety? The Prac ti ce of Sla very in 
Glo bal Per spec ti ve, Cam brid ge – New York 2018.

108 Cf. R. Zel nick-Abra mo vitz, Not Wholly Free, 38–39.
109 W. L. We ster mann, The Sla ve Systems, 128–149. Ве стер ман је ве ро вао да се у не-

ким грч ким обла сти ма опа да ње роп ства уо ча ва и ра ни је; cf. 127, где го во ри о I и II ве ку 
н. е.: “The use of sla ves con ti nued, of co ur se, in Ma ce don, Thes saly, and the Gre ek ma in land, 
but a gra dual and de ci ded dec re a se in the ir num bers and a chan ge in the use of the may sa fely 
be po stu la ted...”

110 M. I. Fin ley, An ci ent Sla very and Mo dern Ide o logy, 123–149.
111 W. D. Phil lips, Sla very from Ro man Ti mes to the Early Tran sa tlan tic Tra de, Man che ster 

1985, 36.
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1928) при па да ста ри јој ге не ра ци ји исто ри ча ра и он не сма тра да је 
број ро бо ва опао то ком III ве ка н.е. Све јед но, и код ње га на и ла зи мо 
на енер гич ну од бра ну тврд ње да се по зно Рим ско цар ство не мо же 
сма тра ти ро бо вла снич ким дру штвом и да ро бов ски рад не ма ни ка-
кав зна чај у IV-V ве ку н. е.112 То је би ло у скла ду и са су дом мно гих 
ис так ну тих ме ди е ви ста да ро бов ски рад и тр го ви на ро бљем не игра ју 
уло гу вред ну по ме на у исто ри ји сред њо ве ков не Евро пе. Грч ко-рим-
ско роп ство је не ста ло, без тра га или на ста вља ча, или се по сте пе но 
тран сфор ми са ло, по сред ством ин сти ту ци је ко ло на та, у нај ра ни ју 
вер зи ју сред њо ве ков ног кмет ства.

Но ви ра до ви о роп ству у по зној ан ти ци углав ном од ба цу ју оба 
на ве де на об ја шње ња. Из во ри за исто ри ју по зне ан ти ке – епи граф-
ски, па пи ро ло шки, прав ни, ха ги о граф ски и др. – ука зу ју на ве ли ко 
мно штво ро бо ва у свим сфе ра ма дру штва и при вре де. Па пи ру си из 
Егип та али и не ки грч ки нат пи си, по пут имо вин ских ли ста с Егеј-
ских остр ва и из Ма ле Ази је да ју ја сну пред ста ву о ро бо ви ма у 
при ват ном вла сни штву.113 Је дан од тих нат пи са, от кри вен пре две 
де це ни је, по ка зу је да је, сре ди ном IV ве ка н. е., је дан по сед ник на 
остр ву Те ра имао чак 152 ро ба.114 Да би из бе гао те шко ћу бор бе с 
то ли ким из вор ним све до чан стви ма, Фин ли је био спре ман да твр ди 
да су пи сци из во ра про сто не у пу ће ни, не пре ци зни или да се пре-
пу шта ју ана хро ни зми ма, да по зно ан тич ки δουλοῖ и ser vi ни су исто 
што и ро бо ви ра ни јих епо ха.115 Ве ро ват но нај зна чај ни ји до при нос 
про у ча ва њу роп ства у по зној ан ти ци ко ји се по ја вио у по след њих 
не ко ли ко де це ни ја је Роп ство у по зном рим ском све ту аме рич ког 
исто ри ча ра Кај ла Хар пе ра (Kyle Har per).116 Основ ни за кључ ци овог 
обим ног и из ван ред но до ку мен то ва ног де ла су сле де ћи: 1) број ро-
бо ва на Ме ди те ра ну ни је опао у III и IV ве ку н. е. у од но су на ра-
ни ји пе ри од (овај ути сак је де ли мич но био по сле ди ца пре це њи ва ња 
ро бов ске по пу ла ци је у вре ме ра ног цар ства); 2) број ност ро бо ва и 
тр го ви на ро бљем су за пра во би ли у по ра сту то ком јед ног и по ве ка 
ко ји овај ис тра жи вач раз ма тра (275–425. н. е.); 3) упо тре ба ро бо ва 

112 R. Mac Mul len, ‘La te Ro man Sla very’, Hi sto ria 36-3 (1987), 359–382; cf. кри ти ку 
овог ра да: R. Sam son, ‘Ru ral Sla very, In scrip ti ons, Ar cha e o logy and Marx: A Re spon se to 
Ram say Mac mul len’s “La te Ro man Sla very”’, Hi sto ria 38-1 (1989), 99–110.

113 K. Har per, ‘The Gre ek Cen sus In scrip ti ons of the La te An ti qu ity’, The Jo ur nal of 
Ro man Stu di es 98 (2008), 83–119.

114 E. Ge ro us si-Ben der mac her, ‘Pro priété fon ciè re et in ven ta i re d’e scla ves: Un tex te 
inédit de Pe ris sa (The ra) tar do-an ti que’, у: V. I. Ana sta si a dis, P. N. Do u kel lis (éds.), Escla va ge 
an ti que et di scri mi na ti ons so cio-cul tu rel les: Ac tes du XXVI I Ie Col lo que In ter na ti o nal du 
Gro u pe ment In ter na ti o nal de Rec her che sur l’e scla va ge an ti que (Mytilè ne, 5–7 décem bre 2003), 
Bern 2005, 335–358.

115 Ibid., 124–126.
116 K. Har per, Sla very in the La te Ro man World, AD 275–425, Cam brid ge 2011.



311

на при вред ним и не при вред ним по сло ви ма до бро је до ку мен то ва на 
у по зној ан ти ци; ро бо ви чи ни део основ не рад не сна ге, за јед но с ко-
ло ни ма и дру гим си ро ма шним и (бар услов но) сло бод ним љу ди ма; 
4) рим ски тип роп ства опа да тек по сле не стан ка рим ског др жав ног 
си сте му, да кле тек од V ве ка н.е. На пу ште на је и ста ра иде ја да рим-
ски ко ло нат пред ста вља по сред ни ка из ме ђу ан тич ког роп ства и 
сред њо ве ков ног кмет ства, од но сно да по сто ји ди рект на ево лу тив на 
ве за из ме ђу по зно ан тич ког ко ло на и кме та.

За крај овог пре гле да ва жно је при ме ти ти да се роп ству по след-
њих де це ни ја на нов на чин при сту па и с дру ге стра не ба ри је ре која 
раз два ја ан ти ку од сред њег ве ка. Да ли је роп ство за и ста би ла спо-
ра дич на и не ва жна уста но ва у сред њо ве ков ној Евро пи? Но ви ја ис-
тра жи ва ња че сто на то пи та ње не га тив но од го ва ра ју. Мо но гра фи је 
по пут Рот ма но вих (You val Rot man) Ро бо ва и роп ства: од ан тич ког 
до сред њо ве ков ног Ме ди те ра на117 или Роп ства по сле Ри ма Алис Рио 
(Ali ce Rio)118 пру жа ју за ни мљив увид у овај про блем, ко ји су до не-
дав но мно ги сма тра ли не ва жним или чак не по сто је ћим. По овим и 
дру гим сту ди ја ма, пад рим ске др жа ве на за па ду је сте зна чио по степе-
но не ста ја ње рим ског ти па роп ства, али на ро ди ко ји су про ди ра ли 
са се ве ра или ис то ка у не ка да шње рим ске про вин ци је доне ли су са 
со бом вла сти ту ин сти ту ци ју роп ства. У Ви зан тиј ском цар ству робо-
ви и тр го ви на ро бљем би ли су при сут ни то ком целе хи ља до го ди шње 
исто ри је ове др жа ве, ма да су де та љи њи хо ве уло ге, број ност и зна чај 
ја ко ва ри ра ли. Ши ре ње исла ма и на ста нак пр ве арап ске импе ри је 
до ве ли су до ве ли ког по ве ћа ња бро ја ро бо ва и њи хо вог ис ко ри шћа-
ва ња у зе мља ма за пад не Ази је, Се вер не Афри ке и у Шпа ни ји.
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Ne ma nja Vuj čić
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THE RE CENT PER SPEC TI VE ON  
THE AN CI ENT GRE EK SLA VERY

Sum mary

The amo unt of scho larly li te ra tu re on the su bject of an ci ent Gre ek sla very is 
beyond any sin gle per son’s abi lity to read it in the ir li fe ti me. This pa per is an at tempt 
to iden tify and bri efly pre sent main strands of the cur rent vi ews and de ba te. Of la te, 
this fi eld is in a sta te of tur moil, the old ort ho do xi es are be ing exa mi ned with the in-
cre a singly cri ti cal eye, whi le new ide as and ap pro ac hes are be ing for war ded. The 
sin gle most dra ma tic chan ge is, wit ho ut a do ubt, a gra dual re vi sion and, per haps, even 
aban don ment of the mo del of sla very pro po sed by Bri tish-Ame ri can scho lar Mo ses I. 
Fin ley, so me sixty years ago. Fin ley be li e ved that sla ve so ci e ti es are ra re and pe cu li ar 
hi sto ri cal phe no me non, that oc cur red in ear nest only fi ve ti mes in the world hi story, 
and only twi ce du ring An ti qu ity (Clas si cal Gre e ce and Ro me). Ac cor ding to Fin ley, 
sla very played a ro le of lit tle im por tan ce in the An ci ent Ne ar East and the early Gre ek 
hi story, de ve lo ped (“chat tel”) sla very be ing an in ven tion of the la te Ar cha ic Gre e ce. 
Sla ves we re pri ma rily used in agri cul tu re, the only sec tion of the eco nomy that car ried 
real we ight. The re was a cle ar con nec tion bet we en the ri se of sla very and the ri se of 
de moc racy, the Gre ek ci ti es that we re most free al so em ployed  the gre a test num ber 
of sla ves. All of this is now be ing chal len ged. It is now mo re li kely that Gre eks had a 
fully de ve lo ped sla ve system al ready in the 8th cen tury BC, Ho me ric po ems cle arly 
sho wing the im por tan ce of the sla ve la bo rers on the eli te esta tes. The ri se of sla ve 
so ci ety se ems not to be con nec ted with the ri se of de moc racy, many of the mo re suc-
cessful sla ve ow ning ci ti es be ing oli gar chi es. The very idea that the re was so met hing 
new or uni que abo ut the Gre ek system of sla very now se ems in cre a singly dif fi cult to 
ma in tain. Re cent stu di es ha ve emp ha si zed a high le vel of de ve lop ment of sla very and 
mas si ve num bers of sla ve work for ce in many 1st mil len ni um BC so ci e ti es, such as 
Cart ha ge, Israel, the la te Assyrian Em pi re or the 6th and 5th cen tury BC Babylo nia. 
The long stan ding be li ef that im por tan ce of sla very was in dec li ne du ring the La te 
an ti qu ity is now be ing re e xa mi ned as well, as is li kely to be aban do ned.

Key words: an ci ent Gre ek sla very, sla ves, sla ve hol ders, sla ve tra de, eco no mic role 
of sla very, hi sto ri o graphy on sla very. 


