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SZKICE Z ZAKRESU RZYMSKIEGO PRAWA KARNEGO  
– SKAZANIE DO SZKOŁY GLADIATORÓW (DAMNATIO IN LUDUM)

Rzymskie prawo karne cieszy się w ostatnim okresie dość silnym zainte-
resowaniem, w szczególności, jeśli chodzi o twórczość polskich romanistów.  
Ich głównym obiektem badawczym jest przede wszystkim rzymskie prawo 
karne wykonawcze, ze szczególnym uwzględnieniem różnych sankcji karnych 
stosowanych w starożytnym Rzymie, jak i systematyczny opis regulacji do-
tyczących poszczególnych przestępstw rozpoznawanych w tamtym okresie1. 
Trudno jednak w tej dość bogatej literaturze odnaleźć bliższe informacje doty-
czące może nie jednej z najpowszechniejszych rodzajów kary, ile z pewnością 
jednej z najbardziej intrygujących. Jest nią mianowicie ostatnia z analizowa-
nego cyklu kar związanych z walką na arenie – damnatio ad ludum2. Polegała 
ona na umieszczeniu skazańca w szkole gladiatorów, gdzie poddawano go 
treningowi i przygotowaniom do występu na arenie. Oczywiście jego obowiąz-
kiem było także każdorazowe branie udziału w pojedynkach podczas igrzysk.

* Dr, Katedra Prawa Rzymskiego, Uniwersytet Łódzki.
1 Dla przykładu należy tu wymienić przede wszystkim cykl publikacji zawierających wy-

stąpienia z konferencji poświęconych rzymskiemu prawu karnemu, organizowanych przez 
ośrodek w Lublinie: Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996; Religia i prawo 
karne w starożytnym Rzymie, Lublin 1998; Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, 
Lublin 2004; Cotra leges et bonos mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, 
Lublin 2005; Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa w prawie karnym 
starożytnej Grecji i Rzymu, Lublin 2007; Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w prawie rzymskim, Lublin 2010.

2 Analiza wcześniejszych kar – zob. P. Kubiak, Szkice z zakresu rzymskiego prawa karnego 
– damnatio ad bestias, SPE 2010/82, s. 107–124; idem, Szkice z zakresu rzymskiego prawa 
karnego – skazanie na udział w igrzyskach gladiatorskich (damnatio ad gladium ludi), SPE 
2011/84.
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Zanim zaprezentowany zostanie jednak charakter tej kary, warto może 
najpierw określić moment powstania szkół gladiatorskich3 w starożytnym 
Rzymie, bez nich bowiem jej wymiar z oczywistego powodu nie był możliwy. 
Zdaniem większości badaczy, powstały one najpóźniej pod koniec II w. p.n.e.4, 
czego potwierdzeniem jest cytowany przez nich fragment z dzieła Valeriusa 
Maximusa, który opisuje wydarzenia z 105 r. p.n.e.
Val. Max. 2, 3, 2
Armorum tractandorum meditatio a P. Rutilio consule Cn. Malli collega militibus est 
tradita: is enim nullius ante se imperatoris exemplum secutus ex ludo C. Aureli Scauri 
doctoribus gladiatorum arcessitis uitandi atque inferendi ictus subtiliorem rationem 
legionibus ingenerauit [...]5.

W tym roku zatem sprowadzono ze szkoły gladiatorów C. Aurelusa Scau-
rusa nauczycieli gladiatorów (doctores gladiatorum) w celu szkolenia żołnie-
rzy6. Informacja o nazwisku właściciela ludus oznacza najprawdopodobniej, 
iż szkoła należała do osoby prywatnej, co potwierdza powszechnie przyjętą 
tezę, iż większość szkół gladiatorskich wówczas stanowiły obiekty prywatne, 
znajdujące się poza obrębem Rzymu7. Czynnikiem decydującym o ich liczbie 
w danym rejonie było po prostu zapotrzebowanie na wyszkolonych gladiato-
rów8. Miejscami o szczególnym w tym względzie znaczeniu były Kampania 
oraz Kapua, które wielokrotnie są wskazywane w literaturze jako regiony 

3 Na temat szkół gladiatorskich zob. D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym. 
Kompendium, Kraków, Warszawa 2010, s.v. ludii gladiatorii.

4 P. Sabbatini Tumolesi, Gladiatorum paria. Annunci di spettacoli gladiatorii a Pompei, 
Roma 1980, s. 147; D. Słapek, Przestępcy na arenach w republice rzymskiej, F. Soc. Scien. 
Lub. 1993/34, s. 40; A. Futrell, Blood in the Arena. The Spectacle of Roman Power, Austin 
1997, s. 150.

5 „Ćwiczenia w posługiwaniu się bronią przez żołnierzy zostały wprowadzone za konsulatu 
P. Rutiliusa, kolegi Cn. Mallusa. Ten bowiem, nie podążając za przykładem żadnego dowódcy 
przed nim, dzięki sprowadzonym ze szkoły C. Aurelusa Scaurusa nauczycielom gladiatorów 
wprowadził w legionach precyzyjniejszą metodę unikania i zadawania ciosów [...]”. Jeśli 
w przypisie nie podano źródła tłumaczenia, to pochodzi ono od autora.

6 Analizę tego fragmentu pod kątem przejmowania organizacji igrzysk przez państwo prze-
prowadził E. Baltrusch, Die Verstaatlichung der Gladiatorenspiele, Hermes 1988/116, 
s. 324–337.

7 G. Ville, La gladiature en occident des origines à la mort de Domitien, Rome 1981, s. 233; 
dodaje również, że tak było od czasów Augusta.

8 M. Grant, Gladiatorzy, Warszawa 1980, s. 36; G. Ville, La gladiature..., s. 295–297;  
T. Wiedemann, Emperors and Gladiators, London 1992, s. 170.
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bardzo silnie powiązane z instytucją gladiatury i stanowiące swego rodzaju 
bazę szkoleniową gladiatores dla całego rzymskiego świata9. W okresie re-
publiki, a nawet później, w samym tylko Rzymie nadal funkcjonowało kilka 
szkół prywatnych, z czasem jednak ich liczba była stopniowo ograniczana, 
zastępowano je bowiem ich odpowiednikami cesarskimi i municypalnymi. 
Proces ten doprowadził do tego, iż w okresie cesarstwa oficjalnie funkcjono-
wały wyłącznie szkoły publiczne10.

W cytowanym powyżej fragmencie na uwagę zasługuje także wzmianka 
o samym zamiarze szkolenia żołnierzy przez doctores, co świadczy o ich wy-
bitnych umiejętnościach oraz bardzo wysokim poziomie nauczania fechtunku 
w szkołach gladiatorskich już w tamtym okresie. Nie sprowadzano by przecież 
do szkolenia żołnierzy kogoś, nawet o dobrej znajomości szermierki, musieli 
to być mistrzowie swojej profesji i, jak widać, znaleziono ich właśnie w ludus. 
Fakt wykorzystania ich w ten sposób sugeruje także pewne podobieństwa – nie 
tylko samego procesu nauki sztuki wojennej oraz metod walki gladiatorów 
i żołnierzy, lecz także organizacji i dyscypliny panującej zarówno w obozie 
wojskowym, jak i w ludus11.

Najwyraźniej zatem już na początku II w. p.n.e. szkoły gladiatorskie istnia-
ły, i to jako dość dobrze ukształtowane instytucje, skoro uczyli tam tak wysoko 
kwalifikowani nauczyciele. Fakt ten jednak oczywiście nie przesądza o regu-
łach stosowania analizowanej kary, możliwe jest bowiem, iż w szkołach tych  

 9 P. Sabbatini Tumolesi, Gladiatorum..., s. 147. W szczególności G. Ville, La gladiature..., 
s. 296, który twierdzi, iż oba rejony były swego rodzaju bazą handlu gladiatorami, skąd 
sprowadzano ich także do Rzymu.

10 M. Grant, Gladiatorzy, s. 35–36; G. Ville, La gladiature..., s. 273. Wygnanie lanistów 
i familiae gladiatoriae w VI r. n.e. sugeruje, że nadal było ich dość sporo w samym mieście. 
Por. R. Auguet, Cruelty and Civilization. The Roman Games, London 1972, s. 32; G. Ville, 
La gladiature..., s. 296. R. Auguet szacuje, iż w samym Rzymie żyło do 2 tys. gladiatorów. 
Wydarzenie to opisują Suet. Aug. 42, 4; Oros. Hist. 7, 3 oraz Dio Hist. 55, 26, 1. Jeszcze 
w II w. n.e. wysyłano skazanych także do szkół prywatnych, o czym świadczy tekst lex 
gladiatoria, opisujący proces sprzedaży skazanych ad gladium prywatnym lanistom. Skoro 
transakcje te dotyczyły tej grupy skazanych, to najprawdopodobniej odnosiły się także do 
damnati in ludum, gdyż przede wszystkim to oni umieszczani byli w szkołach gladiatorskich.

11 O związkach pomiędzy wojskiem a gladiatorami, zob.: G. Ville, La guerre et le munus, 
[w:] Problémes de la guerre à Rome, Paris 1969, s. 192; D.G. Kyle, Spectacles of Death 
in Ancient Rome, London, New York 1998, s. 50. Por. też C.A. Barton, The Sorrows of the 
Ancient Romans. The Gladiator and the Monster, Princeton, New Jersey 1992, s. 48, który 
stwierdza: [...] there were no more austerely disciplined soldiers in the Roman world than 
the greatest gladiators trained in the imperial ludi.
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przebywali jedynie niewolnicy lub jeńcy wojenni, a nie skazani w postępowaniu 
karnym. Część autorów współczesnych uważa, iż kara ad ludum pojawiła się 
po raz pierwszy w rzymskim prawie karnym w I w. n.e.12 Wydaje się jednak, 
iż w tej kwestii rację mogą mieć G. Ville oraz D. Słapek, którzy początków 
stosowania tej kary doszukiwali się już w schyłkowym okresie republiki13.  
Na poparcie swojego stanowiska obaj badacze wymieniają fragment pochodzą-
cy z Tuskulanek Cycerona, w którym wyraźnie stwierdził on, iż w przeszłości 
winowajcy (sontes) walczyli na miecze.
Cic. Tusc. 2, 41
Cum vero sontes ferro depugnabant, auribus fortasse multae, oculis quidem nulla 
poterat esse fortior contra dolorem et mortem disciplina14.

Być może użyty termin sontes nie wskazywał bezpośrednio na damnati ad 
ludum, z pewnością jednak odnosił się do przestępców. Jak zauważył G. Ville, 
określenie to użyte przez Cycerona było zdecydowanie bardziej precyzyjne 
i jednoznaczne15 niż termin perditi homines, którym posłużył się wcześniej 
w swoich rozważaniach. Co więcej, skoro wspomniani skazańcy walczyli, 
to najprawdopodobniej nie chodziło o zwykłą egzekucję lub rzucenie ich 
dzikim zwierzętom, gdyż w takim wypadku nie byłoby wzmianki o pojedyn-
ku. Francuski badacz zauważył, iż warunkiem udziału w takim pojedynku 
było wcześniejsze szkolenie, najprawdopodobniej w szkole gladiatorskiej.  
Sam Cyceron, zresztą w tym samym fragmencie swojego dzieła, wspomniał, 
iż gladiatorzy co do zasady byli dobrze wyszkoleni (bene instituti sunt).

12 Takie zdanie wyraża T. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, s. 954.
13 G. Ville, La gladiature..., s. 232; D. Słapek, Przestępcy..., s. 41. Dla uzasadnienia tej tezy 

powołują oni również Flor. 2, 8, 8 opisujący wydarzenia z 73 r. p.n.e. dotyczące powstania 
Spartakusa.

14 Cyceron, Pisma filozoficzne, t. III, tł. K. Leśniak, Warszawa 1961, s. 572: „Atoli wówczas, 
gdy walczyli na miecze skazańcy, nie mogło być dla oczu lepszego ćwiczenia przeciwko 
bólowi i śmierci, choć dla uszu mogły być zapewne inne”.

15 J. Sondel, Słownik łacińskopolski dla prawników i historyków, Kraków 2001, s. v. sons, „zło-
czyńca, winowajca”. Także Tacyt używa terminu sontes na określenie przestępców w cytowanej 
już relacji odnoszącej się do naumachia Klaudiusza, Tac. Ann. 12, 56: [...] pugnatum quamquam 
inter sontis fortium virorum animo, ac post multum vulnerum occidioni exempti sunt.
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Cic. Tusc. 2, 41
Gladiatores, aut perditi homines aut barbari, quas plagas perferunt! Quo modo illi, 
qui bene instituti sunt, accipere plagam malunt quam turpiter vitare!16

Choć uwaga ta dotyczyła perditi homines i barbari, którzy niekoniecznie 
musieli być osobami skazanymi, to taka ewentualność była jednak możliwa. 
Można więc przypuszczać, iż sławny Arpinata odnosił się również do damnati 
ad ludum.

Dowodem słuszności postawionej wyżej tezy o republikańskich korzeniach 
kary ad ludum jest fragment Historii naturalnej Pliniusza opisujący walki ze 
zwierzętami zorganizowane przez Cezara w 65 r. p.n.e.17

Plin. Nat. 33, 16.
Caesar, qui postea dictator fuit, primus in aedilitate munere patris funebri omni 
apparatu harenae argenteo usus est, ferasque etiam argenteis vasis incessivere tum 
primum noxii, quod iam etiam in municipiis aemulantur18.

G. Ville na podstawie tego przekazu wywnioskował, iż taka sytuacja 
byłaby możliwa wyłącznie, jeśli wspomniani przestępcy zostaliby uprzednio 
przygotowani, a więc przeszkoleni w ludus19. Wydaje się bowiem mało praw-
dopodobne, aby Cezar wyposażył w tak kosztowny rynsztunek osoby skazane 
na śmierć. Francuski badacz wykluczył jednocześnie, iż opis ten odnosił się 
do damnatio ad bestias, gdyż w tamtym okresie kara ta polegała wyłącznie na 
rzuceniu skazańców zwierzętom na pożarcie, bez uzbrojenia oraz możliwości 
jakiejkolwiek obrony.

W świetle powyższych argumentów, jak i informacji dotyczących powsta-
nia szkół gladiatorskich w Rzymie można z dużym prawdopodobieństwem 
uznać, iż faktycznie początki damnatio ad ludum sięgały czasów republiki. 
Z pewnością natomiast stanowiła ona już karę powszechnie obowiązującą pod 

16 Cyceron, Pisma..., s. 571: „Jakież ciosy znoszą gladiatorzy, a są to przecież straceńcy lub 
barbarzyńcy! Jakże mężnie ci z nich, którzy są dobrze wyćwiczeni, wolą odbierać ciosy, niż 
ich haniebnie unikać!”

17 Zob. G. Ville, La gladiature..., s. 232.
18 „Cezar, który później został dyktatorem, a wtedy był edylem, jako pierwszy, z okazji uro-

czystości pogrzebowych ku czci jego ojca, użył srebrnego wyposażenia całej areny. Wtedy 
też po raz pierwszy przestępcy walczyli z dzikimi zwierzętami w srebrnym uzbrojeniu, co 
jest także współcześnie naśladowane w municypiach”.

19 Podobnie uważa D. Słapek, Przestępcy..., s. 41.
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koniec I w. n.e.20 Świadczy o tym przede wszystkim list Pliniusza do Trajana 
zawierający opis pewnego problemu prawnego związanego właśnie z osobami 
w ten sposób skazanymi.
Plin. Epist. 31
In plerisque civitatibus, maxime Nicomediae et Nicaeae, quidam vel in opus damnati vel 
in ludum similiaque his genera poenarum publicorum servorum officio ministerioque 
funguntur, atque etiam ut publici servi annua accipiunt21.

Autor listu przedstawił cesarzowi powyższy problem, oczekując jego decyzji 
w tej sprawie. Nie zagłębiając się jednak w szczegółową analizę przytoczonego 
fragmentu, należy przyznać, iż ta forma kary już najprawdopodobniej w I w. n.e. 
była powszechnie i często stosowana. Jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji 
mogła być bowiem zbyt duża liczba skazanych na taką karę, wobec czego 
kierowani byli do wykonywania innych zajęć22.

Faktem, który przyciąga szczególną uwagę nie tylko badaczy prawa, 
rzymskiego, ale i historii prawa, jest charakter oraz istota analizowanej kary. 
Należy bowiem już na wstępie podkreślić, iż damnatio in ludum nie była formą 
wykonania kary śmierci, jak pozostałe, wcześniej analizowane kary związane 
z walką na arenie, lecz jej skutkiem była utrata wolności23. Potwierdzenie tej 
tezy odnaleźć można przede wszystkim w relacji Ulpiana zawartej w Digestach.

20 Świadczą o tym również regulacje dotyczące ograniczania stosowania tej kary przez właści-
cieli niewolników w ramach ius vitae ac necis; zob. P. Kubiak, Ograniczanie ius vitae ac 
necis właścicieli niewolników a kary wykonywane na arenie, [w:] Ochrona bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, 
Lublin 2010, s. 151–160.

21 „I w licznych miastach, najbardziej w Nikomedii oraz Nicei, niektórzy skazani do przymu-
sowych robót albo do szkoły gladiatorów albo na inną karę podobnego rodzaju sprawują 
niekiedy funkcje niewolników publicznych, jak i otrzymują roczne wynagrodzenie z tego 
tytułu”.

22 Zob. G. Ville, La gladiature..., s. 233, który pisze, iż w okresie cesarstwa – zwanym „złotym 
wiekiem” – ilość osób skazanych do ludus mogła być już znaczna. Także popularność igrzysk 
walk gladiatorskich powodowała ogromne zapotrzebowanie na ich uczestników, któremu 
można było sprostać przez zwiększenie liczby damnati ad ludum.

23 T. Mommsen, Römisches..., s. 947, przyp. 3 oraz s. 953; C. Ferrini, Diritto penale romano. 
Esposizione storica e dottrinale, Roma 1902, s. 154; G.F. Falchi, Diritto penale romano 
(dottrine generali), Padova 1937, s. 76; W. Rein, Das Kriminalrecht der Römer von Ro-
mulus bis auf Justinianus, Aalen 1962, s. 914; T. Wiedemann, Emperors..., s. 106. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, iż określenie „kara pozbawienia wolności” lub „utrata wolności” 
w odniesieniu do starożytnego Rzymu oznaczała zmianę statusu skazanego – stawał się on 
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D. 48, 19, 8, 11 Ulpianus libro nono de officio proconsulis 
Quicumque in ludum venatorium fuerint damnati, videndum est, an servi poenae 
efficiantur: solent enim iuniores hac poena adfici. Utrum ergo servi poenae isti 
efficiantur an retineant libertatem, videndum est. Et magis est, ut hi quoque servi 
efficiantur: hoc enim distant a ceteris, quod instituuntur venatores aut pyrricharii aut 
aliam quam voluptatem gesticulandi vel aliter se movendi gratia24.

Ktokolwiek zatem został skazany do ludus venatorius25, stawał się niewol-
nikiem. Na zadane pytanie, czy osoby młodsze (iuniores)26, które zwyczajowo 
były skazywane na tę karę, także traciły wolność, Ulpian udzielił pozytywnej 
odpowiedzi. Tym, co ich wyróżniało, były specyficzne zajęcia, jakie musieli 
wykonywać (venatores aut pyrricharii)27. Pisząc o „innych”, jurysta najpraw-
dopodobniej miał na myśli inne osoby skazane w postępowaniu karnym, gdyż 
porównanie z nimi iuniores byłoby najbardziej zasadne, choć źródło bezpo-
średnio na to nie wskazuje.

Pomimo iż w tekście mowa jest o utracie wolności skazanych, to stwier-
dzenie jednak nie przesądza jednoznacznie istoty analizowanej sankcji karnej, 
następowała ona bowiem również w każdym przypadku wymierzenia kary 

niewolnikiem. Nie chodzi w tych przypadkach o pozbawienie wolności we współczesnym 
znaczeniu.

24 „Należy zobaczyć, czy jeśli ktokolwiek został skazany do szkoły walczących ze zwierzętami, 
to czy staje się niewolnikiem z powodu kary: w zwyczaju jest bowiem, że ludziom młodym 
ta kara jest wymierzana. Należy więc również rozważyć, czy i oni stają się niewolnikami 
z powodu kary, czy jednak zachowują wolność. I przeważający pogląd jest taki, że oni rów-
nież stają się niewolnikami: tym bowiem różnią się od innych, że są wyznaczeni do walki 
jako myśliwi lub jako uzbrojeni tancerze albo do dostarczenia rozrywki dzięki pantomimie 
lub innemu rodzajowi ruchu”.

25 Wprawdzie w cytowanych fragmentach zawarte jest jedynie określenie ludus venatorius, 
bez wskazania także na ludus gladiatorius, to jednak badacze są zgodni, iż jest to wynikiem 
interpolacji i stopniowego usuwania z tekstów prawnych jakichkolwiek zwrotów odnoszących 
się do gladiatorów i walk gladiatorskich, które w momencie układania Digestów nie miały 
już miejsca; por. np. C. Ferrini, Diritto..., s. 154, przyp. 5. Zob. też Index Interpolationum.

26 Chodzi o osoby pomiędzy 17. a 45. rokiem życia; zob. J. Sondel, Słownik..., s. v. iunior.
27 Pyrrhicharii to uzbrojeni tancerze; zob. T. Dydyński, Słownik łacińskopolski do źródeł prawa 

rzymskiego, Warszawa 1883, s. v. pyrrhicharius; J. Sondel, Słownik..., s. v. pyrricharius. 
Były to tańce pochodzące ze Sparty, a polegały na ćwiczeniu sztuki wojennej; wykonywano 
je były samodzielnie lub z przeciwnikiem; zob. L. Séchan, Saltatio, [w:] Daremberg-Saglio, 
vol. VIII, s. 1025–1054, w szczeg. s. 1030.



92 Przemysław KUBIAK

śmierci w starożytnym Rzymie28. Możliwe jest zatem, iż iuniores po odbyciu 
kary i wzięciu udziału w pojedynkach byli pozbawiani życia. Cytowany frag-
ment nie stanowi więc przekonującego argumentu do uznania analizowanej 
kary za karę pozbawienia wolności.

W celu precyzyjnego określenia charakteru omawianej sankcji karnej warto 
zwrócić uwagę na fragment Sentencji Paulusa, w którym to dziele, w księdze 
piątej opisany został katalog różnych rodzajów kar. Damnatio in ludum umiesz-
czono w nim pośród takich, których bezpośrednim skutkiem nie była śmierć.
P. S. 5, 17, 2
Summa supplicia sunt crux crematio decollatio: mediocrium autem delictorum poenae 
sunt metallum ludus deportatio: minimae relegatio exilium opus publicum vincula. 
Sane qui ad gladium dantur, intra annum consumendi sunt29.

Trudno jednoznacznie określić, co rzymski jurysta miał na myśli, pisząc 
o „średnio ciężkich przestępstwach”, nie można bowiem odnaleźć podobnego 
sformułowania w żadnym innym tekście źródłowym. Z pewnością jednak 
stanowiły one przypadki mniej poważnych czynów zabronionych, których 
popełnienie nie wymagało zastosowania kary śmierci. W tekście tym prze-
prowadzono więc bardzo wyraźną granicę pomiędzy najsurowszymi karami 
zmierzającymi do pozbawienia życia a karami dotykającymi jedynie praw 
skazanego.

Przyznać jednak należy, iż kary wymierzane w przypadku (cytowanych) 
średnio ciężkich przestępstw nie polegały wyłącznie na utracie wolności. 
Wprawdzie – podobnie jak damnatio ad ludum – skazanie do kopalni wywo-
ływało taki sam skutek, to jednak (wymienione w cytacie) wygnanie już nie. 
Pozbawienie więc status libertatis nie było ich elementem wspólnym. Z pew-
nością jednak wszystkie trzy wymienione kary nie były formami wykonania 
wyroku skazującego na śmierć.

28 Wskazuje na to choćby poniższa relacja Gajusa, D. 48, 19, 29: Qui ultimo supplicio dam-
nantur, statim et civitatem et libertatem perdunt...

29 „Najwyższe kary stanowią: ukrzyżowanie, spalenie oraz ścięcie głowy; karami za średnie 
przestępstwa jest skazanie do kopalni, zesłanie do szkoły gladiatorów lub wygnanie; naj-
mniejszymi zaś relegacja lub wygnanie bez utraty praw obywatelskich, prace publiczne 
oraz więzienie. Ci natomiast, którzy są skazywani na ścięcie mieczem, powinni być straceni 
w ciągu roku”.
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Decydującego argumentu za uznaniem słuszności postawionej hipotezy 
o charakterze damnatio in ludum dostarcza fragment Collatio dotyczący re-
skryptu Hadriana wydanego w sprawie złodziei bydła grasujących w Betyce.
Coll. 11, 7, 4
Est autem differentia inter eos qui ad gladium et eos qui ad ludum damnantur: nam 
ad gladium damnati confestim consumuntur vel certe intra annum debent consumi: 
hoc enim mandatis continetur. Enimvero qui in ludum damnantur, non utique 
consumuntur sed etiam pilleari et rudem accipere possunt post intervallum, siquidem 
post quinquennium pilleari, post triennium autem rudem inducere eis permittitur30.

W komentarzu Ulpiana do tej konstytucji zawarte zostało wyraźne rozróż-
nienie pomiędzy karami ad gladium i ad ludum31. O ile w pierwszym przy-
padku śmierć skazanego była pewna i powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 
roku od wydania wyroku, to w drugim przypadku – niekoniecznie. Co więcej, 
skazaniec mógł po trzech latach uzyskać rudis32 – drewniany miecz będący 
symbolem uwolnienia gladiatora od kary, a po kolejnych dwóch pillearus33 
– czyli czapkę noszoną przez wyzwoleńców. W oparciu o powyższy tekst 
uzasadnione wydaje się więc przyjęcie, iż damnatio in ludum nie była formą 

30 „Jest jednak różnica między tymi, którzy są skazywani na ścięcie mieczem, a skazanymi 
do szkoły gladiatorów: tych skazanych na ścięcie bowiem powinno się stracić od razu lub 
z pewnością w ciągu roku: to bowiem jest zawarte w mandacie cesarskim. Lecz jednak ci, 
którzy są zsyłani do szkoły, niekoniecznie są traceni od razu, lecz mogą nawet po jakimś 
czasie otrzymać pillearus lub rudis: po pięciu latach pozwala im się przyjąć pillearus, na-
tomiast po trzech latach rudis”.

31 Wyjaśnienie to dodane zostało przez Ulpiana do relacjonowanego reskryptu Hadriana 
w związku z tym, iż wynikało z niego, że kara ad metallum jest surowsza niż ad gladium. 
Jurysta wyjaśniał, iż najprawdopodobniej cesarz miał na myśli karę in ludum; zob. W. Rein, 
Das Kriminalrecht..., s. 324; A. Nogrady, Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9: 
De officio proconsulis, Berlin 2006, s. 278.

32 Był to drewniany miecz używany do codziennych ćwiczeń przez gladiatorów. Otrzymywali 
go także na koniec służby (jeśli chodzi o wolnych walczących dla zysku, auctorati) jako 
symbol jej zakończenia. Jeśli pozostali w szkole, to nazywani byli rudiarii i mieli prawo 
do noszenia go jako symbol statusu. W kategoriach prawa karnego oznaczał on zwolnienie 
z obowiązku występowania na arenie; zob. Mart. Spect. 3, 36, 10; Iuv. 7, 171. Po jego 
otrzymaniu skazaniec nadal pozostawał w szkole gladiatorów jako niewolnik, pełniąc rolę 
strażnika lub nadzorcy, ewentualnie nauczyciela fechtunku (summa lub secunda rudis). Zob. 
G. Lafaye, Rudis, [w:] Daremberg-Saglio, vol. VIII, s. 898.

33 Pilleus oznaczał czapkę noszoną przez wyzwoleńców jako symbol ich wolności: zob. R. Kreis 
von Schaewen, Pilleus, RE, Bd. 20, kol. 1328–1329; P. Paris, Pilleus, [w:] Daremberg-
-Saglio, vol. VII, s. 479–481.
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wykonania kary śmierci, a jedynie karą pozbawienia wolności sprowadzoną do 
przymusowego pobytu w szkole gladiatorów. Wskazuje na to określenie non 
utique. Nie zawsze więc efektem zastosowania tej kary była śmierć skazańca; 
mogła ona nastąpić jedynie wskutek przegranej na arenie.

Co więcej, treść tej konstytucji wskazuje dość wyraźnie, iż omawiana kara 
mogła mieć charakter czasowy i co do zasady nie oznaczała dożywotniego 
pozbawienia wolności. Długość jej trwania zależała również po części od 
samego skazańca. Jeśli wyróżniał się odwagą oraz umiejętnościami szermier-
czymi i wygrywał pojedynki, to w mógł dosłownie wywalczyć sobie wolność 
po upływie pięciu lat od momentu wydania wyroku. Oczywiście nadal decyzja 
należała do cesarza lub organizatora igrzysk, jednak sam zainteresowany miał 
ogromny wpływ na okres trwania kary.

Biorąc pod uwagę powyższe uwagi oraz charakter analizowanej sankcji 
karnej, można stwierdzić, iż damnatio in ludum stanowiła karę bardzo zbli-
żoną do damnatio ad metallum34. Różnica, oczywiście podstawowa, polegała 
na tym, iż skazany osadzany był w szkole gladiatorów, a nie w kopalni. Obie 
kary jednak wydają się z punktu widzenia samych Rzymian niezwykle do 
siebie podobne pod kątem ich istoty oraz stopnia dolegliwości. Wielokrotnie 
bowiem w źródłach prawnych zestawiane były razem, jak chociażby w cyto-
wanym wyżej fragmencie Sentencji Paulusa (P. S. 5, 17, 2), w którym wyraźnie 
zrównano je ze sobą35. Także w powoływanym liście Pliniusza, przedstawiony 
przez niego problem dotyczył skazanych in opus oraz in ludum36. Spostrzeżenie 
takie jest o tyle istotne, iż umożliwia wyciągnięcie pewnych wniosków co do 
zakresu stosowania tej ostatniej. Skoro bowiem były to kary równorzędne, to 
najprawdopodobniej wymierzane były wobec tych samych grup społecznych, 
w podobnych przypadkach.

Zaczynając od zakresu podmiotowego zastosowania damnatio in ludum, 
nie dziwi zapewne fakt, iż – podobnie jak w przypadku analizowanych już 

34 Tak T. Mommsen, Römisches..., s. 954. Porównanie damnatio in ludum jest najbardziej 
zasadne w stosunku do damnatio ad metallum lub opus metalli, opus publicum stanowiła 
bowiem o wiele lżejszą karę od powyższych. Na temat tych kar: C. Ferrini, Diritto..., s. 152 
i n.; U. Brasiello, La repressione penale in diritto romano, Napoli 1937, s. 360 i n.

35 Por. też P. S. 5, 23, 4 oraz w C. Th. 9, 40, 2, gdzie stanowią one alternatywne zagrożenie dla 
humiliores. Również niżej analizowana konstytucja Konstantyna Wielkiego, która zakazując 
wymierzania kary ad ludum, zalecała stosowanie kary ad metallum, C.Th. 15,12,1.

36 Plin. Epist. 31. Wspomniane w liście damnatio in opus może bowiem odnosić się zarówno 
do opus publicum, jak i opus metalli.
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kar – także i ta mogła być stosowana przede wszystkim wobec niewolników. 
Tak jak i w tamtych sytuacjach, nie chodzi tylko o wymiar sprawiedliwości 
sprawowany przez właścicieli niewolników w ramach ius vitae necisque, ale 
przede wszystkim o skazanie w postępowaniu publicznym37. Taki wniosek 
wynika z cytowanego poniżej przekazu Ulpiana.
D. 48, 19, 8, 12 Ulpianus libro nono de officio proconsulis
Servos in metallum vel in opus metalli, item in ludum venatorium dari solere nulla 
dubitatio est: et si fuerint dati, servi poenae efficiuntur nec ad eum pertinebunt, cuius 
fuerint antequam damnarentur38.

Wprawdzie w tekście mowa jest wyłącznie o szkole dla osób walczących ze 
zwierzętami, wynika to jednak najprawdopodobniej z interpolacji dokonanych 
w okresie justyniańskim; można więc przyjąć, iż w tekście tym pierwotnie 
także chodziło o ludus gladiatorius.

Ciekawy problem wiąże się z odpowiedzią na pytanie: czy także wolni 
mogli być skazywani in ludum? Jedynie dzięki fragmentowi Sentencji Paulusa, 
dotyczącemu spowodowania śmierci na skutek pobicia, można stwierdzić to 
bezpośrednio:
P. S. 5, 23, 4
Quod si in rixa percussus homo perierit, quoniam ictus quoque ipsos contra 
unumquemque contemplari oportet, ideo humiliores in ludum aut in metallum 
damnantur, honestiores dimidia parte bonorum multati relegantur39.

Z treści cytatu wynika bowiem, iż ktokolwiek w trakcie bójki (rixa) zabije 
człowieka, jeśli należy do humiliores, zostanie skazany do szkoły gladiatorów 
lub do przymusowej pracy w kopalni40. Na podstawie tego jednego wyłącznie 
źródła trudno oczywiście przyjąć z całą pewnością, iż kara ta była wymierzana 

37 Na ten temat, zob. P. Kubiak, Ograniczanie...
38 „Nie ma żadnej wątpliwości, że niewolników zwyczajowo oddaje się do kopalni lub prac 

w kopalni, jak i do szkoły walczących ze zwierzętami: a jeśli zostaną ukarani, stają się 
niewolnikami z powodu kary i nie należą już do tego, do którego należeli zanim zostali 
skazani”.

39 „Lecz jeśli człowiek uderzony w trakcie bójki zmarł, należy rozważyć ciosy ich wszystkich 
przeciw każdemu; i w ten sposób humiliores są skazywani do szkoły gladiatorów lub do 
kopalni, honestiores natomiast po zabraniu połowy dóbr wygnani bez utraty praw obywa-
telskich”. Por. też D. 48, 8, 17 i Coll. 1, 7, 2.

40 Termin ten ma wiele znaczeń; por. J. Sondel, Słownik..., s. v. rixa. W tym fragmencie jednak 
najtrafniejsze wydaje się słowo „bójka” w tekście bowiem wyraźnie mowa jest o zadawa-
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humiliores w przypadkach popełnienia innych przestępstw. Założenie takie 
jednak wydaje się dopuszczalne, jeśli uwzględni się powyższe uwagi o podo-
bieństwie damnatio ad ludum do ad metallum. Przymusowa praca w kopalni 
była typową formą represji w stosunku do tej grupy wolnych oraz niewolników.

Analizując charakter omawianej kary, łatwo spostrzec, iż osoby na nią 
skazywane musiały posiadać takie cechy, które kwalifikowały skazanych do jej 
odbycia. Wydaje się bowiem mało prawdopodobne, iż do szkoły gladiatorów 
kierowani byli wszyscy, bez uwzględnienia ich warunków fizycznych lub cech 
psychicznych. Mieli przecież znosić dość ciężkie warunki szkolenia i następnie 
prezentować na arenie pokaz wysoko cenionej przez Rzymian szermierki.  
Nie każda osoba więc nadawałaby się do takiego zadania, tym bardziej że kie-
rowanie do ludus osób nieodpowiednich powodowałoby, oprócz straty czasu, 
również konsekwencje finansowe. Wprawdzie kara ad ludum była dla skaza-
nych z pewnością surowa, ale podobny skutek uzyskano by, wysyłając ich do 
przymusowej pracy w kopalni. Takie wstępne założenie wydaje się potwierdzać 
omawiany już fragment z Digestów, z którego wynika, iż damnatio in ludum 
wymierzana była zazwyczaj wobec iuniores, a więc wobec osób między 17. 
a 45. rokiem życia. T. Mommsen wywnioskował z tegoż cytatu, że do szkoły 
gladiatorów trafiały wyłącznie osoby będące w pełni sił i zdolne do podjęcia 
tego ciężkiego zajęcia, jakim był trening fechtunku41. Można dodać, iż przy 
stosowaniu damnatio ad ludum, oprócz powyżej wymienionych warunków 
fizycznych, uwzględniano również takie cechy psychiczne, jak: waleczność, 
nieustępliwość, wytrzymałość itd. Przymioty te z pewnością wpływały rów-
nież na atrakcyjność prezentowanych pojedynków, niestety brak jest źródeł 
wyjaśniających te wątpliwości.

Jeśli chodzi o rodzaj przestępstw, których popełnienie mogło skutkować 
zesłaniem do szkoły gladiatorów, sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana 
i niejednoznaczna. Jak już zaznaczono na podstawie relacji zawartej w Senten-
cjach Paulusa, kara ta była podstawową dolegliwością w przypadkach mniej 
poważnych przestępstw, analogicznie do damnatio ad metallum. W literaturze 

nych sobie nawzajem ciosach (ictus). Por. P. S. 5, 23, 4, gdzie użyto je raczej na oznaczenie 
„kłótni”.

41 T. Mommsen, Römisches..., s. 947. Por. też G.F. Falchi, Diritto penale romano (dottrine 
generali), s. 76. R. Auguet, Cruelty..., s. 153, pisze, iż najsilniejsi spośród jeńców trafiali 
do ludus; zapewne podobne założenie można by przyjąć dla skazańców. Dzięki przymio-
tom fizycznym najprawdopodobniej również Spartakus trafił do szkoły gladiatorów, na co 
wskazuje Flor. 2, 8, 8: [...] in honorem virium gladiator.
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współczesnej natomiast odnaleźć można wzmianki na temat morderstwa, 
zdrady, rabunku, podpalenia, a także świętokradztwa oraz buntu w wojsku42. 
Warto więc skonfrontować te informacje ze źródłami historycznymi, przede 
wszystkim prawnymi.

Najczęściej powoływanym w literaturze źródłem wskazującym na rodzaj 
zbrodni zagrożonych przez damnatio in ludum jest dziewiąta Declamatio 
Kwintyliana, w której opisuje on pobyt swojego bohatera w prywatnej szkole 
gladiatorów, pośród świętokradców (sacrilegi), podpalaczy (incendiarii) oraz 
morderców (homicidae)43. W celu weryfikacji tego przekazu warto przyjrzeć 
się bliżej rzymskim regulacjom dotyczącym penalizacji wspomnianych prze-
stępców.

Podstawowym źródłem prawnym dotyczącym karania świętokradztwa 
jest przekaz Ulpiana, w którym zaleca on karanie złodziei w zależności od 
okoliczności popełnienia przestępstwa. Zdaniem A. Dębińskiego, w tymże 
przekazie uwidoczniono wymiar kar za to przestępstwo w cesarstwie podczas 
dominacji postępowania kognicyjnego44.
D. 48, 13, 7 Ulpianus libro septimo de officio proconsulis
Sacrilegii poenam debebit proconsul pro qualitate personae proque rei condicione 
et temporis et aetatis et sexus vel severius vel clementius statuere. Et scio multos et 
ad bestias damnasse sacrilegos, nonnullos etiam vivos exussisse, alios vero in furca 
suspendisse. Sed moderanda poena est usque ad bestiarum damnationem eorum, qui 
manu facta templum effregerunt et dona dei in noctu tulerunt. Ceterum si qui interdiu 
modicum aliquid de templo tulit, poena metalli coercendus est, aut, si honestiore loco 
natus sit, deportandus in insulam est45.

42 M. Grant, Gladiatorzy, s. 27, wymienia podpalenie, rabunek, morderstw i zdradę, a R. Au-
guet, Cruelty..., s. 155, podpalenie, świętokradztwo i bunt w wojsku. Obaj autorzy nie 
wymieniają jednak źródeł, na jakich się opierają.

43 Quint. Decl. Mai. 9, 21: Morabar inter sacrilegos, incendiarios et, quae gladiatoribus una 
laus est, homicidas...

44 A. Dębiński, Sankcje karne za przestępstwo sacrilegium, Biul. Lub. Tow. Nauk. 34, 1993/1, 
s. 31.

45 „Prokonsul powinien wymierzyć karę za świętokradztwo łagodniej lub surowiej, w zależności 
od statusu osoby, jej wieku i płci, jak i czasu popełnienia zbrodni, czy też rodzaju przedmiotu 
przestępstwa. I wiem, że licznych świętokradców rzuca się dzikim zwierzętom, niektórych zaś 
pali się żywcem, innych zaś wiesza się. Lecz powinno się ograniczyć karę rzucenia dzikim 
zwierzętom do tych, którzy zbrojnie włamują się do świątyni w grupie i wynoszą ofiary dla 
bogów nocą. Temu zaś, który coś niewielkiego w ciągu dnia ze świątyni wynosi, powinna 
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Zgodnie ze słowami tego jurysty, świętokradztwo karane było przede 
wszystkim kwalifikowanymi formami kary śmierci46. Karę pozbawienia 
wolności, w postaci skazania do przymusowej pracy w kopalni, orzekano 
wyłącznie w przypadku drobnej kradzieży dokonanej w dzień, a więc w oko-
licznościach łagodzących normalny wymiar kary. Skoro zatem damnatio in 
ludum było sankcją karną zbliżoną do ad metallum, czasami nawet stosowaną 
zamiennie do niej, to jej wymierzenie w przypadku świętokradztwa możliwe 
byłoby wyłącznie w sytuacji złagodzenia ich odpowiedzialności. Obecność 
przestępców tego typu w szkole gladiatorów należałoby więc uznać za sytuację 
dość wyjątkową.

Kolejną grupą sprawców wymienioną przez Kwintyliana są podpala-
cze47. Kara za to przestępstwo od pradawnych czasów była bardzo surowa48, 
najprawdopodobniej z powodu niebezpieczeństwa, jakie taki czyn stwarzał. 
Biorąc bowiem pod uwagę ciasną zabudowę antycznego Rzymu oraz rodzaj 
używanego materiału budowlanego, widać wyraźnie, iż przypadki podpalenia 
stwarzały ogromne zagrożenie dla całej społeczności miasta. Stąd też już od 
ustawy XII tablic ochrona i zwalczanie ewentualnych pożarów były jednymi 

być wymierzana kara zesłania do kopalni albo, jeśli należy do honestiores, wypędza się go 
na wyspę”.

46 Wymiar kary ad bestias w przypadku sacrilegium potwierdza też męczeństwo świętej Tekli 
opisane w Acta sancti Pauli, 28. Zob. też Mart. Spect. 7. Na temat sacrilegium zob.: T. Mom-
msen, Römisches..., s. 760–772; E. Costa, Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, Bologna 
1921, s. 59–60 s. 126–128; G.F. Falchi, Diritto penale romano (i singoli reati), Padova 
1932, s. 188–190; W. Rein, Das Kriminalrecht..., s. 691 i n. w szczeg. 694; A. Dębiński, 
Sacrilegium w prawie rzymskim, Lublin 1995; O.F. Robinson, The Criminal Law of Ancient 
Rome, Baltimore 1995, s. 31, s. 83–84; A. Nogrady, Römisches..., s. 126–136.

47 Na temat tego przestępstwa, zob. T. Mommsen, Römisches..., s. 646; W. Rein, Das Krimi-
nalrecht..., s. 769 i n.; E. Costa, Crimini..., s. 170 i n.; G.F. Falchi, Diritto penale romano 
(i singoli reati), s. 159–160; G. MacCormack, Criminal Liability for Fire in Early and 
Classical Roman Law, Index 1972/3, s. 382–396; K. Amielańczyk, The Position of Incen-
dium in the Legislature of Cornelius Sulla Lex Cornelia de sicariis et veneficis, OIR 1999/5, 
s. 6–19; B. Sitek, Incendium fecerint... Przyczynek do studiów nad przestępstwem podpalenia 
w prawie rzymskim, cz. I, [w:] Salus rei publicae suprema lex. Ochrona interesów państwa 
w prawie karnym starożytnej Grecji i Rzymu, red. A. Dębiński, H. Kowalski, M. Kuryłowicz, 
Lublin 2007, s. 273–289.

48 Zob. D. 47, 9, 9: Qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit, vinctus 
verberatus igni necari (XII tabulis) iubetur, si modo sciens prudensque id commiserit; si 
vero casu, id est neglegentia, aut noxiam sarcire iubetur, aut, si minus idoneus sit, levius 
castigatur.
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z najistotniejszych zadań, początkowo konsulów, a w późniejszym czasie 
edylów oraz innych magistratur49.

Jeśli podpalenie zostało popełnione umyślnie, w celach rabunkowych 
lub w obrębie miast, to jego sprawcy byli traceni50. Jedynie w przypadkach 
podpaleń o mniejszym znaczeniu, jak podpalenie domu, rezydencji wiejskiej 
lub upraw, możliwe było wymierzenie kary przymusowej pracy w kopalni dla 
humiliores lub wygnania dla honestiores51:
P. S. 5, 20, 2
Qui casam aut villam inimicitiarum gratia incenderunt, humiliores in metallum aut 
in opus publicum damnantur, honestiores in insulam relegantur52.

P. S. 5, 20, 5
Messium sane per dolum incensores, vinearum olivarumve aut in metallum humiliores 
damnantur, aut honestiores in insulam relegantur53.

Co do zasady zatem, podpalacze karani byli bardzo surowo, a jedynie w przy-
padku okoliczności łagodzących możliwe było wymierzenie kary pozbawienia 
wolności. Jeśli więc ponownie uwzględni się podobieństwo damnatio ad lu-
dum i ad metallum, to można przyjąć, iż tylko nieliczni podpalacze, w mniej 
poważnych przypadkach, mogli trafić do szkoły gladiatorów.

Ostatnia grupa przestępców wspomniana w Declamationes Maiores 
to mordercy, których odpowiedzialność karna uregulowana była przede 
wszystkim w Lex Cornelia de sicariis et veneficis54.

49 Na ten temat, zob. G. MacCormack, Criminal..., s. 389; O.F. Robinson, Fire Prevention 
at Rome, RIDA, 1977/24, s. 377–388.

50 Zob. P. S. 5, 20, 1; D. 47, 9, 12, 1; D. 48, 19, 28, 12; D. 48, 8, 10; Coll. 12, 4, 1; Coll. 12, 5, 
1; Coll. 12, 6, 1; Coll. 12, 7, 2.

51 Por. też D. 48, 19, 28, 12. Inny był już jednak status domu czynszowego (insula), zob. D. 48, 
8, 10.

52 „Ci, którzy z powodu wrogości podpalili dom lub rezydencję wiejską, jeśli należą do hu-
miliores, skazywani są do prac w kopalni lub do przymusowych prac publicznych, jeśli do 
honestiores – wypędza się ich na wyspę”. Por. Coll. 12, 2, 1. 

53 „Umyślni podpalacze upraw winogron lub oliwek, jeśli należą do humiliores, skazywani są 
do prac w kopalni, a jeśli do honestiores, wypędzani na wyspę”. Por. Coll. 12, 3, 2.

54 Zob. T. Mommsen, Römisches..., s. 612 i n.; G.F. Falchi, Diritto penale romano (i singoli 
reati), s. 150 i n.; W. Rein, Das Kriminalrecht..., s. 407 i n.; U. Brasiello, Sulla riconstru-
zione dei crimini in diritto romano cenni sulla evoluzione dell’omicidio, SDHI 1976/42, 
s. 246–264; O.F. Robinson, The Criminal..., s. 41–46; A. Nogrady, Römisches..., s. 154–178. 
W polskiej romanistyce przede wszystkim prace K. Amielańczyka: Poena legis Corneliae, 
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P. S. 5, 23, 1
Lex Cornelia poenam deportationis infligit ei qui hominem occiderit eiusve rei causa 
furtive faciendi cum telo fuerit, et qui venenum hominis necandi causa habuerit 
vendiderit paraverit, falsum testimonium dixerit, quo quis periret, mortisve causam 
praestiterit. Quae omnia facinora in honestiores poena capitis vindicari placuit, 
humiliores vero in crucem tolluntur aut bestiis obiciuntur55.

Okazuje się, iż ustawa Sullańska penalizowała szereg przestępstw związa-
nych z pozbawieniem życia. Początkowo karą legis Corneliae było wygnanie, 
w późniejszym okresie natomiast, wraz z pojawieniem się dychotomii humilio-
res–honestiores w prawie karnym, ci pierwsi skazywani byli za wymienione 
przestępstwa na kwalifikowane formy kary śmierci. W omawianym okresie, 
a więc I w. n.e., w którym żył Kwintylian, karą za zabójstwo dokonane przez 
osobę spośród humiliores była zatem z pewnością śmierć56. Dopiero w wyniku 
wystąpienia okoliczności łagodzących odpowiedzialność sprawcy możliwe 
byłoby zastosowanie kary ad ludum lub podobnej. Taka sytuacja została opi-
sana w cytowanym wyżej fragmencie Sentencji Paulusa, gdy podczas bójki 
doszło do śmierci jednej ze stron57. Sędzia mógł zatem w takiej sytuacji orzec 
skazanie do szkoły gladiatorskiej lub kopalni dla humiliores, a wygnanie połą-
czone z konfiskatą majątku dla honestiores. W bójce z pewnością brały udział 
przynajmniej trzy osoby i niezależnie od tego, kto wymierzył cios śmiertelny, 

[w:] Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 1996, 
s. 143–153; Rzymskie prawo karne w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006, oraz 
niedawno opublikowana Lex Cornelia de sicariis et veneficis. Ustawa Korneliusza Sulli 
przeciwko nożownikom i trucicielom, Lublin 2011.

55 „Lex Cornelia nakłada karę wygnania na tego, kto zabija człowieka, jeśli dokonał tego w celu 
kradzieży przy użyciu broni, jak i na tego, kto posiada, sprzedaje lub przygotowuje truciznę 
w celu zabicia człowieka; także na tego, kto świadczy nieprawdę, na skutek czego ktoś może 
umrzeć lub stwarza przyczynę jego śmierci. Uznano, iż za wszystkie te przestępstwa należy 
wymierzyć honestiores karę śmierci, a humiliores – karę ukrzyżowania lub rzucenia dzikim 
zwierzętom”.

56 D. 48, 8, 3, 5: Legis Corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est et omnium 
bonorum ademptio. Sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut 
poenam legis sustineant: humiliores enim solent vel bestiis subici, altiores vero deportantur 
in insulam.

57 Zob. P. S. 5, 23, 4 (Coll. 1, 7, 2). Szczegółowa naliza tego przypadku, zob. M. Balzarini, 
Appunti sulla rixa nell diritto criminale romano, Labeo 1982/28, s. 35 i n.; także: M. Mossa-
kowski, Rixa, czyżby starorzymskie chuligaństwo?, [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w prawie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2010, 
s. 197–211.
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winni śmierci ofiary byli wszyscy biorący czynny udział w zdarzeniu58. Można 
natomiast przypuszczać, iż uczestnicy nie działali z zamiarem zabicia; brako-
wało więc niezbędnego animus occidendi do uznania ich winy umyślnej. Stąd, 
skoro popełnili czyn bardziej przypadkiem niż celowo, zasługiwali na mniej 
surową karę. Warto też zaznaczyć, iż okolicznością łagodzącą odpowiedzial-
ność sprawców mógł być fakt, że również ofiara brała najprawdopodobniej 
czynny udział w tym zdarzeniu.

W oparciu o powyższą analizę sankcji karnych należy przyjąć, iż obecność 
morderców, podpalaczy oraz świętokradców w ludus stanowiła raczej sytuację 
wyjątkową. Mogli oni bowiem tam trafić wyłącznie w przypadkach złagodzenia 
odpowiedzialności. Należy więc uznać przekaz Kwintyliana za niezgodny ze 
stanem prawnym lub znaleźć inne powody obecności wymienionych prze-
stępców w szkole gladiatorskiej. Taką próbę podjął G. Ville, który zasugero-
wał, iż wymieniając grupy tych sprawców, autor miał na myśli nie damnati, 
a noxae, czyli niewolników oddanych do szkoły w wyniku odpowiedzialności 
noksalnej. Wniosek swój poparł wcześniejszym fragmentem z tej declamatio, 
w którym ten sam bohater opowiada sędziom o porwaniu przez piratów59. 
Wspomina on, iż podczas tej niewoli stał się gladiatorem i przebywał pośród 
niewolników wysłanych tam przez ich właścicieli (dedita noxae mancipia). 
Zdaniem francuskiego badacza, obie cytowane relacje Kwintyliana odnoszą 
się do tej samej sytuacji60.

Ostatnimi przestępstwami zagrożonymi karą ad ludum, powoływanymi 
w literaturze, są rabunek i dezercja. Wydaje się, iż w zakresie dotyczącym 
wymienionych czynów założenia te oparte są na tekście Epitome Florusa, 
z którego wynika, iż Spartakus mógł trafić do szkoły gladiatorów Lentulusa 
właśnie wskutek skazania za wspomniane przestępstwa61:

58 Pomimo to, iż co do zasady rixa kojarzona była w dwoma osobami, por. D. 47, 8, 4, 3: 
[...] namque turbam multitudinis hominum esse turbationem et coetum, rixam etiam duorum. 
Ta różnica wynika jednak najprawdopodobniej z różnych znaczeń tego słowa. W omawianym 
fragmencie z pewnością chodzi o więcej niż dwie osoby, por. M. Balzarini, Appunti..., s. 36.

59 Quint. Decl. Mai. 9, 5. Audite, audite, iudices, novam captivi querelam: iam miser apud 
piratas non eram; alebat devotum corpus gravior omni fame sagina, et inter dedita noxae 
mancipia contemptissimus tiro gladiator, ut novissime perderem calamitatis meae innocen-
tiam, discebam cotidie scelus.

60 Zob. też T. Wiedemann, Emperors..., s. 106. Oprócz analizy tekstów prawnych autor po-
wołuje się na historię Lareolusa opisaną w Mart. Spect. 7, 7.

61 R. Auguet wspomina jeszcze o karalności zdrady, ale być może chodziło mu również 
o dezercję; zob. R. Auguet, Cruelty..., s. 155. Dodać należy, iż termin latro oznaczać też 
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Flor. 2, 8, 8
Nec abnuit ille de stipendiario Thrace miles, de milite desertor, inde latro, deinde in 
honorem virium gladiator62.

Rodzaj wymierzanych kar w przypadku dezercji zależał każdorazowo 
od okoliczności popełnienia tej zbrodni oraz cech osobowych sprawcy63. 
Kazuistyczne przedstawienie wszystkich stanów faktycznych wypełniają-
cych znamiona jego popełnienia zdecydowanie wykracza poza ramy tego 
opracowania, warto zatem jedynie się skupić na rodzajach sankcji karnych 
stosowanych wobec dezerterów. Pomóc w tym może katalog kar stosowanych 
w rzymskim prawie wojskowym, sporządzony przez Modestyna w czwartej 
księdze De poenis:
D. 49, 16, 3, 1 Modestinus libro quarto de poenis
Poenae militum huiuscemodi sunt: castigatio64, pecuniaria multa, munerum indictio, 
militiae mutatio, gradus deiectio, ignominiosa missio. Nam in metallum aut in opus 
metalli non dabuntur nec torquentur65.

Nie jest to oczywiście wyczerpujące wyliczenie, warto jednak zauważyć, 
iż nie zawiera ono w ogóle kar pozbawienia wolności66. Co więcej, w treści 
tego fragmentu pada wyraźne stwierdzenie, iż żołnierze nie mogli być skazy-

może najemnego żołnierza; zob. J. Sondel, Słownik..., s. v. latro. Mało prawdopodobne 
jest jednak, aby po popełnieniu dezercji żołnierz mógł zostać najemnikiem. Szczegółowa 
analiza sposobu, w jaki Spartakus trafił do szkoły gladiatorów, zob. P. Kubiak, Spartakus 
a rzymskie prawo karne (w druku).

62 Lucius, Anneus Florus, Zarys dziejów rzymskich, tł. I. Lewandowski, Wrocław 1973, s. 80. 
„Nie odrzucił ich od siebie ów człowiek, który z najemnika trackiego stał się żołnierzem, 
z żołnierza – zbiegiem, następnie zbójem, a wreszcie z uwagi na siłę – gladiatorem”

63 Analiza sankcji karnych oraz samych postaci tego przestępstwa, zob. G. Kuleczka, Studia 
nad rzymskim wojskowym prawem karnym, Poznań, 1974, s. 84 i n.

64 Castigatio to również chłosta, w tym znaczeniu jednak, że jeśli uwzględni się narastającą 
surowość sankcji karnych, to raczej oznaczać będzie upomnienie; zob. J. Sondel, Słownik..., 
s. v. castigatio.

65 „Istnieją następujące rodzaje kar wojskowych: upomnienie, grzywna pieniężna, nałożenie 
dodatkowych obowiązków, zmiana rodzaju wojsk, degradacja oraz dyscyplinarne zwolnienie 
z wojska. Żołnierze jednak nie są zsyłani do kopalni lub prac w kopalni ani torturowani”.

66 Także G. Kuleczka nie wymienia ich nigdzie w swojej pracy, przynajmniej nie w odniesieniu 
do dezercji. Jak już bowiem było to analizowane, w przypadku popełnienia bardzo poważ-
nych przestępstw dopuszczalne było stosowanie tortur oraz kwalifikowanych form kary 
śmierci. W tych przypadkach jednak najpierw następowało zwolnienie żołnierza z przysięgi. 
Damnatio ad ludum była też mało prawdopodobna w stosunku do żołnierzy, ponieważ miała 
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wani ani do przymusowych prac w kopalni (in metallum lub opus metalli), ani 
nie mogli być torturowani. W związku z powyższym można chyba przyjąć, 
że mało jest prawdopodobne, aby możliwe było skazanie żołnierzy do walki 
w szkole gladiatorów.

W kontekście przeprowadzonej analizy z pewnością nie stanowi zasko-
czenia fakt, że również w przypadku rabunku sankcje karne przewidziane za 
to przestępstwo są surowsze niż omawiana kara67.
D. 48, 19, 28, 15 Callistratus libro sexto de cognitionibus
Famosos latrones in his locis, ubi grassati sunt, furca figendos compluribus placuit, ut 
et conspectu deterreantur alii ab isdem facinoribus et solacio sit cognatis et adfinibus 
interemptorum eodem loco poena reddita, in quo latrones homicidia fecissent: nonnulli 
etiam ad bestias hos damnaverunt68.

Zastosowanie najsurowszych kar w przypadku rabunku było jak najbardziej 
uzasadnione, gdyż rabusie nie tylko co do zasady działali w grupie z zamiarem 
dokonania kradzieży, lecz także przy popełnianiu tego czynu dopuszczali się 
zabójstw, o czym informuje również powyższy tekst. Zdaniem Seneki, rabusie 
cechowali się najbardziej karygodnym nastawieniem69.

Z przeprowadzonej analizy wynika zatem, że damnatio in ludum orzekano 
przede wszystkim w sytuacjach popełnienia mniej poważnych przestępstw, jak 
i w przypadkach dopuszczenia się poważniejszych czynów, ale i wystąpienia 
pewnych okoliczności łagodzących odpowiedzialność ich sprawcy. Taką re-
fleksję wydaje się także potwierdzać lektura De Spectaculis Tertuliana, który 
atakując okrucieństwo kar związanych z walką na arenie, stwierdza przy oka-
zji, iż można było zostać w ten sposób ukaranym z powodu bardzo drobnego 

charakter hańbiący i niewolniczy. Por. też C.E. Brand, Roman Military Law, Austin 1968, 
s. 104–106.

67 I to od najdawniejszych czasów – Liv. 39, 2: Magnus motus servilis eo anno in Apulia fuit. 
Tarentum provinciam L. Postumius praetor habebat. Is de pastorum coniuratione, qui vias 
latrociniis pascuaque publica infesta habuerant, quaestionem severe exercuit. Ad septem 
milia hominum condemnavit: multi inde fugerunt, de multis sumptum est supplicium. Por. 
też Sen. Epist. 7, 3-5, analizowane szczegółowo w P. Kubiak, Szkice z zakresu rzymskiego 
prawa karnego – skazanie na udział w igrzyskach gladiatorskich.

68 „Zdaniem większości, notoryczni rabusie wieszani są w tych miejscach, w których rabo-
wali, aby tym widokiem odstraszyć innych od tych zbrodni i, gdy kara została wykonana, 
aby przynieść pociechę bliskim i znajomym zabitych w tych miejscach, w których rabusie 
dokonywali morderstw: niektórzy jednak rzucali ich zwierzętom”.

69 Sen. Ben. 5, 14: Sic latro est, etiam antequam manus inquinet: quia ad occidendum iam 
armatus est, et habet spoliandi atque interficiendi voluntatem.
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przewinienia (de leviore delicto)70. Jak zostało to już również zaznaczone, 
o zastosowaniu tej kary w innych przypadkach można wnioskować jedynie 
pośrednio – w drodze analogii do kary zesłania do kopalni.

Na koniec rozważań dotyczących damnatio in ludum warto poświęcić 
kilka uwag na temat jej surowości, a więc warunków, jakie panowały w szko-
łach gladiatorskich oraz codziennego życia skazańców. Umożliwi to bowiem 
dokonanie oceny stopnia jej dolegliwości oraz umiejscowienie jej w ramach 
systemu rzymskiego prawa karnego. Nie jest to jednak zadanie proste, gdyż 
źródła historyczne oraz znaleziska archeologiczne nie są jednoznaczne w tej 
kwestii i wskazują, iż na owe warunki wpływało wiele czynników, jak np. po-
łożenie szkoły, zamożność właściciela lub prowincji, w której się znajdowała, 
a przede wszystkim surowość stosowanej dyscypliny.

Co do zasady, ludus nie było więzieniem; jak jednak zauważa G. Ville, 
nie dotyczyło to oczywiście miejsc, gdzie umieszczeni byli damnati71. Trud-
no bowiem wyobrazić sobie, aby skazańcy dobrowolnie przybywali w za-
mknięciu, niejednokrotnie w dość ciężkich warunkach. Nie mogli oni zatem 
opuszczać terenu szkoły i najprawdopodobniej byli pod ciągłym nadzorem 
nie tylko lanisty, lecz także straży. W tym celu też zapewne byli odizolowani 
od pozostałych gladiatorów72. W świetle powyższego dość zagadkowe wydaje 
się wspominane zdarzenie, które Pliniusz relacjonował cesarzowi Trajanowi. 
Skoro ludus było dla skazanych instytucją zamkniętą, to w jaki sposób mogli 
oni pełnić obowiązki niewolników publicznych? Trudno na to pytanie znaleźć 
odpowiedź; być może wykonywane przez nich prace odbywały się także pod 
nadzorem, ale są to jedynie przypuszczenia. Możliwe jest także, iż ciągła 
kontrola nad skazanymi nie była konieczna, gdyż osobom takim po wydaniu 
wyroku malowano tatuaż na twarzy lub innych częściach ciała73. Taki element 
stygmatyzacji mógł być wystarczający do sprawowania nad nimi kontroli 
społecznej; utrudniał jednocześnie ucieczkę skazanych oraz umożliwiał ich 
pochwycenie w razie jej powodzenia.

70 Tert. Spect. 19, 4: Etiam qui damnantur in ludum, quale est ut de leviore delicto in homicidas 
emendatione proficiant?

71  G. Ville, La gladiature..., s. 300–301.
72  T. Mommsen, Römisches..., s. 954; R. Auguet, Cruelty..., s. 179; A. Futrell, The Roman 

Games. Historical sources in Translation, Oxford 2006, s. 142.
73  Zob. C.Th. 9, 40, 2. F. Millar wskazał, iż chodzi w tym przypadku o tatuaż, a nie wypalany 

znak; zob. F. Millar, Condemnation to Hard Labour in the Roman Empire from the Julio – 
Claudians to Constantin, PBSR 1984/52, s. 128.
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Codzienne życie w ludus było dość ciężkie. Część dzisiejszych badaczy 
podkreśla surową dyscyplinę, bezlitosne kary oraz trud nieustannych ćwi-
czeń jako cechy charakterystyczne pobytu w szkole gladiatorów74. Odkrycia 
archeologiczne po części potwierdzają trudne warunki, w których mieszkali 
gladiatorzy, oraz stosowanie względem nich dotkliwych sankcji w przypadku 
nieposłuszeństwa75. Na surowość dyscypliny panującej w ludus wskazywać 
może chociażby treść przysięgi, jaką składały osoby wolne, zobowiązujące 
się do walki na arenie w celach zarobkowych: uri vinciri verberari virgis fer-
roque necari76. Najprawdopodobniej użyte słowa nie stanowiły tylko figury 
retorycznej, lecz odnosiły się do realnych zagrożeń i kar, jakie mogły spotkać 
gladiatorów podczas szkolenia.

Z drugiej strony jednak, w obrębie szkoły mieszkały także osoby, które 
można chyba określić wspólnym terminem personelu. Ich zadaniem było 
dbanie o zdrowie i umiejętności przyszłych zwycięzców. Personel tworzyły 
trzy grupy: ministri, doctores lub magistri oraz lekarze. Ci pierwsi zajmowali 
się ogólnie utrzymaniem szkoły, jej administrowaniem i troską o uzbrojenie. 
Do nich między innymi należeli także masażyści – unctores, których zadaniem, 
podobnie jak i lekarzy, było dbanie o dobrą kondycję umieszczonych tam 
osób. Doctores lub magistri zajmowali się szkoleniem gladiatorów77. Byli to 
mistrzowie fechtunku o wyjątkowych umiejętnościach, o czym może świad-
czyć cytowany już epizod wykorzystania ich do szkolenia także regularnych 
żołnierzy78. W literaturze również wielokrotnie podkreślano ogromną biegłość 
gladiatorów we władaniu bronią i porównywano ją na przykład z umiejętno-
ściami oratorskimi79.

Zadaniem lekarzy było oczywiście dbanie o zdrowie i odpowiednią tężyznę 
fizyczną gladiatorów. Podobnie jak doctores, najprawdopodobniej również 
lekarze pracujący w ludus należeli do elity. Wystarczy chyba nadmienić, iż 

74 Tak R. Auguet, Cruelty..., s. 155; M. Grant, Gladiatorzy, s. 37. Inaczej jednak D.G. Kyle, 
Spectacles..., s. 84, który stwierdza, że być może żyli nawet lepiej niż zwykli obywatele.

75 A. Futrell, The Roman..., s. 142. W Pompejach odnaleziono bardzo małą salę, która służyła 
z pewnością jako rodzaj izolatki lub karceru.

76 U. Brasiello uważa, iż sytuacja faktyczna skazanych in ludum oraz auctorati była bardzo 
zbliżona; zob. U. Brasiello, La repressione..., s. 384.

77 A. Futrell, The Roman..., s. 138, odróżnia doctores jako ekspertów od danego sposobu walki 
od magistri, czyli wysłużonych gladiatorów.

78 Val. Max. 2, 3, 2.
79 Zob. Quint. Inst. 5, 13, 54; Epict. Diat. 3, 15 oraz Cic. Orat. 228. Por. M. Grant, Gladiatorzy, 

s. 37; A. Futrell, The Roman..., s. 139.
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najsławniejszy lekarz antyczny Galen, zanim stał się nadwornym medykiem 
cesarza Marka Aureliusza, doskonalił swoje umiejętności właśnie w szkole 
gladiatorów80.

Z powyższego krótkiego opisu warunków panujących w ludus można 
wyciągnąć wniosek, iż rzeczywiście charakter odbywanej kary damnatio ad 
ludum w dużym stopniu zależny był od rozmaitych czynników, niekoniecznie 
zatem stanowił dla skazanego karę o wysokim stopniu dolegliwości.

Oprócz codziennego życia w szkole, obowiązkiem skazanego na tę karę 
było także branie udziału w igrzyskach. W oparciu o źródła historyczne oraz 
znaleziska archeologiczne ustalono, iż poza wyjątkowymi sytuacjami, gla-
diatorzy walczyli dwa lub trzy razy do roku81. Nie pojedynkowano się więc 
często. Dodatkowo biorąc pod uwagę to, że mogły się one zakończyć remisem 
lub nawet w przypadku przegranej missio, czyli oszczędzeniem pokonanego, 
można chyba uznać, iż kara ta nie należała do nadmiernie surowych, zwłaszcza 
w odniesieniu do realiów życia w ówczesnych czasach. Oczywiście zdarzały się 
także sytuacje, gdy pomimo wygranej gladiator ginął wskutek poniesionych ran. 
Taka ewentualność, chociaż mogła mieć miejsce, nie stanowiła jednak reguły.

Zgodnie z wyliczeniami A. Futrell, ryzyko poniesienia śmierci w przypadku 
wygranego pojedynku wynosiła jedynie 10 procent, a w przypadku porażki 
– około 1/5 przynajmniej w I w. n.e. W późniejszym okresie sytuacja jednak 
uległa zmianie82. Niezależnie jednak od okresu, szanse na przeżycie wzrastały 
wraz z ilością odbytych walk, ponieważ gladiator miał większe doświadczenie, 
mniej przeciwników na tym poziomie, stąd i mniej pojedynków oraz większą 
popularność, a więc i szansę na missio w przypadku porażki83. Wraz z ilością 
wygranych zmieniała się najprawdopodobniej także jego sytuacja w ludus, 
stawał się bowiem dla jego właściciela dość znaczącą inwestycją, co mogło 
powodować poprawę jego warunków życia.

Zestawiając natomiast damnatio in ludum z ad metallum, należy zauważyć, 
iż część doktryny postrzega ją jako karę łagodniejszą, choć w obu przypadkach 

80 M. Grant, Gladiatorzy, s. 37; A. Futrell, The Roman..., s. 141–142. Z tej przyczyny także 
szkoły gladiatorskie były czasem budowane w okolicy o bardzo zdrowym klimacie.

81 T. Wiedemann, Emperors..., s. 120; F. Auguet, Cruelty..., s. 180.
82 Głównie na skutek tego, iż coraz częściej występowały na arenie osoby nieprzeszkolone lub 

skazańcy, z powodu braku profesjonalnych gladiatorów. Stąd śmiertelność sięgała nawet 
połowy uczestników igrzysk, por. A. Futrell, The Roman..., s. 144.

83 T. Wiedemann, Emperors..., s. 121; A. Futrell, The Roman..., s. 144. Gladiatorzy dożywali 
czasem nawet późnych lat starości.



Szkice z zakresu rzymskiego prawa karnego... 107

szanse przeżycia bywały czasami minimalne84. Trzeba jednak przyznać, że 
praca w kopalni rzeczywiście stanowiła niezwykle surową formę kary, zrów-
nywaną niekiedy nawet z wyrokiem śmierci85, tym bardziej iż co do zasady 
wymierzano ją dożywotnio, podczas gdy w przypadku damnatio in ludum już 
po pięciu latach możliwe było definitywne opuszczenie murów szkoły. Istotny 
jest także fakt ogromnych dodatkowych cierpień, bicia i chłosty, obowiązku 
noszenia ciężkich łańcuchów, a także braku dbałości o osadzonych w kopal-
niach – inaczej niż miało to miejsce w ludus. W związku z powyższym należy 
się chyba zgodzić z tym, iż kara damnatio in ludum stanowiła lżejszą formę 
skazania na przymusowe prace. Dodać jednak warto, że obie kary postrzegane 
były jako równorzędne pod względem wymiaru, zaś czynnikiem decydującym 
o zastosowaniu in ludum wydają się być pewne cechy skazanego, o czym była 
mowa wyżej.

Zastanawiająca jest uwaga G. Villego dotycząca porównania dotkliwości 
skazania ad ludum venatorium w stosunku do ad ludum gladiatorium. Jego 
zdaniem bowiem, odbycie walki ze zwierzętami było mniej niebezpieczne 
niż pojedynki gladiatorów86. Takie spostrzeżenie umożliwiałoby gradację 
tych kar przy wymierzaniu kary skazanemu. Z powodu braku źródeł trudno 
jednak ustosunkować się do tej opinii; wydaje się, że obie kary nie były w ten 
sposób różnicowane przez Rzymian. Stosowanie jednej bądź drugiej najła-
twiej chyba wytłumaczyć przyczynami czysto praktycznymi, jak istnienie na 
danym terenie odpowiedniej szkoły lub zapotrzebowanie na myśliwych albo 
gladiatorów z powodu zbliżających się igrzysk. Tym bardziej iż ryzyko utraty 
życia w wyniku obu form walki na arenie było porównywalne.

Na koniec warto wspomnieć o procesie stopniowego ograniczania za-
stosowania tej sankcji karnej, które należy ściśle powiązać z eliminowaniem 

84 R. Auguet, Cruelty..., s. 154. Oczywiście dla obywateli obie były dotkliwe, gdyż pozbawiały 
ich wolności oraz praw obywatelskich. T. Wiedemann, Emperors..., s. 105, twierdzi, że przy 
innych karach pozbawienia wolności, jak opus metalli lub damnatio ad metallum, szanse 
przeżycia także bywały minimalne. J. Burdon, Slavery as a Punishment in the Roman 
Criminal Law, [w:] Slavery and Other Forms of Unfree Labour, London, New York 1988, 
s. 76, dodaje, iż skazywanych in ludum nie traktowano nadmiernie surowo, mieli się oni 
bowiem dobrze prezentować podczas igrzysk.

85 Tak C. Ferrini, Diritto..., s. 152, oraz J. Burdon, Slavery..., s. 75, cytując Callistratusa D. 
48, 19, 28 pr.: [...] deinde proxima morti poena metalli coercitio [...]. W polskiej romanistyce 
zob. A. Pawłowska, Sposoby wykonania kary śmierci w relacjach Tacyta i Swetoniusza, 
St. Prawnoustr. 2006/7, s. 77–90.

86 G. Ville, La gladiature..., s. 234.
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igrzysk gladiatorskich z życia publicznego Rzymian. Pierwszym aktem tego 
typu był edykt Konstantyna Wielkiego z 325 r. n.e.87 Zasługuje on jednak na 
szczególną uwagę, gdyż dotyczy on bezpośrednio właśnie analizowanej kary 
in ludum i wprost wskazuje na jej powiązania z zesłaniem do kopalni:
C. Th. 15, 12, 1
Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent. Quapropter, qui 
omnino gladiatores esse prohibemus eos, qui forte delictorum causa hanc condicionem 
adque sententiam mereri consueverant, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine 
suorum scelerum poenas agnoscant88.

Wprawdzie w treści tego edyktu nie wskazano rodzaju zastępowanej 
sankcji karnej, można jednak założyć, że chodzić może właśnie o damnatio 
ad ludum89. Dopuszczalne byłoby także przyjęcie, iż tym edyktem Konstantyn 
chciał zakazać wymierzania kary ad gladium ludi, ale wydaje się to jednak 
bardzo mało prawdopodobne, jeśli weźmie się pod uwagę charakter sankcji 
karnej, jaką proponuje w zamian. Kara ad metallum bowiem – podobnie jak 
damnatio ad ludum – dotyczyła utraty wolności, a nie życia, i w związku z tym 
z pewnością nie byłaby równorzędną alternatywą dla egzekucji w postaci 
damnatio ad gladium ludi. Zamiarem cesarza była zatem najprawdopodobniej 
zamiana kar o tym samym charakterze i stopniu dolegliwości, a nie generalne 
złagodzenie odpowiedzialności sprawców wysyłanych na arenę.

Działania podjęte przez Konstantyna Wielkiego nie przyniosły najpra-
wdopodobniej jednak zamierzonego efektu, gdyż do podobnego problemu 
odniósł się również cesarz Walentynian w 365 r. n.e.90, wypowiadając się 
zdecydowanie, iż nie można za jakiekolwiek przestępstwo skazywać chrześci-

87 Zachowany także w Kodeksie Justyniańskim, C. 11, 44, 1: Cruenta spectacula in otio civili 
et domestica quiete non placent. quapropter omnino gladiatores esse prohibemus.

88 „W czasie publicznego pokoju i wewnętrznego spokoju okrutne widowiska nie sprawiają 
nam przyjemności. Z tego powodu, ponieważ zakazujemy, aby istnieli gladiatorzy, sprawisz, 
aby ci, którzy być może z powodu popełnionych czynów zwyczajowo zasłużyli na taki stan 
i wyrok, raczej służyli w kopalni, aby bez rozlewu krwi ponieśli kary za swoje przestępstwa”.

89 Choć np. J. Carcopino, Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warsza-
wa 1960, s. 282, przyjął, iż chodzi w tym tekście o damnatio ad bestias. Trudno się z tym 
jednak zgodzić, gdyż treść konstytucji nie wskazuje w żaden sposób na taki zamiar cesarza.  
Po drugie, kara ta była oficjalnie uznawana jeszcze w czasach Justyniana. 

90 C. Th. 9, 40, 8: Quicumque christianus sit in quolibet crimine deprehensus, ludo non adiu-
dicetur. Quod si quisquam iudicum fecerit, et ipse graviter notabitur et officium eius multae 
maximae subiacebit. 
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janina do szkoły gladiatorów.  Najwyraźniej zatem w połowie IV w. n.e. nadal 
stosowano tę formę represji karnej. Co więcej, warto zauważyć, że Walentynian 
nie zniósł jej całkowicie, lecz ograniczył jej wymierzanie jedynie w stosunku 
do chrześcijan, nadal więc można było ją stosować wobec pozostałych osób.

Trudno jest stwierdzić, jakie były losy damnatio ad ludum w późniejszym 
czasie, nie zachowały się bowiem źródła historyczne odnoszące się bezpo-
średnio do niej. Z pewnością pod koniec IV w. n.e. istniały jeszcze szkoły 
gladiatorskie, co wynika pośrednio z konstytucji Arkadiusza i Honoriusza91. 
Nie jest to jednak równoznaczne z obowiązywaniem omawianej sankcji kar-
nej. Dopiero zlikwidowanie przez cesarza Honoriusza szkół gladiatorskich 
w 399 r. n.e. można uznać za ostateczny kres zastosowania również damnatio 
ad ludum, skoro przestały tym samym istnieć miejsca, gdzie skazańcy mogli 
być umieszczeni92. Taki wniosek potwierdza także niemal całkowity brak 
wzmianek dotyczących tej kary w Kodeksie Teodozjańskim oraz kodyfikacji 
Justyniańskiej93.
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Przemysław KUBIAK

SKETCHES ABOUT ROMAN CRIMINAL LAW  
– DAMNATION TO GLADIATORIAL SCHOOL (DAMNATION IN LUDUM)

(S u m m a r y)

Condemnation to the school of gladiators (damnatio in ludum) was one of the most intrigu-
ing penalties in Roman Criminal Law. Condemned were sent to ludus to train gladiatorial skills 
and fight during the games. Of course, its existence was closely connected with ludus, and thus 
it appeared in public law in I century b.C., after the gladiatorial schools were widely built (at 
least from 105 b.C. – Val. Max. 2, 3, 2; Cic. Tusc. 2, 41; Plin. Nat. 33, 16). From I century A.D. 
on, it was definitely quite common penalty (Plin. Epist. 31; lex Petronia de servis).

The most important thing however is, that it was not a death penalty – it deprived condemned 
of liberty, they became slaves, and also they had to stay in ludus, as in the prison (D. 48, 19, 8, 
11; P. S. 5, 17, 2), but they did not have to die during the games. Even more, after three years 
of service they could be liberated from the penalty, and after another two years – regain their 
freedom (Coll. 11, 7, 4).

As it was a general rule in Roman Criminal Law, slaves and humiliores could be condemned 
in such a way (D. 48, 19, 8, 12; P. S. 5, 23, 4). Damnatio in ludum was very similar to damnatio 
ad metallum, so one can draw some conclusion on such comparison. Some authors suggest, that 
criminals were condemned to ludus in cases of sacrilege, arson, homicide, robbery and desertion 
(thesis based probably on Quint. Decl. Mai. 9, 21 and Flor. 2, 8, 8), but closer analysis of Ro-
man legal regulations shows, that it was a penalty of lesser crimes or mitigation of punishments 
(D. 48, 13, 7; P. S. 5, 20, 2 and 5; P. S. 5, 23, 4; D. 49, 16, 3, 1; D. 48, 19, 28, 15).
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Though from one point of view it was a severe penalty, resulting in death sometimes, in 
general it may be compared with damnatio ad metallum and other non-lethal penalties. The 
discipline in ludus might have been cruel and hard, but there was also a chance to survive the 
time of punishment (according to some even in case of loss during games - missio) and regain 
freedom, not to mention quite good physical care like attention of doctors or massages.

Its close connection with gladiatorial games was also the reason of its disappearance from 
Roman Criminal Law, as late as the end of IV century A.D. (C. Th. 15, 12, 1; C. Th. 9, 40, 8; 
C. Th. 15, 12, 3).


