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Ihmiskunta yleensä.

uskontomme pyhät alku-ticdot, että muut-
kin kansojen wanhimmat muistojutut wiittaawat
siihen, että ihmis-kunnan alku-perä on ollut Keski-
aasiassa. Siellä on luontokin niin runsaasti jaka-
nut kauneuttansa, että nämät paikka-kunnat Mosek-
sen kirjoissa täydellä oikeudella kutsutaan "Paratii«
siksi" eli "Jumalan puu-tarhaksi". Pyhä Raa-
mattu, joka on uskottawista historiallis-tiedoista
wanhin, kertoo, niinkuin tiedämme, että ihmiset owat
lähteneet yhdestä paris-kunnasta, Aatamista ja Ee-
wasta. Mutta ihmiskunta häwitettiin pian pahuu-
tensa tähden; ainoastaan Noa perheenensä jätetliin
elämään. Kolme poikansa Sem, Ham ja laphetti
tuliwat nyt uuden ihmissuwun esi-isiksi. Sittemmin
owat myöskin maanpallon kansat näistä Noan
pojista saaneet nimitystä, kun owat jakauneet kol-
meen isoon lahkoon: Semilaiset, Hamilaiset ja la-
phettilaiset.

Koska nyt aikojen kuluessa ihmiset yhä lewisi-
wät lewiämistänsä maan päällä, muuttuiwat he wähi-
tellen ulko-muotonsa puolesta toisistansa eiiäwäisiksi.
Tähän oli monta waikuttawaa syytä, milloin eri
ilma-ala ja muu asunto-paikan eroowaisuus, milloin
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eri simistyksen- ja elatuksen-tila. — Sentähden ha-
josiwatkin ihmiset eri kansoihin; kansa, näet, on yksi
yhteis-elämään liitetty wäen-paljous, joka kieleltä
tahi ulko-muodolta, tawoilta, uskonnolta ja halli-
tus-muodoltansa taidetaan muista kansoista erittää.
Mutta muutamat kansat pysyiwät likemmässä suku-
laisuudessa toisillensa, toiset taas mallankin »vieraan-
tuimat ja sillä tawoin on syntynyt koko maan-pii-
rissä wiisi eri ihmis-lajia eli luokkaa, jotkakuitenkin
kaikki, — kun owat yhdestä paris-kunnasta saaneet
alkunsa, — owat itsestänsä yhtä pätewät, waikka
monenlaiset seikat owatkin estäneet heitä samaan
kuntoon pääsemästä. Nämät ihmisluokat owat:

K. «Kaukasolainen ihmisluokka, johon
kuulumat kaikki Eurooppalaiset, paitsi suoma-
laista kansan-lahkoa, Länsi aasialaiset ja Poh-
jois ahrikkalaiset. Tämä luokka, joka on Kau-
kasen wuori-selänteen mukaan nimitetty, on kaikista
etewimpänä pidettäwä. Sillä tämä on se ainoa,
johon simistys on oikein päässyt juurtumaan ja
josta se sitten on lcwinnyt toisille kansa-kunnille.
Sentähden »voimmekin sen sanoa ihmiskunnan joh-
dattajaksi. Hänen jalo kutsumuksensa näyttää ole-
wan siivistyttää wielä raakuudessa eläwiä »veljiänsä.
Myöskin ihmiskunnan historia kertoilee melkein ai-
noastaan tähän kuulumien kansojen »vehkeistä ja
edistymisestä. — Waalea iho, pitkät ja pehmeät
hiukset ynnä kaunis ja soma kaswojen muoto owat
Kaukasen ihmis-luokan tunnus-merkit.
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2. Mongolilainen ihmisluokka; siihen
kuuluu isoin osa Aasian asukkaita, jos Länsi-aasia-
laiset eroltamme, »vieläpä Suomalaiset kansat Eu-
roopassa ynnä Eskimot Pohjois-amerikassa. Siihen
kuulumilla kansoilla on enimmitten waalean-keltai-
nen iho, karheat hiukset, silmän-nurkat »vinossa ja
poskipäät (sasupäät) pystyssä. Suomalaiset owat
tässä luokassa melkein ainoat, jotka owat päässeet
korkeampaan siwistykseen.

3. Nainen ihmisluokka; tämä si-
sältää kaikki Ahrittalaiset, jotka eiwät kuulu Kauka-
solaiseen ihmisluokkatm. Tuitto-merkktnsä omat:
musta iho, willawat käherä-hiukset, paksut huulet
ja nykärä nenä. He kutsutaan tawallisesti Neeke-
riksi.

4. A°me<.ikkalainen ihmisluokka; tähän
kuulumat kaikki Amerikan kotoperäiset kansat eli
alku-asu.kaat. Nämät tunnetaan wasken-karwaisesta
ihosta, ohuesta musta-lukasta ja leweästä naamas-
tansa.

5. Malajilainen ihmisluokka; tähän kuu-
luu osa Intian itä-saarennon asukkaita ynnä Etelä-
meren saaristolaiset. Malajilaiseen kansakuntaan
kuulumilla on ruosteen-karwainen iho, leweä nenä,
pitkä suu, mustat, paksut käherä-hiukset.

Näistä ihmisluokkain tunnus-merkeistä ha-
zvaitsemme, ihon, tukan ja pääkallon rakennuk-
sen paraiten osoittaman, mihin luokkaan kukin
kansa on luettawa. Kaukasolaisessa ihmisluokassa
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tunnetaan Eurooppalaisen pää kohta pitkällisestä
raiwastaan, joka tamallisesti on munan-muotoi»
nen, myöskin kauniista otsan kumusta ja suo-
rasta nenän-roustosta, joka on joksikin esiin pistämä.
Itäindialaiset owat merkittäwät pääkallonsa suipu-
kasta kuwusta, lyhyestä taka-raiwasta ja marsin
lujista leukapielistänsä. Aitiopilaisen ihmisluokan
Ahrikkalaisilla taas on kaita taka-raiwa ja lyhyt ne»
nän-rousto, mutta Tartarilaisilla ja Kalmukilla
Kaspian meren tienoilla on suippo pääkallo, alhainen
otsa, sywät silmänkolot ja aiwan lyhyt nenän-rousto.

Näin helposti ei käy ko'on ja wartalon puolesta
ihmisluokat toisistansa eroittaa. Lyhyimmät ihmiset
asumat Pohjois- ja etelä-nawan likellä. He harwoin
owat enemmän kuin neljän jalan korkuiset. Syy
tähän matelervaisuuteen on kylmä ilma, joka myös-
kin kutistaa kaswut ja estää heidät sitten kurjuudes-
tansa kohoomasta. Pää-syy kansojen erinäisyyteen
on ilman-ala, jolla ymmärretään jonkun maan kyl-
myys, lämpimyys ja säät. Mimmoinen ilman-ala
maassa on, rippuu marsinkin siitä, onko maa päi-
wän-tasaajaa likellä lvai siitä kaukana. Mitä likem-
pönä päiwän-tasaajata maa onpi, sitä lämpösempi;
mitä kaukaisempana siitä, sitä kylmempi. Myöskin
monta muuta seikkaa kosee ilman-alaan. Niin
woiwat meren likeisyys, maan sisällinen luonne,
jos se esimerkiksi on suoperäinen tahi ei, ja kor-
keat »vuoret, jolka maan rajoittamat ja suojelemat,
tehdä ilman-alan joksikin toisemmoiseksi, kuin päiwä-
tasaajan kaukaisuudesta arwaten päättää sopisi.



Kun nyt Kaukasolamen ihmisluokka, joka on
kaikista »vanhimpana pidettäwä, yhä lewisi maan
päällä, niin oli tästä »välttämätön seuraus, että ne
ihmiset, jotka Aasiasta muuttiwat majansa tuohon
kuumempaan Ahlitkaan, tulimat monen muutoksen
alaisiksi. Niinpä muuttui ihonsa ihan mustaksi.
Mutta ilman-ala ei kose ainoastaan ruumiin kun-
toon ja muotoon, maan myös ihmisten hengelliseen-
kin »vireyteen. Myöskin elatus-aineista ja muista
ihmiseen koskemista asioista »voimme saman sanoa.
On esimerkiksi hawaittu, että ihmiset, jotka wuori-
maissa asumat, owat »vireät, ahkerat, innokkaat ja
»vapautta rakastawaiset, mutta newaisten paikka-
kuntien asukkaat synkkä-mielisct ja jotensakin tylsä-
päiset. Tästä yleisestä luonnon-la'ista on kuitenkin
monta poikkeusta.

Kansakuntien erityisiin ihoihin nähden, on wielä
seuraama seikka muistettawana. Ihmisen ruumiilla
on oikeastansa kaksi peitettä, toinen ulkopuolinen
tahi päällys-nahka ja toinen sisällinen, joka nimite-
tään »varsinaiseksi nahaksi. Näitten peiteitten »vä-
lillä on mahdottoman hieno liiwainen aine, joka le-
rviää yli koko ihmisruumiin. Tämä aine tekee
semmoisen ihojen erinäisyyden mahdolliseksi; Neeke-
rillä on se musta ja Malajilaisilla ruosteen-kar-
wainen. Tämä liima, näet, hilluu kuulakan eli
läpi-näyttäwän päällys-nahan läpi ja antaa siis
ruumiille »värinsä. Mutta tämän liinza-aineen »vä-
liin koste myös ilman-ala paljon.
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Koska nyt olemme tarkastelleet tämän ihmis-
kunnan jakaamisen »viiteen pää-luokkaan, niin käy-
käämme katsastelemaan ihmisten ei-si-oloja ja alku-
seikkoja.

Paremmin ja selkeämmin kuin uskontomme alku-
tiedoissa, ei ole missään ihmiskunnan ensi-olot ku-
ivattuina. Ensimäiscstä pariskunnasta syntyi perhe.
Tästä taas syntyi toisia perheitä, jotka yhdistyiwät
isoon perhe-kuntaan, jonka luonnollinen esimies »van-
hin perheen-isa oli. Luemme Moseksen kirjoissa,
että Aaprahamin suku jokolmannessa suku-polwessa,
Jaakopin isännöidessä, sisälsi seitsemänkymmentä
henkeä. Tämä seitsemän-kymmenen hengen lukui-
nen perhe-kunta läksi Ekyptiin. Kolmen-sadan »vuo-
den kuluttua oli tästä Jaakopin perhe-kunnasta jo
paisunut kansa, johon kuului monta sataa tuhatta
henkeä. Samatekkuin Heprealainen eli Juutalainen/
kansa, owat myöskin muut kansat »vähitellen syntyneet.

Aiwan ihmeteltäwä on, kuinka ihminen niillä
hengellisillä lahjoilla ja »voimilla, jotka Jumala hä-
nelle lahjoitukseksi oikeasta kodistansa antoi, »vähi-
tellen haimasta olostansa on »voinut päästä sille
korkealle simistyksen kannalle, sekä liedetten että lai-
detten puolesta, jolla se nyt on.

Puute oli nähtäwästi ihmisen ensimäinen opet-
taja, ja tuo ihmisen keksintö-woima loinen. Ku-
witelkaamme mielehemme ensimäiset ihmiset, kuinka
alastomina hääräsiwät maan päällä. Nyt teki kuu-
muus tahi kylmyys jotakin suojelusta heille tarpeet»
liseksi. Silloin näki ihminen eläimet, kuinka he
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juoskenteliwat suojelemissa peitoissansa, jotka itse
Luoja oli heille antanut. Eipä siis ihmettä ollut-
kaan, että ihminen tappoi eläimet ja heidän läm-
pöisistä taljoista teki itsellensä puwun. Semmoisista
wähäpäätöisistä aluista syntyiwät kaikki keksinnöt,
jotka sittemmin ihmisten kautta tapahtuiwat. Ensi-
mäiset puitten lehdistä ja eläinten taljoista säitä
wastaan suojelukseksi tehdyt peitot o.iwat pian toi-
siin soweliaampiin ja mukawampiin waatteisin wai-
hetettawat. Wärin koreus, josta itä-maissa eläin-
ten taljat »välkkyivät, yllytti myöskin ihmistä pitä-
mään ulko-näöstänsä ja «aatteistansa enemmän
huolta. Sittenpä keksittiin kutominen ja pianpa
reipasteltiin kudotuissa kankaissa, jotka sittemmin
opittiin monenmoisilla »värillä koristamaan. Vhta
halpa alku oli myöskin rakennus-taidon. Ihmisten
tarwe suojella itsensä kylmästä, lämpimästä ja sa-
teista pakoitti heitä itsellensä majoja tekemään, jotka
alussa eiwät olleet muista rakennus-aineista, kuin;
lehdityksistä, mutta sittemmin tulimat yhä muh-
keammiksi, kunnes »viimein opittiin kiwiä yhteen
liittämään ja muuria rakentamaan.

Kuinka kielet owat ihmisille syntyneet, taidamme
wieläkin joka hetki pienissä lapsissa hawaita. Lapsi,
kun ei wielä muulla keinolla »voi tahtoansa ja miel-
tänsä selittää, käyttää aina ensiksi wiittaus-puhetta;
sittemmin wasta oppii muutamia sanoja lausumaan
japieniä lauseita sommittelemaan. Moninaisista syis-
tä näyttää se meille aiwan toden mukaiselta, että
ensimäiset ihmiset owat samaa keinoa käyttäneet ym«
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martaaksensa toinen toistansa, äänellisestä puheesta
syntyi myöhemmin kuwa-kirjoitus, jolla ymmärre-
tään taito määrätyt mielimykset ja ajatukset silmille
esitellä ja muistossa pitää. Jos esimerkiksi rroiman
mielimys tahdottiin oikein nähtäwaksi tehdä, niin
kuivailtiin Jalopeura eli joku muu eläwä, jolla tie-
detään olewan paljon »voimia. Talla kuwa-kirjoi-
tuksella täytyi ihmisten kauwan tulla aikaan, kunnes
wiimeinkin puustawi-kirjoitus keksittiin. Tultiin,
näet, ajattelemaan, että olisi mahdollinen yksityisille
kieli-äänille merkkiä mukailla ja niinpä sitten pääs-
tiin kirjainten keksintöön. Tämä puustawi-kirjoi-
tuksen keksintö, jonka kautta me kuinka hywänsä
»voimme toisille ajatuksemme ja tuntomme ilmoittaa,
osoittaa täydellisesti, millä erinomaisilla lahjoilla ih-
misen henki on »varustettu. Sekä kirjainten keksin-
nön että myöskin kirjapainon kautta, joka paljoa
myöhemmin keksittiin, on ihmiskunnan simistys tu-
kemalle pohjalle iäksi-päilväksi perustettu.

Vhdestä kielestä, joka ensi-aikoina oli koko ihmis-
kunnalla yhteinen, syntyiwät ilman-alan ja muitten
ulkonaisten seikkojen »vaikutuksesta monet erilaiset
kielen-murteet. Näistä murteista owat sittemmin
eri-kielet saaneet alkunsa. Mutta näillä on kuiten-
kin muutamia yhteisiä takiloita, josta meidän sopii
arwata heidän kaikkien yhdestä alkukielestä lähte-
neen. Aiwan kummallisiin päätöksiin tulemme kiel-
ten toisiinsa »vertaamisella. Niin esime.kiksi näemme
Saksan ja Persian kielissä, jos heitä toisiinsa wer-
taamme, paljon yhtäläisyyttä, maikka Saksalaiset ja
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Persialaiset asuwat kowin kaukaya toinen toisestansa.
Tama näyttää todeksi, että Saksalaisten esi-isät en-
nen muinoin owat Aasiassa asuskelleet.

Kielten muodostumiseen kosee myöskin paljon
kunkin kansan simistys ja »viljelys. Siwistynyt ih-
minen puhuu äidin-kieltänsä »varsin toisella tawalla,
kuin siwistymätön. Useinkin on hänen »vaikea ym-
märtää sitä puhetta, millä luonnon kaswattama ih-
minen koettaa ajatuksiansa selitellä. Mitä tässä on
puhuttu erinäisistä ihmisistä, se myöskin sopii koko-
naisiin kansoihin.

Myöskin elatus keinot owat aikojen kuluessa ihmi-
sissä paljon edistyneet. Alussa elettiin ainoastansa
pllitten hedelmistä, joka ihmis-kunnan ensimäisessä
asunto-paikassa, tuossa satoisassa ja lämpöisessä
Aasiassa oli mallankin sopiwa. Wasta sittemmin
opittiin maan-hedelmistä elatus-aineita hankkimaan.
Taas kun huomattiin, että muutamat eläimet hank-
kimat itsellensä ruokaa toisien elämien lihasta, täs-
täpä se ajatus, eikös olisi myöskin ihmisillen tuosta
jotakin ruuan-puolta. Mutta kun tämä joksikin
karwaalta ja kitkemällä maistui, raa'alta syödä,
iuohtui jonkun mieleen, eikö sitä »voisi kuinkaan
ma'ustaa. Tästäpä sitten rumettiin keittämisen ja
paistamisen keinoa »viljelemään. — Tarwe myöskin
pakoitti ihmiset maan-miljelykseen ryhtymään. Kun
jhmiset yhä karttuitvat karttumislansa, ei riittänyt
enään ihmisten tarpeesen tuo wilja, joka itsestänsä
nousi maan powesta. No, sitten ei muuta neuwoa
ollut, kuin koetella, millä keinolla saataisiin wilja-
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sato enenemään. Tästäpä keksittiin tuo ihmis-kun-
nau sitvistykselle aiwan tärkeä maan-wiljelys, joka
wieroitti kansat kolkasta kierto-elämästä ja tuimasta
metsästämisestä, kiinnittäen heidät mäkinaisiin asun»
to-sioihin. Ihmiskunnan miimeiset keksinnöt olimat
tieteet ja taiteet. Ensnnäinen tiede, joka oli ihmi-
sille tuttu, oli tähti-tiede. Karja-kansat, jotka öisin
oleskelimat ulkona itä^maitten kirkkaan ja lämpimän
taiwaan alla, tottuiwat pian tähtien säännöllistä
juoksua tarkastelemaan, aina nähdessänsä heitä kimal-
tawaisella taiwaalla. He koettimat tämän järjestyk-
sen ijankaikkisia takiloita tiedustella ja oppimatkin
pian sekä heille tuttujen tähtein että myöskin aurin-
gon ja kuun juoksua luwunlaskulla määräämään.
Ruoko-putki, johon paimen sattumuksesta puhalsi,
antoi ääntä jonkunmoista ja niinpä oli ensimäinen
askel soittokalujen keksintöön otettuna. Vedenpin-
nalla uiskentelema »vesilintu kiihoitti ihmistä koetta-
maan, eikö olisi myöskin hänen mahdollista mesiä
kuljeskella. Muutamat yhteen liitetyt hirret eli
ontaksi komerrettu ranka (kuten Suomalaisten haa-
piot) olimat ensimäiset alukset. Nämät tulimat
pian yhä täydellisemmiksi, sittenkun niihin liitettiin
airot ja purjeet. Tämmöinen oli alus-rakennuksen
alku. — Tämmöisistä pienistä alku-seikoista syn-
nyttyänsä, owat »vuosisatojen kuluessa tieteet ja tai-
teet edistyneet, kunnes owat päässeet siihen isoon
kuntoon, jossa meidän aikoina owat.

Jos luomme silmät maan-karttaan, joka esittelee
koko maanpallon pintaa, näyttää se meille melkein
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mahdottomalta, että ihmiset yhdestä ainoasta pai-
kasta olisiwat »voineet lewitä kaikkiin maanpallon
osiin. Kysyttäneen, kuinka owat ihmiset »voineet
päästä Amerikkaan eli Etelämeren saariin siihen ai-
kaan, jona merenkulku tapahtui ainoastaan pienillä
ja heikoilla aluksilla. Tähän »voimme ehkä »vastata,
että maan erityiset osat ennen wedenpaisumista, ja
milt'ei jälkeenkin päin, oliwat useammissa kohden
toisiinsa yhdistettyinä ja että Amerikka siis oli
Aasian tahi Ahrikan kanssa jonkunmoisessa yhdis-
tyksessä. Alku-kansan siirtyminen toisiin maan-osiin
tapahtui silloin, kuin se karttui niin lukuiseksi, ett'ei
enään mahtunut yhteen asunto-paikkaan. Osa siitä
läksi joko omalla ehdolla tahi muitten pakoittamisesta
manhasta asunto-siaslaan »vaeltamaan. Ensimäiset
matkustukset ihmiskunnan alku-kodista näyttämät
kääntäytyneen itäänpäin auringon nousua kohden.
Näin tulimat Kiina ja Intia ensiksi kansoitetuiksi;
masta myöhemmin Etelä^aasia ja Ahrikka; miimei^
seksi on kaiketi Eurooppa saanut asukkaansa.

Näitä tarkastellessamme, emme taida olla ih»
mettelemättä Jumalan »viisautta, joka niin on wa-
rustanut ihmisruumiin, että ihminen moi asuskella
missä osassa hymänsä maanpalloa ja nauttia kaikki
sen syötämäl tuotteet. Monta eläimen ja kasmun
lajia lakastuu ja kuolentuu, jos heitä kauaksi alku-
peräisestä kotopaikastansa muutetaan.

Wieläkin luokaamme silmämme itse maanpalloon,
tuohon isoon näytelmä-paittaan , jossa kansakunnat
hääräätvät.
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Kuinka maanpallo on saanut nykyisen muotonsa
selittelee meille Pyhä Raamattu. Maanpallon muo-
dostuminen ynnä eläin- ja kasmu-kunnan luominen
tapahtui aika-kausissa, joitten pituus rippui siitä,
kuinka pian yli-ympärin paisuma mesi oli »voinut
siaa jättää. Kun nyt tuo ääretön meden paljous
oli juossut maanpallon sywiiu koloihin, syntyiwät
meret, ja meden-pintaa ylemmäksi nousimat erityiset
maan-osat muorinensa, jotka olimat ikäänkuin maan-
pallon luut. Tuimat »virrat raimosimat itsellensä
tien ja tekimät laaksoja. Kasmu-kunta syntyi ko-
listaen maanpintaa. Tähän loi Jumala sitten eläi-
met ja ihmisen.

Se maanpiirin osa, jossa ihmisillä ensiksi oli
asunto-siansa, oli Aasia. Sitten mainitsee historia
Ekyptiläiset Ahrikassa ja »viimeiseksi kansakunnat
Euroopassa, joka sittemmin »viljelyksensä puolesta
tuli maanpallon etemimmäksi osaksi.

Mimmoisessa tilaisuudessa Amerikan ja Austra-
lian asukkaat olimat, ennenkuin nämät maanpiirin
osat 15:nnen »vuosisadan lopulla löydettiin, emme
ollenkaan tiedä, koska kirjoitustaito oli näille kan-
soille ihan outo ja he eimät siis ole moineet mitään
kirjallisia jäännöksiä jättää.

Lähtekäämme nyt erinäisten kansojen historiaa
tarkastelemaan
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Eltsllltainen Osake.
HeiStuksen edelliset kansat.

1. Heprealaiset eli Juutalaiset.
Heprealaiset, jotka Roomalaiset sittemmin nimit-

timät Juutalaisiksi, tämä "Jumalan kansa", on oi-
keutta myöden kaikista kansoista etemimpänä pi-
dettäwä.

luudan kansan historiaan, joka alkaa Moseksen
kanssa noin 1500 »vuotta ennen Kristuksen synty-
mistä, kuuluu myöskin kertomus Patriarkoista,
Aaprahamista, lisakista ja Jaakopista, jotka olimat
luudan kansan esi-isät. Tämä kertomus sisältää
kauniin ja suloisen kurvaileman noista suorista
»vanhoista lamoista, jotka löytyimät itämaitten kan-
soissa.

Joseph, Jaakopin poika, oli kummallisten elä-
manwaihetten jälkeen päässyt Ekyptin maaherraksi.
Hänen kutsumuksesta läksi Jaakoppi Ekyptiin koko
perhekuntanensa, johon kuului yksitoista poikaa ynnä
heidän perheensä. Täällä nyt pian karttuimat isoksi
kansaksi, joka muutamien muosi-satojen kuluttua tuli
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niin lukuiseksi, että marsinaiset asukkaat rupesiwat
heitä pelkäämään. Pharaonit eli Ekyptin kuninkaat
koettimat ankaralla rasituksella heitä lisäytymästä
estää. Kun eimät näillä hankeilla moineet pyrkimis-
tensä päähän päästä, antoimat käskyn tappaa kaikki
ösken-syntyneet poikalapset luudan kansasta. Mutta
Jumala »vihdoin antoi miehen syntyä, joka kansansa
hädästä pelasti. Tämä oli Moses, joka nimi selitet-
tynä on "medestä tuotu". Merkillisestä onnen sattu»
mukscsta pelastettiin hän lapsena uhkaamasta kuole-
masta jakaswatettiin sitten Pharaonin tyttären käs-
kystä kuninkaan hoivissa, jossa hän oppi Ekyptiläisten
wii''au_ta ja tieteitä tuntemaan. Näin sai hän sem-
moisen simistyksen, ett'ei kansalaistensa seassa monta
ollut. Mutta kun ei tainnut olla kansaansa sääli-
mättä, tuli hän »viimeinkin semmoiseen hätään, että
täytyi Ekyptistä paeta. Arapiassa sai hän turma-paik-
kaa erään Emirin luona, (s. o. pappi ja hallitsija), ni-
meltä lethro. Moses nai sitten lethrvn tyttären, ja
kartutti paljon taitoansa tämän miehen seurassa. Jo
oli hän päättänyt, hiljaisuudessa elää koko elin-ai-
kansa paimenena, kun Jumala käski hänen Mensa
lähteä Ekyptin maahan ja sieltä miedä Heprean
kansan takasin isiensä-maalle Kanaaniin. Jumalan
amulla tämä myös hänelle onnistui.

Nyt Moses mei Ekyptistä tämän orjuudessa
paatuneen, pelokkaan ja raa'an kansan. Ennenkuin
hän ryhtyi Kanaanin »valloittamiseen, koetti hän en-
siksi kansaa jaloon kutsumukseensa kasmattaa. Hän
antoi Jumalan amulla kansalle uskonopillisen ja
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»valtiollisen hallitus-muodon. Tämän mukaan oli
ainoa Jumala Heprean kansan näkymätön hallitsija.
Ylimmäisen papin ja muitten pappien oli siitä huolta
pitäminen, että Jumalan antamat la'it ja käskyt
pidettiin täydessä kunnossa. Näin Moses siis oli
kansansa laki-laatija ja kasmattaja. Lakinsa, kun
olimat suorastaan Jumalalta lähteneet, tulimat pää-
osastansa Kristln-op.n alustaksi.

Koko Moseksen la'in säätämisen sydän oli usko
ainoaan Jumalaan. Tämän uskon kautta erisi
Heprealaiset kaiken maailman kansoista, jotka kaikki
palrvelitvat useampia Jumalia. Heprean kansa piti
itsensä Jumalan omana, joka oli heidät Ekyptin or-
juudesta pelastanut. Samoiten piti se Kanaanin
maakunnan Jumalan omaisuutena ja itsensä maan
tämän maan holhojana.

Kun nyt Moses oli laki-laatimuksensa täyttä-
nyt ja Jumalan palweluksen pyhillä juhlilla ja käy-
töksillä järjestänyt ja myöskin kaikki kansakunnalliset
laitokset asettanut, päätti hän, Kanaanin maan »val-
loittamiseen rumeta. Eipä aikaakaan, ennenkuin tuo
orjuudesta rakentunut kansa teki peri- »vastoin Ju»
malan Moseksen kautta antamia sääntöjä. Sen-
tähden näki Moses tarpeelliseksi, ensiksi kaswattaa
kansaa kuuliaisuuteen, ennenkuin hän sen Kanaanin
wei. Noin Neljäkymmentä muotta »vaelsi Moses
Heprealaisten kai.ssa niissä autio-paikoissa Punasen
meren liki tienoilla, jotka"kormeksi" kutsutaan. Mutta
ti itse Moseskaan saanut uutta isänmaata nähdä;
hän kuoli »valittuansa Josuan jälkeiseksensä. Tämä
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sitten wei "Israelin lapset" lordan'in raja-mirran
yli ja alkoi Kanaanin maata »valloittamaan. Moo-
ses oli antanut käskyn Israelin lapsille, että heidän
piti kaikki Kanaanin pakanalliset asukkaat maasta
ajaman, ett'eiwät nämät saisi heitä epä-jumalien
palwelukseen »vietellä. Ehkä losua, tätä käskyä
totellen pakoittikin pakanat maata jättämään, koetti-
mat nämät kuitenkin sittemmin alinomaa maahan
tunkeutua. Tämä oli syy ehtimiseen tapahtumiin
sotiin. Kanaanin »valloitettua, jaettin maa Israe-
lin kansan kahdentoista sumun »välillä. Kun tule-
mina aikoina joku »vihollisista naapurikansoista hä-
tyytti Juutalaisia, niin syntyi heidän seassansa joku
urhoollinen mies, joka astttiikse heidän päällysmie-
heksi, mieden heitä wihollisia mastaan. Tämmöiset
miehet kutsuttiin Sophetoiksi, sankariksi, myöskin
kansan tuomariksi. Tämmöisiä oli Gideon, Abimelek,
lephta ynnä muita.

Näin kului Moseksen kuoleman jälkeen muuta-
mia »vuosisatoja, kunnes Heprean kansa pyysi Sa-
muelin, ylimmäisen pappinsa malita heille kuninkaan
ja itämaallisen tawan mukaan »voidella häntä, että
muka Juutalaisilla, yhtä hywin kuin muillakin kan-
soilla, olisi näkywä hallitsija, joka »voisi olla heidän
johdattajansa sodassa. Samuelin täytyi myönty-
män kansan tahtoon ja »valitsi siis Saulin Israelin
kansan ensimäiseksi kuninkaaksi. Tämä »vapautti
»voimallisella kädellä kansaa roihollisistansa , Philis-
teista, mutta sai wielä eläessänsä nähdä, kuinka
Samuel ilmoitti hänen menettäneen oikeutensa ku-
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ninkaan armoon ja walitsi Damidia kuninkaaksi.
53äman täytyi kuitenkin Saulilta paljon mainoa
kärsiä, ennenkuin pääsi kuninkaan-istuimelle. Da-
widin hallitessa nousi »valtakunta korkeimmillensa
sekä mahtamaisuutensa että rikkautensakin puolesta.
Hän moitti kaikki »vastustajansa ja »valloitti lebon
eli Jerusalemin kaupungin Zionin lujan linnan
kanssa. Nyt Damid muutti asuntonsa Jerusale-
miin, joka tämän kautta tulemiksi aloiksi tuli maan
pääkaupungiksi. Kun nyt Damid »vihdoin »vii-
meinkin »voitti pysymötä rauhaa, niin koetti hän
tehdä lumalanpalmeluksen juhlallisemmaksi ja so-
memmaksi. Itse hän sepitteli joukon hurskaita »vei-
suja, jotka meidän aikoina "Psalmien" nimellä omat
tunnetut. Hänen kuoltua pääsi poikansa Salomoni
kuninkaaksi (muodesta 1015 aina mu.teen 975 saakka
ennen Kristuksen syntymää). Tämä sai sittemmin lii-
kanimeksi: Wiisas. Kansa nautti hänen hallitessansa
niitä etuja, jotka olimat Damidin sota-moitoista lähte-
neet; "jokainen asuskeli miina-köynnöksen ja miiku»
na-puunsa marjossa; ihmiset olimat lukemattomat,
niinkuin sannan-hiekat meressä, söimät, joimat ja
blimat iloiset" — niinkuin Pyhä Raamattu kuwailee
meille tätä onnellista aikaa. Salomonin tärkein
toimitus hallituksensa aikana oli lempiin rakentami-
nen, jossa sitten lumalanpalwelus mietettiin. Niin-
kuin tiedämme kuului tähän lumalanpalmelukseett
myöskin uhria, niinkuin Mooses oli määrännyt.
Templi oli kaikista tämän aian rakennuksista etemin
sekä jaloutensa että loistamaisuutensa puolesta. Sa-
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lomonin hallitessa rupesi myöskin kaupan-liike edis-
tymään; laimansa-kulkimat pitkin meriä ja toimat
maahan kultaa ja hopeata.

Walitettawasti ei saanut tämä luudan kansan
onnellinen 010 kauan kestää. Salomoni poikkesi
monissa seikoissa Moseksen säännöistä ja isien la-
moista ja noudatti pakanallisten kuningasten esi-
merkkiä. Kansa käwi tytymättömöksi, niin että ku-
ninkaan kuoltua kymmenen sukukuntaa luopui Da-
midin huoneesta ja Salomonin poiasta ja perintö-
ruhtinaasta Rehabeamista ja malitsi lerobeamin
kuninkaaksensa. Rehabeam pääsi kahden sukukunnan,
ludan ja Benjamin, kuninkaaksi.

Näin oli tuo onneton hajotus tapahtunut, joka
oli syy luudan kansan hämiöön. Siis oli jälkeen
Salomonin kuoleman kaksi »valtakuntaa: 1 luudan
»valtakunta, jolla oli Salomonin poika Rehabeam
kuninkaana; ja 2 Israelin »valtakunta, lerobeam
kuninkaanansa. Molempien »valtakuntien historia
ei sisällä muuta kuin jumalattomuutta ja kurjuutta.

lerobeam, Israelin »valtakunnan kuningas, teki
Sichemin pääkaupungiksensa. Kun tahtoi peräti hä-
mittää sen armon, joka Jerusalemilla lempiinsä
»vuoksi oli, kielsi hän alamaisensa templiin mene-
mästä ja asetti maassansa kaksi epäjumalan-kumaa.
Nyt kansa lankesi epäjumalien palwelukseen, waikka
ennostuneet Propheetat »voimiensa mukaan maroit-
tiwatkin sitä tämmöiseen ilkeyteen rupeemasta.
Pakanalliset kuninkaat sotimat »voimakkaasti Israe-
lin maltaa mastaan ja sen miimeisen kuninkaan,
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Hosean hallitessa tuli Assyrialainen kuningas Sal-
manassar ja malloitti koko »valtakunnan. Itse Hosea
kuningas ynnä iso osa asukkaita mieliin Assyriaan
lvankeuteen, m. 722 e. K. Maahan jääneet kan-
soittiwat sittemmin Samarian ja kutsuttiin Sama-
riiteiksi. Mutta Juutalaiset eiwät koskaan lukeneet
näitä kansalaisiksensa.

Vhtäläinen onnen kohtaus kohtasi sittemmin myös-
kin luudan »valtakuntaa. Onnettomat taistelutiet
pakanallisten muukalais-kansojen kanssa heikonti sett
moimia, niin että miimcinkin tuli Assyrian kunin-
gasten meron-alaiseksi. Hiskia kuninkaan hallitessa
kukoisti »valtakunta mielä kerran; sillä Hiskia oli
hurskas ja jumalinen; hän asetti rappiolle jääneen
templin-palmeluksen »vanhaan kuntoonsa, marusti ja
linnoitti Jerusalemia ja lakkasi maksamasta pakanal-
liselle Assyrian kuninkaalle häpeällisen »veron. Mutta
eipä aikaakaan, niin huononi jälkeistensä hallitessa
»valtakunnan 010 huononemistansa. luudan maltion
»viimeinen kuningas Zedekia kohosi sotimaan Baby-
lonin kuningasta Nebukadnezaria »vastaan. Mutta
tämä lähestyi Jerusalemia ison sotajoukon kanssa ja
alkoi kaupunkia piirittämään. Tämä hänelle onnis-
tui niin, että malloitti kaupungin ja antoi häwittäa
kaikkia, myöskin tuon komean templin ja Dawidin
linnan, ja wiedä isoimman osan »valtakunnan asuk-
kaita Babyloniin, m. 588 e. K. Turhaan oli Pro-
pheetta Jeremias »varoittanut Nebukadnezaria tästä
siirtämisestä; ennustuksensa olimat käyneet täyteen
toteen ja hänen täytyi nyt kaupungin raunioilla it-
kein »valitella:
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"Kuinka se kaupunki niin yksinäinen on, joka
täynnänsä kansaa oli? Hän on niinkuin leski; joka
ylimmäinen oli pakanoitten seassa ja mallan päällä
maakunnissa, sen täytyy nyt meron alaisena olla.
Zionin tiet omat autioina, kun ei kukaan juhlalle
tule. Kaikki portit seisomat amoinna ja hänen pap-
pinsa huokaamat."

Näin tapahtui luudan maltion surullinen hämiö.
luudan kansan »vankeus Babylonissa kesti aina w.
536:leen saakka. Sinä »vuonna saimat Juutalaiset
Persian kuninkaalta, Kyrokselta, joka oli Assyrian
mallaa kukistanut, tuman isänmaalle palataksensa.
Kotiin palanneitten ensimäinen työ oli uudesta ra-
kentaa Jerusalemin häwitetyn templin. Tästä alasta
alkaen oli luudan kansassa kaikki halu epäjumalien
palwelukseen tauonnut. He olisiwat kernaammin
elämänsä ynnä kaikki omansa heittäneet, kuin luopu-
neet isiensä uskonnosta. Mutta maltiolliseen itse-
näisyyteen eimät koskaan enään päässeet; iki-päimiksi
jäimät »vierasten hallitsijoitten alamaisiksi. Wähän
aian kuluttua jälkeen templin rakentamisen, tuli taas
uusi joukko kotiin pyrkimia Juutalaisia, joitten pää-
mies oli Esra. Nyt rakettiin Jerusalemin kaupunki
uudesta ja lumalanpalmelus asetettiin »vanhalle
kannalle. Mutta tämä rauhallinen 010 ei kauan
kestänyt. 28. 320 e. K. malloitti Ekyptin kuningas
Ptolomaio Palästinan, jonka nimen Kanaanin maa
nyt oli saanut. Mutta m. 197 e. K. täytyi Ekyp-
tin kuninkaan jättää Palästinan Syrjäläisten hal-'
luun. Nyt alkoi Juutalaisille koma aika, joka kesti,
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kunnes Makkabeain sankari-suku pelasti heitä »vie-
raasta orjuudesta. Nyt saimat taas jonkunmoisen
»vapauden ja ominaisen hallituksen. Ylimmäiset papit
tulimat nyt hallituksen toimeen. lesuksen Kristuk-
sen syntymä-aikana oli kyllä Juutalaisilla oma ku-
ninkaansa, mutta olimat Roomalaisten käskyn-alai-
sina. Kun ehtimiseen koettimat tästä malta-herruu-
desta päästä, niin täytyi Rooman Keisari Titon
»vihdoin »viimeinkin, m. 70 jälkeen Kristuksen synty-
män, kokonansa häwittää Jerusalemin kaupungin. Täs-
tä alasta alkaenrupesimat Juutalaiset pitkin maailmaa
kulkemaan ja jo ensimäisen jälkeen Kristuksen nou-
seman »vuosisadan lopussa oli kummallinen eikä
milloinkaan ennen nähty näytelmä maailmalle tar-
jona: iso ja lukuinen kansa, jolla ei ollut isänmaata.
Sitten owat Juutalaiset, sinne tänne hajonneina,
oleskelleet ilman mäkinaisetta kotomaatta. He owat
kiinteästi pysyneet uskonnossansa ja muutenkin la-
moissansa. Keski-aian *) raakoina aikoina täytyi
Juutalaisten usein kristillisissä »valtakunnissa paljon
mainoa ja ahdistusta kärsiä ja meidänkin aikoina
owat he Harmoissa maissa päässeet samoihin oikeuk-
siin, kuin kristityt sa.nassa maassa.

*) Ihmiskunnan historia jaetaan kolmeen isoon aikakau-
teen: Wanha aika, historian alkamisesta wuoteen 476 jäl-
keen Kristuksen, jolloin Länsiroomalainen waltakunta ha-avisi. Keski-aika, tästä aiasta aina wuot. 1517 saakka, jona
Luthero alkoi opinpuhdistuksensa. ja Uusi aika siitä »vuo-
desta aina eteenpäin.
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Semmoinen on tuon merkillisen ja melkein kum-
mallisen luudan kansan historia. Tämän haltuun
jätettiin Jumalan ensimäiset ilmestykset, tässä kan-

sassa saimat ne ikäänkuin leposian maanpäällä, kunnes
oli aika heidät kaikille maailman kansoille julistaa.
Ia luudan kansa, joka asui itämaan epäjumalallis-
ten kansojen keskellä, säilyttikin Jumalan hänelle
antamat ilmestykset kalliimpana tamaranansa. Kun
kaikissa sen aikaisissa kansoissa epäusko ja hirmit-
tämä tapojen-turmelus oli malloille päässyt, niin py-
syi mielä Heprean pienessä kansakunnassa usko yh-
teen Jumalaan »vakaana. Perheelliset amut, jotka
moimme sanoa ihmiskunnan kaunihimmiksi, kukoisti-
wat myöskin luudan kansassa. Juutalaisissa oli
myöskin hymin marhain oikea Jumalan säätämä
010 »vanhempien ja lapsien »välille päässyt juurtu-
maan. Wanhoista aloista olimat he myöskin »vil-
jelleet nuot muinaisuudessa aina yhdistetyt ihanne-
taiteet, soitto, laulu ja tanssi. Damidin aikana oli-
mat he tottuneet itämaalliseen ylellisyyteen; hymän-
hajuiset pihat tuoksuimat »vaatteista ja huoneista.
Naisihmiset elimät kohtuullisesti ja enemmiten yksi-
näisyydessä, mieltäen aikansa kutomisella, jota oli-
mat jo Ekyptissä oppineet. Kertomus Salomonin
templistä Pyhässä Raamatussa (1 Kuningasten Kirja
6 luku) näyttää meille selmästi, että Heprealaiset
jo siihen aikaan olimat useihin koneisiin pystyneet.
Damidin hallitessa yltyi maateitten ylellisyys ylty-
mistänsä, niin että tämä kuningas yhdessä wirrese
sänsä (45 Psalmi) taisi huuhdahtaa:
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"Iso on kuninkaan tyttären loisto
Hän on kultaisissa »vaatteissa puetettu".

2. Intialaiset.
Kansojen manhin historia on tiheään pimeyteen

kätketty. Samaan aikaan, kuin Heprealaisten man-
hin historia alkaa, lemisi myöskin toisia kansakun-
tia muille maan äärille. Niin tiedämme jo Aapraha-
mista, että hän oli tullut monien ulkomaanlaisten
ruhtinasten tutuksi; Josephin historiastahamaitsemme,
että Ekyptissä jo siihen aikaan laadullinen kunin-
kaanmalta oli päässyt toimeen. — Wanhan aian
merkillisempiä kansoja on myöskin Intialaiset. Tie-
dot Intian historiasta omat hymin »vähäiset. Mutta
sen selmästi hamaitsemme, että Intialaiset, niinkuin
myöskin Kiinalaiset »vuosituhansien kuluessa omat
jääneet melkein samalle simistyksen kannalle. In-
tia, Itä-intiaksi kutsuttu eroitukseksi Länsi-intiasta,
on ääretön iso maa täynnä kaikkia, mitä ihana
luonto ikänä moi tuottaa. Kirjotetuita tieto-läh-
teitä maan »vanhimmasta historiasta meillä ei ole;
kaikki historiallinen tieto on saduista tuotama. Kan-
san sisällisestä olosta on kuitenkin joksikin tarkat tie-
dot, kun se meidän aikoina on melkein samallainen,
kuin kansan muinais-aikana. Intialaiset omat ja-
kauneet toisistansa tarkasti eroitettuihin säätykuntiin,
jotka kiinnittämä, poian samaan elatuskeinoon ja Mir-
kaan, jossa isä oli ollut. Semmoisia säätykuntia
on Intialaisilla neljä. Niihin kuulumat owat:
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1. Braminit eli Papit. Kaikki taidot ja tie-
dol owat näitten hallussa. He owat lääkäriä ja
tuomaria ja johdattamat kaikki asiat. Tämä sääty-
kunta on kaikista siwistynein. 2. Kschetrit eli so-
tijat. 3. Waisyat eli ammattimiehet. 4. Sud-
rat eli palmelijat. Kansan alhaisin sääty on Pa-
rtain, jotka omat kaikista muista säätykunnista sul-
jetut ja komimman ylenkatseen alaiset. Kaikki yh-
teisyys näitten onnettomien kanssa on kowasti kieltty.

Että Intialaiset ennen omat seisoneet jotensakin
korkean simistyksen kannalla, todistamat mielä ole-
mat tiedeitten ja taideitten muistomerkit, jotka omat
muinaisista aloista säilyneet. Parhaamman todistuk-
sen Intian entisestä snvistyksestä antaa meille kan-
san jalot runo-teokstt, jotka oivat kirjoitetut tuolla
pyhällä Sanskrit.-kielellä, joka jo aikaa sitten on
kansan huulista kadonnut. Myöskin on muinaisista
aloista jäänyt jäljelle rakennuksia, joitten suuruus
ja jalous on kummastuttanut kaikkia nousemia suku-
polmia. On, näet, templiä, rotkoja ja pyramidia,
joista muutamat omat maan allekin raketut. Näistä o,

mat merkillisimmät kallioon hakatut templit Elcphan-
ten ja Salsettcn saareilla. — Vedas nimiset pyhät kir-
jat omat Intialaisten uskonopin alkutiedot. Näissä
on oppi yhdestä kaikkimaltiaasta Jumalasta ja sie-
lunmaelluksesta pääkappaleina. Uskotaan, näet, sie-
lun, ihmisen kuoltua, muuttaman toisiin ruumiisin,
myöskin eläimiin. — Kansan ominainen luonne on
pysynyt jotensakin muuttumatonna. Welttous ja
hehkumaisuus on ylinnä. Wierasten käskyjä nou.
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dattamat Intialaiset useinkin omaan tahtoonsa mel-
kein katsomatta.

3. Ekyptiläiset.
Ekyptin kansa on ensnnäinen, josta simistys ja

»viljelys on päässyt muille maille lemiämään. Kun
Patriarkka lakoppi mielä karjan-hoitajana eleli päi-
miänsä, oli Ekyptissä jo täydellinen »valtakunnalli-
nen 010 muodostunut. Mutta kuin tämän maan
luonto on niin erinomainen ja on kansan edistymi-
seen ja siwistykseen meidän aikoihin asti paljon
kossut, niin on meidän ensiksi tämän kummallisen
maan luontoa tarkasteleminen.

Ekyptin on Pohjois-ahrikassa ainoa maa, jonka
lävitse iso mirta melkoiselta pituudelta juoksee. Maan
»viljelys ja satoisuus on kokonaan tämän Nil nimi-
sen mirran »vaikuttama. Sillä tämä »voimallinen
kymi tulmaa joka muosi kesä-aikana yli reunojensa ja
peittää maan meteen. Silloin täytyy asukasten paeta
muorien kukkuloille ja muille paikoille, joihin tulma-
mesi ei pääse. Siellä sitten pysymät, kunnes mirta
taas »vetäytyy takasin alaansa. Mutta tämä jät-
tää mennessänsä »viljamaille erinomaisen höystämän
lietteen, joka tekee pellot niin hedelmällisiksi, että,
muuta höystöä ja työtä kaipaamatta, antamat kylmäjä-
le ihmeellisen runsaan sadon. Tämä Nil-mirran kas-
tama alankomaa, joka myöskin kutsutaan Nilin laak-
soksi, on »vanhastaan ollut oikea »viljelyksen pesä.
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Wiljelys on, näet, mirran juoksua seuraten, käy-
nyt etelästä pohjaseen, niinkuin manhat muisto-
merkit mielä kylliksi osoittamat. Missä Ekyptiä ete-
läisempänä Nilin molemmat haarat toisiinsa yhdis-
tyessänsä tekemät ison saaren, oli tuo ikimanha
MeroL niminen pappein waltakunta. Tämän
waltion olimat ennen muinoin papit asettaneet ja,
saatuansa kaiken hallituksen käsiinsä, rumenneet kau-
pankäynnillä kaukaisilla mailla maata rikastuttamaan.
Täällä sitten pääsi miljelys melkoiseen kukoistukseen
ja täältä sai myöskin Ekypti simistyksensä alkusie-
menet. Ensi-alussa Ekypti ei ollut yhtä ainoata
suurta »valtakuntaa, maan oli moniin pienempiin
jaettu, jotka sitten aikojen kuluessa yhdistettyinä tu-
limat yhdeksi suureksi »valtioksi, jonka pääkaupunki oli
tuo mainio Töbai, joka jo 1000 muotta e. K. kut-
suttiin "sataporttiseksi". Näissä muinaisissa aloissa
kukoisti tässä kaupungissa korkein simistys, mikä sil-
loin maailmassa oli.

Näitten aikojen kuuluisimpia hallitsijoita Ekyp-
tissa oli Sesostris (1500 e. K.), joka »valloitti Aa-
sian kansat.

Pappien säätykunta oli muinaisista aloista Skyy-
tissä suuressa armossa. Tähän kuulumat sumut oli-
mat etemimmät ja rikkaimmat koko maassa. Hei-
dän omina oli myöskin kaikki laweimmat ja parhaim-
mat alustat. Kaikki mirat ja toimitukset, joissa tie-
teellistä oppia tarmitaan, olimat heidän hallussa.
Niin olimat he lääkäriä, tuomaria, rakentamisen
johdattajia j. n. e. Heillä sai Moseskin kaiken op-
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pinsa. Myös otettiin heidän säälykunnasta kunin»
kaalliset neumonantajat. Tällä lailla pääsimät hal-
lituksenkin asioissa perää pitämään. Pappien sää-
tykuntaa likinnä armossa oli sotijain, joitten luku
silloin, kuin maltakunta oli hymissä moimissa, meni
aina puolen-miljonaan. Palkaksi saimat nämät alus-
maita nautittamaksi. Elatuskeinot eli ammatit oli-
mat kolmannen lukuisimman säätykunnan huostaan
jätetty. Tähän kuului käsi-työläiset, taiturit ja kaup-
piaat. — Ekyptissä näemme siis oleman melkein
samat kansalliset laitokset kuin Intialaisillakin. Ekyp-
tiläisillä oli aikaisemmin kuin muilla kansoilla »vii-
saat ja sämeät la'it ja he antoimat siis muille seu-
rattaman esikuman. Heidän uskontonsa oli epäju-
malien Osiris'in ja Isis'in palmelukseen perustettu.
Näitten kumat palmeltiin yli koko Ekyptin maan.
Osiris kunnioitettiin sankarina ja maanmiljelyksen
perustajana. Myöskin oli hän kumauksena niistä
luonnon »voimista, jotka tekimät maan hedelmälli-
seksi. Isis taas oli kuun kuma. Aiman kummal-
linen tapa »vanhoilla Ekyptiläisillä oli muutamien
eläinten kunnioitettaminen. Oli, näet, monta laija
elämiä, jotka sen hyödyn »vuoksi, joka ihmisillä heistä
oli, pidettiin pyhinä. Semmoisia oli kissat, käär-
meet ja koirat y. m. Joka tahdollansa jonkun näistä
elämistä tappoi, rangaistiin kuolemalla. Mutta eri-
nomaisessa armossa pidettiin kaksi sonnia, Apis
Memphin ja Mnemis Heliopolin kaupungissa. Myös-
kin epäjumalille uhrattiin sonnia. — Ehkä tämmöi-
nen ilkeä epäusko oli päässyt Ekyptiläisiin juurtu-
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maan, uskomat he kuitenkin, ihmisen elämän jalkau-
tuman kuoleman jälkeen. Tämän elämän pysymäi-
syydestä eimät paljon mäliä pitäneet, mutta sitä
enemmin pi.imät kuoleman jälkeiset olot armossa.
Sitä masten olikin heillä iso huollenpito kuolleista
ja haudoista. Kuolleitten ruumiit balsamoittiin ja
omat semmoisinaan, jolloin niitä kutsuttiin muu-
mioiksi, säilyneet muosi-sadat läpitsensä meidän ai-
koihin asti. Balsamoittu ruumis käärittiin hienoon
kankaasen jakasmot peitettiin naamarilla, johon kas-
mojen muoto oli kuivattu. Näin »verhottu pantiin
muumia arkkuun kalliista puu-aineesta ja laskettiin
sitten hautaan. Haudat taas olimat isot maan-
alaiset luolat, jotka tamallisesti olimat maakunnan
läpi kulkemien muori-selänneitten juurella. He vii-
matkin haudoiksi hymin sopimat. Nämät kuolleit-
ten lepokammiot omat miclä meidänkin aikoihin asti
säilyneet, kun elämien asunnot jo aikaa omat häminneet.

Jo aikasin rupesimat Ekyptiläiset tähti-oppiin
pystymään. He olimat ensimäiset. jotka määräsi-
mät auringon wuoden 365S päimäksi. Myöskin on
mittaus-oppi heidän keksimänsä ja lääkkiys-oppi
pääsi heidän kautta parempaan kuntoon. Heistä
sai tuo kumakirjoitus, josta nykyään kaikki Ekyptin
muistopatsaat omat täynnä, alkunsa. Myöskin syn-
tyi heistä ylempi rakennus-taide, ehkä heidän synkeä
milen-laatunsa ja rakkaus muinaisuuteen estikin
heidät siinä taiteessa paljon edistymästä. Rakennukset
omat hirmittämästä suuruudestaan kuuluisat. Maail-
man mainiot omat Pyramidit ja Obeliskit, nuot
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Ekyptiläisten jalot muinaisuuden muistot. Obeliskit
olimat nelikulmaiset, silitetyt patsaat, jotka usein
ulottuimat 200 jalan korkeaksi. Tämän kiwen-pal-
jouden kuljettamiseksi ja asettamiseksi oli summatto-
man paljon työmäkeä tarpeella. Sentähden täytyi
kansan rasittamilla päimätöillä Pyramidin ja kunin-
gasten hautojen rakennettaessa, menettää aikansa ja
»voimansa. Niin puhutaan eräästä Keops-nimisestä
kuninkaasta hänen yhtä päätä pitäneen 100,000 ih-
mistä työssä rakentaaksensa pyramidin; ja ilman
lämmöstä mäen-paljoutta ei olisikkaan semmoisia
ihmetöitä »voinut syntyä.

Paitsi näitä rakennuksia löytyy myöskin maan-
alaisia teko-luolia, jotka käytettiin asuin-huoneiksi
tahi haudoiksi joko kansalle tahi kuninkaille. Sem-
moisia katakombi-nimisiä hautoja oli kullakin kau-
pungilla ainakin yksi, mutta toisinaan useatkin.

Tämä osuus Ekyptin historiasta, jonka nyt
olemme kumailleet, loppuu B.teen muosisataan e. K.
Sen jälkeen malloittimat Etiopilaiset Ekyptin maan,
joka jo ennen oli jakaunut useampiin pienempiin
»valtakuntiin. Ekyptiläiset kyllä loimat »vieraan ikeen
päällänsä, mutta entinen kukoistus oli jo mennyt
palaamattomiin. Tällä alalla tapahtuu mielä tuon
mainion Labyrintin rakentaminen. Tähän kuului-
saan rakennukseen kuului kaksitoista peitettyä pihaa,
puolentoista tuhatta maan päällä olemata kammiota
ja yhtä monta maan alle rakettua.

Muutamien »vuosisatojen kuluttua noin m. 650
e. K. onnistui Psammetikolle, päästä Ekyptiläisten
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i.sewaltiaaksi. Nyt alkoi uusi aikakausi Ekyptin his-
toriassa. Muukalaiset, jotka ennen olimat olleet
maasta suljetut, pääsimät nyt »vapaasti maassa
liikkumaan. Kauppahalu heräsi yht'äkkiä kansassa.
Mutta eipä paljon aikaa suotu tälle uudelle »virey-
delle, synnyttaäksensä uusia »voimia Ekyptin maalle.
Jo w. 525 saimat Persialaiset koko maan haltuunsa.
Ekyptin kansa, joka tähän asti oli ollut kaikista
maailman kansoista etemin, muuttui nyt yhä wä-
häpätöisemmäksi. Kuninkaat olimat Persian lääni-
tys miehet, kunnekka Makedonian kuningas Aleksan-
teri Suuri m. 332 e. K. »valloitti Ekyptin maan.
Mutta eipä aikaakaan, niin hajosi tuo iso Makedo-
nialainen malta, perustajansa kuoltua m. 323. Sil-
loin otti Ptolemaio, joka oli ollut Aleksanterin sota-
päälliköitä, Ekyptin maan Hallilaksensa. Siis oli
Ekypti taas päässyt itsenäiseksi »valtakunnaksi, join-
moisena se pysyi, kunnes joutui Rooman käskyn-a-
--laisiksi. Kuitenkin sai kansa pitää omia kuninkai-
tansa aina »vuoteen 31 saakka, jolloin maa tehtiin
roomalaiseksi maakunnaksi. Tästä alasta alkaen hä-
wisi tämä ihmeellinen maa historian muistosta.
Kansain-maellusten aikoina, joista masta tulemme
puhumaan, oli Ekypti milloin yhden milloin toisen
kansan rääkättämänä, kunnes yhdistettiin Turkin
»valtakuntaan, jonka alusmaana se tähän asti on
pysynyt. Wiimeisellä muosikymmenisellä omat tie-
teet ja taiteet Ekyptin maassa taasen syntyneet uu-
teen »vireyteen ja moimaan.
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4. Babylonilaiset ja Assyrialaiset.

Nuot Tigrin ja Euphratin wirtain ympäriset
maakunnat Aasiassa olimat jo ikiwanhoista aloista
olleet »viljelyksen hallussa. Tähän multaa myös
tuo Pyhän Raamatun kertomus Babelin tornin ra-
kentamisesta; Babel eli Babylon, liki Euphratin mir-
taa, oli muinais-aian kuuluisampia kaupunkia. —

Näiltä tienoilta lählimät useat niistä »valloittajista,
jotka kauhistuttimat koko Aasiata ja pakoittimat sen
kansat maltansa alle. Moseksen kertomukset mainit-
semat Nimrod nimisen sankarin olleen Babylonin »val-
takunnan perustaja. Tämän sanotaan ensiksi ru-
menneen Assyrian pääkaupungin Ninimen rakenta-
miseen. Toiset alkutiedot sanomat Ninon tämän
»valtakunnan perustajaksi. Hänen puolisonsa oli
tuo mainio Scmirami, joka rakensi Babylonin kau-
pungin, tehden sitä mainion komeaksi ja uljaaksi,
ett'ei maalla mointa ollut. Kaupungin ympärys
oli 6 peninkulmaa. Jälkeiset kuninkaat mieltyimät
semmoiseen hehkumaisuutecn, että hallitus kämi yhä
riutumaisemmaksi. Sentähden taisimat Medialaiset
helposti kukistaa miimeisen Assyrialaisen kuninkaan
Sardanapalin »vajonnutta maltaa. Tämä sytytti
linnansa tuleen ja poltti itsensä tamaroineen päimi-
neen tuhaksi, noin 900 e. K. Tulemina aikoina
pääsimät Assyrialaiset taas isoon maltaan, mutta his-
torialla on heistä marsin »vaillinaisia tietoja.

Babylonian maa oli erittäinkin maanmiljelykseksi
sopima. Iso joukko suurempia ja pienempiä kaiman-
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toja kulki joka haaralta maan läpitse. Wasta sit-
temmin, kuin Kaldaialaiset olimat saaneet Babylo-
nin haltuunsa, nousi tämä kaupunki siihen ihmetel-
tämään suuruuteen jakomeuteen, joka teki sen maail-
man mainioksi. Entiseltä olemat rakennukset isonnet-
tiin »vallan suunnattomiksi ja uusia mahdottomia ih-
metöitä syntyi yhtä päätä; semmoisia oli kaupungin
korkeat ja lemeät muurit, Semiramin rippumat yrt-
titarhat, jotka olimat korkeille ylemyyksille tehdyt.

Babylonilaisissa oli taipumus komeuteen ja heh-
kumaisuuteen ylinnä. He tuoksuimat hymillä moi-
teilla ja pitimät sinettisormuksia sormilla ja kädessä
kaunistetulta saumoja, joilla käsisiat olimat jäyni-
nänsä kaikellaisia koristuksia, niinkuin lintuja, kuk-
kasia y. m., jotka olimat siihen leikatut. Heidän
kalliit »vaatteet, kauniit matot ja hakatut kimet oli-
mat »vanhassa alassa yli ympärin kehutut. Lamea
kaupankäynti sekä maalla että merellä teki Babylo-
nin ison liikkeen keskupaikaksi, johon se myöskin oli
mallan sopima, kun Persian merenlahti ei ollut
kaukana. — Merkillinen tapa oli Babylonilaisilla ,

miedä sairaat torille, että jokainen simutse-menijä möisi
neumonsa antaa. Tytöt tarjottiin huutokaupalla enim-
män maksamille naitamiksi. Tämä naimis kauppa
tapahtui »vuosittain joka kylässä, ja hinta, mikä
kauniista maksettiin, oli »välistä hyminkin suuri.
Muutoin olimat Babylonilaiset ikimanhoista aloista
kehutut tiedoistaan ja taidoistaan, erittäinkin tähti-
tieteessä. Sittemmin rumettiin myös tähtiä juma-
lallisiksi olennoiksi kutsumaan ja heitä palmelemaan.
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Phoinikilaiset.
Phoinikilaiset eimät ole sota- ja malloitus-teoista

maan keksinnöistä ja teollisuudesta maineensa saa-
neet. He asuskelimat eteläisessä Syriassa pitkin
Wälimeren kaitaa rannikkoa. Tästä meren likei-
syydcstä syntyi heissä halu merenkulkuun ja kaupan-
käyntiin; he viimatkin »vanhimmilla aloilla ainoat,
jotka jotain lameampaa kauppaa kämimät, maihet-
taen eri maitten tuotteet toisiinsa. Ensiksi rupesi»
mat meriroswoiksi Wälimerellä, mutta pian kuljes-
keluvat tätä merta kauppioina. Wanhin kauppa-
kaupunki tällä rannikolla oli Sidoni, mutta pian
tuli Tyro kaikkein mahtamammaksi kaupassa ja liik-
keessä. Tyron rikkaudesta, loisteesta ja kaupan-te-
osta antaa propheta Hesekiel (27:ssä lumussa) ko-
mean kertomuksen. Muut Phoinikilaiset olimat yhtä
mireät ja milkkaat. Matkoiltansa toimat kotiinsa
tinaa ja merenpihkaa eli merenkultaa (joka manhaan
aikaan kutsuttiin elektroksi). Nämät aineet oli hei-
dän kaukaisista maista tuominen. Tinaa saatiin
Britannian saarista ja merenpihkaa luultamasti Itä-
meren rannikoilta. Toiselta puolelta taas purjehti-
mat punaisesta merestä rikkaille etelämaille, onnel-
liseen Arapiaan ja Intiaan.

Mtä lamea oli myöskin Phoinikilaisten maa:
kauppa, jota matkajoukoissa eli karamaanissa käy-
tiin Aasian kaukaisimmissa paikkakunnissa. Täm-
möiselle matkajoukolle myimät Jaakopin poiat Jo.-
seph »veljensä.
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Näin sa.mat Phoinikilaiset pitkin maata ja merta
kaiken maailman kalliimmat tuotteet, niinkuin kul-
taa, kalilta kimiä, helmiä, kanelia ja suitsutuk-
sia, jotka käytettiin pyhillä uhrilla. Tämän la-
mean kaupan tueksi asettimat he siirtokuntia mil_>
loin minnekin. Tämmöisiä Phoinikilaisten asetta-
mia siirtokuntia oli Kretassa, Siciliassa. Sardiniassa
ja muilla Keskimeren saareilla ja erittäinkin Espa-
nian eteläisellä ja läntisellä rannikolla. Tässä syn-
tyi noin m. 1100 e. K. tuo kuuluisa Eadiz. Mutta
Phoinikilaisten etemin siirtokunta oli Ahrikan poh«
jois-rannikolle perustettu Karthago. Näin näemme
jo kansojen hämärässä muinaisuudessa pitkin Keski-
meren rantamaita mahmoja kaupunkia, joitten sata-
mat oli täynnä liehumia laimanmiiriä, ja kau-
kaisissa santakormissa hamaitsemme joka haaralle
kulkemia matkajoukkoja.

Mutta yhtä ison maineen omat Phoinikalaiset
keksinnöillänsä ansainneet. Heistä luullaan lasin kek-
sintö syntyneen. Tämä aine kuitenkin muinaisuu-
dessa ei niin yleisesti käytetty kuin meidän aikoina.
Sittemmin keksimät he purpura-märin, joka saadaan
purpura-simpsukan nesteestä. Tämä purpura-neste
käytettiin ainoasti kangasten »värjäykseksi. Luulta»
masti on myöskin heistä lumunlasku, raha japuus-
taminkirjoitus saaneet alkunsa. — Phoinikilaiset ei-
mät itsenäisyytensä aikana olleet yhtä »valtakuntaa,
maan olimat jakauneet moniin omamaltaisiin kaupunki-
kuntiin, joilla olimat omat perinlökuninkaansa. Näit-
ten malta taas oli la'issa hymin tarkkaan määrätty
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ja rajoitettu. Näistä kaupungista oli — kuten jo
mainitsimme — Sidoni ja Tyro etemimmät. Sit-
temmin antautuimat Phoinikilaiset Persian mallan
olle ja tulimat näin tämän maltion onnen jaonnet«
tomuuden osalliksirsi. Wihdoin miimeienkin oli hei-
dän Rooman maltan myöntyminen.

6. Persialaiset.
Mediläiset, Baktrilaiset jaPersialaiset, jotka astu-

mat useimmissa Tigrin ja Indon »välisissä maakun-
nissa, olimat alkuansa ainoastaan yhtä kansaa, ni-
meltä Arilaiset; myöskin omat he Zendkielestä, joka
oli heille yhteinen ja siis yhdisti heidät yhteen kan»
saan, saaneet nimitykseksi Zend-kansan. Ensiksi oli
Mehiläiset näistä etemin, kunnekka Kyrö kuningas,
kukistettuansa Mediläisten maltaa, perusti Persian
suurta »valtakuntaa, m. 559 e. K. Persialaisten us-
konto on mainion Zoroasterin tekemä, joka eliB:nessa
»vuosisadassa e. K. Hän antoi samaten kuin Mo-
ses, yhdessä uskonopilliset ja »valtiolliset säännöt,
jotka oivat Zendamesta nimiseen kirjaan kirjoitetut.
Tämä Zend-kansan pyhä kirja on masta sata muotta
sitten löydetty ja tutuksi tullut.

Zoroaster ei määrännyt juma.anpalmeluksessa
mitään epäjumalan-kumain palmelusta ja templin
rakentamista. He jumaloitsimat kumallisesti matoa
ja tulta, jonka synnyttäjä kutsuttiin Ormuzd'iksi.
Nämät Ormuzd'in palmelijat olimat uutteria maan-
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wilieliöitä, josta woimme arwata, kuinka paljon
tämä uskonto »vaikutti Zendkansan simistymiseen.

Zoroasterin la'in »nukaan on kansa, niinkuin
Intiassakin jaettu neljään säätykuntaan: papit, soti-
jat, maanmiehet ja ammattimiehet. Papit eli Ma-
git olimat, niinkuin itämaissa ainakin, suuressa ar-
mossa. Heidän hallussa olimat rukouskaamat, joilla
Ormuzd ylistettiin; ainoastaan heidän kautta olimat
rukoukset ja uhrit mahdolliset. He olimat kuningas-
ten neumonantajat sekä hengellisissä että maallisis-
sakin asioissa. Kuningas taas pidettiin korkeana yli-
luonnollisena olentona, ikäänkuin Jumalan siaisena
maan päällä. Waikea oli päästä hänen puheelle;
hän oli maan ja kansan täysimaltainen herra. Jo-
kainen sana, kuin suustansa lähti, pidettiin niin tär-
keänä, etl'ei saanut jäädä unhoduksiin, maan kirjoi-
tettiin ylös. Sentähden oli kirjoittajia aina ympä-
rillänsä. Myöskin suurilukuinen martia-mäki ympä-
röitsi hänen.

Persian kuningasten tamalliset asuntopaikat oli»
mat Ekbatana, Susa ja Babylon, jotka maihetteli-
»vat toisiinsa sen mukaan, mitä muodenaiat maati»
mat. Kuningasten hautausznaa oli Persepolissa, joka
oli ikäänkuin kuolleitten pääkaupunki. Kukin ruu-
mis sai täällä oman, mälistä muorenkylkeen haka-
tun, asuntonsa, johon ei ainoastaan kaikki, minkä
elämä ihminen ruumiin raminnoksi tarmitsee, maan
myöskin iso joukko kultaa ja hopeata oli hänelle
pantu. Kaiken tämän hymän suojelluksensa, seisoi
haudoilla suurilukuinen wartiawäki. Wielä meidän-
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kin aikaiset katsastamat kummastuksella ja kunnioi-
tuksella noitten suunnattomien rakennusten raunioita.

Valtakunnan yhä karttuma lameus synnytti
hallitus-muodon, joka mielä meidänkin aikoina Aa-
siassa lamataan. Kunkin maakunnan haltiaksi pan-
tiin maaherra eli Satrapi, jolle annettiin iso malta.
Mutta jos tämmöinen mies joutui kuninkaan »vihoi-
hin, antoi kuningas usein kohdakkoon kaulansa poikki
lyödä.

Persialaisilla oli jo ikimanhoista aloista yleinen
tapa, pitää syntymäpäimänsä suurimmassa armossa.
Myöskin köyhillä oli semmoisena päimänä runsaam»
mat atriat kuin tawallisesti. Wiiniin oli Persialai-
set sangen mieltyneet. Heillä oli tapana, juomin-
gissa tärkeitä asioita keskustella. Toisiansa la-
matessa olimat heillä monenlaiset termehdykset. Kaksi
ystämää suuteli toistansa; muut tutut suutelimat
toisiansa poskille; alhaissäätyinen lankesi mallassää-
tyisen edessä maahan. Poikalapset olimat aina ikänsä
kuudenteen »vuoteen asti äitien huostassa eimätkä
olleet tähän saakka silmäiltämänäkään. Mutta nyt
ottimat isät heidät kaswattaaksensa ja opettimat heitä
jousimiehiksi ja ratsastajiksi.

253. 336 e. K. kukisti Makedonialainen kunin-
gas Aleksanteri Suuri, tehdessänsä kuuluisan ret-
kensä Aasiaan, tämän mainion Persian »valtakun-
nan. Makedonialainen »valtio hajosi 320, mutta
Persian malta ei »voinut isoon aikaan toipua.
Wasta m. 226 jälkeenKristuksen syntyi Persian »val-
takunta uudestansa. Tällä »väli-aialla (w:sta 320 e.
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K. — w:teen 226 j.K.) oli Persian maa ollut ensiksi
Syriläisten ja sitten Partilaisten mallassa. Uusi
»valtakunta pääsi »vähitellen hymää.i »voimaan ja
kuntoon. Mutta eipä aikaakaan, niin »vaipui on-
pensa, kun uskonnostansa innolliset Arapialaiset ru-
pesimat maata hätyyttämään. W. 651 j. K. teh-.
tunkin Persia arapialaiseksi alusmaaksi. Myöhem-
min w. 1395 walloitti mainio Mongolin ruhtinas
Timur eli Tamerlan myöskin Persian maan ja
liitti sen äärettömään »valtakuntaansa. Persian Sha-
kit eli kuninkaat pääsimät noin m. 1500 itsenäisiksi
hallitsijoiksi, mutta kuitenkin koetttimat Turkin Sul«
tanit eli Keisarit kauan aikaa pitää tämän itsenäi-
syyden riidan alaisena. Tästäpä syttyi alinomaisia
sotia Turkin ja Persian wälillä. W. 1722 oli Per-
sia kokonansa Turkin käskynalainen. Sotasankari
Shak Nadir saatti »vihdoin »viimeinkin m. 1735
maan Turkin maltaherruudesta itsenäiseen oloon,
johon »viimeisinä aikoina ainoastaan Venäläiset omat
koettaneet sekaantua.

7. Skythiläiset.
Tällä nimellä nimitettiin muinaisuudessa kaikki

ne raa'at ja solaiset kansat, jotka asuskelimat koko
tuossa hämärässä melkein tuntemattomassa maakun-
nassa Mustan jaKaspian merten pohjoispuolella. Ne
jotka asuimat likinnä Mustaa mertä pitimät mäki-
naisia asuntopaikkoja, eläen maanmiljelyksestä; muut
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skytiläisct kansat olimat paimentolaisia. Kaikki nä-
mä, kansat kuuluimat Mongolilaiseen kansanluokkaan;
nenänsä olimat sisään painetut ja poskensa jotensa-
kin suuret, itse olimat luonteeltansa tuimat ja salai-
set. Vangiksi tehdyistä »vihollisista uhrattiin yksi
kustakin sadasta. Tapettuansa ensimäisen »viholli-
sen, joi Skytiläinen hänen mertansa. Kaikista hä-
nen tappamista »vihollisista wei bän päät kunin-
kaan luokse, saavaksensa häneltä jonkun osan sotasaa-
liista. Sillä jos ei hän olisi nämät kuninkaan «ah-
tamiksi mienyt, niin eipä tämä olisi »voinut uros-
töitänsä armostellakkaan. Ankarimpien »vihollistensa
pääkalloista tekimät he juoma-astioita, jotka rikkaat
antoimat sisäpuolelta kullata. Skytiläisten tuima
luonne näyttäikse myöskin siitä, miten tekimät liit-
toa ja kuningasten ruumiit hautasimat. Liittoa tch»
dessään kaatoivat miiniä astiaan ja mihleksien hi-
miäänsä antoimat he meren pisaroita munin se-
kaan. Tähän sekoitukseen kasti sitten kukin liitto-
lainen sota-aseitansa ja »viimein joimat kaikki siitä
tehden pitkiä rukousta. Kun kuningas kuoli, niin
rumiinsa balsamoittiin ja päällystettiin mahalla; sit-
ten mieliin se sukukuntien ympäri ja kaikkien, joit-
ten tykö tuotiin, piti kerimän hiuksensa, »viiltämän
otsaansa ja nenäänsä, jopa sysäämän nuoli »vasem-
man kätensä lävitse. Ruumiin miereen haudattiin
myös yksi puolisoistaan, juomanlaskija, talliherra
ja muut kuninkaan lähimmät palmelijat. Mutta
muoden kuluttua tapettiin mielä »viisikymmentä ku-
ninkaan parhaita palmelijoita ja »viisikymmentä kau»
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niimpia hemoisiaan. Näitten ruumiit sitten täytet,
tiin jonkunmoisella aineella ja seimäs sysättiin kunkin
läpitse ja pantiin sitten pitkänä ratsuriminä haudan
ympärillä »vartioimaan.

Vasta myöhään onnistui Persialaisille ja sit_
temmin Aleksanteri Suurelle Skytiläiset maltansa
alaisiksi pakoittamaan. Siitä alasta rupesimat enem»
min simistykseen ja miljelykseen taipumaan.

Ennen kuin jätämme Aasian ja Ahrikan kansoi-
nensa, mainitsemme mielä muutamia simukansoja,
jotka manhassa alassa ennen Kristuksen syntymää
olimat tutut. Näistä on Armenialaiset, jotka oli-
mat Persialaisille ja Medilaisille heimoa, muistetta-
mia; myöskin Partilaiset, Phrygiläiset, Paphlagoni-
laiset ja Kappadokialaiset, jotka sittemmin kuuluimat
Persian maltakuntaan, eimät ole mallan muistamat-
tomuuteen heiteltämiä.

8. Hellenat eli Kreikkalaiset.
Kun Aasian ja osaksi myöskin Ahrikan kansat

jo olimat jättäneet maailmalle tuhatmuotisen histo-
rian, silloin oli mielä Euroopan mannermaa kan-
soittamaton ja »viljelemätön. Jo oli luudan kan-
sassa Moses perustanut luma.uusmallan maan
päälle ja uskonopillisella ja »valtiollisella la'in-laati-
muksellaan tehnyt muistonsa iän-ikuiseksi. Jo oli-
mat Ekyptissä, Phoinikiassa jaBabyloniassa tiedeit-
ten ja taidetta Harmat siemenet rumenneet orasta-
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maan, kun Eurooppa mielä oli kolkkana autiomaana.
Ensimäistt asukkaansa näyttämät Vähä-aasiasta tul-
leen, josta he ensiksi päästivät Hellaan saarentoon
eli Kreikanmaahan; jälkeenpäin lemisimät fiytiläi»
set kansat Mustan Meren toiselta puolelta pohjaseen
päin. Hcllenat eli latinaisella nimityksellä nimityt,
Kreikkalaiset edistyimät pian kaikin puolin niin, että
he kaiken maailman kansoista omar ansainneet mel-
kein suurimman kunnian: Hellcnoista on kaikki mil-
jelys, simistys ja tiede, jonka pesäksi Eurooppa sit-
temmin mu..ttui, lähtenyt. Tämän kansan suurin
kunnia on, että se kaikista tän aikaisista kansoista
saat/5 tieteet ja taiteet suurimpaan kuntoon, ja edis-
tytti ihmisluonteen hymät amut siihen määrään, jo-
hon niitten ilman korkeammatta ilmestyksettä ja
siitä syntyneettä simeys!a'itta oli mahdollinen päästä.

Ci mikään kansa ole niin rikas muinaisaian sa-
duista, kuin Hellenain, eikä ole millään kansalla nä-
mät lapsuuden aikansa muistot niin nerokkaat ja
armolliset, kuin juuri Kreikan kansalla.

3lanhimm.ssa aloissa eimät nimet, Hellena ja
Kreikkalainen olleet tamalliset; sillä Hcllenat elikkä
Kreikan ensimäistt asukkaat olimat Pelasgit, jotka eli-
nät maanmi.j.liiö.nä. Nämät rakensimat mahdotto-
man suuret muurit äärettömistä kimimöhkä.cistä, joit-
ten jäännökset omat säilyneet aina meidän aikoihin
asti. Heidän ctemin epäjumalan kuma oli Zeus
Dodonasta, jota paitsi myöskin muita epäjuma-
lan kumia palmeltiin. Aikojen kuluessa täytyi Pe-
lasgien metäydä takasin muitten kansojen edestä,
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jotka sittemmin ottimat yhteisen nimen: Hcllenat.
Mutta paitsi näitä tuli muista maista muukalaisia
meren ylitse. Nämät toimat mukaansa kaikenlaisia
taideta Kreikanmaahan. Noin w. 1550 e. K. sa-
notaan Cekropsin tulleen Saisin kaupungista Ekyp»
tistä ja laskenut maalle Attilaan. Hän pidetään
Ättikan »valtion perustajana ja luullaan tänne toi-
mittaneen uskonoppia, maanmiljelystä ja lakia, ja
myöskin asettaneen amioliitot paremmalle kannalle.
Phoinikiasta tuli melkein samaan aikaan Kadmo
Boiotiaan, tuoden mukaansa tiedon puustamikirjoituk-
sesta ja muista simistyksen keinoista. Samaan aikaan
nousi Danas Ekyptistä maalle Argoon likitienoille ja
perusti tänne »valtakunnan, jossa sittemmin Krei-
kan etemimmät sankarit syntyimät. Näistä kuuluisin
oli Herkule, joka tällä Hellenain sankari-aiailla pidet-
tiin suurimmassa kuumassa, kun muka oli »vapaut-
tanut maat hirmiöistä ja rosmoista ja siis päässyt
aikakautensa hymäntekijäksi.

I4:nnellä »vuosisadalla e. K. tuli Pelopi Wä-
häaasiasta hänestä nimitettyyn Peloponeson saaren-
toon. Jälkeläisensä ottimat haltuunsa tämän saaren-
non parhaat maakunnat, Elidin, Argolidin ja
Lakonian, jossa myöhemmin Spartan kuuluisa kau-
punki syntyi. Ättikan »valtion oikea perustaja sa-
notaan olleen Teseo niminen sankari, josta »vanhat
sadut paljon kummallista kertomat. Tämän satu-
aian loistamista urostöistä on mainittama Helle-
nain kuuluisa sotaretki Tröjan eli Ilion kaupunkiin,
joka on Wähä«Aasiassa.
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Paridi, Troian kuningas Priamon poika, oli
Spartasta »vienyt Meneiao kuninkaan puolison ni-
meltä Helena. Tämä konnantyö nostatti koko
Kreikanmaan »vihoihin. Kaikki ruhtinaat, erittäin-
kin Odysseu Itakan saaresta kohosi tästä hämäistyk-
sestä kostoa hakemaan. Nyt koottiin iso sotajoukko,
joka kahdella sadalla laimalla mieliin Aasiaan. Mutta
Troian kaupunki oli lujilla muurilla linnoitettu ja
sen mallit ja tornit olimat hymässä kunnossa. Pria-
mon manhin poika, tuo mainio Hektori, oli metkeän
sotajoukon johdattajana. Ei moinut siis syttyneestä
sodasta niin pian loppua tulla, kuin Kreikkalaiset
ensin olimat toimoneet. Kymmenen »vuotta tämä.
kauhea sodanmelske sanotaan kestäneen, ennenkuin
Hellenat petoksella malloittimat kaupungin ja hämit-
timät sen tykkänään m. 1184 e. Kr. Tämän teh-
tyänsä palasimat Kreikkalaiset Helenan kanssa ko-
tiinsa. Tästä sodasta ynnä Hellenain paluumat-
kasta on yksi Kreikan manhimpia ja kuuluisampia
runoilijoita Homero tehnyt kaksi suurta Iliadi ja
Odysseia nimistä runoelmaa. Viimeisestä, joka
kertoo Odysseon kummalliset maiheet kotimatkallansa,
otamme muutamat seikat esiteltäksemme, jotka »voi-
mat meille antaa jonkunmoisen kumauksen Kreik-
kalaisten oloista tällä alalla.

Kun tiedot merenkulussa mielä tähän aikaan
olimat hymin »vaillinaiset, täytyi Odyssean paljon
harhamatkoja kulkea, ennenkuin pääsi pieneen saa-

meensa ja perheensä tykö. Ensiksi joutui hän Ah-
litkaan, josta hän tuulen ajamana tuli Kyklopi-ni-
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misten ihmissyöjäin luokse. Kamaluudella pääsi hän
kuitenkin heitä pakoon. Sittemmin kulki hän Si-
renain saaren simutse. Tämän aikaiset sadut sano-
mat näitten olleen neitikasmoisia hirmiöitä, jotka
piiloskelimat meden alla, koettaen ihanoilla lauluil-
laan houkutella simutsekulkijat tykönsä. Näistä tuli
Ddysseulle koma »vastus. Hänen täytyi pistää
mahaa kumppaniensa kormiin, ett'eiwät kuulisi lumo-
jain lauluja. Itsestänsäkin ei muuta neumoa näh-
nyt, kuin sitoa ruumiinsa purjepuuhun kiinni. —

Myöskin joutui hän haaksirikkoon, josta kuitenkin
pelastettiin, kun merenlaineet heittimät hänen erään
saaren rantaan. Sieltä löysi hänen, kuninkaan ty-
tär NausQia, joka piikoinensa oli maatepesossa.
Tämä mci Odysseun kuninkaan homiin, jossa hän
ystämällisetti otettiin »vastaan. Sen aikaisten ta-
pojen mukaan istui hän pesään tuhkaan; kuningas
itse meni tykönsä, tarttui käteensä ja »vei »vierasten
joukkoon ruu'alle. Sitten tuli naispalmelija korea
kultainen »vesiastia ja hopeainen pesumalja kädessä
ja kaasi hänen kättensä päälle mettä, jopa asettikin
eteensä pienen pöydän. Sinne pani edeskäypä sit-
ten leipää, lihaa ja kasmoksia ja juomakaataja an-
toi hänelle »vedensekaista miiniä. Nytpä uhrattiin,
joka tapahtui niin, että muutamia »viinin pisaroita

kaadettiin maahan ja maljat juotiin pohjaan. Toi-
sena päimänä sai Odysseu suuria lahjoja, kun sa-
noi, kuka oli. Kuningas marusti hänelle laiman,
jolla »vihdoin »viimeinkin pääsi kotiinsa. Täällä nyt
tapasi perheensä, oltuansa monta »vuotta poissa. —
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Tästä kreikkalaisen runoilijan kertomuksesta näem-
me, mimmoisissa selmissä ja suorissa oloissa maail-
man ylimykset siihen aikaan elimät. Nyt kääntykääm-
me Hellenain historiaa tarkastelemaan.

Vuosisatoja kului mielä jälkeen Troian hämittä-
misen, ennenkuin moimme sanoa Kreikan historian
luotettamaksi. Vähitellen syntyi tuo Kreikkalaisten
omituinen luonne, joka ensiksi osottaikse yksima.taiiuu-
den muuttamisessa toisiin hallitus-muotoihm. Sillä
tähän saakka kaikissa Aasian ja Euroopan kansoissa
ei ollut muuta hallitusmuotoa, kuin kuninkaan-
malta, joka useinkin oli mallan rajaton. Mutta
Kreikkalaisten keskellä syntyi aikojen kuluessa seu-
raamia uusia hallitus-muotoja. 1. Ulimysmalta,
joka on semmoinen että kaikki hallitus on »valtion
ylimysten käsiin annettu. 2. Harmamaltaisuus,
kun ainoastaan muutamat omat anastaneet korkeim-
man mallan. 3. Kansamalta, kun koko hallitus on
itse kansan kädessä, ja 4. Alhaismalta, kun al-
haiso hallitsee ilman rajoituksetta.

Kreikka oli jo ensi-aioista jakaunut moniin erityi-
siin maltioihin, joissa milloin yksi milloin toinen näis-
tä hallitusmuodoista pä>."si »voimaan. Kaikkien ete-
mimmät maltiot olimat Sparta ja Atänai. He tu-
limat pian koko Kreikan johdattajiksi. Kreikan histo-
rian loistamimmalla aikakaudella omat muut kaupungit
ja maakunnat ainoastaan näitten »voimakasten mal-
toien liittolaisina pidettämät. — Spartassa prsyi ku-
ninkaallinen »valta mielä järkähtämättömänä, kun
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tämä hallitusmuoto jo melkein kaikista muistaKreikan
»valtioista oli häminnyt. Siellä oli kaksi kuningasta
hallituksen johdattajina. Mainio Lykurgo kuningas
rupesi tämän »valtion lainlaatijaksi. Hänelle oli, näet,
matkoillansa muilla mailla karttunut paljon kokemusta
ja tietoa. Myöskin oli hän päässyt aikansa miisaimpien
kanssa ystämyyteen. Ensiksi järjesti hän perintöku-
ninkain ja kansankokousten mäliseikat sillä tamalla,
että asetti "manhain neumoskunta"-nimisen w>.ltio_

laitoksen. Kunkin jäsenen piti oleman kumminkin
kuuskymmenen »vuoden wanha. Kuninkailla oli
kaksi tärkeätä etuisuutta: sotajoukon johdattaminen
sodassa, jossa heillä oli rajaton itsemaltaisuus ja
ylimmäinen papinmirka. Lykurgo jakoi maan uudes-
taan ja muutti siis »vanhat nautinto-oikeudet, toi_
selle kannalle. Hän sääsi, ettei mikään maan-omistaja
saisi mvydä alaansa, maan olisi melmollinen kuoleman-
sa jälkeen jättää tämä »vanhimmalle poiallensa perit-
tämäksi. Mutta suurimman huolen ja tarkastuksen
alaiseksi teki bän lapsenkasmatukfen, joka tykkänään
muuttui maltio-asiaksi. Jokaista äsken syntynyttä
lasta katseltiin tarkasti, olisiko siitä ihmisen alkua. Jos
lapsi sitten oli rujokas eli muutoinkin heikko, heitettiin
se nälkään kuolemaan, sillä Lykucrgo ei kärsinyt muita
kuin norjia ja termeitä kansalaisia. Lapset pysyimät
äitiensä holhottavina aina ?:teen »vuoteen asti.
Sillä aikaa täytyi heidän alastomina leikkiä laskea
ja paljaina lemätä ruokoheinillä, jotka heidän itse
omin käsin oli »virrasta tuominen; ainoastaan talmis-
aikana oli heille suotu muutamia lämmittämäisempiä
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ruohoja »vuoteellensa panna. Seitsemännestä »vuo-
desta alkaen otti »valtio lapset kokonaan huostaansa.
Nyt elimät poikalapset, luottiin jaettuina, muutamien
hallituksen asettamien peräänkatsojien hoidossa, joilla
taas oli päällikkönsä, jonka »virkaa joku etemimmistä
ja kunnioitettamimmista kansalaisista toimitti. —

Näinpä syntyi kaikissa yksi henki ja yksi mieli, jo-
ka teki tasuuden omaisuudessa mahdolliseksi.

Vanhojen kunnioittaminen painettiin symästi
nuorten mieleen. Jokaisen nuorukaisen piti, kadulla
kulkiessa, seisahtuen »vastata kunkin Manhan kysymyk-
seen, minkä malka ja mikä tehtämänä. Myöskin oli
»vanhojen seuroissa nuorukainen kielletty mitään pu-
humasta, ellei häneltä kysytty. Samoin kuin lapset
totutettiin nälkää, malmomisia, kuumuutta ja kylmyyt-
tä kärsimään, piti heitä taimutettaman ruumiillisia
tuskia sietämään. Sentähden otettiin täällä lamaksi,
joka muosi julkisesti ruoskoilla hosua poikalapset, jot-
ta meri purskahti ulos. Tämmöisessä tilaisuudessa
ei saanut rääkkäyksen alainen olla tuskistansa tietä-
mänänsäkään Mutta tämmöinen erinomainen jyl-
seys ja komuus ei ollut tapana ainoastaan nuorison
kasmattamisessa, maan kesti koko miesten elin-aikana.
Lykurgo sääsi, että atriat piti oleman julkiset ja kai-
kille Spartalaisille yhteiset. Näitten atriain kustan-
tamiseen piti kunkin kansalaisen joka kuukausi anta-
man joku määrä hedelmiä ja Miljaa. Ei kukaan
tohtinut olla poissa tästä atriasta, jonka esimäinen
ruoka-laji oli tuo kuulusa musta liemi, joka oli
fianpaistista, merestä ja suolasta keitetty.



52

Lykurgo kielsi kulta- ja hopearahaa käyttämästä
ja sen siaan asetti hän rautaa rahan tapaiseksi, että
muka tämän suuri paino estäisi ylellistä kaupanlii-
kettä. Spartalaisten ymmärrykselliseen opetukseen ei
kuulunut muuta, kuin kirjoitus-oppi malttamattomiin
tarpcisin ja muutamia sotaisia ja pyhiä lauluja, joita
lauloimat juhlallisuuksilla ja tappeluinelskeesen kara-
tessa. Puheliaisuustaitoa ylenkatsoimat, mutta koet-
timat jo nuoruudessa teroittaa lasten ymmärrystä,
totuttaen heitä ajatukseen ja miettimiseen.

Kun nyt omituisuuksiensa kautta paljon eristivät
muista Kreikan asukkaista, ei ole ihmeeksi katsottama,
että heissä syntyi halu niistä eron saamaan. Olikin,
näet, heissä semmoinen sodan-into, ett'eiwät pelänneet
ilman toisten kansojen amutta sekaantua sotaan ulko-
maalaisten kanssa. Lakinsa, joka edistytti ruumiin
termeyden, oli mallan omansa, kunnollisia soturia kas-
wattamaan. Myöskin oli muita laitoksia, joitten
tarkoituksena oli tehdä kansa sotaiseksi ja saada se so-
dan kauhistuksiin mieltymään.

Sotaleirissä oleskeleminen oli oikea juhlallisuus.
Täällä lannistui mähän tuo elämän komuus ja tark-
kuus ja olonsa tuli mapaammaksi. Sodan saalis an.
toi heille maraa jonkinmoiseen ylellisyyteenkin erittäin
ruuassa. Purpurcnvärinen puku, johon Spartalaiset
sodassa olimat »vaatetetut, seppeleet, joilla tappeluun
mennessänsä koristimat hiuksensa, huilujen sointo ja
laulujen kajahus, joka innostutti heitä, »vihollisten
mastaan rientäessä, kaikki tämä teki tuon muuten kau-
histaman ja pcloittaroan sodan heille Maksi riemu-
juhlaksi.
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Mitkä urhoollisesti sotien kaatuimat tappelutante-
rella, haudattiin laakeripuun oksillaseppelöittyinä. Mutta
mielä isompi kunnian-osoitus oli se, kun joku pur-
puramaatteisin käärittynä laskettiin hautaan. Aino-
astaan sodassa kaatuneitten haudoille saatiin nimet
panna. — Mutta pelkurit tulimat komimman pilkan
ja hämäistyksen alaisiksi. Joka oli rimistänsä paen-
nut, suljettiin kaikista »voimistelemisen harjoituksista,
ei saanut mitään ostaa eikä myydä, tahi pantiin johon-
kuun yhteiseen paikkaan kilpi kädessä seisomaan simut-
semenijäin pilkattamaksi. Lykurgo määräsi myös,
ett'ei kaupungilla saisi olla muuria eli muita linnoi-
tuksia; kansalaisten urhoollisuus olisi muka olema
sen ainoana turmana. Tämä yleinen scdanhalu oli
myös syynä siihen, ett'ei mikään mapaa ihminen ryh-
tynyt mihinkään käsityöhön eikä maanmiljelykseen,
maan jättimät semmoiset toimet kokonaan orjille,
jotka muutoinkin pahasti kohdeltiin.

Muutamia »vuosisatoja Spartaa myöhemmin sai
myöskin toinen kreikkalainen päämaltio, Atänai, uuden
lakilaatimuksen ja hallitusmuodon. Jo aikasin oli
Atänassa syntymä tasamaltainen henki pakoittanut
kuninkaanmaltaa peräytymään. Viimeisen kunin-
kaan, Kodron kuoltua, kumottiin koko kuninkaanmalta
ja sen siaan asetettiin arkonta-niminen hallitusmies
jonka piti hallituksestansa tiliä tekemän. Alussa
»valittiin tämä ylimmäinen milkamics elinaikaiseksi
mutta pian määrättiin tämä mirka-aika kymmeneksi
»vuodeksi ja »vuodesta 682 e. Kr. malittiin yhdek-
sän arkontaa, joitten mirka-aika ei kestänyt muuta
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kuin muoden aikaa. Mutta mielä puuttui Atänalai-
silta sopimia lakia. Semmoisia antoi nyt miisas
Soloni kansalaisillensa m. 594 e. Kr. Hän jakoi
ihmiset »varallisuutensa jälkeen neljään luokkaan.
Ainoastaan kolme näistä taisimat maltiomirkoja toi-
mittaa; neljännellä, joka olikaikkien lukuisin, oli niin-
kuin muillekkin oikeus kansankokouksissa huutonsa an-
taa. Näillä kokouksilla oli rajatoin malta kaikissa
hallituksen asioissa. Sillä näissä mahmistettiin kaik-
ki la'it, päätettiin sotaan ja rauhaan kuulumista sei-
koista, »valittiin kaikki »virkamiehet j. n. e. Kun jo-
ka miehellä täällä olimat samat oikeudet niin oli
kunkin Atänalaisen huudolla armonsa. Sentähden
koettikin Soloni tehdä kansalaisoikeuden saamisen
»vaikeaksi. Hengen-uhalla kiellettiin ulkomaalaiset
kansankokouksiin tulemasta. — Varsinainen tuomio-
istuin, jossa rikokset rangaistiin, oli Areopago, jonka
istunnot tapahtuimat öisin.

Solonin etemimpiä sääntöjä oli se, että jokainen
kansalainen sai omaisuudestansa jälkeenpäätöksen cli
testamentin tehdä, mikä ennen oli ollut kielletty.
Nyt masta muuttui omaisuus omistajan oikeaksi
omaksi. Ei tarminnut kenenkään isäänsä »vanhoilla
päimillä elättää, jos ei tämä ollut opettanut hänelle
mitään elatuskeinoa. Lasten kasmattamisen heitti
Soloni kokonansa »vanhempien huoleen. Mutta moi-
mistelemisen oppi oli myös Atänassa pää-asia lap-
sen kastvattamisessa. Edistääksensä isänmaan rak-
kautta, oli Soloni antanut asetuksen semmoisen,
että sodassa isänmaan hymäksi kaatuneitten lapset
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olisimat »valtakunnan kustannuksella kaswatettawat;
heidän muistonsa ylistettiin myös julkisella hauta-
uksella ja kiitospuheilla. Joka pahasti kohteli köyhää,
lasta eli orjaa, pidettiin rikoksen alaisena ja oli oike-
uteen haastettama. Tämmöinen lempeys ja »viisaus
omat Solonin antamissa la'issa merkittivät.

Ehkä Hellenat olimat moniin pieniin »valtioihin
jakauneet, oli kuitenkin paitsi yhteistä kieltä monta
seikkaa, jotka liittimät heidät yhteen. Semmoisia
olimat yhteisten jumalien palmelus, yhteiset juhlalli-
suudet, ennustuspaikat ja liittokunnat. Kreikkalaisten
ennustuspaikoista oliDelphoin suurimmassa armossa
pidetty. Täällä oli Asiollo nimiselle jumalalle
rakcttu templi, jossa Pythia niminen naispappi pu-
hui ennustukset. Tämmöiseen paikkaan, näet, tul-
tiin aina jumaluudelta neumoa pyytämään, kun ei
omin päin tahdottu tärkeihin toimituksiin ryhtyä tahi
muuten salaisista asioista tietoa tarmittiin. Kun
nyt Delphoin ennustuspaikka oli suuressa maineessa
ja armossa, oli sille neumonpyytäjiltä ylen paljon
antimia karttunut, joitten joukossa oli kalliita taide-
teoksiakin.

Yhteisistä kansan juhlallisuuksista oli Olympian
kilmoitusl.iki. kaikkien etemimmät. Nämät »vietettiin
Elidin maakunnassa. Siihen paikkaan, jossa nämät
leikit tapahtuimat, oli tehty komin pitkä rata, jonka
masen puoli oli ratsuharjoituksiin ja oikea jalkamiesten
taisteluksiin määrätty. W ympärin, niin laajaan
kuin silmä kantoi, istuimat katsojat pitkissä rimissä
ja innostuttimat riemuhuudoillaan kilwoittelijat, mil-
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loin kiittäen milloin moittien. — Wn mietittyä uh-
rilla ja lauluilla jumalien kunniaksi, aljettiin leikit
auringon noustessa. Taistelus-tuomarit istuimat
laipion sisäpuolelle ja kilmoittelijat astuimat esiin
aloittaaksensa kilpa-juoksun. Joka ensiksi pääsi perille,
sen nimeä ja syntymäkaupunkia huusi nyt julistaja
kaikkien kuultamaksi. Nyt kajahtimat kummut laak-
sot yli ympärin nimensä ylistyksestä ja katsojain

riemuhuudoista. Ajomies seisoi pystyssä kaksipyöräi-
sissä »vaunuissaan ja tuimat hemosensa riensimät
muitten kanssa radalle, jonka päässä seisoi kaksi
patsasta, joitten mäli »vaunujen piti kiertämän, pa-
lataksensa kaksitoista kertaa samaa matkaa. Myös-
kin rumettiin nyrkkisille ja ratsukilmoi.ukfeen. Juh-
lallisuuden »viimeinen päimä oli moittajain palkitse-
miseen määrätty. Tämä tapahtui, sitten kuin py-
hässä ahossa oli uhria tehty. Voittajat tulimat
komeissa »vaatteissa, palmu-oksia kädessä, »vieläpä
huilunsoittajiakin seurassansa. Kunniapalkinto oli
seppele öljypuun oksista, jonka taistclustuomarit las-
kimat »voittajan päähän. Tämmöisen palkinnon saa-
minen oli suurin kunnia Kreikassa ja »voittajan kan-
salaiset luulimat syntymäkaupunkinsa hänestä saaneen
ison kunnioituksen. He toimat hänen, riemukulkua
käyden, lauloimat hänelle ylistyslauluja ja asettimat
»vartalokumansa Olympiaan, jossa jälkeisinä aikoina
monta sataa semmoista on ollut nähtämänä. Voit-
tajain nimet tulimat kuuluisiksi ympäri koko Krei-
kanmaan. Eräs »vanha Kreikkalainen kuoli ilosta,
kun syleili paikaansa »voittajana, ja hautauksellansa
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olimat kaikki Olympiassa olemat Kreikkalaiset saapu-
milla. Diagora, jalomielinen Hellena Rodon saa-
resta oli itse ennen kruunattu »voittajaksi Olympiassa
ja toi »vanhaan ikään jouduttuansa molemmat poi-
kansa sinne, jossa kumpikin moitti kunniaseppeleen.
Mutta jalomielisesti laskimat nuorukaiset seppeleensä
isänsä päähän, nostimat hänen hartioillensa ja mei-
mät hänen katsojain keskelle. Kaikki huusimat hä-
nelle onnen toimotuksia ja heittimät päällensä kuk-
kasia. Vanhuus ei »voinut näin suurta onnea kan-
nattaa, »vaan »vaipui, kaikkien nähden, kuolleena maa-
han.

Nämät Olympian kilmotus-leikit tapahtuimat
säännöllisesti joka neljäs muosi heinäkuussa. Kai-
kenlaisia taituria kokoontui tänne toistensa kanssa
kilmoittelemaan. Huiluinsoittajat ynnä muut sem-
moiset lauloimat kaikkien kuullessa laulunsa, taistel-
len etuisuudesta. — Kaiken tämän kautta pääsi
fimistys hymin edistymään. Täällä sauvat ystämät,
oltuansa kauan erillänsä, nähdä toisiansa. Täällä
syntyi useinkin ystämyys erityisten ihmisten ja ko-
konaisten kaupunkienkin »välillä. Nämät kilmoitus-
leikit, jotka olimat koko Kreikan yhdistysside, perus-
timat sittemmin yhteisen aianlumun. Nelimuotinen
aika, joka kului näitten juhlallisuuksien mälillä, kut-
suttiin Olympiadiksi.

Hellenain sorea ja helposti muodostuma kieli oli
mielä toinen side, joka yhdisti erityiset lahot yh-
deksi kansaksi. Hymin marhain kukoisti Hellenain
keskellä runollisuus. Innostuneet runoilijat omat
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runoelmilla, jotka meidän aikoihin asti omat säilyneet,
ylistäneet sankarien jaloja urostöitä. Sittemmin,
kun kirjoitustaito tuli tutuksi, edistyi runollisuus yhä
paremmin. Jälkeenpäin rupesimat tietomiisaat ih-
miskunnan tärkeitä asioita tarkastelemaan ja tutki-
maan, leivittäen opetuksillansa tiedon maloa ympäri
Kreikanmaata. Näihin kuulumat. Pythagora, So-
krate, Plato y. m.

Kaikkien tiedeitten ja taideitten jopa Kreikkalais-
ten omituisen elämänkin keskuus oli Atänai. Spartassa
taas elettiin omin päin eikä huolittu toisten »veh-
keistä paljon mitään. Atänai oli komein ja rikkain
kaupunki koko Kreikassa. Varhain aamuisin tulimat
maalaiset huutaen laulaen kaupunkiin, tuoden mu-
kaansa myytämät elatusaineet. Nyt omattiin rih-
kamapuodit; »vähitellen tulimat kadut ihmisiä täyteen
ja pauhina karttui karttumistansa. Msi osa pormaria
meni töihinsä ja toiset taas hajosimat kukin tahansa,
mikä minnekin. Edellä puolipäimää ja ehtoolla kä-
meltin pitkin Ilisson rantaa ja ympäri kaupunkia.
Mutta kaupungin maltatorilla oli »väenpaljous kui-
tenkin aina tihein. Täällä pidettiin usein kansanko-
kouksia, täällä oli Senaatin kokoushuone ja Arkon-
lain tuomio-istuin; yli ympärin oli rihkamapuotia,
kultaseppien pajoja ja parran-ajeliain työpaikkoja.
Nämät paikat olimat aina täynnä «uteliaita ja lais-
kuria. Useat harjoittelimat myös metsänkäyntiä ja
moimisteletNista. Kylpemättä eimät Atänalaiset »voi-
neet olla yhtä päimääkään. Rikkaammat pitimät kyl-
py-laitoksia omissa asumuksissaan, maan köyhemmät
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käwiwät yhteisissä kylpyhuoneissa. Enimmät Atä-
nalaisista pitimät lyhyet alusmaatteet ja niitten
päällä jonkunmoisen kauhtanan, joka peitti ruumiin
kokonaan. Tämä päällystakki oli tamallisesti pai-
namaton, maan rikkailla oli se kalliimmista ja pai-
netuista kankaista tehty. Katsottiin kaikille tärke-
äksi oikein näpperästi kääriä tämä kauhtana ympä-
rillensä. Myöhempinä aikoina käytettiin paljon »voi-
teita. Naiset asuimat erinäisessä huonet-osassa ja
olimat melkein kokonaan suljetut muitten yhteis-
elämästä. Atänaissa käytiin tamallisesti jalkasin,
mutta rikkaat käyttimät maunuja ja kantotuolia;
tahi antoimat seurassaan oleman orjan kantaa tuolin,
johon heidän torilla eli kämelyksillä ollessaan sopi
istua. Varakkaat koristimat huoneitansa, miten pa-
raiten moimat. Ruokapöydän tarjoomat nautinnot
olimat Atänalaisille hymin mieleen. Monta ruokalajia
hankittiin kaukaisista maista, ehkä Kreikanmaa oli-
kin hymin rikas hymistä hedelmistä, kasmaksista,
kaloista ja muista luonnon tuotteista. Atria alkoi
tamallisesti linnunmunilla ja loppui puunhedelmillä.
— Kreikkalaiset eimät istuneet syödessänsä, maan
makasimat makuu-sohivilla niinkuin itämaalaisten
tapa oli. Kestiatrioilla oli ruokasali täynnänsä juh-
lasamua ja muita hymänhajuisia suitsutuksia. Vii-
napöydällä kimalti hopea ja kulta-laatukoita, jotka
useinkin olimat kalliilla kiivillä koristetut. Kukin
wieras seppelöittiin ja jokaisella oli orja takanansa.
Iloisissa seuroissa malittiin armonheitolla yksi juoma-
kuninkaaksi. Tämä määräsi kaikki pitoihin kuulumat
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seikat, esitti muistomaljat, sääsi leikillisiä juomalakia
j. n. e. Riemuisia lauluja ilahutti wierasten sydam-
met; lyyry *) kämi ympäri koko seuraa ja jokaisen
täytyi laulaa joku laulu , kun »vuoronsa tuli. — Kreik-
kalaisilla oli komin paljon orjia; ainoastaan Atti-
lassa oli niitä noin 400,000. Nämät toimittimat
kaikenlaisia asioita; he olimat palmelijoina, keittäjinä,
lasten-opettajina, esilukijoina, kopioitsijoina j. n. e.
Maalla olimat maanmiljelys ja karjanhoito toimi-
mituksinansa. Sota-»vankeuteen joutuneet tehtin ta-
wallisesti orjiksi. Myöskin ostettiin orjia »varsinai-
silta orjankauppiailta. Poikalapsen syntyessä ripus-
tettiin simalle seppele öljypuun oksista, mutta jos
tyttölapsi oli syntynyt, ripustettiin millainen rihma.
Öljypuun oksa, näet, »viittasi maanmiljelys-toimiin
ja tuo rihma maimollisiin askareisin. Kun oli lapsi
hcnkenensä päiminensä kokonaan isän mallassa, las-
kettiin jokainen äsken syntynyt lapsi isänsä jalkain
juurelle. Jos tämä nosti sen helmaansa, oli hän
sillä ottanut melmollisuudeksensa kasmattaa lapsi.
Mutta jos hän antoi sen olla koskematta, piti lapsi
tapettaman tahi heitettämän oman onnensa nojaan.
Viimeisinä aikoina tapahtui tämmöinen julmuus hy-
min Harmoin. Seitsemännellä eli kymmenennellä
päimällä jälkeen syntymisen tehtiin kaikille sukulaisille
uhri-atria, jossa lapselle annettiin nimensä. Nyt
kirjoitettiin nimi sukuluetteloon ja manhempien täytyi
mannoa lapsen oleman heidän omansa. Kahdek-
sannentoista muoden iässä piti nuorukaisen sotapal-
melukseen lähtemän. Alttarin juurella oli hänen pyhä

») ryyry oli Kreikkalaisten lranhin soittokalu.
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mala wannominen ei milloinkaan häpäisewänsä »val-
tion sota-aseita maan uhraamansa hengen isänmaan
hymäksi. Hellena kun pääsi kahdenkymmenen »vuoden
ikäiseksi, pantiin sukunsa mieslukuun. Nyt sai hän
käydä kansankokouksissa, hakea maltiomirkoja ja itse
tamaransa holhoa. Nuorison simistyskeinot olimat
»voimisteleminen ja soitanto; »voimistelemista opit-
tiin Gymnasio nimisissä opetuslaitoksissa. Nämät
olimat suuret rakennukset, joitten ympärillä oli puu-
tarhoja ja pyhä aho. Myöskin oli niissä kylpyhuo-
neita ja isoja salia, joihin puhelijat ja tietomiisaat
kokoilimat oppilaisensa. Soitannossa, runoelmatai-
teessa ja muissa tieteellisissä aineissa saimat lapset
opetusta erityisistä koti-opettajista. Kumameiston,
maalauksen jarakennustaiteen saattimat Kreikkalaiset
erinomaisen korkealle kannalle; kumameistolliset teok-
sensa eimät mielä ole etemämpiänsä nähneet. Vhtä
kuuluisat omat he tieteellisistä ja runollisista har-
joituksistaan. Heistä on kaikki simistys lähtenyt; he
omat päässeet muitten kansojen opettajiksi.

Ottakaamme nyt tämän kansan ulkonainen his-
toria tarkastellaksemme. Kreikan ulkonainen rauha
häirittiin ensiksi m. 490 e. Kr., kun Persialaiset
samosimat maahan. Tuli, näet, iso persialainen
sotajoukko kuudella sadalla aluksella ja nousi maalle
Ättikan rannikkoon. Täällä tuo urhoollinen Mil-
tiade Maratonin lakeudella hämitti koko persialaisen
sotamoiman. Mutta Persialaiset eimät jättäneet sitä
asiaa siksensä, maan Xerxes kuningas mei mähän ai-
kaa jälkeenpäinäärettömän sotamoiman Kreikanmaalle.
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Salammln saarella, Atänain likipaikoilla nousi ankara
meritappelu, jossa Kreikkalaiset Temistoklen johda-
tuksen alla saimat oimallisen moiton, hämittäen »nel-
kein tyttönään mihollisten laimaston. Tämä sota,
jossa Kreikkalaiset yhä pääsimät moitolle, kesti mielä
muutamia kymmenkuntia muosia, kunnekka sota it-
sestään taukosi noin w. 449. Mutta malitettamasti
syttyi Spartan jaAtänain »välillä keskinäisiä riitoja,
jotka pian muuttuimat Merisiksi sodiksi, jotka aikaan
pitkään turmelimat »varallisuuden ja toimellisuuden.
Kun »valtioitten moimat näistä kestämistä riidoista
uupuimat, pääsi Makedonian kuningas Philippo se-
kaantumaan Kreikan sisällisiin oloihin. Hänen oli
sitten helppo asia, pakoittaa Kreikkalaiset »valtaher-
ruuteensa mieltymään. Poikansa Aleksantero Suuri
päätti isänsä alkaman työn. Kreikan »vapaus ja
itsenäisyys meni palaamattomiin. Makedonian »val-
takunnan hajottua, koetti Kreikka riutumaisena jään-
nöksenä »vapauttansa suojella. Mutta jo m. 146 e. K.
tuli tämä maaRooman käskyn-alaiseksi ja pysyi nyt
Roomalaisten maltaan yhdistettynä. Kun tämä w.
395 jälkeen Kristuksen jaettiin kahteen osaan, län-
tiseen ja itäiseen »valtakuntaan, pantiin Krcikanmaa
itäiseen kuulumaan. Itäinen »valtakunta, jonka pää-
kaupungi oli Byzantsi (Konstantinopel), tuli Kreikan
keisarikunnan nimiseksi. Tämä mal tio, johon nyt
warsinainen Kreikka oli liitetty, tuli m. 1453 j. Kr.
Turkkilaisten haltuun. Näitten orjuuden alla Kreik-
kalaiset pysyimät, kunnekka Turkkilaisten komuus ja
julmuuskarttui siihen määrään, että heidän mäkisinkin
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täytyi rumeta maansa mapauttamiseen. Tämä on-
nistui heille »viimein monimuotisten maihetten ja
kärsimysten jälkeen. Kreikka tuli nyt jälleen itsenäi-
seksi maltakunnaksi.

9. Roomalaiset.
Toinen manhanaikaisen historian pääkansa on

Roomalaiset. — Eteläiseen Italiaan asettui jo »var-
hain Kreikkalaisia siirtokuntia. Mutta »vanhimmissa
aloissa kansoitti monta itsenäistä kansakuntaa tätä
miljamaa maata, joka »viimein joutui kokonaan Roo-
man haltuun. Näistä kansoista omat Etruskat,
jotka lemisimät yli ison osan Italian saarentoa,
mainittamat. Maan miljaisuus työnsi asukkaansa
maanwlljelyskeinoon ryhtymään, mutta Etruskat
eimät ainoastaan osanneet maatansa miljellä, maan
olimat myös moniin taiteisiin pystyneet. Erittäinkin
omat he edistyttäneet kaikkia, mitä ulkonaiseen epä-
jumalan palmelukseen kuuluu, niinkuin uhria, juh-
lallisuuksia, juhlakäytöksia ja <nnustustaitoa. Heistä
omat Roomalaiset saaneet parhaimman osan simis-
tyksensä alkusiemeniä. Rooman »vanhin historia
on himeän hämäryyden peittämä. Romulo ja Remo
omatniitten miestennimet, jotkaHuhtikuun 21 päimänä
wuonna 763 e. Kr. sanotaan perustaneen Roomaa,
maailman pääkaupunkia. Siis, kun tämä tapahtui,
oli Adrian meren toisella pulella Salomoni jo aikaa
sitten waipunut kuoleman uneen jopa Olympian kil-
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tvoitus-le.k.tkin aljetut. Nomulo hankki uuteen kau-
punkiinsa asukkaita ja rupesi sitä kuninkaana hallit-
semaan. Hän jakoi kansan kolmeen lahkoon ja kun-
kin lahon kymmeneen luokkaan eli Kuriaan. Itse
kansa jakaantui kahteen säätyyn: Patriciat eli yli«
mysmiehet ja Plebeijat eli alhaisolaiset. Näitten
säätyjen mälillä syntyi alinomaisia riitoja, jotka kes-
timät muosisadat läpitsensä. Patricioille, jotka luul-
tamasti olimat alku-asukkaat, olimat, näet, kaikki
»valtiomirat annetut; niin esimerkiksi otettiin ainoas-
taan heidän joukosta Romulon asettaman sanaatin
jäsenet. Kuningasten malta oli melkein samalainen,
kuin Kreikan ruhtinailla ennen oli ollut. He olimat
ylimmäiset sotapääliköt jaylimmäiset papit, kutsuimat
kokoon Senaatin ja kansankokoukset, kun »valtion
la'ista, sodan ja rauhan asioista oli päätettämä. Ei
mihinkään »valtiolliseen toimeen ollut rupeaminen,
ennenkuin jumaloista oli neumoa haettu. Tämmöinen
tiedusteleminen oli Augura ja Haruspici nimisten
pappien tehtämä. Nämät ennustimat lintujen len-
nosta ja »viserryksestä, kanain syömisestä, ukkosen
jylinästä, ukontulen leimauksesta ja muista senkal-
taisista. Kaikki nämät laitokset olimat alkuansa
etruskilaisia.Kuninkaallisen armon merkit olimat myös
etruskilaista syntymäperää. Kuninkaan edellä kämi
kaksitoista liktori nimistä miestä, jotka kukin kantoi-
wat marpukerpun, jossa rippui kirmes, merkiksi
muka että kuninkaan oli oikeus hengeksi rangaista.

Romulon jälkeen hallitsi Numa, joka on »valtion
oikeana perustajana pidettämänä. Parhaasta päästä
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koetti hän alamaistensa sydämmiin jumittaa juma-
lien kunnioittamista; heistä sanoi lakiensa ja laitos-
tensa lähteneen. Hän sääsi monta uutta tapaa ju-
malanpalmeluksessa ja piti tarkan huolen, että nuot
pidettäisiin pyhinä. Mikä Romulon hallitessa oli
ollut kuninkaallista alusmaata, jakoi Numo pellotto-
mille kansalaisille, että he muka jättäisimät sotaha-
lunsa ja mieltyisimät rauhallisiin toimiin. Sittem-
min jakoi hän koko Rooman alan osakuntiin ja asetti
jokaiselle peräänkatsojansa, jonka piti kirjoittaman
ylös, kuka huolettomasti ja kuka hymin peltonsa »vil-
jeli että kuningas muka tietäisi ahkerat palkita. La-
kinsa oli naisille ylen ankarat; he eimät saaneet »vii-
niä juoda eikä ollenkaan miesten toimiin sekaantua.
Amioliitto pidettiin semmoisessa pyhyydessä, että 580
muotta jälkeen kaupungin perustuksen oli kulunut,
kun ensimäinen amioliitto rikottiin.

Tämän miisaan lakilaatijan jälkeinen oli Tullo
Hostilio, joka paljon laajensi Rooman aluskuntaa.
Seuraama kuningas Anko Martio rupesi laimaston
rakentamiseen ja hänen jälkeisensä Tarquinio Prisko
on maineensa saanut noitten mahdottoman suurten
kloakkien rakentamisesta, jotka olimat isojen kupujen
näköiset. Myöskin rakensi hän yhteisten taistelus-
leittien pitämiseksi kuuluusan Cirko nimisen
näytelmäpaikan. Sen ympärillä oli lamitsoita ja
itse Eukon ympärys oli niin suuri, että siihen mah-
tui 200,000 henkeä. Tähän suunnattomaan raken-
nukseen, jonka jäännökset »vieläkin käymät katsojista
ihmeeksi, täytyi Tarquinion pakoittaa alhaiso päimä-
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töihin. Tämä kuningas kämi myöskin onnellisia
sotia naapurikansojansa mastaan ja moitti suuren
saaliin. — Sermio Tulli», joka seurasi häntä hal-
lituksessa, rupesi uudestaan jakamaan kruunun alus-
maat pellottomille ja pääsi sen kautta alhaison suo-
sioon. Myös jakoi hän asukkaat sekä kaupungissa
että maalla kolmeenkymmeneen osaan, jotta kansan
olot ja asiat enemmin tulisimat uäknmille ja selmille.
Tämä kuningas päästi uusilla laitoksillaan myös
Plebeijat jonkunmoiseen mahlamuuteen, ehkä pää-
malta mielä pysyi Patriciain hallussa. W. 534 e.
Kr. nousi »viimeinen Rooman kuningas Tarquinio
Superbo kuninkaan-istuimelle. Väkivaltaisuudestan-
sa syntyi liittäydys, jonka johdattajana oli Bruto.
Tarquinio, joka oli poissa sodassa, pantiin kunin-
kaan-armolta pois ja koko kuninkuus poistettiin. Sen
siaan asetettiin kaksi ylimmäistä »virkamiestä, jotka
kutsuttiin Konsuliksi. Nämät piti »valittaman joka
muosi Patriciain säädystä. Tämä tapahtui 509 e.
Kr. Rooman ensimäiset Konsulit olimat Bruto ja
Kollatino. Rooma oli nyt siis tasa- eli mapa-maltio.

Mimmoinen urhoollinen henki ja isänmaanrakkaus
näistä aloista alkaen syntyi Roomalaisissa, näyttä-
köön seuraama kertomus.

Etrurian kuningas Porsenna oli ottanut suoje-
lukseensa tuon Roomasta ajetun Tarquinion ja lähti
nyt suurella sotajoukolla Roomalle, asettaaksensa hä-
nen muka oikeuksiinsa. Jo olimat Etruriat aiko-
muksessa, pakenemia Roomalaisia takaa ajaen, eräästä
sillasta hyökäistä kaupunkiin. Silloin kehoitti Horatio
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Kokle niminen mies innollisesti kansalaisiaan siltaa
hämittämään, lumaten itse pidättää »viholliset, kun-
nekka silta olisi remitty. Tämä tapahtui ; hän ynnä
kaksi muuta sota-urosta miimytteli miholliset niin
kauan, kuin silta rikottiin. Mutta kun näki sillan
hajota rämähtämän, miskausi täydessä sota-asussa
»virtaan ja uiskenteli omiensa luokse toiseen rantaan,
ehkä mihollistenheittokeihäät miuhahtimatympärillänsä.

Mutta Porsenna ei peräyttänyt'piiritystä. Ko-
ma nälkä rupesi kaupungissa riehumaan ja epätoimo
»voimat uumuttamaan. Tässä tuskassa esitteli eräs
nuori Roomalainen, Mutio Skämola, senaatille, Por-
sennan tapettamisen ainoana keinona tästä puuhasta
päästä. Itse meni hän senlähden mäkipuutto takin
alla mihollisten leiriin jatunkeutui aina kuninkaan-is-
tuimelle, jonka »vieressä istui kirjoittaja. Tämän
luuli nyt Mutio kuninkaaksi ja tappoi hänen siihen
paikkaan. Kun hän sitten pantiin kiinni ja aseet
riisuttiin häneltä pois, jutteli hän Porsennalle, että
Rooman nuoriso oli malalla mannonut tappaaksensa
hänen Kuningas uhkasi nyt heittää hänen tuleen,
ellei kohdakkoon tarkemmin selittäisi tämän liittäy-
dyksen seikkoja. "Katso, sanoi Mutio, "kuinka
mähän he ruumiistansa pitämät, joilla on kunnia
ja maine odotettamana" — ja nämät sanat sanottu-
ansa laski hän oikean kätensä uhri-alttarilla palamaan
tuleen ja palautti sen siinä, mitään tuskan tuntoa
osoittamatta. Kuningas otatti hänen tulesta pois
ja päästi mapauteen.

Kuninkuuden poistaminen koroitti paljon patri-
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ciain maltaa ja kun kansa oli ulkonaisen rauhan
»voittanut, kämimät Patriciat yhä jylseimmiksi ple-
beijia kohtaan. Tästäpä syntyi sisällisiä riitoja,
jotka masensi »valtion »voimat. Viimein syttyi sisäl-
linen kapina ilmituleen ja silloin »valittiin ensimäinen
Diktatori-niminen »virkamies. Kun koma hätä ah-
disti »valtakuntaa, »valittiin tämä »virkamies, joka
sai kokonaisen itsemaltaisuuden puoleksi »vuodeksi. —

Nyt koetettiin l.emittää plebeijain tilaa. Maksuun
kykenemättömien melat annettiin anteeksi ja ne jotka
melasta olimat »vankeuteen pantuina, päästettiin
»vapaiksi. Vähän myöhemmin m. 494 e. Kr. sai-
mat plebeijat oikeuden, »valita omasta säädystänsä
kaksi wirkamiestä, nimeltä kansantribunat, jotka »vuo-
sittain muutettiin. Sittemmin muutettiin ne lumul-
tansa kymmeneksi. Heidän oli melmollisuus, suojella
kansa Patriciain itsemaltaisuudesta. He taisimat,
näet, kiellollansa kaikki senaatin päätökset mitättö-
miksi tehdä, jos nämät loukkaisimat kansan etua.
Itsiensä puolesta olimat pyhinä ja loukkaamatto-
mina pidettämät.

Nyt masta alkoi meteli Roomassa, kun Patriciat
kaikin »voimin koettimat etu-oikeutensa suojella ja
plebeijat taas pyrkimät »valtiolliseen tasa-armoon.
W. 445 kumottiin se sääntö, joka kielsi amioliittoa
Patrician ja plebcijan »välillä. — Tämän sisällisen
metelin pauhatessa, hätyytti myös ulkonainen »vaara
Roomaa. Gallilaiset, jotka olimat urhoollista ja
raakaa sukua, tunkeusimat Alpien yli, »valloittaen
ison osan Pohjois-italiaa. Roomalaiset koettimat
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somintoa hieroa. Vaan turhaan, sillä Gallilaiset ,

kun Klusion kaupungin piirittäessä huomasimat, että
myös Roomalaisten lähettiläät olimat aseisin tarttu-
neet kaupunkia suojellaksensa, lähtimät he liikkeelle
Roomaa masten, tätä kansan-oikeuden rikkomista
muka kostaaksensa. Kaikki pakenimat pakenemistaan
puoluskuntain taisteluksista uupuneesta kaupungista.
Ainoastaan kahdeksankymmentä manhaa ukkoa, jotka
ennen olimat olleet pappina ja konsulina, eimät tah-
toneet enään isiensä kaupunkia jättää, maan istuimat
pitkiin »valkoisiin kauhtanoihinsa puettuina torille.
Hämmästyneinä hyökkäsimät »viholliset kaupunkiin,
joka poltettiin tuhaksi. Kapitolion luja linnoitus

teki mielä heille »vastarintaa. Tämän koettimat nä-
lällä antaumiseen pakoittaa, maan turhan, sillä näl-
kä rupesi heitä itsiäkin ahdistamaan, ett'ei heidän
muuta neumoa ollut, kuin matkoille lähteä tyytyen
tuhanteen kulta-naulaan.

Pian syntyi sisällinen meteli uudesta. Viimeiset
komat aiat olimat kartuttaneet köyhäin melat ja rik-
kaat Patriciat rasittimat, minkä moimat, köyhät
melkamiehensä. Mutta kansantribunat koettimat kai-
kin »voimin plebeijain asiat edistyttää. Tämä on-
nistuikin heille niin, että m. 366 e. Kr. määrättiin
myöskin plebeijain oleman konsulimirkaan »valittamia.
Nyt alkoimat taas »valloittamisen sodat. Koman
taisteluksen jälkeen »voitettiin m. 298 e. Kr. Sam-
nitain mäkemä kansa ynnä muita italilaisia kansoja,
jotta muutamien »vuosien kuluttua koko Italia oli
Rooman käskynalaisena. Komin sota oli Noo na<
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laisilla Epiron kuningasta Pyrroa »vastaan, joka
lukuisella laimastolla tuli Italiaan, tuoden mukaansa
elehmanttia, joita ei ennen Italiassa nähty. — Roo-
man hallitusmuoto oli nyt aikojen kuluessa täydel-
lisesti muodostunut ja tämä teki Roomalaisille mah-
dolliseksi maailman hallitsijoiksi pyrkiä. — Näillä
ensimäisillä »vuosisadoilla jälkeen tasamallan asetta-
misen elimät Roomalaiset suurimmassa kohtuullisuu-
dessa, mallan taipumattomat Kreikkalaisten hempey-
tymiseen ja hehkumaisuuteen. Maanmiljelys oli heistä
kunniallisin elantokeino. Tähän asti nautittiin lei,
män siassa jonkunmoista jauhopuuroa. Mutta kun
olimat »valloittaneet nuot rikkaat Kreikkalaiset kau-
pungit, eneni »varallisuutensa ja sen ohessa myöskin
hekumallisuus. Jo näillä aloilla aljetliin Roomassa
hopearahaa tekemään. Mutta maitta näin »vähitel-
len rikkaus yltyi , oli kuitenkin mielä kunnollisuus ja
pätemyys hymällä kannalla. Samnitat lähcttimät.
Kurio Dentatolle, Pyrron »voittajalle, rauhan hie-
rojia. Lähettiläät tapasimat hänen istuman- rahilla
pesän »vieressä, nauriita keittäen. Suu hymyssä
käski hän heitä lahjojansa pois »viemään, sanoen:
"Minä tahdon mieluttaammin olla rikasten hallit-
sijana, kuin itse olla rikas."

Mutta nyt ei »voinut enään Italiakaan tyydyt-
tää Roomalaisten »valloittamisen himoa. Pian se-
kaantuimat riitaan tuon rikkaan Kartagon kanssa.
Tällä oli alusmaita Sicilian saarella. Mutta kun
Kartago oli merimaita, täytyi myös Roomalaisten
hankkia itsellensä laimasto taitaaksensa menestyksellä
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tähän sotaan ryhtyä. Mitäs tästä; otettiin »voitettu
Kartaqilainen laima esikumaksi ja sen mukaan ra-
kettiin sitten jonkunmoisia aluksia. Väestö harjoi-
tettiin maalla soutamiseen. W. 260 e. Kr. nähtiin
ensimäinenRoomalainen laimasto merellä. Rooma-
laiset, kun tappaluun tulimat, liittimät »vitjoilla aluk-
sensa mihollisten Immoihin, jotta sillä lajilla saatiin
tapella samalla lamalla kuin maallakin. Sentähden
ei ole aiman suureksi ihmeeksi katsottama, että Roo-
malaiset jo samana muonna 260 moittimat ensimäi.
sen meritappelunsa. Kartagilaisten täytyi rauhan-
teossa jättää koko Sicilia ynnä muutamat likellä
olemaiset saaret ja kahdenkymmenen »vuoden kuluessa
maksaa oima rahasumma. Tämä sota, jota olimat niin
mielullisesti käyneet, koroitti isoon määrään Rooma-
laisten uljuutta ja itse-armon tuntoa. Mutta nyt
jo rupesi »valloittamisen himo pqkoittamaan heitä
semmoisiin töihin, jotka olimat kunnian »vaatimuksiin
yhdistymättömät. Pian rumettiin uudestaan sotaan
Kartagoa »vastaan. Nyt oli, näet, aikomus kukistaa
sen Espaniassa paisuma malta. Kaksi sotajoukkoa
piti liikkeelle pantaman. Vhden oli Espaniaan läh-
teminen ja toisen Siciliasta Ahmrikkaan. Mutta
Kartagilaisten mainio satapäällittö Hannibali ko-
hosi nyt isänmaansa edestä kostajaksi. Verrattomalla
rohkeudella ja kestämyydellä »vei hän sotajoukkonsa
Espaniasta Pyreneain muoriselänteen yli Galliaan
ja Alpi-wuorien yli Italiaan, hätyyttääksensä Roo-
malaiset oikein maittensa sisustassa. Hannibali kulki
»voitollisena yhä edemmäksi tehden Kannen tappelussa
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Roomalaisille koman tuhon; enempi kuin 50.000
sotamiestä makasi Roomalaisilta kuolleina tappelu-
tanterella; kaatuneitten ritarienkin luku oli niin
suuri, että Hannibali lähetti Kartagoon suuren pal-
jouden sormuksia, jotka olimat ritarien kunniamerk-
kinä. Rooman senaatti ei kuitenkaan joutunut häm-
mästykseen, maan kämi uskalluksella sotatoimeen
käsiksi, ehkä pelko jo rupesi kaupungissa lemiämään.
Tästä senaatin »verrattomasta uskalluksesta on meillä
loistama todistus, kun se sanoi kiitokset Terentiolle,
Roomalaisten päälittö tässä onnettomassa tappe-
lussa, siitä ett'ei hän muka epäillyt isänmaan pelas-
tuksesta. Tämä makamuus ja kiinteys pelasti Roo-
man turmiosta. Sillä aikaa kuin Hannibali lepäsi
sodan puuhista, walloi.tiwat Roomalaiset Syrakusan,
tämän aian komeimman kaupungin. Pian sen jäl-
keen (m. 211 e. Kr.) ajoimat he Hannibalin Kapuan
kapungista, jonka hän oli ottanut lepopaikaksi, ja
taistelimat Espaniassa hymällä onnella siellä olemia
Kartagilaisia »vastaan. Tämän aian Roomalaisista
sankarista on Kornelio Skipio, joka sittemmin so-
tamoitostansa Ahwrikas''a sai liikanimeksi: Ahmrittano,
suurimman kunnian ansainnut. W. 203 e. Kr.
asetti hän sotamoimansa laimoille ja läksi tuon kai-
dan Euroopan ja Ahmrikan »välisen salmen yli pur-
jehtimaan. Ahmrittaan tultuansa, rupesi hän kaikin
»voimin Kartagoa ahdistamaan. Uön pimeydessä
sytytti hän »vihollisten leirin tuleen ja hämitti koko
hänen sotajoukkonsa. Roomassa syntyi ääretön ilo;
kaikki templit auaistiin, jotta kaikki pääsisimät juma-
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lille kiitoksia lausumaan. Hannibalin, joka tähän asti
oli järkähtämätönnä pysynyt Italiassa, oli jo täy-
tynyt isänmaan suojelukseksi Ahrikkaan lähteä. Nyt
ei ollut Kartagilaisilla muuta neumoa, kuin rumeta
rauhan hieromiseen. Tämän saimat komilla ehdo-
tuksilla. Skipio palasi »voittajana isänmaahan ja
pani maltiorahastoon 130,000 hopea-naulaa. Kai-
kissa paikoissa tehtiin hänelle muistopatsaita. Hän
tahtoi jäädä kaikkia lahjoja maille eikä ottanut muuta
palkinnoksi kuin Ahrittanon kunnianimen.

Tämän sodan päätös oli koroittanut Roomaa
komin mahtamaksi ja pianpa rupesi tämä toden teolla
maailman hallitsijaksi pyrkimään. Nyt alkoi sota Ma-
kedonian kuningasta Philippoa wastaan. Tämä
moitettiin ja muutamia muosia jälkeenpäin muutet-
tiin Makedonia roomalaiseksi alusmaaksi. Sama
onnen kohtaus saamutti myöskin Kreikkaa. Ei mi-
kään enään moinut Roomalaisille »vastarintaa tehdä.
Syria, Ekypti ja muutkin »valtiot olimat jo täyty-
myksessä nöyristyä Roomalaisten edessä.

Jo aikaa oli Rooman senaatti päättänyt Kartagon
hämittämistä. Sen jakaantuminen erinäisiin puo-
luskuntiin ja rajariidat naapurien kanssa teki Roo-
malaisille mahdolliseksi ryhtyä tähän työhön. W.
149 läksi roomalainen laimasto ja sotajoukko Ah-
littaan. Kartagilaiset koettimat kaikella lamalla
lepyttää »vainoojiansa, jopa antoimat sota-aseensakin
heidän haltuun. Mutta roomalainen sotapäällikkö
maali heidät hämittämään oman kaupunkinsa ja we-
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jäymään kauemmaksi pois rannikolta. Tähän hä-
wittömään maatimukseen eimät onnettomat Karta-
gilaiset moineet suostua, maan ryhtyimät hurjistu-
neina miimeiseen taistelukseen, joka kesti kolme »vuot-
ta. W. 146 e. Kr. joutui tuo maailman mainio kau-
punki Roomalaisten käsiin. 700,000:sta asukkaasta
oli ainoastaan 50,000 elossa. Sotamiehet ryösti-
mät »valloitettua kaupunkia, joka sen jälkeen syty-
tettiin tuleen. Seitsemän päimää kesti, ennenkuin
Kartago muuttui tuhaksi. Se paikka, jossa onne-
ton kaupunki oli seisonut, pantiin maan tasaiseksi
ja kirottiin juhlallisella kirouksella ikuiseksi autioksi.

Nyt oli Rooman malta ja suuruus päässyt kor-
keimmilleen; Tämä suuruus oli amun ja urhoolli-
suuden synnyttämä. Siihen aikaan rippuimat sodan
seikatpaljon enemmin miesten urhoollisuudessa, ennen-
kuin ampuma-aseita rumettiin käyttämään. Rautainen
kypäri peitti raskaasti »varustetulle roomalaiselle so-
turille pään; rautahaarniska suojeli rintaa ja säärin
ympärillä oli rautaiset peittimet. Vielä kantoi so-
tamies pitkän ja lemeän puukilroen , jolla oli nahkaa
päällykseksi ja rautaiset nastat. Rynnäkön-aseina
olimat kaksiteräinen miekka ja joko kaksi heittokeihästä
tahi pitkä ja painama käsi-keihäs. Paitsi näitä
painamia aseita täytyi soturin myös kantaa emäs
neljäksi päimaksi ja mielä saha, koppa, köysi, käsi-
MyUy, miljat, kattila, piilukirmes ja kolme eli neljä
wallituspaalua, jotta milloinka hymänsä »voitaisiin
linnoitettu leiri rakentaa. Kun oli koma kiire, hei-
tettiin nämät soturin kannettamat juhtien tahi orjien
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mietämäksi. Kaupunkien piiritettäessä, käytettiin muu-
rinmurtimia, joilla kimiä ja suuria lohkoja semmoi-
sella »voimalla pantiin liikkeelle, että he hämittimät
muurit. Roomalaisten leirit erittäinkin talmisaikoi-
na olimat oikein kaupunkien näköiset; oli, näet, oi-
keita katuja, porttia, toripaikkoja ja kaimoksia. Tel-
tit olimat taljoista tehdyt. Jokaisen sotamiehen
päimäpaltta oli Auguston aikana 10 assia eli noin
4^ kop. hop. Paitsi sitä sai hän myös »vaatteet yn-
nä jonkun määrän miljaa. Erinomaisesta urhoolli-
suudesta annettiin erinäisiä palkintoja. Jokaisella
legionalla eli rykmentillä oli sotalippu, jossa rippui
hopeainen kotka.

Nämät legionat olimat jo kukistaneet kaikki ul-
konaiset »vastukset, mutta kuitenkaan ei maltio saa-
nut rauhan hedelmiä nauttia, sillä sisälliset kapinat
rupesimat taas riehumaan. Vuonna 134 nostimat
orjat kapinan. Tämä saatiin kuitenkin nelimuotisen
sodan jälkeen taukoomaan. Vielä »vaarallisemman
metelin nostimat orjat noin kuuskymmentä »vuotta
tämän jälkeen. Silloin oli hätä käsissä. Viimein
sai Krasso tämän kauhistaman metelin tukeutumaan.
— Näitten orjasotien Malisella alalla oli »valtakunta
ollut monessa pulassa. W. 109 samosimat Cimbri
ja Teutona nimiset germanilaiset kansat roomalai-
seen osaan Gallianmaata ja maalimat asuntopaikkoja.
Rooman heitä mastaan lähettämät sotajoukot tulimat
kauhistamaan tappioon, mutta pääsimät kärsittyänsä
suurta »vahinkoa »voitolle. Sisälliset lemottomuudet
kestimät yhä. Valtakunnan hätä nousi korkeimmil-
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leen, kun Italian kansakunnat rupesimat sotaan Roo-
maa »vastaan, pakoittaaksensa sitä waatimuksiinsa
myöntymään. Rauhaa ei tehty, ennenkuin 300,000
miestä oli kaatunut ja Italilaiset päässeet pyyntöinsä
perille. W. 88 syttyi ensimäinen »varsinainen kan-
salais-sota ilmi-tuleen. Roomalainen Sulia »valloitti
Rooman kaupungin; ryöstö ja murha raimosi kau-
pungissa. Sullan hirmumalta lemitti pelästystä
yli ympärin. Hän oli päässyt koko Roomalaisen
waltakunnan itsemaltiaaksi ja tämän miran jättänyt-
kin, kun kuoli m. 78 e. Kr.

Rooman »valtio hämisi yhä huonommaksi, eri-
tyiset jalot miehet koettimat turhaan sitä hämiöstä
pelastaa. Näitten joukossa oli Pompeio, joka liitti
isomman osan tunnettua Aasiata Rooman alusmaihin.
Semmoista riemukulkua, kuin tämä Aasian »voittaja,
Roomaan palattuansa, teki kaupungin lävitse, ei
milloinkaan ennen nähty. Pompeio oli »valloittanut
tuhatta lujaa linnoitusta, yhdeksänsataa kaupunkia,
merirosmoilta ottanut kahdaksan sataa alusta, ja pe-
rustanut ja kansoittanut yhdeksän neljättä kaupunkia.
Enempi kuin 390 ruhtinasta ja ylimystä kämi kan-
sallisessa pumussaan kalliilla kimillä koristetuin rie-
lnu-maunuinsa edellä.

Pianpa syntyi uusia sisällisiä rauhattomuuksia.
Näistä on Katilinan liittäydys merkillisin. Tästä
hirmittämästä maarasta pelasti tuo mainio tietomii-
sas ja puhelija Ciceroni isänmaansa. Muinoinen
isänmaan rakkaus oli jo kadonnut Rooman miehistä.
Sen etemimmät miehet katsoimat maan omaa etuansa.
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Niinpä menimät (m. 60 e. Kr.) Pompeio ja kaksi
toista roomalaista ylimystä, nimeltä Caesari ja
Krasso yhteen liittoon anastaaksensa ylimmäisen »val-
lan. Pian joutui kaikki malta Pompeion ja Cae-
sarin käsiin. Tasamallallinen hallitus-muoto oli jo
toden »nukaan kadonnut ja sen siaan sotilais-malta
syntynyt. Caesari lähti legioninensa Galliaan, jonka
»valloitti, ja sai näissä toimissansa uskollisen ja ur-
hoollisen sotamoiman. Pompeio ja Krasso taas
hallitsimat Roomassa konsulina. Kun Krasso oli
kuollut (m. 52 e. Kr.), hämisi kaikki sominto liitto-
meljien keskeltä. Caesari joka nyt oli kokonaan pa«
koittanut Gallian kansat alamaisuuteen, lähti har-
jaantuneella sotajoukollansa Italiaan matkaamaan, ku-

kistaaksensa Pompeiota, joka oli kaikenmoisiin juoniin
häntä »vastaan rumennut. Molempien mälillä syt-
tyi nyt kansalais-sota ilmi tuleen. Tämän loppu
oli semmoinen, että Caesari Pharsalon tappelussa
(w. 48 e. Kr.) masensi Pompeion »voimat, joka
tappelun jälkeen sai surmansa. Nytpä oli Caesari
Rooman itsemaltiaana. Hänen lahkolaisensa hank-
kimat antaa hänelle kuninkaan-armon. Mutta mielä
olimat tasamallan puolustajat liiaksi lukuiset. Tasa-
mallallinen liittäydys syntyi ja itse Caesari sai sur-
mansa liittomeljien käsistä. Näitten pääjohdattajana
oli Bruto, joka oli Caesarin ystämänakin. Lemot-
tomuudet mirisimät taas uuteen moimaan. Antonio,
joka oli Caesarin sotapäällikkönä ollut, koki saavak-
sensa hänen maltaa käsiinsä. Hänen »vastustajaksi
kohosi Caesarin sukulainen, tuo nuori Oktawiano.
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Myös senaatti rupesi Oktamianon puolta pitämään
jaAntonio julistettiin isänmaansa »viholliseksi. Mutta
eipä aikaakaan, kun Oktamiano teki liittoa Antonion
ja Lepidon kanssa, samatenkuin Caesari, Pompeio
ja Krasso ennen olimat tehneet. Nyt~rupesi uusi
hirmumalta taas raimyomaan; suuri joukko kansa-
laisia mestattiin julkisesti tahi surmattiin salassa.
Näistä on mainittamin tuo manha Ciceroni joka oli
saanut kunnianimen: "isänmaan isä". Sillä aikaa
kuin Antonio oleskeli itämaissa sodantoimissa, anasti
tuo sukkela Oktamiano Roomassa »vähitellen itsemal-
taisuuden. Vuonna 31 e. Kr. puhkesi synkeä eri-
puraisuus heidän mälillänsä ilm isotaan. Aktion me-
ritappelussa tuli Antonio hämiöön. — Tämä tav»
pelu lopetti aikakauden Rooman historiasta. Sen
loistamin aikakausi oli mennyt palaamattomiin. Va-
paus ja sen synnyttämät hymät amut olimat jo
kansasta häminneet. Oktamiano muuttui nyt Roo-
man keisariksi*), Auguston nimellä, ehkä oli niin
miisas, että antoi »valtion tasamallallisen ulkomuodon
pysyä kajoomatta. Mutta keisarin hallitus kämi yhä
jtsemaltiaammaksi ja sen ohessa lisääntyi »valtion
hermottomuus. Ulkoa uhkasimat Germanilaiset, Götit
ja muut raa'at kansakunnat, jotka hämittimät ja
ryöstimät kaukaisempia alusmaita, jopa aikojen ku^
luessa tunkeusimat Italiaankin. Valtakunnan sisus-

') Sana keisttVi (saksaksi Kaiser) tulee juuri nimestä
Caesar (Kreikkalaisten suussa: Kaisar), jonka sukunimen
Augusto peri äitinsä enolta, ennen mainitulta Caesarilta.
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tassa taas pitiwät soturit useimmiten hallitusta. W.
395 jälkeen Kristuksen jaettiin »valtakunta kahteen
osaan: länsiroomalainen ja itäroomalainen keisarikun-
ta. W. 476 jälkeen Kristuksen, »viimeisen rooma-
laiskeisarin Augustulon hallitessa, sai länsiroomalainen
keisarikunta loppunsa. Itäroomalainen elikkä Kreik-
kalainen keisarikunta pysyi aina »vuoteen 1453, jona
Turkkilaiset malloittimat Konstantinopolin pääkau-
pungin.

Näin loppui roomalainen »valtakunta. — Rooma-
laisten yksiwakainen ja koma luonne, heidän kolkka
ja makaamielinen jumalanpalmeluksensa ynnä sota-
halunsa eimät tehneet mieltänsä ihannetaiteisin ja
tieteisin taipumaksi. Jo »vanhimmissa aloissakin oli
jonkunmoisia »virsiä jumalanpalmeluksen mieltämisessä
ja lauluja kesti-atrioilla tamallisia. Mutta masta
sitten kuin Kreikka muuttui Rooman alusmaaksi
ja sen olot siis tulimat Roomalaisille tutuiksi, ru-
pesi mireämpi halu ihannetaiteisin ja tieteisin herää-
mään. Verisiä laistelusleittiä ynnä petojentappeluja
tulimat Kreikan hauskojen kilmoitus-leikkien siaan.
Taistelijat hakkasimat toinen toistansa kaikenmoisilla
surma-aseilla. Sittemmin, kun Roomalaiset olimat
jonkunmoiseen simistykseen päässeet, rupesi puheliai-
suuden taide kukoistamaan. Olikin usein julkisilla
puhelijoilla yhtä paljon moimaa, kuin sotapäälliköillä
sotajoukkoinensa. JälkeenAuguston rupesimat taiteet
ja tieteet »vähitellen riutumaan.

Roomalaisten alinomaset sodat ja »valloittamiset
kartutti heille sodansaaliista paljon rikkautta. Mutta
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tämä oli niin komin epätasaisesti jaettuna, että suu-
rin rikkaus ja »viheliäisin köyhyys seisoimat rinna-
tusten. Rikkaita oli semmoisia, joille meidän aikai-
set pohatat tuskin moimat »vertoja metää. Krassolla
esimerkiksi sanotaan olleen maantiluksiakin noin puo-
len-kolmatta miljonan ruplan armosta. Mutta täm-
möinen ääretön rikkaus synnytti ylellisyyden ja ko-
meuden, jota tuskin »voimme arm atakkaan , ja sen
ohessa myöskin semmoisen tapain turmeluksen, joka
on meille ihan outo. Useammissa huoneissa nähtiin
kulta- ja hopea-astiat. Kalliit kimet, kumapatsaat,
kultaa, hopeala ynnä muuta kallis-armoista, jota
Roomalaiset sodansaaliina olimat kaiken maailman
osista kiskoneet, oli kaikki Roomassa ko'ottuna. Ei-
pä siis ihmettäkään että ylellisyys meni rajattomiin.
Erään Skauron näytelmähuoneessa sanotaan olleen
80,000 istunpaittaa, jotka nojaantuimat 360:teen mar-
morapatsaisin; mieläpä sanotaan sen olleen koristettu
3,ooo.nnella kreikkalaisilla kumapatsailla ja kauniim-
milla kumauksilla. Hehkumaisuus ei enään tiennyt
määrääkään. Sadan peninkulman kaukaisista paikois-
ta tuotiin summattomalla kustannuksella kaloja ja
muita herkullisia ruoka-aineita. Pidettiin useinkin
kesti-atrioita, jotka maksoimat yli 10,000 hopearup-
laa. Erään Hirrion merikalat ja kalalammikot sano-
taan maksaneen hänelle muosittain noin 300,000
hopea ruplaa.

Näin majosimat Roomalaiset yhä symemmin
hehkumaisuuteen ja siitä syntymään tapain turmeluk-
seen. Ei mikään maallinen »voima enään olisi moi-
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nut estää ihmiskuntaa täydelliseen hämiöön joutu-
masta, ellei Kristin-usko olisi tullut maailman pe-
lastukseksi. Tämä synnytti ihmisissä uudet »voimat
ja »vehkeet ja oli siis uuden aian oikea päimänkoitto.
Erittäinkin on Kristinuskosta mainittama, että se
jaloilla opillansa mähitellen »vaikutti orjuuden pois-
tamisen.
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Toinen VsaKe.
aristuksen iälliset kansakunnat.
Entisen osakkeen lopussa jätimme simistyneen

maailman surkeaan tilaan. Kaikki hengellinen »voi-
ma oli siltä kadonnut. Kristinusko kyllä, niinkuin jo
ennen olemme maininneet teki tehtämänsä, mutta
koko se sukukunta, joka ihmiskunnan asioita ajeli,
oli semmoiseen turmelukseen »vaipunut, ett'ei siitä
enää ollut paljon toimomistakaan. Uusi suku, uudet
kansat tarmittiin, joihin saisi Kristuksen jalo oppi
kylmää simislyksen siemenet. Nämät kansat mielä
eliwät suuressa raakuudessa, mutta heissä oli tuo
luonnon kasmattama moima ja kelpo, joka teki hei-
dät korkeampaan simistykseen mahdollisiksi. Aasiasta
olimat nämät kansat, jotka olimat germanilaista su-
kuperää ja kutsuttiinkin yhdellä nimellä Germanilai-
fiksi mähin erin Eurooppaan tunkeuneet, niin että
jo Kristuksen syntymä-aikana germanilaista kansojq
osui Maas-»virrasta aina Donau-mirran suulle jq
Itämerestä aina Karpatimuorille. Roomalaiset ei-
mät näistä paljon tienneet, ehkä saimatkin heidän
woimaausa ja urhoollisuuttansa tuntea. Sillä nämät
raa'at kansat olimat ottaneet lamaksensa tunkeuda
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Rooman alus-maihin ja kun tuo hehkumaisuuteen
uupunut Rooman kansa ei enään »voinut paljon
«vastarintaa tehdä, rupesimat' sitä yhä kiimaammin
ahdistamaan, kantaen meroa milloin missäkin. Roo-
man keisarit Httimat heitä sotapalmelukseen, kun oli
omista alamaisistaan kaikki sotakunto kadonnut.
Mutta nämät »vieraat eimät suotta menneet Roo-
man edestä miekan mittelohon, useinkin omia hei-
molaisiansa »vastaan, maan, otlimat tästä »Valmas-
tansa runsaan palkinnon. W. 476 j. K., jona mii-
meinen jäännös länsiroomalaisesta »valtakunnasta hä-
misi, oli kaikki muut Rooman alusmaat paitsi Ita-
liaa näitten rakalais-kansain käsissä. Nyt näytti
koko itäinen Eurooppa komin surkealta. Sillä kun
joutuu hengellinen moima rappiolle, ei woi myös-
kään maallinen kukoistua. Ia niinpä nytkin oli.
Nuot alinomaiset sodat olimat hirmittämäisen hämiön
»vaikuttaneet. Monet suuret kaupungit olimat mal-
lan ihmisistä tyhjät tahi kokonaan hämitetyt. Erit-
täinkin oli Italian tila surkuteltama. Niinpä juttelee
eräs roomalainen pispa, kuinka Tuskian nimisessä
maakunnassa Italian maata ei löytynyt melkein yhtä
ainoata henkeä. Ehkä tässä lauseessa lieneekin paljon
liioiteltua, näyttää se kumminkin, mimmoiseen kur-
juuteen tämä maakunta oli joutunut. Pohjoisessa
Italiassa olimat asiat samalla kannalla. Jolla oli
»voimia, rupesi rosmoksi, sillä tämä oli nykyisinä
aikoina paras elatuskeino. Pellot olimat »viljele-
mättömät, niityt muuttuneet nemoiksi ja monet
Inaanpaikat, jotka ennen olimat hym.ssä »varoissa
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ja moimissa olleet, makasimat nyt autiomaina. —

Ihmeellistä on nähdä, kuinka asiat tästä surkeudesta
päästivät paremmalle kannalle. Niinkuin jo olemme
maininneet, olimat Kristin-usko ja uusi suku, joka
nyt oli astunut historian näkymille, ne keinot, joit-
tenka kautta maailma, niin sanoakseni, uudesta syntyi.
Ennenkuin lähdemme näitten kansain eri luonnetta
ja »vaiheita tutkimaan, täytyi meidän lyhykäisesti
kertoella, kuinka he, jotka olimat kauan Rooman
maltaa häirinneet ja sen hämittäneetkin, maelsimat
hakien itsellensä asuma-siaa ja »viimeinkin tulimat
mäkinaisille asuntopaikoille. Nämät tapaukset, jotka
omat täynnänsä hämmennystä ja sekasortoa, kutsu-
taan historiassa nimellä: kansain-waellukset.

Kansain-»vaellukset alkamat Hunnilaisten tu-
lolla Eurooppaan w. 376 j. Kr. Tämä kansa tuli
Aasian aromailta. Mikä syy lienee pakoittanut heitä
tähän »vaellukseensa on tietämättömissä. Mutta nä-
kyy ainakin olleen kansoissa joku salainen taipumus ,

joka on pakoittanut heidät idästä länteen »vaeltamaan.
Sillä se seikka käy maailman historiasta selmäksi,
että maan asuttaminen on tapahtunut idästä länteen.
No, mikä lienee ollutkin, on se maan selmänä tote-
na, että Hunnilaiset Eurooppaan tultuaan panimat
kaikki kansat, jotka tiellänsä olimat, liikkeelle.

Ennenkuin rupeemme heidän retkeänsä Euroopassa
ja sen seurauksia katsastelemaan, täytyy meidän hei-
dän lamoistansa muutamia sanoja lausua, koska
omat kansain-maellusten oikea syy. —He mainitaan
olleen ulkomuodoltansa hirmuisen julmat, jotta enem-
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min olimat kaksijalkaisten eläinten näköiset kuin ih-
misten. He eimät nauttineet muuta ruoka-aineita,
kuin lihaa, jota söimät mallan radaltansa, ja met-
sissä kasmamia yrtinjuuria. Sanotaan heillä olleen
tapana panna lihakappaleet satulaksi hemosen selkään,
sillä lamalla kantaen emään mukaansa. Leipää piti-
»vät he aiman mentona ruokana. Maanmiljelys
oli heille mallan outo. Vakinaisia asuntopaikkoja
eimät kärsineet. Lapsuudesta saakka olimat oppineet
kuljeskella yli ympärin metsissä ja majoitella milloin
missäkin, useinkin sinertämän taimaan alla. Tamalli-
sesti oli heillä kuitenkin telttiä, jotka »veimät mukaansa
matkoilla. Vaatteitansa, joita oli heillä palttinasta
ja myöskin metsänhiirien nahasta, eimät riisuneet
ruumiistansa, ennenkuin nämät hajosimat ryysyiksi.
Hemosiinsa olimat ikään kuin kiinnitetyt. Hemosen
selässä söimät, nuttuimat ja toimittelimat kaikkia
askareitansa. Tappeluksissa sanotaan heidän olleen
erinomaisen sukkelia, niinkuin lamoistansa muutoin-
kin on armattama.

Tämmöinen oli nyt se kansa, joka pani kaikki
entiset asiat sekasortoon. Ensin tapasimat Alanit,
joista osa yhdistyi heidän laumoihinsa ja toinen lähti
heitä pakoon. Sitten kohtasimat Götiläiset, jotka
asuskelimat Don-mirrasta aina Theitz-mirtaan saakka.
Nämätlakaantuimat kahteen pää-osaan: Itägötiläi-
set ja Länsigötiläiset. Edelliset lannistuimat Hun-
nilaisten alle, mutta Länsigötiläiset pakenimat Kreik-
kalaiseen keisarikuntaan, jossa saimat asuntopaikkoja.
Mutta tänne ajettuansa sekaantuimat pian riitaan
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Kreikkalaisten kanssa. Jonkun aian perästä ilmaan-
tuimat he Italiassa, hämittäen Rooman kaupunkia.
Tästä lähtimät Espaniaan, jossa perustimat mäke-
män »valtakunnan. — Hunnilaiset taas riensimät
yhä länteenpäin, pakoittaen kaikki Germanilaiset ja
Siamilaiset kansakunnat, jbtka asuimat Don, Veich-
sel ja Donau »virtojen »välillä, joko pakoon lähte-
mään tahi maltansa alle lannistumaan. Niinpä
lähti eräs Radagaiso niminen kuningas ynnä suuret
sotajoukot Swewiä, Alania ja Wandalia Hunni,
laisia pakoon ja tuli hämittäen ja kaikenlaista jul-
tnuutta harjoittaen Italiaan, jossa tuho hänen saa-
tvutti. Iso osa sotilaitansa sai täällä surmansa ja
muut potkimat joutuisasti'pakoon, lähtien isommalta
osalta Galliaan, jossa rupesimat kaikellaisiin tuhotöi-
hin. Muutamia »vuosia jälkeenpäin tulimat samat
kansat Espaniaan, jonka asuttavat. Tämä tapah-
tui muonna 409 j. Kr. Jo m. 439 lähtimät Van-
dalit Gibraltarin salmen yli Ahrikkaan jonka poh^
joispuolen ottimat maltoihinsa. Täällä maltansa py-
syi nuon »vuosisadan aikaa. — Hunnilaiset taas
näyttämät nyt jonkun aian pysyneen alallansa. Mut-
ta tämä lepo pian loppui, kun tuo mainio Attila
tuli heidän kuninkaaksensa. Tätä miestä pelkäsi ja
kamoksui koko senaikainen maailma. Hänen julmuu-
destansa oli semmoinen pelko syntynyt, että oli ho-
ku semmoinen että mihin hemosensa kamio oli astunut,
siinä ei enään ruohoa kasmanut. Tämän miehen
johdon alla tulimat Hunnilaiset Galliaan, johon ai-
kojen kuluessa erityisiä kansoja oli asettunut. Ete-
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lvimmät olimat Frankilaiset, jotka sittemmin otti-
mat koko Gallian maltoihinsa, ja Burgundilatset
jotka asuimat itäisessä osassa maata. Länsi-götiläi»
set taas pitimät Espaniaan koskeman osan maata
hallussansa. Kaikki nämät kansat ynnä Roomalaiset
liittyimät yhteen, mastuötaaksensa Hunnilaisia ja te-
limatkin heille niin komaa mastarintaa, että heidän
täytyi suurella hämiöllä peräytyä. Mutta jo tule-
mana »vuonna 452 j. Kr. tunkeusi Attila hämittäen
ja polttaen Italiaan. Täältä sanotaan roomalainen
pispa Leo hymillä sanoilla saaneen hänen palaamaan.
Jo seuraamana »vuonna kuoli Attila ja Hunnilais-
ten nimi ja malta katosi historiasta.

Niinkuin jo ennen olemme maininneet, hämisi
Rooman »valtakunta Italiassa kokonaan m. 476 j.
Kr. Italian haltiaksi tuli nyt Herulien ruhtinas
Odoacer. Mutta jo m. 493 täytyi Herulien lan-
nistua Itägötiläisten alle, jotka nyt pääsimät Ita-
lian hallitsijoiksi. Heidän maltansa pysyi »vuoteen
553, jolloin Kreikkalainen keisari lustiniano kukisti
Italian »valtansa alle. Mutta eipä aikaakaan, niin
kadottimat Kreikkalaiset keisarit koko pohjoisen puolen
Italiata Longobaroille, jotka tulimat tähän maahan
Nykyisestä Unkarista Donaun tienoilta. Heidän mal-
tansa lemeni yhä eteläänpäin, kunnes Frankilaisten
keisari Kaarlo Suuri hämitti heidän »valtakuntansa
lv. 776 j. Kr.

Vielä on Anglosaksien muutanto Britanniaan
mainittama. Tämä maa oli jo aikoja sitten tullut
Roomalaisten maltaan, mutta kun Rooman »valta
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oli rumennut yhä enemmin kitumaan ja rappiolle
joutumaan, niin oli Roomalaisten täytynyt jättää

koko tämä saarimaa oman onnensa nojaan, suojel-
laksensa muita alusmaitansa. Kun mielä lisäksi
turmelemaisia sotia rupesi raimoomaan maan asukas-
ten »välillä ja ei tahtonut »voitto kummallekkaan
puolelle oikein kallistua, niin olimat riidat »vierasten
amulla ratkaistamat. Oli, näet, sota syttynyt Brit-
tiläisten japohjoisemmin asumaisten Piktien ja Skot-
tilaisten »välillä ja kun eimät »voineet Brittiläiset
torjua päältänsä »vihollistensa päällekarkauksia, kut-
suimat he amuksensa Anglosaksit, jotka asuimat poh-
joisessa Saksanmaassa Pohjoismeren rannoilla. Nä-
mät tulimatkin, mutta ottimat palkaksi amustansa
maan haltuunsa.

Germanilaiset (Saksalaiset).

Melkein kaikki ne kansat, joita olemme mainin-
neet, kansain »vaelluksista puhuessamme, olimat Ger-
manilaista sukuperää. Vanhojen Germanilaisten la-
moista täytyy meidän siis mähän lameammin ju-
tella, erittäinkin kun meidän aikainen simistys suu-
rimmasta osasta ensin on heidän siassansa juurtunut
ja kukoistanut. Germanilaisten oikea pesäpaikka oli
Germania eli nykyinen Saksanmaa. Mutta Ger-
manilaisia kansoja otti myöskin muita maita paitsi
nykyistä Saksanmaata haltuunsa. Niinpä asettuimat
Frankilajset Galliaan eli nykyiseen Ranskcmmaahan
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ja Anglosaksit Britanniaan. Näissä maissa on Ger-
manilainen kansallisuus hämmentynyt niihin kansalli-
suuksiin, joitten hallussa maat ennallaan olimat ja
näistäkansain-sekaannuksista omat sittemmin nykyiset
Ranskan ja Englannin kansat syntyneet. Tästä nä-
emme, kuinka simistyksensä puolesta etemimmät kan-
sat Euroopassa monessa kohden nojaamat germa-
nilaisuuteen. Puhuessamme tässä lumussa Germa,
nilaisista, tarkastelemme parhaittain niitä, jotka asus-
keli mat nykyisessä Saksanmaassa ja joittenka jälkei-
set nykyiset Saksalaiset omat.

Germanilaiset olimat wahwaa ja rotemaa sukua,
pitkät ja soreat kuin tammet maansa metsissä. Te-
rämät silmänsä olimat siniset ja hiuksensa kullankel-
taiset. Tämä ulkomuoto oli Germanilaisilla muosi-
satoja läpitsensä. Tukka oli German .laisilla suu-
resta armosta, jonka tähden pitimät siitä suurta
huolta. Myöskin Roomalaisten tykönä pidettiin kul-
lankarmaiset hiukset suuressa armossa, niin että roo-
malaiset naiset kantoimat Germanilaisilta ostetulta
hiuksia taikka antoimat omalle tukallensa »voiteella,
johon kultahietaa oli sekoitettuna, kullankarmaisen
»värin. — Germanilaisten puku oli semmoinen ett'
ei siitä ollut ruumiin »vapaalle liikunnolle ja »voi-
mien käyttämiselle mitään estettä.

Ruumiinmukainen nuttu eli takki hihoitta oli hei-
dän alkuperäinen pukunsa. Eläinten taljat kannet-
tiin usein päällys-merhona, mutta tämä oli enem-
min koristukseksi, kuin peitteeksi. — Myöskin Ger-
manilaisten »viholliset kiittimät ja ylistimät suuresti
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heidän hymät amut. Heissä oli muka suuri oman
armonsa tunto ja sekä itsenäiseen että »valtiolliseen
»vapauteen taipuma mieli, Germanilaisten mielen-
laatuun kuului myöskin symämielisnys ja tunnolli-
suus. Miehuus ja urhoollisuus elähyttimät kaikkia.
Mies pidettiin armossa sen mukaan, kuin hän 01l
urhoollinen ja sotaisa. Se oli suuri juhlallisuus,
kun miehistyneelle nuorukaiselle ensin annettiin sota-
aseet. Kaikkiin toimituksiin meimät miehet sota- aseet
mukaansa. Sota-päälliköitä malitessansa, pitimät
enemmin lukua miehen urhoollisuudesta kuin i'ästä.
Vaimot ja lapset otettiin mukaan tappeluksiin, että
muka niistä olisi sotimaisille suurempi kehoitus urhool-
lisuuteen. — Usein tapahtui, että joku armossa pi,
detty sotilas kutsui miehiä johonkuhun sota-yrityk-
seen; silloin kokoontuimat useat hänen ympärillensä
sekä sota-innosta että luottamuksesta kutsujan sota-
kuntoon. Kaikki kokoontuneet mannoimat uskollisuu-
den malaa hänelle, niin että hänen oli oikeus tap-
paa se, joka osoitti tottelemattomuutta ja uppinis-
kaisuutta. Jälkeen tappeluksen antoi hän palkinnoksi
seuraajillensa jonkun osan sotasaaliista, niinkuin so-
ta-aseita, hemoisia ja »vaatteita. Germanilaisten so-
tahimo pakoittimat heitä usein lähtemään muille
maille sotapalmelukseen. Niin oli Augusto keisarilla

Roomassa germanilainen martiajoutto.
Tappelukseen rynnätessä nostimat Germanilaiset

kamottamaisen sotahuudon. Jos soturin moimat lan-
nistuimat, niin riensimät usein naiset amuksi. Tästä
Näemme, kuinka naiset ottimat osan miesten toimissa.
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Olikin ominaisuus Germanilaisissa, että pitimät nai-
set suuressa kunniassa. Tässäpä oli alku, jonka
masta Kristin-usko saatti kukoistukseen, siihen rita-
riseen mieleen, joka keski-aikana oli yleinen Germa-
nilaisissa kansoissa. — Vanhoilla Germanilaisilla
kyllä oli pakanallisia menoja, mutta nämat olimat
mallan erilaiset Itämaalaisten jumalanpalmeluksesta.
Synkeissä metsissä, ikimanhain puitten juurilla rukoi-
limat isiinsä jumalia. Täällä oli heillä pyhiä paik-
koja jumalain kunniaksi.

Kun Germanilaiset mielä paimentolaisina elimät
isän-maltaisuudessa, oli kunkin perheenisäntä sen
korkein herra. Ainoastaan sodassa malittiin erityinen
päällysmies. Näitten päälliköitten, ruhtinasten ja

kuningasten malta oli hnmin rajoitettu ja määrätty.
Jo aitasin oli Germanilaisilla eroitus »vapaitten ja
orjain »välillä. Ainoastaan edelliset otettiin kansan
lukuun ja ainoastaan heillä oli kansain-kokouksissa
jotakin sanomista. Kuninkaat, jotka pian alinomais-
ten sotain tähden tulimat karvallisiksi, eimät saaneet
muuta eläkettä kuin mapa-ehtoisia lahjoja ja suurem-
paa osaa sotasaaliista. Tähän tuli mielä joku osa
sakoista. — Kun joku maa oli »valloitettu, jaettiin
se kuninkaan ja etemimpien sotilasten mälillä. Tämä
jako tapahtui armalla. Kuningas taas antoi usein
omasta maan osastaan jonkun maatilkun läänityksenä
seuraajillensa, kun ei muulla »voinut heidän apuansa
palkita. Samalla lamalla tekimät myös etemimmät
sotilaat (Athalingit) ,

jotka eimät yksin lähteneet so-
taan, maan toimat mukaansa seuran, joka heiltä sai
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palkkansa. Tämän palkan antoimat Athalingit siitä
maan-osasta, joka jaolla oli langennut heidän osal-
lensa. Myöskin oli semmoisia (Frilingit), jotka tu-
limat sotaan ilman seuratta. He saimat »vähemmän
maanosan kuin Athalingit, kun ei heillä ollut mi-
tään seuraa palkittamana. Kukin.äänityksen ottaja
eli masalli oli läänissänsä itsemaltainen. Hänellä
oli ainoastaan lääniherrcmsa kohtaan muutamia mel-
mollisuuksia. Näistä etemin oli melmollisuus lähteä
sotaan kun tuli lääniherrasta käsky. Aikaa »voittaen
muuttuimat läänitykset perittämiksi ja silloin tulimat
»vasallit melkein itsenäisiksi ruhtinaiksi.

Simistyksen siemenet saimat Germanilaiset kan-
sat Roomalaisilta. Nuot entiset raa'at elatuskeinot,
metsästäminen ja karjanhoito, jättimät mähitellen siaa
maanmiljelykselle, keinollisuudelle ja kaupan-liitteelle.
Kristinusko maikutti mahdottoman paljon Germani-
laisten,simistyttämiseen. Tämä tuli ensin Länsigö-
tiläisille tutuksi; pispa Ulphilas käänsi neljät Eman-
keliumit heihän kieleksi. — Kaupan-liike sydän-
saksassa ei ensinnä ollut muuta, kuin luonnon-tuot-
teitten maihettaminen. Frankilaisten keisari Kaarlo
Suuren aikana määrättiin muutamia paikkoja, joissa
olisi kauppatamarain maihetus tapahtuma. Eläinten-
taljoja, suolaa, »viljaa, miiniä, kudotulta kankaita ja
orjia oli tamalliset kauppakamarat. Muutoin on kau-
pasta merkittämä, että se jo aikasin tuli Juutalais-
ten käsiin, sillä meidän on muistaminen, ett'ei enti-
sinä aikoina löytynyt mitään pormari-säätyä. Tämä
syntyi masta 13:nnella »vuosisadalla.
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Germanilaisten wanhat la'it ja oikeudet omat
mitä merkillisimpiä. Ensi-aikoina ratkaistiin kaikki
tärkeimmät riidat yhteisissä kansan-kokouksissa, mutta
»vähemmät riita-asiat heitettiin kyläkunnan esimiesten
ratkaistamiksi, sitten kuin jonkunmoinen lautakunta
ensin oli sanonut ajatuksensa. Tuomiot langettimat
nämät riitain ratkaisijat enemmin Manhan taman mu-
kaan kuin minkään »varsinaisen lain ohjeesta, sillä
masta myöhemmin tulimat kirjoitetut la'it tamalli-
siksi. Tuli, näet, tarpeelliseksi kirjallisesti säilyttää
ne säännöt, jotka elimät kansan huulilla. Nämät
la'it tarkoitlimat parhaasta päästä pahanilkisyyden
rankaisemista. Komin rangaistus oli kuolema, jota
kuitenkin Harmoin ja ainoastaan jumalain lepyttämi-
seksi käytettiin. Ainoastaan papit saimat kuoleman
tuomion julistaa. Muita ruumiillisia rangaistuksia
kuin kuolemaa ei tarminnut »vapaan miehen kärsiä.
Ainoastaan orjat olimat kurituksin alaiset. Sakot
olimat tamallisimmat rankaisemisin keinot. Asetuk-
set »vahingon kormauksesta omat erittäin merkittämät.
Jos esim. kellään putoomasta puun-oksasta tuli joku
manhinko, sai hän »vahinkonsa kormaukseksi sen puun
omaksensa, josta oksa oli pudonnut. Samalla la-
malla jos jonkun elikko manhingoitti ketään, täytyi
omistajan antaa elikko »vahingoitetulle kormaukseksi.
Sen mukaan, miten ja millä lamalla rikos oli tehty,
määrättiin rangaistuksen komuus. Jos oli joku ka-
maluudella tapettu, niin kämi rangaistus tappajalle
komemmaksi. Ensinnä suoritettiin sakot elikoilla,
mutta sittemmin rahoilla, kun olimat Roomalaisilta
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oppineet näitä käyttämään. — Kamaluudella tapah-
tuneesta murhasta maksettiin nuon 600 ruplaa sak-
koa; mutta riidan »vimmassa tapahtuneesta maksettiin
ainoastaan 200 ruplaa sattorahaa. Kunkin jäse-
nen tärmelemisesta oli eri satto-makso. Myöskin
oli eroitus sakoissa, jos oli meri »vuotanut taikka ei.
Säätykunnian loukkaamisesta oli rangaistus semmoi-
nen, että rangaistuksin alaiselta leikattiin hiukset ja
parta pois. Väkimoimalla murtautua toisen huo-
neesen pidettiin erinomaisen suurena rikoksena jaran-
gaistiin komasti. Kun jonkun omaisuutta joko os-
tolla tahr lahjalla toiselle omistettiin, oli joku kuma-
uksellinen toimitus tapahtuma, jolla osoitetun enti-
sen omistajan oikeuden menemän toiselle. Tämä ta-
pahtui kaupan tahi lahjan makuutukseksi jalupauksen
ynnä erittäinkin malan mahmistukseksi. Kun esm.
joku maantila myytiin, antoi myyjä kappaleen tur-
mella eli muuta semmoista ostajalle, ja huonet-ra-
kennuksen myytäessä sai ostaja lastusen. Käden-
lyöntö oli tamallinen lupauksin mahmistus.

Kukin mapaa mies oli ainoastaan mertaistensa
tuomion alainen. Valan »vannomista seurasi tamal-
lisesti kaikenlaisia juhlamenoja. Pakanaisuuden ai-
kana koski mies malaa »vannoessa sota-aseisiinsa ,

maimo taas hiuksiinsa ja tuomari saumaansa. Myös-
kin asetettiin niin kutsutulta malan-auttajia , joytenka
oli tarkoitus, ta'ata »vannojan totuullisuus sillä että
he hänen kanssansa käsi kädessä tekimät malaa. Näit-
ten luku oli sen mukaan, kuinka tärkeä asia oli ja
mistä säädystä mannoja. Kun Kristin-usko oli
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päässyt juurtumaan ja siinä ohessa myös katolilai,
nen epä-usko ja taika-uskoisuus, niin tulimat pyhä-
tuomiot suureen kunniaan. Näistä omat merkittä-
mät tulikoetus ja mesikoetus. Oli, näet, kanteen
alaisen täytymys paljain jaloin astua tulikuumain
saarain päälle, tuoda sormus eli kiwi kiehumasta me-
destä, pitää polttama rauta kädessä j. n. e. Jos
tämä tapahtui hänen mahingoitsematta, niin armat-
tiin tuosta hänen rikokseen syyttömäksi.

Suuri muutos tapahtui kaikissa Saksalaisten
oloissa, kun kolmas sääty eli pormari-sääty syntyi.
Toiset »valtio-säädyt olimat aatelisto ja papisto.
Aatelisto ei harjoittanut muuta, kuin sotaa ja ryös-
töä ja eli rauhan aikoina linnoissansa laiskuudessa
ja hekumallisuudessa. Tapansa olimat raa'at, kun
taas kaupungissa »vapaitten pormarien keskellä lemeni
simeys ja simistys ynnä pormarillinen yhteishenki. —

Vähitellen hajosi koko kansa erityisiin mirka- eli am-
matti-säätyihin, niinkuin aatelisto, pormaristo, »va-
paat ja orjuudessa elämät talonpoiat, la'in-oppineet,
käsityöläisten ammattikunnat ja hiljan syntyneitten
Mi -opistojen opettajat. Tämmöinen ammattisuus
kaikissa oli Keski-alalle omituinen ja koski kaikkiin
oloihin, »vaikuttaen kilmoituksen keinollisuudessa, kau-
passa, taiteissa ja tieteissä. Se poisti lamoista
tuon entisenraakuuden ja simisti yhteiselämän muodot.

Olemme kansain-maelluksista puhuessamme näyt-
täneet kuinka germanilaiset kansat tulimat mäkinai-
sille asuntopaikoille. Germania eli meikäläisillä ni-
mellä Saksanmaa jäi suurimmaksi osaksi Germani-
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laisten haltuun, jotka täällä muuttuimat yhdeksi ai-
noaksi kansaksi: Saksalaiset. Mutta koko itäinen
puoli Saksanmaata aina Elbe-mirtaan saakka oli Sia-
milaisten mallassa, jotka kansain-maellusten aikoina
olimat tänne siirtyneet, kun Germanilaisit tunkeusi-
»vat länteenpäin, ottaen haltuunsa Roomalaiset alus-
maat. Näissä on Germanilaisuus hämmentynyt mui-
hin kansallisuuksiin, mutta on sen siaan aikojen ku-
luessa Slamilaisilta »voittanut semmoisen alan, että
Slamilaisuus jo on melkein kokonaan Saksanmaasta
häminnyt. — B:nnella »vuosisadalla kukisti Franki-
laisten keisari Kaarlo Suuri suurimmman osan Sak-
sanmaata maltansa alle. Mutta hänen maltakuntansa
jaeltiin, poikansa Lutmikki hurskaan hallitessa, kol-
meen osaan. Näin syntyi Kaarlon äärettömästä kei-
sarikunnasta kolme erityistä »valtiota: Ranskan eli
Frankilaisten, Saksan ja Italian »valtiot. Saksan-
maa oli ensinnä maali-maltio, s. o. erityiset ruhti-
naat malitsimat kuninkaan. Sittemmin saimat aino-
astaan muutamat ruhtinaat, niin kutsutut maali-ruh»
tinaat (Churfursten) kuninkaan-maaliin ryhtyä. Vii-
mein tuli kruunu Habsburgin sumulle perittämäksi.
Ehkä Saksanmaa oli yksi »valtakunta, jonka ylimäi-
nen oli keisari oli se jakaantunut useampiin herttua-
kuntiin j. n. e., joittenka hallitsijat eimät keisarista
paljon lukua pitäneet, maan olimat ja eleskelimät
oman mielensä mukaan. Vmmärrettämä on, kuinka
höllä tämmöinen side oli. Niinpä olikin »valtakunta
kauan kitunut, ennenkuin se mihdoin miimeinkin (m.
1806) hajosi useampiin toisistansa erinäisiin »valtioihin.
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Saksan keisari otti nyt nimeksensä: Itätvallan kei»
sari. Karkoitettuansa Ranskan keisari Napoleonin
Saksanmaasta, tekimät kaikki Saksanmaan »valtiot
keskinäisen liiton, joka nyt on ainoana siteenä heidän
»välillänsä.

Frankilaisten malta.

Frankilaisten tamoista ei tarmitse meidän tässä
erityisesti puhua, koska jo edellisessä lumussa olemme
tarkastelleet Germanilaisia yleensä, joihin myöskin
Frankilaiset kuuluimat. Frankilaisten asettumista
Galliaan eli nykyiseen Ranskanmaahan olemme jo
maininneet. Täällä perustimat mäkemän maltion,
jonka alle koko Gallia tuli kuulumaan. Sen pe-
rustajana oli Chlodmig. Sen oikea kukoistus-aika
tapahtui, kun Kaarlo Suuri pääsi hallitsijaksensa.
Tämä'laski maltansa alle kaikki muut germanilaiset
kansat, niin että tällä aikaa Frankilaiset olimat Ger-
manilaisten pääkansa. Mutta tämä ei kauan kes-
tänyt. Niinkuin jo ennen olemme sanoneet, hajosi
Frankilaisten suuri malta Lutmikki Hurskaan halli-
tessa. Tämä kuningas, näet, jakoi »valtakuntansa
poikainsa mälillä, jotka suostuimat tähän jakoon w.
843. Nyt tuli Frankilaisten malta sisältämään suu-
rimman osan nykyistä Ranskanmaata. — Franki-
laisten kansallisuus oli näinä aikoina mielä suuressa
»voimassa. Mutta »vähitellen rupesi se riutumaan.
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Sillä gallilainen kansallisuus, joka, sittenkuin Franki-
laiset olimat maahan tunkeuneet, oli joutunut sor-
rettuun tilaan, heräsi taas uuteen »voimaan. Kun
Kaarlo Suuren suku oli kuollut sukupuuttoon (m.
987) ja Kapetingein suku kohonnut Ranskan ku-
ninkaan-istuimelle, rupesimat Frankilaiset »vähitellen
hämmentymään gallilaiseenkansallisuuteen, jonka hal-
lussa maa ennen Frankilaisten tuloa oli ollut. —

On historiassa usein hamaittu, kuinka semmoisissa
maissa, jotka omat joutuneet mieras-kansain haltuun,
alkuperäisen kansallisuuden ensin on täytynyt lannis-
tua »vieraan alle, mutta sitten uusilla »voimilla ha-
kenut ja »voittanut sorretulta oikeuksiansa takasin.
Niinpä nyt Nanskanmaallakin asiat muodostuimat.
Molemmat kansat hämmentyimat toisiinsa yhdeksi
kansaksi: Ranskalaiset. Ehkä tämä uusi kansa ja
myöskin maa on saanut nimensä Frankilaisista, no-
jaa se kuitenkin »verrattoman suurimmalta osalta
gallilaisuuteen. Myöskin näemme nykyisen Rans-
kan kielestä, että se sisältää paljon Roomalaisia al-
ku-aineita. Tämä on aiman helposti ymmärrettämä
asia, kun tiedämme, Gallian jo monta »vuosisataa
ennen Frankilaisten tuloa olleen Roomalaisten mal-
lassa, jonka alle Cesar oli sen laskenut. —

Kun ei tila salli meidän lyhykäisestikään kertoa
Ranskalaisten historialliset maiheet, niin tahdomme
maan muistuttaa että he ihmiskunnan edistymisessä
aina omat etupäässä astuneet.
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Britannian saarten asukkaat.
Kuinka Anglo-saksit asettuimat Britanniaan, josta

isomman saaren etelä-osa sai nimen Englanti, olemme
jo ennen maininneet. Jo aikasin saimat Anglo-sak-
sit »vihollista »vainoa ja rynnäkköä kärsiä Tanska-
laisilta, jotkaryöstö-retkillänsä nousimat maalle Eng-
lantiin. Viimein onnistui kuningas Alfred Suu-

ren »voittaa Tanskalaiset, w. (871—901). Mutta
sittemmin rupesimat heidän päälle-karkauksensa uu-
destansa raiwoomaan ja Tanskan kuningas Knuutti
Suuri nousi <_.016) Englannin kuninkaan-istuimelle.
Tämä ymmärsi Anglo-saksia lepyttää ja kiinnitti hei-
dät eluihinsa. — Anglosaksit, jotka jo 6:nessa »vuo-
sisadassa taipuimat Kristin-uskoon, olimat uljasta,
ja oimallista kansaa. Ainoastaan yhdessä kohdassa,
joka on tämän aian oloista ymmärrettämä, omat he
moitteen alaiset: he kämimät milkasta orjan-kauppaa.
Mutta pian syntyi heille uusia, pahempiakin »vihol-
lisia, kuin Tanskalaiset olimat olleet. Nämät oli-
mat Normandialaiset, joista tohdomme tulemassa lu-
mussa jutella. He tulimat herttuansa Vilhelm Val-
loittajan johdon alla Normandian maakunnasta Rans-
kanmaalla Englantiin, jossa moittimat Anglo-saksit
Hastings'in tappelussa m. 1060. Nyt jaettiin koko
Englanti malloittajain »välillä. Anglo-saksein kan-
sallisuus masennettiin ja sorrettiin hirmittämäisellä
lamalla. Ankara »vihollisuus syntyi malloittajain,
jotka miljelimät ranskalaista kieltä ja ranskalaisia
tapoja, ja wanhain asukasten wälillä, jotta näytti
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ikäänkuin olisi Anglo-saksein kansallisuus astunut »vii-
meisiä askeleitansa historian tantereella. Mutta ai-
kaa »voittaen rupesimat asiat heille selkenemään. Vä-
hitellen pääsi Anglo-saksein kieli ja kansallisuus »voi-
tolle ja eipä aikaakaan, niin hämmentyimät molem-
mat kansat yhteen. Ia nyt »vasta syntyi Englan-
nin jalo kansa.

Wielä on meidän puhuminen muistakin kansoista,
jotka asustelemat Britannian saarilla.

Walesit olimat jäännös Brittiläisten kansasta,
joka Anglosaksein maahan tunkeudessa pakeni Bri-
tannian läntisiin maakuntiin, Wales'i.n ja Cornma-
les'iin. Täällä suojelimat kauan »vapauttansa, kun-
nes he 13:nnellä »vuosisadalla laskettiin Englantilais-
ten mallan alle. — Kansan yhteisissä asioissa piti
manhin perää, niin kauan kuin hänessä oli kuntoa
ja kykyä. Hänen amuksensa hallitusasioissa oli jom-
moinenkin neumoskunta, jonka piti oleman »viisau-
desta, lain-taidosta ja kunnosta mainittama. Kul-
lakin »vapaalla miehellä olimat täydet kansalais-oi-
keudet, jos hallussansa oli miisi auran-alaa maata.
Tämä maan-ala oli jokaiselle maan-omistajalle ta«
mallinen. Mutta paitsi tätä kansalaisille jaettua
maata, oli yhteinen maan-ala, jonka tuotteet käytet-
tiin yhteisten tarmetlen ostoksi. Aiman merkillinen
on se seikka, että myöskin naisilla oli oikeus kansan-
kokouksissa antaa huutonsa. Joka oli autiomaan
wiljamaaksi tehnyt, sai tästä hymästä muutamia etu-
oikeuksia nauttiaksensa. Aatelismalta oli enemmin
perustettu »viisauteen ja tietoon kuin sotaisuuteen;
aatelistoon kuului myös tuomarikunta.
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Iriläiset eli Irlannin asukkaat omat niitä kan»
soja, jotka ennen Anglo-saksein tuloa, asuttimat Bri-
tannian saaria. Epätiedossa on, omatko Irlannin
ensimäisit asukkaat tulleet Britanniasta tahi Espa-
niasta. Vanhat roomalaiset historioitsijat kertomat
Iriläisten olleen sangen raakaa kansaa, jotka muka
huiviksensa söimät lähimmäisensä. Iriläisten histo-
ria tuli paljoa selkeämmäksi, kun he 4:nellä »vuosi-
sadalla taipunvat Kristin-uskoon. Irlanti rupesi nyt
Kristin-uskon oikeaksi pesäpaikaksi, sai hengellisiä lai-
toksia, luostaria ja kouluja, joissa hurskaus ja tiede
elostuimat, ja lähetti hurskaita, innokkaita ja oppi-
neita miehiä pakanain kääntämiseksi Euroopan man-
nermaalle. Täydellä oikeudella nimitettiin Irlanti
siihen aikaan "Pyhäin saareksi". Irlantilaiset oli-
mat iloista ja »vilpasta kansaa, joka rakasti laulua
ja tanssia. Ensimäinen »valtiollinen laitos oli sem-
moinen, että kullakin heimokunnalla oli päällikkönsä,
kunnes jommoinenkin kaikille heimokunnille yhteinen
ylipäällikkö »valittiin. Tämä yhteinen päällikkö eli ku-
ningas sai »veroksensa karjaa ja oli kansan johdattaja
sodassa; maalilla pääsi hän kuninkaan-istuimelle
mutta hänen täytyi ensin malalla mahmistaa erinäis-
ten maakuntien la'it. Perintö-oik.utta ei löytynyt
ollenkaan; ansion mukaan ja muutoinkin sen mukaan,
kuinka hymäksi katsottiin, »valittiin ruhtinas-sumusta
kuninkaalle, hänen mielä eläessänsä, jälkeisensä. Ir-
lannin oppilaitokset olimat jo aikasin suuressa mai-
neessa, jotta niihin ulkomailta kokoontui pallon oppia
harrastamia. W. 1172 joutui Irlanti Englannissa
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hallitsemain Normandialaisten maltaan, jotka täällä
lauman maltaa pitimät; melkein kolme »vuosisataa
kesti molempain kansain keskinäinen taistelus. —

Mutta mielä pahempaan pulaan oli tämä onneton
kansa joutuma. 16:nnellä ja 17:nnellä »vuosisadalla
tunkeusi tänne Englannista siirtolaisia, jotka monien
rvaihetten perästä anastiwat suurimman osan maata
»valtoihinsa, syösten alkuperäiset asukkaat kurjuuteen
ja miheliäisyyteen. Iriläisit omat kaikin moimitl
koettaneet ponnistella mieraita »vastaan, mutta riu-
tumaisit »voimansa ei näy enään tätä taistelusta
kestämän, sillä kansallisuutensa hämiää jopäimä päi-
wältä isiinsä maalta.

Roomalaiset tunsimat pohjoisessa Britanniassa
ainoastaan Caledoniain kansaa, mutta 3:nen muosi-
sadan loppupuolella astuimat näitten siaan Piltit
ja Skottilaiset historian näkymille. Piktit asui-
wat lakeudella ja Skottilaiset »vuorimaassa. Jälki-
mäiset sanotaan oleman sukuisin Iriläisistä siirtolai-
sista, jotka ö.nestä »vuosisadasta alkaen olimat muka
muuttaaneet Irlannista Skottlantiin. 9:nellä »vuosisa-
dalla saamme Skottilaisista »varmempia historiallisia
tietoja, kun tästä alasta jutellaan normannilaisten
merisissien rosmo-retkistä Skottlantiin. Kuningas
Kenneth 11, »voitettuansa (m. 842) Piktien kunin-
kaan, yhdisti hänen maansa Skottilaisten maan-alaan
ja tuli Skottlannin mallan »varsinaiseksi perustajaksi.
Maan laitokset ja asetukset olimat hymin Irlannin
mukaiset. Skottilaisten tykönä oli ruhtinaallinen
perintö-oikeus moimassa. Ainoana elämän humituk-
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sena näyttämät wanhat runot olleen. Laulun säme-
leitä seurasi tamallisesti rakkopillin ja huilun ääni. —

W. 1603 sai Skottlanti saman hallitsijan kuin Eng-
lantikin ja m. 1707 tapahtui täydellinen yhdistys
näitten maitten »välillä

Näin olemme nähneet kuinka Britannian saarilla
asumaiset kansat aikain kuluessa omat lannistuneet,
mitkä pakolla mitkä suosiolla, Englantilaisten mallan
yhdistykseen. Tästä yhdistyksestä on syntynyt Suuri
Britannian mäkemä malta. Muistutettama on, että
Englannin kieli, kansallisuus ja simistys on lemin-
nyt lemiämistänsi yli koko saarimaan ja muut kan-
sallisuudet saaneet jättää sille yhä enemmän alaa.
Mutta myöskin tätä saarimaata ulommaksi, jopayli
koko maanpiriäkin, on Englannin malta ynnä kieli
ja simistys leminnyt. Sen melkoinen merimalta,
keinollisuus ja »valtiollinen »vapaus omat mitä merkil-
lisimpiä ihmiskunnan historiassa.

Normannilaiset eli Skandinawilaiset.
Tällä nimellä nimitettiin ennen muinoin Skan-

dinamian eli Ruotsin, Tanskan ja Norjan asukkaat.
Heidän uskontonsa, josta tahdomme muutamia sa-
noja lausua, ja tapansa ofoittimat sitä hillitöntä ja
sotaista luonnetta, josta he ennen mainioina pidet-
tiin. Etemimmät jumalansa olimat: Odin, joka oli
kaikkien jumalien päällikkö, Thor, ukkosen jumala
ja jalomielinen Balder. Jumalat muka asuimat
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Asgard'in linnassa, joka oli keskellä maailmaa. Siellä
oli myöskin Vallhallan homi, jonne kaikki urostöissä
kaa/uneet kokoontuimat. Täällä muka jatkamat uro-
hot jumalien seurassa sotaiset »vehkeensä, taistelemat
keskenänsä ja miljelemät muita sotaisia askareita.
Mutta kun atrian aika tulee, heräämät näissä sota-
melskeissä kaatuneet uteen elämään ja syömät juo-
wat iloisessa somussa jumalien kanssa. Brage, ju-
malien runoniekka, laulaa heille muinaisista uros-
töistä.

Sota, metsästäminen ja sodan-harjoitukset olimat
wanhainSkandinawilaisten tamalliset toimitukset. Ku-
kin mapaa mies jätti maanmiljelyksen ja karjanhoi-
don orjillensa toimitettamiksi. Hänen itse muka ei
sopinut semmoisiin töihin ryhtyä. Hän ei mielisty-
nytkään muihin kuin sotaisiin toimiin, juominkihumi-
tuksiin ja runollisiin kertomuksiin isäin urostöistä.
Tämmöinen puoliraaka elämä mielutti kokonaan hä-
nen sydäntänsä. Tautiin kuoleminen pidettiin mie-
hille häpeällisinä, jotta useimmat omalla kädellä tap-
poimat itsensä, mälttääksensä taudillisen kuoleman hä-
wäistystä. Kuoleman tuskat hymysuin kärsiä, oli
miehen suurin kunnia. Useinkin karkasi sotilas il-
man mitäkään suojelus asetta, jopa maateittäkin tap-
pelus-kihinään. Tämmöiseltä raa'alta ja hurjamie-
lisiltä kansalta ei »voinut keskinäisiä riitoja heimo-
kuntien mälillä ja rosmoretkiä kaukaisille maille olla
mitään outoa; ja kun se, niinkuin raaka ja sotanen
kansa ainakin, piti merenkoston pyhänä melmollisuu-
tena, niin eipä moinut syitä Merisiin taisteluksiin
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siltä puuttua. Rosmoretket elikkä mcrisissien (wi-
kingar) sotakäynnit saimat alkunsa ruhtinaallisista
miehistä, jotka kokoilimat ympärillensä joukon mapq-
ehtoisia. Väen lisiytyminen ja yhä ylt»)wä raakuus
4eki aikain kuluessa tämmöiset retket yhä tamallisem-
miksi. Vielä oli toinen seikka, joka paljon »vai-
kutti rosmore.kien enenemiseksi; oli, näet, Skandi-
namilaisilla tapa semmoinen, että ainoastaan yksi
poika peri isänsä tamarat ja muut saimat hakea eläk-
keensä, mistä heille paraitten sopi. Luonnollisinta
oli siis, että ryhtylwät semmoiseen elatuskeinoon,
jotka muutoinkin mallan sopi kansan ja aikakauden
luonteesen. Vieläpä oli uskp semmoinen heissä juur-
tunut, ett'ei ollut hymää kenenkään köyhänä tulla
Odin'in tykö Vallhallaan »vaan mitä enemmän ta-
maraa kuollut toi mukaansa, sitä suurempaa nautin-
toa piti hänellä oleman Vallhallassa. Näinpä tu-
limatkin nämät rosmoretket yhteiseksi lamaksi ja »var-
sinaiseksi elaluskeinoksi. Ensin he eimät ulottuneet
kauemmaksi kuin naapurimaihin ja tapahtuimat mil-
loin maitse milloin meritse. Mutta pian rumettiin
pitkiä merimatkoja kulkemaan kaukaisille maille, jopa
Keskimeren rannoillekkin. Näitten rosmoin eli me-
risissien haahdet olimat hymin pienet ja huttuimat-
kin usein mereen, mutta tämmöinen hukkumus pi»
dcttiin yhtä kunniallisena kuin kuolema tappelustan-
tereella. Alukset olimat tamallisesti purjeetta, maan
pantiin airoilla liikkeelle. Tuo kolmentoista kyynä-
rän pituinen peräsin koetti mahmankin miehen »voi-
mia; joka ei moinut talla perää pitää, sen täytyi jäädä
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kotiin. Merisissit eimät ainoastaan ryöstäneet ja
hämittäneet rantamaita, maan läksimät aluksillansa
»virtoja ylöspäin maan sisuun; jos heiltä paluumatka
suljettiin, läksimät maamatkaa johonkuun toiseen »vir-
taan, kantaen hartioillansa alukset ja »voitetun saa«
liin, ja pääsimät tällä tamalla aukealle merelle.
9:nellä »vuosisadalla oli into tämmöisiin retkiin kor-

keimmillaan. Myöskin maamatkoja samottiin. Niin-
pä kulkimat läpi Venäjänmaata aina Mustalle Me-
relle, jopa ottimat sotapalmeluksenkin Kreikkalaisen
keisarin homissa. Samatenkuin Skandinamilaiset
pitimät oman henkensä halpana, eimät muiltenkaan
paljon säästäneet. He olimat julmat ja säälimättö-
mät mihollisillensa, joita sota-aseilla moittimat taikka
joittenka maata ryöslimät, tuoden mölistä jumalil-
lensa ihmisuhriakin. Tämmöisiin uhriin määrättiin
ei ainoastaan mangituita, orjia ja pahantekijöitä,
waan kun joku erinomainen onnettomuus kohtasi,
uhrasi joskus isä poikansa ja maakunta kuninkaan-
sakin jumalille lepyttäjäisiksi. Useimmiten täytyi
mangituitten maksaa hymät lunnaat, päästäksensä
»vapaaksi, ja se paikkakunta, jota merisissien tulo koh-
tasi, sai tamallisesti maksaa aika pattomeron. Eipä
siis ole ihmeteltämää, että pelko ja mapistus seurasi
heitä, missä maan kulkimat, erittäinkin kun osoitti-
wat munkeille ja luostareille erinomaista »viholli-
suutta. — Tämmöiset merisissit moittimat m. 911
Frankilaisten kuninkaalta Neustrian maakunnan, joka
heiltä sai nimen: Normandia. Siinä taipuimat Kris-
tinuskoon ja ranskalaiseen kieleen. Täältä walloitti-
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mat Englannin, josta edellisessä lumussa olemme
puhuneet. Myöskin lähti täältä siirtokunta eteläi-
seen Italiaan, jossa niin muodoin syntyi normandialai-
nen maltio. — Nämät meriretket taukosimat itses-
tään, kun rumettiin näissä pohjoisissa maissa Kris-
tinuskoa julistamaan. Tämä saikin täydellisen moi-
ton monien taistelusten ja »vaihetten perästä noin
w. 1160.

Siamilaiset.
Siamilaisten kansalahko on Germanilaisten jäl-

keen suurin; siihen kuuluu yli 60 miljonaa henkeä,
jotka omat leminneet yli koko itäistä Eurooppaa aina
Saksasta Aasian aroihin saakka, Itämerestä aina
Hadrian merelle. Siamilaisten kieli ja kansallisuus
»vallitsee Pyömissi, Puolassa, Venäjässä, Moldaussa,
Vallakiassa, Bulgariassa, Serbiassa, Bosniassa,
Kroatiassa, Slamoniassa ja Dalmatiassa; paljon
Siamilaisia asuu myöskin Unkarissa, Kä'rnlhen'issä,
Krain'issa ja Lausitz'issa.

Siamilaisten alkuperäinen koto on luultamasti
Keski-aasia; sittemmin ilmaantuimatPuolassa ja Ve-
näjässä. He olimat sukuperän, ulkomuodon, laitok-
sien, uskonnon, kielen ja tapain puolesta Germani-
laisista mallan erilaiset, kun he Itä-euroopasta tun-
keusimat aina Elbe-mirtaan ja Adrian merelle saak-
ka. Niinkuin Germanilaisetkin , olimat Slamilaiset
jakauneet moniin erinäisiin kansoihin, joista lännessä
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asumaiset omat Saksalaisten historialle merkilliset,
kun olimat, näet, asuttaneet suuren osan Saksanmaata.
Itäisimmät taas perustimat mäkemiä »valtioita: Ve-
näjä, Puola, Lithauen ja Schlesia. — Näistä on
Venäjä mäkemimmäksi kohonnut. Tämän maltion
perustajana oli (m. 862) eräs marägilainen ruhti-
nas nimeltä Rurik. Jo aikasin rupesimat Venä-
läiset Kreikan keisarikuntaan rosmoretkiä tekemään.
Nämät taukosimat kokonaan, kun ruhtinas Vladi-
mir Suuri taipui Kristinuskoon ja pakoitti myöskin
alamaisensa siihenv Mutta »valtakunnan moimal lan-
nistuimat sisällisistä riidoista, jotta Mongolilaiset,
jotka olimat lähteneet Keski-aasiasta ja leivittäneet
pelkoa ja kauhistusta yli koko Aasiaa, laskimat sen
maltansa alle. Tästä orjuudesta pelasti Suuriruh-
tinas Imana Venäjänmaan. Sitten on Venäjän
malta yhä leminnyt lemiämistään. Sen suuruu-
den oikea perustaja on Pietari Suuri, joka antoi
sille simistyneen maltion ulkomuotoa ja laajensi sen
alaa aina Suomenlahteen saakka. Mutta orjuus ja
törkeä tietämättömyys on Pysynyt japysyy »vieläkin
meidän aikana kansan seassa. Hallitusmuoto on ko-
konaan itsemaltainen. — Toinen mahtama siamilai-
nen maltio on ollut Puola. Tämä ulottui mahta-
waisuutensa aikana Unkarin rajasta aina Itämerelle
ja Saksanmaasta aina sydän-Venäjään asti. Mutta
sisälliset kapinat ja »valtiollisten lahkokuntain eripu-
lstisuus syöksi maltion onnettomuuteen ja kurjuuteen.
Aatelistolla oli kaikki malta käsissä, rahmas eli or-
juudessa jakuninkaalle, joka maalilla pääsi armoonsa,
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suotiin hymin rajoitettua maltaa. Näin asiain ol-
lessa, sen tuho »viimeinkin saamutti. Venäjän, Preus-
sin ja Itämallan hallitsijat jakoimat menneen »vuo-
sisadan lopulla koko »valtakunnan keskenänsä. Venäjä
sai paraan ja oikean pää-osan, muut ottlwat ne osat,
jotka asemansa puolesta sopimat heille. Puolalaiset
omat turhaan koettaneet onnettoman isänmaansa »va-
pauttaa. Heidän »voimansa omat lannistuneet »vie-
raan mäkimallan alle. >— —

Siamilaisilla on mahma luu- ja jänne-rakenus;
heidän ihonsa ei ole niin »valkoinen, kuin Germani-
laisten, maan on mähän ruosteenkarmaiselle »vimah-
tama. Merkittämämpi on kasmojen muoto, jossa
kaikki kasmojen-miimat omat kaaremammai ja mie-
nommat, kuin Germanilaisilla. Siamilaiset omat
suopeat ja mieluiset tunnustamaan hengellistä ete-
»vämmyyttä. Merkillinen on heidän halunsa ja osaa-
maisuutensa, »vieraita taitoja omistamaan; niinpä ei ole
mikään kansa niin kerkeä oppimaan »vieraita kieliä. —

Kansan juhlallisuuksiavli Slamilaisilla paljon ja niissä
oli aina hclisemä iloisuus. Ei mikään kansa Euroo-
passa ole niin humituslauluihin ja tanssiin mielty-
nyt kuin he, ja ei kellään ole tanssi niin hurja ja
mallaton kuin heillä; rattopilli ja huuliharppu teke-
mät »vieläkin siamilaisessa talonpoiassa melkein lumoi-
sen »vaikutuksen. Kansanlauluja sanotaan löytymän
paljon. Vieno, niinkuin ominainen luonteensakin, on
Siamilaisten kielet; kaikki omat lauluun hymin mu-
kamat. Paitsi neljä pääkieltä: Venäjän, Puolan,
Pyömin ja Serbian kielet, löytyy mielä monta kie-
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lenmurrelta. Jo muinoin oli Slamilaisten likai-
suus suuressa huudossa ja »naineessa, he eimät muka
tulleet pestyiksi muuta kuin kolme kertaa elämäs-
sänssi, ensin kuin syntyimät maailmaan, sitten kun
häitä pitimät ja »viimeksi kun muuttimat Manalan
majoihin. Puku oli tamallisesti huono; taimella oli-
mat pukeuneet taljoihin ja kesillä pellamasta tehtyi-
hin maatteisin. Asumuksensa olimat »viheliäiset mul-
tamajat, raketut keskelle nemoja tahi hieta-muorille;
muutamissa maakunnissa oli myöskin kaupunkia.
Siamilaiset, kun olimat hymin keinolliset, tekimät sa-
mesta ja metalleista kaikenlaisia astioita. Maan-
»viljelykseen ja muorityöhön olimat hymin taipuneet.
Elantonsa oli tamallisesti tattaraa, hirssiä ja muita
kedonkasmuksia ; mesi oli kansallinen juoma. Niin-
kuin aasialaisetkin kansat ylenkatsoimat he maimo-
puolta; äidille oli sallittu tappaa äsken synnyttämä
lapsensa. —

lumalanpalmelus oli Siamilaisilla monenmoinen.
Jumalien luku oli suuri erittäinkin Puolassa. lu-
malankumissa ei ollut ulkomuodolla mitään kunnian-
armoista eli kaunista; erään Perun nimisen epäju-
malankumalla oli puinen »vartalo, rautaiset jalat, ho-
pea pää ja kultainen parta. Toisella Smantemit
nimisellä epäjumalalla oli neljä päätä, kaikki'kaunisti
harjatetulla parralla, ja kaksinkertainen rinta; Czer-
neboh jumala oli kumattu jalopeuran muotoisiksi.
Papisto oli muutamissa siamilaisissa kansoissa mar-
sin suuressa kunniassa. Riigen'in saarelle rakennetussa
templissä oli kolme sataa pappia; täällä oli ylimainen
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pappi suuremmassa armossa kuin itse kuningas.
Paitsi templiä oli myöskin muutamat ahot epäju-
malille pyhitetyt; kirvistä laitettiin jonkunmoinen ai-
taus kimimöhkäleen ympärillä, joka siellä seisoi alt-
tarina. Ihmisuhrit olimat tamalliset, mutta näihin
ei otettu muita kuin sotamankia.

Muutamissa maissa, niinkuin Venäjässä pääsi
Kristin-usko pian »voitolle, mutta toisissa taas, erit-
täinkin Elben, Oderin ja Veikselin tienoilla rumet-
tiin sille komaa »vastahankaa metää, kun oli, näet,
seurauksensa maallinen orjuus lemittäjäinsi alla.
Paljon pakanallista merta »vuodatettiin, ennenkuin
Slamilaisit ottimat ristiä kumarraksinsa, ja kristi»
tyitten täytyi puolestansa tuhansittain jättää hen-
kensä alttiiksi, kun Slamilaisit koettimat »vieraan
ikeen päällänsä torjua. Tämä itsestään rauhallinen
kansa muuttui silloin tiikerikissan luontoiseksi.

Slamilaisten yhteiselämän seikoista entisinä ai-
koina emme paljon tiedä. Heidän luonteessansa oli
taipumus, mieluisesti jokaista etemämmyttä kunni-
oittamaan. Heidän kielensä omat erinomaisen rik-
kaat herran nimityksistä, niin ett'ei heillä suinkaan
niistä milloinkaan puutetta ole ollut.

Suomalaiset.
Tietämätöntä on, mihinkä aikaan se kansanlahko,

jonka uuden-aikaisit kielentutkijat kutsumat Ural-al-
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tällaiseksi, ensin lähti Siperian eteläisistä paikkakun-
nista Eurooppaan. Luultamasti tämä siirtymys ta-
pahtui »vähitellen siihen aukkoon, jonka Germanilai-
set ja Slamilaisit länteen päin lähtiessänsä jättimät
jälkeensä, ja niin tulimat Madjarilaisit eli Unkari-
laiset ja Suomalaiset Urali-tunturien yli niille
seuduille, missä kumpikin nyt asuntonsa pitää. Kui-
tenkin olimat jo monta aikaa ennen Lappalaiset
kansoittaneet kaikki pohjan perät ja hämisimät aino-
astaan mähitellen muitten moimallisempain kansain
päälle tunkiessa. Suomalaiset Eurooppaan tultu-
ansa asuimat ensinnä nykyisin Venäjän pohjois-
osassa, jossa kaupastaan ja rikkaudestaan mainio
Permalais-malta ulottui Vienan mereltä pitkin
Vienan-jokea Urali tunturille saakka.

Nämä Permalaiset olimat nähtämästi Karja-
laisia, heidän simistyksensi ei ollut suinkaan alhai-
nen, ja ihanat runot Väinämöisestä, Ilmarisista ja
Lemminkäisestä näyttämät niitten seassa syntyneen.
Etelä puolella heitä asuimat Hämäläiset Äänisen
(Omegan) järmen paikoilla, ja kolmas heimokunta.
Kainulaiset eli Kaihnulaiset oli jo 9.nncllä »vuosi-
sadalla siirtynyt Pohjanlahden rannoille, joka heistä
kutsuttiin Kainun-mereksi. Vähitellen surtyimät
Hämäläisetkin länteen päin, multa jakaantuimat sa-
massa kahteen osaan kahden puolen Suomen-lahtea,
jotta Virolaiset (muuk. Estit) tulimat Viroon ja
Hämäläiset (muuk. Tam-estit, Tamastit) Suomeen.
Heidän jätkiinsä seurasi Karjalaisiakin Suomeen,
olletittin kun wanhan Perman malta ja kukoistus
lannistui Venäläisten yhä lemiämän mallan alle.
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Suomalaisten muinaisista oloista ja simistyksen
seikoista on kyllä tieto »vähissä. Ett'eiwät olleet
suinkaan matalalla simistyksen kannalla, näkyy siitä
kun heidän kielissään on omituiset sanat kaikille
maanmiljelyksen aseille. Ohrat, nisut eli mehnät,
pellamat, pamut ja herneet (ristat) y. m. olimat
heille tuttuja, mutta rukiit, kaurat ja hamput lie-
nemät olleet masta muukalaisten tuomat. Ohrista
osasimat muinas-Suomalaiset tehdä juotamansa:
oluen eli olon, joka sana on heidän kielestään pe-
ritty Ruotsinkin kieleen. Paljon muitakin taitoja
oli Suomen miehillä jo ennen kuin tulimat muitten
simistyneempäin kansain seurustukseen. He takoimat
taitamasti rautansa sota-aseiksi ja muiksi tarpeiksi,
he kehräsilmät Millansa ja pellamansa »värttinällä ja
kutoimat sitten monenlaisia kankaita, palttinoista,
aiminaista ja sarkaa, he hoitelimat kimalaistaan
(mettiäista, mehiläisiä), joista simaa kokosimat, ja
kaiken tämän ohessa osasimat Väinämöisen opetuk-
sesta soittaa kanteletta ja runoilla ikämänsä ka.koit-
laa. Mutta, jos sepät ja runoniekat eroltamme, ei
ollut heillä mitään muuta eroitusta työ-mirassa,
maan kukin teki itse tarpeensa. Sana: "kauppa"
on saksasta lainattu ja sana: "raha" merkitsee oike-
astansa oraman-nahkaa, koska tätä nahtämästi ta-
marain maiheluksissa käytettiin mälin-tekiäisiksi.
Moni uusi tapa ja uusi oppi tuli masta kristinus-
kon kautta. Kynttilä on latinainen sana eanäel,
ja nähtiin ensin uuden uskon latinaisella kirkonme-
nolla. Suutari (sulor) on toinen nimi, jonka masta
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kristin-uskon papit lienewät mukaansa tuoneet.
Muuta säädyn eroitusta ei Suomalaisilla ollut kuin
orjan ja »vapaan; isäntä hallitsi perhe-kunnasfaan,
ja kun yhteisiä asioita piti keskusteltaman, kokoon-
tuimat perheen-isinnät käräjiin. Mutta kuningasta
tai ruhtinasta ei lie heillä ollut; sillä nämä sanat
omat Germanilaisten kielistä otetut. Ainoastaan
sotaa käydessä malittiin urhoollisin pää-mieheksi.
Linnojakin rakennettiin jonkunmoisia mihollisten »vai-
noa mastaan.

Suomalaisten muinainen usko näkyy aikojen
kuluessa monella taivalla muuttaneen muotonsa.
Taimaan Jumala, jonka ääni kului ukkosin ilman
juminassa, näyttää ensinnä saaneen heidän palme-
luksinsa. Hänen nimittimät Ukoksi, josta ukkonen
on saanut nimensä. Ukolla näyttämät alussa aja-
telleen oleman attansakin ja muun perheensä marsin
ihmisten taman mukaan, ja kun sitten rupesimat
ajattelemaan eri haltian meressä asumaksi, nimeltä
Ahto eli Ahti, luutuvat hänelläkin oleman »vaimon-
sa, Vellamon. Viimein oli heidän mielestänsä
joka paikka täynnänsä haltioita ja luonnottaria.
Metsissä hallitsi Tapio emäntänensä tyttärinensä,
Mannun eukko oli maan emäntä, ja »vainajien
»valtakunnassa malliisi Tuoni tylynä isäntänä.
Mutta ukko kuitenkin kaikkien ylinnä oli; hän oli
yli-jumala, ilman kaiken kannattaja, puhki pilwien
puhuja, hattarojen hallitsija. Luultamaa on, että
Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen myös-
kin olimat alkuperäänsä olleet jumalia, Väinämöi-
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nen ehkä maan haltia, Ilmarinen ilman ja taimaan,
ja Lemminkäinen meren, maitta Kalemalan runoissa
omat ainoastaan yliluonnollisilla »voimilla marus-
tetuita uroita, jotka taioillansa tekimät kansansa
mahtamaksi. — Suomalaisten manha usko oli tai-
kausta täynnä. Talollansa, sanallansa saattoi tietäjä
eli »viisas ihminen taimuttaa luonnon moimat mie-
lensä mukaan. Monta muinaista uskon-käytöstä
lienee jo häminnyt tiedoistamme; marsinkin emme
tiedä paljon Hämäläisten lamoista, jotka luulta-
wasti jollakin lailla erisimät Karjalaisten oloista,
joista Kalemalan runot antamat meille selityksen.

Varsin yhteen aikaan rumettiin lemittämään
kristinuskoa Suomalaisille Suomessa ja heidän hei-
molaisillensa eteläpuolella Suomenlahtea. Bremeni-
läiset kauppamiehet toimat m. 1158 kristinuskon
Liimiläisille Riian lahden ja Dunajoen »varrella,
jossa sitten Saksalaiset Kalpa-ritarit Merisillä ko-
muudella pakoittimat sin-puolisit pakanat uuden us-
kon helmoihin. Tanskalainen kuningas Waldemar
Voittaja aloitti myöhemmin saman työn Virossa,
joka sitten samate tuli Kalpa-meljesten haltuun.
Vanhan uskonsa kanssa kadottimat nämä Suomen
heimolaiset mapautenfakin ja tulimat orjiksi saksa-
laisten herrainsa alle. Kauheat kapinat, joilla kött-
mat särkeä ikeensi, eimät parantaneet heidän onne-
tonta tilaansa. Mutta Suomessa asettui Eerikki
pyhän (»v. 1167), Birger Jaarlin (1249) ja Tor-
kel Knuutinpoian malloitus-retkien kautta Ruotsin
leppeä malta, jolla Suomen kansa wähitellen ja ko-
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wien kärsimysten alla on kaswatetlu »valtiolliseen
täysi-ikäisyyteen ja »vapauteen. Suomen kansan
maine on kaikunut ympäri maailman sekä miekan
että hengen teoilla. Sen ikä on masta alullansa,
sen tulcmaisuus on koittamaisillansa.

Arapilaiset.

Myöskin Arapilaiset olimat ennen Kristuksen
syntymää tutut, mutta silloin aiman mähästä ar-
mosta historialle. Vasta Kristuksin jälkeisinä ai-
koina, kuin heidän keskellä syntyi uuden uskonnon
perustaja, astuimat Arapilaiset historiallisten kan-
sain rimiin.

Arapian saarento, joka on kolmen meren Mali-
nen, on luonnoltansa Ahrittaan mcrrattama; kansa
taas on mallan toista ihmisluokkaa, kuin Ahrikan
Neekerit. Amarat hieta-aamat täyttämät maan,
joka muosituhansisten kuluessa on säilyttänyt yhtä-
läisen luontonsa. Vielä tänään, niinkuin tuhat
wuotta takaperin, termehtii matkustaja ilohuudoilla
hieta-aamain keskellä olemia miheriäisiä kosteikkoja,
joissa tuuheat palmupuut tarjoomat hänelle marjos-
sansa hauskan leposian. Tämä maa, monessa pai-
kassa runsaasti kasmama itömaitten kauniimpia
tuotteita, on merkillisen Arapian kansan kotoperä.

Arapilainen kansa on kieleen nähden sukua niille
kansoille, jotka historian ensi-aikoina lemisimät Pa-
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lästinan, Syrian, Phoinikian, Babylonian ja Ar-
menian ylitse. Arapilaisten Pyhissä saduissa on
paljon seurattu Vanhan Testamentin kertomuksia;
Beduinat ja länsirannikon asukkaat olimatkin sukuisin
Aaprahamin poiasta Ismaelista. Arapilainen on
ko'oltansa keskinkertainen, tamallisesti laihamainen;
elantonsa tarpeet omat »vähäiset; ruumiinsa näyttää
oleman melkein paljasta luuta ja jännelihaa, ruu-
miin-lÄkennus on täynnänsä kaunista sopuisuutta,
kasmot soikulaiset, mustat mälähtämät silmänsä
täynnansi tulta ja neroa, kädet ja jalat kauniit ja
si.mät. Arapilaisen henki on tämän ulkomuodon
mukainen; hänen ruumiin-afetuksensa osoittaa sielun
ylemyyttä ja jaloutta; hän on wilpas, harras, ma-
kaa ja symämielinen.

Kun eimät Arapian suuret autiomaat moineet
helposti mctsistäjäkansaa elättää, rupesimat Arapi-
laiset tuohon luotettamaan karjanhoitoon. Tarkasti
pysyimät nämät autiomaitten kuleksimat heimokun-
nat eli Bcduinat tässä elatuskeinossa, jotta kumael-
lessamme nykyisiä Beduineja, annamme myöskin
kurvan esiisiinsi oloista, kuinka he »vuosisatoja sitten
elimät samain telttien alla ja samoille lähteille ja
laitumille meimät hemosensa, kamelinsa ja lampaansa.
— Hemonen on Arapilaiselle ei ainoastaan uskolli-
nen orja, maan myöskin hauska tomcri. Beduinat
pitämätkin hemosensa semmoisessa armossa, että te-
kemät heistä pitkiä sukuluetteloita. Varsan synty
pidetään marsin onnellisina tapauksina, joka on
ilolla ja onnen-toiwotuksella wietettäwä. Hemoset
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kaswatetaan lasten joukossa telttien alla, ikäänkuin
perheesen kuulumat. Heidän uskollisuudesta ja ys,
täwällisyydestä herrojansa kohtaan on monta juttua.
— Vhtä suuri luonnon antama apu Arapilaisille on
kameli. Tämä eläin on siitä merkillinen, että ai-
man mähällä juomisella toimeen tulee, kun on mer-
killisen kestämä janoa kärsimään. Tässäpä onkin
sen paras hyöty. Nämät amarat santa-aamat omat,
näct, medestä tyhjät, jotta matkustamaisten täytyy
miedä mettä mukaansa, matkalle lähtiessään. Muu-
toinkin on kamelista aiman suuri hyöty. — Kulek,
siman Arapilaisin elämä on täynnansi maaroja ja
»vaimoja ja eteminkin mies joukossansa on sitä elä-
män nautintoa mailla, jossa eurooppalainen pormari
elää. Beduina »viljelee myöskin ryöstämistä, jotta
mäkimaita useinkin astuu oikeuden siaan. Hän »väi-
jyy usein kyllä matkustamia ja ryöstää heiltä hei-
dän omansa, mutta »välttää tamallisesti »varkautta
ja ryöstöä yön-aikana. Ryöstöä kärsinyttä ei hän
milloinkaan heitä nälkään nääntymään, maan antaa
hänelle suojelusta ja elantoa. Vieraan-maraisuus
pidetään Arapilaisten seassa pyhänä, jotta joka on
astunut Arapilaisin katon alle, hänen ei tarmitse
mitään waaraa pelätä. Niinpä tapahtuukin usein,
että Arapilainen riistää kaikki tyhjäksi siltä, joka
muutamia päimiä ennen kattonsa alla on nauttinut
mitä parasta talossa on ollut tarjottamana. Almuin
antaminen on heillä pyhä melmollisuus. Miehen
kunnia on heistä aiman kallis; niin pidetään myös-
kin muhkea ulkomuoto aiman suuressa armossa.
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Parhain koristus on parta, jota toisiansa termeh-
tiessä suutelemat ja johon malaa »vannoessa koske-
mat. Arapilaisin mieli on loukkaukselle aiman arka;
hänen äkkinäinen luonteensa ei pian lepy, maan on
ankara kostoa pyytämään. Solmausta kostamatta
jättää on heistä suuri häpeä, jotta lapsien on mel»
mollisuus isänsä edestä kostaa, jos kosto häneltä oli
jäänyt hakematta. Niinpä omat monet heimokunnat
»vuosisatoja läpitsensä sotineet keskenänsä, saavaksensa
esi-isiin alkamat mainotyöt molemmin puolin tasalle.
On, näet, heillä luulo semmoinen, että, niinkauan
kuin tapetusta merenkosto on heitetty hakematta,
ei pääsi se paikka, jossa surma tapahtui, milloinkaan
kasteen mirkistyttämäksi.

Runollisuuteen on Arapilaisilla aina ollut suuri
taipumus; mielikumitteluksinsa on aiman rikas, an-
taen kaikille asioille runollisen loisteen. Myöskin
on heissä tarkka ja terämä ymmärrys, joka näyt-
täiksi monenmoisissa nerollisissa sananlaskuissa. Jo
oikasin pitimät he kokouksia, joissa runoelmia esitel-
tiin; niinpä harjoitettiin Okadhin kaupungissa kolme-
kymmentä pciimää perätysten kilmoituslauluja. Pal-
kinnon »voittaminen tämmöisessä tilaisuudessa oli
aiman suuri kunnia, johon kukin runoilija parhaasta
päästä koetti päästä. — Arapilaisten kieli on mer-
killisen rikas tumallisista nimityksistä, esimerkiksi
kahdeksankymmenen lumulla merkitään simaa, kah,
densadan lumulla käärmettä, neljänsadan lumulla
onnettomuutta ja tuhannen lumulla miekkaa.
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Arapilainen, ehkä hän on monta meidän mie-
lestä »välttämätöntä tarmetta mailla, on kuitenkin
»vapaudestansa ja sumustansa pöyhkeä. Koto puut-
teenensa on hänelle rakas ja armokas. Tuo kulek-
sima Beduina halmeksii kiinteäin asuntopaittain
asujamia (Fellahs), kaupunkilaisia ja maanmilje-
lijöilä. Beduinat omat Aasian kansoista ainoat,
jotka eimät ole lannistuneet orjuuden alle. Heimo-
kunnan päämies on Scheikeksi kutsuttu ruhtinas,
joka lomittaa sisälliset riidat ja sodassa pitää päälli-
kön-mirkaa. Tätä maltaa ei hän uskalla määrin
käyttää, pelkäen alamaistensa luopuman kuuliaisuu-
desta. Usein yhdistymät useat heimokunnat yhden
haltian alaisiksi; tämä sanotaan Suurscheikiksi eli
emiriksi.

Beduinain keskellä syntyi m. 570 j. Kr. tuo
mainio Muhammed. Tämä rupesi neljänkymmenen
ikäisinä kansansa prophetaksi ja perusti Islamin
uskonnon, joka pian lemisi kauaksi. Miekalla ja
tulella lemitettiin uusi uskon-oppi yli maailmaa.
Muhammed innoitti sotilaitansa urhoollisuuteen, tu-
rvaten uskon lemittämisessä kaatuneille paradisin
ihailluksit. Näinpä lemisi uusi uskonto lemiämis-
tänsi. Chalisi eli Mohammettiläisten hallitsija otti
pääkaupungiksensa Damaskon; hänen hominsa oli
loistollisuudestansa mainio. Täällä kukoistimat ru-
nollisuus ja tieteet; yleinen simistys pääsi hymälle
kannalle ja nousi 8:nella »vuosisadalla korkeimmillensa.

Mutta ei ainoastaan Aasia saanut tuntea Ara-
pilaisten uskon-intoa ja urhoollisuutta; koko poh«
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joispuoli Ahrikkaa tuli heidän »valtaansa noin w.
700 j. Kr. Täältä läksimät he m. 711 Gibralta-
rin salmen yli Espaniaan ja »voitettuansa Länsigö-
tiläiset laskimat he koko tämän maan allensa. Mutta
malloitushimonsa ei siihen tauonnut; he läksimät
Pyreneain-muorten yli, tunkeuden eteläiseen Rans-
kanmaahan. Nyt joutui koko Kristikunta ja Länsi-
euroopan simistys hirmuiseen hätään. Mutta tästä
pulasta päästiin, kun Arapilaiset tulimat tappiolle
Tours'in tappelussa m. 732 ja peräytyimät jälleen
Espaniaan. Tämä oli ensimäinen suuri tappelu,
jossa Arapilaiset menettimät moiton; Kaarlo Suuri
nöyristi heidät mielä enemmin. Ehk'eiwät »voineet
maltansa pohjoiseen päin lemittää, ottimat he kum-
minkin monta Välimeren saarta haltuunsa.

Ei paljon aikaa kulunut, ennenkuin Arapilaiset
Espanjassa erisimät Chalifein suuresta mallasta.
Mutta heidän tänne tunkeutua, Kristittyin malta
ei kokonaan häminnyt, sillä eräs Pelago niminen
länsigötiläinen ruhtinas oli paennut Asturian maa-
kuntaan, jossa perusti »vähäisen maltion, joka aikaa
»voittaen lemisi lemiämistään. Pian syntyi Pure-
man saarennolla monta kristittyä »valtiota, jotka
alinomaa sotimat Arapilaisia mastaan, »voittaen
heiltä yhä enemmän alaa. W. 1492 miimeinkin
loppui Pyrenean saarennolla Arapilaisten malta ko-
konaan. Heidän herruutensa oli Espanialle erino-
maisen onnellinen. Sillä maa pääsi heidän aika-
nansa semmoiseen »vaurastumiseen, jott'ei sen jälkei-
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nen häwiö ja turmelus ole kokonaan woinut poistaa
kaikkia tämän kukoistuksen jättämiä jälkiä. Vielä
hamaitaan sekä kansallisuudessa että muissakin sei-
koissa paljon, joka osoittaa Arapilaista alkuperää.

lapanesit.

Aina Is:nnen »vuosisadan alkuun oli paitsi Ame-
rikkaa suuri osa nykyisinä aikoina hymin tunnettuja
maita Eurooppalaisten tietohalulle suljettu. Tähän
kuuluu tuo Itä-aasian rannikolla olema suuri saa-
risto, joka silloin masta löydettiin, kuin Portugisat
uutta tietä Ahrikan ympäritse olimat päässeet In-
diaan. Näihin saareihin kuuluu lapan'in keisari»
kunta. — lapanesit omat »vartaloltansa subdalliset
ja muutoin notkeat ja mittelöt. Iho on kellanmoi-
nen mi.t'ei ruosteenkarmaiselle mimabtama. Silmät,
muutoin pitkänmoiset ja kaidat, omat symemmällä
päässä, kuin tamallisesti muilla kansoilla. Pää on
tamallisesti suuri ja kaula lyhyt; tukka musta, paksu
ja öljystä kiiltämä; nenä, ehk'ei juuri litteä, lyhyt
ja paksu. He omat ymmärtämäiset ja maromat,
hymän-suopeat ja ystämälliset. Hallituksensa, hymä
maanmiljelyksensi, siästämäisyytensi ja erittäinkin
se, kuinka tekemät ulkomaalaisten kanssa kauppaa,
osoittamat kvlläksi kamaluutensa ja järkähtämättö-
myytensi. Siisteyden pitämät suuressa armossa,
jotta melkein joka huoneessa on kylpylaitoksia. Nöy-

ryydessä ja tottelemaisuudessa tuskin kukaan moi
lapanesille »vertoja metää. Alamaisuutta esimaltaa
ja tottelemaisuutta manhempia kohtaan painetaan jo
aikasin nuorison mieleen. Alhaiset kumartamat sy-
wästi ylhäisempiä ja tottelemat ehdottomasti esimies-
tensä käskyä. Dman-mertaisiansakin termehtimät
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aina suurella kohteliaisuudella. Notkistaessansa pään
alaspäin laskemat tamallisesti kädet polmille tahi
alemmaksikin sen mukaan, kuinka nöyrä termehdyksen
pitää oleman.

Uskonto on koko Japanissa pakanallinen; aino-
astaan suurella maimalla on silloin tällöin joku saatu
Kristin-uskoon taipumaan. Keisari on myöskin
ylimmäinen pappi ja asettaa kaikki papit Mirkoihinsa.
Uskon-opillisia lahkokuntia on paljon. Templit omat
päimät läpitsensä arvatut, jotta kukin saisi niissä pi-
tää rukoustansa millä alalla tahansa. — lapanesein
sota-aseet omat joutsi, nuolet, sapeli ja pyssy. Jout-
sit omat hymin suuret ja nuolet erinomaisen pitkät.
Sapeli on pää-ase. Kukin, joka ei kuulu maanmil-
jelijäin säätyyn, kantaa semmoisen »vyössänsä. Kaikki
ihmiset, mistä säädystä lienemätkin , käymät saman-
laisissa pumussa. Tämä kansallinen puku on pitkä,
amara kauhtana, joka tehdään erilaisista aineista;
sumella on se ilman muoritta, talmisaikoina taas
paremmin »varustettu. Vaimot pitämät useampia
tämmöisiä kauhtanoita päällytysten. Kaikki kauhta-
nat sidotaan lanteen ympärille »vyöllä, jota käyte-
tään plakkariksi. lapanesilla on myöskin housut,
jotka omat hymin amarat ja muutoinkin eriskum-
malliset katsella. Jalkineiksi pidetään tohmelia taikka
kenkiä. Mieheltä leikataan hiukset päälaelta pois
otsasta niskaan saakka; simuhiukset sitten sidotaan
päälaen yli kiinni. Päätä ei peitetä muutoin kuin
matkoilla. — Huoneitten permannot peitetään aina
hienoista ruohoista tehdyillä matoilla ja seinät ko-
ristetaan paksuilla ja kauniilla tapetilla. Raken-
nukset omat pienet ja »vähäpätöiset; Harmoin omat
he kahdenkertaiset. Tieteistä ja taiteista ei paljon
pidetä; maanmiljelys on kaikkien toimena. Kaikista
tieteistä on ainoastaan tähti-oppi jonkunmoisessa
kunniassa; muut omat mielä masta akkamaisillansa.
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Neekerit.
Nyt on meidän yhdestä kansasta juteltama, joka

on maailman onnettomimpia. Tämä on Neekerin-
kansa Ahrikassa. Tämä maanpiirin-osa on mielä
kaikkien mähin tunnettu. Ehkä Ahrikan pohjoiset
rannikot jo »vuosituhansia sitten olimat simistynein
kansain asumasiat, on masta myöhäisempinä aikoina
maan-sisuun rumettu tunkeumaan. Paitsi tänne siir-
tyneitä kansoja, on Ahrikassa myös alkuperäisiä
asukkaita, nuot mainitut Neekerit, Aitiopilaisien kan-
sanluokkaan kuulumaisit. He omat sekä maan si-sussa että läntisellä rannikolla.

Neekerit, jotka omat mahmaa ja rotemaa sukua,
elämät luonnollisessa yksinkertaisuudessa. Metsästä-
minen ja maanmiljclys antaa asukkaille kaikki heidän
tarpeensa. Muutamat neekeriläiset heimokunnat omat
nykyisempinä aikoina taipuneet käsitöihinkin. Niinpä
osaamat Askantinimisit tehdä puumillan-kankaita,
sulattaa metallia jarakentaa suuria amaroita raken-
nuksia. Tapansa yleen omat komin raa'at ja jul-
mat. Tamalliset huoneet omat mullasta ja oksien
nivuksista tehdyt. Attunoiksi ei käytetä lasia maan
bambu-kaislasta tehtyä ristikkoa. Orjuus, ehkä
Ahrikassa kotoinen, eriää täällä paljon muissa
maissa tamallisesta. On, näet, täällä orjan ja
herran »välillä isinmaltainen 010, jotta useammissa
heimokunnissa herra, ellei hän ole itse kuningas, ei
uskalla tappaa orjaansa.

Puhukaamme mielä Neekerien orjiksi käyttämi-
sestä »vieraissa maissa.

Kun eurooppalaiset kansat, Espanialaisit, Por-
tugisit, Englantilaiset, Alankomaalaiset ja Ranska-
laiset rupesimat löytyneitä maita Amerikassa asutta-
maan, puuttui heiltä usein satoisten ketojen »viljeli-
jöitä. Näitten maitten alkuperäiset asukkaat eimät



125

hymin kykenee, näin raskaasen työhön. Tästäpä
tuli heille mieleen tuoda ulkoa orjia, joilla sopisi
työt toimittaa. Lähetettiin Ahlittaan laimoja, joilla
tuotiin joko mäkimallalla taikka ostolla Neekeriä.
Nämät sitten pantiin orjina kaikenlaisia komia töitä
toimittamaan. Tuo hirmittämä orjankauppa oli
Kristuksen edellisestä muinaisuudesta pysynyt Aasi-assa ja Ahrikassa. Valtiot ja erityiset rupesimat
nyt orjankauvpaa käymään; he marustimat tätä
kauppaa »varten laimoja ja toimat nyt Amerikan
kauppapaikoille muka "mustaa puuta", johon Neeke-
rit mustan »värinsä »vuoksi »verrattiin. Myöhäisem-
pinä aikoina omat kyllä hallitukset Euroopassa, erit-
täinkin Englannin, koettaneet hämittää tämän kau-
pan; mutta tämä ei mielä ole kokonaan onnistunut,
sillä »vieläkin micdään sadottain näitä onnettomia
Ahrikan länsirannikolta ja lastataan niinkuin mikä-
kin karja laimoihin, jotka miemät heidät kodosta ja
rakkaasta perheestä koman onnen käsiin.

Mahtakoon pian ihmiskunnan hymää harrasta-
maisille onnistua poistaa tämä Kristikunnan hämäis-
tys!
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Kolmas VsaKe
Uutten maanpiirin «sain kansat.

Aasiassa, Euroopassa ja Ahrikassa oli »vuosisa-
tojen kuluessa ihmiskunta Kristinuskon »vaikutuksen
alaisena »vähitellen edistynyt sekä hengellisessä että

ruumiillisissa katsannossa, kun yht'ättiä I6:nnen
»vuosisadan lopussa ja 16:nnen alulla löydettiin
maan-osia, joita ei kukaan ennen moinut aamistaak-
kaan, ja jotka suuruudessa ja amaruudessa metimät
mertoja ennen tunnetuille maan-osille. Nämät uudet
maanpiirin-osat olimat Ameritta ja Australia saari-
nensa. Meidän on mielä tässä näitten maan-osiin
kansat tutkittamina.

Amerikan alku-kansat.
Kauan on »väitelty, omatko Amerikan alku-asuk-

kaat mallan toista alkuperää kuin muut ihmiset,
mai omatko he muinaisina aikoina tänne siirtyneet.
Tämä »viimeinen luulo on paljon todenmukaisempi,
niinkuin jo ennen olemme maininneet. Kuitenkin ei
ole kiellettäma, Amerikkalaisin ihmissumun, mitä al-
kuperää sitten lieneekin, sekä ulkomuodon että kiel-
tensi puolesta oleman muista maanpiirin asukkaista
hymin eriämäinen. Tähän kuulumat ihmiset omat
tamallisesti suuret ja rotemat. Ihonsa on masken-,
karmainen; tukkansa musta, pitkä ja kiiltämä; parta
ohut ja kehnomainen; otsa lyhyt; ripset esiin-pistä-
wät; huulet paksumoiset. Nämät omat yhteiset
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Amerikan kansain tuntomerkit; Maan-naman likitie-
noilla asumaisit eimät kuulu tähän. Silmiin astu-
ma on, että Amerikan kielissä on paljon sanoja,
jotka mimahtamat Aasialaisiin kieliin. Tästä onkin
päätetty, Amerikkalaisten oleman alkuperäisin Aasias-
ta. Tähän miittaa muitakin seikkoja. Niin on esi-
merkiksi Meksikossa löydetty »vanhoja muistopatsaita,
templiä j. n. e., jotka osoittamat kokonaan Aasia-laista sukuperää.

Katselkaamme, nyt mähän tarkemmin Amerikan
erityiset kansat. Aärimäisissi pohjoisessa, Amerikan
luoteisessa Venäjään kuulumassa kulmassa, asumat
jäisillä lumikentäillä:

Kalugiat, Kaluschit; sotaisa ja raaka kansa,
joka kauppaa Venäläisille metsinnahkoja. Amirali-
kunnan saarilla, joissa yli koko »vuoden on lunta ja
jäätä, asumat

Wakaschit, jotka ulkomuodoltaan omat erino-
maisen suuret ja kasmonsi parrattomat. He omat
komin raa'at ja tietämättömät ja asustelemat per-
heettä.!» kehnoissa majoissa. Kalanpyydyksensi ja
metsästämiskalunsa omat hymin nerokkaasti tehdyt;
heillä on jonkunmoinen piikillä »varustettu airo, jolla
»vetämät kalat luoksensa. — Uus-Georgiassa asumai-
sit kansakunnat omat Solkukit, Eunuchutet j. n.
e.; he elämät kalan-sialiista.

Mitä enemmin tullaan eteläänpäin, sitä suloisem-
maksi käy.luonto ja asukkaatkin muuttumat ihmisin-
näköisemmiksi. Tämän moi jo sanoa Hudsoninbai'n
likitienoilla asumaisista ja Labradorin ynnä Grön-
landin asukkaista. Vielä näilläkin paikoilla on ko-
min ankara pakkanen. Kolme alkuperäistä kansiaasuu näissä kolkissa maakunnissa.

Eskimoit asumat aina Jäämeren rannoille saak-
ka. He omat pikkuiset, heikot ja iholtansa likapu-
nertamat. Vmpöriäisit majansa omat taljoilla pei-
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tetyt ja muutoin niin »viheliäiset, ett'ei niihin pääse
sisälle muuta kuin konttaamalla. Hylkein nahasta
tehdyt aluksensa liikkumat hymin kemeästi.

Hudsoninbain likellä asuu pohjois-indianilainen
heimokunta, johonkakuulumat omat rotemat ja kool-
tansa keskenkertaiset. Tukkansa on musta, paksu ja
sileä, kuin Indianilaisilla ainakin. — Grönlandin
asukkaat kutsumat itsensä omalla nimellä: Kalalitet
eli Innouhs. He luulemat auringon nais-jumalaksi
mutta kuun pitämät mies-jumalana. Muutoin elä-
mät melkein kokonaan uskonnotta ja la'itta, ehkäpä
kristityt lähetyssaarnaajat omat koettaneet heitä raa-
kuudestansa johdattaa. Ihonsa on kellahtama, tukka
musta ja paksu, huulet paksut, silmät tuiki mustat ja
pienet; kädet ja jalat pienet ja soreat. Vaimoin
täytyy kaikki työt toimittaa: päällystää menheet tal-
joilla, rakentaa huoneet, mennä miestensä kanssa ka-
laan j. n. e. Paitsi koiria ei ole Grönlandilaisilla
mitään koti-eläimiä. Huoneensa rakentamat tamal-
lisesti »vuorten eli kallioin suojaan. Grönlandilai-
sissi sanotaan oleman suuri rakkaus lapsiinsa ja
kolkkaan isänmaahansa. Osa niistä on jo käännetty
Kristin-uskoon. — Jätettyämme nämät pakkasin
pesäpaikat, tulemme Kanadaan, jonka asukkaat maansa
ilman-alasta »voimat maanmiljelykften ryhtyä Väes-
töön kuuluu sekä tänne muuttaneita asukkaita että
maan rajalla asmvaisia raakalaiskansoja; miimeisiä
omat Huronit ja Irokesit.

Suurin osa Pohjois-amerittaa on nykyään pie-
niä maltioita, jotka omat liitolla toisiinsa yhdistetyt.
Nämät omat Pohjois-amerikan mapamaltiot. Näitten
»väestö on parhaasta päästä tänne siirtyneitä Eu-
rooppalaisia erinomattain Englantilaisia, joille alku-
asukasten täytyy jättää yhä enempi tilaa. Täällä
on meidän puhuminen ainoastaan alkuperäisistä,
asukkaista, jotka kutsutaan yhteisillä nimellä Indi-
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aniksi. He jakaantumat useampiin heimokuntiin,
joilla on erityiset nimensä. Täällä emme puhu
muuta kuin, mitä on kaikille heimokunnille yhteistä.
Indianit elämät enimmiten »virtojen rannalla, elät-
täen itsensä metsästämisen ja kalastamisin saaliilla
sekä maan hedelmillä. Tamoiltansa omat hymin
raa'at. Kullakin heimokunnalla on päällikkönsä,
jolle kuuliaisuutta osoitetaan; muutoin on kukin oma
herransa. Mies on perheessänsä itsemaltias. Kaikki
tärkeät asiat jätetään soturikokouksen tutkittamaksi.
Tämä sitten päättää ne huutoin antamisilla. Pal-
jaasta ylpeydestä pitämät he »vieraita hymänä. Hei-
mokunnan päällikkö käskee »vieraan majaansa ja kes-
tittää hänen isänmaltaisella lamalla. Sitten miemät
kaikki kylän ylimykset »vuorotellen hänen majoihinsa.
Näitten Indianien majat omat mallan säännöttö-
mäsi, raketut. Mitä mahmemmin »viimeisinä aikoi-
na siirtolaisia on muuttanut näihin yhdistys-maltioi-
hin, sitä enemmin omat Indianilaiset häminneet; he
omat joko simistyksen saatuansa, hämmentyneet siir-
tolaisiin, tahi paenneet mielä symemmäksi kolkkiin
metsiinsä, joittenka tiheys mielä suojelee heidät yhä
edemmäksi tunkeumasta simistyksistä.

Aiman toisenmoinen on Meksikossa asumaisten
laita. Nämät omat maskenkarmaisia Indianilaisia,
Espaniasta tänne muuttaneita, Amerikassa synty-
neitä Espanialaisia (Creolit) jakansiin-hämmennyk-
sistä syntyneitä (Mulatit, Mestetsos. Tsimbos).
Kotoperäiset asukkaat omat hymin mahmaa ja rote-
maa sukua. He sanotaan pääsemän hymin manhaan
ikään, oivat »vanhoillakin päimillä harmaa-hiuksetta
ja pysymät kuoleman saakka merkillisen hymissi »voi-
missa. Meksikon Indianilaiset heimokunnat omat
muosisiiojen aikoja saaneet Espanialaisilta komaa
»vainoa kärsiä. He eimät, Espanialaisten tänne
tultua, olleet mallan simistyksettä; tiesimät esimer-



130

kiksi muoden pituutta ja ymmärsimät mähän raken-
nustaidettakin. 3inkyään omat he yksimakaiset ja
harmapuheiset; omat jäykästi pysyneet manhoissa
lamoissansa ja luuloissansa; Kristin-uskoonkin on
heitä mäkimallalla pakoitettu. Laulunsa kuulumat
haikeilta ja surullisilta; tanssi on ainoastaan mies-
ten humitus. Maalaukseen ja kumanmeistoon omat
he hymin taipumaiset. Merkillistä on nähdä, miten
paljon »voimat kehnolla puukolla ja kirveliä toimittaa.
Kukkia rakastamat marsinkin; paras ja otollisin lahja,
kuin moidaan jollekulle antaa, on kukkaseppele.

Näistä paljon eriämäisit omat Ctelä-amerikan
alku» asukkaat, joista mainitsemme Perualaiset,
joilla on huono kyky, kolkka ja epäluuloinen mieli.
Ehkä heillä on hymät ruumiinmoimat, elämät lais-
koina liassansa. Huoneensa omat kehnosti raketut
ja likaisuudesta inhoittamat. Vhtä kehnot ja »vihe-
liäiset omat myöskin maatteensa ja ruokansa. Nä-
kemiin juomiin omat he hymin taipumaiset, jotta he
semmoisia saavaksensa antamat mitä hymänsi. Pal-
joa simistyneemmällä kannalla omat Paraguay'»
asukkaat, kun tuli jo aikasin Kristin-usko heille tu-
tuksi. Näitten koko rikkaus on karjoissa Jokaisin
päimän lopettamat humittamaisilla kokouksilla, joissa
nuoret paimenet ja paimentytöt tuuheain puitten
marjossa manhan ukon johdatuksen alla laulamat
keskenänsä lauluja »vuorotellen.

Eteläisissä osissa Etelä-amerikkaa on Patagonian
maakunta, jonka asukkaat suuruudestansa omat mer»
kittämät. Eräs matkustamainen menneeltä »vuosi-
sadalta kertoo, useitten heistä olleen seitsemän jalan
pituiset. Heillä on mahma luurakennus, lemeät kas-
wot, ruskea iho, paksu, litteä nenä ja suuri suu.
He pukeutumat eläinten-taljoihin, jotka omat yhteen
liitetyt nelikulmaisin lemätin muotoiseksi Päässänsä
kantamat suljilla koristetun hatun. Maa on laiha



131

ja kaswamatoin. — Etelä-amerikan peräisimmassä osassa
asuwat -Mefcherät. He sanotaan olewan maailman raa-
kain kansa. Kooltansa owat keskinkertaiset, kaswoiltansa
leweät, esiinpistämillä poskilla ja litteällä nenällä. Lika-
maisuudestansa ei ole mahdollinen eroittaa, minkä ivannen
ihonsa on. He owat hyljen-nahoissa waatetut ja elämät
kaloista ja karin-kaukaloista.

Ennenkuin jätämme Amerikan kansat, on meidän Bra-
silian asukkaista muutamia sanoja sanottawa. Nämät owat
lamoiltansa kowin raa'at. ainoastaan ruumiilliset woimat
ja raakuus on heistä jossakin armossa pidettämöt. Silloin-
kin, kuin joutumat »vihollistensa tapettamaksi, koettamat he
näitä irmistellä, sillä osoittaaksensa urhoollisuutensa pysy-
män mielä kuolemassakin. Sanotaan Eurooppalaisen ei
jaksaman jännittää kymmenmuotisen Brasilian poian joutsea.

Etelämeren saariston kansakunnat. Australia,
myöskin Polynesiaksi sanottu, sisältää kaikki itäpuolelta
Itäintian saaristoa Amerikan länsirannikoon saakka olemia
saaria. Näillä saarilla asumaisten luku sanotaan nouseman
miljonaan henkeen. Heitä jaetaan kahteen pää osaan» En-
simäinen on niinkutsutut Australiat ja toinen Vlus-
trali neekerit. Ensimäisillä on Malajilaisen ihmisluokan
tuntomerkit ja toiset taas omat hymin Neekerein näköiset.
Näitten päälähtöjen hämmentymisestä toisiinsa omat us.at
mälisumut syntyneet. He puhumat erityisiä kieliä ja omat
erinäisellä simistyksen kannalla. Muutamat käymät alas-
tomina, toiset taas jommoisissakin maate repaleissa. Muu-
tamat elämät ainoastaan siitä, mitä luonto itsestänsä heille
tarjoo, toiset taas kalan ja metsästämisen saaliista. Mutta
ompa semmoisiakin, jotka miljelemät maatansa oikein sään-
nöllisesti, asumat komeissa huonet rakennuksissa ja omat
»valtiollisiin oloihin taipuneet. Melkein kaikilla asukkailla
on tapa leikata ruumiisensa kaikenlaisia kumia koristukseksi.
Ihmisuhria on hymin tamallisia ja setin on joksikin tamal-
lista, että syömät kaatuneitten »vihollistensa lihaa. Heidän
uskon-oppinsa on pelkkää pakanuutta, kuitenkin on Kristin-
usko näilläkin mailla »voittanut mähän alaa.

Uusihollandin alku-asutkaat omat iholtansa mustat,
niinkuin Ahrikan Neekerit, ja milla-kähärähiuksiset. Heidän
sanotaan usein asuman ontoksi komerruissa puissa. Kalaa
ja juuria on tamalliset elatusaineensa; muutamat heimo-
kunnat omat ihmisen-syöjiäkin. Sisumaan asukkaat omat
tylsäpäiset ja raa'at, melkein kuin metsäpedot. Kipuja ja
haamoja kärsimät ikäänkuin olisimat tuntoa mailla» Paha-
ilmaisinakin aikoina omat he melkein alastomina» Lapset
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kohdellaan lempeästi ja manhat pidetään kunniassa. Oike-
ata hallitusta ei heillä ole, mutta isänmaltaisuus on lujana.

Uusihollandiin kuulumain saarien asukkaat omat la-
moiltansa yhtä raa'at. Heidän«aatteensa omatKänguruh pe-
don nahasta. Elantonsa on tamallisesti karin kaukaloita
ja paistetulta merikrapuja ja useinkin semmoisia aineita,
joita luulisi mahdottomiksi syödä. Ensimäistä tänne muut-

taneita siirtolaisia kohtaan olimat komin julmat. Keihäänsä
omat puiset ja komin painamat; näitä kärttöessänsä otta-
mat he keskeltä kiinni ja miskaamat »vihollisiinsa. Heimo-
kuntain päälliköitä heillä ei ole; mutta kussakin perheessä
on tarkka järjestys. — Uusi Guinean asukkaat omat kolme
eri kansaa. Papuat omat mustat ja soreamartaloiset,
mustilla ja millaisilla hiuksilla. He omat komin sotaiset,
julmat ja petolliset. Heidän sota-aseensa omat keihäitä, sa-
pelia ja ampuma aseita. Harasorat sanotaan elämän
puissa; eläkkeensä saamat maanmiljelyksestä. Badschnatnäyttämöt oleman kulkemia kalastajia, sillä he asumatkin
pienissä katetuissa »veneissä, tahi paaluihin raketetuissa
huoneissa, ainakin meren likellä.

Uusi-britannian asukkaat, soremartaloiset ja mahmat,
iholtansa ruosteenkarmaiset ja hiuksistansa mustat, käymät
mallan alastomina. Sota-aseensa omat kirjamilla suljilla
koristetulta keihäitä, linkoja ja nuijia. — Uusi georgian
asukkaat omat, mitkä mustat, mitkä ruosteenkarmaiset.
Heillä on itsemaltainen päällikkö. Hän pidetään semmoi-sessa kunniassa, jotta esm. ei kukaan kuoleman uhalla us-
kalla astua kuninkaan marjohon. Uusikaledonialaiset
omat »vakaista ja hymän-suopeata kansaa, ehkä heillä mielä
on tapana ihmisiä jyödä. He osaamat hymin meneitä ra-
kentaa, joilla soutamat merkillisen sukkelasti. Waimoin
tila on niin huono, että saamat juhdan-mirkaakin toimittaa.

Lopuksi täytyy meidän mainita tämän äärettömän saa-
riston merkillisimmät kansat. Nämät omat Seurasaar»
ten ja Sandwiki saarten asukkaat. Näihin saarihin
on jo aikaa sitten Kristin-usko ja eurooppalainen simistys
tullut. Maanmiljelys ja keinollisuus on hymässä alussa. !
Kansa on kauniin-näköinen, hymänsuopea ja jalomielinen. !

Wielä ei ole kaikki näissä merissä olemat saaret löy- !
detyt. Wielä nytkin tekemät rohkeamieliset merenkulkijat
uusia löytöretkiä marsinkin etelä-naman likellä.


