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Ihmiskunta yleensä.
Sekä uskontomme pyhät alku-tiedot, että muut-

kin kansojen vanhimmat muistojutut viittaavat
siihen, että ihmis-kunnan allu-perii on ollut Keski-
Aasiassa. Siellä on luontokin niin runsaasti jaka-
nut kauneuttansa, että nämät pmtta-kunnat Moosek-sen kirjoissa täydellä oikeudella kutsutaan paratii-
siksi" eli „lumalan puu-tarhaksi." Pyhä raa-
mattu, joka on uskottavista historiallis-tiedoista
vanhin, kertoo, niinkuin tiedämme, että ihmiset ovat
lähteneet yhdestä paris-kunnasta, Aatamista ja Ee-
vasta. Mutta ihmiskunta hävitettiin pian pahuu-
tensa tähden; ainoastaan Noa perhemensä jätettiin
elämään. Kolme poikansa Sem, Hmn ja lafetti
tulivat nyt uuden ihmissuvun esi-isiksi. Sittem-
min ovat myöskin maalipallon kansat näistä Noan
pojista saaneet nimitystä, kun ovat jakauneet kol-
meen isoon lahkoon: Semilmset, Hamilmset ja la-
fettilmset^

Koska nyt aikojen kuluessa ihmiset yhä levi-
sivät leviämistänsä maan päällä, muuttuivat he
vähitellen ullo-muotonsa puolesta toisistansa eriii-
viiisiksi. Tähän oli monta vaikuttavaa syytä, mil-
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loin eri ilma-ala ja muu asunto-pmkan eroovm-
suus, milloin eri sivistysten- ja elatusten-tila. —

Sentiihden hajosivatkin ihmiset eri kansoihin ; kanstt,
näet, on ysti yhteis-elämäiin liitetty väen-paljous.
joka kieleltä tahi ulko-muodolta, lamoilta, uskon-
nolta ja hallitus-muodoltansa taidetaan muista kan-
soista erittää. Mutta muutamat kansat pysyivät
likemmiissii sukulaisuudessa toisillensa, toiset taas
vallankin vieraantumatpa sillä tavoin on synty-
nyt koko maan-piirissä viisi eri ihmis-lajia eli luok-
kaa, jotta kuitenkin kaikki, — kun ovat yhdestä pa-
ris-kunnasta saaneet alkunsa, — ovat itsestänsä
yhtä pätevät, vaikka monenlaiset seikat ovatkin es-
täneet heitä samaan kuntoon pääsemästä. Nämät
ihmisluokat ovat:

t. ihmisluotta, johon
kuulumat kaikki Eurooppalaiset, paitsi suomalaista
kansan-lahkoa, Länsi-aasialaiset ja Pohjois-ah-
rikkalaiset. Tämä luotta, joka on Kaukason vuo^

rl-seliintem mukaan nimitetty, on kaikista etevim-
piinii pidettävä. Sillä tämä on se ainoa, johon
sivistys on oikein päässyt juurtumaan ja josta se
sitten on levinnyt toisille kansa-kunnille. Sentiih-
den voimmekin sett sanoa ihmiskunnan johdattajaksi.
Hänen jalo kutsumuksensa näyttää olevan sivistyt-
M vielä raakuudessa eläviä veljiänsä. Myöskin
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ihmiskunnan historia kertoilee melkein ainoastaan
tähän kuuluvien kansojen vehkeistä ja edistymises-
tä. — Vaalaa iho, pitkät ja pehmeät hiukset ynnä
kaunis ja soma kasvojen muoto ovat Kaukason ih-
mis-luokan tunnus-merkit.

2. Mongolilainen ihmisluotta; siihen
kuuluu isoin osa Aasian asukkaita, jos Liinsi-aasia-
lmset erottamme, ivieläpä Suomalaiset kansat Eu-
roopassa ynnä Eskimot Pohjois-Amerikassa. Sii-
hen kuulumilla kansoilla on enimmitten vaalean-
keltainen iho, karheat hiukset, silmiin-nurkat vinossa
ja poskipäät (sasupiiiit) pystyssä. Suomalaiset ovat
tässä luokassa melkein ainoat, jotka ovat päässeet
korkeampaan sivistykseen.

3. tzlitiopilainen ihmisluokta; tämä
sisältää kaikki Ahriknlaiset, jotka eiwät kuulu Kau-
kasolaiseen ihmisluokkaan. Tunto merkkinsä owat:
musta iho, witlawat käherä-hiukset, paksut huulet
ja nykärä nenä. He kutsutaan tawallisesti Nee-

keriksi.
4. Mmerikalainen ihmisluotta; tähän

kuuluvat kaikki Amerikan kotoperäiset kansat eli al-
ku-asuttaat. Nämät tunnetackn vaskm-karvmsesta
ihosta, ohuesta musta-tukasta ja leveästä naa-
mastansa.
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5. Malajilainen ihmisluotta; tähän kuu-
luu osa Intian jtii-saarmnon asukkaita ynnä Etelä-
meren saaristolaiset. Malajilmsem kansakuntaan
kuuluvilla on ruostem-karvmnen iho, leveä
pitkä suu, mustat, paksut kiiherii-hiukset.

Näistä ihmisluottmn tunnus-merkeistä havait-
semme, ihon, tukan ja pääkallon rakennuksen parm-
ten osoittavan, mihin luottaan kukin kansa on luet-
tava. Kaukasolmsessa ihmistuskassa tunnetaan Eu-
rooppalaisen pää kohta pitkällisestä rmvastaan joka
tavallisesti on munan-muotoinen, myöskin kau«
niistä otsan kuvusta ja suorasta neniin-roustosta,
joka on joksikin esiin pistävä. Itä-intialmset ovat
merkittävät pääkallonsa suipukasta kuvusta, ly-
hyestä taka-rmvasta ja varsin lujista leukapielis-
tänsä. Aitiopilmsen ihmistuskan Ahrikkalaisilla taas
on kaita taka-rmva ja lyhyt neniin -rousto, mutta
Tartarilmsilla ja Kalmukilla Kaspian meren tie-
noilla on suippo pääkallo, alhainen otsa, syvät sil-
Miinkolot ja aivan lyhyt nenän-rousto.

Näin helposti ei käy ko'on ja vartalon puo-
lesta ihmisluokat toisistansa eroittaa. Lyhyimmät
ihmiset asuvat Pohjois- ja etelii-navan likellä. He
harvoin ovat enemmän kuin neljän jalankorkuiset.
Syy tähän mataluuteen on kylmä ilma, joka
myöskin kutistaa kasvut ja estää heidät sitten lur-
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juudestansa kohoomasta. Pää-syy kansojen eri-
nmsyyteen on ilman-ala, jolla ymmärretään jonkun
maan kylmyys, lämpimyys ja säät. Mimmoinen
ilman-ala maassa on, rippuu varsinkin siitä, onko
maa pmvän-tasaajaa likellä vai siitäkaukana. Mitä
likempänä pmviin-tasaajata maa ompi, sitä läm-
pösempi; mitä kaukaisempana siitä, sitä kylmempi.
Myöskin monta muuta seikkaa kosee ilman-alaan.
Niin voivat merm likeisyys, maan sisällinen luon-
ne, jos se esimerkiksi on suoperäinen tahi ei, jakor-
teat vuoret, jotka maan rajoittavat ja suojelevat,
tehdä ilman-alan joksikin toisemmoiseksi, kuin päivä-
tasaajan kaukaisuudesta arvaten päättää sopisi.

Kun nyt Kaukasolmnen ihmisluotta, joka on
kaikista vanhimpana pidettämä, yhä lemisi maan
päällä, niin oli tästä Iviilttämätön seuraus, että ne
ihmiset, jotka Aasiasta muuttitvat majansa tuohon
kuumempaan Ahrittaan, tulimat monen muutoksen
alaisiksi. Niinpä muuttui ihonsa ihan muistaksi.
Mutta ilman-ala ei kose ainoastaan ruumiin kun-
toon ja muotoon, vaan myös ihmisten hengelliseen-
kin vireyteen. Myöskin elatus-mneista ja muista
ihmiseen koskevista asioista voimme saman sanoa.
On esimerkiksi havaittu, että ihmiset, jotka vuori-
maissa asuvat, ovat vireät, ahkerat, innokkaat ja
vapautta rakastavaiset, mutta nevmsten paM-
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tuntien asukkaat synttii-mieliset ja jotensakin tylsä-
päiset. Tästä yleisestä luonnon-la'ista on kuiten^
kin monta poikkeusta.

Kansakuntien erityisiin jhoihin nähden, on vietä
seuraava seikka muistettavana. Ihmisen runmiilla
on oikeastansa kasti peitettä, toinen ulkopuolinen
tahi piiiillys-nahka ja toinen sisällinen, joka nimi-
tetään varsinaisesti nahaksi. Näitten peiteitten vä-
lillä on mahdottoman hieno liilvmnen aine, jokale-
viää yli koko ihmis-ruumiin. Tämä aine tekee
semmoisen ihojen eriniiisyyden mahdollisesti; Neeke-
rillä on se musta ia Malajilmsilla ruosteen-kar-
vmnen. Tämä liima, näet, huluu kuulakan eli lä-
pi-näyttäviin päiillys-nahan läpi ja antaa siis ruu-
miille värinsä. Mutta tämän liiva-mneen Mariin
kosee myös ilman-ala paljon.

Koska nyt olemme tarkastelleet tätä ihmis-
kunnan jakaamista viiteen viiii-luokkaan, niin käy-
käämme katsastelemaan ihmisten ensi-oloja ja alku-
seikkoja.

Paremmin ja selkeämmin kuin uskontomme al-
ku-tiedoissa ei ole missään ihmiskunnan ensi-olot ku-
vattuina. Ensimmsestä pariskunnasta syntyi perhe.
Tästä taas syntyi toisia perheitä, jotkayhdistyivät
isoon perhe-kuntaan, jonka luonnollinen esimies van-
hin perheen-isii oli. Luemme Moosesten kirjoissa,
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että Aaprahamin suku jq,kolmannessa suku-polves-
sa, Jaakopin isännöidessä, sisälsi seitsemänkymmen-
tä henkeä. Tämä seitsemiin-kymmenen hengen lu-
kuinen perhe-kunta läksi Ekyptiin. Kolmen-sadan
muoden kuluttua oli tästä Jaakopin perhe-kunnas-
ta jo paisunut kansa, johon kuului monta sataa
tuhatta henkeä. Samate kuin Heprealainen eli Juu-
talainen kansa, omat myöskin muut kansat vähi-
tellen syntyneet.

Aivan ihmeteltävä on, kuinka ihminen niillä
hengellisillä lahjoilla ja moimilla, jotta Jumala hä-
nelle lahjoitukseksi oikeasta kodistansa antoi, vähi-
tellen halvasta olostansa on voinut päästä sille
korkealle sivistysten kannalle, sekä tiedetten että tm-
detten puolesta, jolla se nyt on.

Puute oli nähtävästi ihmisen ensimmnen opet-
taja, ja tuo ihmisen keksintö-voima toinen. Ku-
vitelkaamme mielehemme ensimmset ihmiset, kuinka
alastomina hääräsivät maan päällä. I!yt teki kuu-
muus tahi kylmyys jotakin suojelusta heille tarpeel-
liseksi. Silloin näki ihminen eläimiä, kuinka he
juoskentelivllt suojelevissa peitoissansa, jotka itse
Luoja oli heille antanut. Eipä siis ihmettä ollut-
kaan, että ihminen tappoi eläimiä ja heidän läm-
pöisistä taljoista teki itsellensä puvun. Semmoisista
vähäpätöisistä aluista syntyivät kuitti keksinnöt,
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jotka sittemmin ihmisten kautta tapahtuivat. Ensi-
mmset puitten lehdistä ja eläinten taljoista säitä
vastaan suojelukseksi tehdyt peitot olivat pian toi-
siin soveliampiin ja mukavampiin vaatteisin wm-
hetettavat. Värin koreus, josta itii-mmssa eläin-
ten taljat välttyvät, yllytti myöskin ihmistä pitä-
mään utto-niiöstänsä ja vaatteistansa enemmän
huolta. Sittenpä kestittiin kutominen ja vianpa
reipasteltiin kudotuissa kankaissa, jotka sittemmin
opittiin monenmoisilla värillä koristamaan. Ihtä
halpa alku oli myöskiu rakennus-tmdon. Ihmisten
tarve suojella itsensä kylmästä, lämpimästä ja sa-
teista pakoitti heitä itsellensä majoja tekemään, jotka
alussa eivät olleet muista rakennus-mneista, kuin
lehditystistä, mutta sittemmin tulivat yhä muh-
keammiksi, kunnes viimein opittiin kiviä yhteen
liittämään ja muuria rakentamaan.

Kuinka kielet ovat ihmisille syntyneet, tai-
damme uiieläkin joka hetki pienissä lapsissa havaita.
Lapsi kun ei vielä muulla keinolla voi tahtoansa
ja mieltänsä selittää, käyttää aina ensiksi viittaus-
puhetta; sittemmin vasta oppii muutamia sanoja
lausumaan ja pieniä lauseita sommittelemaan. Mo-
ninaisista syistä näyttää se meille mwan toden-
mukaiselta, että ensimmset ihmiset ovat samaa kei-
noa käyttäneet ymmärtäästmsä toinen toistansa.
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Äänellisestä puheesta syntyi myöhemmin kuva-kir-
joitus, jolla ymmärretään, taito määrätyt mielimystet
ja ajatukset silmille esitellä ja muistossa pitää. Jos
esimerkiksi voiman mielimys tahdottiiin oikein näh-
tävästi tehdä, niin kuvailtiin jalopeura eli joku
mun elävä, jolla tiedetään olevan paljon voimia.
Tällä tuva-kirjoitustella täytyi ihmisten kauvan
tulla aikaan, kunnes viimeinkin puustavi-kirjoitus
keksittiin. Tultiin, näet, ajattelemaan, että olisi
mahdollinen yksityisille kieli-iiiinille ntertti mukailla
ja niinpä sitten päästiin kirjainten keksintöön. Tämä
puustavi-kirjoitusten keksintö, jonka kautta mekuinka
hyvänsä voimme toisille ajatuksemme ja tuntomme
ilmoittaa, osoittaa täydellisesti, millä erinomaisilla
lahjoilla ihmisen henki on varustettu. Sekä kir-
jainten keksinnön että myöskin kirjapainon kautta,
joka paljoa myöhemmin kestittiin, on ihmiskunnan
sivistys tukevalle pohjalle iästi-pmviiksi perustettu.

Mdestii kielestä, joka ensi-mkoina oli koko ih-
miskunnalla yhteinen, syntyivät ilman-alan ja muit-
ten ulkonaisten seikkojen vaikutuksesta monet eri-
laiset kielm-murteet. Näistä murteista ovat sit-
temmin eri-kielet saaneet alkunsa. Mutta näillä
on kuitenkin muutamia yhteisiä takiloita, jostamei-
dän sopii arvata heidän kaikkien yhdestä alkukie-
lestä lähteneen. Aivan kummallisiin päätöksiin tu-
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lemme kielten toisiinsa vertaamisella. Niin esimer-
kiksi näemme Saksan ja Persian kielissä, jos heitä
toisiinsa vertaamme, paljon yhtiiliiisyttii, vaikka
Saksalaiset ja Persialaiset asuvat kovin kaukana
toinen toisestansa. Tämä näyttää todeksi, että
Saksalaisten esi-isiit ennen muinoin ovat Aasiassa
asuskelleet^

Kielten muodostumiseen kosee myöskin paljon
kunkin kansan sivistys ja viljelys. Sivistynyt ih-
minen puhuu mdin-kieltiinsii varsin toisella tavalla,
kuin sivistymätön. Useinkin on hänen mmkea ym-
märtää sitä puhetta, millä luonnon kasvattama ih-
minen koettaa ajatustiansa selitellä. Mitä tässä on
puhuttu erinäisistä ihmisistä, se myöskin sopii koko-
naisiin kansoihin.

Myöskin elatus-keinot ovat aikojen kuluessa
ihmisissä paljon edistyneet. Alussa elettiin mnoas^
tansa puitten hedelmistä, joka ihmis-kunnan ensi-
mäisessii asunto-pmkassa, tuossa satoisassa ja läm-
pöisessä Aasiassa oli vallankin sopiva. Vasta
sittemmin opittiin maan-hedelmistii elatus-mneita
hankkimaan. Taas kun huomattiin, että muutamat
eläimet hankkimat itsellensä ruokaa toisien elävien
lihasta, tästäpä se ajatus, eikös olisi myöskin ih^
misillen tuosta jotakin ruuan-puolta. Mutta kun
tämä joksikin karvaalta ja kitkevältä maistui raa'-
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alta syödä, juohtui jonkun mieleen, eikö sitä voisi
kuinkaan maustaa. Tästäpä sitten ruvettiin keit-
tämisen ja paistamisen keinoa viljelemään. — Tarve
myöskin pakoitti ihmiset maan-miljelykseen ryhty-
mään. Kun ihmiset yhä karttuivat karttumistan-
sa, ei riittänyt enään ihmisten tarpeesen tuo vilja,
joka itsestänsä nousi maan povesta. No, sitten ei
muuta neuvoa ollut, kuin koetella, millä keinolla
saataisiin vilja-sato menemään. Tästäpä keksittiin
tuo ihmis-kunnan simistystelle aivan tärkeä maan-
viljelys, joka vieroitti kansat kolkasta kierto-elä-
mästä ja tuimasta metsästämisestä, kiinnittäen hei-
dät vakinaisiin asunto-sioihin. Ihmiskunnan vii-
meiset keksinnöt olivat tieteet ja taiteet. Ensimm-
tten. tiede, joka oli ihmisille tuttu, oli tähti-tiede.
Karja-kansat, jotka öisin oleskelivat ulkona itä-
maitten kirkkaan ja lämpimän taivaan alla, tottui-
vat pian tähtien säännöllistä juoksua tarkastele-
maan, aina niihdessansä heitä timaltavastella tai-
vaalla. He koettivat tämän järjestyksen ijankmk-
kisia takiloita tiedustella ja oppimatkin pian sekä
heille tuttujen tähtein että myöskin auringon ja
kuun juostua luvunlaskulla määräämään. Ruoko-
putki, johon paimen sattumuksesta puhalsi, antoi
ääntä jonkunmoista ja niinpä oli ensimmnen askel
soittokalujen keksintöön otettuna. Vedenpinnalla
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uiskenteleva vesilintu kiihoitti ihmistä koettamaan,
eikö olisi myöskin hänen mahdollista vesiö kuljes-
kella. Muutamat yhteen liitetyt hirret eli ontoksi
koverrettu ranka (kuten Suomalaisten haapiot) oli-
vat msimäiset alukset. Nämät tulivat pian yhä
täydellisemmisti, sittmkun niihin liitettiin airot ja
purjeet. Tämmöinen oli alus-rakennusten alku.
— Tämmöisistä pienistä attu-seikoista synnyttyän-
sä, ovat vuosisatojen kuluessa tieteet ja taiteet edis-
tyneet, kunnes ovat päässeet siihen isoon kuntoon,
jossa meidän aikoina ovat.

Jos luomme silmät maan-karttaan, joka esit-
telee koko maanpallon pintaa, näyttää se meille mel-
kein mahdottomalta, että ihmiset yhdestä ainoasta
paikasta olisivat voineet levitä kaikkiin maanpaU
lon osiin. Kysyttäneen, kuinka ovat ihmiset voi»!
neet päästä Amerjttaan eli Etelämeren saariin sii-j
hm aikaan, jona merenkulku tapahtui ainoastaan
pienillä ja heikoilla aluksilla. Tähän voimme ehkä
vastata, että maan erityiset osat ennen vedenpm-
snmista, ja miltei jätteenkin päin, olivat useam-
nsissa kohden toisiinsa yhdistettyinä ja että Ame-
ritta siis oli Aasian tahi Ahrikan kanssa jonkun-
moisessa yhdistyksessä. Attu-kansan siirtyminen
toisiin maan-osiin tapahtui silloin, kuin se karttui
niin lukuiseksi, ett'ei enäiin unahtunut yhteen asunto-



17

paikkaan. Osa siitä läksi joko omalla ehdolla tahi
muitten pakoittamisesta vanhasta asunto-siastaan
vaeltamaan. Ensimmset matkustukset ihmiskunnan
alku-kodista näyttävät kääntiiytyneen itäänpäin au-
ringon nousua kohden. Näin tulivat Kiina ja
Hntia ensiksi kansoitetuiksi; vasta myöhemmin Ete-
lä-aasia ja Ahritta; viimeiseksi on kaiketi Eurooppa
saanut asuttuansa.

Näitä tarkastellessamme, emme taida olla ih-
mettelemättä Jumalan viisautta, joka niin on va-
rustanut ihmisruumiin, että ihminen voi asuskella
missä osassa hyvänsä maalipalloa ja nauttia kaikki
sm syötävät tuotteet. Monta eläimen ja kaslvun
lajia lakastuu ja kuoleutuu, jos heitä kauaksi alku-
peräisestä kotopaikastansa muutetaan.

Vieläkin luokaamme silmämme itse maaNpal-
loon, tuohon isoon näytelmä-pmttaan, jossa kansa-
kunnat hääräävät.

Kuinka maanpallo on saanut nykyisen muo-
tonsa selittelee meille pyhä raamattu. Maalipal-
lon muodostuminen ynnä eläin- ja kasvu-kunnan
luominen tapahtui aika kausissa, joitten pituus rip-
pui siitä, kuinka pian yli-ympiirin paisuva vesi
oli voinut siaa jättää. Kun nyt tuo ääretön we-
den-paljous oli juossut maalipallon syviin koloi-
hin, syntyivät meret, ja vedm-pintaa ylemmäksi
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nousivat erityiset maan-osat ivuorinensa, jotta oli-
vat ikäänkuin Maalipallon luut. Tuimat virrat
raivasivat itsellensä tien ja tekivät laaksoja. Kas-
vu-kunta syntyi koristaen maanpintaa. Tähän loi
Jumala sitten eläimet ja ihmisen.

Se maanpiirin osa, jossa ihmisillä ensiksi oli
asuntosiansll, oli Aasia. Sitten mainitsee historia
Elyptiliiiset Nhrikassa ja viimeiseksi kansakunnat
Euroopassa, joka sittemmin viljelyksensä puolesta
tuli maalipallon etevimmästi osaksi.

Mimmoisessa tilaisuudessa Amerikan ja Aus-
tralian asukkaat olivat, ennenkuin nämät maanpii-
rin osat 15:mvuosisadan lopulla löydettiin, emme
ollenkaan tiedä, koska kirjoitustaito oli näille kan-
soille ihan outo ja he eilvät siis ole voineet mi-
tään kirjallisia jäännöksiä jättää.

Lähtekäämme nyt erinäisten kansojen historiaa
tarkastelemaan.
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Onsimsinm Osake.
KristnKsen edelliset Kansat.

1. Heprealaiset eli Juutalaiset.
Heprealaiset, jotta Roomalaiset sittemmin ni-

mittivät Juutalaisiksi, tämä „lumalan kansa", on
oikeutta myöden kaikista kansoista etevimpänii pi-
dettävä.

Inudan kansan historiaan, joka alkaa Moosek-sen kanssa noin 1500 vuotta ennen Kristuksen
syntymistä, kuuluu myöskin kertomus patriarkoista,
Aaprahamista, lisakista ja Jaakopista, jotka olivat
Inudan kansan esi-isiit. Tämä kertomus sisältää
kauniin ja suloisen kuvaileman noista suorista
vanhoista tavoista, jotka löytyivät itämmtten kan-
soissa.

loseppi, Jaakopin poika, oli kummallisten elii-
mänvmhetten jälleen päässyt Ekyptin maaherraksi.
Hänen kutsumuksesta läksi Jaakoppi Ekyptiin koko
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perhekuntanensa, johon kuului yksitoista poikaa ynnä
heidän perheensä. Täällä ne nyt pian karttuivat isosti
kansaksi, joka muutamien muosi-satojen kuluttna tuli
niin lukuiseksi, että varsinaiset asukkaat rupesivat
heitä pelkäämään. Faraonit eli Ekyptin kuninkaat
koettivat ankaralla rasituksella heitä lisäytymiistä
estää. Kun eivät näillä hankkeilla voineet pyrki-
mistmsä päähän päästä, antoivat käskyn tappaa
laitti äskm-syntyneet poikalapset luudan kansasta.
Mutta Jumala vihdoin antoi miehen syntyä, joka
kansansa hädästä pelasti. Tämä oli Mooses, joka
nimi selitettynä on „wedestä tuotu." Merkillisestä
onnen sattumuksesta pelastettiin hän lapsena uh-
kaavasta kuolemasta ja kasvatettiin sitten Farao-
nin tyttären käskystä kuninkaan hovissa, jossa hän
oppi Ekyptilmsten viisautta ja tieteitä tuntemaan.
Niin sai hän semmoisen sivistysten, ett'ei kansa-
laistensa seassa montaa ollut. Mutta kun ei tain-
nut olla kansaansa säälimättä, tuli hän viimeinkin
semmoiseen hätään, että täytyi Ekyptistii paeta.
Arapiassa sai hän turva-pmktaa erään emirin luo-
na, (si o. pappi ja hallitsija), nimeltä lethro. Moo-
ses nm sitten lethron tyttären, ja kartutti paljon
taitoansa tämän miehen seurassa. Jo oli hän päät-
tänyt, hiljaisuudessa elää koko elin-mkansa paime-
nena, kun Jumala käski hänen Mensa lähteä Ekyp-
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tin mqahan ja sieltä viedä Heprean kansan takasin
isiensä-maalle Kanaaniin. Jumalan avulla tämä
myös hänelle onnistui.

Nyt Mooses vei Ekyptistä tämän orjuudessa
paatuneen, pelottaan ja raa'an kansan. Ennenkuin
hän ryhtyi Kanaanin valloittamiseen, koetti hän en-
siksi kansaa jaloon kutsumukseensa kasvattaa. Hän
antoi Jumalan avulla kansalle uskonopillisen ja
valtiollisen hallitusmuodon. Tämän mukaan oli
ainoa Jumala Heprean kansan näkymätön hallitsija.
Alimmaisen papin ja muitten pappien oli siitä huolta
pitäminen, että Jumalan antamat lait ja käskyt
pidettiin täydessä tunnossa. Niin Mooses siis oli
kansansa laki-laatija ja kasvattaja. Lakinsa, kun
olivat suorastaan Jumalalta lähteneet, tulivat pää-
osastansa Kristin opin alustaksi.

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

Kun nyt Mooses oli laki^laatimustmsa täyttä-
nyt ja Jumalan palvelusten pyhillä juhlilla jakäy-
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töstillä järjestänyt jia myöskin kaikki kansakunnalliset
laitokset asettanut, päätti hän, Kanaanin maan val-
loittamiseen ruveta. Eipä mkaakan, ennenkuin tuo
orjuudesta rakentunut kansa teki peri-vastoin Ju-
malan Mooseksen kautta antamia sääntöjä. Sen-
tähden näki Mooses tarpeelliseksi, ensiksi kasvattaa
kansaa kuuliaisuuteen, ennenkuin hän sen Kanaanin
vei. Noin Neljäkymmentä vuotta vaelsi Mooses
Heprealaisten kanssa niissä autio paikoissa Puna-
sen meren liki tienoilla, jotka „korweksi" kutsutaan.
Mutta ei itse Mooseskaan saanut uutta isänmaata
nähdä; hän kuoli valittuansa Josuan jälkeiseksensä.
Tämä sitten vei „Israelin lapset" lordan'in raja-
virran yli ja alkoi Kanaanin maata malloittamaan.
Mooses oli antanut käskyn Israelin lapsille, että
heidän piti kaikki Kanaan'in pakanalliset asukkaat
maasta ajaman, ett'eiwiit nämät saisi heitä epä-jn-
malien palmelustem vietellä. Vaikka losua, tätä
käskyä totellen pakoittikin pakanat maata jättämään,
koettivat nämät kuitenkin sittemmin alinomaa maa-
han tunkeutua^ Tämä oli syy ehtimiseett tapahtu-
viin sotiin. Kanaanin valloitettua, jaettiin maa
Israelin kansan kahdentoista suvun välillä. Kun
tulevina aikoina joku vihollisista naapuri-kansoista
hätyytti juutalaisia, niin syntyi heidän seassansa
joku urhoollinen mies, joka asettiiste heidän päällys-
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mieheksi, vieden heitä vihollisia vastaan. Täm-
möiset miehet kutsuttiin Sofetoiksi, sankariksi, myös-
kin kansan tuomariksi. Tämmöisiä oli Gideon, Abi^
melek, lestä ynnä muita.

Näin kului Moosesten kuoleman jätteen muuta-
mia vuosisatoja, kunnes Heprean kansa pyysi Sa-
muelin, ylimmäisen pappinsa valita heille kunin-
kaan ja itiimaallisen tavan mukaan voidella häntä,
että muka juutalaisilla yhtä hyvin kuin Niililläkin
kansoilla, olisi näkyvä hallitsija, joka voisi olla hei-
dän johdattajansa sodassa. Samuelin täytyi myön-
tyä kansan tahtoon ja valitsi siis Saulin Is-
raelin kansan ensimmsesti kuninkaaksi. Tämä va-
pautti voimallisella kädellä kansaa vihollisistansa,
Filisteista, mutta sm vielä eläessänsä nähdä,
kuinka Samuel ilmoitti hänen menettäneen oikeu-
tensa kuninkaan arvoon ja valitsi Davidin kunin-
kaaksi. Tämän täytyi kuitenkin Saulilta paljon
vainoa kärsiä, ennenkuin pääsi kuninkaan istuimelle.
Davidin hallitessa nousi valtakunta korkeimmil-
lensa sekä mahtllvmsuutensa että rittautmsakin puo-
lesta. Hän voitti kaikki vastustajansa ja valloitti
lebpn eli Jerusalemin kaupungin Zionin lujan
linnan kanssa. Nyt David muutti asuntonsa Je-
rusalemiin, joka tämän kautta tuleviksi moisti tuli
maan pääkaupungiksi. Kun nyt David vihdoin
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miimeinkin voitti pysyviltä rauhaa, niin koetti hän
tehdä Jumalanpalveluksen juhlallisemmaksi ja so-
memmaksi. Itse hän sepitteli joukon hurskaita vei-
suja, jotka meidän aikoina „Psalmien" nimellä ovat
tunnetut. Hänen kuoltua pääsi poikansa Salomoni
kuninkaaksi (vuodesta 1015 aina vuoteen 975 saakka
ennen Kristusten syntymää.) Tämä sm sittemmin
liikanimestii Viisas. Kansa nautti hänen hallites-sansa niitä etuja, jotka olivat Davidin sota voi-
toista lähteneet; „jokmnen asuskeli viina-köynnök-
sen ja viikuna-puunsa varjossa; ihmiset olivat lu-
kemattomat, niinkuin sannan-hiekat meressä, söivät,
joivat ja olivat iloiset" — niinkuin pyhä raa-
mattu kuivailee meille tätä onnellista aikaa. Sa-
lomonin tärkein toimitus hallituksensa aikana oli
templin rakentaminen, jossa sitten jumalanpalve-
lus imetettiin. Niinkuin tiedämme kuului tähän
Jumalanpalvelukseen myöskin uhria, niinkuin Moo-
ses oli määrännyt. Templi oli kaikista tämän man
rakennuksista etemin sekä jaloutensa etta loistavm-
suutmsa puolesta. Salomonin hallitessa rupesi
myöskin kaupan-liike edistymään; laivansa kulkivat
pitkin meriä ja toivat maahan kultaa ja hopeata.

Valitettavasti ei saanut tämä luudan kdn-
san onnellinen 010 kauan kestää. Salomoni poik-
kesi monissa seikoissa Mooseksen säännöistä ja isien
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tavoista ja noudatti pakanallisten kuningasten esi-
merkkiä. Kansa kävi tytymättömästi, niin että ku-
ninkaan kuoltua kymmenen sukukuntaa luopui Da-
vidin huoneesta ja Salomonin poiasta ja perintö-
ruhtinaasta Rehabeamista ja valitsi lerobeamin
kuninkaaksensa. Rehabeam pääsi kahden sukukunnan,
Juhan ja Benjamin, kuninkaaksi.

Näin oli tuo onneton hajotus tapahtunut,
joka oli syy luudan kansan häviöön. Siis oli
jätteen Salomonin kuoleman kasti maltakuntaa: 1
luvdan valtakunta, jolla oli Salomonin poikaRe-
habeam kuninkaana; ja 2 Israelin valtakunta, le-
rabeam kuninkaanansa. Molempien valtakuntien
historia ei sisällä muuta kuin jumalattomuutta ja
kurjuutta.

lerobeam, Israelin valtakunnan kuningas,
teki Sichem'in pääkaupungiksensa. Kun tahtoi pe-
räti hävittää sen arvon, joka Jerusalemilla temp-
linsii vuoksi oli, kielsi hän alamaisensa templiin
menemästä asetti maassansa kaksi epäjumalan^-
kuvaa. Nyt kansa lankesi epäjumalien palvelukseen^
vaikka innostuneet profeetat voimiensa mukaan
varoittivatkin sitä tämmöiseen ilkeyteen rupeemasta^
Pakanalliset kuninkaat sotivat voimakkaasti Israe-
lin valtaa vastaan ja sen viimeisen kuninkaan,
Hosean hallitessa tuli Assyrialainen kuningas Sal-
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manassar ja valloitti koko valtakunnan. Itse Ho-
sea kuningas ynnä iso osa asukkaita vietiin Assy-
riaan vankeuteen, tv. 722 e. K. Maahan jääneet
kansoittivat sittemmin Samarian kutsuttiin Sa-
marialaisiksi. Mutta Juutalaiset eivät koskaan lu-
keneet näitä kansalaisiksensa.

Mtäliiinen onnen kohtaus kohtasi sittemmin
myöskin luudan valtakuntaa. Onnettomat tms-
telukset pakanallisten muukalms-kansojen kanssa hei-
konti sen voimia, niin että viimeinkin tuli Assy-
rian kuningasten iveron-alaisesti. Hiskia kuninkaan
hallitessa kukoisti valtakunta vielä kerran; sillä
Hiskia oli hurskas ja jumalinen; hän asetti rap-
piolle Mnem templiu-palvelusten vanhaan kun-
toonsa, varusti ja linnoitti Jerusalemia ja lakkasi
maksamasta pakanalliselle Assyrian kuninkaalle hä-
peällistä veroa. Mutta eipä mkaakan, niin huo-
noni jällcistmsä hallitessa valtakunnan 010 huono-
nemistansa. luudan valtion viimeinen kuningas
Zedekia kohosi sotimaan Babylonin kuningasta Ne-
bukadnezaria vastaan. Mutta tämä lähestyi Je-
rusalemia ston sotajoukon kanssa ja alkoi kaupunkia
piirittämään. Tämä hänelle onnistui niin, että
valloitti kaupungin ja antoi hävittää kaikki, myös-
kin tuon komean templin ja Davidin linnan, ja
viedä isoimman osan valtakunnan asukkaita Ba-
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byloniin, v. 588 e. K. Turhaan oli profeeta
Jeremias varoittanut Nebukadnezaria tästä siir-
tämisestä; ennustuksensa olivat käyneet täyteen to-
teen ja hänen täytyi nyt kaupungin raunioilla ittein
valitella:

„Kuinka se kaupunki niin yksinäinen on, joka
täynänsä kansaa oli? Hän on niinkuin leski; joka
ylimmäinen oli seassa ja vallan päällä
maakunnissa, sen täytyy nyt veron alaisena olla.
Zionin tiet ovat autioina, kun ei kukaan juhlalle
tule. Kaikki portit seisovat avoinna ja hänen pap-
pinsa huokaavat."

Näin tapahtui luudan valtion surullinen hä^
viö. luudan kansan vankeus Babylonissa kesti
aina lv. 536:teen saakka. Sinä vuonna saivat
Juutalaiset Persian kuninkaalta, Kyrostelta, joka
oli Assyrian vallan kukistanut, luvan isänmaalle
palataksensa. Kotiin palaneitten ensimmnen työ oli
uudesti rakentaa Jerusalemin hävitetyn templin.
Tästä masta alkaen oli luudan kansassa kaikki halu
epäjumalien palvelukseen tauonnut. He olisivat
kernaammin elämänsä ynnä laitti omansa heittä-
neet, kuin luopuneet isiensä uskonnosta. Mutta
valtiolliseen itsenäisyyteen eivät koskaan miiiin
päässeet; iki päiviksi jäivät vi^rastep hallitsijoitten
alamaisiksi. Vähän man kuluttua jälkeen templin



28

rakentamisen, tuli taas uusi joukko kotiin pyrkiviä
Juutalaisia, joitten päämies oli Esra. Nyt raket-
tiin Jerusalemin kaupunki uudesti ja Jumalanpal-
velus asetettiin vanhalle kannalle. Mutta tämä
rauhallinen 010 ei kauan kestänyt. W. 320 e. K.
valloitti Ekyptin kuningas Ptolommo Palästinan,
jonka nimen Kanaanin maa nyt oli saanut. Mutta
lv. 197 e. K. täytyi Ekyptin kuninkaan jättää Pa-
lästina haltuun. Nyt alkoi Juuta-
laisille kova aika, joka kesti, kunnes Mattabemn
sankari-suku pelasti heitä vieraasta orjuudesta.
Nyt saivat taas jonkunmoisen vapauden ja omi-
naisen hallituksen. Alimmaiset papit tulivat nyt
hallituksen toimeen. lesusten Kristuksen syntymä-
aikana oli kyllä Juutalaisilla oma kuninkaansa, mutta
olivat Roomalaisten käskyn-almsina. Kun ehtimi-seen koettivat tästä valta-herruudesta päästä, niin
täytyi Rooman Keisari Titon vihdoin viimeinkin,
tv. 70 jälkeen Kristusten syntymän, kokonansa hä-
vittää Jerusalemin kaupungin. Tästä masta al-
kaen rupesivat Juutalaiset pitkin maailmaa kulke-
maan ja jo ensimmsen jätteenKristusten nousevan
vuosisadan lopussa oli kummallinen eikä milloin-
kaan ennen nähty näytelmä maailmalle tarjona : iso
ja lukuinen kansa, jolla ei ollut isänmaata. Sitten
ovat Juutalaiset, sinne tänne hajonneina, oleskel-
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leet ilman vakinaisetta kotomaatta. He ovat kiin-
teästi pysyneet uskonnossansa ja muutenkin tavois-
sansa. Keski- man*) raakoina aikoina täytyi Juu-
talaisten usein kristillisissä valtakunnissa paljon
vainoa ja ahdistusta kärsiä ja meidänkin aikoina
ovat he harvoissa maissa päässeet samoihin oikeuk-
siin, kuin kristityt samassa maassa.

Semmoinen on tuon merkillisen ja melkein
kummallisen luudan kansan historia. Tämän hal-
tuun jätettiin Jumalan ensimmset ilmestykset, tässä
kansassa saivat ne ikäänkuin leposian maan päällä,
kunnes oli aika heidät kaikille maailman kansoille
julistaa. Ia luudan kansa, joka asui itämaan
epäjumalallisten kansojen keskellä, smlyttikin Juma-
lan hänelle antamat ilmestykset kalliimpana tava-
ranansa. Kun kaikissa sen aikaisissa kansoissa epä-
usko ja hirvittävä tapojm-turmelus oli valloille
päässyt, niin pysyi vielä Heprean pienessä kansa-
kunnassa usko yhteen Jumalaan vakaana. Per-
heelliset avut, jotta voimme sanoa ihmiskunnan

*) Ihmiskunnan historia jaetaan kolmeen isoon aika-
kauteen: Wanhll aika, historian alkamisesta wuoteen 476
jälkeen Kristuksen, jolloin Länsiroomalainen waltakuuta
hiiwisi; Keski-aikll, tästä aiasta aina wuot. 1517 saakka,
jona Luthero alkoi opinpuhdistutsensa; ja Uusi aika siitä
wuodesta aina eteenpäin.
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kaunihimmisti, kukoistivat myöskin luudan kan^
sassa. Juutalaisissa oli myöskin hyvin varhain
oikea Jumalan säätämä 010 vanhempien ja lapsien
välille päässyt juurtumaan. Vanhoista moista
olivat he myöskin viljelleet nuot muinaisuudessa
aina yhdistetyt ihannetmteet, soitto, laulu ja tanssi.
Davidin aikana olivat he tottuneet itämaylliseen
ylellisyyteen; hyvänhajuiset pihkat tuoksuivat vaat^
teista ja huoneista. Naisihmiset elivät kohtuulli-
sesti ja memmiten yksinäisyydessä, viettäen aikansa
kutomisella, jota olivat jo Ekyptissii oppineet.
Kertomus Salomonin templistii pyhässä raama-
tussa (1 Kuningasten Kirja 6 luku) näyttää meille
selvästi, että Heprealaiset jo siihen aikaan olivat
useihin koneisiin pystyneet. Davidin hallitessa
yltyi vaatteitten ylellisyys yltymistänsä, niin että
tämä kuningas yhdessä virressänsä (45 Psalmi)
taisi huudahtaa:

„Iso on kuninkaan tyttären loisto
Hän on kultaisissa vaatteissa puetettu."

2. Intialaiset.
Kansojen vanhin historia on tiheään pimey-

teen kätketty. Samaan aikaan, kuin Heprealaisten
vanhin historia alkaa, levisi myöskin toisia kan-
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sakuntia muille maan äärille. Niin tiedämme jo
Aaprahamista, että hän oli tullut monien ulko-
maanlmsten ruhtinasten tutuksi; Joosepin histo-
riasta hawaitsemme, että Ekyptissii jo siihen aikaan
laadullinen kuninkaanvalta oli päässyt toimeen. —

Vanhan man merkillisempiä kansoja on myöskin
Intialaiset. Tiedot Intian historiasta ovat hy-
vin vähäiset. Mutta sen selvästi havaitsemme,
että Intialaiset, niinkuin myöskin Kiinalaiset vuosi-
tuhansien kuluessa ovat jääneet melkein samalle
sivistysten kannalle. Intia, Itä-intiaksi kutsuttu
eroitusteksi Länsi-intiasta, on ääretön iso maa täynnä
kaikkia, mitä ihana luonto ikänä voi tuottaa. Kir-
jotetuita tieto-liihteitii maan vanhimmasta histo-
riasta meillä ei ole; kaikki historiallinen tieto on
saduista tuotava. Kansan sisiillisestä olosta on
kuitenkin joksikin tarkat tiedot, kun se meidän ai-
koina on melkein samallainen, tuin kansan muinais-
aikana. Intialaiset ovat jakauneet toisistansa tar-
kasti eroitettuihin säiitykuntiin, jotta kiinnittävät
poian samaan elatnskeinoon ja virkaan, jossa isä
oli ollut. Semmoisia siiiitykuntia on Intialaisilla
neljä. Niihin kuuluvat ovat:

1. Braminit eli Papit. Kaikki taidof ja tie-
dot ovat näitten hallussa. He ovat lääkäriä ja
tuomaria ja johdattavat kaikki asiat. Tämä sääty-
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kunta on kaikista sivistynein. 2. Kschetrit eli so-
tijat. 3. Vmsyat eli ammattimiehet. 4. Sud-
rat eli palvelijat. Kansan alhaisin sääty on Pa-
rtain, jotka ovat kaikista muista säiitykunnista sul-
jetut ja kovimman ylemkatsem alaiset^ Kaikki yh-
teisyys näitten onnettomain kanssa on kovasti kieltty.

Että Intialaiset ennen ovat seisoneet jotensa-
kin korkean sivistysten kannalla, todistavat vielä
olevat tiedeitten ja tmdeitten muistomerkit, jotta
ovat muinaisista moista säilyneet. Parhaamman
todistuksen Intian entisestä sivistyksestä antaa
meille kansan jalot runo-teokset, jotta ovat kirjoi-
tetut tuolla pyhällä Sanskriti-kielellä, joka jo aikaa
sitten on kansan huulilta kadonnut. Myöskin on
muinaisista moista jäänyt jäljelle rakennuksia, joit-
ten suuruus ja jalous on kummastuttanut kaikkia
nousevia sukupolvia. On, näet, templiä, rotkoja
ja pyramidia, joista muutamat ovat maan allekin
raketut. Näistä ovat merkillisilnmät kallioon ha-
katut templit Elefanten ja Salsettm sameilla. —

Vedas nimiset pyhät kirjat ovat Intialaisten us-
konopin alkutiedot. Näissä on oppi yhdestä kaik-
kivaltiaasta Jumalasta ja sielunvaelluksesta pää-
kappaleina. Uskotaan, näet, sielun, ihmisen kuol-
tua, muuttavan toisiin ruumiisin, myöskin eläi-
miin. — Kansan ominainen luonne on Pysynyt
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jotensakin muuttumatonna. Velttous ja hehkuvm-
suus on ylinnä. Vierasten käskyjä noudattavat
Intialaiset useinkin omaan tahtoonsa melkein kat-
somatta.

3. Ekyptiliiiset.
Ekyptin kansa on ensimäinen, josta sivistys

ja viljelys on päässyt tnuille maille leviämään.
Kun Patriarkka Jaakoppi vielä karjanhoitajana
eleli päiviänsä, oli Ekyptissä jo täydellinen valta-
kunnallinen, 010 muodostunut. Mutta kuin tämän
maan luonto on niin erinomainen ja on kansan
edistymiseen ja sivistykseen meidän aikoihin asti
paljon kossut, niin on meidän ensiksi tämän kum-
mallisen maan luontoa tarkasteleminen.

Ekypti on Pohjois-Ahrikassa ainoa maa, jonka
liipitse iso virta melkoiselta pituudelta juoksee. Maan
viljelys ja satoisuus on kokonaan tämän Nil ni-
misen virran vmknttama. Sillä tämä voimalli-
nen kymi tulvaa joka vuosi kesä-mkana yli reuno-^
jensa ja peittää maan veteen. Silloin täytyy asu<
lasten paeta vuorien kukkuloille ja muille paikoilla
joihin tulvavesi ei pääse. Siellä sitten pysyvät,
kunnes virta taas vetäytyy takasin alaansa. Mutta
tämä jättää mennessänsä viljamaille erinomaisen
höystävän lietteen, joka tekee pellot niin hedelmät



34

lisiksi, että, muuta höystöä ja työtä kaipaamatta,
antavat kylväjälle ihmeellisen runsaan sadon. Tä-
mä Nil-virran kastama alankomaa, joka myöskin
kutsutaan Nilin laaksoksi, on vanhastaan ollut oi-
kea viljelysten pesä. Viljelys on, näet, virran
juoksua seuraten, käynyt etelästä pohjaseen, niinkuin
vanhat muistomerkit vieläkylliksi osoittavat. Missä
Ekyptiii etelmsempänä Nilin molemmat haarat toi-
siinsa yhdistyessänsä tekevät ison saaren, oli tuo
ikivanha Meros niminen papprin waltakunta.
Tämän valtion olivat ennen muinoin papit aset-
taneet ja, saatuansa kaiken hallituksen käsiinsä, ru-
venneet kaupankäynnillä kaukaisilla mailla maata
rikastuttamaan. Täällä sitten pääsi viljelys mel-
koiseen kukoistukseen ja täältä sai myöskin Ekypti
sivistyksensä attusiemenet. Ensi-alussa Ekypti ci
ollut yhtä ainoata suurta valtakuntaa, vaan oli
moniin pienempiin jaettu, jotka sitten aikojen ku-
luessa yhdistettyinä tulivat yhdeksi suuresti val-
tioksi, jota pääkaupunki oli tuo mainio Täbm, joka
jo 1000 vuotta «. K. sanottiin "sataporttisesti."

Dtmssä muinaisissa moissa kukoisti tässä kaupun-
gissa korkein sivistys, mikä silloin maailmassa oli.

Näitten aikojen kuuluisimpia.hallitsijoita Ekyp-
tissä oli Sesostris (1500 e. K.), joka valloitti
Aasian kansat.
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Pappien säiitykunta oli muinaisista aloista E-
kyptissii suuressa arvossa. Tähän kuuluvat suvut
olivat etevimmät ja rikkaimmat koko maassa. Hei-
dän omina oli myöskin kaikki laveimmat ja par-
haimmat alustat. Kaikki virat jatoimitukset,! joissa
tieteellistä oppia tarvitaan, olivat heidän hallussa.
Niin olivat he lääkäriä, tuomaria, rakentamisen
johdattajia j. n. e. Heiltä sm Mooseskin kaiken
oppinsa. Myös otettiin heidän säiitykunnasta ku-
ninkaalliset neuvonantajat. Tällä laillane pääsivät
hallituksenkin asioissa perää pitämään. Pappien
säiitykuntaa likinnä arvossa oli sotijmn, joittenluku
silloin, kuin valtakunta oli hyvissä voimissa, meni
aina puoleen-miljonaan. Palkaksi saivat nämät alus-
maita nautittavaksi. Elatuskeinot eli ammatit oli-
vat kolmannen lukuisimman säiitykunnan huostaan
jätetty. Tähän kuului kiisi-työliiiset, taiturit ja kaup-
piaat. — Ekyptissä näemme siis olevan melkein
samat kansalliset laitokset kuin Intialaisillakin. Ekyp-
tiliiisillii oli aikaisemmin kuin muilla kansoilla vii-
saat ja säveiit lait ja he antoivat siis muille seu-
rattavan esikuvan. Heidän uskontonsa oli epäju-
malien Osiris'in ja Isis'in palvelukseen perustettu.
Näitten kuvia palveltiin yli koko Ekyptin maan.
Osiris kunnioitettiin sankarina ja maanviljelyksen
perustajana. Myöskin oli hän kuvauksena niistä
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luonnon voimista, jotka tekivät maan hedelmälli-
seksi. Isis taas oli kuun kuva. Aivan kummalli-
nen tapa vanhoilla Ekyptiläisillä oli muutamien
eläinten kunnioitettaminen. Oli, näet, monta la-
jia eliiwiii, jotka sen hyödyn wuoksi, joka ihmisillä
heistä oli, pidettiin pyhinä. Semmoisia oli kissat,
käärmeet ja koirat y. m. Joka tahdollansa jonkun
näistä eliiwistä tappoi, rangaistiin kuolemalla.
Mutta erinomaisessa armossa pidettiin kaksi sonnia.
Apis Memfin ja Mnewis Heliopolin kaupungissa.

Myöskin epäjumalille uhrattiin sonnia. — Vaikka
tämmöinen ilkeä epii>usko oli päässyt Ekyptiläisim
juurtumaan, uskomat he kuitenkin, ihmisen elämän
jatkautuwan kuoleman jälkeen. Tämän elämän py-
sywäisyydestä eiwät he paljon wäliä pitäneet, mutta
sitä enemmin pitiwät he kuoleman jälkeiset olot ar-
mossa. Sitä wasten olikin heillä iso huolenpito
kuolleista ja haudoista. Kuolleitten ruumiit palsa-
moittiin ja owat semmoisinaan, jolloin niitä sanot-
tiin muumioiksi, säilyneet wuosi-sadat liipitsensämei-
dän aikoihin asti. Palsamoittu ruumis käärittiin
hienoon kankaasen ja kaswot peitettiin naamarilla,
johon kaswojen muoto oli kuwattu. Näin werhottu
pantiin muumia arkkuun kalliista puu-aineesta ja
laskettiin sitten hautaan. Haudat taas oliwat isot
maanalaiset luolat, jotka tawallisesti oliwat maa
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kunnan läpi kulkevien vuori-seliinneitten juurella.
Ne olivatkin haudoiksi hyvin sopivat. Niimät kuol-
leitten lepokammiot ovat vielä meidänkin aikoihin
asti säilyneet, kun elävien asunnot jo aikaa ovat
hävinneet.

Jo aitasin rupesivat ekyptiliiiset tähti oppiin
pystymään. He olivat ensimäiset, jotka määräsi-
vät auringon vuoden 365^ päiväksi. Myöskin
on mittaus-oppi heidän keksimänsä ja liiiikkiys-oppi
pääsi heidän kautta parempaan kuntoon. Heistä
sm tuo kuvakirjoitus, josta nykyään kaikki Ekyptin
muistopatsaat ovat täynnä, alkunsa. Myöskin syn-
tyi heistä ylempi rakennus-taide, vaikka heidän syn-
keä mielen-laatUnsa ja rakkaus muinaisuuteen esti-
kin heidät siinä taiteessa paljon edistymästä. Ra-
kennukset ovat hirvittävästä suuruudestaan kuu-
luisat. Maailman mainiot ovat pyramidit ja
obeliskit, nuot Ekyptilmsten jalot muinaisuuden
muistot. Obeliskit olivat nelikulmaiset, silitetyt
patsaat, jotka usein ulottuivat 200 jalan korkeaksi.
Tämän kiven-paljouden kuljettamiseksi ja asettamiseksi
oli summattoman haljon työväkeä tarpeella. Sen-
tiihden täytyi kansan rasittawilla päivätöillä pyra-
midin ja kuningasten hautojen rakennettaessa, me-
nettää aikansa ja voimansa. Niin puhutaan eräästä
Keops-nimisestä kuninkaasta hänen yhtä päätä pi-
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timen 100,000 ihmistä työssä rakentaaksensa pyra-
midin; ja ilman tiimmöstii viien-paljoutta ei oli-
sikkaan semmoisia ihmetöitii 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.

Mmii osuus Ekyptin historiasta, jonka nyt
olemme kuvailleet, loppuu B:teen vuosisataan e. K.
Sen jälkeen valloittivat Etiopilaiset Ekyptin maan,
joka jo ennen oli jakaunut useampiin pienempiin
waltakuntiin. Ekyptiliiiset kyllä loiwat wieraan
ikeen Mltiinsii, mutta entinen kukoistus oli jo men-
nyt palaamattomiin. Tällä malla tapahtuu wielä
tuon mainion labyrintin rakentaminen. TAHän
kuuluisaan rakennukseen kuului kaksitoista peitettyä
pihaa, puolentoista tuhatta maan päällä olewata
kammiota ja yhtä monta maan alle rakettua.

Muutamien wuosisatojen kuluttua noin w. 650
e. K. onnistui Psammetikolle, päästä ekyptiliiisten
itsewal6aaksi. Nyt alkoi uusi aikakausi Ekyptin
historiassa. Muukalaiset, jotka ennen olivat olleet
maasta suljetut, pääsivät nyt vapaasti maassa
liikkumaan. Kauppahalu heräsi yhtäkkiä kansassa.
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Mutta eipä paljon aikaa suotu tälle uudelle virey-
delle, synnyttäiiksensii uusia voimia Ekyptin maalle.
Jo w. 525 saivat persialaiset koko maan haltuun-sa. Ekyptin kansa, joka tähän asti oli ollut kai-
kista maailman kansoista etevin, muuttui nyt yhä
viihiipiitöisemmäksi. kuninkaat olivat Persian liiii-
nitys miehiä, kunnekka Makedonian kuningas Alek-
santeri Suuri v. 332 e. K. valloitti Ekyptin maan.
Mutta eipä aikaakaan, niin hajosi tuo iso makedo-
nialainen valta, perustajansa kuoltua w. 32?.
Silloin otti Ptolemmo, joka oli ollut Aleksanterin
sotapäälliköitä, Ekyptin maan hallituksensa. Siis
oli Ekypti taas päässyt itsenäiseksi waltakunnaksi,
jommoisena se pysyi, kurmes joutui Rooman käs-

ky n-almseksi. Kuitenkin sai kansa pitää omia kunin-
kaitansa aina vuoteen 31 saakka, jolloin maa teh-
tiin roomalaiseksi maakunnaksi. Tästä masta al-
kaen hävisi tämä ihmeellinen maa historian muis-
tosta. Kansain-vaellusten aikoina, joista vasta
tulemme puhumaan, oli Ekypti milloin yhden mil-
loin toisen kansan rääkättävänä, kunnes yhdistet-
tiin Turkin valtakuntaan, jonka alusmaana se tä-
hän asti on Pysynyt. Viimeisellä vuosikymmeni-
sellä ovat tieteet ja taiteet Ekyptin maassa taasen
syntyneet uuteen vireyteen ja voimaan.
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4. Babylonilaiset ja Assyrttaiset.

Nuot Tigrin ja Eufratin wirtain ympiiriset
maakunnat Aasiassa oliwat jo ikiwanhoista moista
olleet wiljellyksen hallussa. Tähän wiittaa myös
tuo pyhän raamatun kertomus Babelin tornin ra-
kentamisesta; Babet eli Babyloni liki Eufratin vir-
taa, oli muinms-aian kuuluisampia kaupunkia. —

Näiltä tienoilta lähtivät useat niistä valloittajista,
jotka kauhistuttivat koko Aasiata ja paloittivat sen

kansat valtansa alle. Mooseksen kertomukset mainit-
sevat Nimrod uimisen sankarm olleen Babylonin
valtakunnan perustaja. Tämän sanotaan ensiksi
ruvenneen Assyrian pääkaupungin Ninivenrakenta-
miseen. Toiset alkutiedot sanovat Ninon tämän
valtakunnan perustajaksi. Hanen puolisonsa oli
tuo mainio Semirami^ joka rakensi Babylonin kau-
pungin, tehden sitä mainion komeaksi ja uljaaksi,
ett'ci maalla mointa ollut. Kaupungin ympärys
oli 6 penikulmaa. Jälkeiset kuninkaat mieltyivät
semmoiseen hehkuvmsuuteen, että hallitus kävi yhä
riutuvmsemmaksi. Sentähden taisivat medialmset
helposti kukistaa viimeisen assyrialaisen kuninkaan
Sardanapalin majonnutta waltaa. Tämä sytytti
linnansa tuleen ja poltti itsensä tavaroineen päivi-
neen tuhaksi, noin 900 e. K. Tulevina aikoina
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piiiisiwät assyrialaiset taas isoon valtaan, mutta
historialla on heistä varsin vaillinaisia tietoja.

Babylonian maa oli erittäinkin maanMiljelyl-
seksi sopiva. Iso joukko suurempia ja pienempiä
kaivantoja kulli joka haaralta maan liipitse. Vasta
sittemmin, kuin laldmalmset olivat saaneet Baby-
lonin haltuunsa, nousi tämä kaupunki siihen ihmetel-
tävään suuruuteen ja komeuteen, joka teki sen maa-
ilman mainioksi. Entiseltä Mvat rakennukset ison-
nettiin Mallan suunnattomiksi ja uusia mahdottomia
ihmetöitä syntyi yhtä päätä ; semmoisia olikaupunkin
korkeat ja leveät muurit, Semiramin rippuvat yrt-
titarhat, jotka olivat korkeille ylevyyksille tehdyt.

Babylonilmsissa oli taipumus komeuteen ja
hehkuvmsuuteen ylinnä. He tuoksuivat hyvillä
voiteilla ja pitivät sinettisormuksia sormilla ja kä-
dessä kaunistetuita sauvoja, jolla käsisiat olivat
tiiy uniinsa kmkellaisia koristuksia, niinkuin lintuja,
kukkasia y. m., jotka olivat siihen leikatut. Heidän
kalliit vaatteet, kauniit matot ja hakatut kivet oli-
vat vanhaan aikaan yli ympärin kehutut. Lavea
kaupankäynti sekä maalla että merellä teki Babylo-
nin ison liikkeen leskupaikaksi, johon se myöskin oli.
Mallan sopiva, tun Persian merenlahti ei ollut kau-
kana. — Merkillinen tapa oli babylonilmsilla viedä
sairaat torille, etM jokainen sivntse-menM woisi
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neuwonsa antaa. Tytöt tarjottiin huutokaupalla
enimmän maksamille naitaviksi. Tämä nmmis
kauppa tapahtui vuosittain joka kylässä, ja hinta,
mikä kauniista maksettiin, oli wälistii hywinkin
suuri. Muutoin oliwat babylonilmset ikiwanhoista
aioista kehutut tiedoistaan ja taidoistaan, erittäin-
kin tähtitieteessä. Sittemmin rumettiin myös tiih^
tiii jumalallisiksi olennoiksi sanomaan ja heitä pal-
welemaan.

5. Foinikilaiset.
Phoinikilmset eivät ole sota- ja walloitus-te-

oista vaan keksinnöistä ja teollisuudesta maineensa
saaneet. He asuskelivat eteläisessä Syriassa pitkin
Välimeren kaitaa rannikkoa. Tästä meren kitei-
syydestä syntyi heissä halu merenkulkuun ja kau-
pankäyntiin; he olimatkin vanhimmilla moilla ai-
noat, jotka jotain laveampaa kauppaa kävivät, wm-
hettaen eri maitten tuotteet toisiinsa. Ensiksi rupe-
sivat he merirosvoiksi Välimerellä, mutta pian kul-
jeskelivat tätä merta kauppiaina. Vanhin kaup-
pakaupunki tällä rannikolla oli Sidoni, mutta pian
tuli Tyro kaitein mahtavammaksi kaupassa ja liik-
keessä. Tyron rikkaudesta, loisteesta ja kaupan te-
osta antaa profeeta. Heseliel (27:ssii luvussa) ko-
mean kertomuksen. Muut foinikilaiset olivat Yhtä
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vireät ja vilkkaat. Matkoiltansa toivat hekotiinsa
tinaa ja merenpihkaa eli merenkultaa (jota vanhaan
aikaan sanottiin elektroksi). Nämiit aineet oli hei-
dän kaukaisista maista tuominen. Tinaa saatiin
Britanian saarista ja merenpihkaa luultavasti Itä-
meren rannikoilta. Toiselta puolelta taas purjehti-
vat he punaisesta, merestä rikkaille etelämmlle, on-
nelliseen Arapiaan ja Intiaan.

Mtä lavea oli myöskin foinikilmsten maa-
kauppa, jota mcktkajoukoissa eli karavaanissa käy-
tiin Aasian kaukmsimmissa paikkakunnissa. Täm-
möiselle matkajoukolle myivät Jaakopin poiat lo-
seppi veljensä

Näin saivat foinikilaiset pitkin maata ja
merta kaiken maailman kalliimmat tuotteet, niinkuin
kultaa, kalliita kiviä, helmiä, kanelia, ja suitsutuk-
sia, joita käytettiin pyhillä uhrilla. Tämän lavean
kaupan tueksi asettivat he siirtokuntia milloin min-
nekin. Tämmöisiä foinikilmsten asettamia siirto-
kuntia oli Kretassa, Siciliassa, Sardinissa ja muilla
Keskimeren sameilla ja erittäinkin Espanian eteläi-
sellä rannikolla. Tässä syntyi noin v. 1100 e. K.
tuo kuuluisa Cadiz. Mutta foinikilmsten etevin
siirtokunta oli Ahrikan pohjois-rannikolle perustettu
Karthago. Näin näemme jo kansojen hämärässä
muinaisuudessa pitkin Keskimeren rantamaita vah-
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voja kaupunkia, joitten satamat oli täynnä liehu-
via lmvanviiriä, ja kaukaisissa santakorveissa ha^
vmtsemme joka haaralle kulkevia matkajoukkoja.

Mutta yhtä isoN maineen ovat foinikilaiset
keksinnöillänsä ansainneet. Heistä luullaan lasin
keksintö syntyneen. Tämä aine kuitenkin muinai-
suudessa ei niin yleisesti käytetty kuin meidän ai-
koina. Sittemmin keksivät he purppura-värin, joka
saadaan purppura-simpsukan nesteestä. Tämä purp-
pura-neste käytettiin mnoasti kangasten märjiiyk-
seksi. Luultavasti on myöskin heistä luvunlasku,
raha ja puustavinkirjoitus saaneet alkunsa. —

Foinikilaiset eivät itsenäisyytensä aikana olleet yhtä
valtakuntaa, vaan olivat jakauneet moniin oma-
valtaisiin kaupunkikuntiin, joilla olivat ornat pe-
rintökuninkaansa. Näitten valta taas oli la'issa
hyvin tarkkaan määrätty ja rajoitettu. Näistä
kaupungeista oli — ku.ten jo mainitsemme — Si-
doni ja Tyro etevimmiit. Sittemmin antautuivat
foinikilaiset Persian vallan alle ja tulivat näin
tämän valtion onnen ja onnettomuuden osallisiksi.
Vihdoin viimeinkin oli heidän Rooman valtaan
myöntyminen.

6. Persialaiset.
Mediliiiset, balttilaiset ja persialaiset, jotka

asuivat useimmissa Tigrin ja Indon välisissä maa-
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kunnissa, Mvat alkuansa ainoastaan yhtä kansaa,
nimeltä arilmset; myöskin ovat he Zend-kielestii,
joka oli heille yhteinen ja siis yhdisti heidät yhteen
kansaan, saaneet nimitykseksi Zend-kansan. Ensiksi
oli medilmset näistä etevin, kunnekka Kyrö kunin-
gas, kukistettuansa mediliiisten valtaa, perusti Per-
sian suuren valtakunnan, w. 559 e. K. Persialais-
ten uskonto on mainion Zoroasterin tekemä, joka
eli B:nessa wuosisadassa e. K. Hän antoi samaten
kuin Mooses, yhdessä uskonopilliset ja waltiolliset
säännöt, jotka owat Zendavesta nimiseen kirjaan
kirjoitetut. Tämä Zend-kansan Pyhä kirja on wasta
sata touotta sitten löydetty ja tutuksi tullut.

Zoroaster ei määrännyt jumalanpalveluksessa
mitään epiijumalan-kuvmn palvelusta ja templin
rakentamista. He jumaloitsivat kuvallisesti valoa
ja tulta, jonka synnyttäjä sanottiin Ormuzd'iksi.
Niimät Ormuzd'in palvelijat olivat uutteria maan-
viljelijöitä, josta voimme arvata, kuinka paljon
tämä uskonto vaikutti Zend-kansan sivistymiseen.

Zoroasterin lain mukaan on kansa, niinkuin
Intiassakin jaettu neljään säätykuntaan: papit, so-
tijat, maanmiehet ja ammattimiehet. Papit eli Ma-
git olivat, niinkuin itämaissa ainakin, suuressa
arvossa. Heidän hallussa olivat rukouskaavat,
joilla Ormuz ylistettiin; ainoastaan heidän kautta



46

olivat rukoukset ja uhrit mahdolliset. He olivat
kuningasten neuvonantajat sekä hengellisissä että
maallisissakin asioissa. Kuningas taas pidettiin
korkeana yliluonnollisena olentona, ikäänkuin Juma-
lan simsena maan päällä. Vaikea oli päästä hä-
nen puheelle; hän oli maan jakansan täysivaltainen
herra. Jokainen sana, kuin hänen suustansa lähti,
pidettiin niin tärkeänä, ett'ei saanut jäädäunhotuk-
siin, vaan kirjoitettiin muistoon. Sentähdcn oli kir-
joittajia aina ympärillänsä. Myöskin suurilukuinen
vartia-viiki ympiiröitsi hänen.

Persian kuningasten tavalliset asuntopaikat oli-
vat Ekbatana, Susa ja Babylon, jotka vmhetteli-
vat toisiinsa sen mukaan, mitä vuodenmat vaati-
vat. Kuningasten hautausmaa oli Persepolissa,
joka oli ikäänkuin kuolleitten pääkaupunki. Kukin
ruumis sm täällä oman, välistä vuoren kylkeen ha-
katun, asuntonsa, johon ei ainoastaan kaikki, minkä
elävä ihminen ruumiin ravinnoksi tarvitsee, vaan
myöskin iso joukko kultaa ja hopeata oli hänelle
pantu. Kaiken tämän hyvän suojelluksensa, seisoi
haudoilla suurilukuinen vartiaväki. Vielä meidän-
kin aikaiset katsastavat kummastuksella ja kunnioi-
tuksella noitten suunnattomien rakennusten raunioita.

Valtakunnan yhä karttuva laveus synnytti
hallitus-muodon, joka wielä meidänkin aikoina Aa-
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siassa tavataan. Kunkin maakunnan haltiaksi pan-
tiin maaherra eli Satrapi, jolle annettiin iso valta.
Mutta jos tämmöinen mies joutui kuninkaan vi-
hoihin, antoi kuningas usein kohdatkoon sen kaulan
poikki lyödä.

Persialaisilla oli jo ikivanhoista moista ylei-
nen tapa, pitää syntymäpäivänsä suurimmassa ar-
vossa. Myöskin köyhillä oli semmoisena päivänä
runsaammat atriat kuin tavallisesti. Viiniin oli
persialaiset sangen mieltyneet. Heillä oli tapana,
juomingissa tärkeitä asioita keskustella. Toisiansa
tavatessa olivat heillä monenlaiset tervehdykset.
Kaksi ystävää suuteli toistansa; muut tutut suu-
telivat toisiansa poskille; alhmssäätyinen lankesi
vallassiiiityisen edessä maahan. Poikalapset olivat
aina ikänsä kuudenteen vuoteen asti äitien huos-
tassa eivätkä olleet tähän saakka silmmltävänäkään.
Mutta nyt ottivat isät heidät kasvattaatsensa ja
opettivat heitä joutsimiehiksi ja ratsastajiksi.

W. 336 e. K. kukisti makedonialainen kunin-
gas Aleksanteri Suuri, tehdessiinsii kuuluisan ret-
kensä Aasiaan, tämän mainion Persian valtakun-
nan. Makedonialainen valtio hajosi 320, mutta
Persian valta ei voinut isoon aikaan toipua.
Vasta w. 226 jälkeen Kristuksen syntyi Persian
valtakunta uudestansa. Tällä viili-ajalla (w:sta
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320 e. K. — v:teen 226 j. K.) oli Persian maa
ollut ensiksi syriliiisten ja sitten partilmsten val-
lassa. Uusi valtakunta pääsi vähitellen hyvään
voimaan ja kuntoon. Mutta eipä aikaakaan, niin
vaipui onnensa, kun uskonnostansa innolliset ara-
pialmset rupesivat maata hätyyttämään. W. 651
j. K. tehtiinkin Persia arapialmseksi alusmaaksi.
Myöhemmin w. 1395 valloitti mainio Mongolin
ruhtinas Timur eli Tamerlan myöskin Persian maan
ja liitti sen äärettömään valtakuntaansa. Persian
Shakit eli kuninkaat pääsivät noin v. 1500 itse-
näisiksi hallitsijoiksi, mutta kuitenkin koettivat Tur-
kin Sultanit eli Keisarit kauan aikaa pitää tämän
itsenäisyyden riidan alaisena. Tästäpä syttyi alin-
omaisia sotia Turkin ja Persian viilillä. W. 1722
oli Persia kokonansa Turkin kiiskynalmnen. Sota-
sankari Shak Nadir saatti vihdoin viimeinkin w.
1735 maan Turkin valtaherruudesta itsenäiseen
oloon, johon viimeisinä aikoina ainoastaan venä-
läiset ovat koettaneet sekaantua.

7. Skytiläiset.
Tällä nimellä nimitettiin muinaisuudessa kaikki

ne raaat ja sotaiset kansat, jotka asuskelivat koko
tuossa hämärässä melkein tuntemattomassa nmakun-
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nassa Mustan ja Kaspian yterten pohjoispuolella.
Ne jotka asuiwat likinnä Mustaa merta pitiwät
mäkinaisia asuntopaikkoja, eläen maanwiljelyksestii)
muut stytiläiset kansat oliwat paimentolaisia. Kmkki
nämät kansat kuuluiwat mongolilaiseen kansanluok-
kaan; nenänsä oliwat sisään painetut ja poskensa
jotensakin suuret, itse oliwat luonteeltansa tuimat
ja salaiset. Vangiksi tehdyistä wihollisista uhrat-
tiin yksi kustakin sadasta. Tapettuansa ensimmsen
vihollisen, joi skytiliiinen hänen vertansa. Kai-
kista hänen tappamista vihollisista vei hän päät
kuninkaan luokse, saadaksensa häneltä jonkun osan
sotasaaliista. Sillä jos ei hän olisi näitä kunin-
kaan nähtäviksi vienyt, niin eipä tämä olisi voi-
nut urostöitiinsä arvostellakkaan. Ankarimpien vi-
hollistensa pääkalloista tekivät he juoma-astioita,
jotka rikkaat antoivat sisäpuolelta kullata. Skyti-
liiisten tuima luonne niiyttmkse myöskin siitä, mi-
ten tekivät liittoa ja kuningasten ruumiit hautasi-
vat. Liittoa tehdessään kaatoivat he viiniä astiaan
ja vihleksien hiviiiiinsä antoivat he veren pisaroita
viinin sekaan. Tähän sekoitukseen kasti sitten kukin
liittolainen sota-aseitansa ja viimein joivat kaikki
siitä tehden pitkiä rukouksia. Kun kuningas kuoli,
niin ruumiinsa palsamoittiin ja päällystettiin va-
halla; sitten wietiin se sukukuntien ympäri ja kait-
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kien, joitten tykö se tuotiin, piti kerimän hiuksensa,
tviiltämän otsaansa ja nenäänsä, jopa sysäämän
nuoli vasemman kätensä liipitse. Ruumiin wiereen
haudattiin myös yksi puolisoistaan, juomanlaskija,
talliherra ja muut kuninkaan lähimmät palwelijat.
Mutta wuoden kuluttua tapettiin wielä viisikym-
mentä kuninkaan parhaita palvelijoita ja wiisikym«
mentii kauniimpia hevoisiaan. Näitten ruumiit sit-
ten täytettiin jonkunmoisella aineella ja seiväs sy-
sättiin kunkin liipitse ja pantiin sitten pitkänä rat-
surivinä haudan ympärillä vartioimaan.

Vasta myöhään onnistui persialaisille ja sit-
temmin Aleksanteri Suurelle stytilmset valtansa
alaisiksi pakoittamaan. Siitä masta rupesivat ne
enemmin sivistykseen ja viljelykseen taipumaan.

Ennen kuin jätämme Aasian ja Ahrikan kan-
soinensa, mainitsemme vielä muutamia sivukansoja,
jotka vanhassa massa ennen Kristuksen syntymää
olivat tutut. Näistä on armenialaiset, jotka oli-
vat persialaisille ja mehiläisille heimoa, muistetta-
via; myöskin partilmset, frygiläiset, paflagoni-
lmset ja kappadokialmset, jotka sittemmin kuului-
vat Persian valtakuntaan, eivät ole vallan muis-
tamattomuuteen heitettäviä.
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8. Helleni- eli Kreikkalaiset
Kun Aasian ja osaksi myöskin Ahrikan kansat

jo olivat jättäneet maailmalle tuhatmnotisen histo-
rian, silloin oli vielä Euroopan mannermaa kan-
soittamaton ja viljelemätön. Jo oli luudan kan-
sassa Mooses perustanut jumaluusvallan maan
päälle ja uskonopillisella ja valtiollisella la'in-laati-
muksellaan tehnyt muistonsa iän-ikuiseksi. Jo oli-
vat Ekyptissii, Foinikiassa ja Babyloniassa tie-
deitten ja tmdetten harvat siemenet ruvenneet oras-
tamaan, kun Eurooppa vielä oli kolkkana autio-
maana. Ensimmset asukkaansa näyttämät Vähä-
Aasiasta tulleen, josta he ensiksi pääsivät Hellaan
saarentoon eli KreikanmaahaN ; jälkeenpäin levisivät
siytilmset kansat Mustan meren toiselta puolelta
pohjaseen päin. Hellenit eli kalinaisella nimityksellä
nimityt, kreikkalaiset edistyivät pian kaikin puolin
niin, että he kaiken maailman kansoista ovat an-
sainneet melkein suurimman kunnian: Helleneista
on kaikki viljelys, sivistys ja tiede, jonka pesäksi
Eurooppa sittemmin muuttui, lähtenyt. Tämän
kansan suurin kunnia on, että se kaikista tim aikai-
sista kansoista saatti tieteet ja taiteet suurimpaan
kuntoon, ja edistytti ihmisluonteen hyvät avut
siihen määrään, johon niitten ilman korkeammatta



52

ilmestyksettä ja siitä syntyneettä siveyslaitta oli
mahdollinen päästä.

Ei mikään kansa ole niin rikas muinmsman
saduista, kuin Hellenein, eikä ole millään kansalla
niimiit lapsuuden aikansa muistot niin nerokkaat ja
arvolliset, kuin juuri Kreikan kansalla.

Vanhimmissa moissa eivät nimet, Helleni ja
kreikkalainen olleet tavalliset; sillä Hellenit elittä
Kreikan ensimiiiset asukkaat olivat Pelasgit, jotka
elivät maanviljelijöinä. Niimiit rakensivat mah-
dottoman suuret muurit äärettömistä kivimöhkä-
leistä, joitten jäännökset ovat säilyneet aina mei-
dän aikoihin asti. Heidän etevin epäjumalan kuva
oli Zeus Dodonasta, jota paitsi myöskin muita
epäjumalan kuvia palveltiin. Aikojen kuluessa täy-
tyi Pelasgien vetäydä takasin muitten kansojen
edestä, jotka sittemmin ottivat yhteisen nimen:
Hellenit. Mutta paitsi näitä tuli muista maista
Amukalmsill meren ylitse. Nämiit toivat mukaansa
kaikenlaisia taidetta Kreikanmaahan. Noin w. 1550
e. K. sanotaan Cekropsin tulleen Saisin kaupun-
gista Ekyptistä ja laskenut maalle Alttikaan. Hän
pidetään Attilan valtion perustajana ja luullaan
tänne toimittaneen uskonoppia, maanviljelystä ja
lakia, ja myöskin asettaneen avioliitot paremmalle
kannalle. Foinikiasta tuli melkein samaan aikaan
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Kadmo Boiotiaan, tuoden mukanansa tiedon puus-
tavikirjoituksesta ja muista sivistyksen keinoista.
Samaan aikaan nousi Donas Ekyptistii maalle Ar-
goon likitienoille ja perusti tänne valtakunnan,
jossa sittemmin Kreikan etelvimmät sankarit syntyi-
vät. Näistä kuuluisin oli Herkules, joka tällä Hel-
lenein sankari-ajalla pidettiin suurimmassa kunniassa,
kun muka oli vapauttanut maat hirviöistä jaros-
voista ja siis päässyt aikakautensa hyväntekijäksi.

14:nnellii vuosisadalla e. K. tuli Pelopi Vii-
Hii-Aasiasta hänestä nimitettyyn Peloponeson saa-
rentoon. Jälkeläisensä ottimat haltuunsa tämän
saarennon parhaat maakunnat, Elidin, Argolidin ja
Latoman, jossa myöhemmin Spartan kuuluisa kau-
punki syntyi. Attilan valtion oikea perustaja sa-
notaan olleen Teseo niminen sankari, josta vanhat
sadut paljon kummallista kertovat. Tämän satu-
man loistavista urostöistii on mainittava Helle-
nein kuuluisa sotaretki Troian eli Ilion kaupunkiin,
joka on Viihti-Aasiassa.

Paridi, Troian kuningas Priamon poika, oli
Spartasta vienyt Menelao kuninkaan puolison ni-
meltä Helena. Tämä konnantyö nostatti koko Krei-
kanmaan vihoihin. Kaikki ruhtinaat, erittäinkin
Odysseu Itakan saaresta kohosi tästä häväistyksestä
kostoa hakemaan. Nyt koottiin iso sotajoukko, joka
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kahdella sadalla laivalla vietiin Aasiaan. Mutta
Troian kaupunki oli lujilla muurilla linnoitettu ja
sen vallit ja tornit olivat hyvässä kunnossa.
Priamon vanhin poika, tuo mainio Hektor, oli
melkeän sotajoukon johdattajana. Ei voinut siis
syttyneestä sodasta niin pian loppua tulla, kuin
kreikkalaiset ensin olivat toivoneet. Kymmenen
vuotta tämä kauhea sodanmelske sanotaan kestäneen,
ennenkuin Hellenit petoksella valloittivat kaupun-
gin ja hävittivät sen tykkänään w. 1184 e. Kr.
Tämän tehtyänsä palasivat kreikkalaiset Helenan
kanssa kotiinsa. Tästä sodasta ynnä Hellenein pa-
luumatkasta on yksi Kreikan vanhimpia ja kuului-
sampia runoilijoita Homero tehnyt kaksi suurta
Iliadi ja Odysseia nimistä runoelmaa. Viimei-
sestä, joka kertoo Odysseon kummalliset vaiheet koti-
matkallansa, otamme muutamat seikat esitelläksemme,
jotka voivat meille antaa jonkunmoisen kuvauksen
kreikkalaisten oloista tällä malla.

Kun tiedot Merenkulussa wielä tähän aikaan
olivat hyvin vaillinaiset, täytyi Odysseon paljon
harhamatkoja kulkea, ennenkuin pääsi pieneen saa-
reensa ja perheensä tykö. Ensiksi joutui hän Uh-
ritkaan, josta hän tuulen ajamana tuli Kytlopi-ni-
misten ihmissyöjäin luokse. Kavaluudella pääsi hän
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kuitenkin heitä pakoon. Sittemmin kulki hän Si-
renmn saaren sivutse. Tämän aikaiset sadut sano-
vat näitten olleen neitikasvoisia hirviöitä, jotka
piiloskelivat veden alla, koettaen ihayoilla lauluil-
laan houkutella sivutsekulkijat tykönsä. Näistä tuli
Odysseulle kova vastus. Hänen täytyi pistää va-
haa kumppaniensa korviin, ett'eiwät kuulisi lumo-
jmn lauluja. Itsestänsäkin ei hän muuta neuvoa
nähnyt, kuin sitoa ruumiinsa purjepuuhunkiinni. —

Myöskin joutui hän haaksirikkoon, josta kuitenkin
pelastettiin, kun merenlmneet heittivät hanen exään
saaren rantaan. Sieltä löysi hanen kuninkaan ty-
tär Nausikaa, joka piikoinensa oli vaatepesossa.
Tama vei Odysseun kuninkaan hoviin, jossa hän
ystävällisesti otettiin vastaan. Sen aikaisten ta-
pojen mukaan istui hän pesään tuhkaan; kuningas itse
meni hanen tykönsä, tarttui käteensä javei vieras-
ten joukkoonruu'alle. Sitten tuli naispalvelijakorea
kultainen vesiastia ja hopeainen pesumalja kädessä
ja kaasi hanen kättensä päälle vetta, jopa asettikin
eteensä vienen pöydän. Sinne pani edeskäypä sit-
ten leipää, lihaa ja kasvoksia ja juomakaataja an-
toi hänelle vedensekaista viiniä. Nytpä uhrattiin,
joka tapahtui niin, etta muutamia viinin pisaroita
kaadettiin maahan ja maljat juotiin pohjaan. Toi-
sena päivänä sm Odysseu suuria lahjoja, kun sa-



56

noi, kuka oli. Kuningas varusti hänelle laivan,
jolla vihdoin viimeinkin pääsi kotiinsa. Täällä nyt
tapasi perheensä, oltuansa monta vuotta poissa. —

Tästä kreikkalaisen runoilijan kertomuksesta näemme,
mimmoisissa selvissä ja suorissa oloissa maailman
ylimykset siihen aikaan elivät. Nyt kääntykäämme
Hellenein historiaa tarkastamaan.

Vuosisatoja kului vielä jälkeen Troian hävit-
tämisen, ennenkuin voimme sanoa Kreikan histo-
rian luotettamaksi. Vähitellen syntyi tuo kreikka-
laisten omituinen luonne, joka ensiksi osottmkse yk-
sivaltmsuuden muuttamisessa toisiin hallitus-muo-
toihin. Sillä tähän saakka kaikissa Aasian ja Eu-
roopan kansoissa ei ollut muuta hallitusmuotoa,
kuin tuninkaan-valta, useinkin oli vallan ra-
jaton. Mutta kreikkalaisten keskellä syntyi aikojen

kuluessa seuraavia uusia hallitus-muotoja. 1. M-
mysvalta, joka on semmoinen että kaikki hallitus
on valtion ylimysten käsiin annettu. 2. Harva-
valtmsuus, kun ainoastaan muutamat ovat anas-
taneet korkeimman vallan. 3. Kansavalta, kun
koko hallitus on itse kansan kädessä, ja 4. Alhms-
valta, kun alhaiso hallitsee ilman rajoituksetta.

Kreikka oli jo ensi-moista jakaunut moniin eri-
tyisiin valtioihin, joissa milloin yksi milloin toinen
näistä hallitusmuodoista Pääsi voimaan. Kaikkien
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etevimmät valtiot vliwat Sparta ja Atiinm. He
tulivat pian koko Kreikan johdattajiksi. Kreikan
historian, loistavimmalla aikakaudella ovat muut
kaupungit ja maakunnat ainoastaan näitten voi-
makasten valtojen liittolaisina pidettävät. -^- Spar-
tassa pysyi kuninkaallinen valta vielä järkähtämät-
tömänä, kun tama hallitusmuoto jo melkein kaikista
muista Kreikan valtioista oli hävinnyt. Siellä
oli kaksi kuningasta hallituksen johdattajina. Mai-
nio Lykurgo-kuningas rupesi tämän valtion lain-
laatijaksi. Hänelle oli, näet, matkoillansa muilla
mailla karttunut paljon kokemusta jatietoa. Myös-
kin oli hän päässyt aikansa viismmpien kanssa ys-
tävyyteen. Ensiksi järjesti hän perintökuninkmn ja
kansankokousten väliseikat sillä tavalla, etta asetti
"vanhain neuwoskunta"-nimisen valtiolmtoksen.
Kunkin jäsenen piti oleman kumminkin kuuskymme-
nen vuoden vanha. Kuninkailla oli kaksi tärkeätä
etuisuutta: sotajoukon johdattaminen sodassa, jossa
heillä oli rajaton itsevaltmsuus ja ylimmäinen pa-
pinvirka. Lykurgo jakoi maan uudestaan jamuutti
siis vanhat nautinto-oikeudet, toiselle kannalle. Hän
sääsi, ettei mikään maan-omistaja saisi myydä a-
laansa, vaan olisi velvollinen kuolemansa jälkeen
jättää tama vanhimmalle poiallensa perittäväksi.
Mutta suurimman huolen ja tarkastuksen alaiseksi
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teki hän lapsen kasvatuksen, joka tykkänään muuttui
valtio-asiaksi. Jokaista äsken syntynyttä lastakat-
seltiin tarkasti, olisiko siitä ihmisen alkua. Jos
lapsi sitten oli rujokas eli muutoinkin heikko, hei-
tettiin se nälkään kuolemaan, sillä Lykurgo ei kärsi-
nyt muita kuin norjia ja terveitä kansalaisia. Lap-
set pysyivät äitiensä holhottavina aina 7:teen vuo-
teen asti. Sillä aikaa täytyi heidän alastomina
leikkiä laskea ja paljaina levätä ruokoheinillii, jotka
heidän itse omin käsin oli virrasta tuominen; ai-
noastaan talvismkana oli heille suotu muutamia
liimmittäväisempiä ruohoja vuotellensa panna.
Seitsemännestä vuodesta alkaen otti valtio lapset
kolonnaan huostaansa. Nyt elivät poikalapset,
luokkiin jaettuina, muutamien hallituksen asettamien
periiiinkatsojien hoidossa, joilla taas oli päällikkönsä,
jonka virkaa joku etevimmistä ja kunnioitettavim-
mista kansalaisista toimitti. — Näinpä syntyi kai-
kissa yksi henki ja yksi mieli, joka teki tasuuden
omaisuudessa mahdolliseksi.

Vanhojen kunnioittaminen painettiin syvästi
nuorten mieleen. Jokaisen nuorukaisen piti, kadulla
kulkiessa, seisahtuen vastata kunkin vanhan kysy-
mykseen, minkä matka ja mikä tehtävänä. Myös-
kin oli vanhojen seuroissa nuorukainen kielletty mi-
tään puhumasta, ellei häneltä kysytty. Samoin
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kuin lapset totuutettiin nälkää, valvomisia, kuu-
muutta ja kylmyyttä kärsimään, piti heitä taivutet-
tuinaan ruumiillisia tuskia sietämään. Sentiihden
otettiin täällä tavaksi, joka vuosi julkisesti ruos-
koilla hosua poikalapset, jotta veri purskahti ulos.
Tämmöisessä tilaisuudessa ei saanut rääkkäyksen alai-
nen olla tuskistansa tietäviinänsäkiiiin. Mutta täm-
möinen erinomainen jölseys ja kovuus ei ollut ta-
pana ainoastaan nuorison kasvattamisessa, vaan
kesti koko miesten elin-mkana. Lykurgo sääsi, että
atriat piti oleman julkiset ja kaikille spartalaisille
yhteiset. Näitten atrian kustantamiseen piti tunkin
kansalaisen joka kuukausi antaman joku määrä he-
delmiä ja viljaa. Ei kukaan tohtinut olla poissa
tästä atriasta, jonka esimmnen ruokalaji oli tuo
kuulusa musta liemi, joka oli sianpmstista, verestä
ja suolasta keitetty.

Lykurgo kielsi kulta< ja hopearahaa käyttämästä
ja sen siaan asetti hän rautaa?ahan tapaiseksi, että
muka tämän suuri paino estäisi ylellistä kaupanlii-
kettä. Spartalaisten ymmärrykselliseen opetukseen
ei kuulunut muuta, kuin kirjoitus-oppi välttämättö-
miin tarpeisiin ja muutamia sotaisia ja pyhiä lau-
luja, joita lauloivat juhlallisuuksilla jatappelumels-
keesen karatessa. Puheliaisuustmtoa he ylenkatsoivat,
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mutta koettivat jo nuoruudessa teroittaa lasten ym-
märrystä, totuttaen heitä ajatukseen ja miettimiseen.

Kun he nyt omituisuuksiensa kautta paljon erist-
ivät muista Kreikan asukkaista, ei ole ihmeeksi kat-
sottava, että heissä syntyi halu niistä eron saa-
maan. Olikin, näet, heissä semmoinen sodan-into,
ett'eiwät pelänneet ilman toisten kansojen avutta
sekaantua sotaan ulkomaalaisten kanssa. Lakinsa,
joka edistytti ruumiin terveyttä, oli vallan oman-
sa, kunnollisia soturia kasvattamaan. Myöskin oli
muita laitoksia, joitten tarkoituksena oli tehdä kansa
sotaiseksi ja saada se sodankauhistuksiin mieltymään.

Sotaleirissä oleskeleminen oli oikea juhlalli-
suus. Täällä lannistui vähän tuo elämän kovuus
ja tarkkuus ja olonsa tuli vapaammaksi. Sodan
saalis antoi heille varaa jonkinmoiseenylellisyyteen-
kin erittäin ruuassa. Purpuravärinen puku, johon
spartalaiset sodassa olivat vaatetetut, seppeleet,
joilla tappeluun mennessänsä koristivat hiuksensa,
huilujen sointo ja laulujen kajahus, joka innostutti
heitä, vihollisten vastaan rientäessä, kaikki tämä
teki tuon muuten kauhistavan ja peloittavan so^
dan heille oikeaksi riemu-juhlaksi.

Mitkä urhoollisesti sotien kaatuivat tappelu-
tanterella, haudattiin laakeripuun oksilla seppelöit-
tyinii. Mutta vielä isompi kunnian-osoitus oli se,
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kun joku purpuravaatteisin käärittynä laskettiin hau-
taan. Ainoastaan sodassa kaatuneitten haudoille
saatiin nimet panna. — Mutta pelkurit tulivat
kovimman pilkan ja häväistyksen alaisiksi. Joka
oli rivistänsä paennut, suljettiin kaikista voimis-
telemisen harjoituksista, ei saanut mitään ostaa eikä
myydä, tahi pantiin johonluun yhteiseen paikkaan
kilpi kädessä seisomaan sivutsemenijäin pilkattavaksi.
Lykurgo määräsi myös, ett'ei kaupungilla saisi olla
muuria eli muita linnoituksia; kansalaisten urhool-
lisuus olisi muka oleva sen ainoana turvana. Tämä
yleinen sodanhalu oli myös syynä siihen, ett'ei mi-
kään wapaa ihminen ryhtynyt mihinkään käsityöhön
eikä maanviljelykseen, vaan jättivät semmoiset toi-
met kokonaan orjille, joita muutoinkin pahasti koh-
deltiin.

Muutamia vuosisatoja myöhemmin kuin Sparta,
sm myöskin toinen kreikkalainen päiivaltio, Atänm,
uuden lakilaatimuksen ja hallitusmuodon. Jo ai-
tasin oli Atänassa syntyvä tasavaltainen henki pa-
koittanut kuninkaanvaltaa peräytymään. Viimeisen
kuninkaan, Kodron kuoltua, kumottiin koko kunin-
kaaniisalta ja sen siaan asetettiin arkonta-niminen
hallitusmies jonka piti hallituksestansa tiliä tekemän.
Alussa valittiin tämä ylimmäinen virkamies elin-
aikaiseksi mutta pian määrättiin tämä virka-aika



62

kymmeneksi vuodeksi ja vuodesta 682 e. Kr. va-
lituin yhdeksän arkontaa, joitten virka-mta ei kes-
tänyt muuta kuin vuoden aika. Mutta vielä
puuttui atänalmsilta sopivia lakia. Semmoisia
antoi nyt viisas Soloni kansalaisillensa w. 594 e.
Kr. Hän jakoi ihmiset varallisuutensa jälkeen nel-
jään luokkaan. Ainoastaan kolme näistä taisivat
valtiovirkoja toimittaa; neljännellä, jota oli kmk-.
tien lukuisin, oli niinkuin muillekkin oikeus kansan-
kokouksissa huutonsa antaa. Näillä kokouksilla oli
rajaton valta kaikissa hallituksen asioissa. Sillä
näissä vahvistettiin kaikki lait, päätettiin sotaan
ja rauhaan kuuluvista seikoista, valittiin kaikki vir-

kamiehet j. n. e. Kun joka miehellä täällä olivat
samat oikeudet niin oli kunkin atänalmsen huudollaarvonsa. Sentähden koettikin Soloni tehdä kan-
salaisoikeuden saamisen vaikeaksi. Hengen-uhallakiel-
lettiin ulkomaalaisen kansankokouksiin tulemasta. —

Varsinainen tuomio-istuin, jossa rikokset rangais-
tiin, oli Areopago, jonkaistunnot tapahtuivat öisin.

Solonin etevimpiii sääntöjä oli se, että jokai-
nen kansalainen sm omaisuudestansa jiilkeenpäiitöksen
eli testamentin tehdä, mikä ennen oli ollut kielletty.
Nyt vasta muuttui omaisuus omistajan oikeaksi
omaksi. Ei tarvinnut tenenkiiiin isäänsä vanhoilla
päivillä elättää, jos ei tämä ollut opettanut hä-



63

nelle mitään elatuskeinoa. Lasten kasvattamisen
heitti Soloni kokonansa vanhempien huoleen. Mutta
voimistelemisen oppi oli myös Atänassa piiä-asia
lapsen kasvattamisessa. Edistäiiksensii isänmaan rak-
kautta, oli Soloni antanut asetuksen semmoisen, että
sodassa isänmaan hyväksi kaatuneitten lapset olisi-
vat valtakunnan kustannuksella kasvatettavat; hei-
dän muistonsa ylistettiin myös julkisella hautauk-
sella ja kiitospuheilla. Joka pahasti kohteli köyhää,
lasta eli orjaa, pidettiin rikoksen alaisena ja oli oi-
keuteen haastettava. Tämmöinen lempeys ja vii-
saus ovat Solonin antamissa laissa merkittävät.

Vaikka Hellenit olivat moniin pieniin valtioi-
hin jakauneet, olikuitenkin paitsi yhteistä kieltä monta
seikkaa, jotka liittivät heidät yhteen. Semmoisia
olivat yhteisten jumalien palvelus, yhteiset juhlal-
lisuudet, ennustuspmkat ja liittokunnat. Kreikka-
laisten ennustuspmkoista oli Delfoi suurimmassa
arvossa pidetty. Täällä oli Apollo nimiselle ju-
malalle rakettu templi, jossa Pythia niminen nais-
pappi puhui ennustukset. Tämmöiseen paikkaan,
näet, tultiin aina jumaluudeltaneuvoa pyytämään,
kun ei omin päin tahdottu tärkeihin toimituksiin ryh-
tyä tahi muuten salaisista asioista tietoa tarvittiin.
Kun nyt Delfoin ennustuspmkka oli suuressa mai-
neessa ja arvossa, oli sille neuvonpyytäjiltä ylen
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paljon antimia karttunut, joitten joukossa olikalliita
taideteoksiakin.

Ihteisistä kansan juhlallisuuksista oli Olym-
pian kilvoitusleikit kaikkien etevimmät. Nämiit
vietettiin Elidin maakunnassa. Siihen paikkaan,
jossa niimät leikit tapahtuivat, oli tehty kovin pitkä
rata, jonka vasen puoli oli ratsuharjoituksiin ja oi-
iea jalkamiesten tmsteluksiin määrätty. Ili ympä-
rin, niin laajaan kuin silmä kantoi, istuivat kat-
sojat pitkissä rivissä ja innostuttivat riemuhuu-
doillaan kilvoittelijoita, milloin kiittäen milloin moit-
tien. — Aön vietettyä uhrilla ja lauluilla juma-
lien kunniaksi, aljettiin leikit auringon noustessa.
Tmstelus tuomarit istuivat laipion sisäpuolelle ja
kilvoittelijat astuivat esiin aloittaaksensakilpajuok-
sun. Joka ensiksi pääsi perille, sen nimen ja syn-
tymäkaupunkin huusi nyt julistajakaikkien kuultavaksi.
Nyt kajahtivat kummut laaksot yli ympiirin voitta-
jan nimen ylistyksestä ja katsojain riemuhuudoista.

Ajomies seisoi pystyssä kaksipyöräisissä vaunuissaan
ja tuimat hevosensa riensivät muitten kanssa ra-
dalle, jonka päässä seisoi kaksi patsasta, joittenväli
vaunujen piti kiertämän, palataksensa kaksitoista ker-
taa samaa matkaa. Myöskin ruvettiin nyrkkisille
ja ratsukilvoitukseen. Juhlallisuuden wiimeinen päi-
vä oli voittajani palkitsemiseen määrätty. Tämä
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tapahtui, sitten kuin pyhässä ahossa oli uhria tehty.
Voittajat tulivat komeissa vaatteissa, palmu-oksia
kädessä, vieläpä huilunsoittajiakin seurassansa. Kun-
niapalkinto oli seppele öljypuun oksista, jonka tms-
telustuomarit laskivat voittajan päähän. Täm-
möisen palkinnon saaminen oli suurin kunnia Krei-
kassa ja voittajan kansalaiset luulivat syntymäkau-
puntinsa hänestä saaneen ison kunnioituksen. He
toivat hänen, riemukulkua käyden, lauloivat hänelle
ylistyslauluja ja asettivat wartalotuwansa Olym-
piaan, jossa jälkeisinä aikoina monta sataa sem-
moista on ollut nähtävänä. Voittajmn nimet tu^
livat kuuluisiksi ympäri koko Kreikanmaan. Eräs
vanha kreikkalainen kuoli ilosta, kun syleili poi-
kaansa voittajana, ja hautauksellansa olivat kaikki
Olympiassa olemat kreikkalaiset saapuvilla. Dia-
gora, jalomielinen Helleni Rodon saaresta oli itse
ennen kruunattu voittajaksi Olympiassa jatoi van^
haan ikään jouduttuansa molemmat poikansa sinne,
jossa kumpikin voitti kunniaseppeleen. Mutta ja^
lomielisesti laskivat nuorukaiset seppeleensä isänsä
päähän, nostivat hänen hartioillensa ja veivät hä-
nen katsojain keskelle. Kaikki huusivat hänelle on-
nen toivotuksia ja heittivät päällensäkukkasia. Van-
hus ei voinut näin suurta onnea kannattaa, vaan
vaipui, kaikkien nähden, kuolleena maahan.
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Nämiit Olympian kilvotus-leikit tapahtuivat
säännöllisesti joka neljäs vuosi heinäkuussa. Kai-
kenlaisia taituria kokoontui tänne toistensa kanssa
kilvoittelemaan. Huiluinsoittajat ynnä muut sem-
moiset lauloivat kaikkien tuullessa laulunsa, taistel-
len etuisuudesta. — Kaiken tämän kautta pääsi si-
vistys hyvin edistymään. Täällä saivat ystävät,
oltuansa kauan erillänsä, nähdä toisiansa. Täällä
syntyi useinkin ystävyys erityisten ihmisten ja ko-
konaisten kaupunkienkin välillä. Niimät kilvoitus-
leikit, jotka olivat koko Kreikan yhdistyssidc, perus-
tivat sittemmin yhteisen manluvun. Nelivuotista
aikaa, joka kului näitten juhlallisuuksien välillä, sa-
nottiin Olympiadiksi.

Hellenien sorea ja helposti muodostuvakieli oli
vielä toinen side, joka yhdisti erityiset lahkot yh-
deksi kansaksi. Hyvin varhain kukoisti Hellenein
kansassa runollisuus. Innostuneet runoilijat ovat
runoelmilla, jotka meidän aikoihin asti ovat säily-
neet, ylistäneet sankarien jaloja urostöitä. Sittem-
min, kun kirjoitustaito tuli tutuksi, edistyi runolli-
suus yhä paremmin. Jälkeenpäin rupesivat tieto-
viisaat ihmiskunnan tärkeitä asioita tarkastelemaan
ja tutkimaan, levittäen opetuksillansa tiedon valoa
ympäri Kreikanmaata. Näihin kuuluvat Pythagora,
Sokrates, Plato y. m.
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Kaikkien tiedeitten ja tmdeitten jopa kreikka-
laisten omituisen elämänkin keskuus oli Atiinm.
Spartassa taas elettiin omin päin eikä huolittu
toisten vehkeistä paljon mitään. Atänaö olikomein
ja rikkain kaupunki koko Kreikassa. Varhain aamui-
sin tulivat maalaiset huutaen laulaen kaupunkiin,
tuoden mukanansa myytävät elatusmneet. Nyt
avattiin rihkamapuodit; vähitellen tulivat kadut
ihmisiä täyteen ja pauhina karttui karttumistansa.
Aksi osa porvaria meni töihinsä ja toiset taas ha-
josivat kukin tahansa, mikä minnekin. Edellä puo-
lipäivää ja ehtoolla kiiveltin pitkin Ilisson rantaa
ja ympäri kaupunkia. Mutta kaupungin valtato-
rilla oli väenpaljous kuitenkin aina tihein. Täällä
pidettiin usein kansankokouksia, täällä oli Senaatin
kokoushuone ja Arkontmn tuomioistuin; yli ym-
piirin oli rihkamapuotia kultaseppien pajoja ja par-
ran-ajelimn työpaikkoja. Niimät paikat olivat aina
täynnä «uteliaita ja laiskuria. Useat harjoittelivat
myös metsiinkäyntiä ja voimistelemista. Kylpemättä
eivät ntiinalaiset voineet olla yhtä pmviiäkiin. Rik-
kaammat pitivät kylpy-lmtoksia omissa asumuksis-
saan, vaan köyhemmät kävivät yhteisissä kylpyhuo-
neissa. Useammat atänalmsista pitivät lyhyitä alus-
vaatteita ja niitten päällä jonkunmoisenkauhtanan,
joka peitti ruumiin kokonaan. Tämä päällystakki
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oli tavallisesti painamaton, vaan rikkailla oli se
kalliimmista ja painetuista kankaista tehty. Kat-
sottiin kaikille tärkeäksi oikein niipperiisti kääriä tämä
kauhtana ympärillensä. Myöhempinä aikoina käy-
tettiin paljon woiteita. Naiset asuiwat erinäisessä
huone-osassa ja oliwat melkein kokonaan suljetut
muitten yhteiselämästä. Atiinassa käytiin tavalli-
sesti jalkasin, mutta rikkaat käyttiwät waunuja ja
kantotuolia; tahi antoiwat seurassaan olewan orjan
kantaa tuolin, johon heidän torilla eli kiiwelyksillii
ollessaan sopi istua. Varakkaat koristiwat huonei-
tansa, miten parmten woiwat. Ruokapöydän tar-
joomat nautinnot oliwat atänalmsille hywin mieleen.
Monta ruokalajia 'hankittiin kaukaisista maista,
Maikka Kreikllnmaa olikin hywin rikas hywistii he-
delmistä, kasvaksista, kaloista ja muista luonnon
tuotteista. Atria alkoi tavallisesti linnunmunilla
ja loppui puunhedelmillii. — Kreikkalaiset eivät is-
tuneet syödessiinsä, vaan makasivat makuu-sohmilla
niinkuin itämaalmsten tapa oli. Kesti-atrioilla oli
ruokasali täynnänsä juhlasavua ja muita hyvän-
hajuisia suitsutuksia. Viinapöydällä kimalti hopea-
ja kulta-laatukoita, jotka useinkin olivat kalliilla ki-
villä koristetut. Kukin vieras seppelöitiin ja jo-
kaisella oli orja takanansa. Iloisissa seuroissa va-
littiin arvanheitolla yksi juomakuninkaaksi. Tämä
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määräsi kaikki pitoihin kuuluvat seikat, esitti muis-
tomaljat, sääti leikillisiä juomalakia j. n. e. Rie-
muisat laulut ilahuttimat vierasten sydämiä; lyyry*)
kävi ympäri koko seuraa ja jokaisen täytyi laulaa
joku laulu, kun vuoronsa tuli. — Kreikkalaisilla oli
kovin paljon orjia; ainoastaan Attilassa oli niitä
lähes 400,000. Nämiit toimittivat kaikenlaisia
asioita; he olivat palvelijoina, keittäjinä, lasten-
opettajina, lukijoina, kopioitsijoina j. n. e. Maalla
olivat maanviljelys ja karjanhoito niitten toimi-
tuksina. Sota-vankeuteen joutuneet tehtiin tavalli-
sesti orjiksi. Myöskin ostettiin orjia varsinaisilta
orjankauppimlta. Poikalapsen syntyessä ripustettiin
seinälle seppele öljypuun oksista, mutta jos tyttö-
lapsi oli syntynyt ripustettiin villainen rihma.
Öljypuun oksa, näet, viittasi maanviljelys-toimiin
ja tuo rihma vaimollisiin askareisin. Kun oli lapsi
henkinensä pmvinensä kokonaan isän vallassa, las-
kettiin jokainen äsken syntynyt lapsi isänsä jattmn
juurelle. Jos tämä nosti sen helmaansa, oli hän
sillä ottanut velvollisuudeksensa kasvattaa lapsi.
Mutta jos hän antoi sen olla koskematta, piti lapsi
tapettaman tahi heitettämän oman onnensa nojaan.
Viimeisinä aikoina tapahtui tämmöinen julmuus

*) Lyyry oli kreikkalaisten wanhin soittolalu.
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hyvin harvoin. Seitsemännellä eli kymmenennellä
päivällä jälkeen syntymisen tehtiin kaikille sukulai-
sille uhri-atria, jossa lapselle annettiin nimensä.
Nyt kirjoitettiin nimi sukuluetteloon ja vanhempien
täytyi vannoa lapsen olevan heidän omansa. Kah-
deksannentoista vuoden iässä piti nuorukaisen sota-
palvelukseen lähtemän. Alttarin juurella oli hänen
pyhä vala vannominen ei milloinkaan häpäisevänsä
valtion sota aseita vaan uhraavansa hengen isän-
maan hyväksi. Hellein kun pääsi kahdenkymmenen
vuoden ikäiseksi, pantiin sukunsa mieslukuun. Nyt
sm hän käydä kansankokouksissa, hakea valtiovirkoja
ja itse tavaransa holhoa. Nuorison sivistyskeinot
olivat voimisteleminen ja soitanto; voimistelemista
opittiin Gymnasio nimisissä opetuslaitoksissa. Nii-
mät olivat suuret rakennukset, joitten ympärillä oli
puutarhoja ja pyhä aho. Myöskin oli niissä kyl-
pyhuoneita ja isoja salia, joihin puhelijat ja tieto-
viisaat kokoilivat oppilmsensa. Soitannossa, ru-
noelmatmteessa ja muissa tieteellisissä aineissa sai-
vat lapset opetusta erityisiltä koti-opettajilta. Ku-
vaveiston, maalauksen jarakennustaiteen saattivat
kreikkalaiset erinomaisen korkealle kannalle; kuva-
ni eistolliset teoksensa eivät vielä ole eteviimpiiinsä
nähneet. Ihtä kuuluisat ovat he tieteellisistä ja
runollisista harjoituksistaan. Heistä on kaikki sivis-
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tys lähtenyt; he ovat päässet muitten kansojen
opettajiksi.

Ottakaamme nyt tämän kansan ulkonainen his-
toria tarkastelluksemme. Kreikan ulkonainen rauha
häirittiin ensiksi w. 490 e. Kr., kun persialaiset sa-
mosivat maahan. Tuli, näet, iso persialainen so-
tajoukko kuudella sadalla aluksella ja nousi maalle
Attilan rannikkoon. Täällä tuo urhoollinen Mil-
tiade Maratonin lakeudella hävitti koko persialaisen
sotavoiman. Mutta persialaiset eivät jättäneet sitä
asiaa siksensii, vaan Xerxes-kuningas vei vähän ai-

kaa jälkeenpäin äärettömän sotavoiman Kreikan-
maalle. Salaminin saarella, Atänmn likipmkoilla
nousi ankara meritappelu, jossa kreikkalaiset Temis-
toklen johdatuksella saivat oivallisen voiton, hä-
vittäen melkein tykkänään vihollisten laivaston.
Tämä sota, jossa kreikkalaiset yhä pääsivät voitolle,
kesti vielä muutamia kymmenkuntia vuosia, kun-
nekka sota itsestään taukosi noin v. 449. Mutta
valitettavasti syttyi Spartan ja Atänmn välillä
keskinäisiä riitoja, jotka pian muuttuivat verisiksi
sodiksi, jotka aikaan pitkään turmelivat varallisuu-
den ja toimellisuuden. Kun valtioitten voimat
näistä kestävistä riidoista uupuivat, pääsi Make-
donian kuningas Filippo sekaantumaan Kreikan si-
sällisiin oloihin. Hänen oli sitten helppo asia, pa-
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koittaa kreikkalaiset valtaherruuteensa mieltymään.
Poikansa Aleksantero Suuri päätti isänsä alkaman
työn. Kreikan vapaus ja itsenäisyys meni palaa-
mattomiin. Makedonian valtakunnan hajottua, koetti
Kreikka riutuvmsena jäännöksenä vapauttansa suo-
jella. Mutta jo w. 146 e. K. tuli tämä maa Roo-
man käskyn alaiseksi ja pysyi nyt roomalaisten val-
taan yhdistettynä. Kun tämä w. 395 jälkeenKris-
tuksen jaettiin kahteen osaan, läntiseen ja itäiseen
valtakuntaan, pantiin Kreikanmaa itäiseen kuulu-
maan. Itäinen valtakunta, jonka pääkaupunki oli
Bysantsi (Konstantinopel), tuli Kreikan keisarikun-
nan nimiseksi. Tämä valtio, johon nyt varsinai-
nen Kreikka oli liitetty, tuli w. 1453 j. Kr. turkki-
laisten haltuun. Näitten orjuudessa kreikkalaiset
pysyivät, kunnekka turkkilaisten kovuus ja julmuus
karttui siihen määrään, että heidän väkisinkin täy-
tyi ruveta maansa vapauttamiseen. Tämä onnis-
tui heille viimein monivuotisten wmhetten ja kär-
rnysten jälkeen. Kreikka tuli nyt jälleen itsenäiseksi
valtakunnaksi.

9. Roomalaiset.
Toinen vanhanaikaisen historian pääkansa on

roomalaiset. — Eteläiseen Italiaan asettui jo var-
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hain kreikkalaisia siirtokuntia. Mutta vanhimmissa
aioissa kansoitti monta itsenäistä kansakuntaa tätä
viljamaa maata, joka viimein joutuikokonaan Roo-
man haltuun. Näistä kansoista ovat etruskalmset,
jotka levisivät yli ison osan Italian saarentoa,
mainittavat. Maan viljmsuus työnsi asukkaansa
maanviljelyskeinoon ryhtymään, mutta etruskalmset
eivät ainoastaan osanneet maatansa viljellä, vaan
olivat myös moniin tmteisin pystyneet. Erittäin-
kin ovat he edistyttiineet kaikkia, mitä ulkonaiseen
epäjumalan palvelukseen kuuluu, niinkuin uhria, juh-
lallisuuksia, juhlakiiytöksiä ja ennustustmtoa. Heistä
ovat roomalaiset saaneet parhaimman osan sivis-
tyksensä alkusiemeniä. Rooman vanhin historia
on himeän hämäryyden peittämä. Romulo ja Remo
ovat niitten miesten nimet jotka huhtikuun 21 päi-
vänä vuonna 753 e. Kr. sanotaan perustaneen
Rooman mmlman pääkaupungin. Siis, kun tämä
tapahtui, oli Adrian meren toisella puolella Salo-
moni jo aikaa sitten vaipunut kuoleman uneen jopa
Olympian kilvoitus-leikitkin aljetut. Romulo hankki
uuteen kaupunkiinsa asukkaita ja rupesi sitä kunin-
kaana hallitsemaan. Hän jakoi kansan kolmeen lah-
koon ja tunkin lahkon kymmeneen luotkaan eli ku-
rinan. Itse kansa jakaantuikahteen säätyyn:patri-
siat eli ylimysmiehet ja plebeijat eli alhmsolmset.
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Näitten säätyjen välillä syntyi alinomaisia riitoja,
jotka kestivät vuosisadat läpitsensä. Patrisioille,
jotka luultavasti olivat alku-asukkaat, olivat, näet,
kaikki valtiovirat annetut; niin esimerkiksi otettiin
ainoastaan heidän joukosta Romulon asettaman
senaatin jäsenet. Kuningasten valta oli melkein
samalatnen, kuin Kreikan ruhtinailla ennen oli ol-
lut. He olivat ylimmäiset sotapäälliköt ja ylim-
mäiset papit, kutsuivat kokoon Senaatin jakansan-
kokoukset, kun valtion laista, sodan ja rauhan asi-
oista oli päätettävä. Ei mihinkään valtiolliseen
toimeen ollut rupeaminen, ennenkuin jumaloilta oli
neuvoa haettu. Tämmöinen tiedusteleminen oli
augura ja haruspisi nimisten pappien tehtävä. Nä-
miit ennustivat lintujen lennosta ja viserryksestä,
kanain syömisestä, ukkosen jylinästä, ukontulen lei-
mauksesta ja muista senkaltaisista. Kaikki niimät
laitokset oliwat alkuansa etruskilaisia. Kuninkaalli-
sen arwon merkit oliwat myös etruskilaista synty-
miiperää. Kuninkaan edellä tiimi kaksitoista liktori-
nimistä miestä, jotka kukin kantoiwat warpukimpun,
jossa rippui kirwes, merkiksi muka että kuninkaan
oli oikeus hengeltä rangaista.

Romulon jälkeen hallitsi Numa, joka on val-
tion oikeana perustajana pidettävänä. Parhaasta
päästä koetti hän alammstensa sydämmiin juurit-
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taa jnmalien kunnioittamista ; heistä sanoi hän la-
kiensa ja laitostensa lähteneen. Hän sääsi monta
uutta tapaa jumalanpalmeluksessa ja piti tarkan
huolen, että nuot pidettäisiin pyhinä. Mikä Ro-
mulon hallitessa oli ollut kuninkaallista alusmaata,
jakoi Niuna pellottomille kansalaisille, että he muka
jättäisivät sotahalunsa ja mieltyisivät rauhallisiin
toimiin. Sittemmin jakoi hän koko Rooman alan
osakuntiin ja asetti jokaiselle tarkastajansa, jonka
piti kirjoittaman, kuka huolettomasti ja kuka hyvin
peltonsa viljeli että kuningas muka tietäisi ahkerat
palkita. Lakinsa oli naisille ylm ankarat; he eivät
saaneet viiniä juoda eikä ollenkaan miesten toimiin
sekaantua. Amioliitto pidettiin semmoisessa pyhyy-
dessä, että 580 vuotta jälkeenkaupungin perustuk-
sen oli kulunut^ tun rnsimmnen avioliitto rikottiin.

Tämän viisaan lakilaatijan jälkeinen oli Tullo
Hostilio, joka Paljon laajensi Rooman aluskuntaa.
Seuraava kuningas Anto Martio rupesi laivaston
rakentamiseen ja hänen jälkeisensä Tarkvinio Prisko
on maineensa saanut noitten mahdottoman suurten
kloakkien rakentamisesta, jotka olivat isojen kupujen
näköiset. Myöskin rakensi hän yhteisten tmstelus-
leikkien pitämiseksi kuuluisan "Cirkus"-nimisen näy-
telmäpaikan. Sen ympärillä oli lavitsoita ja itse
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Sirkuksen ympärys oli niin suuri, että siihen mah-
tui 200,000 henkeä. Tähän suunnattomaan raken-
nukseen, jonka jäännökset vieläkin käyvät katsojista
ihmeeksi, täytyi Tarkivinion pakoittaa alhaiso päi-
vätöihin. Tämä kuningas kävi myöskin onnellisia
sotia naapurikansojansa vastaan ja voitti suuren
saaliin. — Servio Tullio, joka seurasi häntä hal-
lituksessa^ rupesi uudestaan jakamaankruunun alus-
maita pellottomille ja pääsi sen kautta alhaison suo-
sioon. Myös jakoi hän asukkaat sekä kaupungissa
että maalla kolmeenkymmmteen osaan, jotta kansan
olot ja asiat enemmin tulisivat näkyville ja selville.
Tämä kuningas päästi uusilla laitoksillaan myös
Plebeijat jonkunmoiseen mahtmvuuteen, vaikka Paa-
valia vielä pysyi patrisimn hallussa. W. 534 e.
Kr. nousi viimeinen Rooman kuningas Tarkvinio
Superbo kuninkaan-istuimelle. Väkivaltaisuudes-
tansa syntyi liitto, jonka johdattajana oli Bruto,
Tarkvinio, joka oli poissa sodassa, pantiin kunin-
kaan-arvolta pois ja koko kuninkuus poistettiin.
Sen siaan asetettiin kaksi ylimmäistä virkamiestä,
joita sanottiin konsuliksi. Nämiit piti valittaman
joka vuosi patrisimn säädystä. Tämä tapahtui 509
e^ Kr. Rooman ensimmset konsulit olivat Bruto
ja Kollatino. Rooma oli nyt siis tasa- eli vapa-
valtio.
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Mimmoinen urhoollinen henki ja isänmaan-
rakkaus näistä moista alkaen syntyi roomalaisissa,
näyttäköön seuraava kertomus.

(»trurian kuningas Porsenna oli ottanut suoje-
lukseenpa Roomasta ajettua Tarkviniota ja lähti
nyt suudella sotajoukolla Roomalle, asettaaksensa hä-
nen muta oikeuksiinsa. Jo oliwat etrurilmset aiko-
muksessa, pakenewia roomalaisia takaa ajaen, eräästä
sillasta hyokaista kaupunkiin. Silloin kehoitti Ho-
ratio Kokl^ niminen mies innollisesti kansalaisiaan
siltaa hävittämään, lumaten itse pidättää viholliset,
kunnetta siliä olisi revitty. Tämä tapahtui; hän
ynnä taksi muuta sota-urosta viivytteli viholliset
niin kauan, kuin silta rikottiin. Mutta kun hän
näki sillan hajota rämähtävän, viskausi hän täy-
dessä sota-asussa virtaan jauiskenteli omiensa luokse
toiseen rantaan, maikka mihollisten heittokeihäät
viuhahtivat ympärillänsä.

Mutta Porsenna ei peräyttänyt piiritystä.
Kova nälkä rupesi kaupungissa riehumaan ja epä-
toivo voimat uuvuttamaan. Tässä tuskassa esit-
teli eräs nuori roomalainen, Musio Skiivola, se-
naatille, Porsennan tapettamisen ainoana keinona
tästä puuhasta päästä. Itse meni hän sentiihden
viikipuukko takin alla vihollisten leiriin ja tunkeu-
tui aina kuninkaan-istuimelle, jonka vieressä istui
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kirjoittaja. Tämän luuli nyt Musio kuninkaaksi ja
tappoi hänen siihen paikkaan. Kun hän sittenMN-
tiin kiwi ja aseet riisuttiin häneltä, jutteli häll Por-
sennalle, että Rooman nuoriso oli valalla manno-
nut tappaaksensa hänen. Kuningas uhkasi «yt heit-
tää hänen tuleen, ellei kohdatkoon tarkemmin selit-
täisi tämän liiton seikkoja. "Katso, sanot Musio,
"kuinka vähän he ruumiistansa pitävät/joilla on
kunnia ja maine odotettavana" — ja nämiit sanat
sanottuansa laski hän oikean kätensä uhri-alttarilla
palavaan tuleen ja poltti sen siinä, mitään tuskan
tuntoa osoittamatta. Kuningas otatti hänen tu-
lesta pois ja päästi vapauteen.

Kuninkuuden poistaminen koroitti paljon patri-
simn valtaa ja kun kansa oli ulkonaisen rauhan
voittanut, kävivät patrisiat yhä jylsemmilsi ple-
beijia kohtaan. Tästäpä syntyi sisiillisiä riitoja,
jotka masensi valtion voimat. Viimein syttyi si-
sällinen kapina ilmituleen ja silloin valittiin ensi-
mmnen Diktatori-niminen virkamies. Kun kova
hätä ahdisti valtakuntaa, valittiin tämä virkamies,
joka sm kokonaisen itsevaltmsuuden puoleksi vuo-
deksi. — Nyt koetettiin lievittää plebeijmn tilaa.
Maksuun kykenemättömien velat annettiin anteeksi
ja ne jotka velasta olivat vankeuteen pantuina,
päästettiin vapaiksi. Vähän myöhemmin w. 494
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e. saiwat plebeijat oikeuden, waliw omasta sää-
dysiänsä kaksi wirkamiestä, nimeltä kansantribunat,
jotka^wuosittain muutettiin. Sittemmin muutettiin
ne limultansa kymmeneksi. Heidän oli welwollisuus,
suojella kansa patrisiain itsewaltaisuudesta. He tai^
simat, näet, kiellollansa kaikki senaatin päätökset mi-
tättömiksi tehdä, jos niimät loukkaisiwat kansan etua.
Itfiensä »uolesta oliwat ne pyhinä ja loukkaamat-
tomina pivettäwiit.

Nyt ivasta alkoi meteli Roomassa, kun patri-
siat kaikin voimin koettivat etu-oikeutensa suojella
ja plebeijat taas pyrkivät valtiolliseen tasa-arvoon.
W. 445 kumottiin se sääntö, joka kielsi avioliittoa
vatrisian ja välillä. — Tämän sisällisen
metelin pauhatessa, hätyytti myös ulkonainen vaara
Roomaa. Gallilaiset, jotka olivat urhoollista ja
raakaa sukua, tunkeusivat Alppien yli, valloittaen
ison osan Pohjois-Italiaa. Roomalaiset koettivat
sovintoa hieroa. Vaan turhaan, sillä gallilaiset,
kun Klusion kaupunkia piirittäessä huomasimat, että
myös roomalaisten lähettiläät olivat aseisin tarttu-
neet kaupunkia suojellaksensa, lähtivät he liikkeelle
Roomaa vasten, tätä kansan-oikeuden rikkomista
muka kostaaksensa. Kaikki pakenivat pakenemistaan
puoluskuntmn tmsteluksista uupuneesta kaupungista.
Ainoastaan kahdeksankymmentä vanhaa ukkoa, jotka
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ennen oliwat olleet pappina jakonsulina, eimät tah-
toneet eniiän isiensä kaupunkia jättää, maan istuiw at
pitkiin malkoisiin kauhtanoihinsa puettuina torille.
Hämmästyneinä hyöttäsimät miholliset kaupunkiin,
joka poltettiin tuhaksi. Kapitolion luja linnoitus
teki mielii heille mastarintaa. Tämän koettimat nä-
lällä antaumiseen pakoittaa, maan turhaan, sillä nälkä
rupesi heitit itsiäkin ahdistamaan, ett'ei Heidin muuta
neumoa ollut, kuin matkoille lähteä tyyty/n tuhan-
teen kulta-naulaan. /

Pian syntyi sisällinen meteli uudesti. Viimei-
set kowat aiat oliwat kartuttaneet köyhäin melat ja
rikkaat patrisiat rasittimat, minkä wvjwat, köyhiä
mirkamiehiänsii. Mutta kansantribunat koettimat
kaikin moimin plebeijain asiaa edistyttää. Tämä
onnistuikin heille niin^ että m. 366 e. Kr. määrät-
tiin myöskin plebeijain oleman konsulimirkaan ma-
littawia. Nyt altoimat taas malloittamisen sodat.
Koman taisteluksen jälleen moitettiin m. 298 e. Kr.
samnitain Miikemii kansa ynnä muita italilaisia kan-

, soja, jotta muutamien wuosien kulutwa koko Italia
oli Rooman käskynalaisena. Komin sota oli roo-
malaisilla Epiron kuningasta Pyrroa mastaan, joka
lukuisella laimastolla tuli Italiaan, tuoden mukaansa
norsuja, joita ei ennen Italiassa nähty. — Rooman
hallitusmuoto oli nyt aikojen kuluessa täydellisesti
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Muodostunut ja tämä teki roomalaisille mahdolliseksi
mmlman hallitsijoiksi pyrkiä. Näillä ensimmsillä
vuosisadoilla jälkeen tasavallan asettamisen elivät
roomalaiset suurimmassa kohtuullisuudessa, mallan
taipumattomat kreikkalaisten hempeytymiseen jaheh-
kuvmsuuteen. Maanviljelys oli heistä kunniallisin
elantokemo. Tähän asti nautittiin leivän siassa
jonkunmoista jauhopuuroa. Mutta kun he olivat
valloittaneet nuot rikkaat kreikkalaiset kaupungit,
eneni varallisuus ja sen ohessa myöskin hekumalli-
suus. Jo näillä moilla aljettiin Roomassa hopea-
rahaa tekemään. Mutta vaikka näin vähitellen
rikkaus yltyi, oli kuitenkin vielä kunnollisuus japä-
tevyys hyvällä kannalla. Samnitat lähettivät
Kurio Dentatolle, Pyrron voittajalle, rauhan hie-
rojia, Lähettiläät tapasivat hänen istuvan rahilla
pesän vieressä, nauriita keittäen. Suu hymyssä
käski hän heitä lahjojansa pois viemään, sanoen:
"Minä tahdon mielukkaammin olla rikasten hallit-
sijana, kuin itse olla rikas."

Mutta nyt ei voinut enäiin Italiakaan tyy-
dyttää roomalaisten valloittamisen himoa. Pian
sekaantuivat riitaan tuon rikkaan Kartagon kanssa.
Tällä oli alusmaita Sisilian saarella. Mutta kun
Kartago oli merivalta, täytyi myös roomalaisten
hankkia itsellensä laivasto tmtaaksensa menestyksellä
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tähän sotaan ryhtyä. Mitäs tästä; otettiin woi-
tettu kartagilainen laima esikumaksi ja sen mukaan
rakettiin sitten jonkunmoisia aluksia. Wiiestö Har-
joitettiin maalla soutamiseen. W. 260 e. Kr./ Nä-
htiin ensimäinen roomalainen laimasto merellä. /Roo-
malaiset, kun tappeluun tulimat, liittimät mltjoilla
aluksensa wihollisten kaimoihin, jotta silla lajilla
saatiin tapella samalla taivalla kuin maallakin. Sen-
tiihden ei ole aiman suureksi ihmeeksi katsottama,
että roomalaiset jo samana muonna 260 moittimat
ensimäisen meritappelunsa. Kartagilaisten täytyi
rauhanteossa jättää koko Sisilia ynnä muutamat
likellä olemaiset saaret ja kahdenkymmenen muoden
kuluessa maksaa oima rahasumma. Tämä sota, jota
oli niin mielullisesti käyty, koroitti isoon määrään
roomalaisten uljuutta jaitse-armon tuntoa. Mutta
nyt jo rupesi walloittamisen himo pakoittamaan heitä
semmoisiin töihin, jotka oliwat kunnian waatimuksiin

Pian ruwettiin uudesti sotaan
Kartagoa wastaan. Nyt oli, näet, aikomus kukis-
taa sen Espaniassa paisuwa malta. Kaksi sotajouk-
koa piti liikkeelle pantaman. Ihden oli Espaniaan
lähteminen ja toisen Sisiliasta Afrikaan. Mutta
kartagilaisten mainio sotapäällikkö Hannibal kohosi
nyt isänmaansa kostajaksi. Werrattomalla rohkeu-
della ja kestiiwyydellii wei hän sotajoukkonsa Espa-
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masta Pyrenemn wuoriselänteen yli Galliaan ja
Alvpi-wuorien yli Italiaan, hiityyttiiiiksensärooma-
laisia oikein mmttensa sisustassa. Hannibal kulki
voitollisena yhä edemmäksi tehden Kannen tappe-
lussa roomalaisille kovan tuhon; enempikuin 50,000
sotamiestä makasi roomalaisia kuolleina tappelutan-
rella; ritarienkin luku oli niin suuri,
että Hannibal lähetti Kartagoon suuren paljouden
sormuksia, jotka olivat ritarien kunniamerkkinä.
Rooman senaatti ei kuitenkaan joutunut hämmäs-
tykseen, vaan kävi uskalluksella sotatoimeen vaikka
pelko jo rupesi kaupungissa leviämään. Tästä se-
naatin verrattomasta uskalluksesta on meillä lois-
tava todistus, kun se sanoi kiitokset Terentiolle,
roomalaisten päälikkö tässä onnettomassa tappelussa,
siitä ett'ei hän muka epäillyt isänmaan pelastuksesta.
Tämä vakavuus ja kiinteys pelasti Rooman tur-
miosta. Sillä aikaa kuin Hannibal lepäsi sodan
puuhista, valloittivat roomalaiset Syrakusan, tä-
män man komeimman kaupungin. Pian sen jälkeen
(w. 211 e. Kr.) ajoivat he HannibalinKapuan kau-
pungista, jonka hän oli ottanut lepopaikaksi, ja tais-
telivat Espaniassa hyvällä onnella siellä olevia
kartagilmsia vastaan. Tämän man roomalaisista
sankarista on Kornelio Skipio, joka sittemmin sota-
voitostansa Afrikassa sm liikanimeksi: Afrikano,
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suurimman kunnian ansainnut. W. 203 e. Kr.
asetti hän sotawoimansa laiwoille ja läksi tuon pai-
dan Euroopan ja Afrikan Malisen salmen yli vur-
jehtilttaan. Afrikaan tultuansa, rupesi hän mikin
woimin Kartagoa ahdistamaan. Jon pimeydessä
sytytti hän »vihollisten leirin tuleen ja hiiwiiti koko
hänen sotajoukkonsa. Roomassa syntyi ääretön ilo;
kaikki templit auaistiin, jotta kaikki päiisisiwät ju-
malille kiitoksia lausumaan. Hannibalin, joka tähän
asti oli järkiihtiimätönnä Pysynyt Italiassa, oli jo
täytynyt isänmaan suojelukseksiAfrikaan lähteä. Nyt
ei ollut kartagilaisilla muuta neuwoa, kuin ruweta
rauhan hieromiseen. Tämän saiwat kolvilla ehdo-
tuksilla. Skipio palasi woittajana isänmaahan ja
pani waltiorahastoon 130,000 hopea-naulaa. Kai-
kissa paikoissa tehtiin hänelle muistopatsaita. Hän
tahtoi jäädä kaikkia lahjoja waille eikä ottanut muuta
palkinnoksi kuin Afrikanon kunnianimen.

Tämän sodan päätös oli koroittanut Roomaa
kovin mahtavaksi ja pianpa rupesi tämä toden te>
olla mmlman hallitsijaksi pyrkimään. Nyt alkoi
sota Makedonian kuningasta Filippoa ivastaan.
Tämä voitettiin ja muutamia vuosia jälkeenpäin
muutettiin Makedonia roomalaiseksi alusmaaksi.
Sama kohtaus saavutti myöskin Kreikkaa. Ei mi-
kään enäiin voinut roomalaisille vastarintaa tehdä.
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Syria, Ekypti ja muutkin valtiot olivat jo täyty-
myksessii nöyristyä roomalaisille.

Jo aikaa oli Rooman senaatti päättänyt Kar-
tagon hävittämisen. Sen jakaantuminen erinäisiin
puoluskuntiin ja rajariidat naapurien kanssa teti
roomalaisille mahdolliseksi ryhtyä tähän työhön.
W. 149 läksi roomalainen laivasto ja sotajoukko
Afrikaan. Kartagilmset koettivat kaikella tavalla
lepyttää vainoojansa, jopa antoivat sota-aseensakin
heidän huttuun. Mutta roomalainen sotapäällikkö
vaati heidät hävittämään oman kaupunkinsa jawe-
tiiymään kauemmaksi pois rannikolta. Tähän hii-
vittömään vaatimukseen eivät onnettomat karta-
gilmset voineet suostua, vaan ryhtyivät hurjistu-
neina viimeiseen tmstelukseen, jokakesti kolme vuotta.
W. 146 e. Kr. joutui tuo mmlman mainio kau-
punki roomalaisten käsiin. 700,000:sta asukkaasta
oli ainoastaan 50,000 elossa. Sotamiehet ryösti-
vät valloitettua kaupunkia, joka sen jälkeen syty-
tettiin tuleen. Seitsemän päimiiä testi, ennenkuin
Kartago muuttui tuhaksi. Se paikka, jossa onne-
ton kaupunki oli seisonut, pantiin maan tasaiseksi
ja kirottiin juhlallisella kirouksella ikuiseksi autioksi.

Nyt oli Rooman valta jasuuruus päässyt kor-
keimmilleen; Tämä suuruus oli hyveitten ja ur-
hoollisuuden synnyttämä. Siihen aikaan riippuivat
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sodan seikat paljon enemmin miesten urhoollisuu-
dessa, ennenkuin ampuma-aseita ruvettiin käyttä-
mään. Rautainen kypiiri peitti raskaasti varus-
tetulle roomalaiselle soturille pään; rautahaarniska
suojeli rintaa ja siiiirein ympärillä oli rautaiset
peittimet. Vielä kantoi sotamies pitkän ja leveän
puutilven, jolla oli nahkaa päällykseksi ja rautaiset
nastat. Rynnäkön-aseina olivat kaksiteräinen miekka
ja joko taksi heittokeihästä tahi pitkä ja "painava

käsi-keihiis. Paitsi näitä painavia aseita täytyi so-
turin myös kantaa eväs neljäksi päiväksi ja vielä
saha, koppa, köysi, kiisimylly, viljat, kattila, piilu-
kirves ja kolme eli neljä vallipaalua, jotta milloinka
hyvänsä voitaisiin linnoitettu leiri rakentaa. Kun
oli kova kiire, heitettiin nämiit soturin kannettavat
juhtien tahi orjien vietäväksi. Kaupunkien piiri-
tettäessä, käytettiin muurinmnrtimia, joilla kiviä
ja suuria lohkoja semmoisella voimalla pantiin liik-
keelle, että he hävittivät muurit. Roomalaisten
leirit erittäinkin talvisäilöinä olivat oikein kaupun-
kien näköiset; oli, näet, oikeita katuja, porttia, to-
ripaikkoja ja kaivoksia. Teltit olivat taljoista teh^
dyt. Jokaisen sotamiehen pmwiipalkka oli Augus-
ton aikana 10 assia eli lähes 20 pen. Paitsi sitä
sm hän myös vaatteet ynnä jonkun määrän vil^
jaa. Erinomaisesta urhoollisuudesta annettiin eri-
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niiisiii palkintoja. Jokaisella legionalla elirykymen-
tillii oli sotalippu, jossa rippui hopeainen kotka.

Nämiit legionat olivat jo kukistaneet kaikki
ulkonaiset vastukset, mutta kuitenkaan ei valtio
saanut rauhan hedelmiä nauttia, sillä sisiilliset ka-
pinat rupesivat taas riehumaan. Vuonna 134
nostiivat orjat kapinan. Tama saatiin kuitenkin
nelivuotisen sodan jälkeen taukoomaan. Vielä waa-v
rallisemman metelin nostivat orjat nom kuuskym-
mentä vuotta tämän jälkeen. Silloin oli hata kä-
sissä. Viimein sm Krasso tämän kauhistavan me-
telin tukeutumaan. — Näitten orjasotien välisellä
malla oli valtakunta ollut monessa pulassa. W.
109 samosivat Kimbri ja Teutona nimiset germa-
nilmset kansat roomalaiseen osaan Gallianmaata ja
vaativat asuntopaikkoja. Rooman heitä vastaan
lähettämät sotajoukot tulivat kauhistavaan tappi-
oon, mutta pääsivät kärsittyänsä suurta vahinkoa
voitolle. Sisiilliset levottomuudet kestivät yhä.
Valtakunnan hätä nousi korkeimmillen, kun Italian
kansakunnat rupesivat sotaan Roomaa vastaan,
pakoittaaksensa sitä vaatimuksiinsa myöntymään.
Rauhaa ei tehty ennenkuin 300,000 miestä oli
kaatunut ja italialaiset päässeet pyyntöinsä perille.
W. 88 syttyi ensimmnen marsinmnen kansalais-
sota ilmituleen. Ryomalmnen Sulla valloitti Noo-
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man kaupungin; ryöstö ja murha raivosi kaupun-
gissa. Sullan hirmuvalta levitti peliistystii yli
ympärin. Hän oli päässyt koko roomalaisen val-
takunnan itsevaltiaaksi ja tämän viran jättänytkin,
kun kuoli w. 78 e. Kr.

Rooman valtio hävisi yhä huonommaksi, eri-
tyiset jalot miehet koettimat turhaan sitä hiimiöstii
pelastaa. Näitten joukossa oli Pompeio, joka liitti
isomman osan tunnettua Aasiata Rooman alusmai-
hin. Semmoista riemukulkua, kuin tämä Aasian
voittaja, Roomaan palattuansa teki kaupungin lä-
pitse, ei milloinkaan ennen nähty. Pompeio oli
valloittanut tuhatta lujaa linnoitusta, yhdeksiinsataa
kaupunkia, merirosvoilta ottanut kahdeksan sataa
alusta, ja perustanut ja kansoittanut yhdeksän nel-
jättä kaupunkia. Enempi kuin 390 ruhtinasta ja
ylimystä kävi kansallisessa puvussaan hänen kalliilla
kivillä koristettuin riemu-vaunuinsa edellä.

Pianpa syntyi uusia sisällisiä rauhattomuuksia.
Näistä on Katilinan sala-liitto merkillisin. Tästä
hirnuttavasta vaarasta pelasti tuo mainio tieto-
viisas ja puhelija Cicero isänmaansa. Muinoinen
isänmaan rakkaus oli jokadonnut Rooman miehistä.
Sen etevimmät miehet katsoivat vaan omaa etuansa.
Niinpä menimät (w. 60 e. Kr.) Pompeio ja kaksi
muuta roomalaista ylimystä, nimeltä Caesar ja
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Krasso yhteen liittoon anastaatsensa ylimmäisen
vallan. Pian joutui kaikki valta Pompeion jaCae-
sarin käsiin. Tasamallallinen hallitus-muoto oli jo
toden mukaan kadonnut ja sen siaan sotilms-valta
syntynyt. Caesar lähti legioninensa Galliaan, jonka
hän valloitti, ja sai näissä toimissansa uskollisen
ja urhoollisen sotavoiman. Pompeio jaKrasso taas
hallitsivat Roomassa konsulina. Kun Krasso oli
kuollut (w. 52 e. Kr.), hävisi kaikki sovinto liitto-
veljien keskeltä. Caesar joka nyt oli kokonaan pa-
koittanut Gallian kansat alamaisuuteen, lähti har-
jaantuneella sotajoukollansa Italiaan matkaamaan,

kukistaaksensa Pompeiota, joka oli kaikenmoisiin juo-
niin häntä vastaan ruvennut. Molempien välillä
syttyi nyt kansalais-sota ilmi tuleen. Tämän loppu
oli semmoinen, että Caesar Farsalon tappelussa (w.
48 e. Kr.) masensi Pompeion voimat, joka tappe-
lun jätteen sm surmansa. Nytpä oli Caesar Roo-
man itsevaltiaana. Hänen lahkolaisensa hankkivat
antaa hänelle kuninkaan-arvon. Mutta vielä oli-
vat tasavallan puolustajat liiaksi lukuiset. Tasa-
vallallinen liitto syntyi ja itse Caesar sm surmansa
liittoveljien käsistä. Näitten päiijohdattajana oli
Bruto, joka oli Caesarin ystäväkin. Levottomuu-
det virkesivät taas uuteen voimaan. Antonio, joka
oli Caesarin sotapäällikkönä ollut, koki saaduksensa
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hänen valtaa käsiinsä. Hänen vastustajaksi kohosi
Caesarin sukulainen, nuori Oktaviano. Myös se-
naatti rupesi Oktavianon puolta pitämään ja An-
tonio julistettiin isänmaansa viholliseksi. Mutta
eipä mkaakan, kun Oktaviano teki liiton Antonion
ja Lepidon kanssa, samaten kuin Caesar, Pompeio ja

Krasso ennen olivat tehneet. Nyt rupesi uusi hir-
mumalta taas raimoomaan; suuri joukkokansalaisia
mestattiin julkisesti tahi surmattiin salassa. Näistä
on mainittavin tuo vanha Cicero joka oli saanut
kunnianimen: "isänmaan isä." Sillä aikaa kuin
Antonio oleskeli itämaissa sodantoimissa, anasti tuo
sukkela Oktaviano Roomassa vähitellen itsevaltm-
suuden. Vuonna 31 e. Kr. puhkesi synkeä eripu-
raisuus heidän välillänsä ilmisotaan. Aktion meri-
tappelussa tuli Antonio hiimiöön. — Tämä tappelu
lopetti aikakauden Rooman historiasta. Sen lois-
tavin aikakausi oli mennyt palaamattomiin. Va-
paus ja sen synnyttämät hyvät avut olivat jo
kansasta hävinneet. Oktaviano muuttui nyt Roo-
man keisariksi*), Auguston nimellä, vaikka oli niin
viisas, että antoi valtion tasavallallisen ulkomuodon
pysyä kajoomatta. Mutta keisarin hallitus kävi yhä

*) Sana keisari (salsaksi Kaiser) tulee juuri nimestä
Caesar (kreikkalaisten suussa: Kaisar), jonka sukunimen
Augusto peri äitinsä enolta, ennen mainitulta Caesarilta.
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itsevllltillammaksi ja sen ohessa lisääntyi valtion
hervottomuus. Ulkoa uhkasiivat germanilmset, gö-
tiläiset ja muut raaat kansakunnat, jotka hävittivät
ja ryöstivät kaukaisempia alusmaita, jopa aikojen

kuluessa tunkeusiwat Italiaankin. Valtakunnan si-
sustassa taas pitilvät soturit useimmiten hallitusta.
W. 395 jälkeen Kristuksen jaettiin valtakunta kah-
teen osaan : länsiroomalmnen ja itiiroomalmnenkei-
sarikunta. W. 476 jätteen Kristuksen, viimeisen
roomalmskeisarin Augustulon hallitessa, sai länsi-
roomalainen keisarikunta loppunsa. Itiiroomalainen
elikkä kreikkalainen keisarikunta pysyi aina vuoteen
1453, jona turkkilaiset valloittivat Konstantinopolin
pääkaupungin.

Näin loppui roomalainen valtakunta. — Roo-
malaisten yksivakainen ja kova luonne, heidän kolkka
ja vllkaamielinen jumalanpalveluksensa ynnä sota-
halunsa eivät tehneet mieltänsä ihannetmteisin ja
tieteisin taipuvaksi. Jo vanhimmissa moissakin oli
jonkunmoisia virsiä jumalanpalveluksen viettämi-
sessä ja lauluja kesti-atrioilla tamallisia. Mutta
vasta sitten kuin Kreikka muuttui Rooman alus-
maaksi ja sen olot siis tulivat roomalaisille tutuiksi,
rupesi mireämpi halu ihannetmteisin ja tieteisin he-
räämään.' Verisiä tmstelusleikkiä ynnä petojen-
tappeluja tuli Kreikan hauskojen kilvoitusleikkien
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siaan. Taistelijat hakkasivat toinen toistansa kai-
kenmoisilla surma-aseilla. Sittemmin, kun rooma-
laiset olivat jonkunmoiseen sivistykseen päässeet,
rupesi puheliaisuuden taide kukoistamaan. Olikin
usein julkisilla puhelijoilla yhtä paljon moimaa, kuin
sotapäälliköillä sotajoukkoinensa. Auguston jälleen
rupesivat taiteet ja tieteet vähitellen riutumaan.

Roomalaisten alinomaset sodat ja valloitta-
miset kartuttivat heille sodansaaliista paljon rikkautta.
Mutta tämä oli niin kovin epätasaisesti jaettuna,
että suurin rikkaus ja viheliäisin köyhyys olivat
rinnatusten. Rikkaita oli semmoisia, joille meidän
aikaiset pohatat tuskin voivat vertoja vetää. Kras-
solla esimerkiksi sanotaan olleen maantiluksiakin seit-
semän miljonan markan arvosta. Mutta tämmöi-
nen ääretön rikkaus synnytti ylellisyyden ja komeu-
den, jota tuskin voimme arvatakkaan, jasen ohessa
myöskin semmoisen tapain turmeluksen, joka on
meille ihan outo. Useammissa huoneissa nähtiin*
kulta- ja hopea-astiat. Kalliit kivet, kuvapatsaat,
kultaa, hopeata ynnä muuta kallis-armoista, jota
roomalaiset sodansaaliina olivat kaiken mailman
osista kiskoneet, oli kaikkiRoomassa koottuna. Eipä
siis ihmettäkään että ylellisyys meni rajattomiin.
Erään Skauron näytelmähuoneessa sanotaan olleen
80,000 istunpmkkaa, jotka nojaantuivat 360:teen



93

marmorapatsmsiin; vieläpä sanotaan sen olleen ko-
ristettu 3,ooo:nnella kreikkalaisilla kuvapatsailla ja
kauniimmilla kuvauksilla. Hehkuvmsuus ei eniiiin
tiennyt määräalan. Sadan peninkulman kaukai-
sista paikoista tuotiin summattomallakustannuksella
kaloja ja muita herkullisia ruoka-mneita. Pidettiin
useinkin kesti-atrioita, jotta maksoivat yli 40,000
markan. Erään Hirrion merikalat ja kalalammikot
sanotan maksaneen hänelle vuosittain nom 1,200,000
markkaa.

Näin vajosivat roomalaiset yhä syvemmin
hehkuvmsuuteen ja siitä syntyvään tapain turme-
lukseen. Ei mikään maallinen voima eniiän olisi
voinut estää ihmiskuntaa täydelliseen häviöön jou-
tumasta, ellei Kristin-usko olisi tullut mmlman pe-
lastukseksi. Tämä synnytti ihmisissä uudet voimat
ja vehkeet ja oli siis uuden man oikea päivänkoitto.
Erittäinkin on kristin-uskosta mainittava, että se
jalolla opillansa wiihitellen vaikutti orjuuden pois-
tamisen.
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Toinen Osake.
Kristuksen Mkiset Kansakunnat.

Entisen osakkeen lopussa jätimme sivistyneen
mmlman surkeaan tilaan. Kaikki hengellinen voima
oli siltä kadonnut. Kristin-usko kyllä, niinkuin jo
ennen olemme maininneet teli tehtävänsä, mutta
koko se sukukunta, joka ihmiskunnan asioita ajeli,
oli semmoiseen turmelukseen vaipunut, ett^ei siitä
enää ollut paljon toivomistakaan. Uusi suku, uu-
det kansat tarvittiin, joihin saisi Kristuksen jalo
oppi kylvää sivistyksen siemenet. Minät kansat
vielä elivät suuressa raakuudessa, mutta heissä oli
tuo luonnon kasvattama moima ja kelpo, joka teki
heidät korkeampaan sivistykseen mahdollisiksi. Aa-
siasta olivat niimät kansat, jotka olivat germans
laista sukuperää ja sanottiinkin yhdellä nimellä ger-
nillnilmsiksi, mähän erin Euroopaan tunkeuneet, niin
etta joKristuksen syntymii-mkana germanilmsiakan-
soja asui Maas-virrasta aina Donau-virran suulle
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ja Itämerestä aina Karpativuorille. Roomalaiset
eivät näistä paljon tienneet, vaikka saivatkin hei-
dän voimaansa ja urhoollisuuttansa tuntea. Sillä
nämiit raaat kansat olivat ottaneet tavaksensa
tunkeuda Rooman alus-mmhin ja kun tuo hehku-
vaisuuteen uupunut Rooman kansa ei enää voi-
nut paljo vastarintaa tehdä, rupesivat sitä yhä
kiivaammin ahdistamaan, ottaen veroa milloin
missäkin. Rooman keisarit ottivat heitä sotapal-
velukseen, kun oli omista alamaisistaan kaikki so-
takunto kadonnut. Mutta nämiit vieraat eivät
suotta menneet Rooman puolesta miekan mittelö-
hän, useinkin omia heimolaisiansa vastaan, vaan
ottivat tästä vaivastansa runsaan palkinnon. W.
476 j. Kr., jona viimeinen jäännös länsiroomalm-
sesta valtakllnnasta hävisi, oli kaikki muut Roo-
man alusmaat paitsi Italiaa näitten raakalms-kan-
smn käsissä. Nyt näytti koko itäinen Euroopa ko-
vin surkealta. Sillä kun joutuu hengellinen voima
rappiolle, ei voi myöskään maallinen kukoistua.
Ia niinpä nytkin oli. Nuot alinomaiset sodat oli-
vat vaikuttaneet hirvittiivmsen häviön. Monet
suuret kaupungit olivat vallan ihmisistä tyhjät
tahi kokonaan hiivMyt. Erittäinkin oli Italian
tila surkuteltava. Niinpä juttelee eräs roomalai-
nen pispa, kuinka Tuskia-nimisessä maakunnassa
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Italiassa ei löytynyt melkein yhtä ainoata henkeä.
Vaikka tässä lauseessa lieneekin paljon liioiteltua,
näyttää se kumminkin, mimmoiseen kurjuuteen tämä
maakunta oli joutunut. Pohjoisessa Italiassa oli-
vat asiat samalla kannalla. Jolla oli voimia, ru-
pesi rosmoksi, sillä tämä oli nykyisinä aikoina pa-
ras elatuskeino. Pellot olivat viljelemättömät,
niityt muuttuneet «emoiksi ja monet maalipaikat,
jotka ennen olivat hyvissä varoissa ja voimissa
olleet, makasimat nyt autiomaina. <— Ihmeellistä
on nähdä, kuinka asiat tässä surkeudessa pääsivät
paremmalle kannalle. Niinkuin jo olemme mainin-
neet, oliwat Kristin-usko ja uusi suku, joka nyt
oli astunut historian näkyville, ne keinot, joittenka
kautta mmlma, niin sanoakseni, uudesti syntyi.
Ennenkuin lähdemme näitten kansain eri luonnetta
ja mmheita tutkimaan, täytyi meidän lyhykäisesti
kertoella, kuinka he, jotka oliwat kaiman Rooman
maltaa häirinneet ja sen häwittiineetkin, vaelsivat
hakien itsellensä asuma-siaa ja viimeinkin tulivat
mäkinaisille asuntopaikoille. Niimät tapaukset, jotka
ovat täynnänsii hämmennystä ja sekasortoa sano-
taan historiassa: kansain-waelluksikfi.

Kansmn-vaellukset alkavat hunnilaisten tu-
lolla EuroopaaN w. 375 j. Kr. Tämä kansa tuli
Aasian aromailta. Mikä syy lienee pakoittanut
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heitä tähän vaellukseensa on tietämättömissä. Mutta
näkyy ainakin olleen kansoissa joku salainen taipu-
mus, joka on pakoittanut heidät idästä länteen va-
eltamaan. Sillä se seikka käy mmlman historiasta
selmaksi, että maan asuttaminenon tapahtunut idästä
länteen. No, mikä lienee ollutkin, on se vaan sel-
vänä totena, että hunnilmset Euroopaan tultuaan
panivat kaikki kansat, jotka tiellänsä olivat, liikkeelle.

Ennenkuin rupeemme heidän retkeänsä Euroo-
passa ja seurauksia katsastelemaan, täytyy meidän
heidän tavoistansa muutamia sanoja lausua, koska
ovat kansmn-vaellusten oikea syy. — He maini-
taan olleen ulkomuodoltansa hirmuisen julmat, jotta
enemmin oliwat kaksijalkaisten eläinten näköiset kuin
ihmisten. He eiwiit nauttineet muuta ruoka-ainetta,
kuin lihaa, jota söiwät vallan radaltansa, ja met-
sissä kasvavia yrtinjuurta. Sanotaan heillä olleen
tapana panna lihakappaleet satulaksi hevosensettiiiin,
sillä tavalla kantaen evään mukanansa. Leipää
pitivät he aivan ventona ruokana. Maanviljelys
oli heille vallan outo. Vakinaisia asuntopaikkoja
he eivät kärsineet. Lapsuudesta saakka olivat he
oppineet kuljeskelemaan yli ympiirin metsissä ja ma-
joitella milloin missäkin, useinkin sinertävän tai-
vaan alla. Tavallisesti oli heillä kuitenkin telttiii,
jotka veivät mukaansa matkoilla. Vaatteitansa,
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joita oli heillä palttinasta ja myöskin metsiinhiirien
nahasta, eivät he riisuneet ruumiistansa, ennenkuin
nämiit hajosivat ryysyiksi. Hevosiinsa olivat he
Män kuin kiinnitetyt. Hevosen selässä söivät, nuk-
kuivat ja toimittelivat he kaikkia askareitansa. Tap-
peluksissa sanotaan heidän olleen erinomaisen sukke-
lia, niinkuin tavoistansa muutoinkin on arivattava.

Tämmöinen oli se kansa, joka pani kaikki en-
tiset asiat sekasortoon. Ensin tapasivat he alani-
laiset, joista osa yhdistyi heidän laumoihinsa ja
toinen lähti heitä pakoon. Sitten kohtasivat he
götiläiset, jotka asustelivat Don-virrasta aina
Theitz-virtaan saakka. Niimiit jakaantuivat kahteen
päii-osaan: itägötiläiset ja länsigötililiset. Edelli-
set lannistuivat hunnilmsten alle, mutta länsigöti-
liiiset pakenivat kreikkalaiseen keisarikuntaan, jossa
saivat asuntopaikkoja. Mutta tänne asettuansa se-
kaantuivat pian riitaan kreikkalaisten kanssa. Jon-
kun man perästä ilmaantuivat he Italiassa, hä-
vittäen Rooman kaupunkia. Tästä lähtivät Espa-
niaan, jossa perustivat väkevän valtakunnan. —

Hunnilmset taas riensivät yhä länteenpäin, pakoit-
taen kaikki germanilmset ja siamilaiset kansakunnat,
jotka asuivat Don, Weichsel ja Donau virtojen
välillä, joko pakoon lähtemään tahi maltansa alle
lannistumaan. Niinpä lähti eräs Radagmso nimi-
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nm kuningas ynnä suurtzt swewilaiset, lllanilmset
ja wanbalilaiset sotajoukot hunnilmsia pakoon ja
tuli hämittiien ja kaikenlaista julmuutta harjoittaen
Italiaan, jossa tuho hänen saamutti. Iso osa so-
tilaitansa sai täällä surmansa ja muut pötkivät jou-
tuisasti pakoon, lähtien enimmästi Galliaan, jossa
rupesivat laiteltaisiin tuhotöihin. Muutamia vuo-
sia jälkeenpäin tulivat samat kansat Espaniaan,
jonka he asuttivat. Tämä tapahtui vuonna 409
j. Kr. Jo w. 429 lähtivät vandalilmset Gibral-
tarin salmen yli Afrikaan jonka pohjoispuolen otti<
wat maltoihinsa. Täällä heidän valtansa pysyi
noin vuosisadan aikaa. — Hunnilmset taas näyt-
tävät nyt jonkun man pysyneen alallansa. Mutta
tämä lepo pian loppui, kun mainio Attila tuli hei-
dän kuninkaaksensa. Tätä miestä pelkäsi ja lamol-
sui koko senaikainen mailina. Hänen julmuudestansa
oli semmoinen pello syntynyt, että oli hoku sem-
moinen että mihin hänen Heinosensa kavio oli as-
tunut, siinä ei enäiin ruohoa kasvanut. Tämän
miehen johdolla tulivat hunnilmset Galliaan, johon
aikojen kuluessa erityisiä kansoja oli asettunut. Ete-
viinmät oliwat frankilaiset, jotka sittemmin otti-
vat koko Gallian valtoihinsa, ja burgundilaiset
jotka asuivat itäisessä osassa maata. Länsigötilm-
set taas pitivät Espaniaan koskevan osan maata
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hallussansll. Kaikki nämiit kansat ynnä roomalaiset
liittyivät yhteen, vastustaaksensa hunnilmsia ja te-
kivätkin heille niin kovaa vastarintaa, että heidän
täytyi suurella häviöllä peräytyä. Mutta jo tule-
vana vuonna 452 j. Kr. tunkeusi Attila Italiaan
hävittäen ja polttaen. Täältä sanotaan roomalai-
nen pispa Leo hyvillä sanoilla saaneen hänen pa-
laamaan. Jo seuraavana vuonna kuoli Attila ja
hunnilmsten mmi ja valta katosi historiasta.

Niinkuin jo ennen olemme maininneet, hävisi
Rooman valtakunta Italiassa kokonaan v. 47K j.
Kr. Italian haltijaksi tuli nyt herulilmsten ruh-
tinas Odoaker. Mutta jo w. 493 täytyi heruli-
lmsten lannistua itägötiliiisten alle, jotka nyt pää-
sivät Italian hallitsijoiksi. Heidän valtansa pysyi
vuoteen 553, jolloin kreikkalainen keisari lustiniano
kukisti Italian valtansa alle. Mutta eipä mkaakan,
niin menettivät kreikkalaiset keisarit koko pohjoisen
puolen Italiata longobardilmsille, jotka tulivat tä-
hän maahan nykyisestä Unkarista Donaun tienoilta.
Heidän valtansa leveni yhä eteläänpäin, kunnes
frankilmsten keisari Kaarlo Suuri hävitti heidän
valtakuntansa w. 776 j. Kr.

Vielä on angtosaksilaisten muutanto Bri-
tanniaan mainittava. Tämä maa oli jo aikoja
sitten tullut roomalaisten valtaan, mutta kun Roo-
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man valta oli ruvennut yhä enemmin kitumaan
ja rappiolle joutumaan, niin oli roomalaisten täy-
tynyt jättää koko tämä saarimaa oman onnensa no-
jaan, suojelluksensa muita alusmaitansa. Kun vielä
lisäksi turmelevmsia sotia rupesi raivoamaan maan
asukasten välillä eikä tahtonut voitto kuminallettaan
puolelle oikein kallistua, niin oliwat riidat vieras-
ten atvullu ratkaistavat. Oli, näet, sota syttynyt
brittiläisten ja pohjoisemmin «simaisten piktilmsten
ja skottilaisten wiilillii ja kun eiwiit woineet britti-
läiset torjua päällänsä vihollistensa piiiillekarkauksia,
kutsuivat he avuksensa angtosaksilmset, jotka asui-
vat pohjoisessa SaksannMssa Pohjoismeren ran-
noilla. Nämiit tulivatkin^ mutta ottivat palkaksi
avustansa maan haltuunsa.

Germanilaiset (Saksalaiset).
Melkein kaikki ne kansat, joita olemme mainin-

neet, kansain vaelluksista puhuessamme, olivat ger-
manilmsta sukuperää. Vanhojen germanilmsten
tavoista täytyy meidän siis vähän laveammin ju-
tella, erittäinkin kun meidän aikainen sivistys suu-
rimmaksi osaksi ensin on heissä juurtunut jakukois-
tanut. Germanilmsten oikea pesäpaikka oli Ger-
mania eli nykyinen Saksanmaa. Mutta germani-
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laisia kansoja otti myöskin muita maita paitsi ny-
kyinen Saksanmaan haltuunsa. Niinpä asettuimat
frankilmset Galliaan eli nykyiseen Ranskanmaahan
ja anglosaksilaisi Britanniaan. Näissä maissa on
germanilmnen kansallisuus hämmentynyt niihin kan-
sallisuuksiin, joitten hallussa maat ennallaan olivat
ja näistä kansmn-sekaannuksista ovat sittemmin ny-
kyiset Ranskan ja Englannin kansat syntyneet.
Tästä näemme, kuinka sivistyksensä puolesta ete-
vimmät kansat Euroopassa monessa kohden nojaa-
vat germanilmsuuteen. Puhuessamme tässä limussa
germllnilaisista, tarkastelemme parhmttmn niitä, jotka
asuskelivat nykyisessä^aksanmaassa ja joittenka
jälkeiset nykyiset saksalaiset ovat.

Germanilmset olivat vahvaa ja rotevaa su-
kua, pitkät ja soreat kuin tammet maansa metsissä.
Terävät silmänsä olivat siniset ja hiuksensa kullan-
keltaiset. Tämä uttomuoto oli germanilmsilla muo-
sisatojn läpitsensii. Tukka oli germanilmsilla suuri
arvonen, jonka tähden pitivät siitä suurta huolta.
Myöskin roomalaisten tykönä pidettiin kullankar-
vaiset hiukset suuressa arvossa, niin ettäroomalai-
set naiset kantoivat germanilmsilta ostetutta hiuksia
taikka antoivat omalle tukallensa voiteella, johon
kuttahietaa oli sekoitettuna, kullankarvaisen värin.
— Germanilmsten puku oli semmoinen ett'ei siitä
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man valta oli ruvennut yhä enemmin kitumaan
ja rappiolle joutumaan, niin oli roomalaisten täy-
tynyt jättää koko tämä saarimaa oman onnensa no-
jaan, suojcllaksensa muita alusmaitansa. Kun vielä
lisäksi turmelcvaisill sotia rupesi raivoamaan maan
asukasten välillä eikä tahtonut voitto kummallekaan
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brittiläisten ja pohjoisemmin asuvaisten Miläisten
ja skottilaisten välillä ja kun eivät voineet britti-
läiset torjua päältänsä vihollistensa päällekarkauksia,
kutsuivat he avuksensa anglosaksilapset, jotka asui-
vat pohjoisessa SaksannMssa Pohjoismeren ran-
noilla. Nämät tulivatkin, mutta ottivat palkaksi
avustansa maan haltuunsa.

Germanilaiset (Saksalaiset).
Melkein kaikki ne kansat, joita olemme mainin-

neet, kansain vaelluksista puhuessamme, olivat ger-
manilaista sukuperää. Vanhojen germanilmsten
tavoista täytyy meidän siis vähän laveammin ju-
tella, erittäinkin kun meidän aikainen sivistys suu-
rimmaksi osaksi ensin on heissä juurtunut jakukois-
tanut. Germanilmsten oikea pesäpaikka oli Ger-
mcmia eli nykyinen Saksanmaa. Mutta germani-
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laisia kansoja otti myöskin muita maita paitsi ny-
kyinen Saksanmaan haltuunsa. Niinpä asettuivat
frankilmset Galliaan eli nykyiseen Ranskanmaahan
ja anglosaksilmset Britanniaan. Näissä maissa on
germanilmnen kansallisuus hämmentynyt niihin kan-
sallisuuksiin, joitten hallussa maat ennallaan olivat
ja näistä kansmn-sekaannuksistll ovat sittemmin ny-
kyiset Ranskan ja Englannin kansat syntyneet.
Tästä näemme, kuinka sivistyksensä puolesta ete-
vimmiit kansat Euroopassa monessa kohden nojaa-
vat germanilmsuuteen. Puhuessamme tässä luvussa
germanilmsista, tarkastelemme parhmttmn niitä, jotka
asuskelivat nykyisessä^aksanmaassa ja joittenka
jälkeiset nykyiset saksalaiset ovat.

Germanilmset olivat vahvaa ja rotevaa su-
kua, pitkät ja soreat kuin tammet maansa metsissä.
Terävät silmänsä olivat siniset ja hiustensa kullan-
keltaiset. Tämä ulkomuoto oli germanilaisilla vuo-
sisatoja läpitsensä. Tukka oli germanilaisilla suuri
arvonen, jonka tähden pitivät siitä suurta huolta.
Myöskin roomalaisten tykönä pidettiin kullankar-
vaiset hiukset suuressa arvossa, niin ettäroomalai-
set naiset kantoivat germanilmsilta ostetutta hiuksia
taikka antoivat omalle tukallensa voiteella, johon
kultahietaa oli sekoitettuna, kullankarvaisen värin.
— Germanilmsten puku oli semmoinen ett'ei siitä
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rätty. Jo mkasin oli germanilmsilla eroitus vapait-
ten ja orjmn välillä. Ainoastaan vapaat otettiin
kansan lukuun ja ainoastaan heillä oli kansmn-ko-
kouksissa jotakin sanomista. Kuninkaat, jotka pian
alinomaisten sotain tähden tulivat tavallisiksi, ei-
vät saaneet muuta eläkettä kuin vapa-ehtoisia lah-
joja ja suuremman osan sotasaaliista. Tähän tuli
vielä joku osa sakoista. — Kun joku maa oli val-
loitettu, jaettiin se kuninkaan ja etevimpien välillä.
Tämä jako tapahtui arvalla. Kuningas taas antoi
usein omasta maan osastaan jonkun maatilkun liiii-
nityksenii seuraajillensa, kun ei muulla voinut heidän
apuansa palkita. Samalla tavalla tekivät myös
etevimmiit sotilaat (Ataling), jotka eivät yksin läh-
teneet sotaan, vaan toivat mukaansa seuran, joka
heiltä sai palkkansa. Tämän palkan antoi Ataling
siitä maan-osasta, joka jaolla oli langennut hänen
osallensa. Myöskin oli semmoisia jotka tulivat
sotaan ilman seuratta (Frilingit.) He saivat vä-^
hemmän maan-osan kuin Atalingit, kun ei heillä
ollut mitään seuraa palkittava. Kukin liiiinityksen
ottaja eli vasalli oli läänissänsä itsevaltainen.
Hänellä oli ainoastaan liiiiniherransa kohtaan muu-
tamia velvollisuuksia. Näistä etevin oli velvolli-
suus lähteä sotaan kun tuli liiiiniherralta käsky.
Aikaa voittaen muuttuivat liiiinitykset perittäviksi
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ja silloin tulivat vasallit melkein itsenäisiksi ruh-
tinaiksi.

Sivistyksen siemenet saivat germanilmset kan-
sat roomalaisilta. Nuot entiset raaat elatuskeinot,
metsästäminen ja karjanhoito, jättivät vähitellen
siaa maanviljelykselle, keinollisuudelle jakaupan-liik-
keelle. Kristin-usko vaikutti mahdottoman paljon
germanilmsten sivistyttämiseen. Tämä tuli ensin
länsigötilmsille tutuksi; pispa Ufilas käänsi neljät
evankeliumit heidän kieleksi. — Kaupan-liike sydiin-
saksassa ei ensinnä ollut muuta, kuin luonnon-tuot^
teitten vmhettaminen. Frankilmsten keisari Kaarlo
Suuren aikana määrättiin muutamia paikkoja, joissa
olisi kauppatavarmn lvmhetus tapahtuva. Eläin-
ten-taljojä, suolaa, viljaa, viiniä, kudotutta kan-
kaita ja orjia oli tavallisesti kauppatavarana.
Muutoin on kaupasta sanottava, että se jo aitasin
tuli juutalaisten käsiin, sillä muistaminen on, ett'ei
entisinä aikoina ollut mitään porvari-säätyii. Tämä
syntyi vasta 13:nnella vuosisadalla.

Germanilmsten vanhat lait ja oikeudet ovat
mitä merkillisimpiä. Ensi-mkoina ratkaistiin kaikki
tärkeimmät riidat yhteisissä kansan-kokouksissa, mutta
vähemmät riita-asiat heitettiin kyläkunnan esimiesten
ratkaistaviksi, sitten kuin jonkunmoinen lautakunta
ensin on sanonut ajatuksensa. Tuomiot langettivat
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nämät riitmn ratkaisijat enemmin vanhan tavan
mukaan kuin minkään varsinaisen lain ohjeesta,
sillä vasta myöhemmin tulivat kirjoitetut lait ta-
vallisiksi. Tuli, näet. tarpeelliseksi kirjallisesti säi-
lyttää ne säännöt, jotta elivät kansan huulilla.
Nämät lait tarkoittivat parhaasta päästä pahan-
ilkisyyden rankaisemista. Kovin rangaistus oli
kuolema, jota kuitenkin harvoin ja ainoastaan ju-
maloin lepyttämiseksi käytettiin. Ainoastaan papit
saivat kuoleman tuomion julistaa. Muita ruu-
miillisia rangaistuksia kuin kuolemaa ei tarvinnut
vapaan miehen kärsiä. Ainoastaan orjat olivat
kurituksen alaiset. Sakot olivat tavallisimmat ran-
kaisemisen keinot. Asetukset vahingon korvauksesta
ovat erittäin merkittävät. Jos esim. kellään pu-
toovasta puun-oksasta tuli joku vahinko, sm hän
vahinkonsa korvaukseksi sen puun omaksensa, josta
oksa oli pudonnut. Samalla lavalla jos jonkun
elikko vahingoitti ketään, täytyi omistajan antaa
elikko vahingoitetulle korvaukseksi. Sen mukaan,
miten ja, millä tavalla rikos oli tehty, määrättiin
rangaistuksen kovuus. Jos oli joku kavaluudella
tapettu, niin kävi rangaistus tappajalle kovemmaksi.
Ensinnä suoritettiin sakot elikoilla, mutta sittemmin
rahoilla, kun olivat roomalaisilta oppineet näitä
käyttämään. >— Kavaluudella tapahtuneesta mur-
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hasta maksettiin noin 2400 markkaa sakkoa; mutta
riidan vimmassa tapahtuneesta maksettiin ainoas-
taan 800 marttaa sattorahaa. Kunkin jäsenen tär-
velemisestä oli eri satto-makso. Myöskin oli eroi-
tus sakoissa, jos oli veri vuotanut taikka ei. Siiii-
tykunnian loukkaamisesta oli rangaistus semmoinen,
että rangaistuksen alaiselta leikattiin hiukset ja parta
pois. Viikivoimalla murtautua toisen huoneesen
pidettiin erinomaisen suurena rikoksena ja rangais-
tiin kovasti. Knn jonkun omaisuutta joko ostolla
tahi lahjalla toiselle omistettiin, oli joku kuvauk-
sellinen toimitus tapahtuva, jolla osotettiin entisen
omistajan oikeuden menemän toiselle. Tämä ta-
pahtui kaupan tahi lahjan makuutukseksi ja lupauk-
sen ynnä erittäinkin valan vahvistukseksi. Kun
esim. joku maantila myytiin, antoi myyjä kappaleen
turvetta eli muuta semmoista ostajalle, ja huone-
rakennuksen myytäessä sm ostaja lastusen. Käden-
työntö oli tavallinen lupausten vahvistus.

Kukin vapaa mies oli ainoastaan vertmstensa
tuomion alainen. Valan vannomista seurasi ta-
vallisesti kaikenlaisia juhlamenoja. Pakanmsuuden
aikana koski mies malan vannoessa sota-aseisiinsa,
vaimo taas hiuksiinsa ja tuomari sauvaansa. Myös-
kin asetettiin niin sanotutta valan-auttajia, joittenka
oli tarkoitus, taata vannojan totuullisuus sillä että
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he hänen kanssansa käsi kädessä tekiwiit walaa.
Näitten luku, oli sen mukaan, kuinka tärkeä asia oli
ja mista säädystä wannoja. Kun Kristin-usko oli
päässyt juurtumaan ja siinä ohessa myös katolilai-
nen epä-usko ja tmka-uskoisuus, niin tuliivat pyhä-
tuomiot suureen kunniaan. Näistä owat merkittä-
wät tulikoetus ja vesikoetus. Oli, näet, kanteen
alaisen tiiytymys paljain jaloin astua tulikuummn
rauta-levyin päälle, tuoda sormus elikiwi kiehuwasta
wedestä, pitää polttawa rauta kädessä j. n. e. Jos
tämä tapahtui hänen vahingoitsematta, niin arvat-
tiin tuosta hän rikokseen syyttömäksi.

Suuri muutos tapahtui kaikissa saksalaisten
oloissa, kun kolmas sääty eli porvari-siiiity syntyi.
Toiset valtio-siiiidyt olivat aatelisto ja papisto.
Aatelisto ei harjoittanut muuta, kuin sotaa jaryös-
töä ja eli rauhan aikoina linnoissansa laiskuudessa
ja hekumallisuudessa. Sen tavat olivat raaat,
kun taas kaupungissa vapaitten porvarien keskellä
leveni siveys ja sivistys ynnä porvarillinen yh-
teishenki. — Vähitellen hajosi koko kansa erityisiin
virka- eli ammatti-säätyihin, niinkuin aatelisto,
porvaristo, vapaat ja orjuudessa eliiwiit talonpoiat,
la'in-oppineet, käsityöläisten ammattikunnat ja hil-
jan syntyneitten yli-oftistojen opettajat. Tämmöi-
nen ammattisuus kaikissa oli keski-malle omituinen
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ja koski kaikkiin oloihin, wmkuttaen kilwoituksen kei-
nollisuudessa, kaupassa, taiteissa ja tieteissä. Se
poisti laivoista tuon entisen raakuuden ja siivisti
yhteiselämän muodot.

Olemme kansmn-waellustesta puhuessamme
näyttäneet kuinka germanilmset kansat tuliivat iva-

kinaisille asuntopaikoille. Germania eli meikäläisellä
nimellä Saksanmaa jm suurimmaksi osaksi germani-
lmsten Haltuun, jotta täällä muuttuiwat yhdeksi aino-
aksi kansaksi: saksalaiset. Mutta koko itäinen puoli
Saksanmaata aina Elbe-wirtaan saatteli stawilms<
ten wallassa, jotkakansain- waellusten aikoina oliwat
tänne siirtyneet, kun germanilmset tunkeusiwat län-
teenpäin, ottaen haltuunsa roomalaiset alusmaat.
Näissä on germanilmsuus hämmentynyt muihin
kansallisuuksiin, mutta on sen siaan aikojenkuluessa
siamilaisilta woittanut semmoisen alan, että slami-
lmsuus jo on melkein kokonaan Saksanmaasta hii-
tvinnyt. — B:nnella vuosisadalla pani frankilmsten
keisari Kaarlo Suuri suurimman osan Saksanmaata
valtansa alle. Mutta hänen valtakuntansa jaettiin,
poikansa Lutwikti hurskaan hallitessa, kolmeen osaan.
Näin syntyi Kaarlon äärettömästä keisarikunnasta
kolme erityistä waltiota: Ranskan eli frankilmsten,
Saksan ja Italian waltiot. Saksanmaa oli ensinnä
waali-waltio, s. o, erityiset ruhtinaat walitsiwat
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kuninkaan. Sittemmin saivat ainoastaan munta-
mat ruhtinaat, niin sanotut vaali-ruhtinaat (Chur-
fursten) kuninkaan-vaaliin ryhtyä. Viimein tuli
kruunu Hagsburgin suvulle perittäväksi. Vaikka
Saksanmaa oli yksi valtakunta, jonkaylimmnen oli
keisari oli se jakaantunut useampiin herttuakuntiin
j. n. e., joittenka hallitsijat eivät keisarista paljon
lukua pitäneet, vaan olivat ja eletzkeliviit oman
mielensä mukaan. Immärrettävii on, kuinka höllä
tämmöinen side oli. Niinpä olikin valtakunta kauan
kitunut, ennenkuin se vihdoin viimeinkin (tv. 1806)
hajosi useampiin toisistansa erinäisiin tvaltioihin.
Saksan keisari otti nyt niineksensä: Itäwallan kei-
sari. Kartoitettuansa Ranskan keisari Napoleonin
Saksanmaasta, tekimät laitti Saksanmaan valtiot
keskinäisen liiton, joka nyt oli ainoana siteenä hei-
dän välillänsä. Tätä nykyä on Preussi valtansa
alle yhdistänyt useimmat pohjois-Saksan pikku
valtiot ja on keski Euroopan mahtavin valtakunta.

Frankilaisten walta.
Frankilmsten tavoista ei tarvitse meidän tässä

erityistä puhua, koska jo edellisessä luvussa olemme
tarkastelleet germanilmsia yleensä, joihin myöskin
frankilmset kuuluivat. Frankilaisten asettumista
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Galliaan eli nykyiseen Ranskanmaahan olemme jo
mmniyneet. Täällä perustivat he väkevän val-
tion, johon koko Gallia tuli kuulumaan. Sen pe-
rustajana oli Klodvig. Sen oikea kukoistus-mka
tapahtui, kun Kaarlo Suuri pääsi hallitsijaksi. Tämä
laski valtansa alle kaikki muut germanilmset kansat,
niin että tällä aikaa frankilmset olivat germanilms-
ten päätänsä. Mutta tämä ei kauan kestänyt.
Niinkuin jo ennen olemme sanoneet, hajosi franki-
lmsten suuri valta Lutvitti-Hurskaan hallitessa.
Tämä kuningas, näet, jakoivaltakuntansa poikmnsa
välillä, jotka suostuivat tähän jakoon w. 843.
Nyt tuli frankilaisten valta sisältämään suurimman
osan nykyistä Ranskanmaata. — Frankilaisten kan-
sallisuus oli näinä aikoina vielä suuressa voimassa.
Mutta vähitellen rupesi se riutumaan. Sillä gal-
lilmnen kansallisuus, joka, sittenkuinfrankilmset oli-
wat maahan tunkeuneet, oli joutunut sorrettuun
tilaan, heräsi taas uuteen voimaan. Kun Kaarlo
Suuren suku oli kuollut sukupuuttoon (w. 987) ja
Kaftetingein suku kohonnut Ranskan tuninkaan-is-
tuiinelle, rupesivat frankilmset vähitellen hämmen-
tymään gallilmseen kansallisuuteen, jonka hallussa
maa ennen frankilmsten tuloa oli ollut. — On
historiassa usein havmttu> kuinka semmoisissa mais-
sa, jotta ovat joutuneet wieras-kansmn haltuun,
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alkuperäisen kansallisullden ensin on täytynyt lan-
nistua vieraan alle, mutta sitten uusilla voimilla
hakenut ja voittanut sorretutta oikeuksiansa takasin.
Niinpä nyt Ranskanmaallakin asiat muodostuivat.
Molemmat kansat hämmentyivät yhdeksi, kansaksi:
ranskalaiset. Vaikka tämä uusi kansa ja myös-
kin maa on saanut nimensä frankilmsista, nojaa se
kuitenkin verrattoman suurimmalta osalta gallilai-
suuteen. Myöskin näemme nykyisen Ranskan kie-
lestä, että se sisältää paljon roomalaisia attu-mneita.
Tämä on aivan helposti ymmärrettävä asia, kun
tiedämme, Gallian jo monta vuosisataa ennen fran-
kilmsten tuloa olleen roomalaisten vallassa, jonka
alle Caesar oli sen laskenut. —

Kun ei tila salli meidän lyhykiiisestikiiän ker-
toa rantalaisten historiallisia vaiheita, niin tah-
domme vaan muistutta että he ihmiskunnan edis-
tymisessä aina ovat etupäässä astuneet.

Britannian saarten asukkaat.
Kuinka anglo-sllksilmset asettuivat Britanniaan,

josta isomman saaren etelä-osa sm nimenEnglanti,
olemme jo ennen maininneet. Jo aitasin saivat
anglo saksilaiset vihollista ivmnoa ja rynnäkköä kär-
siä tanskalaisilta, jotta ryöstö-retkillänsii nousiwat
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maalle Englantiin. Viimein onnistui kuningas
Alfred Suuren woittaa tanskalaiset, w. (871—901).
Mutta sittemmin rupesimat heidän piiiille-karkank-
sensa uudesti rmvoomaan ja Tanskan kuningas
Knuuti nousi (1016) Englannin kuninkaan-istui-
melle. Tämä ymmärsi anglo-saksia lepyttää jakiin^
nitti heidät etuihinsa. — Anglo-saksilaiset, jotka jo
6:nessa vuosisadassa taipuivat Kristin-uskoon, oli-
vat uljasta, ja oivallista kansaa. Ainoastaan yh-
dessä kohdassa, joka on tämän man oloista ymmär-
rettävä, ovat he moitteen alaiset: he kävivät vil-
kasta orjan-kauppaa. Mutta pian syntyi heille uusia,
pahempiakin vihollisia, kuin tanskalaiset olivat ol-
leet. Nämät olivat normandialaiset, joista tah-
domme tulevassa luvussa jutella. He tulivat hert-
tuansa Vilhelm Valloittajan johdollaNormandian
maakunnastaRanskanmaalla Englantiin, jossa voit-
tivat anglosaksilmset Hastings'in tappelussa iv.
1060. Nyt jaettiin koko Englanti valloittajmn
välillä. Anglo-saksilmsten kansallisuus masennettiin
ja sorrettiin hirvittävöisellä tavalla. Ankara vi-
hollisuus syntyi valloittajmn, jotka käyttivät rans-
kalaista kieltä ja ranskalaisia tapoja, ja vanhain
asukasten välillä, jotta näytti ikäänkuin olisi anglo-
saksilaisten kansallisuus astunut viimeisiä askelei-
tansa historian tantereella. Mutta aikaa voittaen
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rupesivat asiat heille selkenemään. Vähitellen pääsi
llnglosaksilmsten kieli ja kansallisuus voitolle ja
eipä mkaakan, niin hämmentyivät molemmat kan-
sat yhteen. Ia nyt vasta syntyi Englannin kansa.

Vielä on meidän puhuminen muistakin kan-
soista, jotta asuskelevat Britannian saarilla.

Walesilaiset olivat jäännösbrittiläisten kan-
sasta, joka anglo-sastein maahan tunkeudessa pakeni
Britannian läntisiin maakuntiin, Walesiin ja Corn-
wales'iin. Täällä suojelivat he kauan vapauttansa,
kunnes he lennellä vuosisadalla laskettiin englan-
tilaisten valtaan. — Kansan yhteisissä asioissapiti
vanhin perää, niin kauan kuin hänessä oli kuntoa
ja kykyä. Hänen apunansa hallitusasioissa oli jom-
moinenkin neuvoskunta, jonka piti oleman viisau-
desta, lmn-tmdosta ja kunnosta mainittava. Kul-
lakin vapaalla miehellä olivat täydet kansalms-oi-
keudet, jos hallussansa oli viisi auran alaa maata.
Tämä maan-ala oli jokaiselle maan-omistajalle ta-
vallinen. Mutta paitsi tätä kansalaisille jaettua
maata, oli yhteinen maan-ala, jonka tuotteet käy-
tettiin yhteisten tarvetten ostoksi. Aivan merkilli-
nen on se seikka, että myöskin naisilla oli oikeus
kansankokouksissa antaa huutonsa. Joka oli autio-
maan viljamaaksi tehnyt, sm tästä hyvästä muu-
tamia etu-oikeuksia nauttiaksensa. Aatelisvalta oli
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enemmin perustettu viisauteen ja tietoon kuin so-
taisuuteen; aatelistoon kuului myös tuomarikunta.

Iriläiset eli Irlannin asukkaat ovat niitä kan-
soja, jotka ennen anglo-saksein tuloa, asuttivatBri-
tannian saaria. Epätiedossa on, ovatko Irlannin
ensimmset asukkaat tulleet Britanniasta tahi Espa-
niasta^. Vanhat roomalaiset historioitsijat kertovat
irilmsten olleen sangen raakaa kansaa, jotka muka
huviksensa söivät lähimmäisensä. Irilmsten histo-
ria tuli paljoa selkeämmäksi, kun he 4:nnellii vuosi-
sadalla taipuivat Kristin-uskoon. Irlanti rupesi
nyt, Kristin uskon oikeasti pesäpaikaksi, sm hengelli-
siä laitoksia, luostaria ja kouluja, joissa hurskaus
ja tiede elostuivat, ja lähetti hurskaita, innokkaita
ja oppineita miehiä pakanain kääntämiseksi Euroo-
pan mannermaalle. Täydellä oikeudella nimitettiin
Irlanti siihen aikaan "Pyhäin saareksi." Irlanti-
laiset olivat iloista ja vilpasta kansaa, joka ra-
kasti laulua ja tanssia. Ensimmnen valtiollinen
laitos oli semmoinen, että kullakin heimokunnalla
oli päällikkönsä, kunnes jommoinenkin kaikille hei-
mokunnille yhteinen ylipäällikkö valittiin. Tämä
yhteinen päällikkö eli kuningas sm veroksensa kar-
jaa ja oli kansan johdattaja sodassa; vaalilla pääsi
hän kuninkaan-istuimelle mutta hänen täytyi ensin
valalla vahvistaa erinäisten maakuntien lait. Pe-
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rintö-oikeuttll ei löytynyt ollenkaan ; ansion mukaan
ja muutoinkin sen mukaan, kuinka hyvästi katsottiin,
valittiin ruhtinas-suvusta kuninkaalle jälkeisensä,
hänen vielä eläessänsä. Irlannin oppilaitokset oli-
vat jo mkasin suuressa maineessa, jotta niihin ul-
komailta kokoontui paljon oppia harrastavia. W.
1172 joutui Irlanti Englannissa hallitsevmn nor-
mandialaisten valtaan, jotka täällä kaiman valtaa
pitivät; melkein kolme vuosisataa kesti molempain
kansain keskinäinen tmstelus. — Mutta vielä pa-
hempaan pulaan oli tämä onneton kansa joutuva.
16:nnellä ja 17:nnellä vuosisadalla tunkeusi tänne
Englannista siirtolaisia, jotta monien vmhetten pe-
rästä anastivat suurimman osan maata valtoi-
hinsa, syösten alkuperäiset asukkaat kurjuuteen ja
vihelimsyyteen. Irilmset ovat kaikin voimin koet-
taneet ponnistella vieraita vastaan, mutta riutu-
vmset voimansa ei näy enään tätä taistelusta kes-
tävän, sillä kansallisuutensa häviää jo päivä päi-
vältä isiiinsä maalta.

Roomalaiset tunsivat pohjoisessa Britanniassa
ainoastaan Kaledonimn kansan, mutta 3:nen vuosi-
sadan loppupuolella astuivat näitten siaan pikti-
läiset ja skottilaiset historian näkyville. Pittilm-
set asuivat lakeudella ja skottilaiset vuorimaassa.
Jälkimäiset sanotaan olevan sukuisin irilmsistii
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siirtolaisista, jotta s:nestä vuosisadasta alkaen oli-
vat muka muuttaneet Irlannista Skottlantiin.
9:nellä vuosisadalla saamme skottilaisista varmem-
pia historiallisia tietoja, kun Rastii masta jutellaan
normannilmsten merisissien rosvo-retkistä Skott-
lantiin. Kuningas Kenneth 11, voitettuansa (w.
842) piktiläisten kuninkaan, yhdisti hänen maansa
skottilaisten maan-alaan ja tuli Slottlannin vallan
varsinaiseksi perustajaksi. Maan laitokset ja ase-
tukset olivat hyvin Irlannin mukaiset. Skotti-
laisten tykönä oli ruhtinaallinen perintö-oikeus voi-
massa. Ainoana elämän huvituksena näyttävät
vanhat runot olleen. Laulun säveleitä seurasi ta-
vallisesti rattopillin ja huilun ääni. — W. 1603
sai Skottlanti saman hallitsijan kvin Englantikin

iv. 1707 tapahtui täydellinen yhdistys näitten
maitten välillä.

Näin olemme nähneet kuinka Britannian saa-
rilla asuvaiset kansat aikain kuluessa ovat lannis-
tuneet, englantilaisten vallan yhdistykseen, mitkä
pakolla mitkä suosiolla. Tästä yhdistyksestä on
syntynyt Suuri Britannian väkevä valta. Muis-
tutettava on, että Englannin kieli, kansallisuus ja
sivistys on levinnyt leviämistänsä yli koko saari-
maan ja muut kansallisuudet saaneet jättää sille yhä
enemmän alaa. Mutta myöskin tätä saarimaata
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ulommaksi, jopa yli koko maanpiirinkin, on Eng-
lannin valta ynnä kieli ja sivistys levinnyt. Sen
Melkoinen merivalta, keinollisuus ja valtiollinen
vapaus ovat mitä merkillisimpiä ihmiskunnan his-
toriassa.

Normannilaiset eli skandinawilaiset.
Tällä nimellä nimitettiin ennen muinoin Skan-

dinavian eli Ruotsin, Tanskan ja Norjan asukkaat.
Heidän uskontonsa, josta tahdomme muutamia sa-
noja lausua, ja tapansa osottivat sitä hillimätöntä ja
sotaista luonnetta, josta he ennen mainioina pidet-
tiin. Etevimmiit jumalansa olivat: Odin, joka oli
kaikkien jumalien päällikkö, Thor, ukkosen jumala ja
jalomielinen Balder. Jumalat muka asuivat As-
gården linnassa, joka oli keskellä mmlmaa. Siellä
oli myöskin Vallhllllan hovi, johon kaikki uros-
töissä kaatuneet kokoontuivat. Täällä muka jatka-
vat urohot jumalien seurassa sotaiset vehkeensä,
tmsielevat keskenänsä ja viljelevät muita sotaisia
askareita. Mutta kun atrian aika tulee, heräävät
näissä sotamelskeissii kaatuneet uuteen elämään ja
syövät juovat iloisessa sovussa jumalien kanssa.
Brage, jumalien runoniekka, laulaa heille muinai-
sista urostöistä.
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Sota, metsästäminen ja sodan-harjoitukset oli-
vat vanhain standinavilmsten tavalliset toimituk-
set. Kukin vapaa mies jätti maanviljelysten ja
karjanhoidon orjillensa toimitettaviksi. Hänen itse
muka ei sopinut semmoisiin töihin ryhtyä. Hän ei
mielistynytkään muihin kuin sotaisiin toimiin, juo-
minkihulvituksiin ja runollisiin kertomuksiin isäin
urostöistä. Tämmöinen puoliraaka elämä mielutti
kokonaan hänen sydäntänsä. Tautiin kuoleminen
pidettiin miehille häpeällisenä, jotta useimmat omalla
kädellä tappoivat itsensä, valtiaaksensa taudillisen
kuoleman häväistystä. Kuoleman tuskat hymysuin
kärsiä, oli miehen suurin kunnia. Useinkin karkasi
sotilas ilman mitataan fuojelus-asetta, jopa vaa-
teittakin tappelus-kihiniiän. Tämmöiseltä raa'alta
ja hurjamieliseltii kansalta ei voinut keskinäisiä rii-
toja heimokuntien välillä ja rosvoretkiii kaukaisille
maille olla mitään outoa; ja kun se, niinkuinraaka
ja sotanen kansa ainakin, piti verenkoston pyhänä
velvollisuutena, niin eipä voinut syitä verisiin
tmstelustiin siltä puuttua. Rosvoretket elikkä me-

risissien (vikingar) sotakäynnit saivat alkunsa ruh-
tinaallisista miehistä, jotka kokoilivat ympärillensä
joukon vapa-ehtoisia. Väen lisäytyminen ja yhä
yltyvä raakuus teki aikain kuluessa tämmöiset retket
yhä tavallisemmiksi. Vielä oli toinen seikka, joka
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paljon vaikutti rosvorettien menemiseksi; oli, näet,
standinamilmsilla tapa semmoinen, että ainoastaan
yksi poika peri isänsä tavarat ja muut saivat ha-
kea eläkkeensä, mistä heille varailen sopi. Luonnol-
lisinta oli siis, että ne ryhtyivät semmoiseen ela-
tuskeinoon, joka muutoinkin vallan sopi kansan ja
aikakauden luonteesen. Vieläpä oli usko semmoi-
nen heissä juurtunut, ett'ei ollut hyvä kenenkään
köyhänä tulla Odin'in tykö Vallhallaan vaan mitä
enemmän tavaraa kuollut toi mukaansa, sitä suu-
rempaa nautintoa piti hänellä oleman Vallhallassa.
Näinpä tulitvatlin nämät rosvoretlet yhteiseksi ta-
vaksi ja varsinaisesti elatuskeinoksi. Ensin ne ei-
vät ulottuneet kauemmaksi kuin naapurimaihin ja
tapahtuivat milloin maitse milloin meritse. Mutta
pian ruvettiin pitkiä merimatkoja kulkemaan kau-
kaisille maille, jopa Keskimeren rannoilletkin. Niiit-f
ten rosvoin eli merisissien haahdet olivat hyvin
pienet ja huttuivatkin usein mereen, mutta tämmöi-
nen huttumus pidettiin yhtä kunniallisena kuin kuo-
lema tappelustantereella. Alukset olivat tavallisesti
purjettomat, ja pantiin airoilla liitteelle. Tuo kol-
mentoista kyynärän pituinen peräsin koetti vahvan-
kin miehen voimia; joka ei ivoinut tällä perää pi-
tää, sen täytyi jäädä kotiin. Merisissit eivät ai-
noastaan ryöstäneet ja hävittäneet rantamaita,
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vaan läksivät ällistillänsä virtoja ylöspäin maan
sisuun; jos heiltä paluumatka suljettiin, läksivät
maamatkaa johonkuun toiseen virtaan, kantaen har-
tioillansa alukset ja voitetun saaliin, ja pääsivät
tällä tavalla aukealle merelle. 9:nellii vuosisadalla
oli into tämmöisiin retkiin korkeimmillaan. Myös-
kin maamatkoja samottiin. Niinpä kulkivat läpi
Venäjänmaata aina Mustalle Merelle, jopa otti-
vat sotapalvelustenkin kreikkalaisen keisarin hovissa.
Samatenkuin skandinavilmset pitivät oman hen-
kensä halpana, eivät he muittenkaan henkeä paljon
säästäneet. He olivat julmat ja säälimättömät vi-
hollisillensa, joita sota-aseilla voittivat taikka joit»-
tenka maata ryöstivät, tuoden välistä jumalillensa
ihmisuhriakin. Tämmöisiin uhriin määrättiin ei
ainoastaan wankituita, orjia japahantekijöitä, ivaan
kun joku erinomainen onnettomuus kohtasi, uhrasi
joskus isä poikansa °ja maakunta kuninkaansakin ju-
malille lepyttiijiiisisti. Useimmiten täytyi ivankituit-
ten maksaa hywiit lunnaat, päästäksensä wapaaksi,
ja se paikkakunta, jota merisissien tulo kohtasi, sm
tawallisesti maksaa aika pattoiveron. Eipä siis ole
ihmetelivä, että pelto ja wapistus seurasi heitä,
missä waan tuttiwat, erittäinkin kun he osottiwat
munkeille ja luostareille erinomaista wihollisuutta.
— Tämmöiset merisissit voittivat w. 911 franki-
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laisten kuninkaalta Neustrian maakunnan, jokaheiltäsm nimen: Normandia. Siinä taipuivat he Kris-
tin-uskoon ja ranskalaiseen Keteen. Täältä valloit-
tivat he Englannin, jostaedellisessä luvussa olemme
puhuneet. Myöskin lähti täältä siirtokunta eteläi-
seen Italiaan, jossa niin muodoin syntyi norman-
dialainen valtio. — Nämät meriretket taukosivat
itsestään, kun ruvettiin näissä pohjoisissa maissa
Kristin-uskoa julistamaan. Tämä saikin täydellisen
voiton monien tmstelusten ja vmhetten perästä
noin lv. 1150.

Slawilaiset.
Slavilmsten kansalahko on germanilmsten jäl-

keen suurin; siihen kuuluu yli 60 miljonaa henkeä,
jotka ovat levinneet yli koko itäistä Euroopaa aina
Saksasta Aasian aroihin saakka, Itämerestä aina
Hadrian merelle.. Slavilmsten kieli ja kansallisuus
vallitsee Pyömissä, Puolassa, Venäjässä, Mol-
daussa, Vallakiassa, Bulgariassa, Serbiassa,Bos-
niassa, Kroatiassa, Slavoniassa ja Dalmatiassa;
paljon slavilmsia asuu myöskin Unkarissa, Kiirnt-
hm'issii, Krmn'issa ja Lausitz'issa.

Slavilmsten alkuperäinen koto on luultavasti
Keski-Aasia; sittemmin ilmaantuivat he Puolassa
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ja Venäjässä. He olivat sukuperän, ulkomuodon,
laitoksien, uskonnon, kielen ja tapain puolesta ger-
manilmsista vallan erilaiset, kun he Itii-Curoopasta
tunkeusivat aina Elbe-virtaan ja Adrian merelle
saakka. Niinkuin germanilmsetkin, olivat siavilm-
set jakauneet moniin erinäisiin kansoihin, joista län-
nessä asuvaiset ovat Saksalaisten historialle mer-
killiset, kun olivat, näet, asuttaneet suuren osan
Saksanmaata. Itmsemmät taas perustivat väke-
viä valtioita: Venäjä, Puola, Lithau ja Sile-
sia. — Näistä on Venäjä väkevimmäksikohonnut.
Tämän valtion perustajana oli (w. 862) eräs wa-
riigilmnen ruhtinas nimeltä Rurik. Jo mkasin ru-
pesiivat Venäläiset Kreikan keisarikuntaan rosvo-
rettiii tekemään. Nämät taukosivat kokonaan, kun
ruhtinas Vladimir Suuri taipui kristin-usko on ja
pakoitti myöskin alamaisensa siihen. Mutta valta-
kunnan voimat lannistuivat sisällisistii riidoista,
jotta mongolilaiset, jotka olivat lähteneet Keski-
Aasiasta ja levittäneet pelkoa jakauhistusta yli koko
Aasian, laskivat sen valtansa alle. Tästä orjuu-
desta pelasti suuriruhtinas Ivana Venäjänmaan.
Sitten on Venäjän valta yhä levinnyt leviämis-
tään. Sen suuruuden oikea perustaja on Pietari
Suuri, joka antoi sille sivistyneen valtion ulko-
muodon ja laajensi sen alaa aina Suomenlahteen
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saakka. Mutta orjuus ja törkeä tietämättömyys on
pysynyt ja pysyy vielä meidänkin aikana kansanseassa. — Hallitusmuoto on kokonaan itsevaltai-
nen. — Toinen mahtava slavilmnen valtio on
ollut Puola. Tämä ulottui mahtavmsuntensa ai-
kana Unkarin rajasta aina Itämerelle ja Saksan-
maasta aina sydän-Venäjiiiin asti. Mutta sisiilli-
set kapinat ja valtiollisten lahkokuntain eripurai-
suus syöksi valtion onnettomuuteen ja kurjuuteen.
Aatelistolla oli kaikki valta käsissä, rahvas eli or-
juudessa ja kuninkaalle, joka vaalilla pääsi arvoon-
sa, suotiin hyvin rajoitettu valta. Näin asiain
ollessa, sm tuho viimeinkin saavutti. Venäjän,
Preussin ja Itävallan hallitsijat jakoivat menneen
vuosisadan lopulla koko valtakunnan keskenänsä.
Venäjä sm paraan ja oikean päii-osan, muut otti-
vat ne osat, jotka asemansa puolesta sopivat heille.
Puolalaiset ovat turhaan koettaneet onnettoman
isänmaansa vapauttaa. Heidän voimansa ovat lan-
nistuneet vieraan väkivallan alle.

Slavjlmsilla on vahva luu-ja jiinne-rakenns;
heidän ihonsa ei ole niin valkoinen, kuin germani-
lmsten, vaan on vähän ruosteenkarvmselle vivah-
tava. Merkittävämpi on kasvojen muoto, jossa
kaikki kasvojm-viivat ovat kaarevammat ja vie-
nommat, kuin germanilmsilla. Slavilaffet ovat
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suopeat ja mieluiset tunnustamaan hengellistä ete-
vämmyyttä. Merkillinen on heidän halunsa ja
osaavmsuutensll, vieraita taitoja omistamaan;
niinpä ei ole mikään kansa niin kerkeä oppimaan
vieraita kieliä. — Kansan-juhlallisuuksia oli stavi-
lmsilla Paljon ja niissä oli aina helisevä iloisuus.
Ei mikään kansa Euroopassa ole niin huvituslau-
luihin ja tanssiin mieltynyt kuin he, ja ti kellään
ole tanssi niin hurja ja vallaton kuin heillä; rak-
kopilli ja huuliharppu tekevät vieläkin stavilmsessa
talonpoiassa melkein lumoisen vaikutusten. Kan-
sanlauluja sanotaan löytyvän paljon. Vieno, niin-
kuin ominainen luonteensakin, on slavilmsten kielet;
laitti ovat lauluun hyvin mukavat. Paitsi neljä
pääkieltä: Venäjän, Puolan, Pyömin ja Serbian
kielet, löytyy vielä monta kielenmurretta. Jo mui-
noin oli slavilmsten likaisuus suuressa huudossa ja
maineessa, he eivät muka tulleet pestyiksi muuta
kuin kolme kertaa elämässänsä, ensin kuin syntyivät
mailinaan, sitten kun häitä pitivät ja viimeksi kun
muuttivat Manalan majoihin. Puku oli tavalli-
sesti huono; talvella olivat he pukeunfet taljoihin
ja kesällä pellavasta tehtyihin vaatteisin. Heidän
asumuksensa olivat viheliäiset multamajat, raketut

keskelle nevoja tahi hieta-vuorille; muutamissa maa-
kunnissa oli myöskin kaupunkia. Siamilaiset, tun



127

olivat hyvin keinolliset, tekivät savesta ja metal-
leista kaikenlaisia astioita. Maanviljelykseen ja
vuorityöhön olivat he hyvin taipuneet. Elantonsa
oli tavallisesti tattarna, hirssiä ja muita kedonkas-
vustia; mesi oli kansallinen juoma. Niinkuin aa-
sialaisetkin kansat ylenkatsoivat he vmmopuolta;
tutille oli sallittu tappaa äsken synnyttämä lap-
sensa. —

Jumalanpalvelus oli sinunlaisilla monenmoi-
nen. Jumalien luku oli suuri erittäinkin Puolassa.
lumalankuivissa ei ollut ulkomuodolla mitään kun-
nianarvoista eli kaunista; erään Perun nimisen
epäjumalankuvalla oli puinen vartalo, rautaiset ja-
lat, hopea pää ja kultainen parta. Toisella Svan-
temit nimisellä epäjumalalla oli neljä päätä, kaikki
kaunisti harjatulla parralla, jakaksinkertainen rinta;
Czerneboh jumala oli kuvattu jalopeuran muotoi-
seksi. Papisto oli muutamissa siamilaisissa kansoissa
varsin suuressa kunniassa. Riigen'in saarelle ra-
kennetussa templissii oli kolme sataa Pappia; täällä
oli ylimmnen pappi suuremmassa arvossa kuin itse
kuningas. Paitsi templiä oli myöskin muutamat
ahot epäjumalille pyhitetyt; kivistä tehtiin jonkun-
moinen aitaus kimimöhkäleen ympärillä, joka siellä
seisoi alttarina. Ihmisuhrit olivat tavalliset, mutta
näihin ei otettu muita kuin sotavankia.
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Muutamissa maissa, niinkuin Venäjässä pääsi
Kristin-usko pian voitolle, mutta toisissa taas,
erittäinkin Elben, Oderin ja Veikselin tienoilla ru-
vettiin sille kovaa vastahankaa vetää, kun oli, näet,
sen seurauksena maallinen orjuus. Paljon pakanal-
lista verta vuodatettiin, ennenkuin stavilmset otti-
vat ristiä kummtaaksensa, jakristittyjen täytyi puo-
lestansa tuhansittain jättää henkensä alttiisti, kun
siamilaiset koettivat vieraan ikeen päällänsä torjua.
Tämä itsestään rauhallinen kansa muuttui silloin
tiikerikissan luontoiseksi.

Slavilmsten yhteiselämän seikoista entisinä ai-
koina emme paljon tiedä. Heidän luonteessansa oli
taipumus, mieluisesti jokaista eteviimmyyttä kunni-
oittaa. Heidän kielensä ovat erinomaisen rikkaat
herran nimityksistä, niin ett'ei heillä suinkaan niistä
milloinkaan puutetta ole ollut.

Suomalaiset.
Tietämätöntä on, mihinkä aikaan se kansan-

lahko, jonka uuden-mkmset kielentutkijat sanomat
Ural-altmlmseksi, ensin lähti Siperian eteläisistä
paikkakunnista Euroopaan. Luultavasti tämä siir-
tymys tapahtui mähitellm siihen aukkoon, jonka ger-
manilmset ja slavilmset länteen päin lähtiessänsä
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jättivät jälkeensä, ja niin tulivat madjarilmset eli
unkarilaiset ja suomalaiset Urali-tunturien yli
niille seuduille, missä kumpikin nyt asuntonsa pitää.
Kuitenkin olivat lappalaiset jo monta aikaa ennen
kansoittaneet kaikki pohjan perät ja hävisivät aino-
astaan vähitellen muitten voimallisempmn kansain
päälle tunkiessa. Suomalaiset Eurooppaan tultuansa
asuivat ensinnä nykyisen Venäjän pohjoisosassa,
jossa kaupastaan ja rikkaudestaan mainio perma-
lms-valta ulottui Vienan mereltä pitkin Vienan-
jokea Urali-tunturille snatta.

Nämä permalaiset olivat nähtävästi karja-
laisia, heidän sivistyksensä ei ollut suinkaan alhm-
nm, ja ihanat runot Väinämöisestä/Ilmarisesta ja
Lemminkäisestä näyttävät niitten seassa syntyneen.
Ctelä-puolella heitä asuivat hämäläiset Niinisen
(Omegan) järven paikoilla, ja kolmas heimokunta,
kainulaiset eli kmhnulmset oli jo 9:nnellii vuosisa-
dalla siirtynyt Pohjanlahden rannoille, joka heistä
sanottiin Kmnun-mereksi. Vähitellen siirtyilvät hä-
mäläisetkin länteen päin, mutta jataantuiwatsmnassa
kahteen osaan kahden puolen Suomen-lahtea, jotta
wirolaiset tuliwat Viroon ja hämäläiset Suomeen.
Heidän jälkiänsä seurasikarjalaisiakin Suomeen, olle-
tikin kun ivanhan Perman valta ja kukoistus lan^
nistui venäläisten yhä leviävän vallan alle.
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Suomalaisten muinaisista oloista ja sivistyk-
sen seikoista on kyllä tieto vähissä. Ett'eiwät he
olleet suinkaan matalalla sivistysten kannalla, näkyy
siitä kun heidän kielissään on omituiset sanat kai-
kille maanviljelyksen aseille. Ohrat, nisut eli veh-
nät, pellavat, pavut ja herneet (ristat) y. m. oli-
vat heille tuttuja, mutta rukiit, kaurat ja hamput
lienevät olleet vasta muukalaisten tuomat. Oh-
rista osasivat muinais-suomalmset tehdä juotavansa:
oluen eli olon, joka sana on heidän kielestään pe-
ritty Ruotsinkin kieleen. Paljon muitakin taitoja
oli Suomen miehillä jo ennen kuin he tulivat muit-
ten sivistyneempmn kansain seurustustem. He ta-
koivat taitavasti rautansa sota-aseiksi ja muiksi tar-
peiksi, he kehräsivät villansa ja pellavansa värtti-
nällä ja kutoivat sitten monenlaisia kankaita, palt-
tinaista, mvinmsta ja sarkaa; he hoitelivat kima-
laistaan (mettimsiä, mehiläisiä), joista simaa kokosi-
wat, ja kaiken tämän ohessa osasivat Väinämöisen
opetuksesta soittaa kanteletta ja runoilla ikäviinsä
tarkoittaa. Mutta, jos sepät ja runoniekat erot-
tamme, ei ollut heillä mitään muuta eroitusta työ-
virassa, vaan kukin teki itse tarpeensa. Sana:
"kauppa" on saksasta lainattu ja sana: "raha" on
oikeastansa oravan-nahalle nimitys, koska tätä näh-
tävästi tavarain vmhetustessa käytettiin valin-te-
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tiaisiksi. Moni uusi tapa ja uusi oppi tuli vasta
kristin-uskon kautta. Kynttilä on latinmnen sana
eanäela ja nähtiin ensin uuden uskon talitiaisella
kirkonmenolla. Suutari (sutor) on toinen nimi,
jonka vasta kristin-uskon papit lienevät mukaansa
tuoneet. Muuta säädyn eroitusta ei suomalaisilla
ollut kuin orjan ja mapaan; isäntä hallitsi perhe-
kunnassaan, ja kun yhteisiä asioita piti keskustelta-
man, kokoontuivat, perhem-isiinnät käriijiin. Ku-
ningasta tm ruhtinasta ei lie heillä ollut; sillä nämä
sanat ovkt germanilaisten kielistä otetut. Ainoas-
taan sotaa käydessä ivalittiin urhoollisin päii-mie-
heksi. Linnojakin rakennettiin jonkunmoisia vihol-
listen vainoa vastaan.

Suomalaisten muinainen usko näkyy aikojen
kuluessa monella tavalla muuttaneen muotonsa.
Taivaan Jumala, jonka ääni kuului ukkosen jumi-
nassa, näyttää ensinnä saaneen heidän palveluksensa^
Hänen nimittivät ukoksi, josta ukkonen on saanut
nimensä. Ukolla näyttävät he alussa ajatelleen ole-
van akkansakin ja muun perheensä varsin ihmisten
tavan mukaan, ja tutt sitten rupesivat ajattelemaan
eri haltian meressä asumaksi, nimeltä Ahto eli Ahti,
luulivat hänelläkin olevan vaimonsa, Vellamon.
Viimein oli heidän mielestänsä joka paikka täyn-
niinsii haltioita ja luonnottaria. Metsässä hallitsi
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Tapio emäntinensä tyttärinensä, Mannun eutto oli
maan emäntä, ja vainajien valtakunnassa vallitsi
Tuoni tylynä isäntänä. Mutta utto kuitenkin kaik-
kien ylinnä oli; hän oli yli-jumala, ilman kaiken
kannattaja, puhki pilvien puhuja, hattarojen hallit-
sija. Luultava on, että Väinämöinen, Ilmarinen
ja Lemminkäinen myöskin olivat alkuperäänsä olleet
jumalia, Väinämöinen ehkä maan haltia, Ilmarinen
ilman ja taivaan, ja Lemminkäinen meren, vmssa
he Kalevalan runoissa ovat ainoastaan ylenluon-
nollisilla voimilla varustetutta uroita, jotka taioil-
lansa tekivät kansansa mahtavasti. — Suomalais-
ten Mllnha usko oli tmkausta täynnä. Talollansa,
sanallansa saattoi tietäjä eli viisas ihminen taivut-
taa luonnon voimat mielensä mukaan. Monta
muinaista uskon-käytöstä lienee jo häivinnyt tie-
doistamme; varsinkin emme tiedä paljon hämä-
läisten tavoista, jotka luultavasti jollakin lailla
erisivät karjalaisten oloista, joista Kalevalan ru-
not antavat meille selityksen.

Varsin yhteen aikaan ruvettiin levittämään
kristin-uskoa suomalaisille Suomessa ja heidän hei-
molaisillensa eteläpuolella Suomenlahtea. Breme-
niläiset kauppamiehet toimat w. 1158 kristin-uskon
liiviläisille Riian lahden ja Viiinänjoen varrella,
jossa sitten saksalaiset kalpa-ritarit verisellä kovuu-
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pakottivat sen-puoliset pakanat uuden uskon
helmoihin. Tanskalainenkuningas Waldemar Voit-
taja aloitti myöhemmin saman työn Virossa, joka
sitten samate tuli kalpa-veljesten haltuun. Van-
han uskonsa kanssa kadottivat nämä Suomen hei-
molaiset vapautensakin ja tulivat saksalaisten her-
rmnsa orjiksi. Kauheat kapinat, joilla he kokivat
särkeä ikeensä, eivät parantaneet heidän onnetonta
tilaansa. Mutta Suomessa asettui Eeritti pyhän
(w. 1157), Birger Jaarlin (1249) jaTorkelKnuu-
tinpoian vlllloitus-retkim kautta Ruotsin leppeä
valta, jolla Suomen kansa vähitellen ja kovilla
kärsimyksillä on kasvatettu valtiolliseen täysi-ikm-

. syyteen ja vapauteen. Suomen kansan maine on
kaikunut ympäri mmlman sekä miekan että hengen
teoilla. Sm M on vasta alullansa, sen tulevai-
suus on koittammsillansa.

Arapilaiset.
Myöskin arapilaiset olivat ennen Kristuksen

syntymää tutut, mutta silloin aivan vähä arvoiset
historialle. Vasta Kristuksen jälkeisinä aikoina,
kuin heidän keskellä syntyi uuden uskonnon perus-
taja, astuivat arapilaiset historiallisten kansain
riviin.



134

Arapian saarento, joka on kolmen meren vä-
linen, on luonnoltansa Afrikaan verrattava; kansa
taas on vallan toista ihmisluottaa, kuin Afrikan
musta kansa. Avarat hieta-aavat täyttävät maan,
joka vuosituhansitten kuluessa on säilyttänyt yhtä-
läisen luontonsa. Vielä tänään, niinkuin tuhat
vuotta takaperin, tervehtii matkustaja ilohuudoilla
hieta-aatvmn keskellä olevia viheriiiisiä kosteikkoja,
joissa tuuheat palmupuut tarjomat hänelle varjos-
sansa hauskan leposian. THmä maa, monessa pai-
kassa runsaasti kasvava itiimaitten kauniimpia tuot-
teita, on merkillisen Arapian kansan kotoperii.

Arapilmnm kansa on kielen suhteen sukua niille
kansoille, jotka historian ensi-mkoina levisivät Pa-
lästinaan, Syriaan, Foinikiaan, Babyloniaan ja
Armeniaan. Arapilmsten Pyhissä saduissa on pal-
jon seurattu vanhan testamentin kertomustia; be-
duinilmset ja länsirannikon asukkaat olivatkin su-

kuisin Aaprahamin poiasta Ismaelista. Arapilck-
nen on kooltansa keskinkertainen, tavallisesti laiha-
mainen; elantonsa tarpeet ovat vähäiset; ruumiinsa
näyttää olevan melkein paljasta luuta ja jiinneli-
haa, ruiimiin-rakmnus on täynnänsii kaunista so-
puisuutta, kasvot soikulmset, mustat välähtävät
silmänsä täynnänsä tulta ja neroa, kädet ja jalat
kauniit ja sievät. Arapilmsen henki -on tämän ul-
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komuodon mukainen; hänenruumiin-asetuksmsa osoit-
taa sielun ylevyyttä ja jaloutta; hän on vilpas,
harras, Ivakaa ja syvämielinen.

Kun eivät Arapian suuret autiomaat voineet
helposti metsästäjäkansaa elättää, rupesitvat arapi-
laiset tNohon luotettavaan karjanhoitoon. Tarkasti
pysyivät nämät autiommtten kuleksivat heimokun-
nat eli beduinilmset tässä elatuskcinossa, jotta ku-
vaellessamme nykyisiäb eduinilmsiä, annamme myös-
kin kuvan esi ismnsä oloista, kuinka he vuosisatoja
sitten elivät samain telttien alla ja samoille läh-
teille ja laitumille veivät hevosensa, kamelinsa ja
lampaansa. — Hevonen on arapilmselle ei aino-
astaan uskollinen orja, vaan myöskin hauska to-
veri. Beduiniliiiset pitävätkin hevosensa semmoi-sessa arvossa, että tekevät heistä pitkiä sukuluette-
loita. Varsan synty pidetään varsin onnellisena
tapauksena, joka on ilolla ja onnen-toivotuksella
vietettävä. Hevoset kasvatetaan lasten joukossa
telttien alla, ikäänkuin perheesen kuuluvat. Heidän
uskollisuudesta ja ystävällisyydestä herrojansa koh-
taan on monta juttua. -^- Mtä suuri luonnon an-
tama apu arapilmsille on kameli. Tämä eläin on
siitä merkillinen, että se aivan vähällä juomisella
tulee toimeen kun on merkillisen kestävä janoakär-
simään. Tässäpä onkin sen paras hyöty. Nämät
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avarat santa-aavat ovat, näet, vedestä tyhjät,
jotta matkustavaisten täytyy viM vettä mukaansa,
matkalle lähtiessään. Muutoinkin on kamelista ai-
van suuri hyöty. — Kuleksivan arapilmsen elämä
on täynnänsä ivaaroja ja vaivoja ja etevinkin
mies joukossansa on sitä elämän nautintoa vailla,
jossa euroopalmnen porvari elää. Beduinilmnen
on myöskin ryöstäjä jotta mäkimaata useinkin astuu
oikeuden siaan. Hän väijyy usein kyllä matkustavia
ja ryöstää heiltä heidän omansa, mutta miilttäii
tavallisesti varkautta jaryöstöä yön-mkana. Ryös-
töä kärsinyttä ei hän milloinkaan heitä nälkään
nääntymään, vaan antaa hänelle suojelusta ja elan-
toa. Vieraan varaisuutta pitävät arapilaiset py-
hänä, jotta se, joka on astunut arapialmsen katon
alle, ei tarvitse mitään vaaraa pelätä. Niinpä
tapahtuukin usein, että arapilmnen riistää laitti
tyhjäksi siltä, joka muutamia päiviä ennen kattonsa
alla on nauttinut mitä parasta talossa on ollut
tarjottavana. Almuin antaminen on heillä Pyhä
velvollisuus. Miehen kunnia on heistä aivan
kallis; niin pidetään myöskin muhkea ulkomuoto
aivan suuressa arvossa. Parhain koristus on parta,
jota toisiansa tervehtiessä suutelevat ja johon va-
laa vannoessa koskevat. Arapilmsen mieli on
loukkaukselle mvay arka; hänen äkkinäinen luon-
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teensa ei pian lepy, vaan on ankara kostoa pyy-
tämään. Sollvausta kostamatta jättää on heistä
suuri häpeä, jotta lapsien on welwollisuus isänsä
puolesta kostaa, jos kosto häneltä oli jäänyt hake-
matta. Niinpä oivat monet heimokunnat lvuosisa-
toja liipitsensä sotineet keskenänsä, saaduksensa esi-
isäin alkamat tvmnotyöt molemmin puolin tasalle.
On, näet, heillä luulo semmoinen, että, niinkauan
kuin tapetusta tverenkosto on heitetty hakematta,
ei pääse se paikka, jossa surma tapahtui, milloin-
kaan kasteen ivirkistyttiimiiksi.

Runollisuuteen on arapilmsilla aina ollul suuri
taipumus; heidän mielikuwittelustensa on mwan ri-
kas, antaenkaikille asioillerunollisen loisteen. Myös-
kin on heissä tarkka ja teriiwii ymmärrys, joka
niiyttiiiste monenmoisissa nerollisissa sananlaskuissa.
Jo mkasin pitiiviit he kokouksia, joissa runoelmia
esiteltiin; niinpä harjoitettiin Okadhin kaupungissa
kolmekymmentä piiitviiä perätysten kilwoituslauluja.
Palkinnon ivoittaminen tämmöisessä tilaisuudessa
oli mwan suuri kunnia, johon kukin runoilija par-
haasta päästä koetti päästä. — Arapilmsten kieli
on merkillisen rikas tumallisista nimityksistä, esimer-
kiksi kahdeksankymmenen limulla merkitään simaa,
kahdensadan luwulla käärmettä, neljänsadan luwulla
onnettomuutta ja tuhannen luwulla miekkaa.
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Arapilmnen, wmtta hän on monta meidän
mielestä välttämätöntä tarvetta vailla, on kuiten-
kin vapaudestansa ja suvustansa pöyhkeä. Koto
puutteenensa on hiitielle rakas ja arvokas. Kulek-
siva beduinilmnen halveksi kiintemn asuntopmkkmn
asujamia (Fellahs), kaupunkilaisia jamaanviljelijöitä.
Beduinilmset ovat Aasian kansoista ainoat, jotka
eivät ole lannistuneet orjuuteen. Heimokunnan
päämies on fheitisti nimitetty ruhtinas, jokasovittaa
sisälliset riidat ja sodassa pitää päiillikön-virkaa.
Tätä valtaa ei hän uskalla väärin käyttää, pet-
täen alammstmsa luopuvan kuuliaisuudesta. Usein
yhdistyvät useat heimokunnat yhden haltian alai-
sesti; tämä sanotaan suursheikisti eli emiristi.

Beduinilmsten keskellä syntyi w. 570 j. Kr.
mainio Muhammed. Tämä rupesi neljänkymmenen
ikäisenä kansansa profeetaksi ja perusti Islamin
uskonnon, joka pian levisi kauaksi. Miekalla ja
tulella levitettiin unsi uskon-oppi yli mmlmaa.
Muhammed innoitti sotilaitansa urhoollisuuteen,
luvaten nstott levittämisessä kaatuneille paratisin
ihmllustet. Näinpä levisi uusi uskonto leviämis-
tänsä. Kalisi eli muhammettilmsten hallitsija otti
pääkaupungiksensa Damaskon; hänen hovinsa oli
loistollisuudestansa mainio. Täällä kukoistivat ru-
nollisuus ja tieteet; yleinen sivistys pääsi hyvälle
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kannalle ja nousi B:nnella vuosisadalla korkeim-
millensa.

Mutta ei ainoastaan Aasia saanut tuntea ara-
pilmsten uskon-intoa ja urhoollisuutta; koko poh-
joispuoli Afrikan tuli heidän valtaansa noin lv.
700 j. Kr. Täältä läksivät he iv. 711 Gibralta-
rin salmen yli Espaniaan ja moitettuansa länsi-
gotilmset laskivat he koko tämän maan allensa.
Mutta valloitushimonsn ei siihen tauonnut; he
läksivät Pyrenemn-ivuorten yli, tunkeudm eteläi-
seen Ranskanmllllhan. Nyt joutuikoko kristikunta ja
Liinsi-Euroopan sivistys hirmuiseen hätään. Mutta
tästä pulasta päästiin, kun arapilaiset tulivat tap-
piolle Tours'in tappelussa m. 732 ja peräytyivät
jälleen Espaniaan. Tämä oli ensimmäinen suuri
tappelu, jossa arapilaiset voitettiin; Kaarlo Suuri
nöyristi heidät vielä enemmin. Wmkk'eiwiit voi-
neet valtaansa pohjoiseen päin levittää, ottivat he
kumminkin monta Välimeren saarta haltuunsa.

Ei paljon aikaa kulunut, ennenkuin arapilaiset
Espanissa erisivät kalifein suuresta vallasta. Mutta
heidän tänne tunkeuttua, kristittyin valta ei koko-
naan hävinnyt, sillä eräs Pelago niminen liinsigö-
tilmnen ruhtinas oli paennut Asturian maakun-
taan, jossa hän perusti vähäisen valtion, joka ai-
kaa voittaen levisi leviämistään. Pian syntyi
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Pyrmean saarennolla monta kristittyä valtiota,
jotka alinomaa sotivat arapilmsin vastaan, voit-
taen heiltä yhä enemmän alan. W. 1492 viimein-
kin loppui Pyrmean saarennolla nrnpilnisten valta
kokonaan. Heidän herruutensa oli Espaninlle erino-
maisen onnellinen. Sillä maa Pääsi heidän aika-
nansa semmoiseen vaurastumiseen, jottei sen jäl-
keinen häviö ja turmelus ole kokonaan lvoinut pois-
taa kaikkia tämän kukoistusten jättämiä jälkiä.
Vielä havaitaan sekä kansallisuudessa että muissa-
kin seikoissa paljon, joka osoittaa arapilmsta alku-
perää.

Japanilaiset.
Aina 15:nnen vuosisadan alkuun oli paitsi

Amerikan suuri osa nykyisinä aikoina hyvin tun-
nettuja maita euroopalmsten tietohalulle suljettu.
Tähän tuntuu tuo Itä-Aasian rannikolla oleva
suuri saaristo, joka silloin vasta löydettiin, kuin
portugalilaiset uutta tietä Afrikan ympiiritse olivat
päässet Intiaan. Näihin saariin kuuluu lapan'in
keisarikunta. — Japanilaiset ovat vartaloltansa
suhdnlliset jn muutoin notkeat ja vikkelät. Iho on
kellanmoinen miltei ruostemkarvmselle vivahtava.
Silmät, muutoin Mimmoiset ja kaidat, ovat sy-
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vemniällä päässä, kuin tavallisesti muillakansoilla.
Pää on tavallisesti suuri ja kaula lyhyt; tukka
musta, paksu ja öljystä kiiltävä; nenä, wmtt'ei
juuri litteä, lyhyt ja paksu. He ovat ymmärtä-
väiset ja varovat, hyviin-suopeat ja ystävälliset.
Hallitustensa, hyvä maanviljelyksensä, säästäväi-
syytensä ja erittäinkin se, kuinka tekevät ulkomaa-
laisten kanssa kauppaa, osottavat kyllästi kavaluu-
tensa ja järkähtäniiittömyytmsä. Siisteyden pitä-
vät he suuressa arvossa, jotta melkein joka huo^
neessa on kylpylaitoksia. Nöyryydessä ja tottele-
vaisuudessa tuskin kukaan voi japanilaisille ver-
toja vetää. Alamaisuutta esivaltaa ja tottelevai-
suutta vanhempia kohtaan painetaan jo aitasin
nuorison mieleen. Alhaiset kumartavat syvästi yl-
hmsempiä ja tottelevat ehdottomasti esimiestensä
käskyä. Omllnvertmsiansakin tervehtivät he aina
suurella kohteliaisuudella. Nottistaessansa pään alas-
päin laskevat he tavallisesti kädet polville tahi
alemmaksikin sen mukaan, kuinka nöyrä tervehdyksen
pitää oleman.

Uskonto on koko Japanissa pakanallinen; m^
noastaan suurella vaivalla on silloin tällöin joku
saatu kristin-usko on taipumaan. Keisari on myös-
kin ylimmäinen pappi ja asettaa kaikki papit vir-
koihinsa. Uskon-opillisia lahkokuntia on paljon.
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Templit ovat päivät liipitsmsii avatut, jotta ku-
kin saisi niissä pitää rukoustansa millä malla ta-
hansa. — Japanilaisten sota-aseet ovat jousti,
nuolet, sapeli ja Pyssy. loutset ovat hyvin suu-
ret ja nuolet erinomaisen pitkät. Sapeli on pää-
ase. Kukin, joka ei kuuluu maanviljelijäin säätyyn,
kantaa semmoisen vyössänsä. Kaikki ihmiset, mistä
säädystä lienevätkin, käyvät samanlaisessa puvussa.
Tämä kansallinen puku on pitkä, avara kauhtana,
joka tehdään erilaisista aineista; suvella on se iIMN
vuoritta, talvisäilöinä taas paremmin varustettu.
Vaimot pitävät useampia tämmöisiä kauhtanoita
päiillytystm. Kaikki kauhtanat sidotaan lanteen
ympärille vyöllä, jota käytetään taskuksi. Japani-
laisilla on myöskin housut, jotka ovat hyvin ava-
rat ja muutoinkin eriskummalliset katsella. Jalki-
neiksi pidetään tohvelia taikka kenkiä. Mieheltä
leikataan hiukset päälaelta pois otsasta niskaan
saakka; sivuhiukset sitten sidotaan päälaen yli kiinni.
Päätä ei peitetä muutoin kuin matkoilla. — Huo-
neitten permannot peitetään aina hienoista ruo-

hoista tehdyillä matoilla ja seinät koristetaan pak-
suilla ja kauniilla tapetilla. Rakennukset ovat pie-
net ja vähäpätöiset; harvoin ovat ne kahdenker-
taiset. Tieteistä ja taiteista ei paljon pidetä; maan-
viljelys on kaikkien toimena. Kaikista tieteistä on
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ainoastaan tiihti-oppi jonkunmoisessa kunniassa;
muut ovat vielä vasta akkamaisillansa. Äskeisin
mkoin on euroopalmsia tapoja ja sivistystä suu-
rella menestyksellä levitetty Japanin kansaan.

Neekeri- eli muötakansa.
Nyt on meidän yhdestä kansasta juteltava,

jot» on mmlman onnettomimpia. Tämä on nee-
keri kansa Afrikassa. Tämä maanpiirin-osa on
vielä kaikkien vähin tunnettu. Vmtta Afrikan
pohjoiset rannikot jo vuosituhansia sitten olivat
sivistynein kansain asumasiat, on vasta myöhiii-
sempinä aikoina maan-sisuun ruvettu tunkeumaan.
Pmtss tänne siirtyneitä kansoja, on Afrikassa myös
alkuperäisiä asukkaita, nuot mainitut Neekerit, mti-
opilmseen kansanluokkaan kuuluvaiset. He ovat
seka maansisussll että läntisellä rannikolla asumassa.

Neekerit ovat vahvaa ja rotevaa sukua ja
elävät luonnollisessa yksinkertaisuudessa. Metsäs-
täminen ja maanviljelys antaa asukkaille kaikki
heidän tarpeensa. Muutamat neekeriliiiset heimo-
kunnat ovat nykyisempinä aikoina taipuneet käsi-
töihinkin. Niinpä osaamat askanti-nimiset tehdä
puuvilla-kankmta, sulattaa metallia ja rakentaa suu-
ria «varoita rakennuksia. Heidän tapansa Yleen
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ovat kovin raa'at ja julmat. Tavalliset huoneet
ovat mullasta ja oksien nivuksesta tehdyt. Akku-
noiksi ei käytetä lasia vaan bambu-kmslasta tehtyä
ristikkoa. Orjuus, vailla Afrikassa kotoinen, erM
täällä paljon muissa maissa tavallisesta. On, näet,
täällä orjan ja herran välillä isänvaltmnm 010,
jotta useammissa heimokunnissa herra, ellei hän ole
itse kuningas, ei uskalla tappaa orjaansa.

Puhukaamme vielä Neekerien orjiksi käyttämi-
sestä vieraissa maissa.

Kun eurooppalaiset kansat, espanialmset, por-
tugalilaiset, englantilaiset, alankomaalaiset ja rans-
kalaiset rupesivat löytyneitä maita Amerikassa asut-
tamaan, puuttui heiltä usein satoisten ketojen vil-
jelijöitä. Näitten maitten alkuperäiset asukkaat ei-
vät hyvin kykmeet näin raskaasen työhön. Täs-
täpä tuli heille mieleen tuoda oriia, joilla sopisi
työt toimittaa. Lähetettiin Afrikaan laivoja, joilla
tuotiin joko väkivallalla taikka ostolla Neekeriä.
Nämät sitten pantiin orjina kaikenlaisia kovia töitä
toimittamaan. Tuo hirvittävä orjankauppa oli
Kristusten edellisestä muinaisuudesta pysynyt Aa-
siassa ja Afrikassa. Valtiot ja erityiset rupesivat
nyt orjankauppaa käymään; he varustivat tätä
kauppaa varten laivoja ja toivat nyt Amerikan
kauppapaikoille muka "mustaa puuta", johon Nee-
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kerit mustan värinsä vuoksi verrattiin. Myö-
hmsempinä aikoina ovat kyllä hallitukset Euroo-
passa, erittäinkin Englannin, koettaneet hävittää
tätä kauppaa; ja suuri kansakeskeinen sota Ame-
rikassa w. 1861 päättyi siihen että orjat koko Ame-
rikan yhdyisvalloissa julistettiin vapaiksi, ja orjmn
pitäminen on siitä ajasta alkaen tykkänään kielletty.
Ihmis-suvun kunniaksi on siis ihmiskauppa la-
kannut olemasta oikeutettu ja laillinen kauppa.
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Holmas Osake.
Nntten maanpnri-osain Kansat.
Aasiassa, Euroopassa ja Afrikassa oli vuosi-

satojen kuluessa ihmiskunta kristin-uskon vaiku-
tuksen alaisena vähitellen edistynyt sekä hengelli-
sessä että ruumiillisessa katsannossa, kun yht'iittiii
15:nnm vuosisadan lopussa ja 16:nnm alulla löy-
dettiin maan-osia, joita ei kukaan ennen voinut
aavistaattaan, ja jotka suuruudessa ja avaruudessa
vetivät vertoja ennen tunnetuille maan-osille.
Nämät uudet maanpiiri-osat olivat Amerika ja
Austtlllllia saarinensa. Meidän on vielä tässä
näitten maan-osain kansat tutkittavina.

Amerikan alku-kansat.
Kauan on väitelty, ovatko Amerikan alku-

asukkaat vallan toista alkuperää kuin muut ihmiset,
vai ovatko he muinaisina aikoina tänne siirtyneet.
Tämä viimeinen luulo on paljon todenmukaisempi,
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niinkuin jo ennen olemme maininneet. Kuitenkin
ei ole kiellettävä, amerikalmsen ihmissuvun, mitä
alkuperää sitten lieneekin, sekä ulkomuodon että kie-
lensä puolesta olevan muista maanpiirin asukkaista
hyvin eriävmnen. Tähän kuuluvat ihmiset ovat
tavallisesti suuret ja rotevat. Ihonsa on vasken-
karvainen; tukkansa musta, pitkä jakiiltävä ; parta
ohut ja kehnommnen; otsa lyhyt; ripset esiin-pistii-
vät; huulet pastumoiset. Nämät ovat yhteiset
Amerikan kansain tuntomerkit; maan-navan likitie-
noilla asuvaiset eivät kuulu tähän. Silmiin as-
tuva on, että Amerikan kielissä on paljon sanoja,
jotta vivahtavat aasialaisiin kieliin. Tästä onkin
päätetty, amerikalmsten olevan alkuperäisin Aa-
siasta. Tähän viittaa muitakin seikkoja. Niin on
esimerkiksi Meksikossa löydetty vanhoja muistopat-
saita, templiä j. n. e., jotka osoittavat kokonaan
aasialaista sukuperää.

Katselkaamme nyt vähän tarkemmin Amerikan
erityisiä kansoja. Niirimmsessä pohjoisessa, Ameri-
kan luoteisessa kulmassa asuvat jäisillä lumikmtäillä:

Kalugialaiset, kalussilaiset; sotaisa ja raaka
kansa, joka kauppaa metsännahkoja. Amiralikunnan
saarilla, joissa yli koko vuoden on lunta ja jäätä,
asuvat
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Wakasfilaiset jotka ulkomuodoltaan ovat erin-
omaisen suuret ja kasvonsa parrattomat. He ovat
tovin raaat ja tietämättömät ja asustelevat per-
heettmn kehnoissa majoissa. Heidän kalanpyydykset
ja metsästämiskalut ovat hyvin nerokkaasti tehdyt;
heillä on jonkunmoinen piikillä varustettu airo,
jolla vetävät kalat luoksensa. — Uus-Georgiassa
asuvaiset kansakunnat ovat solkukilaiset, eunu-
hutilaiset j. n. e.; he elävät kalan-saaliista.

Mitä enemmin tullaan eteläänpäin, sitä suloi-
semmaksi käy luonto ja asukkaatkin muuttuvat ih-
misennäköisemmiksi. Tämän voi jo sanoa Hudson-
lahden likitienoilla asuvaisista ja Labradorin ynnä
Grönlannin asukkaista. Vielä näilläkin paikoilla
on kovin ankara pakkanen. Kolme alkuperäistä
kansaa asuu näissä kollissa maakunnissa.

Eskimolaiset asuvat aina Jäämeren rannoille
saakka. He ovat pikkuiset, heikot ja iholtansa lika-
punertavat. Impörimset majansa ovat taljoilla
peitetyt ja muutoin niin viheliäiset, ett'ei niihin
pääse sisälle muuta kuin konttaamalla. Heidän hyl-
kein nahasta tehdyt alustensa liikkuvat hyvin ke-
veästi.

Hudsonlahdm likellä asuu pohjois-intianilmnm
heimokunta, johonka kuuluvat ihmiset ovat rotevat
ja kooltansa keskinkertaiset. Tukkansa on musta,
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paksu ja sileä, kuin intianilaisilla ainakin. Grön-
lannin asussaat nimittävät itsensä omalla nimellä:
Kalatit eli Innouhs. He luulevat auringon nais-
jumalaksi mutta kuun pitävät he mies-jumalana.
Muutoin elävät he melkein kokonaan uskonnotta ja
laitta, vailla kristityt lähetyssaarnaajat ovat koet-
taneet heitä raakuudestansa johdattaa. Ihonsa on
kellahtava, tukka musta ja paksu, huulet paksut,
silmät tuiki mustat ja pienet; kädet ja jalat pienet
ja soreat. Vaimoin täytyy kaikki työt toimittaa:
päällystää venheet taljoilla, rakentaa huoneet, mennä
miestensä kanssa kalaan j. n. e. Paitsi koiria ei
ole grönlannilmsilla mitään koti-elmmiä. Huoneensa
rakentavat he tavallisesti vuorten eli kallioin suo-
jaan. Grönlannilmsissa sanotaan olevan suuri

rakkaus lapsiinsa ja kolttaan isänmaahansa. Osa
niistä on jo käännetty kristin-uskoon. — Jätet-
tyämme nämät pakkasen pesäpaikat, tulemme Kana-
daan, jonka asukkaat maansa ilman-alasta voivat
maanviljelykseen ryhtyä. Väestöön kuuluu sekä
tänne muuttaneita asukkaita että maan rajalla asu-
vaisia raakalmskansoja; näitä ovat huronilaiset
ja irokefilaiset.

Suurin osa Pohjois-Amerikaa on, nykyään pie-
niä valtioita, jotka ovat liitollatoisiinsa yhdistetyt.
Nämät ovat Pohjois-Amerikan yhdysvaltiot. Nmt-
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tm väestö on parhaasta päästä tänne siirtyneitä
euroopalmsia erinomattmn englantilaisia, joille alku-
asukasten täytyy jättää yhä enempi tilaa. Tässä
on meidän puhuminen ainoastaan alkuperäisistä,
asukkaista, joita sanotaan yhteisellä nimellä intia-
nilaikfi. He jakaantumat useampiin heimokuntiin,
joilla on erityiset nimensä. Tässä emme puhu muuta
kuin, mitä on kaikille heimokunnille yhteistä. In-
tianilmset elävät enimmiten virtojen rannalla, elät-
täen itsensä metsästämisen ja kalastamisen saaliilla
sekä maan hedelmillä. Tavoiltansa ovat he hyvin
raaat. Kullakin heimokunnalla on päällikkönsä, jolle
kuuliaisuutta osotetaan; muutoin on kukin oma her-
ransa. Mies on perheessänsä itsevaltias. Kaikki
tärkeät asiat jätetään soturikokousten tutkittavaksi.
Tämä sitten päättää ne äännostamisella. Paljaasta
ylpeydestä pitävät he vieraita hyvänä. Heimo-
kunnan päällikkö kutsuu vieraan majaansa ja kes-
tittää hänen isänvaltmsellll tavalla. Sitten vievät
kaikki kylän ylimykset vuorotellen hänen majoihinsa.
Näitten intianilmsten majat ovat vallan siiännöt-
tömästi raketut. Mitä vahvemmin viimeisinä ai-
koina siirtolaisia on muuttanut näihin yhdistys-
valtioihin, sitä enemmin ovat intianilaiset hävin-
neet; he ovat joko sivistysten saatuansa, hämmen-
thneet siirtolaisiin, tahi paenneet vielä syvemmäksi
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kolkkiin metsiinsä, joittenka tiheys vielä suojelee hei-
dät yhä edemmäksi tunkeuvasta sivistyksestä.

Aivan toismmoinen on Meksikossa asuvaisten
lmta. Nämät ovat vaskenkarvmsia intianilmsia,
Espaniasta tänne muuttaneita, Amerikassa synty-
neitä espllnialmsia (kreoli) ja kansain-hämmennyk-
sistä syntyneitä (Mulatti, Mestetso, Tsambo).
Kotoperäiset asukkaat ovat hyvin vahvaa ja rote-
vaa sukua. He sanotaan pääsevän hyvin vanhaan
ikään, ovat vanhoillakin päivillä harmaa-hiuksetta
ja pysyivät kuoleman saakka merkillisen hylvissii voi-
missa. Meksikon intianilmset heimokunnat ovat
Vuosisatojen aikoja saaneet espanialmsilta kovaa
vainoa kärsiä. He eivät, espanialmsten tänne tul-
tua olleet vallan sivistyksettä; tiesivät esimerkiksi
vuoden pituuden ja ymmärsimät miihän rakennus-
taidettakin. Nykyään ovat he yksivakaiset ja har-
vapuheiset; ovat jäykästi pysyneet vanhoissa ta-
voissansa ja luuloissansa; kristin-uskoonkin on heitä
väkivallalla pakoitettu. Heidän laulut kuuluvat
haikeilta ja surullisilta; tanssi on ainoastaan mies-
ten huvitus. Maalaukseen ja kuvanveistoon ovat
he hyvin taipuvaiset. Merkillistä on nähdä, miten
paljon he voivat kehnolla puukolla ja kivellä toi-
mittaa. Kukkia rakastavat he varsinkin; paras ja
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otollisin lahja, kuin voidaan iollekulle antaa, on
kukkaseppele.

Näistä paljon eriiivmset ovat Etelä-Amerikan
attu-asuttaat, joista mainitsemme perualaiset, joilla
on huono kyky, kolkko ja epäluuloinen mieli. Vailla
heillä on hyvät ruumiinvoimat, elävät he lais-
koina liassansa. Huoneet ovat kehnosti raketut ja
likaisuudesta inhoittcmat. Ihtä kehnot ja viheliäi-
set ovat myöskin heidän vaatteensa ja ruokansa.
Väkeviin juomiin ovat he hyvin taipuvaiset, jotta
he semmoisia saaduksensa antamat mitä hyvänsä.
Paljoa sivistyneemmällä kannalla ovat Paraguayn
asukkaat, kun tuli jo aitasin kristin-usko heille tu-
tuksi. Näitten koko rikkaus on karjoissa. Jokaisen
päivän lopettavat he huvittavaisilla kokouksilla,
joissa nuoret paimenet ja paimentytöt tuuhemn puit-
ten varjossa vanhan ukon johdatuksella vuorotel-
len laulavat keskenänsä lauluja.

Eteläisessä osassa Etelä-Amerikaa on Patago-
nian maakunta, jonka asukkaat suurudestansa omat
merkilliset. Eräs matkustavainen menneeltä vuo-
sisadalta kertoo, useitten heistä ollen seitsemän jalan
pituiset. Heillä on vahva luurakmnus, leveät kas-
vot, ruskea iho, paksu, litteä nenä ja suuri suu. He
pukeutuvat elmnten-taljoihin, jotka ovat yhteen lii-
tetyt nelikulmaisen leviitin muotoisesti. Päässänsä



153

kantavat he suljeta koristetun hatun. Maa on
laiha ja kasvamaton. — Etelä-Amerikan permsiin-
mässä osassa asuvat pescheräläiset. He sanotaan
olevan mmlman raa'in kansa. Kooltansa ovat
he keskinkertaiset, kasvoiltansa leveät, esiinftistii-
villii posttllll ja litteällä nenällä. Likasuudestansa
ei ole mahdollinen eroiltua, minkä värinen ihonsa
on. He ovat hylkeen-nahoissa vaaletut ja elävät
kaloista ja karin-kaukaloista.

Ennenkuin jätämme Amerikan kansat, on mei-
dän Brasilian asukkaista muutamia sanoja sanot-
tava. Nämät ovat tavoiltansa kovin raaat; ai-
noastaan ruumiilliset voimat ja raakuus on heistä
jossakin arvossa pidettävät. Silloinkin, kuin jou-
tuvat vihollistensa tapettavaksi, koettavat he näitä
irvistellii, sillä osottaastmsa urhoollisuutensa pysy-
vän vielä kuolemassakin. Sanotaan euroopalmsett
ei jaksavan jännittää kymmenvuotisen Brasilian
poian joutsea.

Etelämeren saariston kansakunnat. Aus-
tralia, myöskin Polynesiasti sanottu, sisältää laitti
itäpuolelta Itii-Intian saaristoa Amerikan liinsiran-
nikoon saakka olevat saaret. Näillä saarilla asu-
vaisten luku sanotaan nousevan miljonaan hen-
keen. He jaetaan kahteen pää osaan; Ensimäinen
australilaiset ja toinen Australi neekerit. En-
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simaisilla on malajilmsen ihnMuokan tuntomerkit
ja toiset taas ovat hyvin Neekerin näköiset. Näit-
ten päätahkojen hämmentymisestä toisiinsa ovat
useat välisuvut syntyneet. He puhuvat erityisiä
kieliä ja ovat erinäisellä sivistyksenkannalla. Muu-
tamat käyvät alastomina, toiset taas jommoisissa-
kin vaate-repaleissa. Muutamat elävät ainoas-
taan siitä, mitä luonto itsestänsä heille tarjoo, toi-
set taas kalan ja metsästämisen saaliista. Mutta
ompa semmoisiakin, jotka viljelevät maatansa oi-
kein säännöllisesti, asuvat komeissa huone-rakennul-
sissa ja ovat valtiollisiin oloihin taipuneet. Mel-
kein kaikilla asukkailla on tapa leikata rumniismsa
kaikenlaisia kuvia koristukseksi. Ihmisuhri on hy-
vin tavallinen ja sekin on joksikin tavallista, että
he syövät kaatuneitten vihollistensa lihaa. Heidän
uskon-oppinsa on pelkkää pakanuutta; kuitenkin on
kristin-usko näilläkin mailla voittanut vähän alaa.

Nusihollannin allu-asuttaat ovat iholtansa mus-
tat, niinkuin Afrikan Neekerit, ja villa-kiihäriihiuk-
siset. Heidän sanotaan usein asuvan ontoksi ko-
verretuissa puissa. Kala ja juuret on heidän taval-
liset elatusmneensa; muutamat heimokunnat ovat
ihmism-syöjiäkin. Sisuinaan asuttackl ovat tylsii-
pmset ja raaat, melkein kuin metsäpedot. Kipuja
ja haavoja kärsivät he ikäänkuin olisivat tuntoa
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vailla. Paha-ilmmsinakin aikoina ovat he melkein
alastomina. Lapsia kohdellaan lempeästi ja van-
hat pidetään kunniassa. Oikeata hallitusta ei heillä
ole, mutta isänvllltmsuus on lujana.

Uusihollantiin kuuluvain saarien asukkaat ovat
tavoiltansa yhtä raaat. Heidän vaatteensa ovat
Kiinguruh pedon nahasta. Elantonsa on tavalli-
sesti karin-kaukalot ja paistetut merikravut jausein-
kin semmoisia aineita, joita luulisi mahdottomiksi
syödä. Cnsiinäisiä tänne muuttaneita siirtolaisia
kohtaan olivat he kovin julmat. Keihäänsä omat
puiset ja kovin painavat; näitä käyttiiessänsä otta-
vat he keskeltä kiinni ja viskaavat vihollisiinsa.
Heimokuntain päälliköitä heillä ei ole; mutta kus-
sakin perheessä on tarkka järjestys. — Uusi-Gui-
nean asukkaina on kolme eri kansaa. Papualaiset
oivat mustat ja soreavartaloiset, mustilla ja vil-
laisilla hiuksilla. He ovat kovin sotaiset, julmat
ja petolliset. Heidän sota-asemsa ovat keihäitä, sa-
pelia ja ampuma-llseita. Harasoralaiset sanotaan
elämän puissa; eläkkeensä saavat he maanviljelyk-
sestä. Badknalaiset näyttävät olevan kulkevia
kalastajia, sillä he asuvatkin pienissä katetuissa ve-
neissä, tahi paaluihin raketetuissa huoneissa, aina-
kin meren likellä.
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Uufi-britannian asukkaat, soreavartaloiset ja
vahvat, iholtansa ruostemkarvmset ja hiustistansa
mustat, käyvät vallan alastomina. Sota-aseensa
ovat kirjavilla suljilla koristetutta keihäitä, linkoja
ja nuijia. — Uusi-georgian asukkaat ovat mitkä mus-
tat, mitkä ruostemkarvmset. Heillä on itsevaltainen
päällikkö. Hän pidetään semmoisessa kunniassa, jotta
esim. ei inkaan kuoleman mhalla uskalla astua ku-
ninkaan vnrjohon. Uusikaledonialaiset ovat va-
kaista ja hyviin-suopeata kansaa, vaikka heillä vielä
on tapana ihmisiä syödä. He osaavat hyvin ve-
neitä rakentaa, joilla soutyvat merkillisen sukkelasti.
Vaimoin tila s»n niin huono, että ne saavat juh-
dan-virkaakin toimittaa.

Lopuksi täytyy meidän mainita tämän ääret-
tömän saariston merkillisimmiit kansat. Nämät
ovat Seura-saarten ja Sandwiki saarten asuk-
kaat. Näihin saarihin on jo aikaa sitten kristin-
usko ja euroopalmnen sivistys tullut. Maanvil-
jelys ja keinollisuus on hyvässä alussa. Kansa on
kaimiin-niiköinen, hyviin-suopea ja jalomielinen.

Vielä ei ole kaikki näissä merissä olevat saa-
ret löydetyt. Vielä nytkin tekevät rohkeamieliset
merenkulkijat uusia löytöretkiä varsinkin etelii-na-
van likellä.
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