SAKEN IÄ

410

Oppikurssi sosialismissa
Laalinul J J L C E R N O N L E E
fulaiilu^n Hand-joulun Ifirjeenvaihtoläksyinä.

LÄKSY

Yleinen joiidiiiilo.
Ihm iskunnan alkuperäisin tarve on
. ravinto. Sen jälkeen kehittyy koris
telu-, suoja-, vaatetus-, huvitus- y, m,
tarpeita, TSirvie puolustautua villi
eläim iä vastaan on myös varsin p a 
kottava ihm iskunnan alkukehityksen
asteilla. Niiden m enettelytapojen ja
keinojen kehitys, joiden k autta Ihm i
nen pyrkii tyydyttäm ään näitä tarp ei
ta, m uodostaa perustuksen kaikelle
yhteiskunnalliselle kehitykselle.
Ihm inen alu stap itäen oli laum aeläjä, s. o, pyrki asum aan yhdessä
toisten ihm isten kanssa. Täm ä k ä
vi hänelle välttäm ättöm äksi puolustautum istarpeen vuoksi, 1) koska h ä
neltä puuttui luonnollisia puolustusvälineitä (teräviä toraham paita, sar
via jne.), 2) koska hän oli ruum iilli
sesti heikom pi ja hitaam piliikkeinen
kuin m uut eläim et. Y hdessä eläm i
sen kau tta ihm isten keskuudessa ai
kaisin kehittyi keskinäistä avustam is
ta, niillä oli m ahdollisuus oppia y h 
teisistä kokem uksista ja eläinten kes
kuudessa jo löytyvä keskinäinen m er
kinantojärjestelm ä saattoi m uodos
tu a varsinaiseksi puhekieleksi. Syystä
tahi toisesta erilleen joutuneilla yk
silöillä tahi pariskunnilla el ollut m ah
dollisuutta k estää taistelussa olem as
saolon puolesta. Y hteiskuntien suu
ruus Ja yhteiskunnallisen järjesty k 
sen m uodot vaihtelevat suuresti eri ai
koina. riippuen elinkelnotapojen m uut
tutnisesta Ja kehittym isestä.
Ihm iskunnan ikä on luultavasti
250,000— 500,000 vuotta. Jo tk u t kan
sat kehittyivät nopeam m in kuin toiset.
A inakin puolet tä stä ajasta ihm iskun
ta vietti n. s. m etsäläistäassa. Seuraava kehitysaste oli rankain iskuusi.
— lVim einen kehitysaste, sivistyseläm ä, ulottuu el enem pää kuin kym 
m enestä vliteentolstatuhanteen vuo
teen taaksepäin nykyajasta. V arm oja,
klrjotettuun historiaan perustuvia
tietoja m eillä on vain viime kolm en
I l u u is k m
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eli neljän tuhannen vuoden ajalta.
T ietoja aikaisem m ilta ajoilta me
saam m e tieteellisesti tutkim alla ny
kyään elävien villiheim ojen ja b arb aa
rikansojen eläm ää, esihistoriallisten
kansojen jälk eenjättäm iä m uinaisesi
neitä (asuntoja, hautoja, aseita, työ
k aluja jne.) Ja kielessä sekä vanhoissa
kansantaruissa säilyneistä m uinais
m uistoista. V asta m uutam an viime
vuuslsadan aikana on yhteiskunnalli
nen kehitys m uodostunut jotensakin
tietoiseksi ja tarkoitusperäiseksi.
Yleensä voim me sanoa, että m itä k a u 
em m as historiassa eteenpäin m enem 
me, sitä nopeam m alla vauhdilla kul
kee kehitys eteenpäin, täm ä Johtuen
siitä, e ttä kullakin m yöhem m ällä kau
della on enem m än eläm isen- ja toi
m intavälineitä kuin aikaisem m alla
kaudella.
KU n Lajiojeu kehitys.
M etsäläisknusl. A lkuperäinen ih 
m inen eli laumoissa, jo tk a kuleksivat
troopillisissä metsissä, eläen raa'öistä
hedelm istä, pähkinöistä, juurista, j. n.
e. Täm ä selvästi näkyy löydetyistä
alkuihm isten luujätteistä, näitten ih 
m isten ham paat olivat näet m uodos
te tu t sellaisiksi kuin yleensä hedelm äsyöjäeläimien. ham paat. Siihen a i
kaan ihm iset varm aankin osasivat hy
vin kiivetä puissa, jo k a näkyy siitä,
e ttä tästä kaudesta säily neitien ihm isluurankojen jalk ap o h jat ovat m uodos
tetu t kädentapaisikst. E nsim m äiset
työvälineet tällä kaudella olivat sa t
tum alta löydetyt puukappaleet ja ki
vet. Ihm isen kehittyneem pi Järki te 
ki m ahdolliseksi vähitellen oppia, e t
tä erikoisella tav alla m uodostunut
puukappale tahi kivi parem m in saat
toi palvella sitä tah i tä tä tarkoitusta,
esim. kelvata helttoesineeksl, olla h a 
rana hedelm ien sieppaam iseksi luoksepääsem ättöm iltä oksilta, puun kaa
tam ista varten jne. K un el aina löy
detty sopivankokotsta tahi -m uotoista
kiveä, vähitellen opittiin m uodostele
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m aan niitä tarpeenvaatim anlaisiksi,
iskem ällä niitä palasiksi ja valikoi
m alla sopivim m at palaset, ja sittem 
m in h ankaam alla tah i hakkaam alla
m uodostaa niitä haluttuun muotoon.
Tällä tavalla vähitellen opittiin val
m istam aan erilaisia yksinkertaisia työ
kaluja. kivivasaroita, kirveitä, nuolenpäitä jne. — H ankaam alla puuta
m uodostaakseen siitä jonkinlaisen k a
pineen luultavasti aivan sattum alta
hoksattiin, e ttä kun sitä tarpeeksi
kauan hankaa, niin syttyy tulta.
Aseitten käytäntöön ottam inen teki
m ahdolliseksi tap paa eläim iä ja niitä
pian ruvettiin käyttäm ään ravintona,
— ensin aluksi luultavasti m uun ru u 
an tilapäisen puutteen takia. Siitä vä
hitellen kehityttiin yhä enem m än li
hansyöjiksi. H alu saada lihaa kiiho t
ti y hä täydellisom pien aseitten kek
simiseen, etenkin jousen ja nuolen,
jollaisilla sai riistaa pitem m änkin
m atkan päästä. R iistan h ankinta ta a 
sen vuorostaan pakotti liikkum aan
laajem m illa aloilla, — joskus vesien
yli, joita poikki ja pitkin ensin kai
lähdettiin jollakin puurungolla, m ikä
sattui tielle tulem aan, ensin virtaa
m yöten kulkien m inne sattui, sitten
opittiin käsillä tahi puulla ohjaa
m aan, m utta sitten huom attiin, että
esim. ontto puu k annattaa parem m in
kuin täytenäinen ja että litteä puu
parem m in kelpaa airoksi kuin pyöreä
keppi. R uvettiin sellaisia h ak k aa
m aan ja kun ei aina satuttu sellaisia
valm iina löytäm ään, niin koetettiin
valm istaa niitä hakkaam alla ja hankaam nlla. Siten kehittyi lauttojen,
puukanoottien ja m yöhem m in puunkuoresta ja n ah asta tehtyjen veneit
ten käyttö.
Kun ruvettiin kulkem aan laajem 
m alla alueella jouduttiin enem m än
alttiiksi ilm ojen vaihtelulle, kylm yy
delle, sateelle jne. O pittiin valm ista
m aan vaatteita, ensin valm istum atto
m ista eläinten nahoista, sitten niitä
yritettiin tehdä pehm eäksi, nahoista
hangatuista karvoista havaittiin syn
tyvän huovantapaisla, kun niitä sot
kettiin yhteen ja sitten levitettiin le
vyiksi. Siitäkin ruvettiin valm ista
m aan vaatteita.
K un siirryttiin kasvissyöjästä osit
taiseksi lihansyöjäksi ja sen vuoksi
siirryttiin m aan päällä enem m än liik
kum aan puissa, ei enää ollut puitten
lehvän an tam aa suojaa. E tsittiin ko
loja ja luolia asunnoiksi ja kun ei
niitä ain a löydetty, ajettiin puita tahi
kiviä kasaan tah i kaivettiin kuoppa
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pehm eään m aahan, jonne m entiin pa
hoja Umoja ja vaarallisia eläim iä pa
koon. Siten vähitellen syntyi asun
tojen käyttäm inen ja rakentam inen.
Tulen käytäntöön otto teki m ah
dolliseksi kalojen nauttim isen, ja se
vuorostaan laajensi ihm isten asunto
aluetta m eren rannikoita pitkin, kauvas tu o p illisista seuduista. P arem 
pien aseitten käytäntöön otto myös
teki m ahdolliseksi laajem m alle alueel
le hajaantum isen ja pakottikin siihen,
sillä riista pian loppui sam oilta pai
koilta. Jokainen tällainen siirtym i
nen toi ihm iset uusiin oloihin, joissa
jouduttiin tekem ään uusia havaintoja
ja eri tavalla tyydyttäm ään tarpeita.
Esim. m itä pohjoisem paan siirryttiin,
sitä kylm em m äksi kävi ilma, sitä
enem m än kehittyi vaatteitten ja asun
tojen valm istus. N'e ihm iset, jotka
joutuivat aivan m eren rannikoille, ei
vät saaneet m uuta ravintoa kuin m in
kä m eri antoi, kehittivät itselleen yhä
parem pia aluksia ja m onipuolisem pia
pyydyksiä, kuten verkkoja, koukkuja
ym. Sellaiset ihmiset, jo tk a joutuivat
seuduille, m issä kasvoi ruuaksi kelpaavia ju u rik k aita tah i viljaa, oppivat
niitä k äyttäm ään ja huom attuaan, et
tä siem enten putoam inen m aahan luo
uusia sellaisia kasveja, rupesivat tarkotusperälsesti niitä ripottelem aan
sinne. H avaittuaan, että pehm eässä
m aassa siem en itää parem m in kuin
kovassa, yritettiin m aata möyhiii puutikuilla tah i jollakin m uulla aseella.
Siten kehittyi vähitellen m aanvilje
lystäkin, ja m etsästyskäm pälle jä ä 
dään asum aan ainakin niin kaavan
kunnes sato kypsyy. Siitä on enää
vain lyhyt askel vakituisten asuin
paikkojen kehittym iseen.
Tiiliä asteella jo kehittyy taiteellisiakin taipum uksia, — kyky m aalata
esineitä korean värisiksi, työkalu v ar
sien koristam inen piirroksilla ja leik
kauksilla. kuvien piirtäm inen kallioi
hin jne.
lltui kala Iskuusi, T äm ä kausi alkaa
siitä kuin m aanviljelys vakiintuu ylei
seksi tavaksi. T äm än kauden aikana
keksitään savlastoitten käyttö, sekin
kehittyen hyvin luonnollisella tavalla,
esim. havaitaan, että vesi pyssy savi
astiassa m aan syvennyksessä, lapset
leikkien m uovailevat savea astioiksi,
niiden kelpaavaisuus veden säilyttä
m istä ym. varten otetaan huomioon,
joku joukosta, joka jostain syystä on
herkku su isempi kuin m uut, panee
paistettavan kalan saviastian päälle
sitä palstaessaan. siitä huom ataan, et
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tä ravi palam isesta kivettyy, ruvetaan
sitä vai*;a vaaten polttam aan, joku
joukosta kehittyy erikoisen taitavaksi
polttajaksi ja joutestaan keksii yhä
uusia astianiuotoja, kulloinkin ilm e
nevän tarpeen m ukaan. Ihan huo
m ataan, että m aassa on punaista m e
tallia. kuparia, joka helposti m ukau
tuu astioiksi Ja työkaluiksi. Samoin
löydetään tinaa. H uom ataan, e ttä ti
na sulaa, jos se pannaan tiileen ja
kuparikin su laa kovem m assa kuu
m uudessa. m u tta kun ne sulautuvat
yhteen tulee siitä hyvin kova m etalli
seos, pronssi, joka kestää parem m in
aseihin ja astioihin käytettynä. Tällä
kehitysasteella myös havaitaan, että
joitakin eläim iä voi kesyttää ja pitää
niitä aina saatavana ravintoa varten.
Siten kehittyy eläinten hoito. M aan
viljelyskin kehittyy suuresti m etallin
käytäntöön oiettua, jonka avulla p a
rem m in voi kyntää m aata. — asutus
sen vuoksi tulee väkituisom m aksi, —
ruvetaan rakentam aan pysyväisentpiä
. asuntoja, ensin turpeesta ja kivestä,
sitten kun opitaan puita kaatam aan
ja sahaam aan sekä vuolem aan, ruve
taan rakentam aan asuntoja tukeista.
Joutuessaan kuljettam aan raskaita
kuorm ia ehkä aivan sattum alta opi
taan, että kun panee kuorm an pyöri
vien tukkien päälle, niin se on hel
pompi kulottaa. —- siitä opitaan val
m istam aan pyörillä liikkuvia kärryjä.
Kaiken täm än ohella, yhä uusien
tarpeitten syntyessä, yhä vilkkaam 
man yhteiseläm än kehittyessä, kehit
tyy kieli. Siihen tulee enem m än n i
m iä ja sanoja. Myös syntyy tarvetta
Jättäm ään tietoja, vaikka ei ole tilai
suutta suullisesti niitä Jättää, P iir
retään kaikenlaisia sovittuja m erkke
jä, Joista vähitellen kehittyy kuvakir
jot usta ja se vuorostaan kehittyy kirjainkirjotuksekai. T äm än keksinnön
k autta astuu ihm iskunta uuteen k a u 
teen. n. k, s I v i s t y s k a u t e e n.
Se tekee m ahdolliseksi tietojen Ja ko
kem usten tarkem m an säilymisen su 
kupolvesta sukupolveen ja siten tekee
yhteiskunnallisen edistyksen helpom 
m aksi ja nopeam m in eteenpäin k u l
kevaksi.
Yh teit k umn m uotojen kehitys.
A lkuperä in-n kom m unism i (yhteisö,
oluina). Ihm i kunnan varhaisim pien
vaiheitten yhteiskuntaolojen oleelli
sim pana ilm iönä oli 1a u m a s o 1 idarfsuus ja viham ielisyys
vieraita kansoja kohtaan.
Luokit »eroavaisuuksia ja om istusoi

keutta ei ole vielä olemassa. Niin
kauan kuin m ulta tarp eita el ole kuin
ravintotarve, ei kukaan voi kasata it
selleen varastoon, iillä ruoka silloin
pilaantuisi. E letään kädestä suuhun
ja jokaisen pitää saada syödäkseen.
Väkevämpi tosin saattaa riistää ra
vinnon heikom m alta, m u tta hän ei voi
aina eiäii laiskana ja p ak o ttaa toisia
kulettam aan hänelle ravintoa, sillä
suurem pi ruum iillinen ylivoima perus
tuu Juuri riihen ruum iinharjotteluun,
jota saa pyydystäessään ravintoa. Kun
ravinnon hankinta, etenkin silloin
kun ruvettiin pyydystäm ään eläim iä,
riippui yhteistoim innasta, oli saaliin
om istuskin yhteistä. V ieraita laum o
ja vihattiin, sillä ne kilpailivat ravin
non hankinnasta. Kun sitä paitsi
otam m e huomioon, että om istusoikeus
ei m erkitse ainoastaan jonkun om ai
suuden om istam ista, vaan kykyä estää
toisia pääsem ästä siihen om aisuuteen
käsiksi, niin ym m ärräm m e, ettei tä
m änkään vuoksi voinut m itään omis
tusoikeutta näissä oloissa olla, kun
kuljettiin puusta puuhun ja m etsäs
tyspaikasta toiseen, eikä ollut m itään
keinoa raah ata m ukanaan m uuta
om aisuutta kuin välttäm ättöm im m ät
välineet. O m istusoikeus kehittyy vas
ta m yöhem m ällä asteella, kun hyö
dykkeitä on Jo sellaisia, joita voi pe
riä toisilta ja joita voi säilyttää vas
taisen varalle Ja asum inenkin on siksi
vakituista, että on paikkoja, missä
om aisuutta voi säilyttää ja täm än
ohella yhteiskuntaolot kehittyneet sel
laisiksi, että ne tekevät omistaville
m ahdolliseksi suojella om aisuuttaan
muilta.
Piti li'0-i'lö iiiä ti kehitys. Ihm iskun
nan varhalsim m illa asteilla näyttää
laum an keskuudessa vallinneen m ää
rittelem ätön s e k a-a v 1 o, — naaraat
ja urokset sekaantuivat toisiinsa il
m an m itään perherajotusta ja lapset,
päästyään omille Jaloilleen, sekaan
tuivat laum aan, erikoisesti olem atta
kiintyneitä edes äitilnsäkään. Täm ä
seka-avion m uoto joutui m yöhem m il
lä asteilla ja ihm isten asunto-olojen
vakiinnuttua erinäisten rajotusten
alaiseksi. Ensin n äyttää syntyneen
rajotuksia nuorim m an ja vanhim m an
sukupolven välisessä sukupuollseurustelussa. sitten sam an äidin jälk e
läisten välinen sukupuoliyhteys tuli
tahattom aksi, sitten sam an suviin jä 
senten keskinäiset avioliitot hävisivät,
(Täm ä nälkäisellä “suvulla" tarkotetaan sam asta kantaäidistä naispuolis
ten jälkeläisten kautta syntyneitä Jäi-
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kelälsiä.) Y m m ärrettävää on, että tä 
hän aikaan ei voitu pitää lukua m ies
puolisten henkilöitten jälkeläisistä,
sillä elintavat olivat sellaiset, että el
kukaan voinut varm asti tietää, m ikä
mies oli m inkäkin lapsen isä, se vaan
varm asti tiedettiin, kuka oli m inkä
kin lapsen äiti.
M inkälaisista syistä aiheutuivat ra 
jattom an seka-avion rajottam iset. ei
varm asti tunneta, m utta luultavasti
johtui se tehdyistä havainnoista, että
suuresti eri-ikäisten henkilöitten jäl
keläiset ovat heikkoja Ja että hyvin
läheisten sukulaisten keskinäinen avio
myös tuottaa heikkoa sukua ja ruvet
tiin täm än vuoksi sellaisia liittoja vält
läm ään. Näissä oloissa myös Joitisellekin asteelle kehittynyt uskonto,—
jonk a kehityksestä puhutaan eri luen
nossa. — tavallisesti teki uskonnolli
sia käskyjä hyödyllisiksi havaituista
kokem uksista, siten juurru ttaen tavat
yhä lujem m iksi.
N äitten rajotuksien käytäntöön tu l
tua huom aam m e, että syntyy erinäisiä
avio- ja perhem uotoja. Aikaisempia
sellaisia on r y h m ä-a v 1 o. s. o. useat
sam an heim on naiset yhteisesti m e
nevät naim isiin usean m iehen kanssa,
jotka kuuluvat toiseen sukuun. T ä
mä aviom uoto esiintyy sam oihin a i
koihin kuin kehittyy kykyä rakentaa
erikoisia asuinrakennuksia. Ei enää
asuta yhdessä laum assa, m utta ei
my (iskää n heti siirrytä myöhemm in
kehittyvään yksiaviom uotoon. Täten
laum a jak aantu u erillään asuviksi
perheiksi, joilla kullakin on m äärätty
m äärä täloustarpeita. Niitä peritään
sam an perheen keskuudessa ja syntyy
siten perustus om istusoikeudelle.
Tälläkin asteella isyys on hyvin
epäm ääräinen asia ja sukulaisuus tu n 
netaan vain äitiyden perusteolla. Isän
ja lapsen suhdetta ja siihen perustu
vaa om istusoikeutta ei tunnusteta.
Kun mies kuolee, niin hänen persoo
nallinen om aisuuten a (aseet ja ko
riste-esineet) siirtyy hänen veljilleen
tahi hänen sisarensa pojille; talous
tavarat perivät naisen sisaret tai tyttäret. M utta sikäli kun tällä asteella
on kysym ys om istusoikeudesta, kuu
luu näitten esineitten käyttö enem m än
koko talouskunnalle tahi suvulle kuin
m äärätylle yksilölle.
R yhm ä-aviosta vähitellen kehittyy
p a r i t n s-a v i o, s. o, yhden miehen
ja yhden naisen joksikin ajaksi y h 
dessä eläm inen, joka on rikottavissa
m olem m an tahdosta ja joka ei edel
lytä ehdotonta uskollisuutta, etenkin
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m iehen taholta. Tällaiseen aviomuotoon siirtym isen luultavasti aiheuttivat
yhä enenevän om aisuusm äärän om is
tam isesta ja käytöstä Johtuneet risti
riidat suurilukuisen avioryhm än kes
kuudessa, avioryhm än jäsenten m uut
riidan m ahdollisuudet, m ahdollisuus
an ta a lapsille parem pi hoito pariaviorsa ym. T ätä aviom uotoa. jonka
kestäessä edelleen lasketaan sukulai
suus vain äitiyden perusteella, kestää
kauvan raakalaiskauden myöhempiin
aikoihin.
O m aisuuden ja luokkien kehitys.
Ensim m äinen työnjako Ihmisten kes
ken ilmenee m etsästys- ja kalastuskaudella. M iehet m enevät kalasta
m aan tahi m etsästäm ään ja naiset
valm istavat ruokaa, hoitavat lapsia,
vartioivat leiripaikkaa. Naisen eläm ä
tällä asteella on enem m än yhteisö
eläm ää. m iehen sen sijaan enem m än
yksilöllistä. Joka tekee naisen kehit
tyneem m äksi. T äm än ajan om aisuu
den huom atuin m uoto on taloustava
rat, jo tk a ovat naisen käsissä. Seu
raus riitä on, e ttä naiset eivät ole
m iesten alam aisia vaan pikem m in
päinvastoin, — ainakin heillä oli sa
m anlainen vaikutus heim on asioista.
R aakalaiskauden keskivaiheilla ta 
pahtunut kotieläinten käytäntöön otto
edustaa uutta ja sangen tärkeätä
om aisuusm uotoa. K a rja on miesten
äärissä, jotka hoitavat ja vartioivat
sitä. M iehestä tulee nyt talouskunnan pää, sillä hän nyt tulee toimeen
parem m in ilm an vaim oa kuin vaimo
ilm an häntä. M aanviljelykseen siir
tym inen, jossa m iesten om istam ien ja
hallitsem ien esineitten m äärä v errat
tu n a naisen om istam aan m äärään yhä
kasvaa, kehittää tä tä suhdetta vielä
kauvem m as m iehelle edulliseen suun
taan.
Tällä asteella paritusavio m uuttuu
yksiä- ioksi (tahi poikkeustapauksissa
moniavloksi — s. o. yksi m ies ja usei
ta vaim oja). Tässä aviom uodossa nai
nen sidotaan elinikäiseen ja yksin
omaiseen uskollisuuteen yhtä m iestä
kohtaan. (Huom aa, että vasta aivan
viime aikoina on yhteiskunnallinen
m oraali alkanut asettaa sam an uskollisnusvelvollisuuden m iehellekin.}
T ällä asteella myös m uuttuu suku
laisuus- ja perintöjärjestys. Tästä läh 
tien lapset kuuluvat m iehen sukuun
eikä äidin; m iespuolisista esi-isistä
polveutum inen m uodostuu hei olosuh
teitten perusteeksi. Naiset yleensä
m enettävät oikeuden om istaa Ja jä t
tää perinnöksi om aisuutta.
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Sodat, jo tk a täh än saak k a ovat ol
leet ainoastaan taisteluja sam oista
m etsästysm aista. — ja “voitto” oli riit
tävä kun saatiin kilpailija k ark o te
tuksi pois vissiltä seudulta, — m uo
dostuvat nyt rikastum isen välineeksi.
H yökätään toistensa kim ppuun ryöstääkseen k arjaa. T äm ä tuo m ukanaan
suuria epätasaisuuksia sen heim on jä 
senten om aisuuksissa. Vuliotettu k a r
ja kuuluu niille “urhoille” , jotka voit
tivat sen taistelussa, eikä koko heimulle.
Lu ok k a to a v a isu u d e t kehittyvät nyt
kahdella eri tavalla: 1. Sodassa otet
tu ja vankeja el enää tapeta, vaan tuo
daan elävinä kotiin Ja pakotetaan hoi
tam aan k a rja a ym., s. o. heistä tulee
o r j i a ; — 2. K un sotaiset heim ot lyö
vät jonkun toisen, jo vakituisesti sa
m alla p aikalla asuvan heimon, niin
lyötyä kansaa ei hävitetä m aan pääl
tä, vaan voittaja yksinkertaisesti rii
suu aseet voitetuilta ja an taa heidän
jäädä entisille asuinpaikoilleen sillä
ehdolla, että ne tästä lähtien luovut
tav at voittajalle vissin osan tuloistaan,
— heistä teh dään m a a o r j i a .
Lu o k ka herruud en historiallinen teh 
tävä. O tettakoon huomioon, että o r
ju u tta ja m aao rju u tta sekä erotuksia
rikkaitten ja köyhien välillä ei voinut
syntyä, ennenkuin ihm iskunta kehit
tyi m etsästys- ja kalastuskaudesta
karjanhoitoa ja m aanviljelystä harjottavaksi. Sillä asteella luokkaherruuden synty edusti yhteiskunnallista
edistystä. Se tek i m ahdolliseksi erään
heim on osan vapautum ista raskaim 
m ista tehtävistä, avaten sille siten
tilaisuuden tekem ään enem m än huo
mioita, ajattelem aan edistyksellisiä
toim intatapoja, säilyttäm ään koke
m uksia ja tietoja, järjestäm ään y h 
teiskunnallista toim intaa, kerääm ään
varustuksia vastaisuuden varalle, säi
lyttäm ään sisäistä rauhaa, edistäm ään
sivistystä. T äm än k au tta luokkayh
teiskunniksi kehittyneet yhteiskunnat
kehittyivät nopeam m in kuin aik ai
sem m ille asteille jääneet ja pysyivat
parem m in pystyssä taistelussa olem as
saolon puolesta.

K e r t a tis k y s y m y k s lä .

M inkätähden m etsäläisihm iset elä
vät laum oissa? M illä tav alla kehittyi
heidän keskuudessaan vakituisten
aseitten käyttö? M illaiset olivat ih
m isten ensim äiaet aseet? M iten he
keksivät veneen? M iten keksivät tu 
len? M iten luulet, e ttä oppivat käyt
täm ään esim. paloja, lusikoita, kore
ja ym. ? Miteen luulet, että oppivat
valm istam aan Jousia ja nuolla? Koeta
ajatella itseksesi m iten he elivät, pi
täen mielessäsi, että elintavat aina
k ehittävät uusia tarp eita ja taito ja
niitä tyydyttäm ään.
M iten ihm iset oppivat viljelem ään
kasveja? M inkätähden kupari ja ti
na olivat ensim m äisiä m etalleja, joita
ihm iset oppivat k äyttäm ään? M in
kätähden asunnot tulivat parem m iksi
ja m onipuolisem m iksi sen jälkeen kun
ihm iset rupesivat h arjottam aan m aan
viljelystä? K uinka keksittiin ra tta it
ten käyttö? K u inka kehittyi kirjotustaito?
M inkätähden m etsälälskautena ei
ole luokkaeroa vaisuuksia? M inkätäh
den vakituinen perhe-eläm ä kehittyi
vasta sitten kun yhteiskunnallinen ke
hitys oli luonut enem m än taitoja tyy
dyttävän eläm än tarp eita? M inkä
tähden naiset m etsäläisyhteiskuntien
aikana olivat suhteellisesti vaikutus
valtaisani m assa asem assa kuin m yö
hem m in? M inkätähden perim isoikeus
laskettiin näinä aikoina ainoastaan
naispuolista linjaa m yöten? M inkä
tähden aviom uodot m uuttuivat sekaaviosta tolsellaisiksi?
Millä tav alla syntyy helm ojen kes
kuudessa erikoisten am m attien harJottajia, kuten aseseppiä, astloltten te
kijöitä jne.? K uinka syntyy luokkaeroavaisuuksia Ja m ikä on niiden pe
rusteena? Oliko luokkaherruuden syn
nystä etu a vai vahinkoa vastaiselle
kehitykselle?
liuettuvn kirjallisuus: Ennen A ata
mia, klrj. Jack London: Perheen, val
tion ja yksityisom aisuuden alkuperä,
kirj. P. Engels: N ainen Ja Sosialismi,
kirj. Aug. Bebel; Siveysoppi, kirj.
K arl K autsky.

LÄKSY III,

si yhteiskuutatyyppiä, riippuen ihm is
Sivistyseläm än synty ja kehitys.
ten asuttam an m aan laadusta.
A uvikkoyhlciskunlla. Jo tk u t ihm is
Kun ihm iskunta kehittyi sille as
teelle, että se oppi kesyttäm ään eläi ryhm ät joutuivat asum aan laajoilla,
m iä Ja hoitam aan niitä elinkeinonaan, puuttom illa ruoho-aavikoilla. Maan
kehittyi m aan päällä pääasiassa k a k  laatu edisti suurten karjalaum ojen pi

SÄKENIÄ

täm istä. E läm inen eli verrattain help
poa, ravinto runsasta, ilm an suurem 
pia henkisiä tahi ruum iillisia ponnis
tuksia. T äm än vuoksi tällaiset hei
m ot eivät erikoisesti joutuneet kehit
täm ään itselleen uusia tarp e ita ja
niiden elintavat saattoivat pysyä jo 
tenkin m uuttum attom ina tuhansien
vuosien läpi. E lättääkseen suuria k a r
jalaum ojaan, täytyi niiden usein liik
k ua paikasta paikkaan, hakien uusia
laitum ia. N iiden asuinpaikat nain ol
len eivät olleet vakinaisia ja täm ä
seikka myöskin ehkäisi rikkaam m an
yhteiskuntaeläm än kehitystä. Vael
taessaan paikasta paikkaan tällaiset
heim ot joskus joutuivat yhteentör
m äykseen toistensa kanssa ja joskus
niitä ajelehti korkeam m alla sivistyskannalla olevien kansojen tielle, joita
ne halveksuivat näitten outojen tapo
jen vuoksi. Syntyi useasti aseellisia
yhteenottoja sekä paim entolaisheim o
jen keskellä e ttä niiden j a 1 slvistyneem pien kansojen välillä. Paim en
tolaisheim ot tavallisesti olivat hyvin
suurilukuisia ja reipas uikoilm aeläm ä
sekä alituiset retkeilyt ja taistelut te
kivät ne sodissa voim akkaiksi vas
tustajiksi. N iinpä niille usein onnis
tui retkillään vallottaa korkeam m alla
kannalla olevia yhteiskuntia,
S otaretkiliä otettiin jonkun verran
vankeja, joten paim entolaisheim ojen
kin keskuudessa tapaam m e orjia. Kun
ei tarvittu orjatyötä vakituisten asuin
paikkojen aiheuttam assa m aanvilje
lyksessä ja m uissa rikastum ista ja
riistä n tää edistävissä suurissa töissä,
kohdeltiin orjia kuitenkin verrattain
hyvin; ne olivat jotenkin sam alla ta 
solla kuin heim on m uutkin Jäsenet.
Naisen yhteiskunnallinen asem a tä l
lä asteella on v errattain alhainen, —
heimon elättäm inen kun etupäässä
riippui m iesten toim innasta. Nainen
oli täydellisesti m iehensä, tahi isänsä
tahi jonkun m uun lähim m än sukulai
sen täydellisen vallan alainen. Moni
avioisuus (yksi mies ja useita vaim o
ja) on tällä asteella aivan tavallinen.
Usein näem m e, että sodassa otetut
naisvangit joutuvat m iesten jalkavai
moiksi, varsinaista aviovaim ojen m ää
rää lisäten.
K arjalaum at kuuluvat enim m äk
seen koko sukukunnalle eikä kelle
kään yksityiselle henkilölle, täm ä Jehtuen siitä, että niiden paim entam inen
edellytti kollektiivista (yhteistoim in
nallista) työtä.
T ällaisia yhteiskuntia olivat esim.
V anhan T estam entin ensim älsen Moo
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seksen kirjan SS ensim äisessä luvussa
m ainitut. Hyvin useat m uutkin hei
mot, kuten esim. suom alaiset, ovat
am m oisina aikoina viettäneet m aini
tunlaista paim entolaiseläm ää, aikojen
kuluessa joutuen muille m aille ja vallntettu aan korkeam m alla kehityskannalla olevia m aita, om aksuen kehitty
neem piä eläm isen tapoja. N. s. kan
sainvaelluksien aikana. Kooman val
takunnan viim eisinä vaiheina, lak k aa
m aton virta tällaisia paim entolaishei
moja, niiden m ukana luultavasti myös
suom alaiset, tulvi A asiasta Europaan,
esittäen sangen tärk eätä osaa keski
ajan historian kansojen kohtalojen
m uotoilem isessa. M. m. hunnit, gootalaiset y. m. olivat tällaisia kansoja.
M yöhem m inkin näem m e sam anlaisia
ilm iöitä, kuten esim. 600-luvulla. jol
loin arab it ja turkkilaiset perustivat
m aailm anvallan. 1000-luvun ensim äisinä vuosisatoina, jolloin tattarilaiset
vallnttivat suuren osan V enäjää, ja
m andshulaiset vallottlvat Kiinan. Mei
dän aikanam m e tällaisia kansoja on
vielä A rabiassa (heduineja). kaakkois-V enäjällä (kirgiisejä, kalm ukke
ja y. m .) ja Pohjois-A f rikassa (beduineja).
Pai m entolaisheim ojen kesku udessa
hallitsi neuvosto, joka oli kokoonpan
tu kunkin suvun päähenkilöistä, joi
den valta oli perinnöllinen, — perin
nöllisyys, kuten m uistettanee, nyt pe
rustuu m ieslinjalle. Heim olla on yksi
yleinen johtaja, jonka valta on huo
m attavan suuri, kuitenkin ainoastaan
sotaretkien aikana. T äm än asem an
saavuttam inen perustuu sodissa osotettuun taitoon ja urhoollisuuteen ja
rauhan aik ana osotcttuun taitoon rii
taisuuksien sovittajana. Joh tajan val
ta, etenkin rauhan aikana, on rajotettu ja hallintonsa sovinnollista, joh
tuen siitä, että Johtajaa vastaan syn
tyvä tyytym ättöm yys helposti johtaa
heim on hajaantum iseen tyytym ättö
mien eri joukoksi eroam isen kautta,
sillä laajoilla arom ailla on helppo
päästä sortoa pakoon.
Kun paim entolaisheim o valistuksien
k autta asettuu vakltuisem m in hallit
sevaksi luokaksi vanutetulle alueelle
Ja saa allensa lukuisia orjia ja pal
velijoita. kehittyy johtajista perinnöl
linen hallitsijasuku. Joka hallitsee it
sevaltiaasta
J o k ila a k s o is s a asuvien ihm isten kes
kuudessa kehittyi tolsellaisia yhteis
kuntam uotoja. Vlljavam pi m aaperä
nopeasti kehitti m aanviljelystaitoa,
joka taas puolestaan teki m ahdolli
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seksi ja välttäm ättöm äksi vakituisen
ja tiheäm m än asutuksen. K aikellaiset m uutkin taidot kehittyivät no
peam m in, kun ahdas asutus pakotti
keksim ään yhä tarkotusperäisem piä
eläm isen keinoja. Tällaisilla seuduilla
asuvat kansat m y us ovat vähem m än
sotaisia, kun m aanviljelys estää m ie
hiäkin lähtem ästä pitkille retkille ja
synnyttää halua suojeila viljelyksiä
vihollisen hyökkäyksiltä.
Kun vähem m än tarm oa näin ollen
kulutetaan sotaisiin tarkotuksiin,
kääntyy se enem m än rau h an askarei
siin ja tu o tta a runsaam pia tuloksia.
Havin taa on runsaasti. Jonka vuoksi
osa asukkaista helpom m in voi an tau 
tu a harjottam aan erikoisam m atteja.
Se tekee m ahdolliseksi tleteellisetkin
harrastukset, joiden perusteena on ta 
loudellisten tarpeitten tyydyttäm inen.
Tarve kastella ja kuivata m aata sekä
viljelystilojen rajattam inen ja m ittaa
minen kehittää insinööritaitoja. Kakennukset tehdään kestäväm m iksi, jo 
ten rakennustaito nopeasti kehittyy.
Sotia kaikesta rau h an h alu sta huoli
m atta joudutaan käym ään kuitenkin
sen verran, että tulee otetuksi sota
vankeja. N äitä käytetään orjina, ja
kun on m ahdollisuutta rikastua niiden
työstä, kun voidaan säilyttää suuriakin
varastoja ja rakentaa kalliita raken
nuksia ja m uistom erkkejä, niin or
juus m uodostuu riistäväm m äksi ja Jul
memm aksi. M onipuoliseksi kehittynyt
yhteiskunnan, eläm ä ja suurien, yh
teisvoim in suoritettavien tehtävien ole
massaolo synnyttää kehittyneen Järjes
tyksen tarvetta, Joten tällaiset y h 
teiskunnat yleensä kehittyivät itseval
tiaasi! hallituiksi valtioiksi. Yksityis
om aisuus m uodostui tärkeäksi teki
jäksi, kun saatettiin säilyttää aarteita
varastoissa ja oltiin tilaisuudessa työ
tä riistäm ällä lisääm ään aarteita. Jo h 
tavista heim on jäsenistä kehittynyt
hallitsija iähim pine neuvonantajlneen
ja suosikkeineen m uodostuu hallitse
vaksi luokaksi, Joka suojelee om istusja riisto-oikeutta perustaen valtansa
seisoviin sotajoukkoihin ja kansan
keskuuteen juurtuneeseen taikauskoi
seen kunnioitukseen Jum alallista "esi
valtaa kohtaan".
T ällaiset yhteiskunnat ovat inhim il
lisen sivistyseläm än kehtoja. Niissä
aikaisem m in kehittyi nvkylsen sivistyseläm än perusteita. E sim erkkejä tä l
laisista yhteiskunnista ovat Egypti, As
syria. Babylonia, sekä hindulaiset ja
kiinalaiset valtiot.
Itiinuilset sivistysvaltiot- K aikissa

edelHim ainituissa paikoissa kehittyi
sam antapaisia yhteiskuntani uotoja.
H allitusm uoto oli yksivaltias m onar
kia (yksinvalta). Jota k an n atti sotilaspää Hik öistä ja papeista kokoon
pantu yläluokka. Pappeus kehittyi
m etsäläisai kalseata j u m alan pa 1velu k 3esta, jonk a aikaisem m in suorittivat
heimon vanhim m at, m u tta Joka vähi
tellen kehittyi varsinaiseksi taitoa vaa
tivaksi am m atiksi, sitä m ukaa kuin
uskontom enot tulivat m onipuolisem 
miksi. P ap it m uodostivat myös oppi
neitten luokan. H eidän asem ansa, -—
vapaus ruum iillisesta työstä — ja hei
dän tehtävänsä •—■ jum aliksi otaksu t
tujen luononvoim ien tutkim inen Ja
palvelem inen — antoi heille tilaisuu
den harjoittaa tutkim uksia ja opintoja.
Joiden saavuttam inen sam alla lisäsi
heidän arvoaan ja kunnioitustaan. He
myös olivat itseoikeutettuja kansan
henkisiä neuvonantajia, heidän luok
seen tultiin taudeista ja m uista onnettom uksista apua ja neuvoja pyytä
m ään. joten he kehittivät Itsessään
kaikellaisia taitoja, kuten täjititleteen, — joka vuorostaan kehitti m a
tem atiikan tietoja. — lääketieteen, fy
siikan y m. tieteitä.
Täten kehittynyt yläluokka asetti
raskaita taakkoja hallitsem iensa kan
nettaviksi. V eroja piti m aksaa joko
työn tahi luonnontuotteiden m uodos
sa; rakennutettiin orjilla suunnattom ia
rakennuksia, (E gyptin pyram iidit. indian tem ppelit, Babylonian palatsit.
Kiinan m uuri) ja an k arasti rangais
tiin pienem m ästä k in kaptnayrityksestä.
M utta vaikka hallitusm uoto tässä
suhteessa oli erittäin yksinvaltias, niin
hallitsijat eivät paljon sekaantuneet
ihm isten jokapäiväiseen eläm ään, jä t
täen useim m at hallintotehtävät eri ky
läkuntien hoidettaviksi.
Tällaisissa yhteiskunnissa syntyi
suuria kaupunkeja hallitsijoiden pa
latsien ym pärille. Niissä työskenteli
suuri Joukko orjia erinäisissä am m a
teissa. Vihdoin, kun orjalyöllä saa
tiin syntym ään enem m än tavaroita,
kuin m itä om assa m aassa tarvittiin, ja
kun sam alla yläluokan ylellisyys vaa
ti m uu naisiakin hyödykkeitä kuin m i
tä omassa m aassa oli saatavana syntyi
kauppaa ja erikoinen luokka, joka
kauppaa harjoitti, Ja jo sta alem pana
erikoisesti m ainitaan.
Kun tällaiset yhteiskunnat kehittyi
vät vissille asteelle pysähtyi niiden ke
hitys vuosisatojen Ja vuosituhansien
ajoiksi. Itsevaltias yläluokka sai kai
ken, m itä sen sydän halasi, eikä sillä

S ÄKENI Ä

ollut m itään kiihotinta keksiä uusia
elintapoja. K ansanjoukkojen keskuu
dessa an karasti tukahu letti in kaikkia
edistyspyrkim ykslä, joissa nähtiin
vaaraa hallitseville ja kauppias!uokka
oli vielä Illan heikko pystyäkseen
m uuttam aan
yhteisku ntajä r jestyst ä
om aksi edukseen. T äm äntapaiset yh
teiskunnat kyllä usein joutuivat tois
ten kansojen hyökkäyksien Ja valloi
tuksienkin alaiseksi, m utta vaikka h a l
litsi joitten persoonat m uuttuivatkin,
niin uudet hallitsijat. — sellaisetkin,
Jotka tulivat paim entoialskansojen kes_
kuudesta — om aksuivat entisten elin
tavat puskem atta kellitystä kauem 
mas.
M ui liiti-a kojt-n k a lippu. Jo m etsäläisasteella tap ahtuu esineitten ja hyö
dy k keitten vaihtam ista eri yksilöit
ten ja heim ojen kesken. Se on kui
tenkin aivan tilapäistä laatua. Mi
tään järjestetty ä kauppaa ei synny
ennenkuin on kehitytty sivistyseläm än
tasolle. Jolloin vakituisesti on m yytä
viä tahi vaihdettavia tavaroita Ja ta r
vetta hankkim aan sellaisia tavaroita,
joita itsellään el ole. K aupan alku
peräisin esine on kunkin m aan omat
tuotteet, esim. m etalleja kaupataan
maassa, jossa niitä on. nahkoja tuo
daan pohjoism aista m etalleihln vaih
dettavaksi J, n. e. Palm entolaiskansat vaihtoivat villaa ja vuotia tarv it
sem iinsa m uihin tavaroihin. Sivis
tyskansat -yaiht oivat käsityön tuot
teita raakalals-kansojen raaka-ainei
ta vaataan.
K auppa siis alkujaan oli vaihto
kauppaa. — suoranaista tavaran vaih
tam ista toista tav araa vastaan. Mut
ta ajanoloon se kävi epäm ukavaksi, —
ei aina sattu n u t sillä tavalla, että
tavaroita kauppaava kansa tahtoi si
tä, m itä toisella kansalla olisi ollut
an taa tilalle ja päinvastoin. Pyrittiin
keksim ään yleisiä vaihtoväiineitä, jo t
ka edustaisivat kaikkien ehdottom asti
tarvitsem aa, tavaraa. K äytettiin k a r
jaa yleisenä vaihtovälineenä. K äy
tettiin eläinten nahkoja, (H uom atta
vana seikkana sopii m ainita, että
suom alainen sana "raha" alkujaan
m erkitsi oravan n ah k aa). M utta m e
tallit vihdoin osoittautuivat sopivim 
m aksi vaihtovälineeksi. etenkin ku
pari. hopea ja kulta. K auan aikaa si
tä käytetään vaihdossa painon m u
kaan. V asta m yöhem m in, kun kaup
pa on pitem m älle kehittynyttä Ja on
olem assa luja ja vakituinen valtioval
ta. alettiin lyödä sitä rahaksi. R aha
näet ei ole m uuta kuin pala m etallia,
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Jonka haili tus on varustan ut luotetta
vaksi otaksum allaan leim alla, jolla to 
distetaan. e ttä rah alla on m äärätty
paino ja arvo. niin että k äyttäjä sääs
tyisi punnitsem isen vaivoista.
Itsenäisten sivistysvaltioitten loisto
si kolliakaan yleensä el tuotettu tava
roita nim enom aan kauppaa varten.
T avaroita tuotettiin m äärättyjen hen
kilöitten tarpeitten tyydyttäm iseksi
tahi korkeintaan lähim pään ym päris
töön myytäviksi. Oli kuitenkin ole
m assa joitakin henkilöitä. Jotka välit
tivät kauppaa hyvin kaukana toisis
taan olevien paikkojen välillä. Täl
lainen kaupan harjoittam inen oli han
kalaa, lilkeneuvot huonoja ja aina
tarjo n a vaara tulla ryövätyksi. M ut
ta Jos kauppiasta seurasi hyvä onni.
hänen liikevoittonsa oli huum attavan
suuri. H änen kerääm änsä rikkaudet
myös olivat sitä lajia, että hän kapi
noinen ja sotien aikana saattoi k ä t
keä ne tahi m uu ttaa ne toisellaiseksi
om aisuudeksi ja käy ttää niitä uusien
rikkauksien hankkim ista varten.
K auppias, liikkuessaan laajoilla aloil
la. m yös omasi laajem pia kokem uksia
Ja tietoja ja hän oli enem m än m u
kautuva kuin hallitseva luokka. Vii
m em ainittu pelkäsi kalkkia yhteis
kunnallisia m uutoksia, sillä ne aina
uhkasivat sen etuoikeuksia, kauppias
sensijaan toivoi niitä, sillä hän saat
toi aina hyötyä uusista yhteiskunta
oloista, Jotka tuivat m ukanaan uusia
ihm istarpeita. Täten kauppiasluokasta m yöhem m in m uodostui edistyksen
lipunkantaja ja vallankum ouksellis
ten harrastusten kannattaja.
Moren nim ilknllhi asuvien ihmisten
keskuudessa taas vuorostaan kehittyi
erilaisia yhteiskuntam uotoja. Noin
p arituh atta vuotia ennen ajanlaskum 
me alkua näem m e, kuinka Välimeren
rannikoilla kehittyy, ensin sen itäi
sessä osassa, sittem m in K reikan saa
rim ailla Ja sittem m in A frikan pohjois
rannikoilla, Itsenäisiä kauppakaupun
keja. Tällaisilla yhteiskunnilla on vä
hän viljelysm aita Ja niiden täytyy
tuottaa ravintonsa m uualta. H allit
sevana luokkana on kauppiaita, jotka
latvoillaan ja kam eel[karavaaneillaan
kuljettavat itäm aisten sivlstysvaltiottten tavaroita paikasta toiseen h arjo it
taen vaihtokauppaa. He ulottavat
m atkansa kauas Aasian ja E uropan
palm entolaiskansojen keskuuteen. Nä
m ä yhdyskunnat syntyvät sen kaut
ta, e ttä itäm aisten sivistysvaltioitten
kauppiaat pakenevat itsevaltiutta ja
luokkavaltaa, joka kärkkyy heidän
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rikkauksiaan. He rikastuvat, om is
tav at runsaan m ääriin orjia, jotka he
ostavat, linnoittavat kaupunkejaan ja
k ehittävät vapaam pia yhteiskunta
m uotoja. H eillä on huom attava lai
vasto kauppansa tarp eita varten. He
perustav at siirto kuntia toisille m eren
rannikoille, joista m yöhem m in kehit
tyy itsenäisiä kaupunkeja. Tällaiset
yhdyskunnat ovat tavallisesti tasaval
toja. m utta ainoastaan kauppiailla on
sananvalta haliitusasioissa. O rjat pi
detään suurissa työpajoissa, joissa he
valm istavat erinäisiä tavaroita kau p 
paa varten. O rjuus m uodostuu täten
hyvin tuottavaksi ja orjia riistetään
julm asti.
L aajatietoisen kauppiasiuokan hal
litsem ina ja kaupan kiihottam ina nä
m ä yhdyskunnat m uodostuvat kuiten
kin enem m än sivistyneiksi kuin m uut.
Taiteet, tieteet ja am m attitaidot kehit
tyvät niissä nopeasti.
T ällaisia yhdyskuntia olivat vanhan
ajan Tyros Ja Sidon ja sen siirtokun
n a t V ähä-A asian ja Pohjois-A frikan
rannoilla, esim. K arthago. N äm ä
kaupunki tasavallat m uodostavat vä
liasteen jokilaaksojen itsevaltiaiden
valtioitten ja K reikan ja Kooman
vapaam pien valtioitten välillä, joista
viim em ainituista nykyaikainen sivis
tyseläm ä suorastaan polveutuu.
K er tausk ysy my ksd ti.
M inkätähden aavikkoheim ojen täy 
tyi liikkua paikasta paikkaan? Mitä
tällainen liikkum inen vaikutti niiden
yhteiskunnalliseen kehitykseen? Min
kätähden niiden keskuudessa usein
oli keskinäisiä yhteenottoja helm ojen
välillä? M inkätähden ne nopeasti li
sääntyivät ?
M inkätähden niiden keskuudessa
orjuus oli v errattain lievää laatua?
□C

M inkätähden naisen yhteiskunnallinen
asem a tällä asteella oli alhaisem pi
kuin m etsäläisihm isten keskuudessa?
M illainen hallitusm uoto oli paim en
tolaisheim oilla? M inkätähden yleis
pää] likön valta oli rajoitettu ja h a l
litustapansa sovinnollinen?
M inkätähden Jokilaaksojen heim o
jen keskuudessa aikaisin kehittyi
m aanviljelystaitoa? M inkätähden nii
den keskuudessa yleensä tapaam m e
enem m än ja edistyneim piä keksintöjä?
M inkätähden he saattoivat rakentaa
suuria tem ppeleitä ja palatseja?
Miksi heissä kehittyi m aanm ittaus- Ja
m atem aattisia taito ja? Miksi niiden
keskuudessa tiede pääsi pitkälle ke
hittym ään? M inkätähden näm ä kan
sat olivat vähem m än sotaisia kuin a a 
vikkokansat? M inkätähden yhteisom aisuus ju u ri tällä asteella kehittyi
huom attavaksi tekijäksi yhteiskunta
olojen m uodostam isessa?
M inkätähden papeista kehittyi op
pineitten ja hallitsevien luokka? Min
kätähden näitten yhteiskuntien kehi
tys ikäänkuin pysähtyi sen jälkeen
kun saavuttivat sen asteen, e ttä nii
den hallitsijaiuokka saattoi elää jou
tilaassa m ukavuudessa? M iten kävi
paim entolaiskansoille. jotka valloitti
vat sodassa tällaiset yhteiskunnat?
M inkätähden orjuus tällä asteella on
entistä kovem pi?
Miten kehittyy kauppaa? M inkä
tähden kauppiasluokka o 11 tietoisem pi
ja vapautta rakastavam pi kuin m uut?
Miten syntyi rahan käyttö? M iten ke
hittyi m erenkulkua ja m inkätähden?
M inkätähden kauppiasvaltiot m uodos
tuivat tasavalloiksi eikä yksinval
loiksi ?
■ au ttav a kirjallisuus? V anhan Tes
tam entin ensim m äisen Mooseksen k ir
jan 38 ensim m äistä lukua. Edellisen
läksyn yhteydessä m ainitut kirjat.
DD

