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szelek, robaczków, miodu – były żywicielkami swoich rodzin. W życiu ple-
miennym obowiązywała zasada jednakowego przygotowania wszystkich 
członków do życia, pracy i obrony, ale z wyraźnym podziałem na płeć. 

Członkowie plemienia różnili się rodzajem, charakterem i treścią wykony-
wanych czynności specjalistycznych. Czynności te można określić dzisiaj jako 
zawody lub specjalności i specjalizacje. W życiu plemiennym wykonywali 
takie czynności, w których dominowały działania praktyczne i myślenie. 

Poeta, mówca (krasomówca), wojownik, żeglarz, rybak, rolnik, rzeźbiarz, 
powroźnik, płatnerz, gospodarz domu, rzeźnik, znawca terenu (przewodnik), 
pastuch, kamieniarz, strażnik pól, czarownik (szaman), przywódca plemienia 
to niektóre „zawody, specjalności, specjalizacje i czynności zawodowe”. 

Osoby wykonujące wymienione „zawody” uchodziły za szczególnych 
znawców swojego rzemiosła i występowały najczęściej jako nauczyciele mło-
dego pokolenia. Byli to specjaliści wysokiej klasy, o niezawodnym znawstwie 
rzeczy i biegłości w wykonywaniu zadań i czynności. Najczęściej było tak, że 
jedna i  ta sama osoba znała wszystkie lub większość czynności, gdyż takie 
było przygotowanie współplemieńców, wynikające z potrzeb życia. 

W przygotowaniu dzieci i młodzieży do samodzielnego życia kładziono 
szczególny nacisk na wiedzę o działaniach oraz sprawność i niezawodność 
samych działań. Przygotowanie do życia biologicznego, pracy, obrony i ży-
cia duchowego miało wyraźnie charakter celowy, planowy, systematyczny, 
zorganizowany, kontrolowany i oceniany.

Dzieci i młodzież uczono wszystkiego poprzez naśladownictwo czynno-
ści i zachowań swoich mistrzów, a wszelkie ćwiczenia odbywały się zawsze 
pod ścisłą ich kontrolą i nadzorem. W plemiennym wychowaniu czterna-
sto-, piętnastoletni młodzieńcy byli usamodzielniani i  odpowiedzialni za 
siebie oraz swoje czynności i czyny.

Musieli się odznaczać:
−	 odwagą, 
−	 odpornością na trudy, 
−	 wytrzymałością na ból,
−	 zręcznością i zwinnością w praktycznym działaniu,
−	 niezawodnością działań i czynności specjalistycznych, 
−	 spostrzegawczością, 




