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Ihmisestä.

Antropologisia kävelyretkiä.

I .

Mitähän kävelyretkiä nuo ovat? ajattelet varmaan 
tätä lukiessasi. Olet kai tuon vaikean sanan anthro- 
pologia, joskus lukenut jonkun paksun ja kunnioitusta 
herättävän kirjan selästä ja ellet olisikaan, niin ei se 
myöskään mitään tee, sillä nyt minä tarjoan sinulle 
tilaisuuden tutkia omintakeisesti itse sitä tiedettä, 
jota antropologiaksi sanotaan. Miksi olet noin 
kovin kummastuneen näköinen? Epäiletkö lopulta 
puhettani jonnin joutavaksi? Samapa tuo, saat itse 
nähdä! Laita nyt itsesi valmiiksi, ota päällystakki, 
kintaat ja kalossit ja kutsu muutamia ystäviäsi mu
kaan. Nyt lähdemme, tytöt ja pojat!

Me kuljemme aluksi hiukan keskikaupungilla. Sil
mät auki nyt kaikki! Te näette komeat näyteakkunat, 
joissa mielestänne kaikki maailman aarteet hyväile
vät silmiänne. Katsotaanpa aluksi tätä akkunaa. 
Näette joukon matkaesineitä, hienoja, ruskeita lauk
kuja, kantohihnoja, koteloita, rasioita, pulloja ja 
pikkuesineitä. »Ovatko nuokin nahkaesineitä, nuo
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laukut tuolla, jotka ovat noin ruudulliset?» kysyy 
joku teistä. Ovat ne, ne ovat krokodilin nahasta. 
Onpa olemassa esineitä käärmeen nahastakin. Nyt 
te varmaan luulette saavanne oppia eläintiedettä, 
mutta petytte siinä. Ajatelkaa vaan miten monen 
ihmisen työ on tuossa akkunassa edessänne. Aja
telkaa, ensin on krokodilinpyytäjä esim. Niilin joesta 
ampunut saaliinsa ja nylkenyt sen, välikauppias on 
ostanut nahan, nahkuri on sen parkinnut, satulaseppä 
siitä laukun laittanut, tukkukauppias sen ostanut 
luovuttaakseen sen lopuksi vähittäismyöjälle. Ja 
ajatelkaahan miten pyssy, joka surmasi krokodilin, 
on tehtaassa tehty, rauta valimossa valmistettu ja 
kaivoksesta kaivettu. Pienimmänkin esineen valmis
tukseen on vaadittu tuhansien ihmisten työtä. Jos 
katselette tuota suurta vaaleanruskeata amerikka
laista matkalaukkua ja jos arvaelette sen elämän
tarinan, niin voitte saada kokoon kokonaisen romaa
nin. Sen alkuperä on pohjois-Amerikan prairioilla, 
siellä missä joku aika sitten vielä jokunen määrä noita 
muinoin kuuluisia bisonihärkiä kävi laitumella, siellä 
missä satujenne punainen indiaani vielä väijyy arkaa 
saalistaan. Niin, alottakaa nyt se kertomus samaten 
kuin pienen krokodilinahkaisen käsilaukunkin. Koet
takaa vain. Jokainen noista esineistä, jonka akku
nassa näette, voisi teille kertoa pitkän vaiherikkaan 
elämäntarinan, mutta siitä syntyisi paksu kirja ja 
siihen meillä ei ole aikaa.

Lähtekäämme nyt pois kauemmas, missä ahdinko 
katukäytävillä ei estä meitä vapaasti puhumasta. 
Kävellessä voimme antaa ajatuksen siirtyä kauas 
pois kaupungista. Ripeä astunta panee veren jäse-
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nissä kiertämään ja se onkin hyvä, sillä pitkä seisonta 
akkunan edessä sai jalat kankeiksi talvipakkasessa. 
Nyt menemme jäälle Korkeasaarelle päin, tuolla on 
meri niin aukeana, ettei silmä löydä itselleen lepoa 
kuin saarilla. Valkea lumipeitto rauhoittaa ja herät
tää mielikuvituksen lentoon. Ajatelkaapa, miten on 
maalla kaukana, peräpohjolassa. Siellä asuu lappa- 
laisperhe kodassaan. Isä, äiti ja vino- ja tihrusilmäi- 
set lapset; kaikki nuo elävät niinkuin mekin. Mutta 
miten erilailla he elävätkään. Eivät he asu kiviraken
nuksessa. Ei ole heidän kotinsa puustakaan kyhätty, 
se on kota, vuodista tehty teltta. Itse he sen o"vat 
tehneet. Katselkaapa heidän vaatteitaan, nahasta 
ovat ne järjestään. Itse on lappalais-isä poron tap
panut ja nylkenyt, itse on lappalais-äiti vuodat pu
remalla pehmittänyt, itse ovat he vaatteensa ommel
leet, neulansa ja rihmansa valmistaneet, mallinsa ja 
kuosinsa keksineet. Ajatelkaa miten kummaa! Kun 
siirryimme pois kaupungista, jätimme kaikki tehtaat, 
kaikki ammattilaiset, kaikki kauppapuodit. Lappa
lainen valmistaa melkein kaikki tarvekalunsa itse, 
hän on tehtailija ja ammattilainen, metsästäjä, nah
kuri, suutari, räätäli, neulojatar, seppä, puuseppä, 
rakennusmestari ja arkkitehti. Eikö tuo ole kum
mallista! Muita ihmisiä hän tarvitsee sangen vähän. 
Mutta me emme ilman toisia ihmisiä ensinkään tulisi 
toimeen. Näyteakkunan edessä opimme, miten 
jokaista tarve-esinettämme valmistamassa on ollut 
monen monia ihmisiä ja sittenkin sanomme itseämme 
ja sivistystämme kehittyneemmäksi. Onkohan asian
laita todella niin? Ajatelkaamme hiukan asiaa!

Ajatelkaapa isäänne esimerkiksi! Otaksukaamme
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että hän tahtoisi elää lappalaisen tavoin. Otaksu
kaamme, että hän on pääkaupunkimme eteviä lää
käreitä, joka jo usein on tiedollaan ja taidollaan ihmis
henkiä pelastanut. Eräänä päivänä huomaa hän, että 
hänen saappaansa ovat rikki. Nyt hän panee suun
nitelmansa täytäntöön: hän menee etsimään lehmää, 
ostaa sen kovalla kiireellä, sillä onhan nyt talvi ja 
pahasti käy uho saappaan reiästä. Lehmä1 siis oste
taan. Isä vie sen kotiin. Pihalla hän saa sen suurella 
vaivalla tapetuksi ja sitten hän rupeaa sitä nylke
mään. Samassa tulee palvelustyttö läähättäen: »Herra 
tohtori, kauppias Kankola on kuolemaisillaan, rouva 
Ruusunen on tainnoksissa ja Vihermäen Ville taittoi 
jalkansa.» »En minä ehdi», vastaa isä», »minun pa
leltaa jalkojani, anna minun olla rauhassa!» Iltamyö
hällä on vuota nyljetty, mutta nyt vasta alkaa työ. 
Seuraavana päivänä vuota on parkittava, koska on 
kiire, täytyy tehdä kuin lappalaiset, äiti saa ruveta 
pureksimaan vuodan pehmeäksi isän veistellessä les
tiä. Ajatelkaapa näiden onnettomain ihmisten tilaa 
muutamien päivien jälkeen. Kauppias Kantola on 
kuollut, rouva Ruusunen lohduton, Ville Vihermäki 
raajarikko ja äidin hyvin hoidettu talous nurin närin. 
Ette itse ole saaneet ruokaa, palvelustytöt ovat 
muuttaneet. Kohta saavat lapset mennä kerjuulle. 
Ajatelkaa vielä, että tätä peliä jatkuu muutamia päi
viä. Äidin suu on turvonnut, hampaat ovat vuodan 
pureksimisesta katkenneet, isän kädet ovat siteissä 
ja jalassa on hänellä onnettomat mokkasinintapaiset 
karvatallukat, jotka pahasti varpaita painavat.

Mutta näinhän ei koskaan tapahdu. Kun isä huo
maa saappaansa rikkinäisiksi, ostaa hän kenkäkau-
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pasta uudet, siihen ei kulu monta minuuttia. Sen 
jälkeen voi hän kauppias Kankolaa hoitaa ja rouva 
Ruususta auttaa. Ville paran taittunut jalkakin ase
tetaan sälöihin ja kaikki on hyvin.

Jos kaikki rupeaisimme toimittamaan niitä töitä, 
joita lappalaiset saavat tehdä, emme ehtisi omaa 
erityistä työtämme toimittaa. Me elämme yhteis
kunnassa, jossa työ on jaettu monen tehtäväksi siten, 
että kukin toi mittaa erityistä työtänsä. Tällä tavalla 
jokainen voi perinpohjaisesti työnsä oppia ja saavut
taa melkoisen ammattitaitavuuden. Vaikka siis on
kin asian laita se, etteivät kaikki ihmiset opi mitä 
erilaisimpia ammattilajeja harjottamaan, ovat kaikki 
ammatit ih miselle kuitenkin tärkeitä. Kaikki me tar
vitsemme toinen toistamme, paljoa suuremmassa 
määrässä kuin lappalainen, joka alkuperäisyydessään 
on vielä varsin riippumaton. Mutta lappalainen, 
jonka täytyy harjoittaa kaikkia ammatteja, ei ole 
voinut kehittää taitoaan kaikilla aloilla niin korkealle 
kuin me, jotka olemme synnyttäneet n.s. sivistyksen. 
Lappalaisilla ei ole koneita, ei siroja koristusesineitä, 
ei kirjoja, ei teattereja, ei soittajaisia j.n.e. Kaikki 
tuo on syntynyt yhteiskunnassa, jossa työ on jaet
tuna ja jossa kaikki yhteiskuntajäsenet ovat toisis
taan riippuvaiset.

II.

Nyt teemme toisenlaisen kävelyretken. Kokoon
numme huoneeseen ja teemme vaelluksemme mieli
kuvituksessa. Ensi kerralla taas lähdemme kaupun
gille. Ensinnä täytyy minun selittää tuo vieraskieli-
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nen sana, jonka viimeisellä kävelyretkellämme opim
me. Mehän nyt taas tahdomme tutkia anthropologiaa, 
joka merkitsee ihmistiedettä, ihmisoppia. Se on 
kokoonpantu kahdesta kreikkalaisesta sanasta: an- 
thropos ' (avdqamot;), ihminen ja logos (AoVoc), oppi, 
tiede. Nythän olette oikein viisaita, kun tämän tie
dätte. Käykäämme siis päiväntehtävään.

Viime kerralla vertasimme lappalaisia pääkaupun- 
kilaisiin ja sanoimme, että me täällä kaupungissa, 
vaikka olemmekin toisistamme niin riippuvaiset, kui
tenkin olemme vapaita lappalaisia paljoa sivisty- 
neemmät. Koettakaamme tänä iltana tarkalleen 
ottaa selvää siitä, mitä sivistys oikeastaan on. Olen 
lukenut erään saksalaisen kirjan *), jossa kuvataan, 
miten eräs villi neekeriheimo joutui asumattomaan 
kaupunkiin ja mitä se täällä sai aikaan. Me aiommh 
tänään kertoa jotain samantapaista.

Ajatelkaa, miten hyvä meidän on ollaksemme mu
kavassa suuressa kaupungissamme. Jos meitä palel
taa, menemme kadulta kotiin ja kyyristymme lieden 
ääreen pystyä polttamaan. Kun tulee nälkä, on ate
ria valmiina: tuore leipä on leipurista noudettu, liha 
teurastajalta ja leikkelekaupoista. Toisinaan ehkä 
satutte saamaan Fazerista ostetun jälkiruuankin 
maistettavaksi. Pitkät talvi-illat kuluvat hupaisesti: 
läksyt ovat luetut, sähkö- tai kaasuvalo palaa ka
tossa, tai ehkäpä ainakin lamppu, hupaisesti kuluu 
ilta jotain oikein hauskaa kirjaa lukiessa. Niitähän 
vanhempanne ostivat teille joukon jouluksi. Lauan
taisin pääsette lämpimään kylpyyn omassa sievässä

*) Gansberg, Aus der Urgeschihte der Menschen. Leipzig 1908,
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kylpyhuoneessa, jossa saa lämmintä tai kylmää vettä, 
kuinka vain haluaa. Jos kysyn teiltä, kuinka teillä 
on kaikki niin mukavaa ja erinomaista, niin vas
taatte ehkä, että se kaikki on sivistystä! Ja siinä 
olette aivan oikeassa. Mutta eikö sivistymätön nee- 
kerikansa, samassa kun se pääsisi kaupunkiimme, 
myöskin tulisi sivistyneeksi, jos se vaan pääsisi kaik
kiin näihin mukavuuksiin osalliseksi? Tästä nyt aion 
teille puhua saadaksenne tarkalleen tietää, mitä 
sivistys oikeastaan on.

Aluksi teidän nyt täytyy ottaa mielikuvituksenne 
avuksenne. Te tiedätte, että Amerikassa asuu monta 
hyvin rikasta ihmistä. Muutamat siellä ovat niin 
rikkaita, että he voisivat ostaa koko suuren Helsin- 
kimme. Kuvitelkaapa nyt mielessänne, että tuollai
nen upporikas herra saisi omituisen päähänpiston. 
Hän tahtoisi tehdä erään australialaisen neekerihei
mon osalliseksi meikäläisestä sivistyksestä. Kauan 
on hän ajatellut, miten tuo kävisi päinsä ja viimein 
on hän päättänyt rakennuttaa samanlaisen kaupun
gin kuin Helsinki, johon hän siirtäisi neekerit aivan 
äkkiä heidän tietämättään. Hyväntekijänä tahtoo 
hän kumminkin säilyä tuntemattonna. Hän päättää 
rakennuttaa kaupungin aivan valmiiksi, aivan sa
manlaisen kuin Helsinki, ja sitten hän jättäisi neeke
rit sinne oppimaan ja toimimaan. Ajatelkaa nyt, 
että uusi Helsinki on valmis jossain yksinäisessä pai
kassa, jossa ei ihmisiä asu, ajatelkaa, että neekerit 
ovat saapuneet ja kaupunkiin yksin jätetyt. Nyt 
seuraa kertomus siitä, mitä he tekisivät ja minkä
laiseksi heidän elämänsä muodostuisi.

Neekerit tuotiin laivalla satamaan. Laiva lähti
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heti pois ja nuo mustaihoiset litteänenäiset alku
asukkaat seisoivat aluksi aivan ymmällään kauppa
torilla tiheään joukkoon ahdettuina. Mutta joukon 
johtaja, tuo, jolla on nenän väliseinän läpi pistetty 
puukapula, vyötäisillä opossumnahka ja runsaat ko- 
ristusarvet rinnassa ja käsivarsissa, viittaa innok
kaasti seurueelle tahtoen heitä eteenpäin. Ja nyt 
lähdetään. On lämmin syysilta. Kaasu- ja sähkö
valot palavat kauppapuotien ikkunoissa. Neekerit 
ottavat kaupungin haltuunsa. Aluksi rynnätään 
Suomalaiseen kirjakauppaan. Siellä on aika hauskaa. 
Kummallisia neliskulmaisia laudanpääntapaisia esi
neitä on asetettu hyllyille pitkin seiniä. Niitä on 
aika hauska heitellä lattialle taikka repiä, mutta 
ruuaksi ne eivät kelpaa. Villi-ihmiset kyllästyvät 
pian tähän kirjakauppaan, olihan lattia jo täynnä 
rikkinäisiä kirjoja, oli melkein vaikeata päästä käve
lemään. Mutta mikä ihme tuolla katossa kiiluu? Niin, 
se on varmaan kuu. Kuuta olivat he kaikki ennen 
tahtoneet tavotella, mutta turhaan. Tuo tuolla yl
häällä tuntui olevan lähempänä. Koetetaanpa. Pääl
likön poika tarttuu heittolautaansa (australialaiset 
käyttävät keihään viskaajana omituista melantapaista 
heittoasetta) ja viskaa sillä keihäällä lamppua kohti. 
Se kilahtaa ja sammuu. Ei, tämä tuntuu peloitta- 
valta! On paras lähteä. Esplanaadikatu on niin 
valoisa ja komea. Käydään kaupasta kauppaan. 
Kaikkialla neekerit saavat epäjärjestystä aikaan. 
Hattukaupasta he palaavat ylpeinä ja tyytyväisinä 
rummuttaen tyhjiä laatikoita. Kallisarvoiset näädän- 
kaulurit ovat he sitaisseet vyötäisilleen, silkkihatut 
näet milloin päässä, milloin käsissä päristyskom-
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peina. Nissenin silmälasikaupasta löysivät he kau
niita leluja, joita ripustivat kaulaan roikkumaan. 
Päälliköllä näet komean merikaukoputken nuijana. 
Ja yhä kuljetaan eteenpäin. Yhä enemmän tehdään 
pahaa. Kas, mikä loistava joukko kiiltäviä pulloja 
ikkunassa, sinne täytyy päästä. Kaikki tunkeutuvat 
rohdoskauppaan. Sielläpä on hauskaa. Yksi on anas
tanut itselleen pullon Surolia, joka maistuu oivalli
selta, toinen nuolee tyytyväisenä tuoksuavaa saip
puaa, kolmas sirottelee loistavin kasvoin hammas- 
pulveria pörröiseen tukkaansa, neljäs nauttii haju
vesipullojen särkemisestä. Äkkiä kuuluu kamala 
kiljunta. Eräs mustista kaupunkilaisista on ahneu
dessaan hotaissut suuhunsa Vademecum-pullon sisäl
lön ja tuntee vatsassaan polttavia tuskia. Kaikki 
kavahtavat kauhuissaan pystyyn ja jättävät juoksu- 
jalassa kaupan.

Voi, sitä vilinää ja kiirettä, juostaan puiden suo
jaan, mutta yht’äkkiä kuuluu kehoitushuuto ja kaikki 
rientävät sitä kohti. Kokoonnutaan paikalle. Eräs 
neekereistä viittoo innostuksissa Runebergin patsaa
seen, joka jäykkänä seisoo iltahämärässä. Yht’äkkiä 
lankeavat kaikki kasvoilleen. Onneton Yademecumin 
juoja rukoilee palavasti ja kuuluvasti, mutta pronssi
nen Runeberg ei auta eikä hievahda. Silloin nousee 
onneton rukoilija ja rupeaa patsasta pommittamaan 
nuijallaan ja heittolaudallaan. Syntyy kauhea melu, 
joka vihdoin hiljenee, kun ei enää jakseta. Voi, 
kuinka jo on nälkä. Neekereissä herää ruuanhankki- 
misen vaisto.

Eteenpäin metsästäjät, hiipien ja hiljaisina! Kas, 
tuolla, tuolla on lintu kiiltävän tangon nenässä,
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kaikki kurottelevat katsomaan muotikaupan akku
naa. Viu! Ensimäinen bumerangi viiltää halki ilman 
ja osuu ikkunan paksuun lasiin, joka sälähtää säpä
leiksi. Lintu on maassa ja kaikki ryntäävät kohti

akkunaa. Voi, miten ne 
loukkaavat mustat olka- 
päänsä ja käsivartensa 
lasin teräviin reunoihin, 
onneksi keksii joku heis
tä nuijallaan suurentaa 
reikää, ja kohta ollaan 
kaupassa. Taasen myl
läkkää, taasen pettymys
tä ja sitten pois.

Katuja käydessä tul
laan lopuksi leipuripuo- 

1 kuva. Australialainen heittämässä tiin, jossa alkaa aika her- 
bumerangia. kuttelu. Voi, miten no

peaan piparikakut, pienet leivät, leivokset, ranskan
leivät ja kakut katoavat noiden mustien herkuttelijoi 
den kiiluvien hampaiden väliin. Mutta nyt tuli jano. 
Onneksi saatiin se osittain sammumaan, kun lattialla 
siellä-täällä löydettiin maljan tapaisia astioita, jossä 
vesi tosin maistui vähän kuin savu, m utta joka janoi
selle ihmiselle sentään meni mukiinsa. Mutta nyt 
kuuluu taas varoittava huuto. Eräs villapäistä ker
too toisille, etteivät he ole yksin. Täällä on vieraita, 
pahannäköisiä ihmisiä, jotka hiipivät sanattomina 
tuolla kiiltävässä aukossa seinässä. Rohkea rokan 
syö. Päällikkö lennättää bumeranginsa kohti aukkoa 
ja kil, kai, suuri kristallipeili on pieninä pirstaleina. 
Mutta on heillä hauskojakin yllätyksiä. Joku on
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kulkenut huoneesta huoneeseen kajoten ja vääntäen 
kaikkea. Yhtäkkiä pursuu kirkas lähde seinästä, 
vesijohto on auennut ja nyt juomaan, ensin käsin, 
mutta sitten he löytävät astioita, kasareita, kippoja, 
mikä mitäkin ja nyt ollaan kuin aavikon matkusta
jat keitaalla. Mutta mitä ihmettä. Ei elämä olekaan 
niin hauskaa. Huone on muuttunut pieneksi järveksi, 
ei kukaan ole vesijohtoa sulkenut ja nyt paisuu vesi 
huoneessa paisumistaan. Onnettomat neekeri parat 
saavat täältäkin vetäytyä toisille metsästysmaille!

Yö on käsissä. Täytyy ajatella yöpymistä. Sat
tuma ohjaa luonnonlapset esplanadikadun varrella 
olevaan Kämpin hotelliin. Suoritaan sijat, se ei ole 
vaikeaa, mutta ilmestyy kuitenkin vaikeuksia, jotka 
aluksi tuntuvat voittamattomilta. Ensinnäkin on 
kaikkea tarkastettava, portaat ovat juostavat ylös 
ja alas. Tarjoiluhuoneessa on koeteltava kaikkia eri 
esineitä, etikkapullot tyhjennetään, pippuri synnyt
tää räjähtäviä aivastuksia ja sinappi kauheata vatsa- 
polttoa. Puhelinkonetta on hauska soitella, ikävä 
vaan, että se niin pian vaikenee. Kauheinta kaikesta 
on sentään muutamien kohtalo, jotka tutkimusmat
kallaan ovat hissiin joutuneet. He olivat päättäneet 
mukavilla sohvilla viettää yötänsä, olivat sulkeneet 
oven, mutta sormimis-halu oli heille tehnyt ikävän 
kepposen: maja pyrähti ilmaan kuin peljästynyt pyy 
ja kun he sitten painoivat jarrutusnappulaa, jäi koppi 
keskelle väylää armottomasti! Tarjoilusalissa vilisi 
vielä mustia päitä, riideltiin paikoista. Kun oli kyl
liksi tapeltu, tuli lepo ja rauha, mutta loistavat lam
put häiritsivät unta, niin että päätettiin ne sammut
taa. Sähkölamput eivät tuottaneet paljo vaivaa, ne
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lyötiin rikki, mutta kaasuliekit eivät ottaneet sarn- 
muakseen. Pöytäliinojen avulla ne tukahutettiin 
sentään lopuksi, vaikkakin niistä sitten levisi ilkeä 
j a huumaava katku. Suurin osa uupuikin täten uneen, 
ainoastaan kymmenkunta ei saanut yöllistä rauhaa, 
he olivat turhamielisyydessään voidelleet ruumiinsa 
sinapilla ja nyt ihoa poltti kuin olisi siinä ollut tu 
hansia punaisia muurahaisia. Sinappimiesten täytyi 
tehdä lähtöä. He menivät ulos saadakseen uida ja 
se oli heidän pelastuksensa, sillä muut hotellivieraat 
kuolivat kaasumyrkytykseen, hississä olijat nälkään.

Seuratkaamme nyt jäljelle jääneiden kohtaloa. 
Kaikki neekerit eivät olleet onnellisesti löytäneet 
leipuripuotiin, vaan saivat nälkäisinä kauan aikaa 
maleksia. Vihdoinkin tulivat he pienelle lammelle, 
jossa oli saari ja jolla he näkivät joukon joutsenia. 
He alkavat jo laittaa valmiiksi aseitaan, kun näkevät 
joukon mustia olentoja tulevan juoksujalassa teatteri- 
kujaa pitkin. Siinä olivat nuo sinappisankarit, jotka 
muutamilla haikean tuskan harppauksilla ennättivät 
lammikon lieventävään veteen. Pian he sieltä suo
riutuivat rannalle tuntien ihossaan vielä kihelmöi
vää kutkua. Toiset toinnuttuaan tuosta yllätyksestä, 
rupesivat ajattelemaan joutsenmetsästystä. Aurinko 
oli jo sillä aikaa noussut. Tuntuu hieman kylmältä, 
mutta metsästysinto tulistuttaa miehiä ja naiset 
ovat taas eräästä kagnaskaupasta saaneet ruumiinsa 
peitoksi kirjavia pumpulikankaita.

Katsohan miten jo yksi mustista miehistä keihääl
lään joutsenia tähtää. Keihäs suhahtaa ilmassa ja 
yksi noista kauniista valkeista, pitkäkaulaisista lin
nuista lepattaa kuolinkamppauksessa. Toiset met-
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sästajät ovat joko bumerangilla tai nuijalla tappa
neet lisäksi vielä muutamia, ja kun linnut saarelta 
ovat rantaan tuodut, ruvetaan ajattelemaan ruuan 
laittamista. Vaimot ovat kaivinkepeillään kaivaneet 
kuopan maahan, asetta
neet sen pohjaan kukka
kaupasta löytämiään nii
niä, rakentaneet päiden 
päälle puunoksista ver- 
kontapaisen’ laitteen, 
jonka päälle panevat 
nyrkinkokoisia katuki- 
viä. Nyt oli saatava tul-
ta. Tulikairaa ei ollut. ^  "
Tyydyttiin hitaampaan 2 kuva- Australialainen tulenteossa.

tulen saantiin: eräs neekereistä viilsi piipuukollaan 
uurteen puukilpeensä ja rupesi bumerangillaan hie
romaan tätä uurretta. Toimitukseen tarvittiin voi
maa ja kestävyyttä. Hiki valui hierojan ohimoilta 
mutta vaivan palkka näkyi piankin. Uurteesta hy
pähti jo säkene säkeneen jälkeen. Nyt otti toinen 
sytykkeitä ja pani ne uurteen päähän, tällä tavalla 
saatiin piankin kuoppaan tulta. Kun kivet olivat 
kuumat, pantiin ne joutsenien vatsa- ja rintaonteloon, 
joista sisälmykset oli kivipuukoilla poistetut, sitten 
linnut asetettiin kuoppaan kuumien kivien päälle, ja 
kuoppa peitettiin turpeilla. Miten ihana käry tup- 
ruili turpeiden välistä! Oikeinpa odottajien suu vet
tyi, mutta vasta tunnin perästä kuoppa avattiin ja 
jokainen sai runsaan aamiaisensa.

Tällä tavalla kului näiden neekereiden elämä sit
ten muutamia päiviä. Tällä ajalla olivat he löytäneet
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kasvitieteellisen puutarhan, jonka he valitsivat asuin - 
paikakseen. Pian oli tänne muodostunutkin pieni 
neekerikylä. Asumukset kyhättiin nopeaan. Muu
tamia rankoja työnnettiin maahan. Näiden päät 
sidottiin yhteen ja telttakangas saatiin kangas- tai 
mattokaupoista. Puutarhassa oli mukava asua; 
maasta saattoi kaivaa juuria, sisiliskoja sieltä sai 
tuontuostakin, tosin kovin pieniä; olipa siellä sen 
lisäksi hyönteistoukkiakin paljo. Näitä herkkuja 
he söivät, kun ei viitsitty kauemmaksi mennä. Olipa 
siellä sentään vastuksiakin. Toisinaan sattui, että 
he söivät myrkyllisten kasvien juurakkoja ja sipulia, 
eiväthän nuo raukat osanneet lukea nimiä kukka- 
lavoilta. Toiset sairastuivat, jopa kuolivatkin, eihän 
sille mitään taitanut. Väheni heidän joukkonsa toi
sellakin tavalla. Eräänä päivänä, se oli heidän olonsa 
alkupäivinä, oli muuan neekereistä tullut leiriin ja 
kertonut, että aivan lähellä oli hirveä tumma otus, 
jonka etuosassa kiilui kaksi suurta tulista silmää. 
Päällikkö komensi että 3, 3, 3 miestä (se on 9 miestä, 
australialaiset eivät osaa laskea kuin neljään tai 
viiteen), menisi tuota hirviötä katsomaan ja tutki
maan. Mentiin siis! Asemasillalla seisoikin veturi, 
jonka uunissa vielä kyti tulta. Veturin perällä oli 
puita, ja  koska miehet juuri olivat bumerangilla saa
neet tapetuksi pienen koiran, joka haukkuen ja rä
histen oli heitä ahdistellut, niin päättivät he maku
palansa heti tässä paistaa. Pian oli uuni ilmitulessa 
ja kone päästeli tuontuostakin syviä huokauksia: 
liika höyry virtasi varaventilistä. Mutta uuninsuun 
yläpuolella oli niin monta ihmeellistä kojetta, joita 
oli hauska sormiella. Joku veti renkaasta, ja silloin
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karjaisi peto vihaisesti, se oli kuin kova ja valtava 
vihellys. Ei nähtävästi saanut koskea sitä rengasta, 
mutta lukuisat kädensijat ja rivat eivät synnyttä
neet samanlaista ääntä. Niitä he vetivät ja väänsi
vät. Mutta yhVäkkiä, kun olivat siirtäneet rautaista 
vipua syrjälle, liikahti peto ja riemuissaan näkivät 
neekerit, miten veturi rupesi kulkemaan eteenpäin. 
Vipua siirrettiin vielä enemmän. Vauhti yltyi yhä 
enemmän, kunnes rautapeto kiisi huimaavaa vauhtia 
ulos kaupungista. Alussa oli matka hauskaa, mutta 
kun ei veturia saatu pysähtymään, alkoi peloittaa. 
Kamalaksi tuli kauhu, kun kaukana näkyi jotain 
mustaa keskeltä rataa. Se oli asemaraiteilla seisova 
juna, jota kohti veturi kiiti huimaavaa vauhtia. Muu
tamia hetkiä kesti tuskallista pelkoa, sitten kuului 
korviasärkevä rymäys ja pauke. Veturin tutkijat 
hautaantuivat veturin pirstoihin ja rikkonaisesta 
höyrypannusta virtaavaan kuumaan höyryyn.

Leirissä oli turhaan odoteltu lähetystöä palaavaksi. 
Päiviä oli kulunut ja ruokakaupat olivat tyhjenne
tyt. Nyt uhkasi nälkä mustia siirtolaisiamme. Eräänä 
päivänä, jolloin viimeinen kyyhkynen jo oli pyydetty, 
koirat olivat jo aikoja sitten sukupuuttoon hävitetyt, 
oli eräs joukosta ehdoittanut, että mentäisiin tutki
maan erästä rakennusta torinlaidalla. Se näytti niin 
salaperäiseltä, ehkäpä sieltä jotain syötävää löytyisi. 
Unioninkatua myöten noustiin mäelle, jossa Nikolain
kirkko sijaitsee, sitten laskeuduttiin mäkeä alas ja 
noustiin arvokkaan yliopiston rappusia tätä sala
peräistä rakennusta tutkimaan. Alakerrassa oli vain 
huoneita täynnä penkkejä, mutta yläkerrassa löydet
tiin pulloihin sullottuja kaloja, nilviäisiä, matoja ja

2
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muita pikkueläimiä. Nyt alkoi mässäys. Kovaa ja 
sitkeätä oli ruoka, mutta kastike pulloissa huumasi 
ihanasti. Samalla kun alkoholi rupesi mieliin vai
kuttamaan, syntyi neekereissä sotaisa innostus. He 
ryntäsivät eläintieteellisiin kokoelmiin, jossa näkivät 
monenmoisia metsän ja aavikon petoja liikkumatto
mina seisovan. Nyt syntyi mieltä pöyristyttävä teu
rastus. Huutaen, kirkuen ja hosuen hävittivät nee
kerit mitä eteen sattui. Eivät he itse enää tienneet 
mitä tekivät. He vaan hävittivät. Repivät nahat 
täytetyistä eläimistä, pureskelivat vuodan rääsyjä 
niin että saivat runsaita annoksia arsenikkia vatsoi
hinsa. Sitten mentiin juomaan vielä enemmän, kun
nes vain muutamahenkinen joukko enää pysyi jaloil
laan. Nämä lähtivät miehissä kaupungille. Iloissaan 
tahtoivat he uhrata patsaalle, joka torilla seisoi nel
jän kuvaryhmän ympäröimänä. Polttopuiksi valit
tiin yliopiston kirjastosta raastetut kirjat. Pian roi- 
hui suuri valkea ja paksu savu tupruili taivaalle. 
Mutta tämäkään ei riittänyt. Päätettiin polttaa 
kaikki kirjat kiitokseksi jumalalle, joka oli valmista
nut neekereille niin iloisen päivän. Yliopiston kir
jasto pistettiin palamaan ja tanssittiin ympärillä 
kunnes huumaus heidät kaikki lamautti, niin että 
he vaipuivat maahan tunnottomina. Pian oli tuli jo 
ilmiliekissä, se levisi rakennuksesta rakennukseen. 
Koko kaupunki paloi rikkauksineen ja sivistyksineen 
ja neekereineen. Se oli loppu sen kaupungin. Nyt 
kai ymmärrätte, ettei noille neekeriparoille oltu an
nettu oikeata sivistystä.

Tuo amerikkalainen oli neekereille antanut kor
kean sivistyksen kaikki tuotteet, mutta neekerit eivät
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osanneet niitä käyttää. He osasivat vain hävittää, 
pilata ja pirstota. Jos heitä olisi todella tahdottu 
sivistää, olisi heille pitänyt opettaa, miten sivistyksen 
hedelmiä oikealla tavalla nautitaan. Teille kaikille 
on niin päivän selvää, mitä kirjalla tehdään, mikä 
puhelin on, miten kaasuliekki sammutetaan. Te ette 
voi ymmärtää, miten salaperäistä ja käsittämätöntä 
tuo kaikki on luonnonihmiselle, joka ei koskaan ole 
sellaista nähnyt. Ainoastaan se, joka pienestä pitäen 
on sivistyksen kaikkiin luomiin tottunut, voi näitä 
oikein käyttää ja ymmärtää. Neekeri, joka yhtäkkiä 
siirretään metsästysmailtaan sivistyksen keskuuteen, 
ei ymmärrä siitä mitään eikä siitä hyödy. Vaikka 
hänellä olisi kaikki valmiina edessään, hän olisi sit
tenkin ennen pitkää ymmärtämättömänä hävittänyt 
kaiken ja tämän jälkeen, jos hän olisi säilynyt taiste
lussa, hän olisi palannut alkuperäiseen sivistymättö
myyteensä. Hän metsästiisi edelleen ja käyttäytyisi 
aivan samalla tavalla kuin entisillä metsästys-mail
laan, hän ei olisi oppinut mitään. Sillä sivistys on 
oppimista; sekä tietojen kokoamista että kykyjen 
kehittämistä.

III.

Haluttaako teitä taas lähteä kävelemään? Vai niin, 
niin moni on valmis lähtemään. Ehkäpä teitä huvitti 
tuo viimeinen retki, jonka teimme sisällä huoneessa, 
ja jolloin tutustuimme australialaisten elintapoihin. 
Mehän opimme myös paljo muuta, jonka toivon 
teidän säilyttävän muistissanne. Mutta nyt lähdem
me hieman kaupungille. Lähtekäämme vaikka Ate-
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neumin taulukokoelmia katsomaan ja koettakaamme 
siellä oppia jotain lisää anthropologian alalta.

No, nyt on sunnuntai ja olen iloinen, että niin moni 
on lähtenyt kanssani tutkimaan alkuperäisten ihmis
ten elintapoja. Te luulette varmaan Ateneumissa, 
jossain sivuhuoneessa, saavanne nähdä kuvia pörrö- 
tukkaisista, mustaihoisista neekereistä, tai ehkäpä 
toivotte saavanne nähdä niitä palsamoituina, ehkäpä 
kerrassaan täytettyinäkin. No, mennään sisään, niin 
saatte nähdä, mikä teitä siellä odottaa. Katsotaanpa 
nyt tauluja. Eiväthän ne ole neekereitä! Eivät suin
kaan. Ne ovat kaikki europalaisia, useimmat kuvaa
vat nykyisiä maisemia tai ihmisiä, muutamat esittä
vät kuitenkin kauan aikaa sitten eläneitä esi-isiämme, 
kalevalaisia, siinä kaikki! Te olette kaikki pettyneet, 
sen näen noloista naamoistanne. Ei auta, että ker
ron teille näistä tauluista mitä tiedän: erttä tuosta 
on maksettu 10,000 markkaa, että tämä on kuului
simpia järvimaisemia, että tuo taulu esittää1 huuh- 
kaajaa niin luonnollisesti, kuin olisi tuo lintu ilmi- 
elävänä edessämme. Minä kuulen jo hiljaista nuri
naakin, no niin, tunnustan suoraan, että minulla 
sittenkin on teille pieni yllätys. Tahdon vain ensin 
antaa teidän silmänne tottua maisema- ja eläinkuviin, 
jotka alallaan ovat parhaimpia. Te ehkä väitätte 
ison veljenne osaavan laittaa paljoa parempia ja 
luonnollisempia kuvia valokuvauskoneen avulla, ne 
ovat vaan pienempiä. No, en ensinkään tahdo kiel
tää veljenne olevan eteviä valokuvaajia, mutta tai
teilijoita he silti eivät sentään ole. Katsokaapa esi
merkiksi, miten hauskasti nuo naiset tuolla kirkon 
vieressä puhelevat keskenään. Luulisipa niiden elä-
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vän, niin ovat luontevia ja jokaisella on aivan oma 
ilmeensä ja oma leimansa kasvoissa. Oletteko huo
manneet mimmoisia valokuvat ovat? Jos iso veik
konne on teitä käskenyt istumaan hiljaa ottaakseen 
teistä valokuvia, 
niin olette kuvassa 
tavallisesti kovin 
oudon näköisiä. Ta
vallisesti ei ken
kään teistä arki- 
oloissa ole senkal
tainen. No niin, sii
nä huomaatte esi
merkiksi yhden 
eroavaisuuden tai
teen tuottaman ku
van ja valokuvan 
välillä. Taiteilija
on kuviinsa pannut omaa itseänsä, käsitystänsä ja ko
kemustansa luonnosta ja elämästä, joten siis taideteos 
on osa taiteilijasta itsestä, hänen elämästänsä ja hä
nen sielustansa. Valokuva taas on koneellisesti otettu 
kuva maisemasta tai esineestä, sellaisena kuin ne 
juuri olivat silloin, kun valokuva otettiin. Valokuvan 
syntymiseen ei tarvita ottajan käsitystä tai koke
musta valokuvattavasta, valokuva esiintyy aina sel
laisena kuin valokuvattava sillä hetkellä Oli, siihen 
ottajan tahto ei voi tehdä mitään.

Nyt kun olette niin kiltisti kuunnelleet tätä, tah
don ilmaista teille, minkä vuoksi oikeastaan vein 
teidät Ateneumiin. Tahdoin täällä keskellä suoma
laisen taiteen parhaimpia hedelmiä puhua teille mam-

1. kuva. Esi-ihminen puolustautuen 
salko-aseella.
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mutimetsästäjän taiteesta. Asettukaammepa siis 
tälle pitkälle sohvalle, niin saatte kuulla. Hyvin 
kauan aikaa sitten, sanokaamme ehkä noin 500 
tuhatta vuotta sitten, tavattiin Europassa jo asuk
kaita. Ne eivät juuri muistuttaneet nykyisiä ihmisiä 
ensinkään* Tässä kuvassa (1. kuva) näette miltä he 
suunnilleen näyttivät. Arvelette näiden ihmisten 
olleen apinoiden kaltaisia. No niin, voittepa olla 
oikeassa. Olihan niiden ruumis ehkä karvapeittei- 
nen, käviväthän ne alasti ja olihan heidän päänmuo- 
tonsa kovin apinamainen. Mutta ottakaa huomioon, 
että he elivät niin kauan aikaa sitten. He olivat hy
vin sivistymättömiä tosin, mutta apinoita eteväm
mät, sillä he osasivat käyttää aseita niinkuin kuvasta 
näette. Ehkäpä tahdotte tietää, miten nämä ihmiset 
kehittyivät ja muuttuivat.*) Heidän tullessaan Eu- 
ropaan, mistä ja milloin sitä ei tiedetä, vallitsi täällä 
lämmin ilmasto. Luonto uhkui hedelmällisyyttä, 
eikä talvi sirotellut hiutalettakaan lunta kukoistaville 
kasveille. Nämä alkuihmiset viihtyivätkin erinomai
sesti leudossa ilmastossa, ruokanaan käyttivät he 
yksinomaan kasviaineita, joita luonto heille runsaasti 
tarjosi. Heidän puolustusaseensa olivat yksinkertai
sia. Jos peto ahdisti, piti päästä pakoon, jykeväoksai- 
nen puu tarjosi parhaan tyyssijan, mutta jos eivät 
puuhun ehtineet, tarttuivat he katkenneeseen puun
runkoon, jota huiskuttivat niin pontevasti ja peloit- 
tavasti, että vihollinen usein läksi käpälämäkeen. 
Ellei muuta asetta ollut käsillä, kelpasi kivimöhkäle

*). Jos tahdotte oikein hanskoja asioita saada kuulla näistä 
alkuihmisistä, niin lukekaa Londonin Ennen Aatamia ja Stanley 
Waterloo’n Luolaihmiset.

p
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puolustukseksi. Tämä aika oli kultainen aika, jolloin 
ei vielä työtä eikä vaivaa tunnettu, mutta joutuipa 
sekin aika, jolloin nämä alkuasukkaat saivat kokea, 
mitä toivoton taistelu ja kärsimykset merkitsevät.

Ilmanala tuli vuosi vuodelta kylmemmäksi. Tuo 
muutos tapahtui verkalleen, monet sukupolvet ehti
vät kuolla, mutta kaikissa tapauksissa joutui aika, 
jolloin Europan ennen kukkivat ja lehtevät metsät 
pukeutuivat joksikin aikaa vuodessa valkeaan talvi- 
pukuun. Nyt alkoi taistelu. Talvella ei voitu saada 
hedelmiä syödäkseen, maasta kaivetut juuret eivät 
riittäneet sammuttamaan kalvavaa nälkää, täytyi 
turvautua liharavintoon. Onnellisesta paratiisin asus- 
tajasta tuli taisteleva ja kärsivä metsästäjä. Talven 
vaarat vaanivat häntä alati, taistelu petoeläimiä, 
nälkää ja kylmyyttä vastaan oli kova, mutta se ke
hitti ja jalosti. Heikot ja älyttömät sortuivat taiste
lussa, terveet, kekseliäät, tarkat ja taitavat jäivät 
eloon. Tuo hurja olemisen taistelu muovaili alku
ihmisestä aivan uuden olennon, jonka elämää tah
domme hieman seurata. Ilmasto kävi vähitellen yhä 
kylmemmäksi. Talvella satanut lumi ei enää sulanut 
kesällä. Melkein koko Europa peittyi lumeen ja jää
hän. Alkuihmisen elämä oli kitumista ja vaivaa. Ne, 
jotka olivat taistelussa ikuista talvea vastaan säily
neet, olivat muuttaneet etelä-Europaan tahi ainakin 
etelä Ranskaan, jossa ulkonaiset olot olivat vähän 
siedettävämm ät.

Vähitellen lauhkeni ilmasto kuitenkin ja jäät rupe
sivat kesällä sulamaan. Vähitellen muuttui sitten 
ilmasto sellaiseksi kuin nykyään Europassa vallitseva 
ilmasto on. Alkuihminen oli näiden vaiheiden aikana



myöskin muuttunut. Hän oli nyt tullut hiukan 
ihmismäisemmäksi. Otsa oli tosin kovin matala ja 
leuat vahvat, mutta karkeiden kiviaseiden käyttö 
todistaa, että sivistyksen alkeet jo oli opittu. Tämän- 
aikuisesta ihmisestä tiedämme hyvin vähän, emmekä 
siis tahdo viipyä sen kuvaamisessa. Mainitsemme

2. kuva. Esi-ihmisen kallioon piirtämä mammutti.

vaan, että taaskin alkoi uusi taistelu alkuihmiselle, 
sillä jälleen ilmasto kylmeni ja n.s. jääkausi alkoi 
uudelleen. Tämänkin vaivaloisen ajan kestivät Eu- 
ropan alkuasukkaat ja sitten koittikin kultaisempi 
aika, kun taas sää tuli leudommaksi.

Enemmän kuin hänen alkuperäiset esi-isänsä kiin
nittää tämänaikuinen ihminen huomiotamme. Alku
peräinen hänkin kuitenkin oli. Hänen asuntonsa oli 
joko vuoren luola tai yksinkertainen vuodista ky
hätty teltta. Eläinten nahoista ommeltiin luuneulo-

24
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jen ja eläinjanteiden avulla pukimet. Ruumista ko
risteltiin maalaamalla sitä punamullalla, koristuk
sina käytettiin jänteeseen ripustettuja eläinten ham
paita, luukappaleita, simpukan ja näkinkengän kuo
ria j.n.e. Mutta ihmeellisintä kaikesta oli näiden 
ihmisten taide. He olivat taitavia piirustajia ja maa
lareita. Minulla on mukanani muutamia jäljennök
siä heidän taideteoksistaan. Katsokaapa tätä mam-

3. kuva. Esi-ihmisen luusirulle piirtämä kuva 
jäkälälaitumella käyvästä porosta.

mutia tässä (2. kuva). Vaikka se onkin karkeatekoinen, 
tuntee sen heti mammutiksi, niin luontevasti se on 
tehty. Tarkastakaapa vielä jäkälälaitumella käyvää 
poroa, joka niin sirosti on piirretty luusirulle (3. kuva), 
niin huomaatte, että tuo kivikauden taiteilija todella 
oli verraton mestari. Jos vielä tämän lisäksi näytän 
teille jäljennöksen kuolinkamppailussa olevasta bison- 
härästä (4. kuva), niin uskotte kai minua täydellisesti. 
Mikä eloisuus tuossa viimeisessä kuvassa onkaan! 
Kyrmyyn vääntynyt niska, potkivat jalat ja huitova 
häntä kertoo tuskasta ja kuolonpelosta. Ajatelkaa, 
että näin sivistymätön olento kuin alkuihminen voi 
tämänkaltaista aikaansaada!

Jos itse koettaisitte ruveta piirustamaan, niin olen 
varma, ettette voisi saada aikaan mitään tällaista. 
Olettehan kaikki piirrelleet ja ehkäpä maalanneetkin,
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mutta minkälaista siitä on tullut? Te olette piirtiä 
neet puita, joissa on lehtiä ja hedelmiä, olette ihm— 
siäkin koettaneet paperille kuvata, mutta eivät nuo 
juuri ole olleet luonnollisia, vaikeata on usein piirus- 
tuksistanne sanoa, onko tarkoitettu koiraa vai kissaa. 
Usein olette sen lisäksi vielä piirtäneet sellaista, jota

ette koskaan ole näh
neet, vaan jonka ai
noastaan tiedätte . 
Olette miehen liivintas
kuun piirtäneet kellon, 
jonka siellä tiedätte 
olevan, mutta, joka ei 
taskusta näy kankaan

4. kuva. Kuolinkamppailussa itseään läpi. Mikä siis on eroi- 
vierittelävä bisonhärkä. . , . .tus teidän ja kivi

kauden ihmisen taiteen välillä? Koetanpa teille sen
selittää. Kivikauden luolissa asuva ihminen piirsi 
muististaan kaiken sen, minkä oli nähnyt, ja te piir
rätte vaan sen minkä tiedätte. Kivikauden ihminen 
luotti piirtäessään vaan siihen kuvaan, joka oli hänen 
silmiinsä jäänyt, ja te luotatte vaan siihen käsityk- 
teen, jonka olette saaneet ulkoluonnosta. Jos tah
toisitte saada aikaan hyviä ja luotettavia kuvia, 
pitäisi teidän harjoittaa ahkerasti piirtämällä suo
raan sitä, mitä näette. Nykyaikaisen ihmisen silmä 
ei ole niin tarkka kuin kivikauden ihmisen, joka ali
tuisilla metsästysretkillään aina sai aistimiaan har
joittaa. Nykyajan ihminen ei voi luottaa aistimiinsa, 
mutta hänellä on käsitys ja kokemus apunaan ja 
siksi laittaakin hän kuvia kuin nuo menneen ajan 
piirrokset, jotka olen teille näyttänyt.
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Te ymmärrätte siis, että suurin osa ihmisistä ei voi 
aikaansaada taiteellisia kuvia, tuo lahja on vain 
suotu taiteilijoille, joilla jo synnystä saakka on tarkat 
silmät. Sitten kun he vielä uutterasti harjoittavat 
piirustamista, voi heistä taiteilijoita tulla. Ennen
kuin nykyajan ihminen oppii näkemiänsä esineitä 
luontevasti piirustamaan, saa hän siis ahkerasti ke- 

' hittää taitoaan, joka kivikauden ihmisellä oli valmii
na. Suurinkin taiteilija on lapsuudessaan piirtänyt 
huonosti, sen voitte omin silmin nähdä 1907 vuoden 
Pääskysen helmikuun numerossa, jossa kerrotaan 
Albert Edelfeltdstä. Katselkaa siitä, miten Edelfelt 
piirsi pienenä. Verratkaa näitä lapsentuotteita niihin 
tauluihin, joita tänään olemme täällä nähneet, niin 
varmaan ymmärrätte mitä tarkoitan.

Mutta nyt pitäisi mielestänne hyvin alkuperäisen 
villikansan vielä meidänkin päivinä todella osata 
piirtää hyviä eläviä kuvia, joissa ei huomata merk
kejä siitä, mitä hän piirrettävästä esineestä on aja
tellut ja mielessään kuvitellut. Olette tässä aivan 
oikeassa. Jos käännymme tarkastamaan kansaa, 
joka todella vielä meidän päivinä elää niin alkuperäi
sissä oloissa, että hänen koko elämänsä sisältyy 
aistimiensa toimintaan, niin huomaammekin, että 
tämän kansan taideteokset suuresti muistuttavat 
kivikautisia piirustuksia. Nuo ihmiset, joita tässä 
tarkoitamme, ovat etelä-Afrikan bushmannit. He 
elävät täydellisesti luonnosta riippuvaisina. Eräs- 
tys ja ravinnon hankkiminen on heidän elämänsä 
ainoa sisältö. Ajattelemiseen ei ole aikaa, ainoastaan 
tähystelemiseen ja vaanimiseen. Luonnollisesti ovat
kin heidän aistimensa hyvin tarkat. Kun joskus sit-
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ten olisi ajattelemiseen aikaa, lepäävät tahi nukku
vat he mieluimmin. Jos kumminkaan ei väsytäkään, 
niin väikkyy heidän mielessään heidän elämänsä pää
tehtävä: metsästys, ja silloin piirtävät he noita siroja 
eläinkuvia, joita näette tässä. Tämä busmanilai- 
erästyskohtaus (5. kuva), muistuttaa todella hyvin

5. kuva. Maapallon alkuperäisimmän kansan Bushmannien 
piirros, joka esittää eläimiksi pukeutuneita erämiehiä pyyn- 
tiretkellä. Huomaa miten luonteva koira on! Alkukansojen 
piirroksista voi ainoastaan Bushmannien verrata esi-ihmisen 

taideluomiin tekotavan taituruudessa.

suuressa määrässä kivikautisen ihmisen taideluomia. 
Ja tästä siis lopuksi ymmärrätte, että näiden taide
teosten syntymiseen ei ole tarvittu muuta kuin tark
kojen aistien tarkkaa käyttämistä.

Huomaan, että tahtoisitte tietää vähä enemmän 
tuosta villistä alkuperäisestä jääkauden metsästä
jästä, seuraavalla kerralla ehkä kerronkin siitä. Pal
joa siitä ei tiedetä, mutta ainakin niin paljon, että 
osaksi voin uteliaisuuttanne tyydyttää. Siis jä ttä 
käämme tuo seuraavaksi kerraksi.

IV.
Nyt jatkamme taas retkeilyjämme ja lähdemme 

uudelle anthropologiselle kävelyretkelle. Sen teemme
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taas mielikuvituksessamme rauhallisessa huoneessa 
ilta-auringon loistaessa akkunasta, ja lähdemme te
pastelemaan Europan aroja ja tundroja jääkauden 
välisinä aikakausina.

Koska matkamme tulee olemaan pitkä, tahdon 
valmistellessanne kertoa teille siitä, miten on voitu 
saada tarkka tieto näin kaukaisina aikoina eläneistä 
ihmisistä. Eivät he siihen aikaan vielä osanneet kir
joittaa muistiin vaiheitansa, ei heillä myöskään ollut 
museoita, joissa olisivat säilyttäneet merkillisiä esi
neitä. Eivät nuo kivikautiset ihmiset tehneet ker
rassaan mitään sen asian puolesta, että heistä ny
kyään saisimme tietoja. Mutta selvää on heistä saatu 
kumminkin. Kuvailkaahan mielessänne, että kevät- 
puolella, jolloin lumen ja jään sulaminen joksikin 
aikaa oli teljennyt jääkauden metsästäjät kotiluo- 
laansa, syntyy eräänä yönä maanvierintä. Kallion 
rinne, jonka juurella luola on, lohkeaa, soraa ja kiviä 
soljuu joukottain pitkin vuoren kuvetta ja hautaa 
luolan suun. Onnettomat alkuihmiset ovat vankeina 
luolassaan, kuin hiiri satimessa. Sinne täytyy heidän 
kuolla ja siellä ovat he unohduksissa monta tuhatta 
vuotta. Maisema muuttaa muotoaan, toisenlaiset 
ihmiset liikkuvat näillä seuduilla. Hedelmällisessä 
laaksossa alempana rupeaa uudisasukas viljelemään 
maata muokattuaan pellon itselleen mureaan mul
taan. Vuodet vierivät ja unohtunut on jääkautinen 
metsästäjä ja hänen vaivalloinen elämänsä. Toiset 
ihmiset liikkuvat seuduilla, toiset ihmiset ja toisen
laiset. Taas kuluu aikoja ja taas on maisema muut
tunut. Lähistöltä kuuluu junan vihellystä ja rauta
tievaunujen ratinaa rautakiskoilla. Alempana laak-
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sossa on pienoinen kylä, pieni kaupungin alku, joka 
kukoistaa uutterien ihmiskäsien työstä. Sitten kuluu 
taasen aikoja. Yhä tiheämpään on ilmestynyt seu
dulle asuntoja, jopa komeita rakennuksiakin. Eräänä 
päivänä aletaan louhia kiviä kivijalaksi kaupungin 
uusiin rakennuksiin vuoren rinteeltä. Kaivetaan 
aluksi pois sora ja hieta, että päästäisiin kallioon po
raamaan. Mutta siinä, kun kuokilla ja lapioilla kai
vetaan, tapahtuu jotain aavistamatonta. Mies, joka 
kuokallaan on suunnannut voimakkaan iskun sora- 
läjään, tuntee kuokkansa uppoavan syvyyteen, niin 
että sen varsi luiskahtaa käsistä syvään reikään, joka 
on paljastunut siinä vuoren rinnettä kaivaessa. Auk
koa suurennetaan ja mennään sisään, tullaan käytä
vään, joka vie syvään luolaan. Siellä on pilkkosen 
pimeätä ja hirvittävää, mutta uteliaat työmiehet 
sytyttävät lyhdyn voidakseen tutkia, mitä luolassa 
on. Huu, kuinka kaamea ja salaperäinen on tuo retki 
ja piankin miehet suoriutuvat pikaiseen pakoon, sillä 
tuolla kolkassa, luolan perällä paistaa esiin hirvittä
viä kuolleiden luita. Tieto tästä löydöstä leviää kau
punkiin, sieltä tulee oppinut, viisas ja peloton profes
sori, joka kiireemmin kuin tavallisesti rientää paikalle. 
Hän ei pelkää kuolleiden luita, eihän ne mitään pahaa 
voi tehdä, hän pitää ihmisen pääkalloa aina kirjoitus- 
pöydällään, eikä siis pelkää astua luolan pimentoon. 
Saavuttuaan sinne löytää hän siellä joukon ruskettu
neita luujätteitä onnettomista jääkauden ihmisistä; 
samalla hän ottaa talteen luujätteitä sukupuuttoon 
kuolleista eläimistä, mammuteista, villakarvaisista 
sarvikuonoista, villihevosista y.m. Sitten tämä oppi
nut tiedemies, kaivettuaan vielä luolan pohjalta kivi-
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aseita ja koristuksia ja keksittyään taiteellisia piir
roksia luolan seinällä, kertoo muille, mitä nuo ihmiset 
olivat, jotka luolaan olivat kuolleet, miten he elivät 
ja mitä he tekivät. Tahdotteko siis nyt tietää näistä 
ihmisistä enemmän?

Me opimme jo edellisellä retkellämme, ettei esi- 
ihminen suinkaan ollut senkaltainen kuin nykyaikai
nen sivistynyt europpalainen. Hän oli paljoa alku- 
peräisempi, sekä henkisessä että ruumiillisessa suh
teessa. Esi-ihmisen pääkoppa oli hyvin matala, mel
kein yhtä matala kuin apinan, eivätkä sen sisäpuolella 
olevat aivot mahtaneet olla kovinkaan suuret. Ai
voissahan juuri asuu ymmärrys ja kaikki henkiset 
kyvyt. Pääkopan mataluudesta voimme siis päättää, 
että esi-ihmisen ymmärrys ei ollut niin kehittynyt 
kuin meikäläisten. Tosin esi-ihminen oli siis apinoita 
viisaampi ja kehittyneempi, mutta nykyaikaista sivis
tynyttä ihmistä paljoa älyttömämpi ja alkuperäi- 
sempi. Ei mikään kansa, ei edes kaikkein alhaisim
mat australialaiset tai bushmannit ole niin alkuperäi
siä kuin Europassa ennen asunut esi-ihminen oli.

Me sanoimme äsken esi-ihmisen olleen myös ruu
miillisesti alkuperäisemmän nykyajan ihmistä. Totta 
tosin on, että kivikauden ihmisen aistimet olivat hy
vin tarkat ja kehittyneet, että hän oli vahva, nopea 
ja taitava, mutta sittenkin oli hän avuton, ympäris
töstään kerrassaan riippuvainen. Niin kauan kuin 
Europassa vallitsi lämmin, kostea ilmasto, joka 
muistutti nykyistä aarniometsäalueella vallitsevaa, 
niin kauan oli hänellä hyvä olla. Hän sai puista ja 
maasta runsaan kasviravintonsa, eikä hänen tarvin
nut luontoa vastaan taistella. Mutta sitten tiedämme,
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että ajat muuttuivat. Tahdonpa nyt kertoa teille, 
miten ihminen taistellessaan ulko-oloja vastaan, vähi
tellen pääsi riippuvaisuudestaan ja erä erältä pääsi 
luonnon herraksi.

Tiedätte, että kaikilla eläimillä on suojelusaseensa 
ja -keinonsa. Ihminen sitävastoin on verrattain avu
ton. Käärmeellä on myrkkyhampaansa, nautaeläi
millä sarvensa, hevosella kavionsa, gorillalla vahvat 
leukansa ja suuret kulmahampaansa. Kun pyssy - 
mies lähestyy tätä eläintä ja on ampunut viimeisen 
laukauksen hukkaan, ottaa gorilla pyssynpiipun ham
paittensa väliin ja puree sen litteäksi, sitten kuristaa 
hän metsästäjän jättivoimillaan kuoliaaksi. Esi- 
ihminen oli verrattain avuton, puihin pelastautumi
nen oli hänellä aluksi ainoana keinona. Niinkauan 
kun hän elätti itseään kasviaineilla ei hän ollut niin 
kovin vaarassa. Asuntoa piti hän joko puussa tai 
ehkä jossain vuoren onkalossa. Puuhun eivät pedot 
uskaltaneet ja luolan suun voi yöksi teljetä kivimöh- 
käleillä. Ravintonsa sai esi-ihminen verrattain lä
heltä, niin ettei hänen tarvinnut edetä lähelle 
nauta- ja hevoseläimiä vaanivia petoja. Mutta tuli
pa ihminen kumminkin toisinaan tehneeksi ikäviä 
tuttavuuksia vaarallisten petoeläintenkin kanssa, ja 
koska hänellä ei ollut puolustuskeinoja, kävi tässä 
tavallisesti aina huonosti.

Sitten ajat muuttuivat, ilmasto kylmeni ja ihminen 
sai tottua liharavintoon. Kohtaukset petoeläinten 
kanssa tulivat tavallisemmiksi, ja ihminen teki ensi- 
mäisen suuren keksintönsä. Hän keksi aseen! Mah
doton on sanoa, milloin tämä tapahtui, mutta varma 
on, että tästä hetkestä alkoi ihmisen nopea kehitty-
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rninen. Tämän keksinnön kautta rupesi hän vähitel
len oppimaan, miten ympäristöä hallitaan. Kuvail
kaamme mielessämme tuota tapausta seuraavaan 
tapaan. Eräänä päivänä oli tuo esi-ihmisten Edison

6. kuva. Esi-ihminen pelastautuu luolakarhun kynsistä 
lyömällä sitä kivellä päähän.

kulkenut metsässä, hajamielisenä hän kulki, mitä 
hän ajatteli, emme voi arvata, mutta yhfäkkiä kau
hea mörinä herättää hänet mietteistään. Hän ajat- 
telee aluksi pakoa puuhun, mutta luolakarhu on 
liian lähellä häntä. Hän tekee toivottoman liikkeen, 
mutta kompastuu, ja tuossa tuokiossa on peto hänen 
päällään. Suuri sinipunertava kita on jo ammollaan, 
punertavasta kielestä juoksee kiiluvaa kinaa ja tora
hampaat välkähtelevät vaarallisina. Silloin kaappaa

3



tuo toivoton tuskassaan kiven vierestään kouraansa 
ja iskee sillä petoa kooten iskuun kaikki voimansa, 
ja kumma miten se vaikutti! Karhun kova kallo 
murskautuu, niin että pehmeät aivot purskuvat 
ulos ja tuossa tuokiossa vaipuu ahdistaja koko pai-

7. kuva. Esi-ihmisen ensimäinen ase (vasemmalla). 
Oikealla näet, miten sitä pidettiin kädessä.

nollaan esi-ihmisen päälle raapasten häntä ainoastaan 
raskaalla käpälällä käsivarteen. Hän oli pelastettu 
ja sen oli aikaansaanut nyrkkiä neljä kertaa suu
rempi kivi! Se oli keksintö, joka vietiin kotiluolaan 
ja jota ruvettiin taidolla käyttämään.

Sitten huomattiin, että asetta voi käyttää toisen- 
laisiinkin tarpeisiin; keksittiinpä vielä muunkinlaisia 
aseita. Katkenneita puunrunkoja ruvettiin käyttä
mään keihäinä ja lyhyempiä nuijina ja huomattiin, 
että jos niitä ei valmiina tavattu, voi ne terävillä 
kivillä saada poikki.

Nyt oli ihminen astunut ensimäisen askeleen kehi
tyksessä. Hän oli keksinyt aseen ja ruvennut sitä
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käyttämään. Sen jälkeen hän oli huomannut, että 
asetta voi käyttää muuhunkin kuin puolustautumiseen 
sitä voi käyttää jokapäiväisessä elämässäkin täy
dentämään hampaita j a kynsiä aseita valmistettaessa. 
Sitä siis voi käyttää työaseena kotiaskareissa. 
f .  Mikä oli sitten seuraava aste, arvelette? Sen aion 
teille heti kertoa. Eräänä päivänä istuu esi-ihmis- 
vanhus luolan suulla kauniissa kesäisessä päivän- 
paisteessa ja hankaa puista keihäänkärkeä teräväksi 
paremman puutteessa toisella puunpalasella. Kei
häästä kihnautuu irti pölyntapaista puujauhoa, joka 
yht’äkkiä rupeaa kytemään. Ukko ottaa lastuja 
viereltään ja asettaa keihäänkärjen niille ja hankaa 
uudestaan. Kipinöitä hypähtää tuontuostakin las
tuihin, jotka vihdoin syttyvät. Illalla näyttää ukko 
metsästä palanneille miehille ja naisille kokeensa, 
ja pian roihuu iloinen tuli luolassa todistuksena ukon 
taidosta ja keksinnöstä.

Mutta miten ihminen ennen tätä oli tullut toimeen 
ilman tulta? Kyllä hän olikin ennen tätä oppinut 
tulen hyödyllisyyden ja tuhoatuottavan vaikutuksen 
tuntemaan. Salama oli toisinaan iskenyt vanhaan 
kuivuneeseen puuhun ja sytyttänyt sen. Tuo ilmiö 
oli ensin, esi-ihmistä pelästyttänyt, mutta myöhem
min huomasi hän, että tuli lämmitti kuin aurinko, 
ja kerran oli hän viskannut saaliinsa lähelle salaman 
sytyttämää palavaa puuta ja miten maukkaaksi oli
kaan tuli tehnyt hänen saaliinsa. Kerran puu oli 
aivan lähellä luolaa syttynyt palamaan. Esi-ihminen 
huomasi tulen syövän puuta. Hän kantoi nyt luo
laan kuivia oksia ja otti sitten hehkuvan hiilen puun- 
haarukkaan ja vei sen luolaansa, jossa hellävaroin
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istutti tuon punaisen kukan puiden sekaan, jotka 
pian syttyivät tuleen. Nyt oli tarkoin vahdittava, 
ettei tulikukka nääntyisi nälkään, vettä se ei tarvin
nut eikä se siitä pitänytkään, sillä vedestä se sylkäsi 
kuin vihainen villikissa. Puita sen piti saada ja siis 
sitä syötettiin, jotta se viihtyisi ja lämmittäisi, kas
vaisi suureksi ja paistaisi esi-ihmiselle ravinnon 
maukkaaksi. Usein sattui, että tuli pääsi sammu
maan, silloin täytyi odottaa, että ukontuli taas sy
tyttäisi metsänpuita palamaan. Oltiin aina riippu
vaisia, mutta nyt, kun oli keksitty tulensaantikeinot, 
nyt oltiin taas astuttu askel eteenpäin itsenäisyyden 
ja vapautumisen tiellä.

Olen kertonut teille, miten ensimäinen ase keksit
tiin. Se oli kömpelö kivi! Myöhemmin ruvettiin 
käyttämään keihäitä ja nuijia. Mutta laadittaessa 
näitä mainittuja puuaseita arveltiin, että kivenkin 
voisi ehkä saada tehokkaammin vaikuttamaan, jos 
vaan senkin voisi teroittaa. Ulkoa luonnosta ei aina 
löydetty teräväsärmäisiä kivipalasia ja saatiin siis 
tyytyä siihen, mitä sattuma eteen toi, mutta jos kiveä 
voisi muovailla sopivammaksi, koituisi siitä verraton 
hyöty, niin arveltiin. Lyöntiaseina käytettiin taval
lisesti palleronmuotoisia ukon- eli piikiven kimpa
leita, jotka kumminkin veistelyyn ja muuhun sem
moiseen olivat tuiki mahdottomat. Eräänä päivänä 
kalkutteli joku luolan asujamista joutessaan tuol
laista kivikimpaletta toisella kivellä. Kil kai, kil kai 
sointuivat kivet, lapsista tuo oli erinomaisen haus
kaa. Leikkiä siis jatkettiin, m utta yhUäkkiä tuli 
leikistä tosi. Kivikimpaleesta lohkesi siru, joka oli 
reunoistaan niin terävä, että sillä partansa olisi voi-
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nut ajaa. Siru pantiin talteen ja tapausta käytettiin 
hyväksi, lohkomista jatkettiin, kunnes kivimukulan 
toinen pää oli saatu jonkummoiseksi teränmuotoi- 
seksi. Katsokaapa tämmöinen oli ensimäinen tieten 
tahtoen muovailtu kiviase (8. kuva). Nyt oli taas 
kehityksessä kuljettu pitkä askel eteen
päin. Ei enää tarvittu turvautua sat
tuman suomiin kivisirpaleihin, nyt osat
tiin jo itse aseita muovailla. Tämän 
kaiken myönnätte ehkä todeksi, mutta 
sittenkin tuntuu siltä kuin minua epäi- 
lisitte. — Vai niin, ette usko, että ki
vellä voisi vuolla, leikellä tai veistää. 8. kuva. Ensi- 
Arvelette, että tiedemiehet puhuvat mmuot<̂ nenä 
omiaan. Kuulkaapahan sentään, vielä kiviase. 
nytkin käytetään kiviveitsiä parran- 
ajamiseen muutamien villi-ihmisten parissa. Muuta
mat kivet lohetessaan muodostavat niin teräviä sär
miä kuin lasisirpaleet. Jos siis saa kyllin ohuita 
siruja, voi niillä todella siis vaikka ajella partaa.

Tämän äsken esittämäni keksinnön jälkeen rupesi 
esi-ihminen yhä laajemmin harjoittamaan kiviaseiden 
valmistamista. Erityisillä paikoilla syntyi todellisia 
kiviasetehtaita. Monta tuhatta vuotta myöhemmin 
ovat tiedemiehet nämä paikat keksineet. Juuri näillä 
paikoilla on parhaiten saatu hyvää ainesta kiviasei- 
hin, sillä eivät kaikki kivet aseiksi sovellu, ainoas
taan helposti pirstoutuva ja lohkeava, kuten esim. jo 
ennen mainitsemani piikivi.

Tällä tavalla tuli esi-ihmisestä taitava kivienkal- 
kuttaja. Kun hän oli lohkaissut sirut pyöreän kivi- 
möhkäleen päästä pois, niin tahtoi hän vieläkin tai-



toansa käyttää lohkasemalla siruja varsiosastakin. 
Tällä tavalla syntyi mantelinmuötoinen kiviase, 
jonka näette tässä. Tämä muoto pysyi kauan ai
kaa, vuosituhansien kuluessa vallitsevana asemuo- 
tona. Te olette tilaisuudessa näkemään museoissa 
tällaisia aseita suurissa määrissä ja kuvia niistä on 
kaikissa kirjoissa, jotka käsittelevät kivikautista 
ihmistä.

Sitten kun ihminen yhä kehitti taitoaan kalkutte- 
lemisessa, kehittyivät kiviaseetkin. Niitä ruvettiin 
käyttämään yhä monipuolisemmin. Keihään kär
keen sidottuna vaikutti kivisirpale paljoa tehokkaam
min kuin tulessa karaistu puukärki, sama oli nuolen- 
kärjenkin laita. Ahkerista käsistä valmistui nyt mitä 
erilaisimpia puolustus-, metsästys- ja työaseita. Veit
siä, kärkiä, kaaputtajia, sahoja y.m.

Mutta kerran teki eräs noista ahkerista kiven- 
kalkuttajista taas suuren keksinnön. Hän huomasi, 
että hyvin sileä ja syrjiltään tasainen nuoli tunki 
paljoa syvemmälle otuksen ruumiiseen kuin roso
reunainen. Mitä teki nyt tuo esi-ihminen, joka oli 
tuon oivan ajatuksen ajatellut? Hän teki johtopää
töksen: nuolenkärki on sileäksi hiottava, niin etteivät 
sen laidat ota vastaan, vaan että se sileänä pääsee 
eläimen ruumiiseen niin syvälle kuin suinkin. Hän 
riemastui tästä johtopäätöksestä ja rupesi heti aiet- 
taan toteuttamaan, otti nuolen kärjen, joka oli roso
reunainen ja rupesi sitä hiomaan toista kiveä vastaan. 
Kauan tuota hiomista kesti, mutta nyt oli kumminkin 
keksitty ase, joka paljoa paremmin kuin entiset vas
tasi tarkoitustaan.

Tällä tavalla pääsi kiviaseiden hiominen muotiin
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ja kun tapa oli tullut aivan yleiseksi, koitti n.s. 
uudempi kivikausi eli hiottujen kiviaseiden aika, 
joka jo melkein seisoo historiallisen ajan kynnyksellä. 
Koulussa mainitaan teille tästä ajasta, jota sitten 
seuraa pronssi- ja rautakausi, minun ei siis enää tar
vitse tästä puhua ja voisinkin tähän lopettaa kerto
mukseni esi-ihmisestä, ellen vielä tahtoisi kertoa 
teille, mikä siis oikeastaan esi-ihmisen ihmeellinen 
kehitys oli ja mitkä syyt tekivät hänelle mahdolliseksi 
tuolla tavalla kehittyä.

Te muistatte, miten esi-ihminen alkuasteellaan oli 
avuton, miten hän oli ympäristöstään ja sattumasta 
riippuvainen. Tämän lisäksi oli hän ilman mitään 
varsinaista ymmärrystä. Kaikki hänen tekonsa joh
tuivat vaistosta ja siitä kokemuksesta ja opetuksesta, 
jonka hän elämässään oli saanut. Olemme oppineet, 
että sattuma luultavasti oli esi-ihmisen ensimäinen 
opettaja. Ase keksittiin varmasti sattumalta. Mutta 
tästä seurasi kokemus, jota hän ei unohtanut, hämä
rästi häämötti esi-ihmisen aivoissa johtopäätös: kivi 
pelasti minut kerran karhun kynsistä, siis se voi 
pelastaa minut toisenkin kerran. Tuo on teistä kovin 
yksinkertaista, mutta näin alkuperäiselle ihmiselle oli 
tuollainen johtopäätös jo jotain suurenmoista, ja 
siinä onkin kehityksen ensimäinen itu. Johtopäätös
ten tekeminen tuli yhä helpommaksi ja tällä tavalla 
tuli kehityksen mahdollisuus yhä suuremmaksi. Ih
minen oppi sen kultaisen kyvyn, että hän osasi liit
tää yhteen syyn ja sen seurauksen. Hän oppi tällä 
tavalla suuren yhteisen luonnon lain. Hänen ei enää 
tarvinnut uskoa sattumaan, vaan hän voi johtopää- 
töskyvyllään laskea ennakolta seurauksen teostaan.



Kun ihminen siis keksi aseen, ei hän enää ollut 
riippuvainen sattumasta. Hän osasi itse v a lis ta a  
sen, minkä hän ennen sattumalta oli ulkoa löytänyt. 
Kun hän oppi johtopäätöksillä toimimaan, vapautui 
hän niinikään sattuman riippuvaisuudesta, hänen ei 
tarvinnut odottaa, että esimerkiksi joku villihevonen 
suistuisi kuoppaan, taittaisi jalkansa ja joutuisi hel
posti saaliiksi, vaan hän voi ennakolta laskea, että 
jos kuoppa kaivetaan tielle, jota villihevoset käyttä
vät, niin suistuu kuoppaan saalis, jonka helposti saa 
tapetuksi. Koko esi-ihmisen kehitys on vapautumista 
sattuman vallasta. Tämän kautta on ihminen vähi
tellen valloittanut itselleen koko maan. Määrätietoi
sena vallitsee hän maata merta ja nykyään jo ilmaa
kin, mutta kuitenkin oli hän esiaikoina kauan, kauan 
aikaa sitten avuton esi ihminen, joka suuresti muis
tutti apinoita sekä ruumiinsa että ymmärryksensä 
puolesta.

V.

Vielä täytyy meidän lähteä retkelle. Taas a n tro 
pologinen kävelyretki lisään, eikö niin lapset? No 
niin, olkaa siis valmiit! Opimme vielä pienen erän 
esi-ihmisestä, sitten tiedämme hänestä vähäsen ja 
voimme ehkä senkautta sitten paremmin ymmärtää 
nykyisen ihmisen rientoja ja pyrintöjä.

Olemme aikaisemmin puhuneet kivikauden ihmi
sen taiteesta. Se hämmästyttää meitä: eihän se ollut 
niin alkeellista ja muotopuolista kun ensinnä olisimme 
arvelleet, päinvastoin jo kivikaudella oli ihminen 
saavuttanut erinomaisen taituruuden kuvien som-
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mittelussa ja piirustamisessa Näinä kaukaisina ai
koina jo veisteltiin kuvia, piirrettiin eläimiä ja ihmi
siä, maalattiin tauluja niin eipä rajotuttu tähänkään, 
vaan kuvat sommiteltiin ryhmiksi ja malleiksi, niin 
että syntyi koristeellisia malleja, joilla tarve-esineitä 
kaunisteltiin.

Onpa tuo kummallista! Kuinka voi ihminen, joka 
elää niin alkuperäisissä oloissa kaikkea tuota saada 
aikaan? kuinka on hänellä siihen halua, hän kun nä
köjään ei toimita muuta kuin sitä, mikä kuuluu suvun 
ja yksilön ylläpitoon? Näin on kumminkin asianlaita. 
Sen näemme niistä taideluomista, jotka jälkimaail
malle ovat säilyneet. Mutta miten se on selitettävissä, 
sen tahtoisitte varmaankin tietää. Käydään siis 
asiaan käsiksi!

Esi-ihmisen aika kului tosiaankin ankaraan tais
teluun luontoa vastaan. Perhekuntaa täytyi suojella 
ilmastoa ja petoja vastaan, ravintoa piti hankkia, 
jottei kuoltaisi nälkään, kasvavaa polvea piti opet
taa, jotta se pian voisi ryhtyä itse itseään elättä
mään. Erästys oli pääelinkeino ja aseiden valmistus 
ylen tärkeä toimi esi-ihmisen elämässä. Mutta kun 
joskus riistan saanti oli ollut erittäin runsas, niin 
riitti ravintoa pitkäksi aikaa eikä lähipäivinä tarvin
nut suoriutua vaivalloisille erästysretkille. Laiskana 
ja kylläisinä lojuttiin kodikkaassa ja tulen lämmit
tämässä luolassa. Uni ei enää maittanut kun oli 
kylliksi nukuttu. Entiset pyydysretket ja taistelut 
villieläinten kanssa palasivat mieleen. Nuo kuvat 
olivat niin tuoreet ja voimakkaat, että ne välttä
mättä pyrkivät purkautumaan. Esi-ihmisen puhe
taito oli vielä aivan puutteellinen, ei hän tunteistaan



ja mielikuvistaan voinut vielä toisille kertoa ja jokai
nenhan tahtoo jakaa sen mitä sielussaan liikkuu toi
selle. Vilkkailla eleillä ja katkonaisin sanoin koki 
esi-ihminen muistonsa selittää, mutta ei se häntä 
tyydyttänyt, selitys oli niin vajavainen ja kömpelö 
ja muistokuvat taas niin kirkkaat, eloisat ja voi
makkaat. Esiin ne pyrkivät vastustamattomasti. 
Silloin keksittiin keino, ruvettiin kuvien ja veistos
ten avulla purkamaan, mitä muistossa liikkuu ja 
näin saavutettiin tyydytys, joka tuntui niin mielui
salta. Tällä tavalla syntyi ensimäinen taide.

Ei tässä taiteessa vielä ollut niin erinomaisen pal- 
joä, se sisälsi vain sangen taitavasti ja oikein esitet
tyjä kuvia luonnosta, se oli luonnon orjallista kopioi
mista, mutta se vapautti ihmisen mielikuvien tun
geskelevasta joukosta ja korvasi erinomaisesti kehit
tymättömän kielen. Oli tässä taiteessa sentään jotain 
ihmeellisempääkin. Siinä oli luomista, mielikuvitusta. 
Piirtäjä muisti uurtaessaan kallioon kuvia yksityis
kohtia kustakin eläimestä. Nämä yksityiskohdat 
hän liitti yhteen kokonaisuudeksi, niin että syntyi 
kokonainen, eloisa eläin. Se luominen oli hauskaa, 
yhtä hauskaa kuin piirrosten onnistuminen, johon 
vaadittiin tarkkaa silmää ja taitavaa kättä. Vielä 
suurempaa tyydystä tuotti esi-ihmiselle uusi keksintö 
kuvien piirtäminen yhteydessä, mutta siitä täytyy 
minun puhua teille hieman laajemmin.

Ei kulunut aika luolassa usein taiteilemiseen, se oli 
erikoisten, onnellisten aikojen askartelua, huvitusta. 
Useimmissa tapauksissa täytyi joutoajat käyttää 
kotitöihin, joista aseidenvalmistus oli tärkein. Olen 
jo aikaisemmin kertoillut siitä, miten kiviaseita kai-
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laiteltiin, jotta saataisiin sirpaleita lohkaistuksi terä- 
puolesta, niin että syntyisi hyvästi leikkaava ase. 
Kalkuteltiin ja kilkuteltiin. Työ tuli mieluisaksi, kun 
se kerran opittiin. Taituruutta harj otettiin urheiluna, 
leikkinä, niin mieluisaa oli todeta, että sellaista tai-

9. kuva. Esi-ihmisen norsunluusta veistämä hevosen kuva, jonka 
pintaa on koetettu kaunistaa viiva-koristemalJiila.

tavasti osattiin. Mutta < mieluisalta tuntui myöskin 
poljennassa tapahtuva kalkutus, se oli kuin alkeel
lista soittoa, joka rauhotti ja antoi kömpelöille aja
tuksille vapaamman lennon. Näin ihminen keksi 
poljennan, rytmin, miellyttävän vaikutuksen, ja tätä 
hän rupesi käyttämään hyväkseen, ääntelemisessään 
astuessaan, työtä tehdessään ja taiteessaankin hän 
sitä koetti toteuttaa. Miten tämä on mahdollista? 
kysytte minulta. Niin, hyvinhän ymmärrätte, että 
tahti eli poljenta ääntelemisessä on luonnollista sii
tähän syntyy laulu, jos puheessa käyttää poljentaa 
syntyy siitä runo. Tahdissa astuminen on marssia 
ja työ sujuu paremmin jos sen yhteydessä lauletaan 
tahdissa, mutta miten voi poljentaa käyttää maa
lauksessa? Sen selitän teille nyt.
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Sisäinen pakko sai ihmisen piirtämään kuviaan 
luolan seinälle tai tarve-esineille. Mutta nyt hänen 
mielessään liikkui uusi saavuttamansa kyky: syn
nyttää poljentaa kuvailemisessaankin. Hän piirteli 
eläinkuvioita luukappaleisiin perätysten, ja katso yhä

uudistuvat kuviot hi- 
velivät niin omituisesti 
silmiänsä juuri kuin 
tahdikas kalkutus. 
Näin oli esi-ihminen 
keksinyt koristeellisen 
taiteen. Saman vai
kutuksen sai hän ai
kaan, jos veisteli luusi- 
ruun säännöllisiä vii
ruja, niistäkin syntyi 

viihdyttävä ja miellyttävä koristemalli, mutta aiheen 
kaikkeen tähän hän oli saanut kiviaseiden kalkutta- 
misesta ja kuvittamishalustaan.

Eipä ihminen edelleen kehittyessään kumminkaan 
tyytynyt vain tähän sisäisen elämänsä ilmaisutapaan. 
Hän etsi yhä uusia keinoja purkaakseen tunteitaan 
ja ajatuksiaan, ja löysikin niitä monenlaisia. Me emme 
tässä ehdi seurata niitä moninaisia vaiheita ihmis
kunnan historiassa, vaan mielikuvituksessa siirrymme 
ajassa eteenpäin kymmeniä tuhansia vuosia. Ihmi
nen asuu nyt rakentamissaan taloissa, hän harjottaa 
maanviljelystä, kokoaa itselleen omaisuutta, hän on 
luonut itselleen uskonnon, tieteen ja yhteiskunta
järjestyksen. Mutta yhä vielä toimii mielikuvituk
sensa ja yhä se pyrkii esiin taidemuodoissa. Egypti
läinen rakentaa mahtavat jättiläispyramidinsa ja

10. kuva. Esi-ihmisen norsun
luusta veistämä hevosenpää.
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temppelinsä. Seinät koristetaan piirroksilla, kuvilla 
ja kuvan veistoksilla. Tuo tuottaa ihmeellistä tyy
dytystä, sillä vaivoin yhteenliitetyt kuvat hieroglyfi- 
kirj otuksessa eivät voi niin voimakkaasti kuvata 
ihmisen sisäisiä tunteita kuin muhkeat rakennukset. 
Kuvakirjotus, josta nykyajan kirjotus on kehittynyt 
ei vielä tyydyttävästi voi kuvailla ihmisen ajatuksia 
ja lennokasta mielikuvitusta. Näin tulee rakennus
taiteesta ihmiselle parhain ilmaisukeino sisäiselle elä
mälleen. Rakennustaide kehittyykin kreikkalaisten 
keskuudessa täydellisimpään huippuunsa, eikä vielä 
keskiaikanakaan ole olemassa parempaa ilmaisu
keinoa kuin se.

Tämä tuntunee teistä varmaan vaikealta käsittää, 
mutta pohtikaammepa asiaa tarkemmin. Keskiaika 
oli niin kummallinen aikakausi, ettei silloin pantu 
mitään arvoa yksityisen ihmisen tunteille, ei välitetty 
luonnosta eikä sen kauneudesta, ihmisen ajattele
mista pidettiin vaarallisena ja niinpä ei kirjotuksista 
ja teoksista hyväksytty muita kuin vanhojen kreik
kalaisten kirjottamat lukuunottamatta tietysti uskon
nollisia kirjoja. Ihmisessä eli kumminkin halu olla 
luonnollinen, keskiajan sanansaivartelu ei voinut hä
nen sieluaan tyydyttää. Aikakausi vierotti hänet 
kuitenkin täydellisesti pois kirj ottamalla ilmaise
masta tunteitaan ja harrastustaan, ja sen vuoksi 
rakennustaide jäi ainokaiseksi keinoksi esiintuoda 
sitä, mikä ihmissielussa liikkui. Että siinä liikkui 
paljon, sen todistavat ne mestariluomat, jotka keski
aikana syntyivät. Keskiaikana luotiin goottilainen 
rakennustapa: nuo pilviä piirtävät, suippotorniset 
temppelit, joiden vertaisia ei mikään myöhempi aika



ole voinut synnyttää. Taivasta kohti kurottavat 
sirot tornit ja suippokaaret puhuvat ihmissielun ha
lusta päästä valoon ja varmuuteen, kauniit koristuk
set ja moniväriset ikkunamaalaukset kertovat heh
kuvasta, lämpimästä mielikuvituksesta, omituiset 
koristeina käytetyt hirviöiden ja paholaisen kuvat 
temppeliulokkeissa ovat merkkinä aikakauden taika
uskoisesta ja mieliä säikähdyttävästä ajatustavasta, 
josta selvyyttä hartoava ihmishenki koetti vapautua.

Uusi aika sarasti, keskiaikainen henkinen painajai
nen hälveni kuin aamuinen usva nousevan auringon 
tieltä. Inhimillisyyden arvo tunnustettiin, ihmisen 
ajatukselle ruvettiin antamaan arvoa, kävi kuin rai
kas tuulahdus läpi henkisen maailman. Ja nyt kek
sittiin uusi parempi keino ilmaista vapaaseen lentoon 
päässeet ajatukset, mielikuvat ja tunteet: Gutenberg 
keksi kirjapainotaidon.

Äskettäin on Suomessa erikoisena juhlaviikkona 
muistettu kirjallisuutta. Kaikissa kouluissa on sen 
merkitystä mikä puhein, mikä juhlin tehostettu. 
Kun nyt kaiken edellä esitetyn olette saaneet tietää, 
ymmärrätte hyvin, että täydellä syyllä tällaista juhla
viikkoa on vietetty. Ennen oli kahlitun ihmiskunnan 
sielunelämä purkanut runsaat antimensa rakennus
taiteen muodoissa, m utta nyt kun kirjapainotaito 
oli keksitty, voi yksi ainoa tunteva, ja ajatteleva 
ihminen tuhansille kansalaisille yhtaikaa kertoa sisäi
sistä näkemyksistään ja tunteistaan. Täten on syn
tynyt kirjallisuus joka korvasi rakennustaiteen inhi
millisen sielun sisällön esiintuojana. Kirjapainotai
don keksimisen jälkeen ei olekaan rakennustaide enää 
milloinkaan luonut niin mahtavia ja omintakeisia
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muotoja kuin ne, jotka syntyivät Kreikan kukoistus
kaudella tai keskiajalla, mutta kirjallisuus taas on 
synnyttänyt tieteen ja kirjallisen taiteen, jonka 
kautta ihminen on noussut itsenäisesti ajatteleväksi 
ja toimivaksi maailman kansalaiseksi.

VI.

Nyt lähdemme vielä viimeisen kerran retkeilylle. 
Me olemme näillä anthropoligisilla kävelyretkillämme 
tutustuneet ihmiseen ja hänen luomaansa sivistyk
seen. Viime kerralla päädyimme kirjallisuuteen ja 
tieteeseen. Mutta koska varmaankaan ette vielä 
oikein käsitä, mikä suuri merkitys erityisesti tieteellä 
on ihmiselle, ettekä siis kyllin selvästi voi ymmärtää 
sitä siunausta, jonka kirjapainotaidon keksiminen 
ihmiselle toi mukanaan tahdon lopettaa retkeilymme 
kertomalla teille jotain aikakautemme etevimmistä 
tiedemiehestä, jonka satavuotissyntymäpäivästä nyt 
on kulunut kymmenisen vuotta. Kertomukseni otsi
koksi piirrän siis

Charles Darwin
* 12/2 1809 f  19/4 1882.

Miksi luemme D a rv v in in  suurmiesten joukkoon? 
Samasta syystä kuin kaikki muutkin ihmiskunnan 
historiassa esiintyneet miehet, jotka ovat antaneet 
uuden suunnan yleiselle ajatustavalle. Darwin on 
näistä valiomiehistä suurimpia siksi, että hän avasi 
ihmisten silmät näkemään luonnon aivan uudessa 
valaistuksessa. Hän on suuri siksi, että hän tuon
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uuden katsantotavan saavutti uutteralla työllä ja 
vakavalla totuuden rakkaudella.

Jotta te saisitte edes jonkun, vaikka vajanaisenkin, 
kuvan Darwinin merkityksestä, pyytäisin teitä ajat
telemaan laaksossa kulkijaa, joka tarkastelee kiviä, 
puita, pieniä puroja ja muita luonnon esineitä. Tämä 
kulkija saa kyllä tarkan kuvan kustakin esineestä 
erikseen, mutta vasta noustessaan kukkulalle, huo
maa hän keskinäisen yhteyden näiden välillä. Hän 
huomaa vasta nyt, että puro juoksee jyrkänteiltä 
etsien itsellensä maaperässä sopivimman uoman, hän 
huomaa, että leppäpuut kasvavat kosteimmilla, män
nyt kuivimmilla paikoilla, edelleen hän huomaa, että 
kivet alhaalla laaksossa ovat samaa ainetta kuin 
ylempänä seisova emäkallio; ne ovat siis nähtävästi 
kalliosta irtilohjenneet ja laaksoon entisiltä sijoiltaan 
vierineet. Charles Darwin on tuollainen kulkija, jota 
painosti laakson ahdas näköpiiri, hän nousi korkeam
malle, kiipesi vuorelle, näädäksensä kauas yli* maise
man, ja koska hän oli tarkkanäköinen ja harras, 
huomasi hän omituisen yhteyden ympäristössä, hän 
ymmärsi sen, tahtoi sen vastustamattomasti ilmi- 
tuoda ja tekikin sen teoksissaan. Tulevaisuudessa 
tulette epäilemättä lukemaan siitä, mitä Darwin on 
ihmiselle ilmaissut ja opettanut luonnon salaisuuk
sista, nyt teitä ehkä huvittanee tutustua tämän 
merkillisen miehen elämään.

Darwin syntyi S h r e m b u r y s s a  18 22/2 09, luoteis- 
Englannissa, kodikkaassa köynnöskasvien korista
massa talossa, jonka hänen isänsä, arvossa pidetty 
lääkäri R o bert W a r in g  D a r w in  omisti. Äiti kuoli
pojan ollessa kahdeksan-vuotias. Isä tuli täten hä-
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nen ainoaksi kasvattajakseen, mutta koska hän lap
sistaan vaan koetti kasvattaa kelpo ihmisiä, ei hän 
esiintynyt 'ankarana valvojana, vaan paremmin las
ten vanhempana ystävänä ja toverina. Charles 
Darwin puhuukin muistelmissaan mitä kiittävimmin 
ja kunnioittavimmin sanoin isästään. Epäilemättä 
on tuo hellävarainen ja lempeä kasvatus juuri ollut 
syynä siihen, että Darwinin synnynnäinen sydämen- 
herkkyys ja jalous pääsi vapaasti kehittymään, sillä 
tuo luonteenpiirre osoittautui jo pojan aikaisina ikä
vuosina säälin ja myötätuntoisuuden muodossa. Pikku 
Charles keräsi ahkeraan luonnon esineitä niinkuin 
linnunmunia ja hyönteisiä. Linnun pesästä hän ei 
kuitenkaan koskaan ottanut muuta kuin yhden mu
nan. Hän kävi myöskin ankaria keräjiä itsensä 
kanssa saisiko tappaa hyönteisiä taikka täytyisikö 
tyytyä pelkkiin kuolleina löytämiensä keräämiseen. 
Charles oli vielä innokas kalastaja, mutta elävän 
madon pujottaminen koukkuun onkimista varten oli 
hänestä tuiki vastenmielistä. Kun hän kumminkin 
huomasi, että madon sijaan voi käyttää lihansirua, 
saattoi hän epäilyttä täysin innoin harj ottaa tätä 
mieliurheiluaan.

Nämä piirteet hänen helläsydämisyydestään eivät 
johdu liioitellusta herkkyydestä, päinvastoin johtui
vat ne luonnollisina seurauksina hänen luonnon- 
terveestä ja lempeästä kasvatuksestaan. Poika oli 
kasvanut kiinni luontoon. Koko hänen olemuksensa 
veti hänet luonnon yhteyteen. Retkeilyt metsissä 
ja kedoilla opettivat hänelle luonnon monisointuisen 
kielen. Eläimet ja kasvit tulivat hänen ystävikseen, 
siljä hän oli oppinut ne tuntemaan, hän tunsi ne mel-

4



50

kein heimolaisinaan. Tuo läheinen yhteys moni
muotoisen ulkoluonnon kanssa sai hänessä jo aikai
seen syntymään vaistomaisen käsityksen elollisen 
luonnon suuresta, salaisesta yhtenäisyydestä. Kau
pungin lapselle humisee metsä mykkää kieltä, linnut 
virittävät vieraita viserryksiä, mutta nuorelle Dar- 
winille tuo kaikki oli niin tutunomaista ja ymmär
rettävää, hänelle oli jokainen luonnonesine kuin hyvä 
ja aulis leikkitoveri. Tämä ystävyysside luonnon 
kanssa tekikin hänelle mahdolliseksi kypsemmällä 
iällä tarkastelemaan luontoa laajemmalta näkökan
nalta ja suuremmalla ymmärtämyksellä.

Vasta yhdeksän-vuotiaana pantiin Charles kou
luun, jossa hän kävi seitsemän vuotta. Tämä koulu 
oli noita Englannissa tavallisia yksityiskouluja, joissa 
erikoisesti harrastetaan urheilua ja terveellisiä voi
manponnistuksia. Poika ei osoittanut mitään eri
tyisiä taipumuksia kouluaikanaan. Mieluisinta oli 
hänelle urheilu ja retkeilyt luonnon helmassa.

Kun isä lähetti vanhemman veljen yliopistoon, sai 
Charles myöskin seurata mukana, vaikkei hän vielä 
ollutkaan koulunkäyntiään loppuun päättänyt. Näin 
tuli Charles Darwin kuudentoista-vuotiaana Edin- 
burgiin lääketiedettä lukemaan. Luvut eivät kum
minkaan edistyneet. Luennot tuntuivat nuoresta 
ylioppilaasta kuivilta. Ne eivät vastanneet nuoren 
mietiskelijän harrastuspiiriä ja toiveita. Toiselta 
puolen oli Charlesille hyvin vaikeata olla läsnä leik
kauksissa, koska häntä haavan näkeminen tai ruu
miin haju kammoksut ti. Vakavasta lääketieteen opis
kelusta ei siis tullut mitään. Toimetonna ei Charles 
kumminkaan ollut. Päinvastoin hän jatkoi innolla



51

harrastuksiaan poikavuosiltaan: teki retkeilyjä kau
pungin lähitienoille, kokoili ja tutki merieläimiä ran
nikolla sekä kuivaili ja määräsi kasveja. Koska 
häneltä kumminkin puuttui järjestävää johtoa ja 
täsmällisiä alkutietoja, eivät nämäkään joutohetkien 
harrastelut voineet johtaa mihinkään vakaviin tu
loksiin.

Kaksivuotisen oleskelun jälkeen Edinburgin yli
opistossa kutsui isä poikansa kotiin. Ja koska hän 
huomasi, ettei pojalla ollut taipumusta lääkäri- 
toimeen, päätettiin, että Charles tulisi papiksi. Tämä 
ei herättänyt mitään vastarintaa pojassa, joka ei 
vielä selvästi tuntenut mitään svyällisempää elämän- 
kutsumusta. Ei hän siis vastustellut isänsä päätöstä, 
sillä olihan hän aina tottunut pitämään isäänsä pa- 
raimpana ja viisaimpana neuvonantajanaan. Kah
deksantoista-vuotisena kirjottautui siis Charles Dar
win Cambridgen yliopistoon jumaluusopin lukijaksi.

Kolme vuotta opiskeltuaan jumaluustiedettä sai 
Darwin suoritetuksi alustavan erotutkinnon. Tämän 
ajan kuluessa ei hän kuitenkaan yksinomaan valmis
tautunut tulevaa uraansa varten pappina. Cam
bridgessa hän yhä vielä jatkoi luonnontieteellisiä har
rastuksiaan. Onneksi hän kuitenkin täällä sai oival
lista johtoa pyrkimyksissään: hän tuli näet likeiseen 
suhteeseen kasvitieteilijään, professori H e n slo v v iin  ja 
geologiin, professori S e d w ic k iin . Nämä miehet alansa 
etevimpinä edustajina olivat omiansa ylläpitämään 
nuoressa teologissa innostusta luonnon tuntemiseen 
samalla ohjaten harrastuksensa oikeisiin raiteisiin ja 
osottaen niille oikean suunnan. Sedwickin kanssa 
Darwin pääsi länsi-Englantiin retkeilylle, jolla hän



52

perinpohjaisesti tutustui maaperäniuodostuksiin ja 
kivennäisten rakenteeseen. Darwin oli siis nyt sen 
ohella kun hän oli jumaluusopillisen tutkintonsa suo
rittanut, myös seikkaperäisesti syventynyt sekä eläin- 
ja kasvimaailman tuntemiseen että myös maaperä- 
oppiin. Hänestä oli tullut harvinaisen etevä kokoi- 
lija, vaikkei hän ollutkaan koskaan järjestelmällistä 
luonnontieteellistä opetusta nauttinut. Tämä kaikki 
tuli hänelle arvaamattomaksi hyödyksi tulevaisuu
dessa, sillä pian tapahtui sellaista, joka kerrassaan 
muutti hänen elämänuransa ja sai hänessä suur
miehen syntymään.

Eräältä geologiselta tutkimusmatkalta palattuaan 
kävi Darwin kotonaan ja sai sinne kirjeen professori 
Henslowilta, joka kaikin mokomin kehotti häntä 
liittymään erääseen tieteelliseen retkikuntaan, jonka 
päätarkotuksena oli tarkalleen kartoittaa Etelä-Ame
rikan rannikot ja sen ohella tehdä, mikäli aika riitti, 
luonnontieteellisiä havaintoja ja huomioita näistä 
vielä vähän tunnetuista seuduista. Darwinille tar
jottiin siis tehtäväksi edustaa tuota luonnontieteel
listä puolta retkikunnassa. Koska hän oli oivallinen 
keräilijä ja muutenkin nyt perehtynyt luonnontietei
den eri aloihin, saattoi hänen isällinen ystävänsä 
Henslow häntä hyvällä syyllä tähän toimeen suosi
tella. Darwin oli puolestaan heti valmis lähtemään, 
mutta isä oli kahden vaiheella, voisiko poika täyttää 
ne vaatimukset, jotka tämmöinen tehtävä tekijälleen 
asetti. Mutta kun Darwinin vanha setäkin puhui 
pojan puolesta, suostui isä vihdoin epäröiden tuu
maan. Kuitenkin oli asia vielä siinä suhteessa epä
määräinen, ettei retkikunnan laivan kapteeni F i tz
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R o y , jonka oli määrä johtaa yritystä, nähdessään 
Darwinin uskonut hänessä olevan riittävästi toiminta
kykyä ja alotteliaisuutta. Tämän päätelmän kap
teeni teki Darwinin nehän muodosta, joka ei suinkaan 
ollut sopusuhtainen. Tuo hullunkurinen välikohtaus, 
joka johtui Fitz Royn tavasta päättää ihmisen luon
teen nenänmuodosta (Fitz Roy oli innokas frenologi), 
ei kumminkaan sitten estänyt Darvvinia pääsemästä 
Beagle-laivaan, joka joulukuun 27 p. 1831 lähti pit
källe matkalleen.

Neljä ja puoli vuotta kesti retki. Ei ainoastaan 
Etelä-Amerika vaan myöskin eteläisen pallonpuolis
kon tärkeimmät maat tulivat tarkastetuiksi. Sano
taan, että kaksikymmentäkaksi-vuotinen Darwin 
matkalle lähtiessään oli tuiki huonosti valmistautu
nut. Tämä onkin totta, jos valmistautumisella tar
koitamme opinnäytteitä ja tutkintoja. On myöskin 
totta, ettei hän toistaiseksi tiennyt eläinten ja kasvien 
sisärakenteesta juuri mitään, mutta hän oli ottanut 
mukaansa suuren joukon hyviä kirjoja ja muita 
tutkimukselle tarpeellisia välineitä, jotka tulivat 
hänelle matkan joutohetkinä oivallisiksi oppaiksi. 
Ne luonnontieteelliset lähetykset, jotka Henslow 
tuontuostakin retkikunnalta sai vastaanottaa, todis
tavat, miten hyvin ja taitavasti Darwin oli osannut 
aikaansa käyttää. Ne todistivat edelleen, että Darwin 
kaikkien entisten harrastustensa nojalla oli parem
min varustautunut tällaista matkaa varten kuin joku 
muu. Vasta paljon myöhemmin tultiin vielä huo
maamaan, että se, mitä hän ei voinut kotimaahansa 
lähettää — nimittäin rikkaat kokemuksensa ja johto
päätöksensä luonnosta ja luonnonesineistä — oli vielä
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paljon, paljon suuriarvoisempaa. Darwin oli mat
kalle lähtenyt kokemattomana, oppimattomana luon- 
nonharrastajana, kun hän lokakuun 2 p. 1836 palasi 
kotimaahansa, oli hänessä jo syntymässä tuo suur
mies, jonka nimi tieteellisessä maailmassa aikaansaa 
kauneimman kaiun.

Mitä merkillistä oli siis Darwin tällä matkalla ko
kenut? Oliko hän nähnyt jotain uutta, mitä toiset 
kuolevaiset ennen häntä eivät koskaan olleet saaneet 
nähdä? Eipä suinkaan! Mutta hän näki tuon kaiken 
uudelleen, toisessa valaistuksessa kuin näkijät ennen 
häntä. Hänhän lähtikin matkalle perin toisenlaisilla 
edellytyksillä kuin muut ennen häntä. Eihän Darwin 
vieraana ryhtynyt luontoa punnitsemaan ja arvos
telemaan, luontohan oli hänen hyvä tuttunsa. Hellä- 
varoin uteli hän siltä sen salaisuudet, ja milloinpa 
ihmislapsi on saanut vilpittömämmän luottoilmaisun 
luonnolta kuin Darwin. Ei hän toiseksi lähtenyt ret
kelle valmiina tiedemiehenä täynnä aikakautensa 
ennakkoluuloja tai valmiita päätelmiä. Ei, kirjot- 
tamäton paperilehti oli hänen opillinen käsityksensä 
luomakunnasta, maailman kuvaa hänellä vielä ei 
ollut, sitä hän vasta kävi rakentamaan. Etelämaiden 
hedelmällisessä maaperässä hän näki, miten luonto 
ajattelemattoman tuhlaavaisesti synnytti eläviä olen
toja, joista vaan harvat voivat jäädä eloon ravinnon 
ja tilan puutteesta. Kun hän vielä Brasiliassa omin 
silmin näki taistelun »punanahkojen» ja »kalpeakas- 
voisten» välillä, aavisti hän näiden havaintojensa 
perustalla suuren luonnon lain. Eliöt, elävät olennot, 
taistelevat keskenään elatuksestaan ja tilasta olin
paikoillaan, parhaimmin varustetut, sopivimmat, käy-
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vät voittajina taistelusta ja jättävät jälkeläisilleen 
perinnöksi etevät ominaisuutensa. Vielä hän huo
masi, miten eläimet ja kasvit rannikolla käyvät tais
telua meren hyrskyaaltoja vastaan. Siis luontoakin 
vastaan saavat eliöt taistella, ja tässäkin taistelussa 
voittavat vahvimmat, sopivimmat ja parhaiten va
rustetut jääden eloon. Näin luonto itse pitää huolta 
siitä että eläimistä ja kasveista aina vain parhaimmat 
pääsevät voitolle, huonot ja sopimattomat se armotta 
hävittää tällä tavoin jatkuvasti lajeja muovaillen 
ja jalostaen.

Kun retkikunta saapui Galapagos saarille, huo
masi Darwin, miten erilainen eläimistö täällä oli ver
rattuna muun Amerikan eläimiin. Huomasipa hän 
kumminkin monia yhtäläisyyksiäkin. Näiden vaarin- 
ottojen yhteydessä heräsi hänessä kysymys, miten 
tuo erilaisuus oli syntynyt ja miten sen siis voisi 
selittää. Galapagossaaret olivat epäilemättä — niin 
päätteli Darwin — kauan aikaa sitten olleet Ameri
kan yhteydessä, myöhemmin olivat ne tuliperäisten 
voimien vaikutuksesta lohjenneet irti mantereesta. 
Alkuperäisestä emämaasta irtaantuneille saarille jää
neet eläimet olivat siis samoja kuin mannermaalla 
elävät. Vuosituhansia ne kuitenkin näin olivat olleet 
erillään heimolaisistaan ja eläneet tämän lisäksi eri
laisissa ulko-oloissa saarilla kuin sukulaismuodot 
mannermaalla. Tämän aikajakson kuluessa olivat 
eläimet kumminkin kummalla taholla ehtineet siinä 
määrin muuttua erisuuntaan, ettei niitä enää voinut 
samoiksi tuntea. Galapagossaarten ja mannermaan 
eläimistöjen erilaisuus, siis Darwinin mielestä selvästi 
todisti, että eläinlajit muuttuvat, kehittyvät, eläin-
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lajit eivät siis olleetkaan pysyviä kuten aina Linnen 
ajoilta asti oli arveltu. Huomaamme siis tästäkin, 
miten laajanäköinen Darwin oli. Hän ei takertunut 
kiinni molempien alueiden eläinmuotojen erilaisuuk
siin, vaan huomasi niiden vaikeammin havaittavassa 
yhtäläisyydessä yhteisen alkuperän. Galapagossaarten 
eläimistöä tarkemmin tutkiessaan hänelle juuri vä
lähti mieleen suuri totuus: sekä näiden saarten että 
myös Etelä-Amerikan nykyiset eläimet polveutuvat 
ennen yhteisellä maakaistaleella eläneistä lajeista. 
Mutta miksi ne sitten aikojen kuluessa kummallakin 
taholla ovat niin muuttuneet, ettei niitä enää samoiksi 
voi tuntea? Niin, äskenhän juuri sanoimme, että 
luonto pitää huolta siitä, että parhaimmat yksilöt 
aina jäävät eloon. Luonto pitää siis huolta eläimien 
ja kasvien yhä jatkuvasta jalostumisesta ja muuttu
misesta, sen pyrkimyksenä on se, että kukin kasvi 
ja eläin niin hyvin kuin suinkin voisi viihtyä ja me
nestyä muuttuneissakin ulko-oloissa. Tämän luon
non lain kautta selitti Darwin mainitun muuttumi
sen. Jotta tämä paremmin teille selviäisi valitsen 
lyhyen esimerkin. Vuorikauris on kehittynyt juuri 
sen kaltaiseksi kuin se on sen kautta, että vain vik- 
kelimmät ja taitavimmat kauriit ovat jääneet eloon. 
Juostessaan vihollisiaan pakoon suistuivat kaikki 
kömpelöt vuorten kuiluihin, taikka joutuivat vihol
lisen uhriksi. Vuorikauriiden esi-isät olivat nähtä
västi tasankomailla eläjiä, rauhallisia, vuohen näköi
siä eläimiä, jotka siellä hyvin menestyivät, mutta 
kun jotkut näistä muuttivat vuoristoon, vaadittiin 
niiltä erilaisia ominaisuuksia säilyäkseen olemisen 
taistelussa. Tästä syystä ja sillätavoin kuin jo ker-
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roimme ne muuttuivat nykyisiksi, ketteriksi vuori- 
kauriiksi.

Tähän suuntaan ajatteli Darwin, m utta ajatuk
siinsa vihki hän maailman vasta 1859 » »
nimisessä teoksessaan.

Kotiin palattuaan Darwin meni naimisiin, ja koska 
hänen isänsä oli hänelle perinnöksi jättänyt melkoi
sen omaisuuden, osti hän itselleen pienen maatilan 
Downissa Kentin kreivikunnassa, tunnin rautatie- 
matkan päässä Lontoosta. Täällä hän eli hilpeänä, 
hiukan kivuloisena perheenisänä kuolemaansa saakka. 
Täällä hän väsymättömällä ahkeruudella muovaili 
matkansa tulokset suuriksi teoksiksi, täällä hän yhä 
edelleen, tarkemmin ja syvemmin tutki luontoa, 
hoiti suunnattoman suurta tieteellistä kirjeenvaih
toaan ja julkaisi kirjan toisensa jälkeen.

• Tulevaisuudessa te ehkä tarkemmin tulette pereh
tymään hänen teoksiinsa, ainakin »Lajien syntyyn», 
josta on oivallinen suomennoskin, mutta toivoisin, 
että te siihen asti säilyttäisitte muistossanne eloisan 
kuvan tuosta menneen vuosisadan ehkä etevimmästä 
tutkijasta. Matka maailman ympäri oli kenties mur
tanut hänen terveytensä, m utta uuttera työ, monet 
pettymykset, ymmärtämättömien vastustajien nurja
mielisyys ja maailmanmaineensa eivät olleet häntä 
muuttaneet. Yhä vieläkin oli hän tuo sama lempeä- 
luontoinen, vilpitön ja vaatimaton Charles Darwin, 
joka ensihetkestä tuli kaikkien lasten ystäväksi. Hä
nen esittämänsä uudet ajatukset olivat herättäneet 
myrskyn maailmassa. Hänen katsantotapansa oli 
pannut alulle vallankumouksen entisessä käsitys- 
tavassa, mutta hiljainen rauha ja sopusointu vallitsi
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hänen kodissaan, jossa hän vaatimattomasti toivoen 
jotain tehneensä totuuden edestä vaipui huhtikuun 
19 p. 1882 kuolon uneen. Hautajaiset muodostuivat 
kansalliseksi juhlatilaisuudeksi, sillä jo siihen aikaan 
oli ihmisiä, jotka tämän suurmiehen arvon ymmär
sivät. Yksi kantajista oli muiden muassa tunnettu 
jumaluusoppinut Farrar, joka, vaikka ahtaat sielut 
ovat Darwinia syyttäneet kirkon ja Jumalan solvauk
sesta, sanoi syvästi tuntevansa sen kunnioituksen, 
joka hänen osakseen tuli saadessaan vuosisadan ete- 
virumalle miehelle osottaa viimeisen palveluksen.



Eläimistä.
1. Suuri merikäärme.

Edellä olemme puhuneet ihmisestä, oikeastaan tä
mäkin pieni pakina yhtähyvin olisi voitu esittää 
anthropologisilla kävelyretkillämme, sillä otsikosso 
mainittu eläin on ihmisen luoma ja koko puhe siitä 
on selvä todistus siitä, miten suuressa määrin nyky
ajankin ihminen vielä on entisen kivikautisen ihmis
paran kaltainen herkkä- ja taikauskoisuudessaan.

Muinaisajan eläintieteilijät kertovat monista satu
maisista eläimistä, joista nykyinen eläintiede ei tiedä 
kerrassaan mitään. Varsinkin monitietoinen Plinius 
(f 79 j. Kr. s.) mainitsee monta eriskummallista olen
toa ja etenkin tarumaisia merihirviöitä kuvaillaan 
hänen teoksissaan suuret joukot. Myöhäisemmät 
tutkijat ovat yleensä olleet valmiit esikuvissaan käyt
tämään vanhoja lähdekirjoja välittämättä ensinkään 
seuloa pois aineistosta suoranaisia erehdyksiä ja 
taruja. Täten tapaa vielä myöhään keskiajalla ja 
uuden ajan alussa eläintieteellisissä teoksissa kerto
muksia semmoisista satueläimistä kuin yksisarvesta, 
merenneidosta, meripaholaisesta, merimunkista j.n.e.

Tieteen kehittyessä on huomattu, että kertomuk
set mainituista eläimistä ovat pelkkää satua. Mie-
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lenkiintoa tarjoaa kumminkin se seikka, että .taru- 
eliöt verrattain helposti voi luonnollisella tavalla 
selittää. Useimmissa tapauksissa on niillä oikea, 
todellinen vastineensa luonnossa, joka ei ensinkään 
ole niin salaperäisen ihmeellinen, vaan jolle ihmisen 
epäkritillinen mielikuvitus ja hänen virheellinen tai 
epätarkka havainto on loihtinut taikamuodon. Tiede 
on selittänyt kentaurin vaarinottoerehdykseksi: rat
sastajaa on pimeydessä luultu hevosen osaksi ja hevo
sen pää on jäänyt huomioon ottamatta. Yksisarvi. 
josta entisajan tiede niin paljon puhui ja joka kuvat
tiin hevosena varustettuna- sarvivalaan sarvella, on 
yksinkertaisesti sarvikuono, josta näkijät ovat anta
neet epäselvän kuvauksen ja jonka sitten piirtäjä 
on vajanaisen käsityksensä mukaisesti luonnostanut. 
Merimunkki on havaittu suureksi kahdeksan lonke
roiseksi mustekalaksi j.n.e.

Huolimatta siitä, että nykyiset eläintieteilijät eivät 
mainitse minkäänlaisia tarueläimiä, kerrotaan suusta 
suuhun ja sanomalehdissä yhä vieläkin hirviöistä, 
joiden olemassaolo muutamien tiedemiestenkin mieli
piteen mukaan on ihan varma. Yksi näitä tällaisia 
nykyajan tarueläimiä on suuri merikäärme, jonka 
historiaan luomme pienen yleissilmäyksen jättäen 
kuitenkin kuvaamatta vanhemmat kertomukset ku
ten Olaus Magnuksen vuodelta 1555 ja Hans Egeden 
vuodelta 1734.

Niinkuin luonnollista onkin, on kaikkina aikoina 
suurella epäilyllä käsitelty kertomuksia merikäär- 
meen esiintymisestä. Osaksi ovat tiedonannot tästä 
eläimestä kesäajalta, jolloin sanomalehtiämme vaivaa 
suurin aiheiden köyhyys, osaksi ovat silminnäkijät
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seen ja tarkkuuteen ei täydellisesti ole voitu luottaa. 
Ääretöntä huomiota herätti kuitenkin englantilaisen 
sotalaivan Daedaluksen kaptenin Mc. Quhaen ker
tomus suunnattomasta merikäärmeestä, jonka hän, 
kaikki laivan upseerit ja miehistö näkivät elokuun 
6 p. 1848 St. Helenan 
saaren j a Hyväntoivon
niemen välillä. Hirviö 
oli noin 20 m. pitui
nen, sävyisän näköi
nen, pää oli hylkeen- 
pään näköinen ja eläin 
piti sitä noin 1 m. ver
ran vedenpitaa ylem
pänä. Vielä samanvuo— 
den viimeisenä päivänä 
havaittiin »Plumper» sotalaivalla taas merikäärme, 
edelleen vuonna 1856 »Imogen» laivalla v. 1877 
»Osborn» laivalla Sicilian lähistöllä j.n.e. Myöhäi- 
semmältä ajalta mainittakoon vielä ranskalaisen 
sotalaivan »Decideen» kapteeni L’ Eostin havainto 
helmik. 25 p:ltä 1904. L ’ Eostin kuvauksessa on 
luettavana muun muassa:

»Näin vähitellen vedestä sukeltavan vaakasuorissa 
kiemuroissa kiertävän eläimen, joka näytti litteäh- 
költä käärmeeltä, ja jonka arvioin 30 m. pituiseksi 
ja vahvimmalta kohdalta 4—5 m. paksuksi. Pään 
suurin läpimitta vaihtelee eri silminnäkijäin tiedon
antojen mukaan 40 ja 80 cm. välillä. Päästä pursui 
kaksi höyrypatsasta ilmaan. Pään yksityispiirteitä 
ei voitu tarkemmin vaariinottaa. Iho oli eri tiedon-
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antojen mukaan sienimäisen hohkainen ja suomu- 
peitteinen. Ei kenkään näkijöistä havainnut mitään 
evämuodostuksia.»

Viimeinen tiedonanto merikäärmeestä, jota tässä 
tahdomme käyttää on vuodelta 1907. Toukokuun 
24 p:nä näkivät »Tampania» höyrylaivan miehistö ja

m atkusta ja t suuren 
meripedon lähellä Ir
lannin rannikkoa noin 
sadan metrin etäisyy
dellä laivasta. Eläin su
kelsi kaksi kertaa aal
loista, eturuumis ulot
tui silloin 8 jalkaa ve
destä suoraan ylös, sil
lä aikaa kuin häntä 
näkyi törröttävän noin 
30 jalkaa kauempana, 
6 jalkaa merenpintaa 
arvioitiin neljäksikym

meneksi jalaksi, pää sillä oli kuin kissalla ja ruu
mis käärmemäinen. Verrattakoon vielä kuvia eri 
merikäärmehavainnoist a.

Näiden yllämainittujen vaarinottojen nojalla otak
suvat siis muutamat tiedemiehet, että suuri meri- 
käärme todella on joku tieteelle vielä tuntematon 
eläin. Toiset otaksuvat sitä viimeiseksi jäännökseksi 
niistä jättiläismäisistä sisiliskoista, jotka elivät ter- 
tiärikaudella. Toiset tiedemiehet taas pitivät meri- 
käärmettä jonkinlaisena vielä tieteelle tuntematto
mana valaseläimenä, kun taas toiset arvelevat sitä 
hylkeen sukulaiseksi. Tiedonannot merikäärmeen

12. kuva. Tohtori Hamiltonin 
vaariinottama merikäärme.

ylempänä. Eläimen pituus
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todellisesta ulkomuodosta ovat hyvin ristiriitaisia, 
niin että onkin vaikeata tiedemiehen lausua mitään 
arvelua siitä, mihin ryhmään se on vietävä, jos se 
todettavissa olisi olemassa. Mainittakoon sentään 
jo heti tässä, että eräs kärkäs tiedemies, hollantilai
nen eläintieteilijä A. C. Oudemans, joka on varmasti 
vakuutettu sen olemassaolosta, on merikärmeelle 
antanut komealta kajahtavan nimenkin »Megophias 
megophias».*)

Useimmat tiedemiehet, jotka pitävät merikäär- 
mettä mielikuvituksen luomana, arvelevat, että jos 
merikäärme todella olisi olemassa, niin on otaksutta
vaa, että yksilöiden kuoltua joskus joku ruumiista 
olisi ajautunut rannalle. Näin ei kumminkaan kos
kaan ole tapahtunut. On myöskin viitattu siihen, 
että tiede nykyään jo tuntee niin tarkalleen kaikki 
luonnossa tavattavat eläinlajit, että tuntemattoman 
lajin esiinsukeltaminen olisi miltei mahdotonta. Tä
män harkinnan nojalla ei kumminkaan voi todistaa 
merikäärmettä olemattomaksi. Onhan ensinnäkin 
otettava huomioon, miten ihan viime ailtoina vielä 
on löydetty tieteelle kerrassaan tuntemattomia muo
toja, jopa hyvin suuriakin. Joitakin vuosia sittenhän 
löydettiin keski-Afrikan metsäalueelta Okapi (Okapia 
Jonstoni ja O. Librechtsi). Muistakaammepa edelleen, 
että merimiesten mainitsema tarueläin »Kraken», jota 
melkein meidän päiviimme saakka pidettiin mieli
kuvituksen luomana tahi ainakin liioteltuna meri- 
miesjuttuna, todella on olemassa. Se on jättiläis- 
kokoinen mustekala, jonka hirmuisuutta, voimaa ja 
suuruutta merimiehet eivät suinkaan kovinkaan paljo

*) M f y a g ,  megas-suuri, Ö<p?c, ophis-käärme.



ole liiotelleet. Parkkilaiva »Alecton» miehistö pyysi 
nimittäin marraskuun 30. p. 1861 Teneriffan luota 
suunnattoman kokoisen mustekalan, joka hyvin vas
tasi keskiaikaisia kertomuksia »Krakenista». Eläi
men pyyntilonkerot olivat näet todella monen met
rin pituiset ja sen paino nousi noin 40 sentneriin. 
(1 sentneri =  50. kg, siis painoi eläin noin 2,000 kg). 
Vielä voisimme mainita, etteivät varmaankaan kaikki 
meren suuret eläimet ole tieteelle tunnetulta. Valas- 
eläimiä, joita maamme entisinä kehityskausina oli 
paljon enemmän, on jo ammoisista ajoista innolla 
tutkittu, mutta kumminkin ajautui v. 1825 Le Hav- 
re’in luona tuntemattoman hetulavalaan ruumis ran
taan. Tätä valasta ei ole ennen sitä eikä sen jälkeen 
enää koskaan merissä tavattu.

Yllä esitetyt seikat ovat omiansa varmistamaan 
luuloa merikäärmeen todellisuudesta, mutta ne eivät 
suinkaan ole riittäviä merikäärmeen olemassaoloa 
kumoamattomasti toteamaan. Tällaisia seikkoja ar- 
vostellessamme täytyy meidän asettua hyvin varo
vaiselle kannalle, ja ellemme tunne ihmisen alttiutta 
erehdyksiin, niin emme ollenkaan voi ryhtyä asiaa 
ratkaisemaan. Jos aluksi muistelemme eri kerto
muksia merikäärmeen esiintymisestä, niin voimme 
ainakin jonkinmoisella varmuudella päättää, että 
kussakin tapauksessa on ollut kysymys samasta eläi
mestä, tieteellisesti toteamattomasta merikäärmeestä 
eikä eri eläinlajeista. Kuitenkin huomaamme samalla, 
etteivät tästä salaperäisestä eläimestä kyhätyt kuvat 
ja selitykset mitenkään voi antaa yleispätöistä ku
vaa, johon voisi luottaa. Milloin kuvataan hirviö 
suomuiseksi, milloin sileäksi, milloin on sillä evämäi-
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set ulottimet ja aallokas eväharja, milloin taas ei, 
milloin on sen pää litteä, milloin korkea, milloin on 
sille kuvattu kiduskannet milloin taas ei. Jos siis 
otamme juuri nämä yksityiskohdat tarkastettavak
semme, niin huomaamme, että juuri tärkeimmät 
näistä ovat kerrassaan 
ristiriitaisesti kuvatut.
Varmaa näissä havain
noista ei siis liene muu 
kuin eläimen pitkä 
käärmemäinen ulko
muoto. Varsin merkil
linen tosiasia oh se, 
että edullisimman ha
vainnon tuloksena syn
tynyt kuva — Daeda- 
lukselta havaitusta hir
viöstä — on kiduskan- 
nellinen, ja tällaisia muodostuksia ei sentään tavata 
muilla luurankoisilla eläimillä kuin kaloilla. Tämä 
mahdottomuus: kiduksellinen käärme tekee koko ku
vauksen tieteellisesti arvottomaksi ja siis parhaim
man todistuksen tuiki epävarmaksi.

Tämän lisäksi on meidän kosketeltava havaintoja, 
varsinkin äkkinäisiä, vähän tarkemmin voidaksemme 
päättää, voiko niihin yleensä luottaa. Edellä olemme 
tehneet selvää merikäärme-vaarinotoista, joita vielä 
tähän asti ei ole voitu todistaa johtuneen erehdyk
sestä. Olemme jättäneet kertomatta suuren joukon 
merikäärmejuttuja, jotka myöhemmin on huomattu 
johtuneen kokonaan virheellisestä havainnosta. Jos 
joku illan hämärtyessä äkkiä näkee linnun pyrähtä-

13. kuva Daedalukselta havaittu me- 
rikäärme. Huom. kidasruhoja !

5



vän lentoon aivan vieressään, sanoo hän tavallisesti 
nähneensä kotkankokoisen mustan linnun lentoon 
lähteneen. Tämä jää hänen vankaksi vakaumuk- 
sekseen, ellei ole toista, joka kauempana seisoneena 
voi havainnon osottaa aivan virheelliseksi. Taval
lisesti selviääkin, että lintu ei ollutkaan muu kuin 
varis tai korkeintaan peltopyy. Samalla tavalla on 
käynyt monen merikäärmejutunkin. On huomattu, 
että luultu merikäärme olikin vain aalloilla ajelehtiva 
leväjoukko, hylje, valas tai rivi toisiaan takaa-ajavia 
kalaparvia. Ihmisen havainto on näet erittäin pet
tävä. Valokuvauslevy olisi tällaisissa tapauksissa 
paljon parempi todistaja kuin ihmisen kiihottunut 
mielikuvitus ja vajavainen vaarinottokyky.

Arvellaan ehkä, että yksi ainoa ihminen kylläkin 
voi erehtyä, mutta mahdotonta olisi otaksua, että 
monta ihmistä yhtaikaa voisi niin suunnattomasti 
erehtyä, että he merenpinnan mielivaltaisia ilmiöitä 
voisivat selittää merikäärmeeksi. Tämä arvelu ei 
kumminkaan pidä paikkaansa, sen todistaa parhaiten 
eräs tunnettu kertomus mereltä, josta monen ihmisen 
yhtaikainen näköhäiriö mitä selvimmin huomataan. 
Eräällä laivalla oli kokki kuollut. Vanhimmat, ja 
siis kaikkein taikauskoisimmat miehet vakuuttivat 
nyt muille hänen rupeavan kummittelemaan. Tästä 
tietysti laivan koko miehistö vähitellen äityi kau
heaan pelkoon. Kaikki odottivatkin hetkeä, jolloin 
aave astuisi näkyviin. Myöhään eräänä iltana huo
mattiin nyt merellä jotain liikkuvan, kauhu valtasi 
koko miehistön, sillä kaikki tunsivat tuon aalloilla 
liikkuvaisen kokki-vainajaksi, joka näköjään lähes
tyi laivaa merellä käyden. Kaikki näkivät nyt sei-
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västi, että aave oli kokki, sillä ontuihän sekin kuten 
vainajakin oli eläisään ontunut. Kun laiva sitten 
vähitellen tuli esinettä lähemmäksi, muuttui kum
minkin havainnon laatu kokonaan. Huomattiin näet, 
miten varma luulo ja odotus, että kokin aave muka 
ilmestyisi, oli koko miehistölle tehnyt leikillisen 
vaikkakin peljätsyttävän kepposen. Kokkiparan 
ontuva haamu ei nimittäin ollut kerrassan muuta 
kuin aalloilla kelluva laivanhylky.

Tämä tässä viimeksi esittämäni kertomus on erit
täin tärkeä ja mielenkiintoisa, sillä se todistaa, miten 
monella ihmisellä yhtaikaa voi olla sama näköhäiriö. 
Se todistaa toiseksi, että näköhäiriön aiheena on en
sikädessä todellakin joku aistillinen, luontoon perus
tuva havainto, jonka ennakkokäsitys, piinttynyt 
mielipide muuttaa mielivaltaisesti vaarinottajien mie
len mukaiseksi, siis sen kaltaiseksi, miksi he sillä- 
kertaa sen tahtovat. Useissa merikäärmejutuissa voi 
näköhäiriö, siinä muodossa kuin sen olemme tässä 
esittäneet, todella olla syynä verrattain yhtäpitäviin 
vakuutuksiin, että havainnoissa on ollut kysymys 
käärmemäisestä meripedosta. Eroavaisuudet kerto
muksissa todistavat taas selvästi puolestaan, miten 
kukin yksilö omalla tavallaan on näkevänsä havain
non käsityksensä mukaisesti muovaillut. Me emme- 
siis merikäämekertomuksissa voi luottaa emme ku
vatun hirviön yksityispiirteisiin, emmekä edes kerto
muksissa esitettyihin mittasuhteisiin. Eräästä sei
kasta voimme vain olla varmat, jokin esine, nähtä
västi liikkuva ja elävä, on meren aalloissa katsojiin 
vaikuttanut siten, että he ovat sepitelleet kokoon 
kertomuksia merihirviöstä. Minkälainen ja kuinka
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suuri tämä esine todellisuudessa on, sitä emme tiedä, 
varmana kumminkin voimme pitää sitä, että se on 
kapea käärmemäinen.

Näin ollen emme siis ilman muuta voi pitää meri- 
käärmekysymystä ratkaistuna. Meidän täytyy vaatia 
vaarinottajilta vankempia todistuksia, ennenkuin 
voimme pitää tämän eläimen tai hirviön olemassaoloa 
varmaana taikka edes uskottavanakaan. Merikäärme- 
kuvat osottavat parhaiten, että havainnontekijät 
eivät ole olleet tiedemiehiä. Merimiehet ovat taika
uskoista väkeä, aikansa kuluksi työttöminä aikoina 
antavat he mielikuvituksensa hillittömänä lentää, 
heidän tiedonantoihinsa ei voi paljoakaan luottaa. 
Merisotilaat, upseerit ja kapteenit eivät tässä suh
teessa ole paljoakaan paremmat ja näiden todistuk
siinhan meidän olisi tässä tapauksessa uskottava. 
Totta on, että monet tiedemiehet ovat innolla otta
neet ajaakseen merikäärmeasiaa luottaen täydellisesti 
sen olemassaoloon. Tiedemies on kumminkin enem
män kuin muut valmis luulemaan, että toiset ihmiset 
yhtä huolellisesti, vilpittömästi ja tarkasti tekevät 
havaintonsa kuin hän itse. Tästä seuraa, että hän 
suurella alttiudella uskoo toisten tiedonantoihin, vielä 
suuremmalla syyllä siksi, ettei merikäärme itsessään 
suinkaan ole mikään mahdottomuus. Tämän vuoksi 
monet tieteellisesti kouluutetut miehet innolla pohti
vat tätä asiaa. Huomautettakoon sentään, ettei 
yksikään merikäärme-tiedonanto ole ammattitiede- 
miehen antama.

Kun on kysymys näin häälyville todisteille^perus
tuva väite, on asetuttava odottavalle kannalle. Kuu
luisa englantilainen eläintieteilijä Huxley sanookin



eräässä teoksessaan tämäntapaisista kysymyksistä: 
»Jos joku tulee luokseni kertoen nähneensä jollakin 
kaupungin kadulla kirjavan hevosen, uskon häntä 
empimättä, mutta jos hän väittää nähneensä sebran, 
rupean epäilemään, jos nimittäin näkijältä puuttuu 
edellytykset tuollaisen eläimen tuntemiseen. Mutta 
vaikkakin mitä tarkin havaitsija ja tietorikkain tiede
mies, vaikkapa professori Johannes Muller vainaja 
Berlinistä kertoisi minulle nähneensä kentaurin juok
sevan kadun poikki, niin uskoisin erehdyksen tapah
tuneen. Jos hän kumminkin itsepintaisesti pysyisi väit
teessään, niin voisin mahdollisesti siirtää arvosteluni 
tuonnemmaksi.» Tällaisissa kysymyksissä nykyisen 
tieteen velvollisuus on siis siirtää ratkaisu tuonnem
maksi. Tulevaisuus saa tuomalla esiin uusia todis
teita ja tosiseikkoja osottaa, onko merikäärmettä 
pidettävä tarueläimenä, vai onko se todellinen, tun
tematon meren asukas. Nykyiset todistukset eivät 
vielä toistaiseksi riitä muuhun kuin oso.ttamaan, millä 
tavalla uusia vaarinottoja olisi tehtävä, että asia 
todella lopullisesti tulisi ratkaistuksi.

69



2. Lintumaailman rakennustaiteilijoita.

Kullakin eläinryhmällä on omat rakennusmesta
rinsa aina yksinkertaisista alkueläimistä, jotka ruu
miinsa suojaksi sommittelevat piilevistä tai hieta- 
rakeista kotelon, nisäkkäihin asti, joiden joukossa 
majava nauttinee suurinta arvoa. Joskin muistamme 
noita taitavia hyönteisarkkitehtejä: termitejä, muu
rahaisia ja mehiläisiä, emme sittenkään voi kieltää, 
että juuri lintujen joukossa tapaamme mitä ihmeel- 
lisimmät ja mieltäkiinnittävimmät rakennustaiteilijat.

Ihaillaksemme lintujen erinomaista taitavuutta 
pesänrakentamisessa, ei meidän tarvitse muistella 
muita kuin muutamia kotimaisia lajeja kuten peu
kaloista, pyrstötiasta, laulurastasta j.n.e. Koska 
kumminkin kotimaiset linnut ovat enemmistölle var
sin tuttuja yksin kotiaskareissaankin, tahdomme seu- 
raavassa ottaa puheeksi muutamia verrattain vähän 
tunnettuja ulkomaalaisia lajeja, jotka varsinkin pesi- 
mishommissaan tarjoavat mielenkiintoa.

Kaikkein tutuimmat lienevät n.s. kutojalinnut 
(heimo Ploceidae), joita tavataan sekä Indiassa, 
Afrikassa että Australian alueella. Nimensä ne ovat 
saaneet siitä, että ne valmistavat pesänsä kutomalla 
yhteen kasvikuituja ja ruohonkorsia usein hyvin
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siroksi ja suureksi ontoksi laitteeksi. Pesän laadin
taan ottaa sekä naaras että koiras osaa. Suuret pul
lon, päärynän tai palleron muotoiset pesät kiinnite
tään palmujen lehtiin, oksien ulommaisiin kärkiin

14. kuva. Indialaisen kutojalinnun pesä.

tai rakennuksien räystäitten alle. Kun pesä on tehty 
korsista tai heinien lehdistä käytetään, siihen aina 
enemmän rakennusainetta, kuin jos se rakennetaan 
palmunlehtien sitkeistä suonista. Palmun lehdistä 
riipivät kutojat sukkelasti suikaleita nokallaan irrot
taen liuskan lehtityvestä sitten lennähtäen pois ja 
vetäen suikaletta mukanaan. Jotteivät keveät suu
ret pesät, jotka ovat lähes kaksi metriä pitkät, lie
huisi liian keveästi tuulessa, kiinnittävät kutojat ku-
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dontaan savipalasia painoksi. Muutamat afrikalaiset 
muodot laativat pesänsä täydellisen turvallisuuden 
vuoksi okaisiin akasiapuihin. Mutta suojellakseen

15. kuva. Kutojalinnun pesiä.

niitä vielä visummin kutovat linnut pesän pinnalle 
irtonaisen piikkisen oksakerroksen. Asettavatpa ne 
pesää ympäröiville oksille okaisia oksia, niin että
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pesä täten tulee todellisen uudenaikaisen piikkilanka- 
aidan ympäröimäksi. Varotustaulu vielä vaan puut
tuu! Toiset lajit taas laativat pesänsä samaan puu
hun kuin eräs kalojasyövä petolintu, joka ei kärsi

16. kuva. »Tasavaltalaisten» pesäryhmä.

toisia petolintuja lähettyvillä. Pesien vaihteleva 
muoto selviää parhaiten kuvista.

Kutojalinnut ovat omituisia vielä siinäkin suh
teessa, että ne niin mielellään liittyvät yhteen pesi
mään. Tämän tapaisia ovat esimerkiksi afrikalaiset 
»härkäkutojat» (Textor alecto ja" niger), jotka ovat 
saaneet nimensä siitä, että ne karjalaumoissa hävit
tävät syöpäläisiä. Ne yalmistavat puunoksista ja 
heinistä matalaan puuhun 2,5 metrin levyisen ja 1
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metrin korkuisen pesästön, jossa on 4—6 pesälokeroa 
4—6 perhekunnalle. Pesiä käytetään monena vuon
na, paikkaukset ja parannukset toimitetaan yhteisin 
voimin niin kauan kuin osakkaat yhdessä asuvat.

17. kuva. Indialainen »Leveänokka» pesineen.

Vielä korkeammalle on yhteiskunnallinen vaisto 
kehittynyt »tasavaltalaisten» (Philetaerus socius) kes
kuudessa. Etelä-Afrikan savanneilla kasvaviin ka- 
melinorapuihin rakentavat nämä kutojat suuret yh
teiset pesänsä, jotka näyttävät suunnattomilta olki- 
sateenvarjoilta tai rukiinauman katoilta. Katon mel
kein tasaisessa alapinnassa on joukko pieniä reikiä, 
joista kukin johtaa erilliseen pesään. Näistä reiistä 
näkee alituisesti lintuja ilakoiden ja riidellen lentävän
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ulos ja sisään, sillä huolimatta korkeasta yhteisvais- 
tostaan ja yhteistoiminnalle perustavasta elanto- 
tavastaan ovat nämä pienet linnut verrattain ärtyi
siä ja riidanhaluisia.

Paitsi kutojien tavataan muissakin lintuheimoissa 
taitavia pesänrakentajia. Tunnetaan kaksi australia
laista kerttusta keltakurkku- ja kalliokerttu, joiden 
pesät suuresti muistuttavat kutojalintujen. Edelli
nen käyttää hyväkseen erästä luonnon omituisuutta 
piilottaakseen taidokkaasti laadittua pesäänsä. Kos
teissa metsissä, joissa lintu asustaa, riippuu puista 
sotkuisina suortuvina jäkäliä ja sammalia. Samalla 
tapaa ripustaa lintukin pesänsä puiden oksien kär
jistä. Kalliokerttu taas puolestaan ripustaa hyvään 
suojaan kalliolohkareen alle sammalista tehdyn pul- 
lomaisen pesänsä.

Kutojien kaltaisen pesän laatii myöskin indialai- 
nen »leveänokka» (Eurylaemus), eräs erityiseen hei
moon kuuluva, hyvin leveänokkainen ja isokitainen 
hyönteissyöjä. Pesän se kutoo vahvoista kasvikui
duista ja ripustaa sen vahvalla, hienolla kasvisyyllä 
vaikeapääsyisen oksan ulompaan kärkeen. Pesän 
aukko on kyljessä erityisen katoksen suojaamana. 
Lintu kutoo tämän lisäksi pesää suojellakseen sen 
pinnalle ympäristön kaltaisia jäkäliä tai peittää sen 
kokonaan lehdillä.

Jos kumminkin tahdotaan nähdä lintujen kutoma- 
taiteen kauneimmat saavutukset, tarkasteltakoon 
pientä Kapmaan kukkarotiasta. Se kutoo suuren 
pesämöhkäleensä puuvillasta ja siemenhaivenista. 
Torvimainen aukko on pesän yläosassa; tämän ala
puolella on pieni taskuntapainen lisäke, pieni parveke,
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joka luultavasti on koiraan yösija. Pesä-aines on 
kuin hienoin kallein borsalinohuopa. Tiedemiehet, 
jotka erityisen tarkasti ovat sitä tutkineet, eivät sano 
voivansa käsittää miten lintu saa rakennusaineensa 
niin taidokkaasti yhteen vanutetuksi ja kumminkin 
on se hienon huovan taitavalla nokallaan kutonut 
ja punonut.

Nuo muutenkin jo ihmeteltävät ja mieltäkiinnit- 
tävät mesilinnut, joita emme saa sekottaa kolibreihin, 
ovat pesärakennushommissaan myöskin varsin mer
killiset. Mesilinnut ovat lämpimien maiden asuk
kaita ja niitä tavataan ainoastaan Aasiassa, Afrikassa 
ja Australiassa. Ne laativat pesänsä hienon hienoista 
heinistä, muovailevat sen päärynän tai taskun muo
toiseksi ja ripustavat sen aivan niinkuin kutojatkin 
puiden oksien kärkiin, lehtiin tai kattojen räystäisiin. 
Ulkoapäin koristellaan pesät jäkälillä ja valkeilla 
yöperhosten kotelokopilla, niin että ne saavat hopean- 
hohtavan värin. Pieni näkymätön pesäaukko on 
kattosuojuksen alla pesän kyljessä. Eräs näitä lin
tuja, purppuramesilintu (Arachnechthra asiatica) 
käyttää koristuskappaleina paitsi kotelokoppia kaar
nanpalasia, okia, perhostoukkien ulostuksia ynnä 
muita suojelevaa yhtäläisyyttä tarkottavia esineitä.

Yksinomaan Amerikassa esiintyvät kolibrit ovat 
hyvin mesilintujen kaltaiset. Usein on nämä linnut 
toinen toisiinsa sekotettu, jopa viety samaan hei
moon, vaikkeivät edes kuulu samaan lahkoonkaan. 
Niiden ulkomuodollinen yhtäläisyys on todella häm
mästyttävän suuri ja omituisinta on se, että pesän- 
laadintahommissakin huomaa samankaltaisuutta. 
Pesä on useimmiten avonainen maljan tapainen, tai
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muodoltaan ja suuruudeltaan kuin saksanpähkinän- 
kuoren puolisko. Se on kudottu ja vanutettu siemen- 
höydyistä, kasvi- tai eläinvilloista, hienoista samma
lista t.m.s. Ulkoa on pesä usein koristettu jäkälillä, 
saniaissuomuilla, kaarnankappaleilla ja hämähäkin- 
seihdillä. Usein ovat raken
nusainekset todella sangen 
koristeellisesti ja kauniisti 
yhteen sommitellut. Pesä 
asetetaan tavallisesti oksa- 
hankaan, oksalle tai 'j lois- 
kasvikimppuun. Usein se 
ripustetaan hienoon oksaan 
palmulehden kärkeen t.m.s.
Kun se tällä tavalla on toi
sesta reunastaan kiinni riip
pumassa, täytyy senolla vas
takohtainen s.o. toispuoli
nen, jotta se pysyisi muni
neen hautoessa tasapainos
sa. Juuri tasapaino sommit- >18. kuva. Kolibrin neljänäpesi- 
. . .  f , , , miskautenaan rakentamatpesat.teluissaan osottautuvat ko
librit erittäin taitaviksi: kun pesän toista puolta ei 
muuten saa yhtä painavaksi kuin toista, kiinnite
tään keveämpään puoleen savimöhkäleitä vasta
painoksi. Kuvassamme näemme 4 kolibrinj pesää: 
kolme päälletysten oikealla, neljäs yksin vasem
malla. Nämä pesät ovat epäilemättä neljältä eri 
pesimiskaudelta. Vanhin on alin oikealla, sen päälle 
on rakennettu kaksi uutta, mutta kun neljäs olisi var
masti rikkonut muutenkin jo uhatun tasapainon, ra
kennettiin se vastapainoksi vasemmalle.
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Jos edellä kuvailtujen lintujen pesärakennustaito 
oli hämmästyttävä, täytyy toiselta puolelta ihailla 
sitä kekseliäisyyttä, jotta räätälilinnut voivat luon-

19. kuva. Indialainen räätälilintu pesineen.

nossa valmiina tavattavista aineksista kyhätä pe
sänsä saaden ne samalla täysin suojatuiksi ympäris
tön kaltaisuutensa vuoksi. Tutuin näistä on Kiplingin 
erinomaisesti kuvaama indialainen räätälilintu (Or-
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thotomus Bennettii), joka laatii varsinaisen pesänsä 
puuvilloista, jouhista, villalangasta j.m.s. ja sitten 
ompelee sen yhteen tai kahteen elävään lehteen käyt
täen rihmana puuvillasta kiertämäänsä lankaa ja 
naskalina reikiä laittaessaan lehden reunaan omaa 
nokkaansa. Kuvamme antaa parhaimman ja selvim- 
män käsityksen tästä,

Afrikassa tavataan taas kaksi lepinkäisiin kuulu
vaa lintua Cisticola rufa ja Prinia mystacea, joita 
myöskin hyvällä syyllä voimme sanoa räätälilin- 
nuiksi. Ne laittavat samalla tavalla kuin indialainen 
ammattitoverinsa pesänsä pehmeistä aineksista, jonka 
peitteeksi kiinnitetään 2 tai useampaa kasvavaa 
lehteä neulomalla ne rihmalla yhteen.

Savesta ja kuloheinistä rakennetut räkättirastaan 
pesät ovat tosin jykeviä ja raskaita, mutta eivät 
kumminkaan läheskään voi vetää vertoja amerika- 
laisen varpuslintuihin kuuluvan puunnakuttajan 
(Turnarius rufus) pesälle, joka usein painaa 4 J/2 kiloa. 
Katettu pesä laitetaan puunoksalle, rakennusaineena 
käytetään savea ja seinään tehdään pieni lento-aukko. 
Valmiina on pesä 10—12 cm levyinen ja 15—18 cm 
korkuinen. Omituisia ovat myöskin indialaisten 
pääskysten savipesät. Olemmehan tottuneet haara- 
ja räystäspääskysten kupin- tai palleron muotoisiin 
pesiin, emmekä niiden taidokkaassa rakenteessa näe 
mitään erinomaista. Suuresti hämmästyisimme kum
minkin varmasti, jos saisimme nähdä indialaisen 
pääskyn muureista ja jylhistä kallionseinistä torvi- 
maisesti töröttävät pesäaukot. Ennemmin luuli
simme niitä viemäri- tai räystästorvien aukoiksi kuin 
pienen pääskypahasen pesäksi. Torviin iloisesti vi-
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sertäen lentävät tutunomaiset linnut kielivät kum
minkin selvästi, mistä on kysymys.

Indialaisista pääskyspesistä puhuttaessa vettyy 
varmaankin jonkun europalaisenkin herkkuleuan suu. 
Nimestään huolimatta ei indialainen pääsky eli salan- 
gani kumminkaan yhtä vähä kuin suomalainen terva- 
pääskynenkään, kuulu pääskysiin, vaan kirskulintui- 
hin. Salanganin omituiset läpinäkyväiset, osterin- 
kuoren muotoiset pesät ovat parhaana todistuksena 
siitä, että ihminen todella on kaikkiruokainen. Epäil- 
lenkin pilaavamme monen ruokahalun salanganipesä- 
liemeen nähden tahdomme kumminkin lähemmin 
käydä analysoimaan tämän kallisarvoisen herkun 
rakennetta ja syntytapaa.

Salangani (Chaetura nidifica) rakentaa pesänsä 
jylhille kallioseinille tai pääsemättömiin rotkoihin 
meren rannalla. Pesä on matalan ohuen maljapuolis- 
kon näköinen, joka koveron käävän tapaan on kivi 
seinään kiinnitetty. Pesän aines on kuten jo sanoim
me puoleksi läpinäkyväinen ja ser lisäksi selvään 
reunah suuntaan juovikas. Silloin tällöin huomaa 
siinä pieniä höyhen’ä ja verta. Ennen muinoin tie
dettiin verrattäin vähän srtä  miten salanganit pe- 
siään rakensivat. Luultiin niiden olevan kokoon
pannut limautuvista merilevistä toi kalanmädistä. 
Nyt tiedetään 10 varmasti sen jälkeen kun on tu t
kittu erään vähempiarvoisia pesiä rakentavan salan
ganin elämää, että pesät laitetaan syljestä. Pesimis- 
aikaan paisuvat linnun sylkirauhaset suunnattomasti, 
silloin alkaa pesän perustaminen. Lintu lentää 10—20 
kertaa perätysten kallionseinää vastaan ja painaa 
siihen kielellään kankeata limaa järjestäen annokset

t
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ylöspäin avonai
seen keareen.
Kun ensimäinen 
sylkikerros on 
kaugistunut, eri
tetään sen päälle 
uusi, siten että 
l intu asettuu 
riippumaan kal
liota vastaan lii
kuttaen päätään 
oikealle ja va
semmalle ja tah
rien kivijalaksi 
asetetuke ensi- 
; kerrokselle uut
ta kankeata syl
keä. Tätä tointa 
ilinnut jatkavat 
Ikunnes on synty
nyt kyllin uiko 
nevakehlo. Työn 
ohella sattuu jo
ku pieni höyhen 
tarttumaan syl
keen toisinaan 
on taas syljen 
erittyminen niin
runsas, että verta seuraa mukana, 
epäpuhtaudet salangani pesissä

20. kuva. Puupääskynen pesineen.

Tästä seuraavat 
jotka kuitenkaan 

eivät niiden suurta herkullisuutta pienennä. Niin
kuin kuvasta näkyy pesivät salanganit, kuten var
sinaiset pääskyset meillä ryhmissä.

6



Eräs salangänin sukulainen myöskin indiassa ta* 
vattava puupääskynen (Macropteryx longipennis) on 
omituinen pesimistapansa vuoksi mielenkiintoisa. 
Pesä, joka on kuin ohut kupera seinään kiinnitettävä 
saippuakuppi, laaditaan puoleksilahonneeseen puun- 
oksaan, jonne eivät linnun kiipeävät viholliset, var
sinkaan apinat uskalla. Pesän perusaineksena on 
kaarnapalaset, jäkälämurut, höyhenet j.m.s., jotka 
liitetään yhteen kankealla syljellä. Täten syntyy 
pieni pesä, joka varmaankin lintuun ja munaan, ver
rattuna on maailman kaikkein pienin pesä. Kuten 
salanganit munii puupääskykin paljaaseen maljaan 
munansa. Mutta koska tämä pesä on niin pieni mah
tuu siihen vain yksi ainoa muna, jota ei edes voi 
tavallisella tavalla hautoakaan, koska pesä on niin 
heikko. Linnun täytyy istuen oksalla rintahöyhenil- 
lään pesää munineen lämmittää. Poikanenkaan el 
kauan mahdu pesässä olemaan, vaan täytyy sen jo 
pari päivää kuoriutumisen jälkeen jättää pesänsä 
nyt puolestaan asettuakseen puunoksalle istumaan; 
kunnes oppii lentämään.

Lintumaailman eriskummallisista rakennustaiteili- 
jöistä puhuttaessa ei saa jättää omituista sarvilintua 
(Buceros bicornis) mainitsematta. Vaikkei tämä lintu 
olekaan mikään suuri taiteilija niin on se sentään 
omituisen pesimistapansa vuoksi mielenkiintoisa. Kun 
munimisaika lähestyy, etsivät koiras ja naaras yh
dessä onton puun, jonne pesä laaditaan. Kun se on 
valmis, asettuu naaras vapaaehtoisesti pesään ja 
koiras puolestaan sarvestaan huolimatta rupeaa in
nolla muuraamaan ontelon aukkoa kiinni kunnes jää 
vain pieni rako jäljelle. Naaras auttaa häntä tässä

82
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työssä parhaan kykynsä mukaan. Muurausaineena 
käyttävät linnut omaa lantaansa, multaa, lahonneen 
puun muruja ja epäilemättä tahmeata sylkyäkin. 
Koko hautomisajan ja aina siihen asti kun pojat ovat 
lentokykyiset jää naaras vapaaehtoiseen vankeu
teensa, jonka jälkeen koiras murtaa muurin ja pääs
tää uudessa vankikopissa saamassaan loistavassa 
höyhenpuvussaan prameilevan aviopuolisonsa ilmoille. 
Tuo naaraan vapaaehtoinen vankeus, jonka kestäessä 
koiras häntä ja myöhemmin poikasiakin uskollisesti 
ruokkii, on epäilemättä turvallisuuden toimenpide. 
Pesän aukko on muurattu niin pieneksi ettei mikään 
vihollinen siitä pääse sisälle ja ainoastaan vahva- 
nokkainen sarvilintu itse voi kovettuneen muurin 
murtaa rikki.

Vaikka tosin rakentajana keskinkertainen on etelä- 
amerikalainen »polttopuiden kerääjä» (Anumbius acu- 
ticaudatus) sentään mainittava, siksi että se ollak
seen vaan rastaan kokoinen kuitenkin rakentaa osaksi 
verrattain paksuistakin oksista 2/3 metrin korkean 
ja 7s metrin paksuisen pesän. Pesäpaikaksi valitsee 
lintu korkean harvan puun, tai poikkipuilla varuste
tun lennätinpylvään. Ahkerasti kokoo lintu pesä- 
aineksia, mutta huolimattomana pudottaa ne pesä- 
puun juurelle tuontuostakin oksia. Kun pesä sitten 
on valmis, on puun juurelle kokoontunut melkoinen 
annos polttopuita, joita asukkaat käyttävät hyväk
sensä. Lintu ei nimittäin koskaan alennu ottamaan 
pudottamiansa puita uudelleen käytäntöön, vaan 
hakee kauempaa uusia.

Eräs australialainen kanalintu (Lipoa ocellata) 
mainitaan tässä vielä edellisten lisäksi, ei siksi että
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so pesänsä laatisi muodoltaan- niin taidokkaasti, vaan 
siksi että se pesänsä laatii niin nerokkaasti ja kek- 
seliäästi että se sen kautta todella tulee taide
teokseksi. Lintupari valitsee itselleen aurinkoisen 
paikan ja kokoo siihen suuren runollisen kasviaineita 
kokoon, joka peitetään mullalla. Täten syntyneen 
multakeon huippuun kuopitaan myöhemmin syven
nys, johon naaras laskee munansa. Kasviaineet ovat 
kumminkin sillä välin jo kokoon ahdettuina ruven
neet käymään ja lämpiämään. Kummusta on siis 
syntynyt lämmin lavatto, jossa munat kasviaineiden 
palamisen tuottamasta lämmöstä hautuvat,

Yhtäsuurta ennakolta laskemista kuin lipoakana 
osoittaa eräs indialainen kuningaskalastaja (Halcyon 
coromandus) muniessaan eräitten myrkyllisten ja 
sen vuoksi hyvin vaarallisten mehiläisten pesiin. Ei 
vielä tiedetä millä tavalla linnut saavat munansa 
lasketuiksi sinne, mutta mahdollista on, että mehi
läiset mielellään sallivat sen saaden ehkä puolestaan 
jotain etua lintujen läheisyydestä. Tuollaista mo
lemminpuolista hyötyä usein tapaa luonnossa n.s. 
symbiosi-ilmiöinä. Eräs toinen kuningaskalastaja 
australialainen Tonysiptera sylvia kovertaa kanavan 
sikäläisiin munanmuotoisiin termitipesiin, jonne se 
munii. Vaikeata on ymmärtää miten lintu pääsee 
pesäontelossa kääntymään pitkine pyrstöineen.

Pienet ja köyhemmät tai ehkä järkevämmät ja 
säästäväiset ihmisperheet tyytyvät kaupungeissa kol- 
menhuoneen huoneustoihin. Linnuilla on sitä vastoin 
tavallisesti ainoastaan lastenkamari, joskus sentään 
niinkuin edellä olemme maininneet on lintuhuoneus- 
toissa porstua sen lisäksi ja katoton herranhuone.
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Afrikalainen kahlaaja n.s. varjolintu (Scopus um- 
bretta) on kumminkin omituinen siitä, että sillä on 
kolmihuoneinen pösä. Lintu elää yksi-avioisena lähellä 
vettä liikkuen pääasiallisesti aamu- ja iltahämärissä, 
josta myös sen nimi johtuu. Se rakentaa pesänsä 
lähelle maata oksahaarukkaan. Se on suuri puuhkan 
muotoinen, yksiaukkoinen 2 m korkuinen ja yhtä 
leveä. Sisäänkäytävästä tullaan eteiseen, jonka taka
seinässä olevan oven kautta pääsee kylkeiseen. Tämä 
on taas puolestaan yhteydessä kolmannen hieman 
korkeammalla sijaitsevan hautomakammion yhtey
dessä, jonka seinät ovat huolellisesti savella sivutut 
ja lattia vesikasvien peittämä. Kylkeinen on aijottu 
lastenkamariksi ja sitä käytetäänkin, kun poikaset 
ovat vähän varttuneet. Eteinen on koko perheen 
kokoontumispaikka, jossa oleskellaan muutoinkin 
kuin pesimisaikaan varsinkin sateisina ja rumina 
päivinä.

Olemme yllä kuvanneet suuren joukon rakennus- 
taiteilijoita lintumaailmasta. Kaikki ovat ne erikoista 
taitoansa osottaneet pesäänsä rakentaessa. Vielä on 
kumminkin mainitsematta omituisimmat rakennus
mestarit, jotka eivät neroaan tuhlaa pesänmuovai- 
luun, vaan todellisten huvilinnojen rakentamiseen. 
Nämä linnut n.s. lehtimajalinnut (Ptilonorhynchidae) 
ovatkin rakennustaiteilijöistä kaikkein ibmeellisim- 
mät. Näiden lintujen mielenkiintoisuus on siinä, että 
niiden rakennustensa ja laitteittensa komeus ja lois
tavuus näkyy tarkottavan oman kauneuden aistinsa 
tyydyttämistä ja kiihottamista, jotavastoin muiden 
lintujen taiteellisuus aina palvelee suuremmassa tai 
pienemmässä määrässä hyödyn vaatimuksia. Kuten
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jo sanoimme ei näiden lintujen taituruus ja taide- 
aisti kohdistu pesän rakentamiseen. Pesä on useim
miten kehnosti kyhätty tekele, joka on niin hatara,

21. kuva. Lehtimajalintu »lemmenlehtöineen»,

että muut tuskin siinä pysyvät. Koko kekseliäisyy
tensä, mielikuvituksensa ja taitavuutensa keskittävät 
lehtimajalintujen koiraat lemmenlehdon, omituisen 
lehtimajan rakentamiseen, jossa monimutkainen ja 
prameileva kosinta tapahtuu. Tässä lemmenleikissä
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ja sen välikappaleissa on kumminkin huomattavissa 
monta eri kehitysastetta, joista kuvailemme muu
tamia. '

Lakkilintu (Aeluraedus) ei rakenna lemmen majaa 
itselleen, vaan perkkaa kosintaa varten pyöreän läpi
mitassa metrin suuruisen täplän metsässä, jossa kei
mailu naaraalle alkaa. Pesänsä koiras sitten koristaa 
kiertokasviseppeleillä ja tuoreilla lehdillä. Tuossa 
lie kaikkein niiden omituisten näytteelle-asettelui- 
den alkuaste, joita nyt ryhdymme kuvaamaan.

Silkkilintu (Ptilonorhvnchus) laittaa metsän pi
mentoon seuraavaan tapaan lehtimajansa: pehjus- 
taksi asetetaan 8 cm:n paksuinen risukimppu, johon 
pistetään 2 yhdensuuntaista oksariviä, joiden väli 
on kyllin suuri salliakseen linnun siinä vapaasti kul
kea. Täten muodostuu ikäänkuin holvikäytävä, 
koska oksat taipuvat jonkunverran sisään päin. Leh
timaja koristetaan sitten kirjavilla höyhenillä, kui
villa lehdillä, auringon valkaisemilla luilla, näkin- 
kengänkuorilla j.m.s., josta varsinkin majan tai pa
remmin holvikujan aukkojen eteen on kasattu run
sas määrä. Alkuasukkaat paikkakunnalla tuntevat 
niin hyvin miten suuresti lintu rakastaa silmiinpistä
viä esineitä, että he kadotettuaan jonkun pikku- 
esineen, etsivät sitä silkkilinnun huvilinnasta, jonka 
luota muudan tutkija kerrankin löysi erään alku
asukkaiden käyttämistä pienistä kivikirveistä.

Eräs toinen lehtimajalintu (Chlamydodera macu- 
lata) laatii majansa pistämällä metrin pituisia oksia 
maahan, niin että ne usein kaksikin kertaa risteilevät 
toinen toisiansa, täten muodostaen alemman noin 2/s 
ja ylemmän noin 1/3 metrin korkuisen holvikäytävän.
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Maja koristellaan varsinkin näkinkengillä, joita lintu 
kulettaa merenrannalta useinkin peninkulmamääriä 
sisämaahan päin. Paitsi näitä koristusesineitä käyt
tää lintu lemmenlinnansa kaunistukseksi mitä vaan 
löytää kirjavaa ja koreata. Niinpä on tämän linnun 
majasta löydetty tyhjiä patroneja, akasiakukkia, 
heleän värisiä hedelmiä ja erään hämähäkin muna- 
koteloita.

Vielä täydellisempi on erään kullanvärinen lehti- 
majalinnun (Prionodura Newtoniana) kuherruskam- 
mio. Kaarikäytävät ovat noin 2 m. korkuiset ja var
maankin monen parin yhteisesti rakentamat. Niitä 
käyttävätkin useat parit yhteisesti vuoroin kisailuun. 
Käytävä rakennetaan tavallisesti kahden pienehkön 
1 73—2 2/s metrin päässä toisistaan olevan puun vä
liin. Molemman hienon rungon ympärille pystyte
tään pulikkapyramidi, joiden huiput yhdistetään 
kaarevalla holvikatolla. Tämän seinämät ja katto 
punotetaan köynnöskasvien sitkeistä varsista mitä 
huolellisimmin sekä koristellaan samaten kuin pyra
midien ulkoseinätkin valkeilla jäkälillä, sammalilla 
ja marjarypäleillä. Lintujen rakennusvaisto ei kui
tenkaan tähän väsähdy; paitsi tuota komeata Astar- 
ten templiä rakentavat kukin pari erikseen pieniä 
majoja painamalla kasvavien heinänkorsien päät yh
teen ja peittäen näin syntyneet keot risuilla. Tällä 
tavalla saadaan aikaan kotia, jotka hämmästyttä
vässä määrässä muistuttavat sikäläisten alkuasuk
kaiden majoja. Lopuksi jäljennämme tähän vielä 
kuvan lehtimajalinnusta, joka kuherrusmajansa edus
talle laatimansa puutarhan mukaan on saanut nimek
seen puutarhuri (Amblyornis inornata). Majan ra- 
kenne selviää parhaiten kuvasta.
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Kosimis- ja pesimistoimet lintujen parissa ovat 
kuten jo ylläolevasta näemme mitä mieltäkiinnittä- 
vimpiä kohtia biologiassa. Niistä huomaamme toi
selta puolen selvästi, että luontainen valinta on ai
kaansaanut monta omituista keinoa, jolla lintu voi 
pesäänsä ja muniansa suojella vihollisilta. Toiselta 
puolen'esiintyy linnuissa omituisia vaistoja ja kykyjä, 
joita emme voi selittää johtuviksi luontaisesta valin
nasta. Näiden lehtimajalintujen toimet ja rakennuk
set kuuluvat juuri tähän ryhmään. Kuitenkaan ei 
luonnossa ole mitään hyödytöntä ja aiheetonta, ja 
jos juuri tahtoessamme selittää näitä äsken kuvat
tuja omituisia vaistoja otamme huomioon koiraiden 
kilpailun naaraiden suosiosta ja lemmestä, ymmär
rämme että eläinkunnassakin on ritariajan tuhlaile
vaa prameutta muistuttavia piirteitä. Koska lehti
majalintujen mielikuvituksen kukkein tuoreus, tuh- 
lailevaisuus ja turhamaisuus juuri esiintyy kosin
nassa ja lemmenleikissä, ymmärrämme, että tuo 
kaikki tarkottaa naaraan liehittelemistä ja sen ais
tein kiihottamista. Ja koska moinen komeilu tar
kottaa vahvan aistimuksen herättämistä muotojen, 
liikkeiden ja värien avulla on tämän tapaisista eläin- 
vaistoista etsitty taiteen alkuperäisin ilmestysmuoto.



3. Mehiläisistä

Muistatteko lapset vielä kesää? Nythän on talvi, 
lumi peittää maan, ainoat kukat, joita talvi voi tar
jota, ovat ihmeen sirot jääkukat ikkunalla ja tietysti 
vielä punaset ruusut poskillanne, kun palaatte kelkka- 
mäestä. Niin, mutta meidän piti oikeastaan puhua
kin kesästä. Alattehan sitä jo joulusta odottaa, eikö 
niin? Miten oli kesä? kertokaapa kesästä! kuulen 
teidän huutavan. No niin, tällaista kesällä kuul
kaahan.

Metsä on vihreä, niitty on täynnä erivärisiä kuk
kia ja apilasvainiot tuoksuvat, ne tuoksuvat niin 
sanomattoman suloiselta. Mekö yksin kirjavaa niit
tyä ja tuoksuavaa apilavainiota ihailemme? Ei- 
suinkaan. Te olette kyllä nähneet, miten monen
moiset hyönteiset: koppakuoriaiset, perhoset, kärpä
set, kimalaiset ja mehiläiset — yhtä hyvin kuin 
mekin — ymmärtävät tällaista nautintoa. Tarkot- 
taakohan niiden askartelu kukissa sentään saman
tapaista kuin meikäläisen ihailu, joka loppuu siihen, 
että joko poimimme kukan vihkoon tai napinreikään 
tai nostamme sen nenällemme sen tuoksusta naut- 
tiaksemme? Voimmehan tässä nyt seurata jonkun 
pikku elukan vierailua kukkien parissa saadaksemme
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kysymykseen ratkaisun. Valitkaamme aluksi joku suu
rempi, että helpommin voisimme havaintomme tehdä.

Kas, tuossa lentää kimalainen, kyllä te sen kaikki 
tunnette, tuon keltaisen ja mustankirjavan, karvai
sen otuksen, jota ehkä pörröisyytensä tai ehkä höri- 
sevän äänensä vuoksi sanotte pörriäiseksi ja joka 
joskus kipeästi pistää, kun sekaantuu sen asioihin. 
Näettekö, tuolla lentää juuri yksi ja asettuu apila- 
kukinnolle. Kun katselemme tarkemmin, näemme, 
että se pistää suun kohdalta pitkän torventapaisen 
elimen apilakukinnon pieniin, punaisiin torvimaisiin 
kukkiin. Se imee hunajaa. Olette kai jokainen itse
kin vetäneet apilasta irti pienet kukat ja imeneet 
niistä imelän, tuoksuavan meden. Samaa tekee kima
lainen, kuitenkaan kukkaa pilaamatta. Nyt se on 
imenyt tästä kasvista kylläkseen ja lentää toisaalle.
Ei se kuitenkaan yksinomaan tyydy meden imemi
seen, sillä on toisiakin tehtäviä. Se kokoo ravinnoksi 
siitepölyä.

Kaikissa kukissa valmistuu siitepölyä. Olettehan 
itsekin joskus tahranneet nenänne punanruskealla 
siitepölyllä, kun olette liian ahnaasti haistelleet 
äitinne ruukuissa viljelemiä liljoja. Tuota pölymäistä 
ainetta kokoo kimalainen, se kostuttaa sen, hieroo 
sen taikinaksi ja kiinnittää sen koipiinsa pakkuloiksi, 
jotka selvästi näette, kun lähemmin eläintä tarkas
tatte, sen istuessa kukalla.

Oletamme nyt, että kimalainen on kyllikseen ime
nyt mettä kupuunsa ja riittämiin vaivannut siite
pölyä taikinaksi, josta tehdään n.s. mehiläisleipää. ' 
Nyt se tahtoo kotiinsa luovuttaakseen pesään kokoa
mansa ruokavarat. Näillä eläimillä on näet komeasti
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ja taidokkaasti sisustettu koti, jota me ihmiset tur- 
hankopeina sanomme pesäksi. Astukaammepa kima- 
laishuoneuston kynnykselle. Se ei ole komea, eikä 
edes helposti huomattavissa, se on vainen pieni reikä 
nurmikossa, josta näemme tuontuostakin ahkeria 
kimalaisia kömpivän ulos lentoon lähteäkseen tai 
ryömivän sisään astuakseen pesän pyhättöön. Aukko 
johtaa pitkin ahdasta, usein kiemurtelevaa käytävää 
laajempaan »luolaan», jossa keskellä on mullanlikai- 
sesta vahasta rakennettuja pieniä kammioita. Näi
hin ruiskuttaa kimalainen imemänsä hunajan, tai 
latoo pesään kantamansa mesileivän.

Pesässä on kuitenkin muitakin asukkaita kuin 
ne, jotka ulkona kedolla hankkivat ravintoaineita. 
Siellä on yksi suuri vahva kimalainen, joka tyhjiin 
vahamajoihin munii munia, joista kehittyy uusia 
kimalaisia. Sitten siellä on vielä laiskoja suuria kuh- 
nureita, joista tuo suuri muniva kimalainen valitsee 
puolisonsa. Koska tällaisessa pesässä asuu niin paljo 
eri kimalaisia, jotka vielä muodoltaan ja toimiinsa- 
kin nähden niin suuresti toisistaan eroavat, niin täy
tyy siinä vallita erinomainen järjestys, niin että 
jokainen tietää tehtävänsä ja oikeutensa. Kimalaiset 
muodostavatkin pienen yhteiskunnan, jossa kaikki 
yksilöt ovat toinen toisistaan riippuvaiset.

Kimalaisten järjestys ja yhteiskuntamuoto on 
kumminkin yhtä alkuperäinen kuin neekerien sivis
tyskansoihin verrattuna, jos kerran rupeamme tutki
maan mehiläisten elämää ja tapoja. Tahdommekin 

' siis jättää kimalaiset, nuo mehiläiseläinten villikan- 
sat ja tarkemmin tutustua paljoa pienempiin, mutta 
kumminkin paljoa viisaimpiin mehiläisiin.



Kuka teistä ei olisi syönyt hunajaa. Saksassa saa
vat kiltit lapset sitä leivän päällä, täällä meillä ei sen 
nauttiminen ole yhtä yleinen, ikävä kyllä, sillä hu
naja on parempaa ja terveellisempää kuin sokuri. 
Sitä hunajaa, jota meillä ostetaan, saadaan mehiläis
tarhoista etelä-Suomesta. Mehiläistä pidetään nimit
täin kesynä, se on pie
nin,. mutta ei suinkaan 
hyödyttömin kotieläi
memme.

Kun ihminen tahtoo 
ruveta hoitamaan me
hiläisiä, hankkii hän 
itselleen mehiläispesän, 
tavallisesti pienen leik- 
kituvan muotoisen ra
kennuksen, jonka etu
seinän alaosassa on pie
ni reikä, josta mehiläi
set pääsevät ulos pe
sästä ja sinne takaisin.
Pesän sisällä on joukko katosta melkein lattiaan 
saakka ulottuvia, pystysuorassa riippuvia kehyksiä, 
joihin ihminen on helpottaakseen mehiläisten työtä 
valanut vahapohjan. Kun nyt on ostettu mehiläis
parvi, suljetaan se tällaiseen pesään, sitten mehiläi
set itse tekevät työstä loput, ja sitä tahdomme tässä 
nyt tarkemmin seurata.

Ollaan siis kesäkuun lopulla tai heinäkuun alussa. 
Olemme ostaneet n.s. parven, jossa on yksi emo eli 
kuningatar, 300 —400 kuhnuria ja 10,000—60,000 
työmehiläistä. Heti kun mehiläiset on saatu uuteen
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22. kuva. Mehiläisiä, 1 kuhnuri, 2 me- 
hiläisemo eli kuningatar, 3 työ- 

mehiläinen.
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asuntoonsa, ryhtyvät ahkerat työmehiläiset huo- 
neuston tarkastukseen. Ne eivät kärsi uhoa, josta 
syystä ne heti ryhtyvätkin puiden tahmeista sil
muista tuomallaan pihkalla tilkkimään ja täyttär- 
mään kaikki raot.^lPesä tuleekin täten aivan umpi-

23. kuva. Mehiläispesiä.

naiseksi lukuunottamatta lentoaukkoa pesän etu
sivulla. Lämmön pesään saavat mehiäliset omasta 
ruumiistaan. Jos kuumuus tulee liian suureksi, taikka 
jos ilma pilaantuisi, niin osaavat työmehiläiset sen 
korjata tuulettamalla pesää: he asettuvat riviin pesän 
aukosta ja räpyttelevät siivillään, niin että raitis 
ilma ulkoa virtaa sisälle.

Kun siis ensimäiset valmistelevat hommat on saatu 
käsistä, alkaa mehiläisille varsin tärkeä työ. Nyt ru
vetaan rakentamaan varastoaittoja ja kehtoja tule
ville pienille mehiläisille. Jo sillä aikaa kun toiset 
työmehiläisistä ryhtyivät tilkkimistyöhön,' siivoami-



seen, silotteluun ja lakasemiseen, asettui toinen osa 
kattoon riippumaan ryhmittyen yhteen riippuvaksi 
keilaksi. Sillä tavalla riippuvat ne nyt usein lähes 
kaksi vuorokautta. Kun ne noin ryhmässä sulloutu
vat päällekkäin, nousee lämpö suunnattomasti pesän 
katossa, mutta se 
on juuri tarkotus, 
sillä ne, jotka siinä 
rypäleessä näkö
jään laiskotellen 
viruvat, toimitta
vat hyvin tärkeätä 
tehtävää. Ne val
mistavat vahaa. Ne 
hikoilevat ruumiis
taan tuota mesilin- »
nan tärkeintä ra- 24. kuva. Hunajakennoja. a. Kuningat- 
kennusainetta ja taren toukka-asunto.
siksi ne viipyvät
hirveässä lämmössä työtä tekemättä ja liikkumatta. 
Kun vaha sitten vihdoin on erittynyt takaruumiin 
alapuolella olevista taskuista, lähtevät mehiläiset 
pois kimpusta yksitellen ruvetakseen vahaa vaivaa
maan, sotkemaan ja muovailemaan. Kun tämä on 
tehty, kiinnitetään se kehyksiin, jotka riippuvat alas 
katosta. Molemmille puolille näiden vahapohjaa, 
jonka ihminen on niille antanut ikäänkuin kivijalaksi, 
rakentelevat mehiläiset sitten n.s. kennot. Nämä 
ovat kuusikulmaisia, onttoja, vaakasuorassa asen
nossa olevia torvia, joiden muodon te näette yllä
olevasta kuvasta. Nyt alkaa työ sekä mehiläisemolle 
että mettä ja siitepölyä kokooville työmehiläisille.
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Edellinen munii osaan kennoista, jälkimäiset täy ttä
vät loput hunajalla ja makealla mesileivällä. Kuiten
kin ovat kennokaupungin arkkitehdit laatineet toi- 
sentapaisiakin asuntoja, suuria tammenterhonkokoi- 
sia ja muotoisia huoneita, jossa uudet mehiläisemot, 
pienet prinsessat kasvavat ja kehittyvät.

Tällainen on lyhykäisyydessä mehiläispesän ra
kenne, jossa on niin monta asukasta. Mutta vielä 
meidän täytyy tarkemmin mainita niistä toimista ja 
huolista, joita tarkkaavainen vaarinottaja voi jokai
sessa mehiläispesässä huomata.

Ensinnäkin näemme, miten ahkerasti pienet pis
tävät mehiläiset verottavat kedon kukkia. Väsy
mättä imevät ne niistä hunajaa täyttäen mesimahansa 
täyteen sitten viedäkseen saaliinsa pesän kennoihin. 
Jos houkutukseksi on asettanut akkunalaudalleen esi
merkiksi pienen hunajatilkan, niin piankin joku me
hiläinen on sen huomannut ja ruvennut satoa korjaa
maan. Saatuaan tarpeeksi suuren kantamuksen hu
najaa lähtee se pesään, mutta ennen sitä se lennellen 
kaarissa ilmassa tutkii paikan tarkalleen voidakseen 
löytää tien takaisin. Pesään tultuaan huomaa, jos 
on maalilla esimerkiksi mehiläisen merkinnyt, kuinka 
se ilmoittaa löydöstään tovereilleen. Tuloksen tästä 
ilmoituksesta huomaammekin pian; sillä kohta palaa 
mehiläinen toisia seurassaan ja nyt alkaa uuttera 
imeminen. Tuossa pieni esimerkki siitä, että nämä 
pienet eläimet voivat kokemuksiaan toisilleen ilmoit
taa.

Kuulkaahan edelleen. Pesässä ei pidetä huolta 
ainoastaan asunnon siivoamisesta, vaan myöskin 
munista syntyneiden toukkien hoitamisesta ja ruok-
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kimisesta sekä kotelosta kömpineiden nuorten mehi
läisten puhdistamisesta. Kaikkein hellin huoli ja 
tarkin hoito kohdistuu kumminkin kuningattareen, 
sitä vaalitaan kuin sydänkäpyä. Tämä ei johdu siitä 
pelosta ja alamaisuuden tunteesta, jonka hallitsija 
herättää alamaisissaan, vaan todellisesta, jos niin 
tahdomme vaistomaisesta rakkaudesta ja alttiudesta. 
Sillä jos pesästä ruhtinatar ryöstetään, niin mehiläis
ten iloinen, virkeä surina muuttuu toivottomaksi 
ulvomiseksi ja itkuksi. Sanoma emon katoamisesta 
leviää pian mehiläisestä mehiläiseen, ja kohta ottaa 
koko lukuisa kansa osaa tuohon toivottomaan su
ruun, jonka ihminen niin helposti voi pesän ulko
puolelta kuulla. Emo onkin pesän sielu, jos sitä ei 
panna pesään takaisin, jättävät kaikki työn vartioi
misen ja huolehtimisen. Emoton pesä joutuu pian 
sekasortoon, mehiläisvarkaat pääsevät estämättä lin
naan, mehiläispoliisi ei enää valvo — mehiläisillä on 
näette oma hyvin järjestetty poliisilaitoksensa — 
vaan kootut aarteet joutuvat ahnaiden vihollisten 
käsiin. Pian rappeutuu pesän hyvä henki, järjestys 
ja työinto on poissa ja vastuunalaisuus on kadonnut. 
Jos kumminkin annamme surevalle kansalle kunin- 
gattarensa jälleen, ennenkuin rappiotila sitä vielä 
on liiaksi pilannut, niin rientävät uskolliset, hellivät 
alamaiset heti sen luo ottaen hänet riemulaululla 
vastaan. Pian kiertää riemuviesti ympäri pesän ja 
hilpeä, iloa uhkuva surina astuu valituksen sijaan. 
Emo otetaan lemmellä vastaan ja heti rupeavat me- 
hiläiskamaripiiat sitä sukimaan, pörröttynyt sametti- 
turkki silotellaan, siivet suoritaan ja jalkoja harja
taan. Sanoka'apa sitten, ettei kuningatarta rakas-

7
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teta ja kaivata. Tuollaiset, piirteet herättävät meissä 
myötätuntoa ja kummastusta, mutta jos vielä alt
tiilla mielellä tarkastelemme mehiläispesää ja siinä 
vallitsevia rientoja parveilun aikana, herää meissä 
ylevä ihailuntunne noita pieniä, salassa askartelevia 
eliöitä kohtaan. Kerrotaanpa näistä seikoista vielä 
vähän kaiken lopuksi.

Te huomasitte, miten järjestys aina pienimpään 
yksityisseikkaan saakka vallitsee pesässä. Kaikilla 
on siellä tehtävänsä ja toimensa, kaikki tietävät vel
vollisuutensa. vielä vaihdellenkin työtä siten, että 
vahaa valmistavat työmehiläiset toimitettuaan urak
kansa sitten ryhtyvät hunajaa kokoamaan ja säilyt
tämään. Tämäkään ei ole niin aivan yksinkertaista 
kuin luulisi. Hunajakennot ovat yhtä huolellisesti 
valmistettavat talvenajaksi kuin äidin hillotölköt ja 
purnukat, ettei hunaja niissä pilaantuisi. Mehiläiset 
tietävät kumminkin tarkalleen keinonsa, ne ruiskut
tavat ruumiistaan erästä happoa hunajaan, joka 
estää sen käymästä, ja sitten ne vasta sulkevat ken
not. Tiedätte ehkä, että samalla tavalla äiti panee 
hilloihinsa salisylihappoa, ettei hillo säilytysastioissa 
pahenisi. Talven tarvetta varten mehiläisetkin ko
koavat ravintoa voidakseen elää, sillä ne eivät nuku 
horroksissa, niinkuin useimmat muut hyönteiset.

Ennenkuin talviaika alkaa, ajavat työmehiläiset 
kaikki kuhnurit pesästä pois turhina ja vahingolli
sina, ne kun elävät kaiken aikaa työttöminä ja lais
koina. Elleivät hyvällä poistu ulkoilman kylmyyteen 
kohti varmaa kuolemaa, niin vaatii pesän järjestys, 
että ne armotta tapetaan, ja tämä tapahtuukin usein. 
Sitten seuraa talven rauhallisempi aika, joka kuiten-
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kaan ei sekään ole ilman vaivoja, sillä jos pesään 
kokoontuu liiaksi likaa, niin lähtevät mehiläiset tal
vellakin n.s. puhdistuslennolle. Keväällä, kun läm
min taas houkuttelee ensimäiset pajut kukkimaan, 
alkaa uusi uuttera kausi. Kuningatar on ruvennut 
munimaan ja kunirigatarkennot on valmistettu, sillä 
ne, niinkuin myös kuhnurikennot, laitetaan vasta 
keväällä. Soluissa kehittyneet nuoret työmehiläiset 
kömpivät toinen toisensa perästä ulos ja yhtyvät 
ensinkään nurkumatta uhrautuvaiseen työhön. Tällä 
tavalla karttuu pesään yhä suurempi joukko työn
tekijöitä, jotka uutterassa työssä kohta ovat täyttä
neet pesän varastoaitat täpösen täysiksi. Ahtaus 
pesässä tulee yhä suuremmaksi, mutta pesän varal
lisuus ja mahti kasvamistaan kasvaa. Kaikki surisee 
tyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Mutta nuoret prin
sessat, tulevat emot uinuvat odotellen aikaansa neit- 
sytkammioissaan. Eräänä päivänä kuuluu ääntä 
vanhimman prinsessan kehdosta. Silloin vanha 
kuningatar tulee levottomaksi. Tyy, tyy, ääntelee 
se raivoissaan tuntien, että sen kilpailija on tulossa. 
Turhaan koettaa se hiipiä kennon luo lävistääkseen 
nuoren kuningattaren, sillä henkivartiosto, valvovat 
työmehiläiset estävät sen pääsemästä perille. Silloin 
tyytyy se kohtaloonsa tietäen, että laki, kova koh
talo, taipumaton välttämättömyys pakottaa sen kruu
nustaan luopumaan. Se tietää, että sen täytyy paeta 
toisen tieltä ja saman tietävät työmehiläisetkin ja 
kuhnurit, sillä osa heistä liittyy valtaistuimelta syös- 
tyyn valtiattareensa, poistuakseen rikkaasta yltä
kylläisestä pesästä ja mennäkseen ulos kylmään il
maan, kohti epävarmaa tulevaisuutta perustamaan 
uutta kotia.
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Kuningatar lentääkin saattoiaistensa seuraamina 
pois, lentelee ikäänkuin sakeassa mehiläispilvessä ja 
istahtaa useinkin jonkun puun tai pensaan oksalle. 
Työmehiläiset asettuvat heti ryhmäksi sen ympärille

muodostaen n.s. parven, 
jonka mehiläishoitaja voi 
ottaa uuteen pesään myy
täväksi tai uuden yhteis
kunnan perustamista var
ten.

Näette tässä piirteen ja- 
loimmasta uhrautuvaisuu
desta. Pesässä vallitseva 
laki pakottaa riitaisuudet 
sovinnossa ratkaistaviksi. 
Jättämällä vanhan pesän 
kaikki houkuttelevat aar- 
teet voi estää murhat ja
yhteiskunnan pirstoutumi-

25. kuva. Mehiläiset parveile-  ̂ ^  ... .. 1 , ,
massa. sen. Tyytyväisenä kohta-

loonsa jättävät siis alistu
vat ̂ mehiläiset entisen onnensa ja työnsä makeat 
hedelmät epätietoisen tulevaisuuden edestä, mutta 
he tekevät sen velvollisuudesta, sillä jos syntyisi 
murha, menisi osa pesän toivosta hukkaan ja liian 
suureksi kasvanut yhteiskunta ei sittenkään voisi 
pysyä koossa vähemmällä, kuin että osa siitä myö
hemmin nälkään menehtyisi.



4. Pääkalloperhonen.

Muutama vuosi sitten tavattiin Sääksmäellä, Keski- 
Hämeessä perunanvarsilla hyvin omituinen toukka, 
josta vieressä näette kuvan. Tämä toukka oli ojen
nettuna noin 12 cm pitkä, siis 1 J/2 kertaa keskisor
meamme pitempi, paksu ja pyöreä se oli kuin mak
kara ja vielä omituisen värinenkm. Pää oli kokonaan 
keltainen, ruumis pohjaväriltään keltainen ja vihreä, 
sitäpaitsi oli siinä 7 vinoa sinistä viirua, jotka selkä- 
puolella sattuivat lumireen tapaan yhteen, aueten 
päähän päin.

Tämä löytö herätti ansaittua huomiota. Vanhempi 
väki ravisti päätään ja arveli, että moinen peto var
maan söisi Sääksmäen kaikki perunamaat putipuh
taiksi. Pikkuväki pelkäsi kirjavaa köyryniskaista 
makkaraa. Ja luulen varmaan, että pelko olisi muut
tunut itkuksi, jos olisi uskallettu tehdä lähempää 
tuttavuutta toukan kanssa. Toukka osaa nimittäin 
hieromalla vastakkain yläleukojansa aikaansaada vin- 
guntaa

Sanoimme jo tätä pelottavaa eliötä toukaksi. 
Koska huomaamme sen ruumiin olevan renkaista 
rakennetun, joissa on kummallakin puolella pyöreät 
reiät, hengitysaukot (katso koko ajan kuvaa), ala-
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puolella raajat, jotka ovat keskiruumiissa suuret 
käsnämäiset, pääpuolessa kapeammat niveliset j.n.e., 
voisimme petoa jo heti sanoa perhosen toukaksi.

Tämä toukkamme on aika suuri, senhän jo näimme. 
Se syö aika lailla tyytyen hyvin erilaisten kasvien 
lehtiin. Tässä sen ruokalista: sen ravintona on m.m. 
peruna, heisi, kuusama, punajuuri, porkkana, diili,

26. kuva. Pääkalloperhosen toukka.

nokkonen, luumupuu, omenapuu, päärynäpuu, man
sikka ja härkäpapu.

Meillä Suomessa toukka syö ainoastaan öisin. Päi
vällä istuu se liikkumatonna kasvin rungolla leh- 
vikon piilossa, sillä kirkasvärisenä ja suurena se 
tulisi helposti huomatuksi. Mutta varsinaisessa koti
maassaan Afrikassa ja vielä Etelä-Espanjassa se syö 
koko vuorokauden, sillä siellä se elää perunansukui- 
silla kasveilla, joilla on kirkkaat värit: kullankeltai
nen ja taivaansininen esiintyvät kukissa ja hedel
missä sei ä tämän lisäksi vielä osittain varressa ja 
lehdilläkin.

Toukka tekee, syötyään kylläkseen, jotain varsin 
outoa. Se rupeaa hermostuneesti kulkemaan kasvilla 
ylös, alas, edestakaisin. Sitten se laskeutuu maahan 
ja kostuttaa ruumiinsa yltympäri niin tarkasti kuin 
suinkin, yksin jalkatypykkäpohjatkin, syljellä. Tä
män jälkeen se kaivautuu kuohkeaan maahan. Sen
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syljellä kostutettuun ruumiiseen on tarttunut multa- 
hiukkasia, jotka syljen kuivettua muodostavat hei
kon, hauraan kotelokopan eli kehdon toukalle. Toukka 
lepää sitten kehdossaan jonkun ajan syvällä (vähin
tään muutaman tuuman syvyydessä) maassa. Sit
ten toukan nahka repeää niskasta ja se työnnetään 
ruumiin yli peräpuoleen kuin alushousut, aivan 
kurttuun. Nahasta paljastuu n.s. kotelo, joka tou
kan sijaan tulee olemaan lepokehdossa.

Kotelo on aivan toisenlainen kuin toukka. Kote
loa .voisimme verrata esimerkiksi hyvin tiiviiseen 
pienenlaiseen kuusenkäpyyn. Väriltään se on rus
kean kellertävä, kärjestään melkein musta. Sen pi
tuus on noin 6,5 cm, suurin läpimitta 19 mm, siis 
pikkusormeamme hieman pitempi ja peukalomme 
levyinen. (Se ei ole litteä kuin peukalomme, vaan 
liereä joka puolelta, 19 mm leveä.) Kotelo on nä
köään aivan eloton.

Levättyään näin maan sisällä kehdossaan joko vain 
6 viikkoa tai ehkäpä yli talven, kotelo herää horros- 
tilastaan. Jos sellaisen täydelleen kehittyneen kote
lon saa käsiinsä, niin saattaa pahasti pelästyä, kun 
tuo näköjään eloton käpy yhtäkkiä ääntelee vikise
mällä. Jos noin kahden päivän kuluttua sitten kote
loa varovaisesti ja kärsivällisesti tarkastelemme, huo
maamme miten se ratkeaa, rikkoutuu ja repeää. 
Sisältä rupeaa kömpimään jotain epämääräistä ja 
pörröistä. Jos maltamme kärsivällisesti jatkaa ha
vaintoamme, näemme että tuo pörröinen on koko
naan päässyt kotelosta, joka kuivana kuorena viruu 
häkin pohjalla, jonne ääntelevän kotelon panimme. 
Tuo pörröinen elukka on kuusij aikainen, tumman-
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ruskean-kellervä ja päässä on sillä kaksi tuntosarvea. 
Kotelosta kömpiessään oli se ollut ihmeellisen kurt
tuisen ja vaivaisen näköinen. Mutta nyt jo näet, 
eläimen kömmittyä häkin seinälle, että sillä on pit
kät tummat kattolaskoiset, läpinäkymättömät siivet. 
Se on siis iltaperhonen eli kiitäjä! Se on Suomen ja 
koko Europan suurin perhonen. Pienemmillä perho
silla on siipien kärkien väli 105 mm. Onpa kokoel
massani yksilö, jonka siipien kärkien väli on 128 mm, 
eikä tämäkään kappale vielä ole kaikkein suurimpia. 
Tämä seikka ei kumminkaan tee sitä niin mielen
kiintoisaksi. Vaan katsellaanpa perhosen selkää. 
Mikä siinä on? Pääkallon kuva! Todella, suklaan
ruskealla pohjalla näkyy vaaleampi, likaisen kellervä 
pääkallonkuvio ja sen alla vielä ikäänkuin ristissä 
kaksi reisiluuta. Juurikuin myrkkyleima rotan- 
myrkkypurtilolla! Tämä kuvio on antanut perhoselle 
nimen P ä ä k a l l o p e r h o n e n .  Sen tieteellinen 
nimi, A c h e r o n t i a  a t r o p o s ,  viittaa myöskin 
samaan seikkaan. Sukunimi acherontia johtuu kreik
kalaisesta sanasta, joka merkitsee manalan virtaa, 
tuonelan jokea, ja lajinimi atropos on annettu kreik
kalaisen jumalattaren mukaan, joka leikkasi poikki 
ihmisen kohtalon langan. Kaikesta tästä huomaam
me, että pääkalloperhonen on asetettu hyvin surul
listen, jopa pöyristyttävien asioiden yhteyteen. Per
honen tekeekin oudon vaikutuksen, sen väri ja muoto 
on salaperäinen, sen suumis on suuri, kömpelö ja 
paksu sekä hyvin tiheäkarvainen. Samoin siivet 
näyttävätTpaksuilta ja villaisilta. Tämän lisäksi se 
on yöeläin. Se lentelee erittäin voimakkaasti ja tai
tavasti leutona kesäyönä etsien ravintoa ja liikut-
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27. kuva. Pääkalloperhonen.

taen nuolennopeudella siipiänsä niin tiuhaan, että 
niistä näkyy vain ruskean kellertävä läpinäkyvä 
varjo. Jos satut saamaan tämän melkein linnun 
kokoisen]perhosen haaviisi ja käyt siihen käsiksi, niin 
päästää se "haikean'piipityksen hieromalla imutor- 
vensa molempia'puolia toisiaan vastaan. ITällä valit
tavalla vikinällään 
ja omituisella ulko
muodollaan herät
tää pääkalloperho
nen vihollisissa 
kammoa ja pelkoa.
Mutta sen paras 
suojakeino on kui- 
tenkinsen harvinai
sen nopea lento. Pitkiä matkoja se lentää vainu- 
tessaan puunmahlajan imelän tuoksun. Se käyt
tää nimittäin pääasiallisesti puista tihkunutta nes
tettä  ravintonaan. Toisinaan se sentään käynee 
mesirikkaissa kiitäjien suosimissa kukissakin. Mutta 
vain aniharvoista kukista se ulettuu saamaan mettä, 
koska sillä on kovin lyhyt imukärsä. Pääkallo
perhonen on suuri herkuttelija, se osaa suoraan 
mehiläisten pesistäkin hankkia itselleen hunajaa. 
Tällöin asettuu se lentolaudalle tai lentoaukon kyn
nykselle ja ryömii varovaisesti pesään, jossa nyt 
syntyy tavaton liike ja hälinä. Vieraan, karvaisen, 
oudosti piipittävän pedon läheisyys kauhistuttaa 
mehiläisiä. Vaikea on sen karvaiseen turkkiin pistin- 
aseiden saada tehoamaan, ja kuitenkin uhkaa ryöstö 
mesilinnaa. Usein ahdistelevat mehiläiset saavat 
yksin voimin pääkalloperhosen tapetuksi ja toisi-
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naan tapaakin mehiläispesien vieressä kuolleita pää- 
kalloperhosia. Mutta joskus anastaja pääsee täysine 
kupuineen pesästä pois, tai se saa palata tyhjin toi
min, kun näet muutamat mehiläiset, varsinkin niissä 
maissa, joissa pääkalloperhosia on runsaasti, raken
tavat lentoaukon suulle kynnyksestä pihtipieleen 
ulottuvia vahapilareita täten pienentäen kulkuaukon 
niin pieneksi, että vain mehiläiset siitä mahtuvat 
sisään, eikä suuri kömpelö pääkalloperhonen.

Sanoimme pääkalloperhosen olevan oivan lentäjän. 
Etelä-Europasta ja Venäjältä se melkein vuosittain 
lentelee kauas yli varsinaisen alueensa eksyen meille
kin saakka. Sitä on tavattu Suomessa melkein yli 
koko alueen. Pääkalloperhosen toukkaa sen sijaan 
on tavattu meillä vain kaksi kertaa. Mahdoton on 
sanoa voisiko toukka täällä ulkona luonnossa kehit
tyä koteloksi ja perhoseksi. Toistaiseksi on otaksut
tavaa, että kaikki Suomessa tavatut yksilöt ovat 
tänne etelämmästä eksyneet, eivätkä täällä toukasta 
kehittyneet.

Pääkalloperhonen on siis omituinen poikkeus per- 
hosmaailmassa. Se herättää pelkoa, vaikka se onkin, 
niinkuin perhoset yleensä, aseeton. Jos ennakko
luuloitta tarkastelemme sitä, täytyy meidän myön
tää, että se pääkallon kuvasta huolimatta on kaunis. 
Sen miellyttävimmän ominaisuuden olen kumminkin 
säästänyt viimeiseksi. Koiraalla on erityiset tuoksu- 
elimet; takaruumiin ensi nivelissä vatsapuolella, heti 
jalkojen takana, on kaksi kuoppaa, johon aukeaa 
eräiden rauhasten suut. Rauhaset erittävät erittäin 
hyvältä tuoksuavaa nestettä, joka täten joutuu kuop
pien pohjalle. Kuoppia peittää 6 mm pitkät karva-
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tupsut, jotka ovat ikäänkuin kansina. Kun perhonen 
lentää tai kiihtyy, siirtyvät tupsut kuopilta sivulle 
päin ja silloin virtaa perhosesta läpitunkeva sulo- 
tuoksu, joka on aiottu naaraan huumaamista varten 
Näin ollen pääkalloperhonen loppujen lopuksi voi 
tehdä itsensä sangen miellyttäväksi jättäen edullisen 
muiston itsestään!

\



5. Mitä on elämä?

Huu, miten kylmä on ulkona! Sittenkin pyydän 
teitä kanssani ulos pienelle kävelylle. Katsokaa, 
kuinka kankeina puut seisovat: oksat ovat huurteessa, 
tuuli ei niitä liikuta, runko on kankea ja se kilahtaa 
kuin jää, kun siihen iskee. Puut ovat kankeat ja 
kuolleet, ainakin siltä näyttää. Aurinko ei enää 
niitä lämmitä, ja maa, joka kesällä kasvoi kukkia, 
leviää elottomien ritvakoivujen alla valkeana liik
kumattoman, paksun lumihangen peitossa. Muis
tattehan^ vielä kesää, kuuma se oli! Silloin hymyili 
teille aurinko ja lämmitti, poltti, mutta nyt se lois
taa kristallikirkkaana vaalealta taivaalta lämmit
tämättä, antamatta elämää. On tosiaan kuin kaikki 
olisi pysähtynyt, on aivan kuin luonto olisi kuollut.

Te tiedätte kaikki varsin hyvin, ettei kaikki ole 
kuollutta. Tuossa lumessa näette esimerkiksi hara
kan haarottavat jäljet, tuolla se istuu kellarin har
jalla pyöreänä pallona pakkasessa, silmät mustina 
vilkkuvina tähtinä. Mikä tuossa sitten on loikkinut. 
Annapa olla, Paavo on ollut partiopoika, ehkäpä 
sinä tiedät. Oikein! Jänis siinä todella on juossut. 
Seuratkaamme jälkiä vähän matkaa! Aivan niin, 
tähän Mikko Repolaiselta onkin jäänyt nimikortti.
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Nuo ovat ketun jälkiä, tuo viiru lumessa on hännän 
kärjen piirtämä. Näette siis varsin hyvin, ettei koko 
luonto ole kuollut. Mutta miten on puiden laita, 
nehän näyttävät aivan kangistuneilta? Jos niihin 
kirveellä iskee, ei nestettä valu, se on kuin jäätä. 
Muistatte kyllä, miten keväällä lapset maalla salassa 
koettavat, joko nesteet koivuissa ovat sulaneet. 
Tiedätte siis, että puut, jotka talvella ovat aivan 
kuin kuolleet, heräävät eloon keväällä, niin että 
niistä saa mahlajaa ja mäihää, myöhemmin puhkeaa 
niihin lehti. Monet eläimet säilyvät yli talven siten, 
että ne vaipuvat tainnoksiin nukkuen talviuntansa, 
kunnes luonto taas on niin suotuisa, että ne voivat 
itselleen ravintoa etsiä. Niin on laita pienten ja 
suurtenkin eläinten.

No mutta ellei sitten kuolema ole juuri siinä, että 
jokin on kankea, liikkumaton j.n.e., niin millä tavalla 
voimme erottaa kuolleen elävästä? Se on pitkä juttu 
jonka selvittämiseksi menemme sisään ja kokoon
numme loimuavan ja lämmittävän takkavalkean 
eteen saadaksemme perinpohjaisesti asiaa pohtia. . . 
Oletteko siis kaikki paikallanne? No niin, voisitko
han, Kirsti, minulle kertoa, mikä on erotus elollisen 
ja kuolleen luonnon välillä? — Vai arvelet sinä, että 
elottomat luonnonesineet ovat liikkumattomat ja 
muuttumattomat, jotavastoin taas elolliset luonto
kappaleet eli eliöt liikkuvat joko paikasta toiseen 
taikka eri osissaan. Tuo voi kyllä meistä tuntua 
aluksi hyvinkin kuvaavalta, mutta jos muistamme, 
että järvellä loiskiva aalto liikkuu, että pöytään 
lyöty sävelrauta sekä äännähtää että liikkuu, että 
lopuksi liikkuva gramofonikone suorastaan puhuu,
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soittaa ja laulaa, emme voi pitää Kirstin määritystä 
sopivana- No Heikki, näyttää siltä kuin tietäisit 
sinä jotain, annappa tulla vain!

Heikki: »Sävelrauta on saanut työntäisyn ulkoa
päin, samaten on ilmanliike, tuuli, pannut veden 
velloamaan, ja gramofonikoneen pani ihminen liik
keelle, mutta mato, lintu tai karhu esimerkiksi liik
kuvat sisäisten voimien vaikutuksesta, sentähden 
että ne ovat eläviä.» — Heikin vastaus on hyvin 
harkittu, mutta ei ole otettu huomioon, että höyry
kone myöskin oikeastaan liikkuu sisäisistä vaikutti
mista niin kauan kuin pannussa on vettä ja uunissa 
tulta. Eläin ja kasvihan myöskin liikkuu niin kauan 
kuin on ravintoa ja kyllin siedettävät ulko-olot. Tuo 
Heikin määritys ei meille siis myöskään sovellu. 
Mutta keksiikö joku toinen vielä jonkin paremman 
lelityksen?

Erkki: »Minusta tuntuu, että kaikilla eliöillä on 
tunto: kun eläin satuttaa itsensä, tuntee'se kipua. 
Koulussa taas on meille opetettu, että lukuunotta
matta varsinaisesti liikuntokykyisiä kasveja, esi
merkiksi pavunkin lonkerot tuntevat, sillä ne kier
tyvät kepin ympärille niin pian kuin ne siihen kos
kevat, ikäänkuin me taivuttaisimme sormemme heti, 
kun jonkun kapean esineen tunnemme sitä kosket
tavan. Kuolleet esineet eivät, mikäli ymmärrän, 
tunne. Kun sammakko on kuollut, ei se jalkaa nipis
tettäessä potkaise; kivennäiset ja muut sellaiset eivät 
tietysti millään tavalla vastaa ulkonaisiin vaikutuk
siin.»

— Tuossa on myöskin paljon totta, sillä jos minä 
pistän nukkuvaa nuppineulalla käteen, vetää hän
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heti pois kätensä, vaikkei pistoksesta tajuaisi mi
tään nukkuessaan sikeästi. Kiveä saan pistää ja 
hakatakin kuinka paljon tahansa, eikä se sittenkään 
vastaa vaikutukseen millään tavalla muuttumalla, 
mutta tästä on olemassa monta poikkeusta, ja se 
tekee Erkin määrityksen sopimattomaksi. Kuul
kaahan vain! Otaksukaamme, että kiven sijasta 
nakuttelisimme jotakin räjähdysainetta, mikä olisi 
silloin seuraus?

Kylli: »Minä tiedän, minä tiedän, me lentäi
simme ilmaan, eikö niin?»

— Kyllä, me saisimme aika töytäyksen, niin ettei 
meistä paljoakaan jäisi jäljelle. Mutta pääasia on 
siinä, että räjähdysaine on kosketukseemme vastan
nut räjähtämällä, samalla tapaa siis kuin elävät 
olennot. Me huomaamme tästä, miten äärettömän 
vaikeata on oikeata määritystä keksiä. Me jätäm- 
mekin tuon toistaiseksi ja koetamme ennemmin 
antaa teille kuvan siitä, mikä oikeastaan on kuol
lutta ja mikä elävää, niin että lopuksi tämän nojalla 
hyvin asian voisitte määritellä ja ymmärtää.

Mikähän olisi seurauksena, jos jähmetyttäisimme 
eliötä hyvin kovassa pakkasessa?

Laila: »Se kangistuisi ensin ja kuolisi sitten. Niin
hän käy ihmistenkin, jotka joutuvat yöpymään 
talvipakkaseen.»

— Tuq on kyllä totta, mutta kuulkaahan, miten 
kävi kultakalojen, joita eräs ranskalainen tiedemies 
käsitteli hyvin alhaisessa lämpötilassa eli siis pakka
sessa. Kalat uivat vesikeliössä, pian vesi rupesi jää
tymään, ja kalat lakkasivat liikkumasta. Lopuksi 
oli vesi yhtenä ainoana jäämöhkäleenä, joka nos-
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tettiin astiasta pois. Muutamat kalat irrotettiin 
jäästä ja huomattiin silloin niiden olevan niin ko
vassa jäässä, että ne voitiin pienentää jauhoksi 
huhmareessa. Toiset kalat pantiin taas varovaisesti 
jäämöhkäleineen kaikkineen astiaan sulamaan ja 
pian huomattiin, että kalat virkosivat ja uiskenteli- 
vat yhtä iloisesti ympäri kuin ennen. Eräät toiset 
eläimet voivat taas kuivua kokoon muodottomiksi 
möhkäleiksi, niinkuin eräs hämähäkkien sukulainen, 
pieni vaivainen Macrobiotus eläin. Vuosikausia se 
säilyy aivan jonkun hiekkajyvän näköisenä, jossa 
ei erota mitään elämää eikä mitään muotoa, mutta 
kun se joutuu veteen, elpyy se pian imettyään kos
teutta ruumiiseensa ja kuljeskelee hitaasti eteenpäin 
karhun tavalla tallustaen (tästä se on saanut saksa
laisen nimensä karhueläin).

Me huomaamme siis, että vaikka eliö jähmettyi - 
sikin sellaisessa pakkasessa, jossa ei mikään elävä 
olento voi elää, tai vaikka eliö kerrassaan kuivuu 
kokoon, niin ettei elintoiminnasta voi olla puhetta
kaan, se kuitenkin suotuisien olosuhteiden palatessa 
voi herätä eloon jälleen. Tuollaista horrostilaa, 
missä ei voi puhua elämästä — koska elintoiminnat 
ovat lakanneet — sanotaan elottomaksi (mutta ei 
kuolleeksi) tilaksi, koska elämä voi jälleen siinä 
herätä. Se on kuin pysähtynyt, mutta vedetty kello, 
joka pienestä työntäyksestä taas uudelleen rupeaa 
käymään.

Kuulkaahan edelleen! Minkä luulette olevan seu
rauksena, jos kokonaan runtelisimme eliön elimistön, 
esimerkiksi leikkaisimme sen palasiin? Seuraisiko 
siitä kuolema?
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P aavo: »Luulisinpä niin käyvän, koska eliö sel
laisena ei enää voisi entisellään toimia; kuolema 
olisi siis ruumiin sisäisen kokonaisuuden rikkomista, 
jota ei enää voisi ennalleen palauttaa.»

— Paavo ajattelee ihmisiä ja korkeimpia luuran- 
koisia yleensä; niiden suhteen voi tuo pitää paik
kansa, vaikkei ehdottomasti, sillä jos esimerkiksi 
kukolta leikkaamme harjan, niin kuolee harja, kukko 
sitävastoin ei. Jos taas kahdelta kukolta leikkaamme 
harjan ja vaihdamme nämä, neuloen vieraan kukon 
päähän vieraan harjan, niin jäävät sekä kukko että 
harja elämään, vaikka ruumiillinen yhteys onkin 
rikottu. Olette ehkä kuulleet puhuttavan alhaisista 
madoista, mitkä voi silpoa pienen pieniin osiin, joista 
jokainen täydentyy kasvamalla alkuperäisen eläi
men kaltaiseksi. Tuo elimistön eheyden rikkoutu
minen ei siis ole kuoleman syynä. Muistakaamme 
lopuksi, miten päätön sammakkokin kauan aikaa on 
»elävä»; jos kiihottaa sitä sähköllä, potkii se tuimasti 
ja toimittaa muitakin liikkeitä.  ̂Vasikan sydäntä 
on myöskin kauan aikaa voitu pitää sykkivänä, 
vaikka se on ollut ruumiista irtileikattuna, siten että 
siihen yhä on ruiskutettu puhdasta, lämmintä verta.

Ylläolevasta huomaatte, miten monimutkainen ky
symyksemme on. Mutta oikeastaan se sittenkään 
ei ole niin monimutkainen, jos oikealla tavalla ru
peamme sitä ratkaisemaan. Onko teistä joku joskus 
puhaltanut kalkkiveteen?

Heikki: »Koulussa antoi opettaja minun kerran
puhaltaa juuri silloin kun luimme hengityksestä.»

— No, minkälaiseksi kalkkivesi tuli?
Heikki: »Se tuli aivan maidon väriseksi; ja opet-



114

taja selitti sen johtuneen siitä, että hengittäessä 
keuhkoista poistuu hiilihappoa.»

— Aivan niin, mutta mitä on palaminen, ja mitä 
syntyy, jos esimerkiksi kynttilä palaa?

Kirsti: »Palaminen on aineiden yhtyminen hap- 
peen, jota on ilmassa, palamisesta syntyy hiilihap
poa, erästä kaasua, joka muuttuu kirkkaan kalkki- 
veden maidon karvaiseksi.»

— Niin, nähkääpäs elämä on palamista. Mekin 
palamme joka hetki. Aina meistä hengityksessä 
poistuu hiilihappoa, siis me aina kulumme niinkuin 
puut palavat takassa taikka öljy lampussa ja tuo 
palava kynttilä tuolla pöydällä. Mutta miten teh
dään höyrykoneessa, kun vesi pannusta loppuu ja 
puut pesässä palavat poroksi?

Erkki: »Lisätään vettä pannuun ja puita uuniin, 
ja niin voi kone käydä niin kauan kuin vettä ja 
puita riittää.»

— Oikein Erkki, mutta miten tekevät eläimet ja 
kasvit voidakseen yhä palaa?

Kylli: »Ne syövät ja juovat.»
— No niin, nyt näemme, mitä elämä on: se on 

ainaista palamista ja palaneiden tuotteiden korvaa
mista. Kuolema siis olisi tuon toimituksen pysäh
tymistä, ellemme juuri olisi huomanneet, ettei elin
toiminnan pysähtyminen aina aiheuta kuolemaa. 
Ajatelkaa kumminkin, että höyrykone käydessään 
aina kuluu ja vihdoin tulee niin huonoksi, ettei se 
enää kelpaa, silloin se myydään romurautana. Sa
malla tavalla kuluu ihminenkin, hermot eivät enää 
tee tehtäväänsä, lihakset kangistuvat, luut tulevat 
hauraiksi ja iho ryppyiseksi. Ihminen kuolee vihdoin,
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kun vanhentuminen on kyllin edistynyt. Voisimme 
siis luulla, että kuoleminen riippuu kokonaan van
hentumisesta, kulumisesta ja huononemisesta, mutta 
saamme nähdä, ettei tämä kaikilla aloilla pidä 
paikkaansa.

Vedessä ja kostealla maalla elää pieniä, paljaalle 
silmälle näkymättömiä taikka tuskin näkyväisiä 
eliöitä, alkueläimiä, jotka, kun ovat ravinneet itsensä 
ja kasvaneet varmaan suuruuteen jakautuvat kahtia. 
Jakopuoliskot kasvavat pian alkuperäisen eläimen 
kokoisiksi ja suurenevat, kunnes ne vihdoin taas 
jatkavat elämäänsä äärettömiin saakka. Eivät ne 
koskaan kulu, eivät vanhene eivätkä siis kuolekaan. 
Kuolemaa ei ole olemassa niiden kesken. Väkival
taista, tapaturmaista kuolemaa emme ota huo
mioon, mutta luonnollista kuolemaa ne eivät tunne, 
ja tuo ehkä teitä aluksi hieman hämmentää. Mutta 
kun olette vähitellen oppineet huomaamaan, ettei 
maailma aina ole juuri senkaltainen kuin miksi 
olette sen kuvitelleet, voitte ruveta ajattelemaan 
selitystä tälle pulmalle.

Ensiksikään ei saa luontoa ja elämää arvostella 
ihmisen mittakaavan ja luonnon mukaan. Kaikki 
ei ole ihmisen kaltaista, siihen saamme eduksi tottua. 
Jos otamme huomioon, että eliö ei ole kone, jossa 
eri osat ovat toisiinsa erottamattomasti liitetyt, niin 
huomaamme asian paremmin. Eläin tai kasvi, joka 
palaa ja korvaa palamisessa hävinneen aineen, kor
vaa myöskin elintoiminnassa kuluneet ja pilaantu
neet ruumiinosat. Jos koneessakin vuosittain kor
vattaisiin kuluneet osat, kelpaisi kone iankaikkisesti. 
Alkueläinten kuolemattomuus on siis paljoa helpompi
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ymmärtää kuin korkeampien eläinten ja kasvien 
kuolevaisuus. Meidän on siis tässä selitettävä, miksi 
kuolemaa ensinkään esiintyy, eikä, miksi muutamat 
eliöt ovat kuolemattomia.

Eliöiden elämän pituus on hyvin vaihteleva. Muu
tamat puut elävät tuhansia vuosia, niinkuin lohi- 
käärmepuu (Dracaena draco), toiset kuolevat jo ver
rattain varhain, muutamien vuosikymmenen jäl
keen. Jo kotieläimiä tarkastellessamme huomaamme, 
kuinka vaihteleva niiden elinkauden pituus on. Jos 
sitten siirrymme tarkastelemaan alempia eläimiä, 
esimerkiksi hyönteisiä, huomaamme, että muuta
mat täysikasvuisina elävät vain muutaman tunnin. 
Miksikä eliöille on noin eri pitkä elintaival suotu, 
ajattelemme epäilemättä tämän huomattuamme. Niin, 
miksi elävät esim. kana ja hiiri vain muutaman vuo
den, kun taasjcotka ja norsu saavuttavat harvinaisen 
korkean iän? Miksi elävät monet hyönteisistä monta 
vuotta, kun muutamat perhoset ja päiväkorennot 
tuskin päästyään täyteen ikään vaipuvat kuolon 
uneen?

Me emme voi saada vastausta tähän tärkeään ky
symykseen ottamatta huomioon erästä omituista 
seikkaa eliöiden elämässä, nimittäin niiden lisäänty
mistä. Kunkin eliön pyrkimys on tuottaa niin monta 
jälkeläistä, ettei laji kuole sukupuuttoon. Jos nyt 
norsut tai kotkat esimerkiksi saavat vain harvoja 
jälkeläisiä ja ne verrattain nuorina kuolisivat, olisi 
siitä seurauksena niiden sukupuuttoon kuoleminen, 
sillä jälkeläisiä olisi siksi vähän, että vaanivat vihol
liset ja tapaturmat piankin tekisivät lopun niistä. 
Jotta siis nämä eläimet eivät kuolisi sukupuuttoon,
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täytyy niiden elää kauan, että ne ehtisivät synnyt
tää kyllin monta jälkeläistä, joista aina jotkut kum
minkin sortuvat vihollisten saaliiksi taikka muihin 
vaaroihin. Niiden eläinten, jotka synnyttävät paljon 
jälkeläisiä, ei tarvitse elää niin kauan, sillä muuta
missa vuosissa ovat ne turvanneet lajin olemassaolon.

Tämän te kaikki hyvin ymmärrätte, mutta mistä 
sitten johtuu se, että eläimet ja kasvit ollenkaan 
kuolevat. Sehän ei ensinkään johdu edellisestä! Ei 
johdukaan, mutta tarkastellessamme erityisesti kas
veja näemmekin, ettei varsinaista kuolemaa muuta
missa ole huomattavissakaan. Vanha puu eläisi var
sin hyvin, ellei sen runko lahoish Satavuotinen halava 
olisi kyllä elinvoimainen, ellei runko jo olisi ontto 
ja mätä. Jos otamme oksan siitä puusta, voimme 
siitä saada uuden halavan, joka on vanhan suora 
jatko, siitä voisimme taas ottaa uuden j.n.e. Tällöin 
ei tuollainen vanha halava koskaan kuolisi. Kun 
se kumminkin yksin kasvaa, kuolee se, koska ulko- 
olot sitä vuosien kuluessa niin runtelevat, ettei se 
elämäänsä voisi jatkaa. Tässä on meillä siis vas
taus siihen, miksi korkeammat eliöt kuolevat. Se 
tapahtuu siitä syystä, että kuolema niille on hyö
dyllinen. Kun jälkeläiset ovat turvanneet lajin, ei 
vanhempien enää tarvitse jäädä eloon, siitä olisi 
lapsille suoranaista vahinkoa, sillä elämä runtelisi 
näitä vanhoja niin, etteivät ne enää ajan pitkään 
voisi elinvoipia jälkeläisiä synnyttää. Näin on kuo
lema siis lajille hyödyllinen, ja siitä syystä ymmär
rämme, että se luonnossa korkeampien eliöiden pa
rissa esiintyykin. Pieni, kesäiltoina iloisesti leiaileva 
päiväkorento, joka aseitta ja puolustuksetta ollen



joutuisi vihollistensa saaliiksi, kiirehtii siitä syystä 
pian munimaan munansa veteen, itse voidakseen 
sitten tehtävänsä toimitettuaan vaipua lepoon. Mi
täpä tuo kuolema olisikaan, jälkeläisethän odottavat 
vedessä kehittyvissä munissa jo ihanaa astumista 
elämään, joka on taistelua ja tointa, kehitystä ru
masta, raatelevasta vedessä elävästä toukasta viat
tomaksi hetken päiväkorennoksi.

Näin kulkee kulkuaan elämän ratas maailmassa. 
Alkueläinten kuolemattomasta elämästä siirrymme 
muotoihin, jotka ovat kuolevaisia. Mutta ymmär
täkää asia oikein. Samalla tavalla kuin lempimäs
tänne ruususta voitte ottaa oksan ja juurruttaa sen, 
täten saaden uuden ruusun, joka oikeastaan on tuo 
vanha, samalla tavalla jättävät muutkin eliöt osan 
itsestään, jälkeläiset, jotka jatkavat vanhempainsa 
elämää eli joissa vanhemmat elämäänsä uudelleen 
elävät.

Tässä nyt on tuo pohtimamme kysymys. Se oli 
ehkä hieman vaikea. Olen kyllä vakuutettu siitä, 
ettette kaikkea nyt ensi kertaa kuullessanne täysin 
tajunneet, mutta ajatelkaa jonkun ajan kuluttua 
sitä uudestaan, niin se tuntuu jo helpommalta. Kiin- 
nittääksemme yllä kerrotut asiat mieleenne, tahdom
me nyt lopuksi kerrata, mitä muistiinne tältä ker
ralta on jäänyt. — Kylli, mitä sinä muistat elollisen 
ja elottoman luonnon suhteesta toisiinsa?

Kylli: »Näennäisesti on niiden välillä suuri eroa
vaisuus, eliöt liikkuvat, tuntevat j.n.e., esineet taas 
ovat muuttumattomia. Kuten huomasimme ei tuo 
eroavaisuus ole määräävä, sillä jäädytetyt kalat 
olivat kovat kuin kivi, niissä ei ollut liikettä, ei
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aineen vaihto a, ne olivat elottomat eivätkä kuiten
kaan olleet kuolleet. Kuolleetkin esineet ovat ärty
viä, niinkuin räjähdysaineet, kun niihin jokin ulkoa
päin vaikuttaa.»

— Tuo oli komea vastaus. Voitkohan sinä, Paavo, 
näyttää, mitä sinun aivoissasi on säilynyt?

Paavo: »Elämä on happeutumista, palamista.
Koska palamme, täytyy meidän ottaa ulkoapäin 
korvausta aineenhukalle. Me syömme, siitä saamme 
korvausta sekä palaneille polttoaineille että kulu
neille ruumiin osille, eikä meidän tarvitsisi koskaan 
kuolla, ellei olisi olemassa vanhentumista.»

— No, Paavokin on oikein hyvin kuunnellut; voi
siko sitten Heikkikin jotain lisätä edellisen lisäksi?

Heikki: »Puhuttiin myöskin siitä, ettei kaikkien
eliöiden tarvitse kuolla. Alkueläimet, pienen pienet 
eläimet, joista olen nähnyt kuvia eläintietomme 
loppuosassa, jakaantuvat kahtia, ja nämä osat kas
vavat alkuperäisen eläimen suuruisiksi taas uudel
leen jakaantuakseen. Tällä tavalla ne eivät kuole, 
vaikkeivät semmoisinaan eläkään iankaikkisesti. Ta
paturma ne sentään voi tappaa.»

— Pääpiirteissään oli tuokin vastaus aivan oikea. 
Kysytään nyt viimeiseksi Kirstiltä, mitä hän on kes
kustelustamme oppinut.

K irsti: »Me opimme, miksi eläimet kuolevat, kun 
ovat kasvaneet suureksi ja synnyttäneet jälkeläisiä. 
Ne kuolivat sentähden," ettei niitä enää tarvittu, 
eikö niin? Sillä tavalla sen ymmärsin. Ei olisi hyö
dyllistä, jos eliöt eläisivät liian kauan, elämässä ne 
ruhjoutuisivat, eikä lajilla olisi niistä mitään hyötyä, 
kun jälkeläisiä jo on kylliksi syntynyt. Ne eläimet,
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jotka synnyttävät vähän jälkeläisiä, elävät pitem
män aikaa kuin ne, joilla on paljon jälkeläisiä. Sel
laiset eläimet kuin päiväkorento, joilla ei ole puo
lustusasema ja jotka eivät voi talvehtiakaan, munivat 
hyvin pian munansa, sillä muuten ne joutuisivat 
vihollistensa saaliiksi ja laji kuolisi sukupuuttoon.»

— Niin, nyt näen, että olette jotain oppineet tästä 
kaikkein vaikeimmasta luonnonhistorian kysymyk
sestä. Te olette saaneet nyt aivan toisella tavalla 
tarkastella elämää ja ulkoluontoa kuin ennen. Te 
voitte nyt pitää kuolemaa vähemmin julmana ja 
vääränä, kun ymmärrätte, että se on tarpeellinen. 
Nyt huomaatte myös, että elämä on iäinen, sillä 
kaikki eliöt elävät uudestaan jälkeläisissään!



Näyte lmiä

1. Uespa crabro.
(3-näytoksinen ilveily.) [

H e n k i l ö t .

1. Mooses Muttunen.
2. Melusiina (hänen vaimonsa).
3. P etronella ) . ......., x > tyttoia.4.. Isidora ) J J
5. Jeppe, poika.
6. Palvelijatar.
7. Tohtori Torakainen.
8. P ulliainen (hänen emännöitsijänsä).

I näytös.
Mooses ( lu k ien  sanom alehteä ) :

Mainiolta kahvi maistuu.

Melusiina:
Kohta piparkakut paistuu; 
laitoin niitä aika kasan, 
jauhoja ja voita tasan.



Petronella ja Isidora:
Mamma, mamma, saisko maistaa?

Melusiina:
Sitten kun ne ehdin paistaa.
Nyt vaan lepään hetken vainen.

Mooses:
Mamma vaan on yhdenlainen, 
aina häärää uutterasti 
vaikka iltamyöhään asti.
Etkö joisi, kahvi-kuuma!
Se ei ole hullu tuuma.

Petronella ja Isidora: {k ilva n  ka a ta m a a n )

Isidora:
Minä kaadan! Elä sinä!

Petronella:
Elä kaada, minä, minä!

Melusiina: {ottaa  m olem m at  k u p i t )

Otan vaikka kaksi noita; 
voi niit’ mamman mollukoita!

Mooses: {lukee  lehdestä )

Kuulkaa mitä uutisia, 
muiden maiden kuulumia.

Melusiina:
Lue, lue, pappa kulta, 
lehdet jäävät aivan multa;
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aikaa mull’ ei riittämiin 
ole suuriin uutisiin.

Mooses:
Äsken sattui kumma juttu, 
pitäjä on meille tuttu.
Siellä talo pienenlainen, 
jossa asuu perhe vainen. 
Vanhemmat läks’ asialle, 
lapset jäivät kotosalle. 
Leikitellen kului aika, 
mutta nyt jo alkaa taika.
Äkkiä kuin pyssyn luoti, 
niin on nykyajan muoti, 
käärme kärkäs lattialta, 
luultavasti sillan alta, 
puri sormet luihin asti, 
repi silmät, posket raatoi, 
kätkyenkin pienen kaatoi.

Melusiina:
Mitä kummaa, jestandeeraa! 
Mitä laki meriteeraa. 
Kuonokoppa nyt ei riitä, 
käärmeet kun ei käytä niitä. 
Pappa-kulta kirjoltahan 
anomus, niin tämän pahan 
varmaan sillä poistanetkin: 
kuonokoppa käärmeillekin!

Mooses:
Voishan koittaa, oonhan ennen, 
vaikka vallan ohimennen,
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hyödyttänyt isänmaata, 
jot’ ei kyllin auttaa saata.
Nyt on aika vaan niin huono, 
että vaikka käärmeen kuono 
pieni on, niin koppa maksaa, 
enemmän kuin kunta jaksaa.

Melusiina:
Mutta sitten urhoks tulet, 
missä vainen sitten kulet. 
nostaa kaikki lakkiansa, 
tuntein jalon auttajansa.

Mooses:
Todellakin näkökohta, 
joka toimeen voisi johtaa, 
jalo työ se palkan kantaa, 
kansan suosiota antaa.

Melusiina:
Niin oi, pappa, sankar5 jalo, 
kansan suosikki ja valo, . 
tittelinkin saanet siitä, 
ellei kiitokset jo riitä.

Mooses:
Kelpaa seikka aprikoida, 
voisivathan aateloida, 
vapaaherraks korottaakin, — 
voishan siksi kirjoittaakin.
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Melusiina:
Miksei kreiviks’ yhtä haavaa! 
Aloita jo kirjeen kaavaa, 
aloita jo kirjoitella.
Hae muste, Petronella!

P e t r o n e l l a :

Muste tässä.

Isidora:
Kynä, tässä.

Melusiina:
Ennen en oo elämässä 
tuntenut niin jännitystä!

Palvelijatar:
Paistos taitaa olla kystä 
koska se niin käryää.

Melusiina:
Herra jestas, nyt se jää!
Piparkakut unohdinhan, 
nyt saan kiireen oikein vinhan! (m enee)  

(J e p p e  h a a v e in e e n  s is ä ä n  a ja a  ta k a a  ,
h a a v illa a n ) .

Jeppe:
Tänne lensi ikkunasta.

• *

Mooses:
Kynä musteeseen nyt kasta.



Jeppe:
Hei, nyt tuossa luulen saavan! 

Mooses:
Pilasi mun hyvän kaavan.

Jeppe:
Ei se pääsi pakosalle.

Mooses:
Muste lensi pöydän alle.

Jeppe:
En mä myöten sentään anna. 

Mooses:
Pisteen tuohon voisi panna.

Jeppe: ( h u tk i i  ha a v illa a n . )  

Tuossa noin, nyt joudut ansaan.

Mooses:
Tämä tepsii koko kansaan. 

Jeppe:
Ropsis noin, nyt mäiskis maahan! 
Pappa-kulta, oottakaahan, 
elkää lyökö mua sentään,
Vespa crabro pääsi lentään.

Petronella: ( k m a a h a n . )  

Äääi . . .  se ampui niinkuin nuoli.
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Mooses:
Pikku Petronella kuoli!

Isidora:
Apuun apuun, rientäkäätte. 
muuten ruumiin kohta näätte.

Mooses:
Ai, hän huutaa vihlovasti. 

Isidora:
Pappa itkee katkerasti, 
mitä tehtäis tässä sille?

Mooses:
Täytyy mennä tohtorille.

J e p p e :

Annas juoksen sinne heti, 
eräs tohtor’ kerran veti 
minut maalle rimpisuosta, 
hyönteisiä kun hain tuosta.

Mooses:
Annas itikoitten olla, 
niiden vuoksi hunningolla 
talous on täällä ihan, 
nostat meihin tuiman vihan, 
tuolla lailla kun sa riehut, 
harsohaavillasi liehut.
Mikä nimi tohtorillas? 
Parantaa voit pahat pillas
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jos sun käuttas saapuu apu, 
papan pieni punakrapu.

Jeppe:
Siinäkö se ompi vainen: 
kyllä auttaa Torakainen.

Mooses:
Lähde siis sä hänen luokse 
älä mulkoile, vaan juokse.

II näytös.

( T ohtoriT oraka isen  lu o n a . T o r a k a in e n  lu kee  
ja a , e m ä n n ö its i jä  P u l l ia in e n  k a tta a  p ö y tä ä .)

P ulliainen:
Tohtori, nyt anteeks suokaa, 
täss’ ois teille hiukan ruokaa.

( T o r a k a in e n  itsekseen  k a tse lle n  h y ö n te is iä .)

Torakainen:
Vai valmiina, no hyvä, tämä Cossus cossus. 

P ulliainen:
Hyvänen aika, sanoiko hän possus?
Minäkö porsas olisin? — ei, herra Torakainen, 
se liikaa on, on edessänne nainen.

Torakainen: ( kuu h ä n tä )
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Niin, tämä on mainio, niin puhdas vikaa vailla, 
sen toukkia on paljon luulen näillä mailla.

( in n o s tu e n
Ja tästä kotelosta syntyy pian suur’ Apollo! 

P ulliainen:
Vai vielä tämä, minä, minä, suuri kollo?!
Ei sit’ en enää kestä, heti kohta lähden!

( heittääliemimaljan p ö yd ä lle .)

Torakainen:
Mikä on hätänä? Mi rymy Herran tähden?
Hän lähti pois, en ymmärrä mä tätä?
On vaimo väellä useinkin kumma hätä.
Kai uutisen hän sai nyt sokurista juuri, 
ja  sitä ostamaan ok kiire hällä suuri!
No mitä näen mä? Mua oottaa päivällinen,
Ja nälkä mulla on jo aika ihmeellinen.
Tää maistuu uskokaa ihan kuin oisi voita, 
on ruuan laitossa tuo akka aika noita.
En tiedä milloin ois hän saanut voissa paistaa.
Ja tämä kastike, maidottakin vain maistaa.

(S y ö , m u tta  k o h ta  u n o h ta a .)
Niin mitä aattelinkaan äsken perhosista:
Nää puuttuu vielä kaikki, ai, niin pitkä lista! 

.Argynnis paphia se täytyy vielä löytää, ♦
Ei tänne mahdukaan, raivata täytyy pöytää!

(. P y y h k ä is e e  p ö y d ä ltä  e s in e itä  la ttia lle .)
No mitä kummaa nyt, tais’ maahan pullat mennä.
No sama se, ne siitä kauas eivät lennä.
Vaan tilaahan mä sain, se tärkeintä on tässä.
Ei aina voikaan olla vainen mässäämässä!
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Vaan niinkö olikin, ett/en mä vielä syönyt? 
Niin on ja lautasen vaan olen rikki lyönyt.
Np sama tuo, nyt on jo liemiruuan aika 

( L i e mi  la s i in  j a  k a l ja  la u ta se lle !)  
Mistähän vaimo tuo tämänkin liemen saikaan, 
se ensiherkku on, sen päälle ryyppään kaljaa. 
No en oo mailmassa tän moista juonut maljaa. 
On liemi kylmää nyt kuin kellarista tuotu, 
ja kalja taas se on kun vilustukseen luotu. ,
No yhtä kaikki, tää käy hyvin laatuun sentään.

Jeppe: (s isä ä n ) .
Oi, herra tohtori se pääsi poijes lentään!

Torakainen: ( p u d o tta  lu s ik a n  lau tase lle )  
Se Pulliainenko jo lentään pääsi rukka!
Ei, silloin kirkontorneillekin tulee hukka, 
kun vaan tuo eukko niihin törmäisee, 1 
niin pirstat niistä vainen sinkoilee.

Jeppe:
Ei eukko, ei, vaan Vespa crabro luulen, 
se lensi ohitse juur niinkuin tuoma tuulen 
ja päristen se lensi akkunasta sisään.

Torakainen:
No, Jeppe, anna tulla hyönteisistä lisää. 

Jeppe:
Niin meidän saliin suuri otus ehti.



Torakainen:
Sen tiedon toit nyt mulle poika rehti.
On Vespa crabro harvinainen ampiainen 
se vielä kokoelmastani puuttuu vainen.
Oi kiitos siis, sä että tänne tulit,
kai lähteissäsi akkunan sä sentään sulit.

Jeppe: ( )
Oi hyvästi nyt toivo, hän sen anastaa, 
ja minä, joka keksin sen, en mitään saa.

Jeppe: (
Ei, akkuna jäi auki, myönnän erehdyksen, 
vaan kohta tohtor saatte kuulla selityksen 
Niin nähkääs Petronella . . .

Torakainen:
{n o u sten  ä k k iä  p ö y d ä s tä , n i i n  että  se k a a tu u )  

Viis nyt siitä, —
Nyt toimeen heti vaan, ei aikaa muuhun riitä! 
Hei, hae haavini ja porttöörini heti!
Kukahan taas nuo astiat ja rojut tielle veti? 
Nyt hattuni ja sateenvarjo mukaan, 
on Vespa minun, sit’ ei saa multa kukaan! 

{P o is)

Mä kuolen!

III näytös. 

Petronella:

Isidora:
Sisko täss5 on vehnäpulla.
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Mooses:
Voi, voi jos sentään tohtor pian voisi tulla;
Yks ainoakin pistos, olen kuullut, tappaa;
Mä • tukehdun! ! !. . .

Isidora:
Voi sentään kulta pappaa!

Petronella: ( h a u kka a  tä y n n ä )  
Hm, tää on hyvää pullaa.

Isidora:
Nyt se syö!
Ja auki silmänsäkin vielä lyö.
Ei kuole vielä, pappa, toivokaamme!

Mooses:
Oi kauhistus, sen kohta nähdä saamme.

(T o r  ä k ä in e n  ja  J e p p e  s is ä ä n .)
Oi, tohtor, tuossa nuori henki turtuu, 
oi auttakaa, mun sielun muuten murtuu!
Se oli ampiainen . . .  voi, ei mitään vastaa!

Isidora:
Oi, pappa, vadissa voit uuden rievun kastaa. 

Mooses: (p o lv illa a n )
Oi, tohtor, auttakaa, hän tuohon paikkaan sammuu.

Torakainen: (J ep e lle )
Mitähän isäsi noin tuossa maassa ammuu? •
Hei eespäin vaan ja etsi vaapsahaista,
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se kohta pullossa saa myrkkyäni maistaa.
Pörr, tuonne pääs’, kas noin, ei vielä pääsi, pakoon! 
Se mahdu onneks ei pienimpään seinänrakoon. 
Puks, taulu paikaltaan ja rats, nyt malja putos

maahan.
Ei hätää, semmoisen kaupasta vielä saahan.

( E m ä n t ä  s is ä ä n  p a la n e in e  .)
Nyt lensi tuonne noin!

E mäntä: ( törm äten  To r  ä kä iseen )
Oi, armas auta, auta!
On varas talossa!»

Mooses:
Ja kohta myöskin hauta!

Torakainen: (k o n ta lla a n )
Tän pöydän alle lens, sen näin mä ihan varmaan.

Mooses: ( vetää  h ä n tä  
Oi, henki pelasta nyt tyttäreni armaan!
Mitä mä tässä näen, en usko silmiäni: 
se eihän lääkär oo tuo noin,, voi kulta tytärtäni! 
Tää kyllä tohtor on, vaan lääkäri ei sentään.

Torakainen:
Sen heti aattelin, ei päässyt kauas lentään. 

Mooses:
Nyt tunnen miehen mä se onhan Torakainen. 

Torakainen:
Voi Jeppe turha työ! Tää vaan on sontiainen.
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Mooses: ( hänen ka u la a n sa )  

Oi kiitos, tohtori, te kiven vierititte 
mun sydämeltä pois, kun seikan ilmaisitte. 
Ei Petronellan siis viel’ kuolin hetki lyö!

Torakainen: ( )
Tuo kuoliako nyt vois, mi vehnäpullaa syö.

«



2. Itikkalan Ihmeellinen Pelastus.

Koulunäytelmä palkinnon jakoa varten.

Henkilöt.
P uheenjohtaja 
Maanviljelijä 
Leipuri 
Teurastaja 
K irjakauppias 
Kangaskauppias 
Herkkukauppias 
Saunan omistaja 
Pormestari 
Skararaeus Pörriäinen, 

fessori.

Itikkalan kaupungin valtuusto.

Hyönteistieteen pro-

Sakari
Pertti
E nsio
Olavi

Koulupoikia

I.

Valtuuston istuntosali, pöydällä asiakirjoja, pu
heenjohtajan nuija, vaalimaljakko j.n.e.
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P uheenjohtaja:
Nyt on meillä paha pula, 
kenen sydän siit’ ei' sula? 
kun on kauhu kaupungissa 
kunta kohta konkurssissa, 
missä vaan on syötävätä, 
siellä itikoista hätä.

Maanvijelijä:
Mun on pellot kaikki syöty, 
ihan niinkuin poikki lyöty, 
eikä lehmienkään hyöty 
korvaa hukkaa, ne on myöty.

Leipuri:
Mulla ennen hyvät pullat, 
nyt on jauhot niinkuin mullat, 
kun vaan kurjuuteni näki, 
kääntyi ovessa jo väki.

Teurastaja:
Kävi meillä terveet, linkut 
houkutteli oivat kinkut, 
nyt en muuta tee kuin huokaan, 
pihvit meni matoin ruokaan.

Kirjakauppias: 
Viisauten’ oli visuus, 
myytiin mulla kirjallisuus, 
jota osti viisaat, moukat; 
lopun siitä teki toukat.

\



Kangaskauppias:
Viisas kintaat pöytään paiskaa, 
koi se syö ja ruoste raiskaa: 
sametit ja kankahat 
syövät suuhun itikat.

Herkkukauppias: 
Ihmiset ok ennen villit: 
juustot, voit ja herkkusillit, 
luumut, keksit, makkaratkin 
kelpas silloin, nyt on kato 
kassassa ja muussa mato.

Saunan omistaja:
Sauna mulla, kuten tietää 
jokainen, mi kylvyn sietää, 
suuret tulot oli mulla, 
nyt ei kenkään tahdo tulla 
enää saunaan pestäväksi, 
eilen vasta eräs läksi 
ovelta jo pakosalle 
katseltuaan lattialle, 
sinne katsoin myöskin minä, 
mustina ja kiiltävinä 
ryssäntorakkaa näin monta.
Voi mua miestä onnetonta!

Pormestari:
Anteeks, parahkraahvi vakaa 
kuuluu kaiken tämän takaa, 
voisko kenkään neuvon jakaa? 
keino löytää koettakaa!
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Kaikki:
Pellot mustat, liha mätä, 
voista hyvästä on hätä, 
kankaat täynnä ovat koita, 
madot syövät viikunoita, 
jauhot vaan on toukan lantaa, 
sokuri kuin maantien santaa, 
kirjat kauniit madon syömät, 
mielet niinkuin taudin lyömät.

Pormestari:
Sikspä seikan ymmärtäin, 
ajattelen mä itse näin: 
kun nyt paha perii maamme, 
ekspertti me kutsukaamme!
Tunnen miehen taitavan, 
siksi teille ehdotan: 
kutsukaamme hänet. tänne, 
tuhot poistaa kärsimänne 
professori tietäväinen 
Scarabeaus Pörriäinen.
Syyt hän keksii kärsimykseen 
ryhtykää siis äänestykseen!

P uheenjohtaja:
Sulettua äänestystä 
ehdotan, ei viivähdystä 
asiamme sällikään,

(o so tta en  m a lja a )  
liput tähän kootaan!
( L ip u t  k ir jo te ta a n  ja  p is te tä ä n  m a lja a n )  
Täss’ on vaalimalja vakaa,
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päätöksen se varman takaa.
{O ttaa  l ip u t  ja  la skee  ä ä n e t.)
Merkitköön nyt kirjurimme, 
mitä tässä äänestämme!
Kolme, neljä, viisi, kuusi,

{P u h e lu a  k u u lu u )
Tuki siellä heti suusi, 
ettet sotke laskujamme, 
muuten sinut erotamme, 
seitsemän ja kahdeksan, 
siin on kaikki laskehan!
Päätös kuuluu: kutsutaan 
Pörriäinen auttamaan.

{P o rm e s ta r i p o is tu u  k u ts u m a a n  p ro fesso r ia )  
Nyt voi onnen päivä koittaa 
professori vaivat voittaa.

{H e tk e n  va itio loa )

SCARABAEUS PÖRRIÄINEN!
{s isä ä n  p o rm e s ta r in  k a n ssa )  

Päivää, päivää, luulin juuri, 
että teili’ on hätä suuri.

Kaikki yhdessä:
{k u te n  a ik a is e m m in )

Pellot mustat, liha mätä j.n.e.

Pörriäinen:
Ai, ai, ai, on seikka vakaa, 
sietää koettaa korvan takaa, 
neuvon saa se, joka makaa, 
valiokunta asettakaa.
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Kaikki yhdessä: 
Sillä aikaa menee hukkaan, 
mikä viek ei mahtunukkaan 
matoin mahaan murkinaksi, 
siirtäin ei käy paremmaksi.

Pörriäinen:
Siis me heti alkaa saamme, 
tuhon syitä tutkikaamme. 
Mikä teillä olikaan, 
ehkä toukat nähdä saan, 
oh ne tunnen, eureka!
Musca vomitoria.
Entä teidän, mainiota, 
niin se kömpii, katsos tota 
potkii niinkuin aika ukki 
Tenebrio, jauhopukki.
Missä teidän elukkanne, 
ehkä irti taskussanne?
Niit’ on tässä yks’ ja kaks’, 
Anobium pertinax.
Mitä teillä antakaahan, 
elkää pudottako maahan, 
mitä tässä näenkään:
Blatta se on nimeltään.
Nyt on tehty tutkimukset 
tosiseikkain tunnustukset, 
nyt voi käydä toimeen heti.

P uheenjohtaja: 
Johtopäätöksensä veti 
Scarabaeus kiireisesti,
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tuskin minuuttia kesti, 
heti tuloksen hän tiesi, 
mikä ihmeen viisas miesi!

Pormestari:
Herra Pörriäinen, suokaa 
anteeksi ja juoni luokaa, 
esittäkää keino, josta 
seurais pääsy ahdingosta!

Pörriäinen:
Mulla vaan on keino yksi, 
jos se tulee päätetyksi, 
silloin näin mun kuuluu vala: 
pelastettu Itikkala!

Kaikki:
Mikä, mikä, kertokaatte! 

Pörriäinen:
Valmiina sen multa saatte. 
Tunnen erään lyseon, 
jossa monta poikaa on, 
voitte mennä Sortavalaan 
tuomaan pojat Itikkalaan.

P uheenjohtaja: 
Emme oikein ymmärrä, 
teidän syvää mietettä.

Pörriäinen: 
Rannalla on Laatokan 
kaunis Sortavala,
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siellä taas on lyseo 
niinkuin veessä kala, 
lyseoss’ on poikia 
lähes kolmesataa, 
jotka siellä kulkevat, 
missä madot mataa.
Missä vaan on itikka, 
sieir on heti poikia, 
myrkkypullot, haavit heillä 
ain on mukanansa teillä, 
pojat kaikki loukot tutkii 
pienimmätkin sopet sutkii, 
löytää perhot, koppiaiset 

• paarmat, luteet, vaapsahaiset!

P uheenjohtaja:
Niin siis pojat tänne tuomme 
uuden Itikkalan luomme, 
jos on hyöty suur, niin paksu 
heille myös on palkan maksu!

II.

Poikien työhuone. Pojat valmistamassa hyönteis- 
kokoelmiaan. Ilta.

Sakari:
Täysi työ on mulla tässä 
nähdä lampun hämärässä 
kaksi karvaa vähemmän 
pitäis tolta löytyvän,



kun taas tällä pitäis olla 
sukaa kolme ohimolla.
Mitä tässä — kauhistus 
harvinainen Tomicus!

P ertti:
Onko sulla kaksi niitä? 
vaihtoon se ei muuten riitä, 
annan sijaan Meloen 
kas niin suuren sinisen.

E nsio:
Elä vaihda siihen pois 
huonopa se kauppa ois, 
minä annan Machaon 
taikka Pikku-Apollon.

Sakari:
Sama tuo, vaan kumpaisetki 
vastavaihdoks’ antanetkin.

Pertti:
Kyllin on jos lisäilen 
kauppaan surukärpäsen.

Sakari:
Lisää vielä Pertti vähän 
Tomicuksen panen tähän.

P ertti:
Sakari hän kaupat tietää 
lisätä mun vielä sietää
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Nurmiperho täss’ on sulle 
Tomicus sä anna mulle!

Sakari:
Anna vielä Macroglössa, 
täss’ on loma laatikossa, 
johon vielä sopis’ yksi.

Pertti:
Tulkoon kauppa päätetyksi. 

Olavi:
Mikä tämä perho onkaan? 
nimen kirjotin päin honkaan.

Sakari:
Sehän vain on heinähukka, 
etkö sitä tunne rukka?

Olavi:
Tunnetko sä ehkä tätä 
kivein alla piilevätä.

Sakari:
Sehän lienee pihtihäntä 
kun on siipi lyhytläntä.

Olavi:
Eikös mitä, iskit harhaan 
lyhytsiiven kaikkein parhaan, 
ristit väärin Sakke polo, 
kerskurin on palkka nolo!1
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Ensio:
Valmiina on ampiaiset.

Pertti:
Mullaftaas on koppiaiset. 

Sakari:
Perhoset mä valmiiks’ laitoin. 

Olavi:
Kiitäjältä sarven taitoin.

E nsio:
Kohta työ on valmis tää, 
jaksa en mä enempää.
Perhot eivät pakoon lennä, 
nyt jo aijon maata mennä!

Sakari:
Aivan oikein, oiva tuuma, 
jo vaivaa muakin unen huuma 
ja silmiäni kirveltää, 
en jaksa tehdä enempää.

Pertti:
Mua myöskin nyt jo nukuttaa 
ja aivot työstä sekoaa.
Nyt mennään maata eikö niin, 
mä muuten menen horroksiin.

Olavi:
Ei mulla mitään sitä vastaan, 
tään vielä laitan ainoastaan,
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ja sitten kilvan koittakaa, 
ken ensin riisutuksi saa.

(S u o r iu tu v a t  levolle.
( A a m u l la  a ik a ise e n . P ö r r iä in e n  ).

Pörriäinen:
No päivää pojat, mitä näen 
on uni vienyt nuoren väen.

(R a v is ta a  p o ik ia )
No unta tää on peijahinen, 
on 1 katsantonne kummallinen.

Pojat yhdessä:
Mä unta näin . . .

Pörriäinen: 
ja kuorsasitkin!

Pojat yhdessä:
Mä juoksin äsken tietä pitkin.

Pörriäinen:
Viis unista, ne jättäkäätte, 
minussa lähetin te tässä näätte, 
mä olen valtuutettu kysymään, 
jos täällä tuumaani vaan yhdytään, 
on Itikkala matoin syömä 
ja kohtalonsa kova ryömä 
se uhkaa siellä asukkaita 
ellemme tuumaa tukkoon laita.
Siis nallikat sain käskyn sieltä 
kysellä oisko teillä mieltä
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apuhun rientää Itikkalaan 
palkinnon siitä vielä salaan.
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Pertti:
Oi professori, tunnettehan pojat, 
miss’ on vaan aidat, suot tai järvet, ojat 
ne siinä housut repii, kengät märäks laittaa 
ja lopuks5 ehkä vielä niskat taittaa.

Sakari:
Niin tämän tiedätte, te vanha ystävämme 
kun palvelusta pyydätte, niin oomme mielissämme 
vaan nyt ei ymmärrä, mä luulen, vielä kukaan, 
mihinkä tähtäätte, vaan kaikki heti mukaan 
varmasti rientävi, kun seikat selvitätte.

Pörriäinen:
No hyvä pojat, siis sen pian ymmärrätte: 
te pyytäkäätte pois itikat kaupungista, 
on niistä mulla nyt mukana pitkä lista, 
kun työnne tehty on, niin saatte palkan siitä 
jollei vain hyönteiset, ne jotka saatte, riitä.

Olavi:
Vai siinä kaikki on, se menee leikin lailla, 
ei kohta itikkaa saa nähdä niillä mailla.

E nsio:
Siis myrkky pullot nyt ja haavit sekä neulat 
jos tarvitsemme, niin on paras ottaa seulat — 
ja turvelaatikot ja muistikirjat mukaan! 
tämmöistä pyyntöä ei vastustaa voi kukaan!
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( Kaikki  p o ja t ja  P ö r r iä in e n  la u la va t):

Kiiruhtakaamme, kohta me saamme 
itikoita runsaasti haavilla, 
silloin on hupa, koulusta lupa 
eikä ne läksyt rasita.
Myrkyt ja pullot, reppuhun sullot 
kohta on saalis runsas jo suu 
haavi kun leijaa, se perhosen peijaa 
pullohon pistät jo vangitun.

Pörriäinen yksin:
Aeschna, Locusta, Carabus musta 
kaunis Vanessa urticae 
Suuren Apollon, tyhmän ja kollon 
haaviini kohta jo vangitsee.

Kaikki yhdessä:
Siis rientäkäämme, muuten me jäämme 
moisesta huvista vallan pois, 
leikki nyt alkaa, kiiruhda jalkaa, 
että se notkea jahdissa ois!

III.

Valtuuston istuntosali juhlallisesti koristettuna 
Valtuusto, pojat ja Pörriäinen, juhlayleisöä.

Valtuuston puheenjohtaja:
Nyt saanen läsnäoleville ilmoittaa 
on kaupunkimme vapaa vaivastansa



ja huojennuksen huokaukset kohoaa 
ja juhlivana kulkee koko kansa 
Pelastus tullut on jo vaivastamme 
sen julki nyt me tässä tunnustamme, 
vaan vielä mainita mun sentään pitää, 
mitenkä kiitollisuus mielessämme itää.
Me lyseosta kauniin Sortavalan 
avuksi saimme kunnon poika parven, 
mi pelasti ja auttoi kaupunkimme alan 
ja pani ulkumahan runsauden sarven.
Ja siksi valtuusto on päättänytkin 
palkinnot jakaa tästä urotyöstä, 
mi kaupunkimme 'nosti turman yöstä 
kun uhkas’ sitä perikadon kytkin.
Ja siksi kutsun tässä kaikkein nähtäviksi 
ne pojat jotk’ on tulleet kuuluisiksi 
ja palkitsen ne kunkin arvon mukaan, 
ei lahjatta saa jäädä heistä kukaan.
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3. Linnen luokat.
Kasvitieteellinen leikki.

Henkilöt:

Veikko Huttunen 
Eero S eppänen 
Ilmari|M elanen 
Aarne ̂ Rainio 
Juhani Jotuni

Lyseon II luokan oppilaita

Näyttämö: Suuri poikain asuinhuone, jossa on 
neljä makuusijaa, kaksi pöytää, kirjahylly, hyönteis- 
laatikoita, karttoja, luistimia, suksisauvoja j.n.e. 
Pojat järjestävät kasvejaan ja lukevat Linnen 
luokkia.

Veikko:
Voi kuin nää kasvit on haljut, 
päämme on kohta jo kaljut, 
sittenkin tohtori pauhaa:
»Elkää te nauttiko rauhaa, 
ennenkuin päässä on läksy!» — 
Mieleni vallan on äksy.



Aarne:
Samoin on mieleni mulla, 
neloset taitavat tulla!
Vaan en minä päntätä jaksa 
työni ei vaivoja maksa.

Ilmari:
Liimaan, laitan ja siistin. 
Puuttuvan kasvin mä niistin 
veljeni herbariosta.

Veikko:
Varo jos tohtori nostaa 
keräjät kamalat siitä!

Ilmari:
Kasveja muuten ei riitä. 
Tohtori sittenkin suuttuu, 
kun toisesta luokasta puuttuu 
keväällä määrätty malli.
Eikö hän sentään mun salli 
veljeni ̂ kasvia käyttää, 
kun se niin kauniilta näyttää.

Eero:
Kasvini kaikki on mulla, 
tenttikin niissä vois’ tulla. 
Päässä ne vihdoinkin pysyy, 
vaivaa se paljon vaan*kysyy. 
Vaan mitäpä vielä onftuokaan: 
ruumiini riutuu j.a huokaan 
Linnen luokat kun muistan.
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päätäni turhaan mä puistan, 
hulluksi lopuksi tulen, 
siksi jo kirjani sulen. '

Veikko:
Pannaan jo poikaset maata, 
luokkia muistaa en saata.

E ero:
Minäkin aattelen samaa, 
väsymys luitani lamaa.

Aarne:
Kello on kahdeksan vasta, 
katsopa kapalolasta 
kehtohon vainen se halaa, 
mieleni jäälle se palaa.

Ilmari:
Oikein sinnepä salaa 
riennämme, kuukin jo valaa 
hohteensa kirkkaalle jäälle, 
tulin jo hyvälle päälle.

Aarne:
Nukkukaa nyt tuttivauvat, 
missä on sukseni sauvat, 
nyt emme enää tee työtä.
Kiiruhda jo! Hyvää yötä!

{ I lm a r i  ja  A a r n e  p o is tu v a t)

Veikko:
Minua vaivaa sentään Linnen luokat, 
mitenkä päähän sais ne painumaan,
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se onhan kaikki selvää niinkuin vettä, 
kun sitten voisi kaiken muistaa vaan.

E ero:
Mä olen koettanut ja hikoillutkin työssä 
ja päntännyt niin että päätä pakottaa, 
vaan sittenkin on kaikki pimeää kuin yössä, 
en päähäni mä niitä koskaan saa.
Siis mennään maata, jätetään jo työmme, 
ehk’ uni uutta voimaa meihin luo, 
kun s;tten aamuluvun jälkeen kirjat päähän lyömme 
niin eiköhän jo muistiin mahdu luokat nuo.

Veikko:
Ei, koetan vielä sivun pitkä luku, 
se ei voi sentään olla aivan mahdoton.
Jos et sä jaksa, riisuudu ja nuku, 
viek aamuir aikaa kertailuhun on!

( E ero riisuutuu, m enee  levolle. V e ik k o  lukee . K o lk u 
tu s . J u h a n i  s isä ä n )

Juhani:
Kah terve Veikko! — Eero-poika makaa!
Vaan Veikon aina löytää kirjojensa takaa.
Vai ahertelet, mitä, Li. nen luokat lahkot?
Voi pojat poloiset, voi koulun tenttitahkot!

Veikko:
Or hyvä ilkkua, jos osaat luokat varmaan, 
vaan sanon sulle: tukan saan ma harmaan, 
nnenkuin opin ne — vaari paina Jussi puuta!
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Juhani:
Vai sekö vaikeus! Ja eikö mitään muuta?

Veikko:
No siirä kyllin! Luokat jos vaan taidan, 
niin vaihdan huoleni kuin sunnuntaisin paidan, 
ei sitten pelkoa, ei enää aherrusta, 
ei silmäin särkyä, ei enää rasitusta.

Juhani:
Veisaa viis sä huolistasi 
koht’ on luokat muistissasi.
Häiritkäämme Eeron unta,
heittäkäämme päälleen lunta,
hänkin hieman kuulla saa,

että luokat oivaltaa. ( E ero  , va s tu s ta a ).

Kasvit ilman kukkia 
luokkaan Cryptogamia 
viet, ja muut voit jaottaa 
oikotietä luistavaa. 
Yksineuvoisia vaan 
seuraavissa tavataan:
Mono- sekä Dioecia 
ovat yksineuvoisia, 
Polygamiassa yksin 
tapaat, sentään vieret yksin 
yksineuvoiset ja kaksi
neuvoiset, nyt viisaammaksi 
varmaan tulet.
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E ero:
Kuules Jussi

sule hetkeks’ järkes' pussi,
(o ttaa  p a p e r ia  ja  k y n ä n )  

että ehdin muistiin panna, 
nyt joToppis julki anna!

Jussi:
Muilla kukat täydelliset 
tieteelliset, emilliset.
Katsokaamme heteitä, 
ovatko ne yhdessä 
taikka emin yhtyneinä 
niinkuin kattoon yhtyy seinä. 
Pölyä-, Dia- ja Monadelphia: 
heteet yhdyspalhoisia, 
ponnet taas on torvena 
luokass’ Syngenesia 
Gvnandriaan arvannet 
kuuluu emiheteiset.

Kaikki heteet irrallaan 
ovat toinentoisistaan 
seuraavissa luokissamme, 
nekin jakaa koetamme; 
niistä vainen kaksi 
tulee vaikeemmaksi.
Molemmissa heteitä 
löydät oikein monta, 
jos et niitä ymmärrä, 
voi sua onnetonta,
Lue siksi seuraava
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oikein hyvin ulkoa:
Kukkapohjus lavea, 
usein niinkuin maljana, 
siinä heteet laidassa: 
luokka Icosandria 
Kukkapohjus varren lailla, 
leveätä laattaa vailla, 
heteet sikiäinten alla 
näin on Polyandrialla.

Nyt on luokkaa kolmetoista 
jäljellä ja varmaan noista 
selvän saat, kun muistat vainen 
heteen pituus yhdenlainen 
yhdentoista luokan on 
tuntomerkki verraton.
Näiden eron määräät sitten 
katsomalla pikimitten 
kunkin hedeluvun noista: 
yhdestä ja kahteentoista.
Nyt on jäljellä kaksi vaan:
Di- ja Tetradynamiaan 
viet ne kasvit, jotka muihin ei sovi, 
virheille tässä on avoinna ovi, 
siksi mä annan muistettavaksi: 
lyhyttä hedettä näillä on kaksi.

{ A a r n e  ja  I lm a r i  tu le v a t s is ä ä n )

Aarne:
Hei kun on lystiä jäällä 
kirkkaalla kuutamosäällä, 
takki ja lakki vaan päällä! —
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Aa — rohvessyör Jussi on täällä! 
Iltaa, kämmentä paiskaa!
Katsopa Eeroa laiskaa, 
sängyssä viruu, voi raiskaa 
mistäpä intoa saiskaan?

Ilmari:
Kylläpä hauska ok retki, 
myöhään tais’ kulua hetki, 
nyt en päntätä saata, 
hetipaikalla panen jo maata!

Jussi:
Täällä on tehty jo työtä, 
sanonpa siis hyvää yötä!
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4. Karttaleikki.
Runonäytelmä.

Henkilöt:

Maapallo, Europa, Aasia, Alrika, Pohjois-Ame- 
rikka, Etelä-Amerikka, Austraalia, Suomi, Venäjä, 
Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Englanti, Itavalta- 
Unkari, Ranska, Espanja, Italia, Balkaninniemimaa.

Kullakin esiintyjällä on maatansa kuvaava puku ja paitsi sitä 
vielä selvästi piirretty kartta rinnallaan. Maapallolla on päällään 
rautalankarenkaista kyhätty, paperilla päällystetty maapallo, josta 
pää, kädet ja jalat pistävät esiin. Itävalta-Unkari esiintyy ikään
kuin siamilaiset kaksoset, rinnassa on yhteinen Itävalta-Unkarin 
kartta. Lava rajoitetaan kolmella seinällä, jotka saadaan pane
malla pystyyn karttatelineille erilaisia kyllin suuria luokkakarttoja. 
Esirippua ei tarvita. Maapallo tulee näytöksen alkaessa karttojen 
seuraamana näyttämölle. Kappaleen lopussa poistuvat taas kaiki.

M a a p a l l o :
Mä olen teidän äiti vakaa, 
maa-pallo edestä ( k ä ä n ty y  se lin ) ja takaa, 
mi viisaudet teille jakaa 
ja pyörii eikä koskaan makaa.
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Kartat:
Oi äitimme, sa suuri maa,
jos meitä tarkastella kannattaa,
niin korjaa virheemme ja ohjaa meitä.
Olemme täynnä lahtia ja niemekkeitä, 
käy joet, vuoret, rajat poikin pitkin 
ja läpi vuorten vielä tunnelitkin.
Yks5 meiss’ on vihreää, yks’ sinistä tai mustaa, 
yks’ tietää järveä, yks’ jokea tai pustaa, 
tuos ompi tomumaata, tuossa joen uoma; 
ja kaikki yhteensä on luojan laaja luoma.

Maapallo:
No hyvä, lapset: Suomi, Venäjä ja Saksa------
on mulla, sanon heti, lyhyt taksa: 
ellette neuvojani seuraella jaksa, 
ei silloin mitään hyvää odotella maksa.
Mä olen silloin teidän äiti vakaa,
mi teille,pojat,tästä ( h e r is tä ä  k e p p iä )  palkan jakaa
ja silloin Moosekset te odottakaa,
käy silloin tanssi teille edestä ja takaa.
Siis alkakaamme, tässä saamme 
aluksi luetella rajat maamme.

Suomi:
Pohjanlahti, Kemijoki ( n ä y  o m a lla  k a r ta lla a n )  

Maapallo:
Mitä roskaa! Eihän toki.

Suomi:
Suomen sekä Pohjanlahti, 
joki tässä rajavahti,
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tässä lisäks’ syrjäjoki.
Idässäpä Suomi koki
metsään rajan kaataa jotta — — —

V e n ä j ä :
Maammo maamme, eikö totta, 
kysy multa, aika sotta 
on tuo Suomi, pikku rotta 
niemi Venäjästä vaan.
Nyt kai minä vuoron saan.

M a a p a l l o :
Hiljaa siellä, Ruotsi alkaa!

R u o t s i:
Tiikerill’ on kaksi jalkaa, 
katso tässä selkärankaa.

M a a p a l l o :
Keri vielä järkeslankaa!

R u o t s i:
Venneri, Jelmari, Meelari, Siljan.

M a a p a l l o :
Vaikka sä kertasit järvesi hiljan 
et sinä muista, sa Pitkäsen Petteri1, 
että on Vennerin vieressä Vetteri.

1 Tähän valitaan poika, jonka nimi todella on Pekka, 
taan vaan sukunimi tarpeen mukaan, Tyttö- ja yhteiskouiui . 
voivat säkeet kuulua:

Ruotsi: Venneri, Jelmari, Meelari, Vetteri.
Maapallo: Käy kuin hameen ympäri ketteri.
Mutta pettipä muisto nyt Huovisen Hiljan:
Ruotsissa vielä on ihana Siljan.



Ruotsi:
Tukholman satama kauan on jäässä. 
Kalmari melkein on Ruotsin alapäässä, 
siellä on sulana satama ja meri.

Maapallo:
Jopa se Ruotsi jo tietonsa keri.
Sitten on Norjalla kertomisen valta, 
nouse jo ukko sun tunturisi alta!

Norja:
Kaikki on parahinta kaikesta mulla, 
kempä nyt kilpahan uskaltaisi tulla. 
Mulla on vuonoja, vuoria, turskaa, 
aaltoja, jotka laivoja murskaa, 
sadetta paljon ja matkailijoita.
Turhaan en minä suutani soita.

Tanska:
Paljon sä puhut, mun veljeni oma, 
Tanska on kumminkin kaunis ja soma: 
Själlanti viljan runsahan antaa,
Möen se liituvuoria kantaa,
Jyllanti tosin on paljasta santaa, 
mut’ katso sen keltaista hietikkorantaa. 
Jos sulia Norja on Dovre ja Drammen, 
niin siinä on virtesi loppu ja ammen! 
On meidän kaupunki kaunoinen 
tuo Kööpenhamina suuri 
ja ihan suurin ylpeys sen 
on pyöreä torni juuri.
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N orja-.
Jos tornin Norjassa arimois 
joku rakennusmestarinero 
niin pyöreempi vielä se torni ois. 
Siin on Norjan ja Tanskan ero.

E u r o p a :
Anteeks maammo, minun maani 
tilaisuutta aina vaanii 
saadaksensa taistoon nousta 
jännitellä vainon jousta.

M a a p a l l o : 
Myönnän, että lapses omat 
ovat aika kelvottomat, 
näytä, mihin itse pystyt, 
pane käyntiin neronystyt!

E u r o p a :
Neckar, Main ja Mosel on 
Reinin alkujuuret,
Seine, Loire, Dordogne, Garonne 
Ranskan joet suuret,
Iller, Lech ja Isar, Inn,
Drava, Sava, Morava,
March’in, Theissin muistankin, 
Pruth on paikkans saava.

M a a p a l l o :
Hyvät tiedot, jatka vainen 
opintiellä eteenpäin.
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V e n ä j ä :
Muir on kyky yhdenlainen, 
maastani mä kerron näin: 
Suhona, Vytshegda ja Dvina 
on aivoille vaiva ja piina, 
ja Veiksel, Bug sekä Niemen, 
kas siinä on oppini siemen,
Ural sekä Volga ja Don 
ne eteläosassa on,
Oka ja Kama sekä Vjatka, 
on niihin merestä matka,
Donetz sekä Dnjepr ja Dnjester, 
Prut, pääjoki Bug sekä Siestar! 
On Väinä- ja Terek Kura 
nyt jäljellä vielä Hurra!

M a a p a l l o :
Kas siinä on oppia syvää, 
ja varmasti paljonkin hyvää 
sä kertoa taitaisit vielä.

V e n ä j ä :
Olen vaatimaton, enkä kiellä!

M a a p a l l o :
Nyt ala Saksa, tällä erää, 
et varmaan muille anna perää.

S a k s a :
Kuin tikka olen kirjava, 
kuin mekko täynnä paikkoja. 
Mä olin mahtava liittovalta:
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näät eri värejä kaikkialta.
Minä Pohjois-Saksasta alankin, 
muistan Lippen, Waldeckin, Anhaltin 
sekä Oldenburgin ja Braunschweigin, 
viek on Mecklenburg ihan pohjoisin. 
Nää oli herttuakuntia vaan, 
lisäks’ vapaat kaupungit mainitaan, 
on niitä Lubeck, Bremen ja Hampuri, 
joka on niinkuin Saksan tampuri.
Oli kuningaskuntaa lopuksi kaksi: 
suuri Preussi ja pieni Saksi.
Thiiringin valtiot muistaa jaksaa,
ne kun on keskellä kaunista Saksaa.
Etelä-Saksan valtioista
voin minä seuraavat teille toistaa:
VVurtemberg, Bayern, Hessen ja Baden.
Sitten jo sarjani ehjäksi saaden
mainitsen kumartain lopuksi vaan:
Elsas-Lotringin valtiomaan
hiljan anasti Ranskanmaa,
saa nähdä jos Saksa sen takaisin saa?

M a a p a l l o :
Mikä kumma otus tuo, 
kaksi kättä, neljä jalkaa, 
etkö kaskuas voi alkaa, 
kuulla nimes nyt mun suo!
Kuuluu niinkuin paaden alta:
Unkari ja Itävalta.

I t ä v a l t a - U n k a r i:
Kaksoisia olimme, 
vaalea ja musta.
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I t ä v a l t a :
Mulla oli vuoria.

U n k a r i:
Mulla taasen pusta.

I t ä v a l t a :
Mulla Wien ja Gratz, Triest.

U n k a r i:
Mulla Fiume, Buda-Pest,
Szegedin ja Kolosvar.

I t ä v a l t a :
Velikulta, tottamaar
Lemberg, Briinn ja Prag tok" voittaa.

U n k a r i:
Itävalta suutaan soittaa, 
tokko moista sulia on, 
kun on Ferty, Balaton.

I t ä v a l t a :
Mulla alpit ihanaiset.

U n k a r i:
Transsilvanit samanlaiset.
Ne nyt ovat viety multa!

I t ä v a l t a :
Elä "sure kuoma kulta 
samoin laita munkin lienee.
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U n k a r i:
Kuka loput multa vienee.

M a a p a l l o :
Ennen yhteen kytketyt 
kulkee eri teitä nyt.
Sota mahdin heiltä riisti 
Rumania osan niisti 
Ken' se hopun sitten vei.

I t ä v a l t a :
Böhmi: Tsehhoslovakei!

^Ra n s k a :
Mä nousin sorron ja ikeen alta, 
olen näet mahtava tasavalta, 
olen taitehen koti ja muotien kehto, 
ja hienon käytöksen ainoa ehto 
on tuntea tapani, taitoni, kieleni 
ja sittenkin vapaa on mieleni.
Joet Europa multa jo mainitsi, 
toki suurimman sentään se unhotti 
ja siksipä liittyy nyt luetteloon 
Sveitsistä alkava, mahtava Rhone 
ja koskapa tarkka ja tietävä oon 
lisään siihen: Isere ja Durance sekä SaoneS

M a a p a l l o :
No miten nyt Englanti jaksaa, 
miten paljon hiilesi maksaa, 
puhu selvästi niin että naksaa, 
vaikk’ oisikin vaan siansaksaa.
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E n g l a n t i:
Firth of Solvay, Firth of Clyde 
matkanmäärä on Port Said,
Firth of Lorn and Moray Firth 
Firth of Forth.

M a a p a l l o :
Jo suusi sulje, 
kenenkään ei kieli kulje 
moisen föfin, fofin mukaan, 
jo t’ ei lausua voi kukaan.

E n g l a n t i:
Shetland, Orkney, Man ja Silli.

M a a p a l l o :
Brittein poika nyt on villi.

E n g l a n t i:
Anglesey ja Staffansaari.

M a a p a l l o :
Suomeks pisti tottamaari.
Paras jatkaa Espanjasta, 
jo t’ ei*liiat sateet kasta.

E s p a n j a :
Mannermainen ilmasto, 
keskellä on Toledo,
Madrid siitä vähä matkaa,
Granada se sarjaa jatkaa,
Malaga ja Taragona,
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Cartagena, Barcelona, 
kaikki viihtyy rantamailla,
Valencia viell’ on vailla 
niinkuin Cadiz, Malaga.
Näiir on vanhaa mainetta.
Suolaa tuotta Cadiz, toista 
kehutahan rusinoistaan.

M a a p a l l o :
Saapas siinä, vanha tuttu, 
haasta vuoroos hauska juttu.

I t a l ia :
Muir on silkit, mulF on viinit, 
tulivuoret, Apenninit.
Po’t ja Aarnot, Tiberit.
Calabrian ketvelit.
Kuka mua voittaa voisi, 
ken ei Roomaa nähdä soisi,
Napoli, Firenze, Pisa,
Genova, Milano, siis sa 
muista lopun sarjassa 
muodostaa Venezia!

M a a p a l l o :
Kuule sä Europan rauhaton kolkka, 
kansasi kieliä kummia solkkaa! 
Mitähän ihmeitä lienee sulia, 
nyt. on vuorosi, annapa tulla!

B a l k a n in n ie m im a a : 
Käännä silmäsi länteen päin! 
Jonian saaret mä "muistan näin:
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Korfu, Leucas, Ithaka,
Zante, Kefalonia.
Paljon olen hikoillut pänttäilemässä, 
Arkipelagin saaret on tässä:
Lemnos, Lesbos, Chios ja Samos,
Rhodos, Andros, Naxos ja Paros. 
Vaikkakin ahertaa, niin oppii niin vähän, 
ne, jotka unohdin, ne liitän mä tähän. 
Kytherea, Kandia,
Thasos, Samothrakia.
Paljon on saaria kuuluisia 
historiassa muistettavia,
Patmos, Thera, Delos,
Karpathos ja Melos.
Kun saaren Euboian mä vielä muistan, 
niin kolme nientä mä suustani suistan 
Kalkidike, Attika,
Peloponnes, (Morea).

M a a p a l l o :
Aasiaan käännämme katsehet nyt,
Europa hyvin on läpäissyt.
Vastakohtien jyrkkä maa 
vesistöistään meille kertoa saa.

A a s ia :
Balkash, Baikal, Kukunor,
Lobnor sekä Araljärvi, 
älä siitä vettä särvi!
Kaspian ja Kuolleen meren 
yhtä suolainen on vesi 
kelpaamaton janollesi.
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Vettä jos sä tahdot juoda, 
joet suuret sen voi suoda, 
Ob on suuri, perää ei 
sille anna Jenisej.
Chatanga, Olenek, Lena 
ei unehtua sentään saa. 
Suora Jana, Indigirka 
polvijalka on kuin sirkka, 
Kalyma sitten hiljalleen 
virtaa mereen pohjoiseen, 
Anadyr, Amur, Hoangho, 
joll’ on kiinalainen lanko, 
Sikiangiir sama loppu, 
arvatkaa on mulla hoppu. 
Sonka, Mekong ja Menam, 
Saluen ja Iravadi, 
kauempana Mahanadi, 
Bramaputra-Ganges-pari 
sekä Krishna, Godavari. 
Satledsh, Indus molemmat 
aromaata kastavat.
Samoin laita lieneekin 
Tigriksen ja Eufratin, 
Jordan niinkuin Tarim on 
mannerjoki laskuton, 
samoin Syr- ja Amudarja. 
Nyt on päässä pitkä sarja.

M a a p a l l o :
Kuunnellaan, lapset, jo Afrikaa 
kansoistaan sillä on kerrottavaa.
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A f r i k k a :
Tässä on mustien ihmisten maa, 
kylläpä katsoa kannattaa: 
on niitä pitkiä, kiharatukkia, 
myöskin pieniä kääpiörukkia.
Jos sinä tarkasti katsot ja vaanit, 
löydät Lundat ja Betshuanit,
Kafferit, Zulut ja Suaheliväet.
Tässäpä Bantuheimon sä näet, 
Sudaniheimosta tahtoisin 
mainita Ashantit ensiksikin, 
samaa juurta on Djur sekä Bari,
Dinka ja Shillak ja lisäksi pari.
Nämä on kaikki pitkiä, suoria, 
melkein kauniita, kun ovat nuoria.
On niitä heimoja kumminkin 
pieniä takapuolin pullottavin.
Näistä mä muutamat mainita voin, 
Hottentotit eli myös Koi-Koin.
Lopuks on San eli pensaskansa, 
kääpiöt kurttuiset kasvoiltansa.

M a a p a l l o :
Pohjois-Amerikka paljon tekee työtä, 
kun päivä ei riitä, niin jatkoksfottaa yötä. 
Eiköhän joutaisi kiireissään 
kertoa sentään järvistään!^

P o h j o i s - A m e r i k k a : 
Suola-, Karhu-, Orja-, Ylä- 
järven ensin mainitsen, 
sitten seuraa Athabasea,



VVinnipeg ja Michigan,
Huron, Erie, Ontario, 
viidestä on lopputrio!

M a a p a l l o :
On puheenpartesi: aika on rahaa, 
mutta minun on: liika kiire on pahaa. 
Kovin mukilta tietosi tuntuvat tässä, 
olet ainakin mainio hätäilemässä.
Nyt rientäös taas sinun toimintaasi, 
niin puhuttelen toista sun puoliskaasi.

E t e l ä - A m e r i k k a :
Brasilian vuorimaa, 
laaja alaltansa, 
idän puolla kohoaa, 
mutta länsiranta 
korkeampaa vielä on 
jälkeen laajan tasangon.
Siell’ on Andein harjat,
Cordillerein sarjat.
Aconcaguan huippu on korkein 
koko Etelä-Amerikassa, 
kilometriä seitsemän pilvihin 
se maasta on nousemassa.
Vaan keskellä vuorijonoa näät 
Titicacan kukkula-liiton,
Ilimanin, Soratan valkeat päät, 
jotka voittavat vallan Quiton.
Se sentään on mahtava ylänkömaa, 
sen kumpuja tarkkahan katso, 
Cotopaxi on lähellä tasaajaa
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siitä lounaassa on Chimborazo.
Lopuks koillisrannalla kohoaa 
vieir Venezuelan vuorimaa.

M a a p a l l o :
Sepä mainio tuo, ihan kummissa oon. 
Australia runonsa lausukoon.

A u s t r a a l ia :
Manner olen pienoinen, 
oikeastaan saari, 
pohjoisranta niemekäs, 
vastainen kuin kaari.
Lahti Carpentaria, 
saarenmaa Tasmania,
Yorkin niemi jatkaa 
saaren poikkimatkaa.
Eyrejärvi sydän on 
tämän mannersaaren, 
pieni se on, laskuton, 
valtasuonikaaren 
Murray, Darling muodostaa, 
aaltonsa kun mereen saa. 
Kummallinen maa on tää, 
kala ilmaa lappaa, 
nisäkkääir on linnunpää, 
nokka, jolla nappaa, 
lopuks tääll’ on lintusuku, 
joir on yllään karvapuku.

Pieni olen mannermaa 
pirsta entisestä,



ootko kuullut jotakin 
nokka-eläimestä.
Keuhkokala, Kivi vielä 
viihtyy mainiosti siellä.

M a a p a l l o :
Nyt lopuks lausun hyvää yötä teille, 
monille pikku karttavekkuleille.
Mä olen näet teidän äiti vakaa, 
minussa toinen puoli aina makaa 
ja vasta kun se pääsee varjon takaa, 
se teille neuvot sekä rangaistukset jakaa.
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