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Darwinista ja Darwinismista.
«Esitelmä pidelty Suomalaisen Seuran kokouksessa

29 p. Toukokuuta w. 1872)

K. K.Jos minä sille auvoisalle kuulijakunnalle,
jolleminun nyt onkunniapuhua,sanoisin:Hywät
naiset ja herrat! Te luulette, että Te olette
ne luonnon hallitsijat, korkeimmat olennot maan
päällä, luodut Jumalan csituwan mukaan, mutta
suokaa anteeksi, se on suuri erehdys, sillä teidän
esiwanhempanne eiwät ole olleet muuta kuin a»
pinjoita ja marakatteja, ihan samankaltaisia, jotka
wielä tänään hyppiwät ctelämaiden metsissä,niistä
olette Te polweutuneet — jos minä näin sanoi-
fin, niin epäilemättä monikin sääliwäisesti pu-
distaisi päätään ja arwelisi: mitenkä tuon mies
paran järjen laita lienee, tottahan siinä joku
,truuwi,"niinkuin sanotaan, on irrallaan. Ia jos
joku ehkä myöntäisitin tämän mahdolliseksi ihmis-
kunnan .rumemman puolen" eli miesten suhteen,
niin hän ajatellessaan sen puolta,"
jota tässäkin seurassa on niin wiehättäwällä ta-
walla edustettu, warmaankin katsoisi sen suureksi
kohtelemattomuudeksi, jopasulaksihäwyttömyydeksi,
jos joku »väittäisi, että nuo ihanat silmät, joh-
onka taiwas loistchen ja sincns yhdisti," nuo
poskien säihkywät rewontulet, kau«ihit katsoa
tuin aamun altawa koi," lyhyesti, että tuo lem-
peä suloinen olento, joka ilmaantuu naisen haah-mossa, että se ftolweutuisi tuosta rumasta, in-
hoittawasta Orang-utangista. Ia tuitcutin ou
löytynyt ja löytyy wielätin näin kohtelematto-
mia miehiä, jotka päälliseksi eiwät ole mitään
mielipuolia, maan mainioita tiedemiehiä, joita
kolo oppineessa maailmassa pidetään suuressa
kunniassa. Etewin ja kuuluisin näistä on aina-
kin nimeksi useimmille k. kuulijoistani warmaan-
tin tuttu. Se on englantilainen luonnontut-
kija Charles Darwin. Tosin on ennen Dar-
win'ialin, joka on syntynyt w. 1809, luonnon-
tutkijoita ollut, jotka owat saarnanneet samaa
oppia, mutta se on wasta hän, joka on juurta
jaksain kehittänyt sen ja asettanut sen järjestel-
mään. Näistä asioista pyydän nyt saada lau-sua muutamia sanoja, ollen aikomukseni ensin
selittää Darwin'in teorian eli opin, sitte mai-
nita miten luonnontieteen puolelta tätä oppia

on wastusteltu ja lopuksi esiin tuoda yhden sei-
kan kielitieteen alalta tuota apinasukulaisuutta
ivastaan

- kaikki tietysti mitä suurimmassa ly-
hykäisyydessä.

Darwinin oppi löytyy esiteltynä hänen Lon-
toossa w. 1859 ilmestyneessä teoksessaan: On
the Ongin of Species by means of natural
Selection," elikkä ..Lajien synty luonnollisen wa-
litsemisen kautta." Se mitä Darwin kutsuu„luonnolliseksi walitsemiseksi" on juuri perus-
kiwi koto hänen systemissään ja se waikuttawa
woima, jonka kautta muutamat hywin yksinker<
täiset alku-olennot, n. k. infusioni- eli likoeläwät,
jotka Luoja alussa loi, wähitellen owat muodos-
tuneet yhä korkeammiksi olennoiksi, niin että ai-
nakin osa niistä miljonien wuosien kuluessa owat
muuttuneet etanoiksi, madoiksi, itikoiksi, kaloiksi,
sammakoiksi, karmeiksi, linnuiksi, apinoiksi ja wii-
mein ihmisiksi. Mitä hän tällä luonnollisella
»valitsemisella tarkoittaa, woimme parhaiten kä-
sittää mainitsemalla jonkun esimerkin. Darwin
huomauttaa siitä, että joka maassa, jopa jokai-
sella pienellä maanalalla woipi löytyä ainoas-
taan wissi määrätty luku eläwiä ja kasweja,
sentähden että suurempi joukko siihen ei mahtuisi
tai siinä saisi elatusta, ja että siis alituinen sota
on sodittawa ei ainoastaan eri eläin- tai kaswi-
lajien waan myöskin yksityisten individien eli
yksilöjen wälillä samasta lajista heidän olemi-
sestansa. Jota laji, näetten, jos se saisi esteet-
tömästi lisääntyä, synnyttäisi wcrratcn wähän
ajan kuluessa sanomattoman joukon sikiöitä,niin
että yhdestä ainoasta parista koko maapian tu-
lisi täyteen. Darwin mainitsee että ihmisten
luku maan päällä, jos se esteettömästi saisi li-
sääntyä, 25 wuoden kuluessa tulisi kaksinkertai-
seksi, ja jos lisääntyminen tapahtuisi samassa
suhdassa, ei maan päällä muutamien tuhansien
wuosien kuluttua enää olisi siaa näille jälkeisille.
Elefantti on se eläin, joka kaikista eläimistä hi-
taimmasti lisääntyy; Darwin laskee, että jos
yksi elefantti, joka on tullut 90 wuoden wanhaksi,
sillä ajalla olisi synnyttänyt waan 3 paria poi-
kia, niin woisi yhdestä ainoasta parista, jos tä-
mä ja sen sikiöt esteettömästi saisiwat elää jali-
sääntyä, 500 wuoden kuluttua olla 15 miljonaa
elefanttia. Mitä sitte on sanominen semmoisista



161

olennoista, jotka joka muosi synnyttämät sadot-
tain, jopa tuhansittain munia tahisiemeniä,niin-
kuin lukemattomat itikat ja kasmit? Luonnon
täytyy siis alituisesti hämittää elämätä,yhtä pal-
jon kuin se sitä edistää, jotta tarpeellinen tasa-
paino pysytettäisiin. Pikku linnut esim. syömät
itikkoja ja siemeniä, suuremmat linnut taas pik-
kulintuja, petoeläimet elämät muista eläimistä, ih-
minen itse samalla tawalla, lyhyesti: luonnossa
on lakkaamatonta murhatyötä. Paitsi sitä »vai-
kuttaa mielii elämän hämittämiseen hymin paljo
ilmanala, niinkuin pakkanen ja ylellinen lämmin,
edelleen puute elatusmaroista,rutto j.n.e. Tästä
hämittämisestä on nyt tietysti niillä indimideillä
eli yksilöillä, jotka jossakin suhteessa omat kump-
panejansa etemämpiä ja täydellisempiä, suurempi
toimo pelastua kuin muilla. Jos esim. ne elä-
mät, joista susi tamallisesti elää, jollakin tamoin
olisimat mähentyneet ja sen sijaan peurat, jotka
juoksemat erinomaisen mikkelästi, enentyneet,niin
olisi niillä susilla, joilla on solakka ruumiin ra-
kennus ja jotka omat mikkelimmät, niin ettämoi-
mat saada peuroja kiinni, suurempi toimo pysyä
elossa kuin muilla kankeammilla. Tämä mikke-
lyyden omaisuus menee sitte perinnöksi sikiöille,
ainakin joillekuille niistä, nämä taas puolestaan
edistyttiimiit sitä, sen perästä taas näittensikiöt,
ja niin syntyy lopuksi peräti uusi lajimuute.
Niin mainitsee Darwin että Catskill-muori-
loilla Amerikan Ihdysmalloissa todellakin löytyy
kaksi susilajia, joista toinen on Mikkeliin mint-
tikoiran muotoinen ja elää hirmistä, toinen taas
ruumiiltaan paksumpi, lyhyillä jaloilla,jotauseam-
min raatelee lammas laumoja. Tämä tämmöisten
parempien omaisuuksien edistyttäminen jossakin
eläin- tai kasmilajissa jasen siirto sikiöstäsikiöön,
kunnes mihdoin uusi lajimuute ilmestyy, joll'aikaa
ne lajit, jotka omat huonommin marustetut, kuo-
lemat ja katoomat, on nyt tuo Darminin nimit-
tämä luonnollinen malitseminen. S. t. s. luonto
ikäänkuin malitsee parhaimmat ja kelmollisimmat
kappaleet eli eksemplarit kussakin lajissa, hoitaa
ja säilyttää niitä ja niiden sikiöitä edistämällä
niitten kelmollisia omaisuuksia, jotenka lopuksi tu-
hansien muosien kuluttua ilmestyy peräti uusi
laji. Siitä taas samanmenetyksen mukaan moipi
syntyä uusi suku. Jos esim. jostakin maanpai-

kasta kaikki ne elämät, joilla suuremmat petoeläi-
met elättäwät itsiään, äkkiä katoisiwat, niin olisi
sillä näistä pedoista, jolla on tylsimmät ja le-
weimmät taka-hampaat ja ioka siis woisieläämuis-
takin aineista kuin lihasta, suurempi toiwo jäädä
elämään, kuin muilla, joilla waan on teräwiä ja
piilkipäitä hampaita. Tämän sikiöitä luonto taas
auttaisi,muuttamalla niitten hampaat wielii wähän
tylsemmiksi, ja jos tämmöistä wähittäin tapahtu
waa muuttumista sitte kestää satojen-polmien ku-
luessa, niin woipialkuperäisestä petoeläimestä lo-
puksi tulla semmoinen, jokayksistään taikumminkin
pääasiallisestielää kaSweista. Tällä tawoin synty-
neestä uudesta sumusta moipi saman luonnollisen
»valitsemisen amulla ilmestyä ihanuusi eläinluotka.
Näin on nyt Darminin teorian mukaanneljästätai
miidestä alkumuodosta, jotkaLuojaalussa loi,koko
eläin-maltalunta luonnollisen malitsemisen kautta
»vähitellen tekeytynyt, jasamoin myöskinomat kaik-
kikasmit maan päällä saaneet alkunsa parista, kol-
mesta alkumuodosta. Darwin'in mielestä ei olis
edes mahdotonta, että kaikille eloperäisille olen-
noille, sekä eläimille että kasmeille, on ollut maan
yksi ainoa alkumuoto, johon Luoja on puhal-
tanut elämän kipinän. Hänen teoriastaanseuraa
tietysti siis se, että koko eläin- ja kasmikunta on
alituisessa edistymisessä ja täydellisentymisessä.— Tahdon mielii mainitaerään mertauksen, jonka
Darwin käyttää oppinsa selittämiseen. Kolo
eläinkunnan mertaa hän suureen puuhun. Wi-
heriät ja masta puhjenneet lehdet jaotsat kumaa-
mat nyt elämiä lajia, ja ne taas, jotka omat
kasmaneet edellisinä muosina,merlitsemät semmoi-
sia lajia, jotka jo omat kuolleet ja kadonneet.
Koko ajan kuin puu on elänyt omat sen kas-
wawat oksat koettaneet haaroittua ja lemiytyä
joka taholle sekä tukehduttaa lähellä olemia we-
soja ja silmiä. Samoin omat eläinlajit aina
taistelleet keskenänsä. Mutta nyt miheriöimistä
oksista tulee taas uusia oksia, ja emäolsat rupee-
mat kuimumaan. Nyt elämät eläinlajit synnyt-
tämät uusia, täydellisempiä lajia ja katoomat
itse.

Koitettuani nyt lyhyesti esittää itse Dar
win'in teorian, olisi mielii esiin tuotawa ne pe
rusteet ja todistukset, joilla hän tulee oppiansa.
Sitä ei kuitenkaan aika salli lameammalta tehdä,
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jonlatiihden waan lyhykäisesti tahdon mainita,
että Darwin teoriansa päätodistutsena pitää sen
seikan, että ihminen walitsemalla woipi werraten
wähän ajan kuluessa aitaan saada toisistaan ko-
lvin eroamia lajeja kotieläimiä ja miljelyskas-
weja. Jokainen tietää kuinka esim. löytyy suuri
joukko erilaisia koiria, wanhain fröötinäinrateista
alkaen noihin suuriin New-foundland'in koiriin.
Samoin löytyy myöskin monenlaisia tarjaeläi-
miä, eli n. s. rotueläimiä, warsinkin lehmiä ja
lampaita, ja kyyhkyistä sanoo Darwin Englan-
nissa löytymän niin monta toisistaan eroamaa
muotolajia, että eläintentuttija helposti möisi
jakaa ne eri sukuihin, ellei hän tietäisi, että ne
waan owat eri muotoja samasta lajista. Mitä
taas tasweihin tulee, niin tietää jokainen, joka
rakastaa kukkia ja mahankin tuntee puutarhuri-
ammattia, että niistäkin woipi walitsemalla
saada hymin eroamia muotoja samasta lajista,
niinkuin esm. ruusuja, georgineja, samettikutkia,
y. m., joilla moi olla sadottain eri wärejä.
Maanwiljelijöille taas on se warsin tuttu asia,
että miljalllsmeja, mehnää, peruma, nauriita j.
n. e. löytyy lukemattoman monta eri lajia. Sa-
matta tamalla kuin nyt toti-eläinten ja miljelys-
kasmicn joukossa woipi syntyä eri lajia, syntyy,
Darminin mielestä, koko eloperäisessä luonnos-
sakin, sillä eroitutsella maan, että mikä edelli-
sessä tapauksessa woipi wahwistua muutamain
muosien tai wuosttymmenien kuluessa, jälkimmäi-
sessä tarwitsee monia tuhansia jamiljonm wuosia.

Ettei tätä Darminin oppia lajien syntymi-
sestä tieteellisessä maailmassa umpimähkään ole
hywäksytty, tarwinnee tuskin mainita. Paljoon
sitä wastaan wäitelty ja monta etewää luon-
nontutkijaa on sen tykkänään hylännyt, syillä,
joiden esiin tuominen epäilemättä olisi warsin
hausta, mutta jotka tässä kuitenkin ajan lyhyy-
den wuoksi täytyy jättää siksensä. Pari seikkaa
tämän suhteen tahdon toti mainita. Darminin
teorian mukaan olisimat, niinkuin jo olemme
nähneet, kaikki elämät alituista edistymistä ja
täydellisentymistä päin. Kuinka siis, on kysytty,
on se lohta selitettämä, että kaikissa paikoissa
maan päällä mielä löytyy lukematon joukko in-
fusioni elämiä, matoja y. m. kaikkein alhaisem<malla portaalla seisomia olentoja? Olishan näit-

tentin jo pitänyt ehtiä mahan korkeammalle lan-
nalle. Sillä, käyttääkseni erään tutkijan sanoja,
eihän kukaan toki tahtone kieltää, että näillekin
olisi ollut paljoa hauskempi ja heidän olemiset-
lensa tnrmallisempi, jos muitten rotumeljestensä
kanssa olisimat kohonneet semmoiseen asemaan
yhteiskunnassa, joka olisi oikeuttanut heitä aja-
maan Maunuissa, sen sijaan että nyt saamat
madella maassa. Darwin'in oppia mastaan on
edelleen wedetty sekin seikka, että useammat eläin-
lajit Egyptissä, niinkuin eräs walkoinen lintu,
nimeltä Ibis, Krokodili y. m. mielä tänäpänä
omat ihan samankaltaisia, kuin ne ibis'et jakro-
kodilit, jotka tämän maan muinaiset asukkaatuse-
ampia tuhansiamuosia takaperin omat balsameeran-
neet ja jotka omat säilyneetmeidän aitoihimmeasti.
Myöskinnekoiran tumat, jotka tawataan iki-wan-
hoissa egyptiläisissä muistomerkeissä, omat täy-
dellisesti yhtäläiset nyt elämien koirain muotojen
kanssa. Ninimen raunioista, jotkaon laskettu aina-
kin noin 5,000 Muoden manhoiksi,on löydetty ta-
meelin kumia, jotka eimät Mähintäkiiän eroa ny-
kyisten kameelien muodosta. Tähän Darwin
tosin mastaa, että tämä aika on niin lyhyt ettei
sen kuluessa laji mielä ole ehtinyt muuttua.
Syystä woipi kuitenkin maittaa, että 5—6000
muotta sentään on niin pitkä aika, että edes joku
pieni, waan hiuskarwankin suuruinen eroitus pi-
täisi oleman huomattawana, mikä kuitenkaan ei
ole laita. Muuten on se aika, jonka maanpin-
nantutkijat omat määränneet maan iälle, 20mil-
jonaa wuotta. Tätä aikaa nyt luullaan tar-
peeksi pitkäksi lajien muuttumiselle ja sanotaan
että se lyhyt aika, jonka kuluessa ihminen tästä
on moinut saada jotakin tarkempaa kokemusta,
on sen suhteen niin sanomattoman pieni, ettei
hän ensinkään moi tehdä mitään päätöksiä tästäla-
jien muuttumisesta. Mutta jos tarkemmin pun-
nitsee asiaa tulee helposti huomaamaan että nuo
20,000,000 muotta, jos Darwin'in teoriasta
kiinni pidetään, omat peräti liian lyhyt aika la-
jien muuttumiselle infusioni elämästä ihmiseksi.
Sillä äsken näimme että yksi erityinen eläinlaji,
krokodili 5000 muoden kuluessa ei ole wähintä-
kään muuttunut. Siis se tarmitsee muuttuak-
seen enemmän aikaa, mutta otaksukaamme waan
tämäkin aika. Nyt löytyy maan päällä noin
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300,000 elossa olemaa eläinlajia, s. t. s. 300,000
niin sanoakseni askelta infusioni-eläwän ja
ihmisen wälillii. Jos nyt jota lajin muuttumi-
selle pannaan ainoastaan nuo 5,000 wuotta,niin
saadaan täten (5,000X300,000) kohta 1,500
miljonaa wuotta. Ja tähän ei ole wielä lukuun
otettu niitä monia kuolleita eläinlajia, joita ta-
wataan eri maankerroksissa ja kutsutaan fossi-
leitsi. Mutta jos wastamainittuin laskujen pe-
rusteeksi asettaa ihmissuwun ijän, jonka tahdom»
me panna ainoastansa 50,000 wuodeksi, mitä
numero uusimpien tutkintojen mukaan on kaikkein
wähin, joka tämän suhteen sopii tulla puheeksi,
niin saataisiin sillä tawoin 15,000 miljonaa
wuotta, jonka suhteen 20 on todellakin pieni.
Mitä taas noihin moniin eri kotieläin-lajcihin
tulee, josta sanoimme Darwinin tuowan päii-
todistutsensa, niin on eläin-tutkijain mutaan koi-
rista, häristä ja lampaista löytynyt ja löytyy
wielätin useampia eri kesyttömiä lajia, jotteiwät
nuo waihtelewat muodot siis suinkaan kaikki ole
saaneet alkunsa yhdestäainoasta alkulajista, niin-
kuin Darwin wäittiiä.

Waan olkoon tässä jo kyllätsi niistä masta-
syiStä, joita useat luonnontutkijat omat panneet
Darwinin teoriaa wastaan. Palatkaamme sen
sijaan siihen, jolla ulotimme tämän esitelmän,
nimittäin että ihminen muta olisi syntynyt apin-
joista. Tämä olisi Darwinin opin mukaan ta-
pahtunut luonnollisen walitsemisen awulla; hän-
nän katoominen ja joku pieni muutos gorillan
eli orangutangin jalkain sormissa tai jotakin
semmoista, ja niin olisi uusi laji, ihminen, wal-
mis. Myöntää täytyykin että eroitus ihmisen
ja gorillan wiilillä, ulkomuodon suhteen, on pal-
joa mähempi, tuin monien apinjalajien keske-
nänsä. Minä luulen kuitenkin moimani makuut-
taa niille kunnioitetuista kuulijoistani, joita tämä
sukulaisuus marakattien kanssa ehkä kamoittaa,
että he woiwat olla rauhassa. Onneksi on apin-
jan ja ihmisen wälillä toki suurempi eroitus, tuin
joku erilaisuus jalan warpaissa tai joku taite
aiwoissa — eroitus, joka kaikkina aikoina on
löytynyt ja kaikiksi ajoiksi wastaisuudessakin on
löytywä ihmisen ja muitten luontokappalten wä-
lillä ja jota tuo «luonnollinen walitseminen" ei

sinä ilmoisna ikänä woi poistaa. Koettakaamme
tulla tämän eroitutsen perille.

Jos tasapuolisesti tarkastamme ihmistä toi-
selta puolen ja eläimiä toiselta puolen, niin tu-
lemme hawaitsemaan seuraawaa.

Eläimet näkewät, luulemat, maistamat, hais-
tawat ja tuntemat, s. o. heillä on wiisi ais-
tia, aiwan niinkuin ihmisellä, ei enempää eikä
wähempää. —

Eläimillä on tunto mieliHY
-

wästä ja kiwusta. Jos lyöpi koiraa, täyttää
se itseänsä jotensakin samalla tawalla tuin lapsi,
jota kuritetaan, ja jos sille antaa sokeria ja sitä
hywäilee, ilmoittaa se mielihywäänsä yhtähywin
tuin lapsikin samaisessa tilassa. — Eläimillä on,
niintuin ihmiselläkin,muisti. Hewoset tuntemat
ruokkijansa ja kotonsa. He osoittamat iloa, lun
näkewät jonkun, jota heitä on hywin kohdellut.
Koirat tuntewat wuosikausien perästä herransa;
Homcron kertomus Odysseyn koirasta, joka kai-
kista ensiksi tunsi monien wuosien perästä kotiinsa
Itakaan palaaman herransa, on aiman todenmu-
kainen. — Eläimillä on kyky merrata jaeroit-
taa. Papukaija ottaa pähkinän ja heittää sen
taas pois, koettamattakaan sitä särkeä. Se on
hu-omannut että pähkinä oli kemeii, mutta tämän
on se maan siten woinut hawaita, että se on wer-
rannut sen painon raskaan pähkinän painoon.
Se on myöskin hawainnut ettei sillä ole sy-
däntä; se on woinut tapahtua waan sen amulla,
jota filosofit kutsumat syllogismiksi eli johtopää-
tökseksi, nimittäin: taitti keweät pähkinät omat
tyhjät, tämä on kemeä Pähkinä, siis se on tyhjä."— Eläimillä on oma tahto. Sen woiwat to-
Ustaa kaikki ne, jotka owat ratsastaneet witu-
rilla hewosella. — Eläimet osoittawat ylpey-
den ja häweliäisyyden tuntoa. Ken ei ole
nähnyt, kuinka ylpeästi sotaherrain ratsut pöyh-
teilewät koreissa satuloissaan, tai kuinka koira
hälveten hiipii tiehensä, jos hän äktiluulematta
lamataan lihapalasen »varastamisessa? — Useilla
eläimillä on n. s. musiikillinen aisti. Hewo-
nen kuuntelee mieluisasti soittoa ja jokainen on
warmaan tuullut kerrottaman eli lukenut India-
laisten kärmeen-lumojista. LutiolaiS-ajaStani
muistan erään kumppanini, joka huoneessaan
piti tumallista tarhakärmettä (ooluber natrix),
jonka hän oli löytänyt pienenä. Hän soittimiu-
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lua, ja antoi wälistä tärmeen kierreslellä itsensä
wiulun n. s. tallin ympäri, ja silloin oli haus-
laa katsella kuinka se siinä päätä keikuttaen ja
nähtäwästi suurella nautinnolla kuulteli wiulun
soittoa.

— Eläimet osoittamat rakkautta ja
wihaa. Se ei ole mitään tyhjä satu että koira
on kuollut herransa haudalla. Jostakin matka-
kertomuksesta olen joskus lukenut eräästä mat-
kustajasta Afrikassa, joka oli kesyttänyt jalo-
peuran, niin että tämä oli halien uskollinen
kumppaninsa. Muutamien wuosien kuluttua lähti
hän takaisin Euroopaan ja olisi ottanut jalopeu-
ran myötänsä, mutta laiwan kapteini ei siihen
suostunut. Hänen täytyi siis jättää se rannalle.
Kun nyt laiwa rupesi liikkumaan, juoksi tämä
jalo eläin mereen ja alkoi uida laiwan jälkeen,
kunnes hän wihdoin wiisyneenä hukkui aaltoihin,
päästäen walittawan surullisen kiljunnan. Äidin-
rakkaus on eläimissä yhtä suuri kuin ihmisessä-
lin. Kotkan poikia ei oteta sen pesästä ilman
taistelutta. Todistettu on myöskin että eläimet
kantamat wihaa sitä wastaan, joka heille on pa-
haa tehnyt, ja toettawat sitä kostaa.

Me näemme näistä esimerkeistä, joita hel-
posti woisi wetää esiin pian sanoen lukematto-
mia samankaltaisia, että eläimillä woi olla mel-
kein sama aistin eli mielen woima kuin ihmi-
sellä. Monilla eläwillä on aistin woima
paljoa suurempikin, kuin ihmisellä. Mikään ih-
missilmä esim. ei ole niin tarkka kuin kolkan, ja
jahtitoiran haistin kanssa ei yksikään ihminen
woi kilpailla. Missä on siis eroitus eläinten ja
ihmisen wälillä? Tawallisesti luullaan,että kaikki
on selwillä kun sanotaan että ihmisellä on ym-
märrys, eläimillä taas wainu, eli, niinkuin sitä
muukalaisella nimellä sanotaan, instinkt.Mutta
jos asiaa tarkemmin tutkitaan ei tämäkään mää-
ritys oikein pidä ryhtiänsä. Ihmisilläkin on
wainu yhtä hywin kuin eläimellä. Lapsi hakee
äitinsä rintaa wainusta, niinkuin hämähäkki wai-
nusta kutoo werktonsa ja mehiläinen kennonsa.
Sillä eihän kukaan tahtone wäittää, että lapsella
on fysiologillisia tietoja niistä jänteistä, joita on
käyttäminen imemiseen, yhtä wähän kuin hämä-
hätti tuntee mekaniikkaa tai mehiläinen stereo-metriaa. Että taas eläimillä woi olla ymmär-
rystä ja mietintäwoimaa, taitaa kyllä todeksi

näyttää. Ketun kawaluus on yleensä tunnettu.
Minä olen kuullut kerrottawan eräästä ketusta,
jota oli muutamalla kauppiaalla kahleissa. Sa-
malla pihalla oleskeli kanaperhe. Ketun tietysti
teki mieli kananpoitia, mutta kun eiwät nämä
itsestään lentäneet hänen suuhunsa, keksi hän
seuraawan wiekkaan keinon. Ketun koppelin wie-
ressä oli kaukalo, jossa hänelle annettiinmaitoa.
Siihen tämä weitikka nyt pistää häntänsä, ja
kun se on tullut maidosta marjaksi, huiskasee hän
sillä maitoa kananpoitia kohti, ikäänkuin wispi-
lällä. Mitään pahaa aawistamatta rientäwät
nämä kohta maitopisaroita maistamaan, jolloin
Mikko ei ole myöhäinen iskemään yhden niskaan
kiinni. Tämän kawaluuden aikaansaamiseksi oli
kettumme tietysti ensiksi täytynyt huomioonsa ot-
taa eli obserweerata, että kanat, kun heille jotain
ripoitellaan, kohta juoksewat sitä kohti. Toiseksi
oli hänen aprikoiminen mistä itse saisi ei wä-
hemmän ripoitus-ainetta kuin ripoituskoneen, ja
että hän siihen täyttää maitoa ja häntäänsä, to-
distaa että hänellä on hylvä keksimyslahja. Kol-
manneksi hänen täytyi laskea se matka, johonhä-
nen kahleensa ulottui, ja sen matkan sisäpuolelle
huiskasta maidon, jotta todella saisi kananpojat
niin sanoakseni sisäpuolelle.
Kaiten tämän keksimiseen ja toimeenpanemiseen
waaditaan luullakseni mietintäwoimaa ja ymmär-
rystä, paljoa enemmänkin kuin mitä usein tawa-
taan monen tuhman miehen päässä.

Mutta missä on nyt »vihdoinkin eroitus-
mertki ihmisen ja eläinten wälillä? Mikä se on,
jota ihmisellä on, mutta josta emme hawaitse
merkkiäkään koko eläinwaltakunnassa? Se on
kieli. Ihminen puhuu, mutta yksikään eläin ei
wielii ole tuonut esiin ainoatakaan sanaa. Kieli
on se korkea rajamuuri, joka on eroittanut ja
aina on eroittawa ihmisen muistaeläimistä. Se
on jotakin muuta, kuin ainoastaan taiteaiwoissa
tai joku omituinen pääkallon muodostus niinkuin
muuttumis-teorian puolustajat wäittäwät.

Mutta, sanotaan, woihan eläimilläkin olla
kieli. Kuka on sanonut etteiwät esim. linnut
ymmärrä toinen toistensa laulua? Ia osaahan
papukaija lausua sanojakin. — Epäilemättä on
tässä osaksi totta. Keltasirktunen kuuntelee wie-
telinnun tutsuttelewia säweliä ja lentää sen luo.
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Kananpojat ymmärtämät äitinsä kaatoitutsen,
jolla heitä »varoitetaan maarasta. Ia papukaija
wihdoin woi oppia matkimaan kaikenlaisia sanoja,
niinkuin osaksi kottarainenkin (sturnu» vul^arig).
Ettei kaikki tämä kuitenkaan ole werrattawa ih-
mispuheesen lienee jokaiselle selwää.

Sanat ihmiskielessä owat kuitenkin, sen täy-
tyy myöntää, ainoastaan ulkonainen merkki, ja
jos tämä olisi kaikki, jos kyky esiin tuoda liiku-
tuistamme artikuleeratuilla äänillä olisi ainoa etu,
johonka woisimme perustaa etewyytemme eläin-
ten ylitse, niin olisi todellakin mahan niin ja
näin tietää, että gorillat ja muut eläimet owat
niin kohta jätissämme.

Mutta kieli on jotakin enempää kuin täm-
möinen kyky. Se on nimittäin kieli, jonkakautta
ihminen woi ajatella. Joka sanan perustuk-
sena kielessä on joku yleinen käsite. Tämmöisiä
yleisiä käsitteitä ei yksikään eläin woi tehdä. Ei
yksikään eläin woi ajatella, ei yksikään puhua,
paitsi ihminen yksiötänsä. Kieli jaajatukset owat
eriämättomiä. Sanat ilman ajatuksia owat tyh-
jiä ääniä; ajatukset ilman sanoja eiwät ole mi-
tään. Sana on niinkuin eräs tutkija sanoo,
lihaksi muuttunut ajatus.

Waan tässä tulisi liian pitkäksi rumeta tyys-
kemmin esittelemään kielen luontoa, sen syntyä
ja sen yhteyttä ihmisjärjen kanssa. Se on lii-
aksi rikas aine, että sen tämmöisessä esitelmässä
woisi kuwailla. Tarkoitukseni onkin jo täytetty,
kun olen koettanut näyttää että tuota Darwin'in
teoriasta lähtewiiä wäitöstä,että ihminen onmuo-
dostunut «pinjoista, kohtaa woittamaton wastus
siinä ihmeellisessä ilmiössä, jotasanomme kieleksi.
Ia nyt toiwoakseni kaikki, jotta owat pelänneet
kutsua gorilloja ja orangutangeja orpanikseen, woi-
wat olla rauhoitetut. Sillä," lopettaaksenierään
kielentutkijan sanoilla, kieli on meidän Rubi-
tonimme ja yksikään eläin ei ikänä uskalla as-
tua sen ylitse."

A. Ag.

Kirjeitä kotimaalle.
IV.

Wolgan pysähdyspailla laroslawin
läänissä, heinäkuun 18 p. 1872.

Sisältö: Vuomalais-ugrilaisten tansatieteest».
—

Muinaistieteellisten totoilemien hajallisuus Venäjällä.— Käynti Twerin Karjalaisten luona. — Kurganitut-
tintoja. :

On useita kuukausia kulunut siitä lun men-
neenä taimena lähetin Kuutauslehdelle tätä edel»
lisen kirjeeni. Syyt tuohon kirjeeni wiipymiseen
owat olleet useat, pääsyy se, että jota enemmin
awara tutkimus-alani on alkanut minulle selwetä,
sitä waillinaisemmilta ja yksipuolisemmilta owat
ne tietoni itselleni tuntuneet, joistaolisin woinut
Kuutauslehoen lukijoille jotain puhella. Suo-
malais-ugrilaisen muinaistieteen paikallinenrajoit-
taminen setä tähän saakka harwinaistcn mui-
naistieteellisten tietojen sclwittäminen owat mil-
tei wälisin wetäneet minua Wenäjän pohjoisilla
ja itäisillä aloilla eläneiden ja elämien suoma-
laisten heimokuntien historiallisia ja kansallisia
oloja tarkastamaan. Tuohon nähden tarjoamat
jo Wenäjän kirjastotkin osittain runsaita läh-
teitä. Arkistot, joihin en kuitenkaan mielii ole sat-
tunut, antaisimat tietääkseni uusia lisiä. Luon-
nollisesti cimät useimmat menäläiset lähteet puutu
sitä totuutta häiritsemää ylenkatsetta, jollamoit-
tanut kansa moitetun outoja oloja annoStelee,
mutta kuitenkin on noiden lähteiden amulla itään
tuin ennen outo suomalainen maailma auennut
silmieni eteen, suomalainen maailma ilmaantuma
kansallisen elämän kaikissa maiheissa. Tahallani
sanon outo, sillä jalon Castrsnin kuoltua omat

suomalaiset tutkiat melkein yksipuolisesti ainoas-
taan kielelliseltä kannalta tarkastaneet noiden
itäisten heimoluntaimme oloja. Castrsnin moi-
mat uupuimat Sipinän aromailla,ennenkun hän
ennätti ryhtyä liteisempien heimojen kansallisia
oloja tarkemmalta selmittämään. Mitä Ahl-
qmist myöhemmin on suomalaisille lukijoille ker-
tonut Mordmalaisten jaMarsinkin WogulilaiSten
kansallisesta elämästä, on armollista lisäystä noi<
den heimojen tuntemiseen, mutta eimät tarjoa
täydellistä tumaa heidän elämänsä kaikista wai-
heista.


