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VII.

Charles Darwin.
1. Hänen elämänsä.

Vuonna 1831 Englannin hallitus va-
rusti10-kanuunaisen prikilaivan tutkimus-
retkeä varten Etelä-Amerikan eteläisille
ja läntisille rannikoille; prikin nimi
Beagle M (lukkikoira) soveltui varsin hy-
vin tarkoitukseen, joka oli näiden seutu-
jen tutkiminen ja kartalle paneminen lai-
vakulunhyödyksi. Laivan päällikkö,kap-
teeni Fitz Roy tahtoi ottaa mukaansa
tieteellisesti sivistyneen luonnontutkijan
maksuttomasti. Eräs nuori mies, Char-
les Darwin, ilmoittihe vapaaehtoiseksi,
vaatimatta mitään muuta palkkaa kuin
tekemänsä kokoelmat. Hänet otettiin
vastaan, kaikki järjestettiin ja retkikunta
läksi Devonportista, viipyäksensä poissa
koko viisi vuotta.

Jos olisimme tarkastaneet nuorenluon-
nontutkijan ansioluetteloa sillä hetkel-
lä, jolloin hän tarjoutui osanottajaksi,
niin olisimme saaneet tietää, että hän
oli syntynyt Helmikuun 12 p:nä 1809
Shrewsburyssä Englannissa, jossa hänen
isänsä oli käytöllisenä lääkärinä, ettähän,
läpikäytyään sikäläisen koulun, oli tullut
ylioppilaaksi Edinburgissa vuonna 1825
jakaksi vuottamyöhemminlähtenyt Cam-
bridgen yliopistoon. Siellä oli hän suo-
rittanut tutkintonsa vuonna1831,samana
vuonna, jolloin hän sittemmin läksi mat-
kalle.

Jos tieteen maailmassa pidettäisiin lu-
kua sukuperästä,niin nuorimatkustaja olisi
kylläsaattanutylpeillä,sillähänensukuunsa
oli kuulunut useampia oppineita, muiden
muassa luonnonfilosoofi Erasmus Darwin,
Charlesin isoisä. Mutta tähän seikkaan
hän ei suinkaan ollut mainettansa perus-
tava,eivätkä hänen akatemialliset opinton-

sakaan juuri antaneet syytä suuriin toi-
veisin tulevaisuudesta. Tosin oli hän
nuorimmasta i'ästänsä saakka innolla an-
tautunut kaikenlaisten luonnon-tuotteiden
kokoilemiseen, jametsästysretkillänsä hu-
vitti häntä suuresti tarkastella eläinten
oloa vapaassa luonnossa. Mutta totta on
myöskin,ettämetsästyshalu arveluttavassa
määrässä anasti aikaa hänen opinnoil-
tansa, ettähän, oman tunnustuksensa mu-
kaan, piti luentoja äärettömän ikävinä ja
että ne erittäin kyllästyttivät hänet geo-
logiaan.

Kasvitiede oli hänelle enemmän mie-
leen, kenties sentähden että hänellä oli
siinä johtajana professori Henslow, josta
hän piti hyvin paljon;myöskinluonnon-
tieteelliset tutkimukset miellyttivät häntä
alempien merieläinten suhteen, janiinkuin
mainitsimme, kokoili hän mitä suurim-
malla kestävyydellä sekä kuoriaisia, raak-
kuja ja lintuja että myöskin kasveja ja
mineraaleja. Mutta, lausuu hän itse, kun
hän oli oppinut nimiä tuntemaan, luuli
hän siinä olevan kylläksi; niin esim. hän
ei koskaan pyytänyt saada selkoa hyön-
teistensä suuosista, ja häntä iletti ano-
tomialliset tutkimukset. Että hän oli lai-
minlyönyt nämät viimeinmainitut, valitti
hän sittemmin koko elinaikansa.

Ylioppilas-aikansa opinnoista on Dar-
win itse, seitsenkymmenvuotiaana mutta
yhä väsymättömänä ja tavattoman vaati-
mattomana tutkijana, lausunut eräälle sak-
salaiselle oppineelle olleensa 22:een vuo-
teensa asti ainoastaan luonnonystävä ja
metsästäjä, sekä harjoittaneensa opintoja
ilman tieteellistä perinpohjaisuutta ja yk-
sinomaan omaksi huvikseen. Koskaan ei
mikään luonnontutkija lähtenyt matkalle
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huonommin valmisteltuna, sillä hän oli
silloin vain kokoilija. Hän ei sano tun-
teneensa silloin ollenkaan anotomiaa, ei
koskaan lukeneensa systeemillistä eläin-
tieteellistä teosta eikä katsoneensa kun-
nolliseen mikroskooppiinkaan, sekä vasta
puoli vuotta takaperin alkanut tutustua
geologiaan. Tähän asti hän ei siis ol-
lenkaan ollut työtä tehnyt,mutta nyt hän
ryhtyi siihen toden teolla. Jo ennenoli-
vat Humboldtin matkakertomukset häntä
suuresti huvittaneet, ja nyt ne antoivat
hänelle käsityksen siitä, mitä oli matkalla
suoritettava. Hän tunsi syvästi puutteel-
lisuutensa tiedoissa; mutta ottimukaansa
suuren joukon tarpeellisia kirjoja, koet-
taaksensa niiden avulla tulla toimeen,
kun hän nyt lähti ulos maailmaan.

On huomautettu siitä, että jos kohta
tämä hänen omatekemänsä elämäkerta
kainoudesta saattaa olla jotensakin liioi-
teltu, siinä kuitenkin voi löytää enteitä,
jotka monessa kohdin selittävät kypsy-
neen tutkijanpersonallisuutta. Koskahan
oli luonnostaan verrattoman kykene-
vä ei ainoastaan havaintojen tekemi-
seen vaan myöskinhavaintojensa yhteen-
sovittamiseen, sekä pakottavien syiden
nojallajohtamaanniistäpäätöksiä,ilmanmi-
tään ennakkoluuloja,olivatpa ne mitä laa-
tuatahansa;jasenlisäksioli varustettuerin-
omaisella terveydelläjatyövoimalla,— niin
sopihan semmoisesta nuoresta tutkijasta
odottaa jotakin hänen asemassaan. Liial-
lista kouluopetusta vailla, mutta tietäen,
että luonnossa löytyy suuria kysymyksiä,
jotka odottavat ratkaisuansa, tuli hän tä-
hän luontoon jasai siten tilaisuutta esteet-
tömästi itse 'hakea kokemusta täydellä
nuoruuden innolla ja aineesensa mielty-
myksellä. Tämmöisen kehityksen kautta
voihän sittemmin mies-ijällänsä antaako-
kemuksensa kypsyä, kunnes hän, nyky-
ajan itsenäisimpänä tutkijana, yhdellä is-

kulia kaasi maahan vanhat käsitteet ja
auktoriteetti-uskon sekä johdatti kokonai-
sia tutkimushaaroja uudelle uralle.

—
Beagle" läksi Englannista Joulukuun

27 p:nä IS3I. Käytiin Kanarian ja Vi-
heriäisen niemen saarissa, Bahiassa ja
muissa paikoissa Brasiliassa sekä Monte-
videossa, viivyttiin puolitoista vuotta Ame-
rikan eteläisimpäin osien ympärillä, vuosi
Chilissä sekä loput määrätyistä vuosista
Etelämeren saarissa, Capilla jaBrasiliassa
uudestaan; vihdoin saapui retkikunta ta-
kaisin Englantiin Lokakuun 2 p:nä 1836,
kärsimättä mitään mainittavaa tapaturmaa
koko matkalla.

Tämän ajan kuluessa Darwin ei ollut
ainoastaan uutterana kokoilijana —

saat-
toihan sen tietää jo edeltäpäin — , vaan
hän oli myöskin avosilmin katsellut kaik-
kea, jolla voi olla jotain yleisempää mer-
kitystä puheena olevien maiden kaikkien
luonnonseikkain suhteen.PalattuansaLon-
toosen käytti hän kolme ensimäistä vuotta
erinomaisen runsaitten kokoelmainsa jär-
jestämiseen ja muistoonpanojensa valmis-
telemiseen.

Tämän ajan kuluttua hänen matkasta
murtunut terveytensä ja niiden tieteellis-
ten töiden tärkeys, joihin hän nyt aikoi
ryhtyä, vaati enemmän hiljaisuutta, kuin
mitä Lontoon elämä tarjosi, jonka täh-
den hän vetäytyi takaisin maatilallensa
Downissa Kentin kreivikunnassa likellä
pääkaupunkia. Vähän aikaa sitä ennen
oli hänen onnistunut saadaelämän seura-
toveri, ja tästä alkaen eleskeli hän per-
heensä helmoissa 41 vuotta, hedelmälli-
sin elämä, minkä kukaan tiedemies mei-
dän päivinämme on elänyt. Koko tämän
ajan on hän mitä suurimmalla sään-
nöllisyydellä jauutteruudella tehnyt työtä
tieteen hyväksi. Yhä kasvavalla mielen-
jännityksellä on maailma sieltä ottanut
vastaan hänen tutkimustensa kypsyneitä
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hedelmiä, jotka useimmissa luonnontutki-
joissa, etenkin nuorempaan sukupolveen
kuuluvissa, ovat herättäneet syvää ihai-
lua ja innollista mieltymystä, sekä vasta-
puolueelle ovat kuuluneet pahaa ennus-
tavalta tuomiolta. Hänen suotiin elää niin
kauan,ett'ei ainoastaanhänen omatyönsä
ehtinyt valmistumaan, vaanmyöskinkylvö
vahvasti kasvoi seuraavassa sukupolvessa.
Ja vihdoin suotiin hänen säilyttää täysi
miesvoimansa siihen päivään asti, Huhti-
kuun 19 p. tänä vuonna, jolloin luonto,
hänen elämänsä iltana,määräsi tuon tun-
netun diktaattori-lauseensa tähän asti,
vaan et etemmäksi"; hänen ei tarvinnut,
niinkuin monenmuunsuurentutkijan,„elää
itsensä jälkeen", vaan hän erosi maail-
masta semmoisena,että häntä kaipasi vielä
enemmänkin se joukko, jota hän oli joh-
tanut taistelussa pimeyttä ja turha-uskoi-
suutta vastaan. Ja hänen nimensä on
elävä niinkauan kuininhimillinen sivistys
taistelee olemassa-olonsa ja kehityksensä
puolesta.

Mikä on ollut syynä tämän miehen suu-
reen merkitykseen tieteelliselle tutkimuk-
selle? Tähänkysymykseenvastataksemme,
luokaamme silmäys vainajan elämäntyön
hedelmiin. Niitä katseltuamme, tahdomme
ruveta tarkastamaan hänen asemaansa
muiden tutkijain suhteen, jotka ovat sa-
moja aineita käsitelleet, ja niinmuodoin
koettaa saada selville hänen merkityk-
«insä tutkimukselle yleensä.

2. Ch. Darwinin geologialliset
teokset.

Mitä tulee Darwinin matkustuksen lä-
himpiin hedelmiin, nim. kokoelmiin ja
muistoonpanoihin, myönnettiinhetiniiden
olevan suuremman-arvoisia kuin useim-
pain matkustavien luonnontutkijain. Hy-
vin helppotajuisessa ja huvittavassa,vuon-

na 1839 painetussa teoksessa on hän
kertonut kaikki, joka päivästä päivään
veti hänen huomiotansa puoleensa mat-
kalla. Jo tästä näkyy, että hänen oma
lauseensa niistä vähistä tiedoista, jotka
hänellä muka oli matkalle lähtiessänsä,
pitää paikkansa ainoastaan niihin ylen
liiallisiin vaatimuksiin katsoen, jotka hän
asetti itseensä. Mainitussa teoksessa ta-
vataan, näet, suuri joukko tarkkoja ha-
vaintoja, jotka näyttävät hänen alustaal-
kaen kyenneen tähän yritykseen. Useam-
mat niistä ovat senkin puolesta merkilli-
siä, että ne osoittavat ensimäisen alun
hänessä mielipiteisin, joilla hänen myö-
häisemmissä tutkimuksissaan on ollut
perustava merkitys. Kokoelmien varsi-
nainen tieteellinen valmisteleminen jä-
tettiin, niinkuin luonnollista olikin, kun-
kin tiedehaaran tuntijoille, muttaDarwin
on useammille niistä antanutlaveita muis-
tutuksia ja tiedonantoja, etenkin noiden
viiden osan suhteen korkeammista eläi-
mistä.

Suuri osa niistä teoksista, joita sitten
vuosi vuodelta lähti nyt yhä kuuluisam-
man oppineen kädestä, olivat geologial-
lista laatua. Yksi niistä selitti peltomul-
lan muodostumista onkimatojen kautta,
jonka aineen hän vielä vuosikausi ennen
kuolemaansaottiuudestaantutkittavakseen.
Useimmat teokset koskivat Etelä-Ameri-
kan geologiallisia seikkoja. Mutta erit-
täin on hänen teoksensa korallisaarien
synnystä luonut tekijällensä tunnustetun
paikan geologian historiassa. Siinä hän
tarkasti kuvailee suuren joukon Tyynen
meren troopillisissa osissa löytyviä eri-
laatuisia saaria, n. s. atolleja, laguuni-
matalia ja rantamatalia, kertoo näiden
saarimuodostuksien geograafillisesta sijoi-
tuksesta ja vähitellen tapahtuvasta kas-
vamisesta. Hän antaa meille selon nii-
den synnyttäjien,koralli-eläimien elämän-
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ehdoista, osoittaen niiden ei elävän eikä
viihtyvän kuin vissillä veden syvyydellä
ja lämpimän-asteella sekä muutoin vissin-
laatuisessa vedessä. Koska maankuori
täällä, niinkuin monissa muissa paikoin,
tuntemattomista syistä ajoittain ylenee ja
alenee ja merensyvyys siis samassa pai-
kassa vähitellen-muuttuu,niin siitä seu-
raa että korallien hyvän olon ehdot sa-
malla vaihtelevat. Kiinnitettyinä pohjaan
pitkin rantaa voivat he joko viihtyä ran-
nan läheisyydessä, taikka kuolevat he
maanpuolella saaresta tulleesta mudasta
ja suolattomasta vedestä, mutta viihtyvät
edelleen meremmällä, jossane muodosta-
vat vedenpinnan-alaisenmatalakarin,mikä
on erotettunarannastakapealla kanavalla;
josmaaonainoastaan saari,niin tämä tulee
aivan ympäröidyksi semmoisen matala-
karin kautta. Jos maa sitte vähän alenee,
niin kanavakari" kuitenkin kasvaa niin
kuin ennenkin, ja vaikka koko saari ka-
toaa vedenpinnan alle, niin sen ympy-
räinen atollikari" ei herkeä kasvamasta,
vaan on yksinnä jälellä vedenpinnanalla.
Mutta jos sitte pohja karineen taas yle-
nee pinnalle asti tahi pinnan yli, niin
siinä olevat koralliryhmät kuolevat jamu-
rentuvat; pian siihen kokoontuu hölliä
multakerroksia ja rehevä kasvuisuus syn-
tyy siihen kuuluvine eläimineen. Nämät
merkilliset kapeat saaret koskevat siis
ulkopuolella valtameren kuohuviin sala-
kariin, sisäpuolella tyyneen kanavaan
tahi järveen, ja kummassakin paikassa
tutkija löytää erilaisen eläinmaailman.

Viime aikoina on tehty tärkeitä muis-
tutuksia tätä teoriaa vastaan. Mutta
vaikka nämät toteutuisivatkin, on Darvin
kuitenkin tarkoilla havainnoillansa ja se-
lityksillänsä ollut käännekohtana tämän
aineen käsittelemisessä ja niinmuodoin
antanut apuansa tulevien päivien mah-
dollisesti oikeampaan käsitykseenasiasta.

3. Ch. Darwinin oppi lajien
synnystä.

Näitä viimeinmainituita paljoa tärkeäm-
mät ovatkuitenkin Darwinin biologialliset
teokset, erittäinkin yksi pääteos, josta
meidän nyt tulee puhua.

Kaikkein vanhimmista ajoista, joihin in-
himillistä sivistystä voi seurata, on koe-
teltu vastata kysymykseen, miten tämä
maailma on syntynyt, jossa me elämme.
Melkein kaikki jumalaistarut perustuvat
siihen luuloon,ettäse on tapahtunut välit-
tömän luomisen kautta, joka ihmisen ta-
valla katsoen on jotakinuuden tekemistä.

Vertaileva kosmogonia eli oppi erikan-
sojen käsityksestä maailman luomisesta,
samaten kuin myöskinmytologia eli ju-
malaisoppi ovat sentähden erinomaisen
tärkeät tutkinnolle siitä, mitenkäinhimil-
liset mielikuvitukset ovat kehkeytyneet.
Nämä kumpaisetkin haarat ovatkuitenkin
luonnontutkijan tarkastusalan ulkopuo-
lella.

Vaan luonnontutkinnon alalle kuuluu
niiden mielipidetten tarkastus elottoman
ja elollisen luonnon kehityksestä, jotka
perustuvat todellisiin tutkintoihin luon-
nossa ja siten tehtyjen havaintojen tie-
teelliseen käsittelemiseen. Tässä kelpaa
ainoastaan itse luonnon tarkka tunte-
minen ja selvä arvostelu siitä;vaan itse-
kunkin, sekä kansan että henkilön, sa-
tunnaisesta mielestä ei ole ensinkään pu-
hetta.

Seuraavassa aiomme me lyhykäisesti
koetella esittää,mitä meidän aikamme ete-
vin luonnontutkija ajattelielimellisen luon-
non kehityksestä. Hänen mielipiteensä
on tärkeä, ollen viimeinen valmis rengas
ketjussa ja sisältäen kaikki mitä edelli-
sissä on kelvollista. Vasta sitte, kun hä-
nen perinpohjainen ja eheä mielipiteensä
on käynyt meille selväksi, voimme toi-
sessa numerossa koetella tarkastaa niitä
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vähemmin selviä käsityksiä, mitkä aikai-
sempaan ja osaksi vielä nytkin ovat ole-
massa asiasta ja mitkä niistä olivat hyö-
dyksi, mitkä vähäiseksi eduksi eli suo-
rastaan vahingoksi.

Kun Darwin v. 1833 kuljeksi Patago-
nian sydänmaiden läpi,huomasi hän, että
erilaiset mutta hyvin lähi seisovat lajit
löytyvätitsekukin omalla alueellansa,esim.
pohjoisesta etelään pitkinLänsi-Amerikan
länsirannikkoa tai saaristoryhmillä lähis-
tössä. Itse ilmiö on kyllä hyvin tuttu
eri maista, vaan lienee siellä näkynythä-
nelle selvemmin kuin muuten. Darwinin
ajattelevalle mielelle ei omituisuus tässä
ollut kylläksi, ei hän myöskään voinut,
niinkuin välistä sattuu, katsoa velvolli-
suudeksensa latoa kokoon kaikenlaisia
vaikeuksia asian selittämiseksi, vaan hän
koetti päinvastoin hakea selitystä arvoi-
tukselle.

Kun minä ajattelin näitä tosiasioita*4— kirjoitti Darwin v. 1864 eräälle sa-
manmieliselle

—
Mja niihin vertaelin

muutamia samankaltaisia ilmiöitä, niin
näkyi minusta todenmukaiselta, että lä-
hisukuiset lajit saattaisivat polveutua sa-
masta yhteisestä kantamuodosta. Mutta
muutamien vuosien kuluessa en minä voi-
nut käsittää, kuinka jokainen laji saattoi
ollaniin erittäin soveltunut itsekukin omiin
olosuhteisinsa." Useimmiten luetaan täm-
möinen soveltuminen kaikenlaisten ul-
konaisten asianhaarojen ansioksi,niinkuin
ilmanalan ja ravinnon, jotka vaikuttaisi-
vat välittömästi muodostamalla lajeihin,
melkein niinkuin lämpö laventaa metal-
lia. Mutta kuinka olisi näinyksinkertai-
nen suhdemahdollinen suurimmassamää-
rässä merkillisten eläin- tahi kasvilajien
muodostamisessa.

Täytyy löytyä vielä muita syitä kuin
suorastaan vaikuttavia. Mutta mitä? sii-
näpä oli mutka.

Todellisen luonnontutkijan tavalla ei
Darwin nytotaksunutmitään varmaamie-
lipidettä, hän vaan piti silmät auki jo-
kaiselle viittaukselle luonnossa,joka saat-
toi auttaa tulemaan jäljille. Hän ottihuo-
mioon jokaisen vähimmän toisinnon la-
jien ulkonäössä ja erilaisuuden niiden
löytymisessä, ja alkoi arvella, että juuri
tämä vaihtelevaisuus voisi olla erittäin
tärkeä.

Kotiin tultuansa Englantiin alkoi hän
rauhassa ja säännönmukaisestiottaa huo-
mioon tämänkaltaisia erilaisuuksia myös-
kin kotieläimissä ja viljellyissä kasveissa.
Hänen tilallansa viljeltiin semmoisia jalan
syten erilaisissa ulkosuhteissa ja niiden
periaatteiden mukaan, joita hän tiesi ko-
keneiden viljelijäin hyväksyvän. Kuka ei
tietäisi jokaisen maanmiehen mieluummin
elättävän semmoisia nuoria elukoita, jotka
hänestänäyttävät sukeutuvan suurimmaksi:
etevien lypsylehmien hyviä vasikoitahoi-
detaan etusijassa hyvin ja ruokitaanmää-
rättyjen periaatteiden mukaan rodun säi-
lyttämistä tahi parantamista varten, jota
vastoin huonommat pidetään vähemmän
arvoisina ja tapetaan; ja kun siitoseläimiä
ostetaan, niin pidetään sitä erittäin tär-
keänä, että niiden esivanhemmat ovatol-
leet kelvollisia ja että rodun ominaisuu-
det soveltuvat olosuhteisin. Rotuominai-
suudet ovat näet usein hyvin silmään pis-
tävät ja pysyvät kauan, jos ulkonaiset
suhteet ovat edulliset, ja jos rotua hoi-
detaan pitämällä sitä, niinkuin sanotaan,
puhtaana.

Seuraukset viljelyksistä ovatkin aivan
selvät, eikä niitä missään voi paremmin
huomata kuin rikkaassa Englannissa. Vil-
jelyksen kautta oli usein saatu aikaan
hyvinkin suuria muutoksia, ja kun ruvet-
tiin erittäin viljelemään muutamia, jopa
jotenkin satunnaisia muutoksia, niin on-
nistuttiinnekinsaamaan kehitetyksi. Kuka
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ei tietäisi, että koirarodut ovat sukulais-
muotoja samasta lajista, että hedelmäpuut
antavat sangen erilaatuisia hedelmiä j.n.
e.; ja tavallisesta kyyhkyisestä onkasva-
tettu rotuja, jotka ovat melkein luon-
nottomia, joilla on suuri viuhkan muo-
toinen pyrstö tahi summattoman suuri
kupu tahi jotka heittävät kuperkeikkaa
ilmassa lentäessään j. n. e., —

aina sen
mukaan, miten hoitaja itse oli valinnut
rodun ja pitänyt erittäin huolta siitä, että
sikiöiden seasta juuri ne valittiin jää-
mään, jotka hänestä näyttivät enimmän
lupaavan aiottuun suuntaan. Siis, ulko-
naisten suhteiden kautta voitiin koti-
eläimiä ja kasvia saada toisintelemaan,
ja järjellisesti valitsemalla siitoseläimiä
tahi siemeniä voitiin toisintelevasta lajista
kasvattaa eri rotuja, jotkaerosivat toisis-
taan määrättyjen ominaisuuksien kautta,
yksipuolisesti kehittivät niitä ja jättivät
perinnöksi jälkeisillensä. Sen tunsivat
melkein kaikki maamiehet, ja myöskin
luonnontutkijoille oli asia tuttu; ja yksin
sivistymättömät kansatkin toimivat samo-
jen perustusten mukaan.

Vaan jos me nyt
— ajatteli Darwin

—
hyödyksemmeelioikkumme mukaan voim-
me valikoimalla siitoksessa vähitellen pa-
rantaa eli lisätä eläinten tai kasvien omi-
naisuuksia ja siten saada aikaan kesyssä
ja viljelystilassa olentoja, jotka eroavat
keskenänsä toisistansa jopa enemmän,
kuin ne niin kutsutut toisinnot eli rodut,
jotka elävät vapaasti luonnossa, —

sem-
moisetkin, joita täytyisi pitääerisukuina,
ellei tunnettaisi niiden sukuperää, —
niin eiköhän samanlainen valikoiminen
voisi tapahtua myöskin luonnossa itses-
sään, tietysti ei ihmisen toimien kautta,
mutta asianhaarojen. Vaan minkälaisten?

Tämä uusi kysymys antoi aihetta uu-
sille avaroille tutkinnoille lajien toisinte-
levaisuudesta luonnontilassa ja ehdoista,

jotka sitä vaativat ja vaikuttavat. Tässä
nyt lisäksi vaikeus siitä, että tutkijat har-
voinolivat yksimielisiä, mitä ymmärretään
lajilla, toisinnolla, paikallismuodolla, ro-
dulla j. n. e. ja että sitä, jota yksi piti
hyvänä lajina", piti toinen huonona"
eli ainoastaan toisintona milloin yhdestä,
milloin toisesta kantamuodosta, ja tästä
väitettiin lakkaamatta. Vaan siitä näyt-
tivät kaikkein useimmat olevan yksimie-
lisiä, että lajit kuitenkin olivat aivanhy-
vin rajoitettuja luonnossa. Eikä ollutkaan
kummallista että heidän mielipiteensä r■";

semmoinen, sillä samat tutkijat pitiv.
huolta siitä, että jos saatiin tietää kahden
siihen asti hyvänä" pidetyn lajin ilman
rajoitta sulavan toisiinsa, ne heti kohta
alennettiin toisinnoiksi yhdestä ja samasta
lajista, — ja siten piti sääntö lajien py-
syväisyydestä kuitenkin kutinsa ilman
yhtäkään ainoata poikkeusta. Ja jos
näytettiin, että eläinlajit, jotka olivat tuiki
erilaisia, ainoastaan olivat eri sukupolvia
samasta lajista, niin kirjoitettiin kaikki
luettelossa vaan yhteen, ja siten oli luet-
telija vapaa kaikesta vaarasta luulla «hy-
vien" lajien voivan muuttua. Lyhyesti,
se oli tullut uskonkappaleeksi luonnon-
historiassa, että lajit olivat pysyväisiä ja
muuttumattomia.

Darwin, ja moni hänen kanssansa ar-
veli kuitenkin voivansa päättää, että eri-
laisuuksina rotujen, toisintojen, paikallis-
muotojen j. n. e. välillä on ainoastaan
määrällinen erilaisuus, ja että semmoin^v
on olemassa myöskin hyvien lajien" vä-

lillä, jotka jaetaan ryhmiin, alasukuihin
ja sukuihin. Olisivatkohan nytkaikkinämä
muodot voineet

—
niinkuin ihmishoidon

alaiset muodot
—

syntyä jonkunlaisen
hitaasti vaikuttavan valikoimisen kautta
luonnossa itsessään?

Me ihmiset valitsimme sikiötitsellemme
hyödyksi; eiköhän sama muutos olisi syn-
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tynyt, jos sama hyödyllisyyden periaate
pitäisi paikkansa jonkun toisen,esim. eläi-
mentaikasvinitsensä suhteen. Kunmeidän
juoksijamme ovatmeidän valikoimisemme
kauttatulleetparemminkehkeytyneiksi,että
ne meidän hyödyksemme ravaisivat no-
peasti,niineiköhänmyöskinmuilleeläimille
olisihyödyllistäkehkeytyänopeaksi,esim.
vaaranvälttämistäeli saaliinkiiniottamista
varten y. m. Jos meidän metsäkoira-la-
jia valikoidaan ominaisuuksien mukaan,
jotka helpottavat meidän metsästystätn-
me, eiköhän koirille olisi hyötyä ky-
kynsä kehkeyttämisestä, jos nemetsästäi-
sivät omiin nimiinsä kesyttöminä. Ja ei-
köhän puu, joka meidän hyödyksemme
istutetaan erilleen,että se kasvaisiparem-
min, tee samoin sittekin, vaikka eikukaan
ihminen ole sitä istuttanut, kun vaan sie-
men itää sopivalla paikalla. Varmaankin.

Tässä saattoi nyt Darwin onnellisella
tavalla yhdistää kahden tieteen tulok-
sia kummankin eduksi. Hän tunsi
muutaman tunnetun englantilaisen kan-
sallisekonoomin, Malthuksen, kirjoitta-
man teoksen „väestöstä". Siitä teok-
sesta saihän tietää,mitkä periaatteet val-
litsevat inhimillisessä yhteiskunnassa sen
lisääntyessä. Samalla paikalla ei voimää-
rätön joukko ihmisiä tulla toimeen,
kaikkein vähimmin, jos ne kaikki harjoit-
tavat samaa elinkeinoa; kun määrä tulee
täydeksi, joutuvat ne puutteesen, joita
asianhaarat vähimmän suosivat; niiden
täytyy vaeltaa muualle tai kuolla nälkään.
Vaan jos he alkavat harjoittaa erilaisia
elinkeinoja, niin jakautuu työ eri haa-
roille ja koko yhteiskunta hyötyy siitä;
jos taas jossakin määrätyssä elinkeinossa
syntyy liian paljo sen harjoittajia, niin
menestyvät ne henkilöt heistä parhaiten,
jotka tekemällä kelvollista työtäovat suu-
rimmaksi hyödyksi yhteiskunnalle. Kil-
pailu vaikuttaa siis yhteiskunnan eduksi

työky'yn kasvamista, sillä jokainen käyt-
tää mieluummin sitä, joka tekee parasta-
työtä. Oman hyvin käsittätnämme edun
vuoksi valikoimme me siis yhteiskunnan
työmiehiä, ja jokaalalla meneesiitä syystä
kyky eteenpäin, vaikkapa vielä vähem-
min pystyvät joutuisivatkin rappiolle tahi
tungetaan muuten sivulle. Siten kehit-
tyy inhimillisen yhteiskunnan eri työalat
niinhyvin henkisellä kuin ruumiillisella
alalla; ja kun koko koneisto on työssä
kaikkine eri työmieslajineen niin muo-
dostuu siten suurialainen kokonainen.
Mutta me emme epäile, että tämäkoko-
nainen on kehittynyt vaillinaisesta alus-
tansa, koska me tiedämme senhistoriasta.
Ja me kyllä ihmettelemme, että yksiham-
masratas niin hyvin sattuu toiseen ja
kaikki menee määrättyä menoansa, vaan
meistä näyttää se aivanluonnolliselta:it-
sekukin työmies soveltuu niin hyvin työ-
hönsä juuri sentähden, että hän jahänen
edellä kävijänsä ovat siihen kehittäneet
itseänsä, niinkuin suomalainen sananlas-
kukin sanoo, ettätyö tekijänsäneuvoo",
eikä sentähden, että muka joku ihmetyö
olisi heittänyt hänet maailmaan täysin
oppineena täyttämään juuri sitä työmie-
hen paikkaa.

Jos siis yhteiskunnassa kilpailu eli
taistelu leivästä saa aikaan edistystä,
koska ei kukaan voi taistelua kes-
tämättä voittaa tarkoitustansa, elää,
niin eikö myöskin luonnossa täydy olla
semmoista taistelua yksilöiden (indivii-
dien) välillä ravinnosta tahi kilpailua vi-
hollisten välttämisessä, ja eikö ne sanan
suorassa merkityksessä ole pakotettuja
taistelemaan olemisensa edestä. Tällai-
nen taistelu on siellä käymässä ei ai-
noastaan samalajisten eri indiviidien vä-
lillä, vaan yhtä hyvin eri lajien, jos ne
vaan riippuvat samoista elinehdoista. Ja
kun olentojen luku ylenmäärin lisääntyy,



Kirjailijain muotokuvia. [N:o ii
—

12.254

täytyy taistelun kiihtyä; ne, jotka ovat
erisuhteissahuonommin varustettuja,kuo-
levat pois ja paremmin suositut jäävät
voitolle. Sama seikka tapahtuu uudelleen
heidän jälkeistensä kesken. Siinä määrin
kuin yksityisiä elimiä sen ohellaharjoite-
taan tai jätetään käyttämättä, samassa
määrässä kehittyvät ne tai jäävät tarpeet-
tomina surkastuneiksi. Siten mukautuvat
olennot täydellisesti ympärillä olevain ul-
konaisten suhteiden mukaan,josnekin sat-
tuisivat muuttumaan.

Siten vaikuttaa valikoiminen myöskin
luonnossa, vaan vapaana ihmisen oma-
voittoisesta valikoimisesta. Taistelussa ole-
misesta kehittyvät, parhaiten varustetut
rodut pysyvät sitte vielä enemmän va-
kaantuneina muotoina; siten ovat lajit
syntyneet Charles Darvinin opinmukaan.

Jos nyt semmoinen laki määrää eläin-
ten ja kasvien ruumiillisen kehittymisen,
niin voidaan myöskin aivan saman kat-
santotavan mukaan selittää heidän elä-
män tapojensa, niin kutsuttujen vaistojen
synty ja kehitys. Niiden tavathan ovat
perin vaihtelevia; ne, jotka ovat täydelli-
simmät siinä suhteessa, ovat juuri sen
kautta parhaiten varustettuja jasoveliaita
luonnolliseen valikoimiseen, jakehitys voi
mennä eteenpäin sekä vanhaa että yhäti
uusia suuntia.

Darwin ei ollut suinkaan sokea kaiken-
laisille vastaväitöksille, joita voi tehdä;
päinvastoin teki hän itse semmoisia ja
vastasi niihin. Erittäin on hän osoitta-
nut, mitenkä hänajattelee välittävienmuu-
tosmuotojen,nekuneivätolleet niintäydel-
lisiä, ei voineen pysyäelossa, vaan hävin-
neen y.m.s. Juopa lajien välillä on siten
kasvanut, niin että nyt enää ainoastaan
muutamissa tapauksissa lajia voi sekoit-
taa keskenänsä. Sitävastoin osoittaa hän,
mitenkä semmoinen ristisiitos eri kukkien
välillä samasta lajista on erittäin edulli-

nen, siitos yhdessä ja samassa kukassa
on usein kokonaan mahdotonkin.

Että me geologiallisissa kerroksissa ta-
paamme ainoastaan hyvin vaillinaisia jäl-
kiä koko otaksutusta kehityksestä, ei pi-
täisi ollakenestäkään kummallista. Sangen
vähän me vasta olemme ennättäneetkai-
vaa näkyviin ja sangen paljo voi piilou-
tua niillä äärettömillä aloilla, jotka vielä
ovat tutkimatta, ja kuitenkin osoittaa se,
minkä tiedämme, olevanodottamattoman
paljon välimuotoja eläinten välillä,joiden
sukulaisuutta meidän muutoin olisi vaikea
todistaa.

Myöskin lajien maantieteellisen leve-
nemisen maanpinnalla voimme selittää
lajien yhteisestä alkujuuresta synnynmu-
kaan. Ainoa teoria, jota muuten voisi
panna sijaan, on se, että eri paikoilla
omituinen eläimistö ja kasvisto olisi itses-
tään syntynyt ja lajit sitte levinneet kai-
kille haaroille. Se, joka otaksuu tämän
teorian, ottaa avuksensa ihmetyön, jota
missään ei ole todistettu, ja kieltää mie-
lipiteen, joka tahtoo selittää ilmiöt luon-
nollisten ja vielä vaikuttavien syidenmu-
kaan. Ei kuitenkaan ole helppoa heti
vastatamihin hyvänsä umpimähkään teh-
tyyn yksityiskysymykseen yhden tahi toi-
sen lähisukulaisen lajin löytymisestäkau-
kana toisistaan olevissa maissa, sillä en-
sin on niiden sukulaisuus ja todellinen
leveneminen tarkemmin osoitettava, kuin
mitä tavallisesti tunnetaan. Ja sitäpaitsi
on meidän erittäin vaikea tarkoin osoit-
taa niitä tärkeitä muutoksiamaanpinnassa,
jotka ovat tapahtuneet vanhempina geo-
logiallisina aikoina, vaansen mukaan,kuin
me tunnemme niitä, näyttäisivät sopivan
yhteen muutosopin kanssa.

Jos nyt tämä Darwinin teoria lajien
synnystä on oikea, niin täytyy sen, mitä
eläinten ja kasvien tutkijat sanovat suku-
laisuudeksi (affiniteetiksi), olla sitä sanan
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suorimmassa merkityksessä, ja semmoi-
set olennot tulevat siis lähelle toisiansa
systeemissä. Lajit ja ryhmät taas, jotka
eivät ole sukua, vaan satunnaisesti toi-
sensa näköisiä (analoogisia), syystä että
ovat sovitettuja samanlanlaisten ehtojen
mukaan, jäävät silloin, niinkuin pitääkin,
kauas erilleen systeemissä. Se on pää-
asiallisesti vertaileva anatomia, joka an-
taa selkoa suurempien eläinryhmien su-
kulaisuudesta, niinkuin heimojen, lahko-
jen ja luokkien, ja joka siis selvittää
eläin- ja kasvisysteemien järjestelmien
kaikki haaroitukset. Kauan etsitty„luon-
nollinen järjestelmä" tulee tämän kautta
todelliseksi genealogialliseksi sukupuuksi.
Ja tämä luonnollinen järjestelmä tulee
silloin olemaan lyhykäisesti yhteen ase-
tettuna osoitteena äärettömästä tarkoin
punnittujen asianhaarain joukosta,

—
ei

riippuvana mielivaltaisesti valituista, pin-
tapuolisista tunnusmerkeistä, yhteen ase-
tettuina, lajin nimen tutkimisen helpot-
tamiseksi.

Indiviidin kehitys on tämän teorian
mukaan pikainen ja useimmiten hiukan
muuttunut kertominen sukupuunhaarojen
kehityksestä. Elimiä, jotka aikaisempaan
ovat olleet tärkeitä, mutta sittemmin jää-
neet tarpeettomiksi, tavataan sentähden
usein vieläkin kehkeytymättömässä tilassa
rudimentteina eli surkastuneina jäännök-
sinä. Se on varsinkin tämä seikka, joka
koskaan ei ole saanut tyydyttävää seli-
tystä muiden teoriojen kannalta, vaan
tämän mukaan saa niin itsestään antau-
tuvan selityksen, että oikein täytyy häm-
mästyä lähemmin yksityisiä tapauksia tut-
kiessa.

Minä olen nyt koettanut mahdollisen
lyhyesti viitata pääpisteisinDarwinin mai-
niossa opissa lajien synnystä. Se nojau-
tuu muutamiin harvoihin, mutta lujiinpe-
ruskiviin: lakeihin kehityksestä japerin-

nöllisyydestä, muuntelevaisuudesta elin-
ehtojen vaikutuksen mukaan jakäyttämi-
sestä tahi levosta riippuvana,mukautumi"
misesta näiden ehtojenmukaan, indivii-
dien lisääntymisestä, taistelusta olemisen
ehdosta ja siitä riippuvasta luonnollisesta
valikoimisesta ominaisuuksien alituisen
kehityksen kautta eri haaroille ja säilyt-
tämällä hyödylliset niistä, jättäen toiset
sivulle.

Kaikista näistä seikoista Darwin tuli
vähitellen selville. Mutta hän ei ollut
niitä luonnontutkijoita, jotka kiiruhtavat
tuon tuostakin maailman markkinoille
viemään, mitä hetkistä ennen on voitu
kokoon kyhätä, vaan hän antoi aatteensa
täydelleen kypsyä, ennenkuin tarjosi sitä
muiden nautittavaksi. Jo v. 1833 syntyi
hänessä tuo ajatus Patagoniassa ja hän
kehitti sitä sittemmin Englannissa ko-
konaista 21 vuotta (1837— 1858), siitä
mitään julkisuuteen saattamatta. Jos hän
olisi kuollut ennen vuotta 1844, niin ei
yksikään olisi siitä saanut tietää, sillä
vasta sinä vuonna kirjoitti hän ensimäi-
sen osoitelman esittääksensä oppiaan;
mutta eipä hän tahtonut edes sitäkään
silloin julkisuuteen saattaa. Ja todistuk-
sien hankkimiseen kokemuksen kautta
mielipiteitänsä varten kului vuosikausia,
Darwininkin työskentelyvoimilla.

Ja kenties hän ei edes v. 1858 olisi
julaissut siitä mitään, jos vaan erityisten
asianhaarojen johdosta pari läheistä ystä-
vää eivät olisi kehoittaneet siihen,nimit-
täin Englannin ensimäinen geoloogi Ch.
Lyell ja botaanikko J. Hooker. Sattu-
mus oli nimittäin niin sovittanut, että
eräs toinen mainio englantilainen luon-
nontutkija Alfred Wallace, ollessaan mat-
koilla Sunda saarilla, kokonansa Danvi-
nista riippumatonna oli joutunut aivan
samoihin raielipiteisin. Tämä puhuukau-
niisti aatteen totuuden puolesta; vaan ei
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sekään ollut vähemmän kaunista, että
kun Wallace lähetti kirjoituksensa juuri
ystävällensä Darwinille katseltavaksi, ja
pyytäen hänen yhdessä Lyellin kanssa
päättämään, olisiko se painettava, niin
Darwin silloin lähetti sen Lyellille kai-
kin puolin kehoittaen siihen. Onneksi
tiesivät kuitenkin sekä tämä ettäHooker
Darwinin itsensä jo vuosikausia sitte tul-
leen samoihin johtopäätteisin, ja ettähän
jo v. 1844 oli pannut ne kirjallisesti
muistoon. Kumpaisetkin vaativat sen-
tähden saadaksensa jättää myöskin sen
paperin samalla kuin Wallacenkin kir-
joittaman Linnealaiselle seuralle Lon-
toossa. Niin tapahtuikin 1 p. Heinä-
kuuta v. 1858, joka siis on Darwinin
opin todellinen syntymäpäivä.

Kumpaisetkin kirjoitukset olivat kui-
tenkin aivan lyhyitä yleiskatsauksia. Dar-
win valmisti sentähden laajemman esityk-
sen, jossa hän lähemmin osoitti todistus-
jaksonsa, vaikkapa kohta ainoastaanmuu-
tamilla harvoilla tosiasioilla; tämä teos,
On the origin of species" (lajien syn-
nystä), tuli ulos v. 1859, jotavuotta sen-
tähden tavallisesti sanotaan Danvinin
opin syntymävuodeksi.

Luonnettaan osoittavalla vaatimatto-
muudella sanoo hän johdannossaan teok-
sensa olevan vaillinaisen,koska hän ei
voinut siinä esiintuoda tarpeeksi faktoja
(tosiasioita), ja myöskin,koska siinä epäi-
lemättä löytynee erehdyksiäkin. Mutta
loppupäätöksen pitäisi tulla oikeaksi, jos
suuri joukko senlaisia huomioita tarkoin
punnitenpantaisiin rinnattain. Kaikkine,
jotka hän itse oli kerännyt, lupasi hän
julaista kirjoitusjaksona.

Me olemme jo edellisessä lyhyesti ker-

toneet tämän tärkeän teoksen sisällyk-
sestä. Luku luvulta ovat eri katsanto-
kannat tässä esitettyinä yksinkertaisuu-
della, joka osoittaa, että tekijällä on ai-
neensa vallassaan, ja että hän osaa mes-
tarillisesti lausua ajatuksensa. Sitä voi
lukea ja ymmärtää jokainen, joka ylimal-
kaan kykenee seuraamaan ajatusta tie-
tellisessä tutkimuskysymyksessä.

Darwinin aate iski kuin sytyttävä nuoli
oppineitten leiriin. Monen sukupol-
ven aikana oli tutkittu ja mietitty asiaa;
moni tahtoi mielellään otaksua kehkey-
tymisen todeksi, mutta siihen asti puut-
tui heiltä vaikuttava syy semmoiseen; nyt
löytyi se. Ääretön paljous tehtyjä huo-
mioita oli jo kauan koossa, vaan niitä ei
osattu käyttää, ja moni jo epäili, tokko
koskaan saataisiin selville keinoa siihen;
nyt oli suunta osoitettu. Niinkuin ste-
reoskoopissa kuvaäkkiä selvenee,samaten
selveni myöskin nyt äkkiä suurimmalle
osalle tutkijoita elävän luonnon kehitys.
Nyt ei enää tarvinne ainoastaan häm-
mästyksellä ja ihmettelemisellä tyytyä nä-
kemään, että kaikki oli luonnossa erittäin
tarkoituksenmukaisesti laiteltu ja jokaisen
olennon elämä sovitettu sen suhteiden
mukaan; nyt ymmärrettiin niin täytyvän
olla sentähden, että ne kaikki olivatkeh-
keytyneet noiden suhteiden mukaan ja
rinnalla; samalla käsitettiin tämän tapah-
tuneen samojen yksinkertaisten lakienmu-
kaan, jotka pakottavat meitä itseämme-
kin edistymään japitämäänhuolta omasta
edustamme. Syy ja vaikutus olivat sel-
vinä. Ja se antoi aihetta vielä monin-
kertaisesti enemmän ihmettelemään luon-
non suurta lainmukaisuutta. (Jatk.)
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Charles Darwin. (Jatk.) 

4. Ch. Darwinin muut eUiintieteel
liset teokset. 

Senkin mielesta, joka elaintieteellisillii 
teoksilla tarkoittaa ainoastaan eliiinten 
kuvaamista, mita enemmin eri lajeja sita 
parempi, on Darwinilla suuria ansiota, 
seka rikkaitten kokoelrnainsa valmistele
misesta etta erittiiin niistii monografiiosta, 
jotka han julkasi vuosina 1851 ja 1854 
Cirripedia nimisesta merkillisesUi alem
pain eliiinten ryhmiistii. H:inpa ensinnii 
kiisitti oikein niiden krapuelain-luonteen, 
ja hiin on kahdessa suuressa nidoksessa 
tarkasti kuvaillut suuren joukon _lajeja. 
Mutta koska tiimii teos, vaikka kyllii suuri
arvoinen, ei ole hiinelle tuottanut suurta 
mainettansa, olemme tiissii ainoastaan si
vumennen maininneet sen. 

Darwinin oppi lajien synnystii perus-

tuu, kuten jo on mainittu, suureen jouk
koon luonnossa tehtyja havaintoja. Sita 
ei voi katsoa piitevaksi, ell'ei se nii.yt
tiiydy pita.van paikkaansa myoskin yksi
tyistutkimuksissa. Hiinen teoksensa antoi 
sentahden aihetta lukemattornaan jaksoon 
teoksia, jotka ovat olleet tutkinnolle suurim
maksi hyodyksi. Tietysti luulivat rnuu
tamat voivansa tulla piiinvastaiseen johto
piilitokseen, mutta siinii oli taas syytii. uu
distettuun tarkastukseen. Vaan verratto
masti suurin osa tutkimuksista puhui sel
viisti ja suoraan teorian eduksi. 

Suurinta huomiota ansaitsivat tietysti hi:i
nen omat yksityistutkimuk.sensa. Vuonna 
1 868 tuli ulos kaksi vahvaa nidosta elain
ten ja kasvien muutoksista kesyssa ja 
vi(jelystilassa. Tiissii todistaa tosiasiain 
hiirnmListyttiivii paljous, kuinka perinpoh-
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jaisesti tekija niita tuntee ja kayttiia oman
tunnon mukaan. Hiin antaa siina tietoja 
useimpain kotielainten toisinnoista, niin
kuin koiran, kissan, hevosen, sian, sarvi
karjan, lampaan, kaniinin, kyyhkysten, ka
nojen, sorsien, mehilaisten, silkkiperhos
ten y. m. Samaten kiisitelliiiin elokasvit, 
hedelmapuut ja juurikasvit. Han kiiyttiiii 
niita tosiasioita, osottaaksensa perinnol
lisyyden voimaa, taantumista vanhem
pain edellakavijiiin niikoiseksi (atavismia), 
vaikutuksia ristiinsiitoksesta, siitoksesta 
samassa suvussa, tarkoituksenperaisesta 
valikoimasta, ynnii elinten kayttiimisesta 
ja kiiyttamisen puutteesta. Naiden ilmioi
den lakia kokee han lopullisesti johtaa ta
kaisin yhteiseen perustuslakiin, nime!Hi 
pangenesis. 

Jo kolme vuotta myohernmin, vuonna 
187 r, seurasi eras tarkea teos, joka mita 
likimmin yhtyy Darwinin oppiin ja selit
taa sita kokonaisuudessaan. Samaten kuin 
Jajit syntyvat luonnollisen valikoimisen 
mukaan, niin ne erilaisuudet, jotka ylei
sesti tavataan elainten sukupuolien vii
lilla, ovat nekin syntyneet valikoimisen 
mukaan. Tassa suhteessa toiseen suku
puoleen kuuluvat indiviidit valitsevat it
sellensa ne indiviiclit toisesta sukupuo
lesta, jotka heitii enimmiin mielJyttavat, 
- sillii eliiimissiikin loytyy eri mielui
suuden asteita ja siten myoskin suurempi 
mielihalu siihen, joka parhaiten vastaa 
kunkin eri makua. Niiden viilillii, joilla 
on sama rnaku, syntyy sitten kilpailu, 
joka usein kiihtyy tuliseksi tappeluksi. 
Enimman suositut indiviidit voittavat, nii
den omaisuudet yhii vahvistuvat ja kay
vat periWiviksi; niinmuodoin kumpikin 
sukupuoli saapi ulkomuotonsa, ominai
suutensa ja elintapansa. 

Se huomio, minkii. Darwinin kehitys
oppi heriitti, oli, niinkuin sanottu, iiiire
ton ja nyt tuskin loytynce ketiian sivis-

tynyttii ihmistii, joka ei olisi siitii teoriasta 
kuullut. Mutta se on yhtii kummallista 
kuin totta, etta hyvin suuri osa myoskin 
sivistyneistii sangen viihiin tietiiii, mikii 
teorian varsinaisena sydiimmenii on. Me 
osotamme sen heti. 

Darwinin niin johdonmukaisesti ajatel
lussa teoksessa lajien synnysta ei ban 
mainitse sanaakaan siitii, ettii myoskin ih
minen, ollen korkein elain, olisi syntynyt 
saman kehityslain mukaan. Joko valtti 
hiin taUi kohtaa tahallaan, ett'ei tarvit
sisi laveasti puhua piiiiasian rinnalla va
hemmin tarkeiistii sivuasiasta, elikka kat
soi hiin saman sivuasian ansaitsevan tulla 
erittain kasitellyksi. 

Aikaisempaan oli maailmalle kerrottu 
teorioja semmoisia kuin taivaankappalten 
synnystii ja liikkeestii, maan geologiallisesta 
kehityksesta y. m., jotka tiede oli tunnus
tanut ja yhati kehittiinyt useinkin nii
den saamatta mitaan revolutioonia ih
misten mielissii. Nyt kehitettiin samal
lainen tcoria kasveista ja eliiimistii, ja 
itse puolestaan sen ei olisi pitiinyt suu
remmassa maariissii saikiihdyttaii ketiifin, 
kuin nuo edelliset luonnonlait. Mutta 
onpa, paha kyllii, paljon ihmisia, jotka 
mielellaiin sallivat totuuden koskea mui
hin, kun vaan eivat tarvitse kuulla sitii 
itsestiian: kehittymislaki saakoon kyllii 
olla luonnonlaki, jos vaan minut piiiiste
tiiiin kuulumasta sen alle. Sellainen 
on niiiclen ihmisten logiikka. He, niiet, 
kamrnoksuvat koko lakia sen yhden ai
noan johtopaiitoksen vuoksi; ja he siis 
juuri siinii puolestaan huomaavat tuon 
lain heille itselleen tarkeimman kohdan. 
Niiiden ihmisten itsekkiiiln kilsityksen mu
kaan on Darwinin opin tarkein kohta sen 
johtopiliitos ihmisen subteen : hiin olisi, 
ajattelevat he, ainoastaan apinalaji, joka 
sattumuksesta on tullut paremmin varus
tetuksi kuin vertaiscnsa; Darwinin oppi 
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siis alentaisi ihmisen alhaiselle eliiimel• 
liselle olemuskannalle ja siis sen tiiytyy 
olla viiiiriin. Tama kasitys riippuu sel• 
vasti kasitteiden hammennyksesta. Mutta 
juuri sentiihden, ettii vika on niin kovin 
yleinen myoskin henkiloiden kesken, jotka 
kehuvat humanistisesta sivistyksestii, olem• 
me me koettaneet laveanlaisesti tehdii 
selviiksi Darwinismin todellista piiiisisal• 
toa, - tuon opin lajien synnysta !uonnol• 
!isen va!ikoimisen kautta. 

Muuan Darwinin enemmiin johdonmu• 
kaisista ja nerokkaista mieliheimolaisista, 
Hackel otti myohemmin selvittiiiiksensii 
juuri tuon vaikean luvun ihmisen syn
nystii. Samaan aikaan oli D,arwin itse 
tehnyt sen erityisessii teoksessa. Sita ei 
tarvitse mainita, ettii he eiviit rajoittau• 
tuneet selittiimiiiin meidiin ainoastaan ruu• 
miillisia ominaisuuksiamme, vaan antoivat 
myoskin viittailevan osolelman saman 
mukaisesti selittiiaksensa meidan sielumme 
ominaisuuksia. He pitiiviit niitii korkeam• 
pina kehitysasteina korkeampain eliiinten 
vastaavista tavallisesti n. k. vaistoista. 
Semmoisia nimittain loytyy erittiiin mer• 
killisiii luonnoltaan, varsinkin yhteiskun• 
nittain elii villii eliiimil Iii, joista jokainen in• 
diviidi huomaa edullisimmaksi alistautua 
sen yleisen siiiinnon alle, joka koskee 
koko yhteiskuntaa. YhteiseHimiiii koske• 
villa laeilla inhimillisessii yhteiskunnassa 
olisi siten iiiirimiiinen ja vaillinainen alku• 
juurensa yhteis• ja yksityiseliimiiii koske• 
vissa laeissa eliiinkunnassa eli elollisessa 
luonnossa ylimalkaan, - melkein niin, 
kuin meidiin ruumistamme koskevilla fy• 
siologi'allisilla laeilla on alkunsa alempia 
eliiimiii koskevissa yksinkertaisemmissa 
laeissa. 

Se on selviiii, ettii tiitii yleistii esitysta 
vasta silloin voi pit:lii tiiyclellisesti todistet· 
tuna, kun sillii on tukena koko joukko huo• 
mioita. Darwinin teos tiista ei sentahden 

milliiiin muotoa ole pidettiivii loppuun 
saatettuna todistuksena. Mutta siinii on 
siemen koko pitkiian jaksoon seuraavia 
tutkimuksia, jotka ovat tulevan ajan teh• 
tiiviii. Niin kuin ihmisen anatomia vasta 
vertailevan anatomian kautta saa mitii 
suurimman arvon, samaten inhimillinen 
psykologia on kehitettiivii vertailevaksi psy
kologiaksi, ja inhimillinen sociologia (oppi 
yhteiseliimastii) vertailevaksi sociologiaksi. 

Yhdessii kohdassa on Darwin jo otta• 
nut askeleen sellaiseen yksityistutkimuk• 
seen. Vuonna I 87 2 julkasi hiin teoksen, 
mitenkii ihmiset ja e!iiimet osottavat mt'e· 
!en!iikutuksiansa, selittiien, kuinka kas• 
vonjuonteet vaihtelevat lihaksien yhdis• 
tetyn vaikutuksen kautta ja kuinka kas• 
vojen liike ilmoittaa erilaisia mielen• 
tiloja sekli eliiimissii ettii nuoremmissa ja 
vanhemmissa ihmisissii. Selviia on, ettii 
psykologian tieteellisessti tutkimisessa vast'
edes ei ,tulla toimeen ilman niiitii ja sa• 
mankaltaisia ruumiillisia tutkimuksia, vaik• 
kapa ei kukaan viiittiiisikiian, ettii ainoas• 
taan semmoiset voivat ratkaista tiihan 
kuuluvat arvoitukset. 

T~issii tahdomme me vielii mainita 
er:ian pienen Darwinin tekemiin kir
joi tuksen. Vuonna 1877 julkasi hiin 
yhtii tiirkeitii kuin hauskoja ja tarkkoja 
huomioita pienen !apsen biografiasta. Jo
kainen iiiti ottaa ilolla vaaria v:ihaisen 
lapsensa pienistii edistyksisfa jarjen ke• 
hittymisessa; myoskin niimii voivat, tie• 
teellisesti tutkittuina, antaa tarkeiiii valoa 
meidiin oman jiirkemme kehityksesta, sillii 
olemmehan me itse siten syntyneet, -
tiist1i ei ainakaan kukaan loukkaantune. 
Ja niinkuin meidiin omaa elimistoiimme 
voi kiisitti.ii.i vasta sitte, kun tieta.a, miten 
se on kehittynyt ensimmiiisestii idusta, 
samaten myoskin meidiin henkeiimme; 
myoskin sen tiiytyy iiidin hoidossa, kou• 
lun ja eliimiin kurissa, ja yhteiskunnan 
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omaksi eduksensa tekemiin valikoimisen 
mukaan ...,.... kehittyi.i. 

5, Darwinin botanilliset teokset. 
Oleskellessansa monta vuotta etelai

selHi. maanpuoliskolla oli Darwinilla tilai
suutta tehdii rnyos botanillisia kokoelrnia 
ja huomioita; ja kotiin tultuansa han otti, 
niinkuin jo on rnainittu, tarkkaan vaaria 
viljelyskasveista ja niiden muutoksista 
viljelyksen kautta. Hiinen oppinsa Iajicn 
synnysta nojautuu myoskin osaksi naiden 
tutkirnusten resultaattiin, ja etenkin on 
kasvien rnaantieteellinen leviaminen ollut 
hanellii perustuksena. Mutta hiinen mer
kityksensii kasvintutkijana ei kuitenkaan 
perustu na.ihin toihin yksinaan, vaan nii
hin keksintoihin, joita nyt tahdomrne 
rnainita. 

Se, joka on ehki.i tarkein naistii kek
sinnoista, koskee ristisiitoksen merkitysta 
eri indiviidien valilla. Jo teoksessaan 
lajien synnysta oli Darwin esittanyt hy
vin laveiden tassii suhteessa tehtyjen tut
kimusten loppuresultaatit, vaan itse huo
miot han on vasta jiilkeenpain julkaissut 
useissa eri teoksissa. Monen monituisten 
vuosien kulucssa han oli niiet tehnyt lu
kuisia koetuksia kaikellaisilla kasveilla 
saadaksensa selville, rnitenka kiivi, kun 
taysineuvoinen kukka siitettiin itselliinsa 
ja kun kaksi eri kukkaa sarnasta lajista 
siitettiin ristiin. Siten saaclut siemenet 
kylvettiin ja taimi.en kasvu ja hedelmiit 
otettiin tarl~asti huomioon; vertaamalla 
niihtiin silloin, etta ristisiitoksesta synty
neilla kasveilla siiannonmukaisesti oli suu
rempi elinvoima, kuin itsesiitoksesta syn
tyneillii, ja ettii julkimmiiisessii tapauk
sessa usein ei tullut ollenkaan sierneniii. 

Tama seikka ei ollut aivan tuntema
ton puutarhureille, mutta vasta Darwinin 
tarkoituksenrnukaiset koetukset saivat sen 
kokonaan selville ja saattoivat sen tic-

teelliselle pohjalle. Han teki niiet sen 
huomion, eWi useiden kasvilajien kukat 
vaihtelevat rakennukselleen (polyrnorfismi). 
Muutamissa (Esikoissa, Primula; Pella
vassa, Linum y. m.) ovat eri kukissa joko 
kaikki heteet pitempia kuin emit tahi 
painvastoin (dimorfismi); toisissa taas 
(Rantakukassa, Lythrum) on joka ku
kassa sckii. pitempiii ettii. Iyhempiii he
teita, mutta emit ylettyvii.t joko niiden 
yliipuolelle, keskikohdalle tahi alapuo
lelle (trimorfismij. Tassa hiin niiki ole
van syytii tutkiakscnsa, kuinka naille 
kukkamuodoille kii.y itsesiitoksessa sekii 
ristisiitoksessa saman muodon ja eri 
muotojen villillii. Kysymys oli sitii. 
tarkei.impi, kuin eri hedetten siite
poly myoskin oli eriniikoistii. Risti
siitosta saattoi tiissii. toimittaa edel
lisessii tapauksessa kahteen, jiilkimmtii
sessii. useampaan eri suuntaan eri kukka
muotojen valillii, ja monilukuiset koetuk
set nayttivat, ettii seuraukset tulivat eri
laisiksi. H yvasti onnistui ristisiitos eri
laisten kukkamuotojen vi.ililla ainoastaan 
silloin, kun pitkistii heteistii otettiin siite
pol yii vastaaviin pitkiin emiin ja lyhem
mista lyhempiin (laillinen yhdistys). Jos 
ristisiitosta toimitettiin muulla tavoin ( ep:i
laillisesti), niin oli seuraus huonompi tahi 
ei saatu ensinkii.an siementii. Se, joka 
tahtoo tulla kii.sittiimiian sita huolta, jolla 
Darwin toimitti monilukuisia viljelyksiiinsa 
usein monessa sukupolvessa, ynnii sWi 
tarkkuutta, jolla h~in otti huomioon kas
vamisen ja sadon, katselkoon sitii run
sasta tilastollista ainehistoa, jonka hiin 
on koonnut ja julkaissut teoksissansa 
niiistii kysymyksistii. 

Darwin ei ole jiittii.nyt osottamatta, 
missii yhteydessii niimii tutkimukset ovat 
muihin lavealle ulottuviin kysymyksiin. 
Siten ban selittiiii. esim., kuinka ta.ta eri
muotoisuutta kasvien kukissa voi ajatella 
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vielii pitemmalle menneeksi ja siten saada 
aihetta selittiimiiiin sukupuolten jakautu
mista muutamissa kasvilajeis~a. Monessa 
kaksineuvoisessa kasvissa sattuu niiet 
enemmiin tahi viihemman siiannonmu
kaisesti, ettii polymorfismi on syyniijom
mankumman sukupuolen elimien surkas
tumiseen, niin etta ainoastaan merkkia 
(rudimentteja) niissii on jaljellii toisen 
sukupuolen elimien rinnalla, tahi, ettii 
polymorfismi syntyy tiillaisesta surkastu
misesta. Elimien siten surkastuessa kukka 
tulee yksineuvoiseksi, joko hede- tahi 
emikukaksi, vaikka se on ensin ollut ai
ottu kaksineuvoiseksi. Viela toisissa la
jeissa katoovat kaikki jaljetkin pois sur
kastuneista elimista. Yksineuvoisia kuk
lda syntyy joko istuvina yhdessa. mallin
mukaisten kaksineuvoisten kanssa (seka
sopuisia, polygamisia), tahi yksiniian sa
malla (yksikotisia, monoecisia), tahi jopa 
eri rungoilakin (kaksikotisia, dioecisia). 
Lyhykiiisesti, luonto osottaa meille aivan 
kaksineuvoisten kasvisukujen keskellii koe
tuksia muodostaa sekasopuisia (polyga
misia), yksikotisia (moncecisia), tahi kak
sikotisia (dicecisia) lajia. Se on selvii, 
etta tilstii saa johdantoa tutkimaan, mika 
on syynii tallaisiin poikkeuksiin luonnossa; 
ja ainehisto tallaisten kysymysten selvit
tiimiseen niiyWiii olevan paljoa yleisempi, 
kuin pintapuolisella tiedol!a saattaisi Juul
lakaan. Arvattavasti tulevat talHi tiellii 
kokonaisissa kasviryhmissii tavattavat omi
naisuudet, niink. polygamia, moncecismi, 
dicecismi j. n. e., vast'edes saamaan san
gen tarpeellisen selityksen. 

Me tulemme nyt Darwinin huomioihin, 
kuinka semmoinen ristisiitos tapahtuu 
luonnossa itsessiiii.n. Tunnettu on ettii 
sangen useissa kasveissa, esim. rukiissa, 
siitepoly kuljetetaan emille aivan yksin
kertaisesti tuulen avulla, ja tiissii syntyy 
useimmissa tapauksissa ristisiitos kaikkine 

etuineen. Mutta hyvin monessa kasvissa 
ei siitos voi tapahtua ta.Ila tavoin. Niissii 
toimittavat elaviit o!ennot tuulen tehtii
viin: useat pienet eliiimet, enimmiten 
hyonteiset (jopa kolibrilinnutkin) kiiyviit 
kukissa hakeaksensa niistii ruokaa ja 
niiistii sen ohessa tarttuneen siitepolyn 
ne sittemmin pyyhkiviit toisissa kukissa 
emien Iuottiin. Muutamissa tapauksissa 
saattaa kyll1i siten itsesiitos tapahtua, 
mutta useimmissa tulee sen kautta risti
siitos helpommaksi. Vihdoinkin on mo
nessa kasvissa koko kukka niin raken
nettu, ettii itsesiitos hyonteisten kautta 
kay mahdottomaksi ja ristisiitos jaa siten 
siitoksen ainoaksi keinoksi. 

Darwin on julkaissut suuren joukon 
semmoisia viisaasti sommiteltuja laitoksia 
kukkien rakennuksessa. Valiin tarttuu 
siitepoly joka kohtaan noihin karvaisiin 
vieraihin ja jaa sitten heista enemmiin tai 
viihemmiin satunnaisesti emiin; viiliin tiiy
tyy hyonteisen tunkeutua ahdasten ku
ka~ osien liipi saavuttaaksensa ruokaansa 
eik~i silloin voi jiiadii tuhraantumatta siite
polyyn, joka tarttuu aivan miiiiriittyihin 
karvatoyhtoihin: pois mennessiian ei hyon
teinen eniiii voi kohdata saman kukan 
emiii, mutta siihen sijaan sen tiiytyy seu
raavassa kukassa samoilla toyhdoillii. tah
tomattansakin pyyhkiii sen emin luottia 
ja siten toimittaa ristisiitos. Se on tam
moisen avun kautta kuin dimorfisissa 
kasveissa juuri yllamainitut ,,lailliset" yh
disty kset syntyviit, joista koetusten mu
kaan seuraa parhaat hedelmiit. 

Eriniiistii huomiota ansaitsee, etta Dar
win on tii.ssii suhteessa erittiiin tarkkaan 
tutkinut yhden kokonaisen kasviheimon, 
Kammekkaiset, Orchideit, ja julkaissut re-

1 sultaatit laveassa teoksessa. Luonto on 
nnissa saanut aikaan aivan hammastytta
viii mekaanillisia laitoksia auttaaksensa 
siitepolyn siirtymista toiseen kukkaan, 
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eriisten hyonteislajien avulla. Kaikkein 
kummallisin on ehkii se laitos parvessa 
Ctttasetidce, jonka kautta kukan vieras 
tahtomattaan liikuttamalla eriistii herkkii
tuntoista osaa kukassa yht'iikkiii saa ai
kaan, ettii jonkunlainen riijahdyslatinki 
siina laukeaa ja heittaii siitepoly-myhkyt 
eteenpain noin kahden tai kolmenkin 
jalan piiiihiin; jos nyt niimii tahmeat pal
lot sattuvat vieraasen, niin tiiytyy sen 
pita.ii toimi hyvii.niinsii ja vieda tavara 
seuraavaan kukkaan. 

Itse siite poly on monen monituisilla 
hyonteisillii. ruokana, jota ne hakevat ku
kasta ja toimittavat siten tahtomattaan 
sen siitoksen. Mutta monella kasvilla 
on vielii erityisiii. keinoja houkutellakseen 
vieraita luoksensa. Miiiiriittyihin paik
koihin kihoaa niistii hunajanestettii., joka 
on halukas mieliruoka ja tuoksullansa 
houkuttelee lenteleviii pieniii elavia kuk
kaan. Sen ohessa ovat useimmissa tiim
moisissii itse teriilehdet jollakin tavalla 
huomiota hedttaiviii esim. tavattoman 
suuria tahi kirkasviirisia, niin etta hyon
teinen jo kaukaa huomaa missii ruoka
varasto on tavattavana. Seka kasvilla 
ettii hyonteisellii on tiistii hyotyii. Ta
man ohessa ansaitsee erittiiin mainitse
mista, ettii useimmista liihisukuisista kas
vilajeista monesti juuri niillii on suurem
mat ja kirkasviirisemmat kukat, jotka kas
vavat seudulla, missii vastaavat hyonteiset 
ovat harvalukuisemmat tahi enemmiin 
riippuvia lyhyemmiistii suotuisasta Iento
ajasta; siten on selitetty esim. tunturi
kasvien tunnetut kirkkaammat varit, ver
rattuina alankomaan vastaaviin lajiin. 

Tiimmoisten huomioiden nojalla, joita 
Darwin ja myos muut tutkijat ovat jul
kaisseet, on tullut yhii selvemmiiksi, etta 
tutkinto tassii on piiiissyt era.an luonnon 
kauniimman laitoksen jiiljille. Se moni
muotoinen ja kirjava juhlapuku, jossa 

kasvikunta loistaa meidiin luonnollisen 
silmiimme edessii, ja ne epiilukuiset ih
meteltiiviit muodostukset, joita yksityi
sissii hyonteisissa ja muissa pienissa. ela.
vissii tavataan, - ne eiviit ole mielival
taisia luonnon oikkuja eika. tyhjiintekevia 
koristuksia, ylellisyystuotteita, anteliaasti 
tuhlatuita elii.viin olentoihin: eivat ne 
myoskaiin ole ainoastaan kuriositeettejii, 
jotka ihmetyttiiviit kQkoilijaa eriskummal
lisuutensa tiihden. Ei, ne tulevat tutki
jan sisalliselle silmiille moneksi tutkinto
aineeksi, selitettaviksi arvoituksiksi; itse
kukin niistii esiintyy suurenmoisen luon
nossa tapahtuneen kehityksen resultaat
tina, ja todistaa monipuolista vuorovaiku
tusta eliiin- ja kasvikunnan viilillii. 

Useat tutkijat olivat jo aikaisemmin 
ottaneet vaariin, kuinka ne kasvit kii.yt
tiiytyvat, jotka, saamatta tukevaa runkoa, 
kohoavat ylos muiden esineiden varassa, 
nimittiiin kiipijiikasvit. Moyskin Darwi
nin huomio kiiiintyi tahiin, ja ban on 
erityisessii teoksessa kertonut siitii, mita. 
hiinen on onnistunut saada seiville tiista 
kysymyksestii. Jo kauan oli tunnettu, 
ettii muutamilla kasvin osilla, erittiiinkin 
nuorimmilla, oli kykya jonkunlaiseen ul
koesineiden tuntemiseen, jossakin miiarin 
muistuttava eliiinten tuntemisesta. Kii
pijiikasveissa huomattiin paitsi sitii iiiirim
miiiset osat liikkuviksi, siten ettii ne hi
taasti karjellansii tekeviit kaaria ilmassa; 
ne niin sanoaksemme etsiviit, mista. kiin
teiita esinettii voisivat tavata. Jos ne 
semmoisen tapaavat, niin tuntevat ne sen 
pian, kiiiintyviit jos mahdollista sen ym
pari ja kiertiiviit esineen tahi tarttuvat 
siihen kiinni. Va.Hin itse varren Jatva 
niiin liikkuu viiliin lehtiryhmat; vii.Hin 
taas lehti- tahi kukkaperat, jotka ovat 
muuttuneet hienoiksi rihmoiksi, karhiksi; 
tahikka kohoaa varren pinnalle kaikellai
sia epiitasaisuuksia, jotka ottavat kiinni 
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ulkoesineihin. Sitte kun tiimii on onnis
tunut talii kasvin osa on tullut vanhem
maksi, herkeiiii se liikkumasta, mutta no
jautuen loytilmiiiinsii tukeen, lahettii[i. kasvi 
taas ulos seuraavan nivelen kiirjelliinsa 
kicrtelemiiiin; ja siten kapuaa kasvi eteen
pam. Darwin ljittilii huomioihinsa tiistii 
useita nerokkaita johtopaiiti:iksia ja arve
luita sellaisten kasvien laadusta ja kas
vamistavasta aikoina, jolloinka tlimmoinen 
tapa eteenpiiin menemiseen ei heille vielii 
voi olla mahdollinen. 

Ehkii enemmiin odottamaton ja sen
Uihden enemmiin hiimmiistyWivii kuin 
kaikki niimii botanilliset huoruiot on eras 
Darwinin keksimii ominaisuus muutamilla 
kasveilla, joka siihen asti oli kokonaan 
tuntematon: etta. ne lehdilliiiin voivat, 
suoraan sanoen, pyydystLia pieniii elaviii 
ja syud:i niitii. Tamiin keksinnon on 
Darwin niiyttiinyt toteen hyvin tarkoilla 
huomioilla. Myuskin meidiin soillamme 
tavallisesti kasvavalla kihokilla (Drosera 
1'otundifolia) on lehdet tiiynnii pitkiii li
maisia nystykarvoja, jotka ovat soveliaita 
pyydystiimiiiin pieniii hyonteisiii, jos sem
moisia laskeutuu lehdelle ; eriiiillii ulko
maan kasvilla ( DionCl!a muscipula) muo
dostavat sen kasvipuoleiset lehdet ketun
raudan tapaiscn pyydyksen, joka iikkiii 
Iyo yhteen lehden piiiille lenfaneen hyi:in
tcisen ympiiri ja sulkee saaliinsa sisiiiin; 
ja vesihcrnee\Hi. (Utricularia), joka kas
vaa meillakin mutahaudoissa, muodostuu 
lchtivarsille pieniii rakkoja, joihin pienet 
vesi-eliiviit voivat tunkeutua, joutuen siellii 
vangiksi. Saalis muuttuu sitte taiillii kas
vin nestetten vaikutuksesta tavalla) joka 
suuressa miiiirin muistuttaa eliiinten ruoan 
sulatuksesta. Darwin on erittiiin suurella 
tarkkuudella tutkinut varsinkin ensiksi 
mainitun kasvin ta vat; mieluimmin syo 
se hyonteisiii ja muita aineita eliiinkun
nasta, csim. pieniii lihamuruja, mutta se 

on myoskin erittiiin suuressa maiiriissii 
tuntelias liuotettua fosforihappoista am
moniakkisulatusta kohtaan. Mitenka. pal
jon niimii Darwinin keksinnot voivat vai
kuttaa tietoon ainevaihdoksesta kasveissa, 
on vieHi liian aikaista edeltapain sanoa; 
varma on kuitenkin, ettii ne ovat anta
neet aivan uudcn valon ravintosuhteille 
toisessa elimellisen luonnon molemmista 
pliaryhmistil. 

Darwin itse ei suinkaan luullut itsel
liinsii olcvan mitaiin ctcviiii sijaa botanii
kin edusmicsten joukossa tahi edes voi
tavan hiinta lukea varsinaiseksi botani
koksi. Mutta hiinen tutkimuksensa ovat 
osottaneet, etta han suuresti on auttanut 
saamaan koko joukon tarkeitii bioloogisia 
tutkimuskysymyksiii lahemmiiksi selitys
tii.nsii, ja ettii h1in myoskin botaniikissa 
suuressa miiiirin on laajentanut niikoalaa, 
osottamalla uusia tutkimussuuntia. Sen
tiihden on epiiilemii.tonta, cttil hiinclle 
nykyajan botaniikin tutkijain joukossa on 
tunnustettava sija etumaisessa rivissii. 

6. Darwinin tutkijatoimista 
yleensa. 

Edellisess1i olemme suurimmassa lyhy
kaisyydessii koettaneet selittaii niitten tic
teellisten teosten sisullystii., jotka Darwin 
on julkaissut. Esitys on tullut supistu
neemmaksi, kuin aineiden tiirkeys olisi 
sallinut, mutta tila ei ole muuta myi:in
tiinyt. Luokaamme nyt jiilkikatsahdus 
niiiden aineitten laatuun ja siihen tapaan, 
jolla Darwin tutkijana niitii yleensii kii· 
sitteli. 

MWi cnsiksi_·scn tutkimuspiirin lavcu
teen tulee, jota Darwin viljeli, niin olemme 
niihneet, etti-i hiin on esiytynyt etcviinii 
tutkijana monen tieteen ala1la; ne uscat 
itseniiiset tutkimukset, joita hiin on tch
nyt niin hyvin geo!ogian kuin botaniikin 
ja zoologian aloilla, riitt:iviit t!Wi todista-



Kirjailijain muotokuvia. [N:o 20. 

maan. Mutta me olemme myi:is niihneet, duktiivisten tiedetten, tiiytyy niiet bio
cttii. na.ma kysymykset eivii.t olleet eril- logiankin ottaa satunnaisia huomioita ja 
Win toisistansa, vaan organillisesti tois- hajanaisia tosiasioita perustukseksi. Mutta 
tensa yhteydessa. Selvittiimiillii koralli- jos jo tutkiessa elimetti:imiii luonnonesi
saarien loytymisen ja geoloogisen muo- neitii tiiytyy miiiiriittyjen aatteiden no
dostuksen sekii. tarkastamalla sen ohessa jalla etsia faktoja ja niistii johtaa teo
eliivien koralli-eliiinten eHiman tapoja ja reettisia johtopiiiitoksiii. - siis yhdistiiii 
ehtoja, oli hii.nen mahdollista samalla saa- induktiooni ja deduktioon; - niin paljoa 
vuttaa sekii geoloogisia eWi zooloogisia enemmin ta.ma tulee kysymykseen tut
tietoja ja johtopiiati:iksillii valaista sita kiessamme monta vertaa mutkaisempia 
tutkimusalaa, jolla niimii molemmat tie- luonnontieteellisiii eli bioloogisia problee
teet yhtyvat. Tutkimalla seka kasvien mia. Tassa 011 yhdysvaikutus induktioo
ettii elainten rakennusta ja niiden kehit- nin ja deduktioonin viilillii viilttiimiiton, 
tymislakeja, ban saatti seka kasvi- ettii ja tii.ssa tiiytyy tutkimuksen viela enem
cHiintieteelliseltii kannalta arvostella or- min liikkua teorian alalla. 
ganismien morfologiaa. Ja vihdoin sy- Missii miiarassii Darwin kiiytti naWi 
viilliset tutkimukset fysioloogisista suh- molempia tutkimustapoja, niikyy sekii 
teista ja elintavoista sekii kasvi- etta niistil. asioista, joita hiin on koettanut 
eliHnkunnassa tuottivat hii.nelle selviin kii- selittaii, ettii itse selityksestii. Han koetti, 
sityksen molempain kuntain ekonomiasta sanoimme, jo nuoruudestaan saakka ko
viebpii myi:is siita keskinaisesta rippuvai- koelmien, huomaamistenjamatkojenkautta 
suudesta, siita vuorovaikutuksesta, joka teroittaa silmiiiinsii, ja hankki itselleen 
li:iytyy eliivan Iuonnon molempain kan- siten erinomaisen rikkaan ja monipuoli
tain viilillii. Kaikista naistii niikokohdista sen varaston tietoja. Hiinen nerollisuu
ja tiedoista sai Darwin syvan ja itseniii- tensa johti hiinet sen ohessa laveihin ky
sen kiisityksen eliivien organismien eHi.- symyksiin, ja voidakseen selittaii juuri 
miist:i ja sen ulkonaisista sekii sisiillisistii · niiitii kysymyksiii, ban tutki uudestaan 
ehdoista. luontoa viisymii.tti:im1i.llii pontevuudella ja 

Darwin siis ei ainoastaan kasitellyt ky- siiiinnollisyydellii sekil teki siinii monel
symyksiii nimenomaan geologian, botanii- laisia kokeita. Harvinaisella kekseliiii
kan ja zoologian alalla; piiinvastoin koetti syydellii hiin silloin huomasi yhteyden 
hiin tiimmoisten kysymysten avulla tun- faktojen viilillii ja tunnollisesti, varovasti 
keutua kysymyksiin, jotka ovat kaiken sen seka johdon mukaisesti hiin teki nil.istii 
tutkimuksen syvyydessii, jonka esineenii johtopiiiiti:iksiii vielil silloinkin, kun tiiy
on luonto kokonaisuudessaan. Han tutki tyi astua olettelemisten (hypoteesien) 
eliimiiii luonnossa ja on yksi sen tieteen, alalle. 
biologian, edustajia, joka on ottanut ta- Etta Darwin onnistui tiissil. tutkimus-
miin tutkima-alakseen. toimessaan, siihen vaikutti, paitse hiinen 

Tiitii sanaa usein kiiytetiiiin viiarin ja omat tieteelliset luonnonlahjansa ja tie
uscin sekotetaan biologia siihen, jota voisi tonsa sekii hiinen itsenainen, riippuma
sanoa sen biograafiseksi raaka-aineeksi ja ton asemansa, myoskin hiinen persoonal
joka on tulos suoranaisesta organismien linen luonteensa. Jos joku alkaa tutkia 
clantotoimien ja niitten clintapojen huo-1 vilhemmin rakkaudesta tutkimukseen kuin 
maamisesta. Samoin kuin kaikkien in- kunnianhimosta, niin Mn usein helposti 



1882.] Kirjailijain muotokuvia. 

tulee houkutelluksi jo ennen aikojansa 
loistamaan havainnoillaa1_1 ja kaupittele
maan tutkimuksensa hedelmia kypsymiit
tomina; han tarkoittaa etupaassa ulko
muotoa, ja saavuttaa ehka juuri sen, tie
teellinen hyoty sitii vastoin on epiiilUi.vil. 
Kenties ei kukaan nykyajan tutkijoista 
ole jiittanyt jalkimaailmalle kauniimpaa 
esimerkkiii pilinvastaisesta menettelemis
tavasta lmin juuri Darwin. Pitkiit vuo
sikymmcnet, jotka hiln kaikessa hiljai
suudessa vietti antaakseen aatteensa kyp
syil uusien tutkimusten ja todisteitten 
kautta, tahtomatta hammii.styttii.ii. maail-. 
maa, ne todistavat yhtil paljon hanen 
tarkkuuttansa ja varovaisuuttansa tieteel
Iisenti tutkijana kuin hanen vaatimatto
muuttansa yksityisena ihmisena. Asian 
edistys oli hanestii. aina tii.rkeilmi,i kuin 
henkilon etu. 

Vasta mainittiin, ettii Darwin meni hy
poteesien alalle; moni luulee hiinen sen 
kautta luopuneen suoraperilisestii. tutki
muksesta ja joutuneen fantasian alalle. 
Mutta hiinen tehtii.vii.nsii., hanen tietonsa 
ja hii.nen tutkimustapansa oikeuttivat ha.
net tii.han. Darwin huomasi kyllii, missa 
johtopaii.tosten vankka pohja - nimit
tilin faktat - loppui, ja missa hiin 
tutkimuksen kaivannossa kohtasi tunte
mattoman pimeyden. Mutta, tutkija kun 
oli, han pyrki eteenpiiin voidakseen va
laista Hitii pimeytta; sentahden han ei 
ollut pimeydessil etsimiittii. mahdollisia 
tukeita tuleville askeliileen, hyvin tietaen, 
ettii. hanen muuten taytyisi eksya. Fak
tojen avulla ennestaiin saatujen aatteiden 
oli valaiseminen hiinen ensimmiliset as
keleensa kaivannossa ja kenties myos 
niiyttiiminen, minne pain se kiiilntyy. 
Kun hiin ei eniiii huomaamisen kautta 
voinut piiastii faktojen perille, ti:iytyi ha
nen luottaa tutkimuksensa toiseen todis
teesen, spekulatiooniin; ja tii.ssa tiiytyi 

ankaralla loogisella johdonmukaisuudclla 
piliistii ennen tunnetusta tuntemattomaan, 
sekii. vertailla resultaattia kaikkiin loy
tyviin faktoihin, Me puolestamme luu
lemme Darwinilla tiissii.kin olleen sopivan 
mii.ariin huomaamista ja ajattelemista, tark
kanii.koisyyttii. ja teriiviijarkisyyttii., induk
tioonia ja deduktioonia, ja ettii hii.n hy
poteesienkin alalla on seurannut aivan 
johdonmukaista ajatuksen juoksua. Vai
kea on luullaksemme sanoa, onko Dar
winilla ollut suurempi ansio siina, mita 
han esiintuotujen faktojen nojalla itse on 
todeksi naytti:i.nyt, vai siina, mita han joh~ 
tavina aatteina on kylviinyt jii.lkeisten tut
kijain ja tulevien sukupolvien kasvatet
tavaksi ja kypsytettiivii.ksi. -

Ei kukaan aikakautemme tutkijoista ole 
saattanut omaa ja sita liiheisiii tieteitii. 
suurempaan kuohuun kuin Darwin. ,,Jos 
akkiii ", sanoo eras hii.nen puoluelaisis
taan, ,,kirkas auringon sade lankeaa pi
meiian huoneesen, niin se huoneen asu
jamista alussa on hyvin kiusalloinen; he 
kiiantyvi:i.t pois, panevat kirveleviit sil
miinsii kiinni vaatien, ettii hiiiritsevii. valo 
poistettaisiin. Mutta vii.hitellen yksi toi
sensa periista tottuu siihen, pitkitti:i.a tyo
tiinsii. ja huomaa kummastuksella, ettii se 
ei ainoastaan onnistu vaan myos kiiy pa
remmin kuin ennen. Uusia keksinnoitii 
tehdiian, joita ei ennen aavistettukaan ja 
rehellisesti nyt tunnustetaan, ettii. uusi 
valo on taman matkaan saattanut. Kun 
vihdoin kaikki ovat tottuneet uusiin oloi
hin, niin ne heistii ovat luonnolliset, ei
viitkii he voi Iaisinkaan ymmii.rtiiii, miltii 
tuntuisi istua pimeiissii". 

Niin oli taivaankappalten liikeopin 
laita; ta.man opin oikeutta nykyii.ii.n ei 
epi:i.ile kukaan sivistynyt ihminen - ell'ei 
kenties Knak Berlinissii - ja oppi tastii. 
kuuluu jo kansakoulun oppisuunnelmaan, 
Niin on monen tieteellisen teorian ole -
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misestaan Hiytynyt taistella voittava tais
telu. Tuskin yksikaiin hyvaksytiiii.n tais
telutta; onhan sanottu, etta vasta kek
sitty tieteellinen totuus tavallisesti tar
vitsee 50 vuotta tullakseen yleisesti tun
nustetuksi tiedemiesten kesken, ja sitten 
vieHi. 50 vuotta tullaksecn yleisesti sivis
lyneitten tietoisuuteen. 

Vuonna 1809 Lamarck julkaisi opin 
yhtii.mittaisesta kehittymisest1i. elainkun
nassa, mutta hfin ei silloin saanut vallan 
monta puoluelaista. Vuonna I 859 tii.mii 
kehitysteoria ilmaantui Darwin'in paran
. tamana, ja tasta vuodesta alkaen se al
koi yhii enemman tulla tieteellisen maa-
ihnan omaksi. Ja ken claii vuonna 1909 
saa nahda, kuinka pitkalle kysymys silloin 
on ehtinyt sivistyneiss/i kansoissa ja hei
dau oppilaitoksissaan. 

Nykyii.an ei kukaan asiantuntija voi 
olla huomaamatta sitii vauhtia, minkii 
luonnontieteellinen tutkimus Darwinista 
alkaen on saanut, kiiyden juuri niiUi ra
toja, joita hii.n on viitannut. Kysymys 
kysymyksen jilljestii ilmestyy, otetaan tut
kimuksen alaiseksi ja saatetaan lahem
maksi ratkaisuaan. Samassa m~Hirin har
vcnec niitten rivit, jotka taistelevat uutta 
aatetta vastaan Darwinin tieteessii. 

Mutta ei ainoastaan viimeksi mainittu 
ticde koeta tutkia tai tarvitse kehittymi
sen aatetta. Myos humaniset tieteet pyr
kiv1it samaan suuntaan. Historia esittc
lce ihmiscllisen sivistyksen, lakitiede oikeu
dcn ja valtiomuotojen kehittymista, psy
kologia ja etiikki koettavat selittiiii si
veellisten aatteiden kehittymista, kielitiedc 
kielien, samoin kuin vertaeleva uskon-

nonoppi uskonnollisten kiisitysten kehitty
mistii ja heimolaisuutta. Keltitys on ny
kyajan eli oikeammin tulevaisuuden tie
teellinen tunnussana. 

Vaikka kaikki niim~it tieteen haarat it
seniiisesti voivat, niinkuin niirlen tuleekin 
kaytellii kehittymisoppia omalla alallaan, 
niin on kuitenkin varma, etta ne kcskc
naisestikin voivat auttaa toisiaan. Hu
manisella ja psyykisella alalla ovat kehi
tysprobleemit paljoa monipuolisempia lrnin 
aistillisessa maailmassa, luonnossa. Jos 
yksinkertaisimmissa probleemissa viimc
mainitulla alalla voisi saada kehityksen 
valaistuksi ja selitetyksi joka taholta, niin, 
luullaksemme, ti.imii olisi suureksi eduksi 
tutkiessamme muita vaikeampia kehitys
toimia. Ainoastaan ae, jotka humanis
tisella alalla luulevat tapaavansa alkupe
riiisiii kehittymlttomiii, muuttumattomia 
olemismuotoja, voivat ti.ita epiii!Hi. Mutta 
semmoinen olemincn ei ole elo, vaan 
henkinen kuolema; ja aatteen tammoi
sesUi kehittymattomiistii olemismuodosta 
ihmisessii tulevaisuus tulec hylkiiamiiiin, 
niinkuin nykyajan luonnontierle on teh
nyt sille opille, joka puhuu ,,muuttumat
tomista Jajeista". 

Tasfa syystii emme luule Darwinin mer.: 
kityksen supistuvan hanen piiiitieteihinsii 
ainoastaan eika yksin luonnontieteelli
seen biologiaankaan. Han on, vahvista
malla kehityksen aatteen opissa organil
lisen luonnon synnysti.i, heiWinyt valoa 
kaikkeen, jolla on kykyi.i organilliseen 
kehittymiseen. Hancmi siis on merkitys 
kaikessa ihmisellisessii tutkimuksessa. 

J. A. P. 


