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kukaan pidä uskolnan että maapallon tunte-
minen entismäki aikoina oli yhtä laivea kun nyt.
Kristuksen syntymisen aikana esimerkiksi, oli Suo-
men ja Ruotsinmaat nimekseenki tuntemattomat.
Sillä paikalla ariveltiin ivaan vleivan suuri sum-
matoin saari, jossa asu ainoastaan pimeys ja
pohjatuuli. Itäiset maat, Grekanmaa, Italia,
Spania ja pohjoinen puoli Afrikaa ainoastaan
tunnettiin jokseenki tarkoin. Saksanmaa, Englandi,
Danmarki, Ruotsi, Turja, Suomii ja Wenäjän^
maa oliivat tahi tykkänään tuntemattomat, eli oli
heistä ainoasti knmmat, ci ollenkaan todenlaiset
maineet. Tuhannen ivuotta oli kulunut Kristuksen
syntymisestä, jolla ajalla tosin maantieto oli tnllut
ison joukon täydellisemmäksi; multa Enropan Poh-
jois puoli, jossa Suomen, Wenäjän, Turjan,
Ruotsin ja Danmarkin waltakunnat olewat, eiwät
wielä nytkään olleet tuttuja paljo muuten kun ni-
meksi. Kun taas wiissataa ajastaikaa oli kulunut,
rupeisi nämä maat kuitenki tulla tutummiksi; mutta
sillon käänty kansain tiedon halu marsin toiselle
haaralle, sillä siihen aikaan löydetyin ennen tietä-
mätön suuri saari, joka oli lahjoitettu kaikilla luo-
non etuilla ja määrättömällä rikkaudella.
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Kristopher Kolumbus oli se onnellinen löy-
täjä. Hänen elämän maiheista nähdään, mitä yksi
ihminen, joka saamutettu ylhäiseltä ajatukselta ja
lamahtamattomalta urattuudelta, alkaen ja lo-
pettaen yrityksensä Jumalassa, saa toimeen maikka
koko maailmaki on hänelle mastahakoinen.

Kolumbus synty wuonna 1436 Genua nimi-
sessä kaupungissa Italiassa. Tämä kanpunki on
ihanalla paikalla mäkirinteessä Keskimeren Pohjois
rannastolla. Nuorena poikanaki jo nousi Kolum-
bus useen kirkkokastariin ja anto silmänsä
leivätä sen känniin näön päällä, jonka meri tar-
joisi lukemattomain kauppalaimain pnrjehtiessa kau-
punkiin eli satamasta joka haaralle. Sillon kiiteli
hänen ajatukset kaukana tuntemattomilla merillä,
arroellen mitä sielläki mahtaisi löytyä. Semmoi-
sella halulla merimiehen elämään oli aiivan luo-
nollinen että Kolnmbus kaikella ahkeruudella koki
hankkia itsellensä kaiken opin ja taidon kun ivaa-
dittiin siivistyneeltä ja kunnolliselta merimiehellä.
Sentähdenpä hän oliki jo nuorena mainittu tai-
tonsa ja kunnollisuutensa wuoksi kaikissa mcritai-
toon kuulumissa kappaleissa. Ne monet sodat,
jotka siihen aikaan pidettiin, antomat hänelle suo-
dun tilaisuuden yhtenään olla merellä, jonka kautta
hän myös urhollisuutensa puolesta tuli kuuluisaksi.
Hän oli nainut yhden laiivattajan tyttären ja pur-
jehti wuonna 1470 Lissaboniin, Portugalin ivalta-
kunnan pääkaupunki, josta hänen ivaimonsa oli
kotoisin. Perittyä appiusa kartat ja kirjoitukset.
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joissa hän kerto mitä merkillisintä hän wierailla
merillä oli älynnyt, sai Kolumbus uuden tilaisuu-
den enentää taitonsa. Näinä aikona löydettiin Af-
rikan eteläin niemi ja muitaki maakuntia samasta
maaosasta. Näistä oli Kolumbuski yksi.

Mutta kohta kyllästy hän kuitenki purjehtia
yksiä mesiä, joita jo monet tuhannet ennen häntä
oli kulkenut. Palattuansa Lissaboniin nousi hän
yhtenä päiivänä sille kauivas mereen pistäivälle
wuoren kukkulalle, jonka rinteeseen kaupunki on ra-
kennettu. Täältä näki hän suuren ivaltameren.
Mutta nyt ci hänen silmäyksensä enää kiitäneet
etelään päin, Afrikaa kohden; nyt olimat liikahta-
milta käännetyt länteen.

Sille pohjalle oli tähän saakka ainoasti pur-
jehtettu muutama sata meripeninkulmaa *) jonkun
saaristoon, mutta sieltä aina käänetty takaisin, sillä
ctempänä lännessä ei luultu löytymän maata, ivaan
ääretöin ryeri ainoastaan. Oppineet tosin tiesiivät
maan oleman ymmyrjäinen kun kerä; mutta sen
ohessa uskoimat myös, että aiman kauivan purjeh-
tiiva tulisi niin paljo ylitse maan pyöreyden, ettei
enää pääsisi takaisin, koska hänellä olisi ikäänkun
ylä mäki palatessa. Toiset taas, joidenka luku oli
suurin, uskoimat maan oleman latuskainen kappale,
niinkun kiekko, joka ni ilmassa, kukaties minkä no-
jassa. Jos siis joku purjehteisi ehtimiseen eteen-
*) Yhteen tawalliseen peninkulmaan, menee melkeen kaksi

meripeninkulmaa.



4
päin, tulisi hän wiimen reunalle ja putoaisi siitä
tyhjään amaruuteen, taitamata palata.

Mutta Kolumbus ariveli toisella lailla kun
kumpaisetki. Lissabonin ivuorclta katsoen tuute-
mattomaan länteen, miettii hän itseksensä seuraa-
walla lailla: »Eikös maa ole yksi pallo, joka pai-
kassa yhtä wakaasti pitäivä päällänsä ne kappaleet
jotka omat sen päällä? Enkös siis minä, jos us-
kaliaasti purjehtisin länteä kohden, maikka en uusia
maita löytäisikkään, kuitenki wiimen tulisi Indiaan,
jonka merimiehet kehumat niin kauhean suureksi?.,
Näin arwellessa oiwalsi hän läntisen silmäalan
äärellä purjehtian lähestymän lähestymistään. Ko-
lumbus meni nyt satamaan, jossa hän odotti sitä
tulemaa laiivaa ja nousi siihen kun se taukoisi lai-
turin wiereen. Täällä kuuli hän laiman tulleen
edellä mainituista lännessä olemista saaristoista;
tuuli myös merimiesten jutteleman yhdestä ihmeel-
lisestä tapauksesta, jonka perää eiwät ivoinut se-
littää mutta joka Kolumbuksessa wahwisti uskon,
että joku suuri maa epäilemätä löytyisi lännessä;
ehkä likempänäki knn knkaan luuli. Merimiehet
näyttiivät nimittäin kaksi ruumista, jotka ihonsa
puolesta oliivat marsin kumman näköiset, ynnä kai-
kenlaisia tuntemattomia merikaomuja jakonstillisesti
leikatun puun kappaleen, jotka merestä oliivat löy-
täneet. He luutimat myös oimaltaneensa että län-
nestä tuleiva meriivirta oli tuonut nämä kappaleet
heidän mackaan. »Mistäpä,,, ajatteli Kolumbus,
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..olisi nämä tullut, jos ei jostaki tuntemattomasta,
tässä äärettömässä meressä olemasta maasta?»

Sitä maata päätti hän etsiä. Rakkautensa
syntymä maahansa saatto hänen ensin Genualta
pyytämään apua yritykseensä. Mutta tuulten häntä
pettäjäksi hyljättiin hän täältä yrityksineen. Tämä
wastahakoisuus oli aiman pieni mähintäkään hor-
janttamaan Kolumbuksen kerran päätettyä yritystä.
Täältä meni hän Portugalin Kuninkaan luokse,
joka mielellään autto löytömatkustelewaisia, joita
siihen aikaan oli monta. Hän keskusteli siis us-
kollistensa kanssa, jotka kyllä hawaitsiwat, kuinka
hyivät ja perälliset Kolumbuksen tuumingit olimat,
mutta he tahtoimat itse kunnian ja moiton sen
uuden tuntemattoman maan löydöstä. Sentähden
wiiwytteliwät häntä lupauksilla, warustiwat itse
kiirusti laiwan ja lähettiivät ftn salaisuudessa sille
surmalle, jonka Kolumbus, pelkäamätä petosta, oli
heille ilmoittanut. Mutta heidän laiivattaja ei ol-
lut se mies joka taitaisi löytää uuden osan maail-
maa. Kun hän oli purjehtinut muutaman päimän,
kyllästy hän ja käänty takasin, makuuttaen palat-
tuansa ettei hän matkallansa nähnyt mitään, joka
wahwistaisi sen luulon että siinä meressä löytyisi
joku maa.

Suuttuneena tästä petollisuudesta tarjoisi Ko-
lumbus toisen kerran palivelluksensa Genualle,
mutta nytki turhasti. Nyt meni hän Spanian
Kuninkaan luokse, joka oli taipuma häntä auttaa,
mutta ne monet suuret ja pitkälliset sodat, joihin
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hän niinä wuosina oli joutmmt, oliwat niin ku-
kittaneet hänen waroja, ettei häneltä tähän yri^
tykseen liiennyt mitään. Wiis ivuotta odotettua
hyljättiin hänen tarjonsa täälläkin. Mdellä lailla
käwi hänen iveljelle, jonka hän samassa asiassa
lähetti Englandiin. Wiimen Spanian Kuningaail
lopettua monet sotansa ja niiden kautta ivoitcttua
paljo maita, sai Kolumbus, ystämäinsä toimella,
yrityksellensä wahwistuksen Spanian Kuningatar
Isabellalta, joka tähän tarpeeseen panttiutti koris-
tuksensa, ja saadnilla rahoilla rakennutti Kolum-
bukselle kolme pientä laiivaa.

Odotettuansa kahdeksantoista ivuotta, jolla
ajalla hän sai kärsiä monta wihcljäisyyttä, monta
murhetta, koitti kuitenki se paimä kun hänen lai-
wat oliwat malmiit lähtemään satamasta. Päiivää
ennen lähtöä meni warustuöwäki, sata miiskolmatta
henkeä, likellä satamaa olemaan kirkkoon ja, koska
nyt pitäisiivät lähteä määrälliselle tuntemattomalle
merelle, niinkun hymäin kristittyin tapa on, oli-
wat ripillä ja antanivat Jumalan turmaan, rukoil-
len häneltä onnea ja menestystä yrityksellensä.
Kolumbus, koroitettu Suurilaimuriksi niillä merillä
ja nim niissä maissa jotka hän löy-
täisi, purjehti 3 päiivä Elokuuta ivuonna 1492
länsiwaltamcrcen, ja rannalla oleiva kansa rukoili
Jumalala näiden mielettömästi rohkeiden edestä.
Pian lcwisi koko Spaniassa maine tästä yrityk-
sestä ja jokainen nyökytteli päätänsä, naurusuulla
sanoen: »moi sitä hullua.»
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Ensimmäinen puriehteminen.

Purjehtettua kolme päiivää tuliivat edellä
mainittuin saariin, jossa laiivat korjattiin ja läh-
dettiin taas purjehtimaan 3 päiivä Syyskuuta.
Muutaman päimän perästä nousi ankara itäinen
tuuli, joka pikaisesti kiiätti laiivat länteen päin.
Wiikko kulu wiikon perästä ja Lokakuun 1 päi-
wänä oli jo kuljettu seitsemän sataa seitsemän kym-
mentä peninkulmaa. Eipä kumma että kauhia pel-
ko saamutti niitä simistymättömiä merimiehiä! Ai-
nuasti Kolumbuksen horjahtamatoin tyyllyys ja
luottaivaisuus taisi enää pitää heidän wajonneen
nskaliaisuuden peräti lamahtumästa. ja päi-
ivät melkeen aina oli hän heidän luona, älyämällä
silmällä tarkasti katsellen kaikkia mitä ympärillänsä
tapahtu. Sillon lepäisi hanen silmäykset enimmästi
läntisellä näköalalla; mutta mitäs näki hän — tai-
waan ja Meden ainoastaan. Kuitcnki rupeisi lin-
tuja näkymään ja laiiva purjehti kohta suureen
meriruohokkoon, joka herätti toiivon ettei maa pi-
täisi olla Marsin kaukana. Mutta linnut katoisiivat
taas; meriheinääkään ei näkynyt enää, aurinko taas
nousi ja laskeu ja laiiva purjehti ehtimiseen länteä
kohden. Nyt rupeisi marustubivaki nurisemaan.
Salaisesti arweliwat iviskata Kolumbuksen mereen
ja sitte palata Spaniaan. Monta kertaa olimat
wähältä tehdä sen aiwotun lväkiivallan, mutta Ko-
lumbuksen järähtämättömyys esti aina heidän ka-
maluuden. »Minä toiwon,., sano hän iväellensä.
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»etta kohta saamme waiwamme palkituksi.» Mutta
kuka tiesi jos hän nyt enää, kun kapina oli nous-
sut korkeimmalleen, olisi woinut hiljantaa tyytyi
mättömiä, jos eiwät samassa olisi älyneet pettä-
mättömät merkit läheisestä maasta; sillä he löysi-
wät merestä yhden puun oksan oudoilla Punaisilla
marjoilla ja taidollisesti wuoltun sauwan. Anrinto
oli äsken laskeunut, eikä wielä nähty mitään,
mutta Kolumbus käski tarkasti oiwallettaa ympä-
ryksiä. Suuri tottelemattomuus oli sinä yönä lai-
walla, eikä yksikään silmä sulkeuntunut uneen. Il-
taisella kello kymmenen aikaan oiwalsi Kolumbus
etäällä yhdcu walkean, mutta se oli kuitenki epäi-
nen, sillä se toisinaan kulahti pikkuruisen toisinaan
taas katoisi, mutta Kolumbus päätti sen olewcyr
epäilemätöin merkki ettei maa ollut kaukana. Sa-
mana yönä wuonna 1492 Lokakuun 12 päiwänä,
joka oli perjantai, kello kaks aamusella, kuulu yh-
destä laiwasta tykin paukaus, jonka kautta toisille
ilmoitettiin se ilahuttawa sanoma että maa näky.
»Maa! maa!» kiljaisi nyt riemuten jokainen. Ha-
laten jaonnistaen toinen toisiansa itkiwät hurmoit-
tuneet merimiehet ilon makeat kyyneleet. Kun en-
simmäinen korkein ilo wähäisen oli laiwennut rupei-
siwat, muistaen yläisemmän welwollisuudcn, nöy-
rillä syämmillä laulamaan Jumalalle hartaan kii-
toswirren. Wiimeisiä sanoja lanlacssa nousi au-
rinko ja merimiehet näkiwat — jokainen arwaa
millä tunteilla — edessään kauniin wiheriöitstwän
saaren.
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Sitte laökeuwat he wcneisiin ja soutiwat so^
dallisella komeudella ja puwussa rantaan. Tänne
kokountuneet ihmiset katseliwat kummastellen näitä
outoja wieraitaan. Saaren asukkaat oliwat war-
sin alastomat ja heidän iho näöltänsä punertawa
wasken karwainen. Heidän lauseensa oli kummal-
linen ja melkeen petoinen, jos niin taitasi ihmisen
puhetta werrata. Soleat ja sukkelat kun hirwet,
käweliwät he siewillä liikauksilla tantereella. Spa^
nialaiset puolestansa eiwät ihmetelleet heitä wa<?
hemmin, ja yksinkertaisimmat eiwät luulleet saaren
asukkaita oikeiksi ihmisikskään. Mutta kuitenki oli-
wat he tawallisia ihmisiä, waikka warsin ilman
waliswkseta ja siwistyksetä. Maawiljellys oli heille
ihan tuntematoin, sillä itsestänsä kaswo maa mitä ela-
tukseksensa tarwitsiwat. Sen lankkean ja lämpöisen
ilman wuoksi eiwät tarwitseet pitää huolta waat-
teista eikä asumuksesta. Suuria waarallisia petoja,
jotka olisi taitanut wahingoittaa heitä, ei täällä
löytynyt. Sentähdenpä oliwatki semmoiset pelku-
rit, että suuri joukko näitä poloisia juoksi pakoon
yhtä ainoata koiraa.

Komeassa puwussaan nousi Kolumbus maalle.
Rannalle lankeisi hän poltoilleen ja kiitti Jumalala,
joka niin onnellisesti waarallisella tuntemattomalla
merellä oli johdattanut häntä. Hänen wäki tun-
keuwat hänen ympärille, suuteliwat hänen käsiä ja
kokiwat kaikella tawalla osoittaa hänelle kunniata
ja kiitollisuuttansa, ja häpeisiwät nyt kapmöitse-
neensä hänen? henkeä wasten. Sitte julisti hän
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tawallisella lailla saaren Spanian waltakuunan
omaisuudeksi. Asukkaat katseliwat etäittäiu ja pelä-
ten tätä tapausta ja luuliwat Spanialaisia taiwaal-
lisiksi miehiksi tulleita katselemaan heidän saartansa.

Asukkailta saatiin tiedon että kutsuiwat saarensa
Guanahaniksi, mutta Kolumbus anto sille nimen
San Salwador (Suomeksi Pyhä Wapahtaja),
joka nimi sillä wielä on. Hän luuli nyt tulleensa

rikkaaseen Indiaan ja päätti purjehtia wielä etem-
mäksi. Asukkaat kantoiwat koristuksina nenässänsä
ja komissansa ohuisia kulta läyskiä ja kun wiittaa-
malla kysyttiin, mista kultaa oliwat saaneet, wiit-
taisiwat etelään päin. Sitä kohden mieli siis Ko-
lumbus purjehtia. Kulkien sitä suntaa siwuuttiwat
monta pienempää saarta, mutta käwiwät maalla
ainoastaan muutamissa. Wiimen tuliwat suureen
maahan, jonka rannastoa purjehtiwat kappaleen
matkaa; Kolumbus luuli sen mantereeksi, mutta se
oli kuitenki waan saari. Täällä ihmetteli hän maan
rikasta luontoa ja ilmalaijin lauhkeutta, ja tapaisi
myös walistuneimpia ihmisiä kun Guanahanissa,
mutta Indian rikkautta ei ollenkaan. Täältä^käänty
hän kaakkoa kohden ja tapaisi saaren joka kutsuttiin
ja wielä nytki kutsutaan Haytiksi, mutta jollenka

Kolumbus anto nimen Hispaniola (Spanian saari).
Täälläki tapaisi hän ihanan luonon ja hywiä hil-
jaisia ihmisiä. Msi tämän saaren Ruhtinoista, eli
mintun sen maan kielellä kutsutaan Katsikistä, jonka
nimi oli Guakanagari, kohtaisi Spanialaisia erino-
maisella ystäwyydellä ja hankki heille niin paljo
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kultaa kun taisi. Häneltä saiwat kuulta, että wi-
hollisia toisinaan läheisistä saarista tuli heitä soti-
maan ja weiwät myötänsä wanglksi saadut, jotka
he sitte murhaisiwat ja söiwät. Kolumbus sano
tahtowansa Guakanagarin maalle rakentaa pienen
sotawarustuksen, johon hän jättäisi muutaman Spa-
nialaisen maata suojelemaan. Ilolla suostu siihen
Guakanagari ja hänen wäki autto Spanialaisia
rakennoksessa minkä taisiwat. Kulta läyskänsä
waihtowat he mielellään helmiin ja lasikappaleihin,
luullen saaneinsa kauheanki woiton. Täälläki sa-
nottiin maan, jossa kultaa kajolta löytyisi, olewan
etelässä päin. Mutta Kolumbus ci ollut siinä ti-
lassa etta hän nyt olisi taitanut tehdä pitemmän
löytömatkan, sillä yksi hanen laiwoista oli särkynyt
karille ja toisella oli laiwattaja karannut omaksi
hyödyksensä etsimään oikeata kulta maata. Mutta
ettei hän ennettäisi ennen Spaniaan wiedä sano-
man, Kolumbuksen löydeistä, kiiretsi hän itse Häy-
ristä, ja lähti siis taas purjehtimaan 24 päiwä
Tammikuuta wuonna 1793. Hän otti mukaansa
Indialaisen, mutta jätti linnaan yhdeksän neljättä
miestä asukkaita warjelemaan wihollisiltä.

Palatessa tapaisi hän jo kolmanna päiwänä
sen petturi laiwattajan, nimeltä Pintson, joka wie-
kaudella oli erkauntunut hänestä, ja wienyt hänen
yhden laiwan eri haaralle. Mutta hän ei matkal-
lansa löytänyt mitään uutta maata, kuitenki oli
hän hankkinut itselleen, kuka tiesi miten, warsin
paljo kultaa. Karttaaksensa tappelva ci Kolumbus
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kuitenkaan uskaltanut nuhdella häntä herjasta pe-
tollisuudestansa, waan oli uskowanaan mitä Pint-son wältteiksensä toimitti. Hirmuinen myrsky uh--
kaisi nyt meren sywytcen ikuiseksi muistamattomuu-
deksi upottaa tämän rohkean purjehtian ja hänen
löydöt. Sillä aikaa kun laiwan warustuswäki hen-
gen hädässä waan odottiwat sitä hetkeä, kun ne
kehnot laiwat wajoaisiwat, oli Kolumbus ainoa
joka säilytti hoksawaisuutensa. Mutta kuitenki pe-
läten hukkuwansa kirjoitti hän kiireesti tiedon löy-
döistänsä pergamentille, *) kääräisi sen kokoon ja
pisti tarkkaan tynnyriin, jonka hän roiskaisi mereen.
Mutta Jumala salli Kolumbukselle itselleen ilon
lviedä Europaan sanoman uljaan ja kiitettäwän
yrityksensä luonistumisesta. Taiwas selkeni taas
ja laiwat saiwat hywän purjetuulen, niin että 15
päiwänä Helmikuuta jo näkiwät maan. Se oli yksi
niistä saarista jotka Spaniasta owat kaks sataa
peninkulmaa lännessä. Täällä odotti häntä yksi
tapaus, joka saatto hänen aawistamaan minkä ka-
teen ja wääryyden hän saisi suurten löytöinsä kos-
toksi. Saaren Portugalilainen päämies tahto hal-
litukseltansa saadun käskyn jälkeen, ottaa häntä
wangiksi, mutta kuitenkaan ei hänen aikomus luo-
niStunut ja Kolumbus purjehti pois. Maaliskuun
15 päiwänä tnli hän wiimen samaan satamaan,
josta hän seitsemän kuukautta sitte oli lähtenyt roh-

*) Ennen, kun paperin tekeminen ei wlelä ollut keksitty,
kirjoitettiin pergamentille, joka oli erilailla wuowattua
nahkaa.
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kealle löytömatkallensa. Nyt terwehtettiin hän rie-
muhuudoilla samalta kansalta, joka niin erilaisilla
tunteilla oli nähnyt hänen purjehtiwan oudolle me-
relle. Uhteinen ilo ilmottiikse nyt kelloin soitta-
misella. Kun Kolumbus wäkinensä meni kirkkoon,
hywäin kristittyin tawoin, kiittämään lumalata an-
faraista löydöistänsä ja onnellisesta palaamises-
tansa kotimaahan, niin suurista waaroista, tunkeu
hurmountunut kansa hänen ympärille ja vliwat
tallata hanen, sillä jokainen tahto nähdä tämän
ihmellisen miehen ja puolestansa kunnioittaa häntä.
Täältä matkusti Kulumbus Kuninkaan ja Kunin-
gattaren luokse, jotka nyt eiwät olleet pääkaupun-
gissaan, waan Varselonasfa Spanian toisella ää-
rellä. Hänen matkusteleminen maan kautta oli
kunniawaelluksen kaltainen ja Barselonaan sallittiin
hänen waeltaa kuninkaallisella komeudella, jolla ti-
laisuudella ilo ja yhteinen osaottaminen nousi kor-
keimmalleen. Kolumbus anto nyt kirjallisen kerto-
muksen löydöistänsä Kuninkaalle ja hänen puoli-
solle, jotka kuninkaallisessa puwussansa istuen wal-
tiaistumella, kohtaisiwat häntä kunnialla ja ylis-
tyksellä niinkun hengen korkeimmasta säädystä.
Nyt oli Kolumbus ylennetty semmoisen kunnian
ja loisteen korkeudelle, ettei olisi luullut käteen-
kään enää ylettywän häneeseen.

Sanoma nuden maaosan löydöstä lenti tuhan-
nesti suurennettu maakunnasta maakuntaan jatäytti
warsinki oppineet ilolla ja ihmettelemisellä. Spa-
niassa herätti se kuitenki wilkkaiman vftottamisen.
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Monta sataa miestä pyrki kohta toisella matkalla
päästä hänen mukaan kulta maahan, niin kutsui-
wat sen nykyjään löydetyn maan. Kuningas ja
Kuuingatar rakennuttavat nyt wiistoista laiwaa;
täsiMtä ja wuoren ymmärtämä meni myötä, ja
jos ensimmäinen purjehteminen alotettiin hiljaisesti
ja älyämätä, niin alotettiin toinen sen siaan mil-
jonain ihmisten riemuhuudolla ja onnen suomisella.
Kolumbuksen toinen purjehteminen.

Laiwasto lähti Kadiks nimisestä kaupungista
25 päiwä Syyskuuta wuonna 1493. Purjehtettua
neljäkynlmentä wuorokautta, tuliwat yhteen saareen,
jonka Kulumbus ensimmäisellä matkallansa oli löy-
tänyt. Siellä ei nyt enää tawattu sama ihmis-
parsi, jonka kanssa Kolumbus oli tuttu. Nykyiset
asukkaat oliwat edellä mainitutta ihmisen syöpiä,
joita Kolumbus tapaisi myös muissaki saarissa.
Täältä purjehti laiwasto Haytin saareen, sillä hän
Mieli tawata wäkensä, jonka hän oli jättänyt wa-
rustukseen. Tultua sinne ei hän suureksi hämmäs-
tyksekseen ja murheekseen löytänyt wäkeänsä eikä jät-
kiäkään waruZtuksesta. Kohta Kolunlbuksen pois-
lähdettyä oli warustuswäki ylenkatsoen hänen wii-
saita wahroituksia suututtaneet ja soimanneet saa-
ren asukkaita ahneudellansa ja kärkkäydellään, wie-
telleet heidän waimoja ja tyttäriä ja wiimen kes-
kenänsä riitauntuneet. Näin häiläen eiwät ollenkaan
ajatelleet omaa »vaaransa, waan meniwät pienissä
joukoissa ryöstämääilki asukkaita; wiimenpä meni-
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wät Nnhtinanki piiriin, mutta hän ei ollut niin
pelko ja arka kun saaren muut asujamct. Spania-
laisten tietämätä pistäy hän kerran wäkinensä wa-
rustukseen, häwitti sen ja murhaisi kaikki warus-
tuswäen. Samalle paikalle perusti Kolumbus taas
uusia asumuksia ja kutsu sen. Kuningattaren kun-
niaksi, Isabellaffi, josta sitte paisu ensimmäinen
kaupunki uuteen maailmaan. Mutta sitte ei hänen
rikkautta ja kunniata ahnaat seuraajansa ollenkaan
ihastuneet, sillä he sanomat: «me ei tultu tänne
maata wiljelemään, ja kukapa suostuisikaan että
näitä sydänmaita raiwatessa kaiwata kaikkia niitä
etuja, jotka omassa walistunecssa maassa olisi tar-
jona.., Kultaiset toiwonsa eiwät heidän mielestä
kyllä wäleen tahtoneet luonistua: tästä waan kiihty
waino Kolumbusta wasten. Kewymiclioten Spa-
nialaisten irstaisesta elämästä synty taudit jotka
ilman kuumuudesta waan äityen, rasitti warustus-
wäkeä. Heikkous, toimettomuus ja tyytymättömyys
paisumat ehtimiseen.

Täältä lähti Kolumbus taas uudelle löytömat-
kalle, toiwoen löytäwänsä kullan oikeata kotimaata.
Hän löysiki uuden saaren, nimeltä Jamaika, kärsi
montaa waiwaa, mutta ei kuitenkaan löytänyt mitä
hän haki. Sairaana ja alamielisena palaisi hän
Hispaniolaan, jossa kuitenki weljensä wähäisen taisi
lohduttaa häntä, waikka hänen huolensa sai uuden
sytteen sinne jätettyin Spanialaisten wallattomasta
elämästä. He oliwat niin ärsyttäneet kesyttömiä^
että nämä wiimen kokiwat Merisellä tappelulla woit-
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taa wihollisiansa, ja lewittiwat sen ohessa kapinan
hengen ylitse koko saaren. Kolumbus täyty siis
sodan tawoin pakottaa heitä kuuliaisuuteen. Kah-
della sadalla jalkamiehellä ja kahdella kymmenellä
ratsastajalla, lähti hän nyt sotimaan wihollisia,
joita oli monta tuhatta miestä. Mutta kiwäärin
pauke ja koira joukko, joka ärsytettiin repimään
niitä alastomia kesyttömiä, karkoitti pakoon svuret
joukot näitä arkoja ihmis poloisia. Woitetut suos-
tuttcliwat nyt kullalla ja puumulilla woittajansa.

Kolumbus täyty taas purjehtia Spaniaan puh-
distamaan itsensä niistä walituffista, jotka hänen
takaisin menneet tyytymättömät kumppanit oli saat-
taneet hallituksen kuulumille. Kolme kuukautta kesti
tämä purjehteminen, jolla ajalla Kolumbus wäki-
nensä sai tapella myrskym ja aalloin kanssa. Tul-
tuansaKuninkaalliseen holviin kohdattiin häntä kui-
tenki paremmin kun hän odotti ; mutta kansassa oli
jo sammunut into näihin uusiin löytöihin, ja halli-
tus tuumaisi nyt toisia yrityksiä, niin että kaksi
wuotta kulu, ennenkun Kolumbukselle rakennettiin
uusi laiwasto. Kun ei ketään nyt tarjonnut, eikä
mielisuosiollakaan tahtonut seurata häntä löytömat-
koille, ano hän hallitukselta saada rikoksellisiä lai-
wansa warustuswäeksi, johon hän myös sai suos-
tumuksen.

Kolmas purjehteminen.
Tämän matkan johdatti hän edellistä enemmän

etelätä kohden ja olisi epäilemätä tullut Etelä
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Amerikaan (Brasiliaan), mutta päiwäntasaajan *)

kohdalla oli parhaillansa tuulentauonta ja auringon
helde päälliseksi rawistutti hänen wesiastiat, **)
jonkatähden hän täyty kääntää kulkunsa enemmän
länteen päin. Likellä yhtä saarta, jonka hän kutsu
Trinidadiksi (Kolminaisuuden saari), oli hanen
laiwansa waarassa joutua karille ja kallioille. Hän
hawaitsi laiwansa sillä lailla wiedyffi yhdeltä meri-
wirralta, joka oli aiwan wäkeä olemaan ainuas-
taan joku saaresta juoksema joki. Hän luuli sen
siis olewan jonkun mantereelta laskeuman suuren
wirran waikutus, ja niinpä se oliki. Hän oli sillä
kohdalla jossa Drinoko wirta Etelä Amerikan kautta
laskeu mereen. Jos hän tästä paikasta olisi pur-
jehtilmt samaa suntaa ainoastaan neljänneksen päi-
wää, niin hän olisi löytänyt Amerikan manner-
maan. Mutta hänen sairaloisuus ja warustuswäen
tyychmättömyys täydittiwät häntä tällä kertaa luo-
pumaan löytömatkastansa, jonka tähden hän taas
purjehti Hispaniolaan. Ne katkerat sanomat, jotka
hän täällä sai tultuansa maalle oliwat wähältä
tykkänään rasittaa häntä. Hanen weljensä oli tosin
taidolla ja ymmärryksellä johdattanut asiat, mutta
hänen poisollessa perustamassa uutta kaupunkia.

*) Paiwäntasaaja on sillä paikalla maailmaa jossa aurinko
paistaa suorasti alaspäin; tällä kohdalla on suurin kuu-
muus.

") Wesi meressä on suolaista ja pahamakuista, jonkatähden
se ei kelpaa juoda eikä keitoksi. Sentähben täytyivät pur-
jehtia! suurilla waltamerillä wiedä myötänsä kauheansuuret roesitynnprit.
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oli yksi Spanialaincn »vietellyt maamiehcnsä tyy-
tymättömiksi Kolumbuksella ja hänen wcljcllä ja
ylentänyt itsensä päämieheksi. Kuitcnki sai Kolum-
bus kunnollisuutensa ja Miisaan käytöksensä kautta
kapinan tukahtumaan; mutta syylistä ei hän kum-
minkaan uskaltanut rangaista. Hallitukselle lähetti
hän toki tiedon tästä tapauksesta, ivaan se usko
paremmin Kolumbuksen wihamiestcn walituffia ja
lähetti yhden howiwirkamichen, nimeltä Voivadilla,
tutkimaan Kolumbuksen rikoksia. Jos han haivat-
seisi hänen syyliseksi, niin oli hänellä ivalta panna
hänen wirattomaksi ja itse ruweta hauen wirkaan.
Mutta Voivadilla, tultuansa Hispaniolaan, ci ol-
lenkaan huolinut hallituksen käskyistä, waan wal-
loitti itsellensä, ilman tutkintota ja tuomiota, pois-
olewanKolumbukscu kartanon ja omaisuuden ynnä
kuninkaalliset sotatawarat ja julisti ja huudatti it-
sensä Kolumbuksen siaan maaherraksi. Sitte wasta
kuuluutettiin etta Kolumbuksen käytös tulisi häneltä
tutkittawaksi. Joka ivaan mieli sai nyt kanteillansa
tulla oikeuden eteen. Siitä arivaa kuinka totinen
se kertomus oli jokaKolumbuksesta, tämmoiseu tut-
kinnon jälkeen, lähetettiin hallitukselle.

Mutta ci tästäkään wastakäymisestä kadonnut
Kolumbuksen nero ja toimi. Tyytyiväisesti suostu
hän tähän häpeälliseen »virkaansa ja omaisuutensa
ryöstämiseen. Maikka Voivadilla paiskasi hänen
wcljinensä kahleisiin ja eri laiivoilla lähetti heidät
Spaniaan. Kolumbus ei turhaan luottauut yhteen
kansaan, joka ainiaan oli tehnyt itsensä kuuluksi
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oikeutensa ja jaloutensa puolesta. Kun tuliivat
niin likelle Spaniaa että rannasto näky, lähesty
laiwattajaKolumbusta ja tahto päästää hänen kah-
leet, mutta Kolumbus ei antanut, sillä hän tahto
näyttää Spanialaisille, kuinka uuden maailman löy-
täjä kostettiin. Saatua tiedon kuinka herjasti Ko-
lumbusta käsitettiin kiehu Spanialaisten syämmet
suuttumuksesta ja Kuningatar saaivuuntu sywim-
mästä surkoitukscsta ja tyychmättömyydesta. Ku-
iiingas itse häpeisi suuresti ja käbki heti päästää
Kolumbuksen kahleista. Sitte lähetti hän hänelle
kaksi tuhatta tukaattia,*) että hän säätynsä tawoin
taitaisi näyttäytä pääkaupungissa jakuninkaallisessa
hoivissa. Kultua sinne ci hän astuessa Kuninkaan
ja Kuningatarcn eteen liikutukselta ja pihkuivilta
kyncleiltä isoon aikaan saanut puhutuksi; mntta
hän pyyhkäisi kyyneleet silmistänsä ja selitti puhel-
jailla ja liikuttamilla sanoilla übkollisuutensa ja
wääryyden jonka hän sentähdcn oli kärsinyt. Vo-
ivadilla pantiin ivirasta ja Kolumbus sai jälleen
ryöstetyn Mirkansa ja ivaltansa. Ahnas ja suotta
pelkääwä Kuningas ei kuitenkaan uskaltanut antaa
Kolumbuksen palata uuteen maailmaan. Syy tä-
hän päätökseensä sano hän oleman Hispaniolan
asukkain, Spanialaisten ja kesyttömäin tyytymättö-
myys; scntähden lähetti hän sinne ylhäisen Spa-
nialaisen, nimeltä Owando. Kolumbus ei ollenkaan

*) Tukaatti on yksi ulkomaan kultaraha, joka meidän ra-
hassa tekee nuin kaks ruplaa kuuskymmentä kopeikkaa
hopeassa; muutamat paljo enemmänki.
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huomannutkaan kuinka lawea Kuninkaan kiitolli-
suuttomuus oli. Hurskaassa syämessään mietti hän
maan sodankäyntiä Turkkilaisia ivastaan että näiltä
pakanoilta walloittaa sen pyhän maan, jossa Wa-
pahtaja oli elänyt ja maikuttanut ja lupaisi siihen
yritykseen kaiken sen rikkauden, jonka hän löydöis-
tänsä niin runsaasti luuli tuleman osallensa.

Kolumbuksen neljäs ja lviimeinen
purjehtiminen.

Taas sytty Kolumbuksessa into löytömatkoihin.
Hän meni siis wielä kerran howiin' ja haasto Por-
tugalilaisten hyödyllisistä löydöistä Itä Indiassa
ja kehoitti hallitusta tonvolla lyhemmällä tiellä,
lännen kautta, päästä wielä löytämättömään osaan
Itä Indiaan. Kuningas kuunteli pystöllä korwalla
Kolumbuksen mietintää, ja päätti wielä kerran sen
ajan kuuluisimman merimiehen kautta saada kaiken
mahdollisen hyödyn. Kolumbus sai neljä kehnoa
laiwaa, joilla hän purjehti Spaniasta Toukokuussa
wuonna 1502. Uksi näistä laiivoista oli niin hi-
tainen purjehtimaan, että Kolumbus toiivossa saada
waihtaa partmman purjehti Hispaniolaan. Mutta
Owando, joka täällä oli Kolumbuksen siollinen, ei
laskenut maan löytäjää satamaankaan, jonkatahden
hän täyty purjehtia pois. Nyt etsi hän manteretta
ja purjehti sen rannastoa monta päiivää. Muuta-
massa paikassa nousi hän maalle ja näki yleensä
ihanat ja hedelmälliset tienuat, joissa löyty kultaa
runsaasti. Hän päätti siis perustaa tänne asumuk-
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sia, mutta kun asujamet oliwat sodallisia, täytt)
hän luopua siitä aikomuksesta.

Tällä matkalla kohtaisi häntä monta mastoin-
käymistä: raiwot ja hirmuiset myrskyt ivaiivaisi
purjehteivia joka päiwä; heidän huonoista ladoista
oli kaks jo hukkunut, ja kerran paiskaisi aallot ja
myrsky ne kaks jääneet semmoisella woimalla was-
tatnsten, etta särkyiivät melkeen kelwottomiffi. Kui-
tellki pääsiwät wiimen nionen waiwan ja waaran
jälkeen Kesäkuussa ivuonna 1503 Jamaikan saa-
reen, jossa ne nyt peräti särkyneet laimat ivedettiin
maalle. Täällä odottiwat ivaan iviheljäisyyttä ja
onnettomuutta, jos eiivät jollaki erinomaisella lailla
taitaisi pelastauta. Kaksi uskaliasta miestä ivarus-
tusiväestä lahti kumpiki kowerretussa puun tywessä
menemään Hispaniolaan, johonka täältä oli neljä-
kymmentä meripeninkulmaa. Kymmenen päiivää
sontiwat rajuawalla waltamerellä kehnoissa weneis-
sään ja juomawesi rupeisi jo loppumaan, kun kui-
tcnki onnellisesti tulimat mainittuun saareen. Mutta
Kolumbus luuli heidän hnkkuneen, sillä melkeen
yksi wuosi kulu, jolla ajalla hän ei kuullut heistä
mitään. Tämä oli onnettomin aika hänen elämässä.
Hänen korkea ikänsä, kahdeksan seitsemättäkymmentä
wuotta,i ja ne alinomaiset wastoinkäymiset ja lak-
kaamattomat murheet oli ivähitellen murtanut hä-
nen woimansa; nyt sairasti hän luuwaloa niin lo-
ivasti, että hän melkeen aina täyty pysyä wuo-
teella. Päälliseksi ei hän enää saanut alamaisiansa
tottelemaan. Menkatsoen hänen waaroituksia ettei
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ärsyttää kesyttömiä, liittountu yksi joukko Spania-
laisia ja jätti hänen tykkänään. He kokiwat sitte
purjehtia saaresta, mutta kun tama yritys ci luo-
nistunut kicrsiivät he ymviri maata, tehden kaiken-
laista julmuutta ja waklwaltaa asukkaille. Sem
tähden hcrkcisi asujamct tuomasta elatuksen aineita
Kolumbukselle ja hänen mäelle. Ainoastansa Ko-
lumbuksen äly ja huomaaivaisuus taisi uyt evää pe-
lastaa hänen itsensä ja uskollisen iväkensä nälän
hinveästä kuolemasta. Päiivää ennen yhden kuun
pimenemisen, josta hän lukemisella oli saanut tie-
don, ennusti hän asujamille Jumalansa suuttumuk-sen, joka ilmoittaisi itsensä kuun pimenemisellä.

Kauhistukseksensa saiwat määrätyllä ajalla nähdä
kuun loistaman kehän ivähitellen tummehtuivan ja
wiimen marsin pimenemän. Nyt näyntynect pyysi-
ivät hartaastiKolumbusta rukoilemaan Jumalalansa
taas kirkastamaan kuun ja luvaisiwat palkkioksi tuoda
hauelle niin paljo ruoanaineita, kun hän tahtoisi.

Ne karanneet Spanialaiset hailnvät saaressa
semmoisella mallattomuudella ja julmuudella, että
Kolumbukseu weli wiimen aseilla täyty pakottaa
heitä kuuliaisuuteen. Ne laks uskolliset ja uljaat
Kolumbuksen scurustajat, jolka oliwat uskaltaucct
soutaa Hispaliiolaan, oliivat kuitenki wiimen monen
rnkoukscn perästä saaneet Oivandon huonoimman
laiwan. Sillä tuliivat uyt parhaiksi juur pelasta-
maan Kolumbusta. Hiivcltyncenä sairaudesta ja
pahasta mielestä purjehti hän tällä laimalla His-
paniolaan, josta hän ensimmäisellä tilaisuudella pa-
laisi Spauiaan wuonna 1501. Tämä koivalta on-
nelta jokyllä rasitettu mies kohdattiin täällä nudella
mahingolla, nimittäin Kunillgatar Isabcllan kuole-
malla. Kuningatar oli aina kunnioittanut häntä
ja oli nyt hänen wiimenen toiwottu tnnvansa.
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Hän meni Kuninkaan tykö uusilla edcskuivauk-
silla ja anomuksilla ja tyydytettiin siilon tallon hy-
ivillä lupauksilla, joista ikään ei tullut mitään. Odot-
taissa nukku miimen kuoleman uneen tämä mainio
mies 26 päiivä Toukokuussa ivuonua 1506 Wala-
dolid uimisessa kaupungissa, jonka kautta se petolli-
nen Kuuiugas irtauntu aunctuidta lupauksistaau.
Häneu ruu nis ivictiin sitte Länsi Indiaan saareen
Pyhä Domingo ja sieltä taas ivuonua 1795 Ha-
lvanaan, kaupunki Kubau saaressa.

Kolumbuksen poika, Diego, nimitettiin sitte maa-
herraksi Länsi Indiaan, mutta ei kuitenkaan omasta
eikä isänsä ansiosta, maan ainoastaan scntähden
että hän naimisensa kautta joutu heimolaisuutecn
yhden ylhäisen Spanialaisen, sen siihen aikaan
kaikkivaltiaan Herttua Alban kanssa.

C itäkään kunniaa ei suotu Kolumbnksclle, että
hänen löytämä maaosa olisi saanut nimensä hänestä,
maan yhdelle aikuiscllceu, nimeltä Amcrigo Wes-
puki. Tämä Italiaincn oli saanut luivan Spania-
laisen, Ojedan, kanssa tehdä löytömatkan Länsi
Indiaan. Tultna sinne lähetti Amerigo hallitukselle
kertomuksen matkastansa, jossa hän niin ivickkaasti
somitti sanansa, että koko kumua tuli hänelle it-
sellensä, ikäänkun olisi hän ollut ensimmäinen joka
astn uuden maailman mantereelle. Mutta yhtä
kaikki tuli nimi Amerika ivasta nykyisempinä aikona
lamaksi. Tämä maaosa kutsuttiin kauivan ainoasti
Uudeksi maailmaksi.

Wiimctsi tahdomme mainita yhden opcttaivai-
sen tapauksen tämän kuuluisan miehen erityisestä
elämästä. Hän oli nykyjään tullut kotiin ensim-
mäiseltä löytömatkaltansa, jahänen suuri löytö ynnäse komea ivastaanottamincn, jolla hän kohdattiin
sekä kumnkaallisessa hoivissa että kansalta, oli he-
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rättänyt monta kadehtiata. Uhdellä suurella atri-
alla, johonka Kolumbus oli kutsuttu, kuiski muu-
tama näistä kadehtivista, kuinka helppo sen uudenmaaosan löytäminen oli, jonka kuiskeen Kolumbuski
fattu kuulemaan. »Teidän luulonne minun löy-
döstäni on samanlainen kun tästä munasta,,, sano

Kolumbus, samassa ottaen munan likellä olemasta
astiasta. »Kuka teistä,., kysy hän, »taitaa asettaa
yhden munan, niin että se itseksensä pyst)y pujealla
päällä seisallaan?., Tuo ei luultu oleman mikään
waikia asia; jokainen otti siis munan ja koki aset-
taa sitä seisomaan mainitulla lailla. Hetkensä tur-
hasti koetettua, sanottiin nyt joka haaralta: »se on
Marsin mahdotoin!» »Niinpä myöski sanottiin kun
minä lähdin ensimmäiselle löytömatkalleni,» lausu
Kolumbus; mutta minä olen näyttänyt että taisin
löytää uuden maaosan, niinkun nytkin tahdon näyt-
tää kuinka muna saadaan päällänsä seisomaan..,
Samassa löi hän hiljaa munan pään pöytää mas-
ten. Pää liristy ja muna pysy seisallaan. Kadeh-
tia: häpeisiwät ja waikeniwat.

Nyt on kade sammunut ja Kolumbuksen suu-
ruus elää wmmehtumattomassa kirkkaudessa.
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