
ELÄINSUOJELUS JA ITSEKASVATUKSEMME.
onka eläinLuojelukalla ja-

taliin 05aa inmisen Ka3vatuksessa — ja
joz 3illä Lellaizta on, niin kvävtään, mikä
tämä o3uuz on.

Koetan Ivlivesti V23tata niinin kvsV-
mvkziin.

tarkottaa vleiBesti Banut-
tuna nvöclvlliBten eläinten turvaamina ja
varjelemiBta niiltä vaaroilta, joiden alai-
-Bek3i ne elämäkään monella tavalla jou-
tuvat, ja ennen kaikkea nuolenpitoa Biitä,
etteivät ne jouäu tarpeettomazti Kärsi-
mään ja ettei inminen, jota nimitetään
luomakunnan nerrakÄ, ekäon tan6on tuo-
ta niille Kär3imvstä. 3en jälkeen kun tut-
KimuB on meille että eläimel-
lakin on Bamoin kuin inmizellä, tun-
tea tu3kaa ja pelkoa, iloa vntä nvvin kuin
3urua, vieläpä Kaipau3ta ja myötätuntoa,
ei inminen ole voinut jäädävälinpitämät-
tömäk3i niiden käiÄmvkaille, Eläinten
Buojeleminen onkin asetettu endottomakÄ
vaatimuksek3i meidän aikamme Bivev3-
opi3sa; sama Käsitys siitä, mitä velvolli-
-suuksia meillä an eläimiä kolataan —

joka jo varnain on ilmaantunut suurten
sivi3tvk3en e3itai3telijain lauBunnoi332
kuin myöskin parnaissa kan32,NBaduis3a
— on vänitellen alkanut voittaa alaa

mielipiteessä, niin kaukana kuin
vielä ollaankin 3en toteuttanii3L3ta käy-

ja uudempi riko3lakikin eri
mai33a on alkanut tunnustaa saman Käsi-

oikeaksi 3äät,äe3sään rg,NFai3tuksia
eläinten tanalliseBta palioinpitelvstä.

'lama kaikki ozottaa ilanuttavalla ta>
valla Biveelli3en 3ivistvksen konoam,i?ta

kansojen keskuudessa. Se on todistukse-
na sen käsityksen syventymisestä, että on
suojeltava heikkoa, on annettava turvaa
turvaa kaipaavalle, ihmisen on levitettävä
ympärilleen iloa ja onnea niin laajalti
kuin tuntevia olentoja on.

Tosin meidän aikanamme en kuulunut-
ääniä tätä käsitystä vastaankin, ääniä,
jotka puhuvat väkevämmän oikeudesta
koko luomakuntaa hallitsevana lakina, voi-
makkaan yksilön oikeudesta olla välittä-
mättä heikompien oikeudesta tai onnetto-
muudesta; tällaisen ajatustavan kannatta-
jista on pääasia, että yksilö pääsee omien
tarkotusten sa perille, saavuttaa onnensa,
nauttii vallastansa — silloin koko suvun-
kin elämä tulee kohotetuksi. »Luonnolli-
nen valinta vallitsee — he sanovat —kaik-
kialla luonnossa: terveet ja voimakkaat
jäävät elämään jatkaakseen sukua, heikot
sortuvat heikkouteensa, eikä se kenelle-
kään ole vahingoksi. Luonto uhraa hei-
kon väkevälle — pitäisikö ihmisten toisin
menetellä? Eikö ole ihmistenkin kesken
oikeinta ja onnellisinta, että väkevä hai-
kailematta käyttää valtaansa heikkoon
nähden, kukistaa hänet tieltään, kulkee
kohti päämääräänsä katsomatta, tuot-
taako se muille iloa vaiko tuskaa, onnea
vaiko onnettomuutta.

Omatuntomme nou3ee kapinoimaan täl-
lai3ta käBitV3tä va3taan, omatuntomme,
joka on vuo3itunan3ia Kestäneen Bivi3tV3-
Kenitvk3en tulo 3 ja jonka luomiBes3a in-
mi3kunnan syvimmät pitkien ai-
kojen Kulu633a ovat olleet 03aUi3ma. Ne
emme 3aa omantuntomme nvväksvmistä



teoille, oiden tarkotuksena on johtaa
meitä onneen ja menestykseen toisten elä-
vien ja tuntevien olentojen onnettomuu-
della. Ja vaikka meille ehkä vakuutetaan,
että moinen omatunto on järjenvastainen,
että se ei ole muuta kuin pelkkää heik-
koutta — ja sen ääni siis tukahutettava
— niin sittenkään emme pääse siltä rau-
haan: sisäinen sopusointu on poissa, kor-
kein voimamme lamaantuu meidän tunti-
essamme ja tietäessämme, että jotakin
olemme voittaneet vääryydellä, toisten
oikeutta polkemalla. Vuosituhansien ke-
hityksen synnyttämät parhaat vaistot,
usein hankitut juuri kärsimyksillä ja ko-
villa koettelemuksilla, ohjaavat meitä
kaikesta huolimatta tässä oikeaan suun-
taan. Ja viimein kyllä ymmärryskin,
kun se syvemmälle tunkeutuu selvittä-
mään ihmisonnen perusteita, opettaja sa-
maa: menestys, joka on hankittu polke-
malla heikomman oikeutta, kääntyy ih-
miselle itselleen onnettomuudeksi, eikä
se »väkevä», joka näin voimaansa käyttää,
kohota tai edistä suvun elämää.

Velvott2,v2.n2 liäslivnä I<2il<uv2t meille
vliä 3uuren 2N 3ÄN2t:

olkoon inminen
2vuliaB ja l^'vä!
3illä 5e vk3in
erottaa meidät
Kaikista olennoi3ta.
jotka tunnemme.

inminen olkoon.
avulia3 ja
Lenköön nvötvä.
oikeutta, olkoon
63ikuva olentojen
aavistamaimme,» ((-oetne),

Itämän inmisen jalouden, avuliai3uuden
ja tulee Kokdistua kaikkiin elä-
viin ja tunteviin olentoinin, ennen kaikkea
mvos neikkoiliin ja turvattomiin.

lältä polijalta nälitvnä eläinten suoje-
leminen on tärkeä ziveellinen pyrintö,
jonka arvoa emme saata kyllin voimak-
kaa,Bti terottaa inmaten mieliin, alo ili-
minen 05ottaa lempeyttä ja avuliai3uutta
juuri eläimiä kolitaan, Koska ne vli-
pään3ä ovat turvattomia, ovat 5e11ai5e382
a3emaB32,, etteivät saata itseän3ä ilimi3tä
vaBtaan puolu3taa, Niinkuin pidetään epä-
ritarillisena ja peräti rumana, jo 3 mie3 oi-

<z> 2

-o ELÄINSUOJELUS JA ITSEKASVATUKSEMME <?><£><S>.

len naista ruumiillisesti voimakkaampi,
häntä pahoinpitelee, taikka jos suurempi
poika lyö pienempää, samoin pitäisi mei-
dän aivan vaistomaisesti oppia tuntemaan,
että eläinten piekseminen, kaikenlainen
eläinten raaka kohteleminen on alhaisen
mielen tuntomerkki ja on häpeällinen teko.

It3e 23i2332, on BUlullizt2 toäist2H 3i-
veelli3en 3ivi3tvlisemme neikkoutt2,, kun
eläinten Ystävien teliäessään työtä kalliin
23ian82 puolezta täytyy niin U3ein, punu-
e33Ä2n esiin. kotieläinten pikku lintujen
puolest2,, vedota, etupää3säBiilien nvotvvn,
mikä noi3ta eläimlstä on niiden
le, inmi3elle, Xuinkg, tympäisevää oli3i
kuulla 52nottav2ni zinun tulee olla v3täväl-
linen koliteliaz niille a niille ilimizille,
3iitä on Linulle nvötvä. sellainen pulie louk-
Kai3i niitä syvimmin BiveelliseBti
nerkkää mieltä, ?>vventvnvt iliini3VVBtuN'
to vaatii Ystävällistä Konteliasta käy-
töstä kaikkia kolitaan ilman palkan toivoa,
8e vaatii Bitä ennen kaikkia niitä kontaan,

vntei3kunnalli3esti ovat meitä alem-
pana, jollakin tavalla ovat mei3tä
liippuvai3ia, Ajattelen, että kerran on tu-
leva aika, jolloin tämä vaatimus 3ovite-
taan mvo3 inmi3en ja eläinten Buntee-
-seen, —

3anotu3ta joselviää, että eläinten oike-
alla KolitelemiBella on 3uuri merkitV3 in-
misen Kasvatuk3elle, meidän jokaisen it-
-BekaBvatukselle, Ne voimme sanoa, että
korkeampi ja keliittvneempi
mikä kellottaa etsimään toeten olentojen
onnea, jonka tunnu3sanoja on: oikeutta
kaikille! asettaa meille ehdottomaksi vaa-
timuk3eksi eläinten lempeän kantelun ja
nuolenpidon niiden mene3tvksestä' mutta
meidän on myös syytä ottaa nuomioon,
että täs3ä avautuu inmiBelle erinomainen
tilai3uu3 Ka3vattaa itseB3ään niitä tun-
teita, jotka tukevat 3ive«lli3tä luonnet-
tamme, jotka antavat tandollemme oi-
kean suunnan,

tilo3oii Kant aikoinaan puolusti eläin-
3uojelu3ta etupää33ä Ka3vatusperusteilla
lluomauttaes3aan, että eläinten raaka kun-
teleminen 3otii Bitä velvolliBuutta vastaan,
mikä mmi3ellä on itseään kontaan, Ko3ka
3e tylsistyttää ilnni3L33ä säälintunnetta
ja 3iten neikontaa ja kuolettaa näne3tä
sellai3ia luonnollisia viettvmvk3iä, jotka
ovat takeena toeten onnen vaalimi3esta.
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Tätä ajatusta ovat monetkirjailijat mei-
dän aikanamme, jolloin eläinsuojeluksen
kaunis asia on saavuttanut jo ilahutta-
van paljon ystäviä, uudelleen ja syystä
kyllä terottaneet mieliin. Ja erittäin on
syytä huomauttaa siitä nuorisolle, joka
tahdollisessa niinkuin muussakin suhteessa
on vielä kehityksen alaisena ja jonka
tulee oppia ottamaan varteen tekojensa
vaikutus sisäisen olemuksensa, luonteensa
muodostukselle ja hyväkseen käyttämään
kaikki tilaisuudet, mitkä oikeaan suuntaan
kehittävät tunnetta ja tahtoa

Näitä tilaisuuksia tarjoutuu runsaasti
juuri meidän seurustellessamme eläinten
kanssa. Kuinka monella tavalla voimme-
kaan osottaa ystävällisyyttä ja avuliai-
suutta kotieläimille, missä niitä on, sama-
ten myös muille eläimille, jotka meitä ym-
päröivät sekä maalla että kaupungissa.
Mutta jokainen tällainen ystävyydenoso-
tus vahvistaa meissä hyvän valtaa, lujit-
taa meissä niitä tunteita, jotka lainaavat
elämällemme kauneimman sisällön, sa-
malla kun ne ovat takeita siitä, että me
olemme joksikin hyödyksi muille ihmisille.
Ja päinvastoin: jokainen epäystävällinen
teko, jolla nuori poika tai tyttö tuottaa ki-
pua tai kärsimystä hänen läheisyyteensä
joutuneelle eläimelle, vahvistaa hänessä
pahan valtaa ja lujittaa tunteita, jotka
ovat korkeammalle elämälle vaarallisia.
Saksalainen sananlasku sanoo: »Älä rääk-
kää eläintä leikilläsi, se tuntee tuskaa
yhtä hyvin kuin sinä itsekin». Mutta
tähän olisi meidän ehdottomasti lisättä-
vä: »Älä rääkkää milloinkaan eläintä, sillä
sinä tuotat siten itsellesi vielä suurempaa
tuskaa kuin eläimelle.»

Näin voi pää3tä hotenkin
mattomana Kä3iztäsi, mutta ne tunteet
ha mielialat, hoita moinen raaka teko en-
<lottomasti nerättää ia Zvövvttää 3vvälle
sieluun, eivät ole niin nelpo3ti poi3tetut,
Xc haavat elämään ha turmelevat luon-
tee3i.

»l3läin3uohelu3 on inmisen BuoheluBta—

3anc>o ?oer3ter, X«n raa-
asti eläimiä kantaan, muuttuu itBe eläi-
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meksi. Se on se ehdoton rangaistus, jolla
luonto uhkaa jokaista eläinrääkkääjää ja
jota hän ei saata paeta, vaikkei kukaan
muu näekkään hänen tekoaan ja hän siis
säästyy lain mahdollisesti määräämältä
rangaistukselta. — Olette varmaan kuul-
leet austraalialaisesta kameelikurjesta,
joka on niin tottunut juoksemaan tiheässä
viidakossa, että se on vähitellen kadotta-
nut siipensä, joista jäljellä on vain lyhyet
tyngät. Sellainen on luonnonlaki, että
kaikki lihakset jaelimet, joitaemme enää
käytä, käyttämättömyydestä vähitellen
häviävät. Tämä laki on voimassa myös-
kin ihmisen elämässä. Eikä ainoastaan
hänen lihastensa, vaan myös hänen sielun-

voimiensa toiminnassa. Joka kaikkialla
pyrkii panemaan tahtonsa voimaan nyr-
killään ja komentavalla äänellä, hänellä
nyrkki ja ääni vahvistuvat jokapäiväisestä
käytännöstä — mutta hänen sielunsa tulee
päivä päivältä heikommaksi — koska se ei
ole toimessa.» Eläinten hellä kohtelu saat-
taa meissä käytäntöön sielumme arvok-
kaimmat tunteet, oikeudentunnon, säälin,
lempeyden ja myötäilon — ja siten se kas-
vattaa luonnettamme onnelliseen suun-
taan.

Eläinten konteleminen, nii-
liin Kotiäistettu nellä lioito on 3iis oivalli-
nen koulu nuoren inncken siveelliselle ke-
llitvkselle, samalla kun 8e on 03ottama55a
haloa 3e on varteen otet-
tava Biitäkin 5VV3tä, että eläimiä kantaan
U3einkin on nelpompi osottaa Vstävälli-
-svvttä ha nellvvttä kuin inmisiä kantaan,
nii3sä kun ei vleen3ä ole havaittavana tuo-
ta tanallista ilkeämieli3vvttä, mikä tekee
meille niin vaikeako pV3vä malttavaizina
ha V3t3,välliBinä 3unteissamme toiBiin inmi-
-Biin. Nutta 3e, h oka on narhottanut it365-
Bään lempeväen ha nvväntantoisuuclen voi-
mia 3euruBtelles3aan eläinten Kanssa, 3aat-
taa lopulta vaikeinakin inmis3ukteis3a
noudattaa karkeita BiveellisV)?äen vaati-
muk3ia, näin eläinsuohelu3 muuttuu

inmi33uohelukzek3i.
O. M—e




