
Eläin ja sen valkoinen pyöveli.
Vanna sanonta ~ihminen on suurin petoeläin" on käsi-

tetty tyhjäksi korulauseeksi, enkäpä kunnioitettavaksi ar-
vonimeksikin enemmän kuin totuudenmukaiseksi luonneh-
timiseksi. Ja kuitenkin on valkoinen ihminen ahneudel-
laan ja voitonhimollaan, raakuudellaan ja julmuudellaan,
vastuunalaisuuden ja arvokkuudentunteen puutteellaan
muihin maan olentoihin nähden historiaansa painanut läh-
temättömän tahran ja todenteolla ansainnut petoeläin-
nimityksensä.

Mutta miksi juuri valkoinen ihminen? Eikö hän jat-
kanut siitä, mihin villi ihminen lopetti ? Usein väitetään,
että sivistysihmisen verivalta eläinten yli on vain perintöä
villeiltä ja näitten luonnollisesta eläinten elämän käsityk-
sestä, jonka mukaan se on jotain loitompaa ja ala-arvoi-
sempaa, vain ihmisen hyödyksi olevaa. Kehitysoppi olisi
muka selvittänyt, ettei ihminen ole eläimistä melkoisesti
poikkeava olento ja nykyaika pitäisi eläintä, ellei juuri
saman perheen, niin ainakin saman kunnan jäsenenä.
Mutta todenteolla alkeelliset kansat pitivät eläintä ihmisten
vertaisina enemmän kuin sivistyneet pitävät. Kehitysopin
johtopäätökset eivät ole tässä vaikuttaneet henkilöllisyy-
teen. Teoriat ovat jääneet teorioiksi.

Belvää on, että alkeellisst inmißet olemisen tais-
telussa käyttivät, minkä kykenivät, luonnon antimia, mutta
86 ei suinkaan Bißällä, että ne olisivat katsoneet omaavansa
seilaisen poikkeußaßsman elävien olentojen
Bivistvsinminen ilman muuta on itselleen anastanut. Villi
näkee kaikkialla luonnoßßa menetelmänsä esikuvia, kun
nän ankaralla, usein verisellä käciellä tarttuu siilien,
voi näntä nvöclvttää, mutta valkoisella ei ole mitään luon-
nollisia esikuvia puolußtuksekßi. I>uon-
noninminen tappaa näntä unkaavat eläimet ne, joista
nän voi Baaäa ravintoa, vaatetußta, koristeita v.m., mutta



nän arvioi niitä toiBella tavalla kuin nykyajan rosvoritarit,
nän pitää niitä taruolentoina, jumaluuäen välänclvksen tai
sukulaissielun omaamina.

Perinpohjaisesti on alkeellisen ihmisen suhtautuminen
eläinmaailmaan sivistysihmisessä rikkonut tekniikan, s.o.
metsästysaseitten ihmeellinen kehitys. Aseet ovat muut-
tuneet sellaisiksi, etteivät ne ainoastaan tee mahdolliseksi,
vaan vieläpä miltei pakottavatkin otuksien teurastamisen
jolla useinkaan ei ole mitään tekemistä tarpeen kanssa.
Kun saadaan niin suuri saalis, ettei sitä voida hyväksi
käyttää, saavat raadot jäädä mätänemään. Kerrotaan, että
Alaskassa on kerran tapettu 800,000 korvahyljettä, joista
700,000 poltettiin tai heitettiin mereen, jotta eivät niiden
nahkojen hinnat alenisi maailman markkinoilla.

Omatunto kulkee kaukana, aineellisen kenitvkssn taka-
na M 8e taaBsn ei ole vaBtuunalaiBUUBtunteen kuuluvilla.
Met6äBtvkB6n muutamat inuoclot ovat rnisBinäiB6Btä urnei-
-luBta vaivoineen M vaaroineen nuonontuneet. Nsrännvt

voi kyllä vieläkin saaäa nautintoa päivän
oleBkeluBta inetBäBBä pvBi3v KääesBä, vaikkapa tuo pvBBv

oli»i KauaB kantavakin varBinaiBSBti ruiskuttaiBi luoteja.
Ksäillä apuneuvoillaan, ajoita vaataan otukset eivät voi aB«d-
-taa mitään suojakeinoa, ovat ininiBst inuoäoBtaneet muut-

amat inetBästvkBet inaaliinainmunnaksi. ?oiBBa on taiB-
- luonne samalla Mnnitv».

NrääB»ä äsken ilrneBtvneeBBä ruotBalaiB6BBa teokB6BBa
imettäväin eläinten KontaloBta kuvataan Batainäärä tv-

tai KuoleinaiBillaan olevia eläinlajeja.
Bunno«sa Banotaan:

~Baa tosiaankin nuolestuttavan kuvan imettäväisten
eläinten aßema,Bta maan päällä ja siitä kontelusta, jonka
alaisiksi ne ovat joutuneet ja edelleenkin ovat valkoisten
~sivißtvßinmißten" tanolta. Kaikkia lajeja, jotka vain jo-
tsnkin voivat tvvävttää nykyajan ininisten voitonnimoa,
vainotaan tunoamiseen asti, ja mitä ei voitonnimo tunoa.



86 joutuu ajattelemattoman tietämättömvväen, ilkeyden M
usein järkyttävän julmuuden uhriksi.

Mitä tapahtuu silloin kun nuo eläimet ovat saavutta-
neet lopullisen kohtalonsa, kun niitä ei enää ole maan pin-
nalla. Voimmeko toivoa jotain muutosta yksityisten ih-
misten ja koko kansojen suhtautumisessa eläimiin, näiden
eduksi. Tulevaisuus näyttää niin synkältä, ettei sitä us-
kalla toivoakaan. Eikö sen sijaan ole otaksuttavissa, että
vastaiset sukupolvet hyökkäävät toisien lajien kimppuun,
joita ei nyt uhata, ja valmistavat niille saman kohtalon,
joka on tullut niiden tuhottujen heimolaisten osaksi. Näin
on varmaan oleva asian laita, ellei saada aikaan voima-
kasta, tarkoitusperästään tietoista valistustyötä ja todella
tehokasta, kansainvälistäkin lainlaadintaa.

Klvkvaikana on esiintynyt eräB tekijä, viittaa «im-
en, että on valniiBtuma,BB3, muuto» inmiBsn »untautumi-
-86?8a eläimiin. koiiciin «n varmaan
tuo viime aikoina SBiintvnvt eläinkirjojen lukuiBUUB.
äen tekijät työskentelevät josBain määrin inanteelliBt6n
valtojen palvelukB6B«a.

Vannat släinBa6ut ovat tenn66t tentävänBä 68ittämällä
6läinul6ntoja ja luonteita KanBalle. kuvaajat
kääittelevät eläintä enemmän »en itBenBä vakavani-
min. He tantovat 68ittää eläimet täv6eBBä vapauc!eBBaan.
He 68ittävät to6«lliBia eläinvkBilöjtä, jotka liikkuvat nei-
ään kertomuksinaan. 8e näyttää vahtaavan Buuren vlei-
-Bönkin toivomukBia. InmiBnenki ikäänkuin vetävtvv eläin-
-Bieluun etBi,inään lepoa.

Va.nna.BBa NB-vptiBBä oli laBten leikkikenttä
temppelin pihamaalla. Ileiään loruttelunBa pvnän eläimen
lälieiBVväeZBä piciettiin ennuBtukBina, joitten Belittäjä löv-
tvi. Nläinten näkeminen Baa täällä meilläkin lasten Bislun
kuvitteluinin, jotka aina uuäiBtuvat neiään nänä6BBään
eläimiä.

Vannemmißßakin herättivät eläimet jonkun verran aat-
teita, ovatko ne sitten peruja vannoista Baäuißta tai taivaan



eläintarhako niille leimanßa antaa. Xarnu SBiintvv aina
luonteena, orava, kurki j.n.e. Bvnnvttävät srisuuntai-
sia aatteita, koko luonto runßaine varastoinsen vaikuttaa
mielikuvitukseen.

IlBkonnoBsa ja BaduiBBa, runouäeBBa M taite6Bsa väik-
kvv epälukuisia eläinmuotoja, eikä liene inmisen inanteel-
linen riippuvaiBuus eläimiätä väliempi kuin aineellinen-
kaan. Nitäpä olisi inmiBnenki, ellei »e oliBi niin »anoak-
seinine ottanut oppia jalopeuralta ja karhulta, joutsenelta
ja kotkalta. «Ia kuitenkaan monet ineiBtä eivät näpeäiBi
eivätkä araBteliBi tunotakBenBa pelkästä anneucleBta tai jul-
inuucleBta näicien maanpinnan vannojen »ukujen viiineiBet
e6uBtajat.

Nutta kaikki inmiBet eivät KatB6ls släiiniä vain pais-
teina, turkikBina, tai vkBinkertaiBesti vain
raatoina, eivätkä kaikki katso voivansa rankaiBematta kon-
6ella eläimiä oman mielivaltansa inukaiB6Bti.
släinvBtäviä ja eläinsuoje!usvnciiBtvkBiä, luonnonystäviä ja
luonnoNBuojeluBvnäiBtvkBiä, vieläpä lakeja ja asetuksia,
loosin kyllä. -Ia jotain ovatkin ne Baaneet aikaan, mutta
vielä on jälellä enin ja tärkein. Eläinten VBtävillä on Buu-

ria ansioita kotieläinten Kontel6iniseBBa ilmenevän raakuu-
6en ja julinuucien vaBtuBtamisesBa. -los ne vain välttäiBi-
vät pikkuniaisuukBiin takertumasta ja Bellaisiin kvsviinvk-
»iin, joita ei vnteiBen kansan mies ole pvBtvvä arvoBtel6-
maan, niin tuottaisivat ne Buurelle asiallensa vielä enem-
män nvötvä. Xiiliko- tai lientomielinen eläinten suojelija
voi olla tarkoitusperälleen vaarallisempi kuin nänen vaB-

-onkaan.
Antautumatta tuonon ranvaanumaiß66n, usein ÜBkon-

nolliLvivantsissen Käßitvkseen, että koko luonto on vain
inmißsn tänäen, vkßinomaiß6Bti Bsn palvelemißsköi ja liu-
vittamißekßi, liavaitßkmme luonnoßsa kirjoittamattoman
lain, jonka mukaan inminen voi eläimienkin joukosta tvv-
civttää elanto-, vaatetus-, tietopuoliset, teolliset, vieläpä
vl6llisvvstarpe6Nßa. Nläimet ovat dänen käytettävänään



»ainoin kuin nänkin niiäen, milloin niin »attuu ja ne tois-
tenßa. 8e on oloßunteitten nißtoriallinen ponja.

Mutta suuremman teknillisen lahjakkuutensa vuoksi on
ihminen yhä enemmän lisännyt ylivaltaansa eläinmaailman
yli, kunnes hän viime vuosisatojen, varsinkin viime vuosi-
kymmenien jälkeen on ehtinyt niin pitkälle, että luonnosta
on hävitetty kaikki tasapaino, jos ihminen enää lukeekaan
itsensä luontoon kuuluvaksi. Hän on kulkuneuvoissaan
ja aseittensa täydellisyydellä saavuttanut poikkeusaseman,
joka velvoittaa enemmän kuin ennen ja joka tekee välttä-
mättömäksi määrätyn rajan asettamisen hänen isäntäval-
lallensa luonnossa. Mutta missä löytyy tämä raja, ellei
vastuunalaisuudentunnossa, joka toivottavasti seuraa li-
sääntynyttä valtaa, vaikkei se olekaan samanaikaisesti il-
mestynyt.

Ikävää ei löväv mitään vntenäiBvvttä inaapalloin-
ins aarteitten nallinnaBBa tulevien polvien tarpeiBiin ja

Kuvassa näkyvän miehen huvikseen surmaamia eläimiä. .



vaatimuksiin nähden, osoittaen se myöskin kuinka alhai-
sella tasolla ihminen luomakunnan herrana todenteolla on.
Mutta korkeammin sivistyneet käsittänevät epäilemättä,
ettei ole mitään syvällisempää tarkoitusta teknillisen yli-
vallan käyttämisessä eläinten hävittämiseksi, jotka eläimet
ovat luonnonkuvan verrattomia osia, vieläpä jossakin mää-
rin maan jatkuvan asuttavaisuuden ehtojakin. Alkaa he-
rätä tunne, joka sellaista meidän ajallamme tapahtuessa
leimaa sen iljettäväksi. Tämä tunne ilmenee jo monissa
elävänä jaon sen laatuinen, että sen voi jakaa.

joka on Be!villä Biitä, miBtä on KVBVMVB,
myöntää Nuropalle olevan BuuremmakBi näpeäkBi, että »en
komein BUU!'-otuB, viB6ntti on teuraBtettu viimeistä vkBiWä
mvoten, kuin maanosallemme oli 50 vuotta sitten »e, että
Nuropan alkuvillilievoBen, tarpanin viimeisen yksilön tap-
poivat Venäjän talonpojat. IMpeäkBi on taaBen meille,
että meiltä on Bukupuutto«n nävitettv villipeura ja ma-
java, mutta j«8 1900-luvulla viimeinen Luomen Kainu 86U-

ranaan viimeinen kotka »aa Baman kontalun, on näp<sä
meille monin verroin Buur6mpi.

Naapallon eläinkuntaa vaBtaan nvkviBin tänclättvjä tv-
jättiläiBnvökkävkBiä on valtamerien jättiläiBiä,

valaita vaBtaan Nuutamat napamaiäen inmi-
sille arvokkaat, jopa välttämättömätkin eläimet, mvBki-
eläin ja muutamat nvljelajit voivat myös minä netkenä ta-
lianBa saaäa lopullisen kuoliniskunsa BiviBtvneeltä peäolta,
inmiseltä.

NläinBuojeluBaBia on kenitettävä maailmanjärjeBtökBi,
jonka jonäossa ovat eläintieteilijät ja muut luonnontietei-
lijät, metsästäjät ja luonnonliarrastajat, valtiolliset ja vai-
tiotalouäen mienst. täliän suuntaan un otettu, kun
on muodostettu KanBainvälinen vnciiBtvs visentin jäännös-
ten pelastamiseksi ja uu6en visentinrodun manäolliBekBi
kasvattamiseksi.

Vielä on täytettävä vanna klassillinen tentävä: inmis-
ten julmuuäen eläimiä kolitaan tukanuttaminen.



alalle on enemmän kuin tähän asti suunnattava kasvatus
ja opetus niinä vuosina, jolloin vielä voidaan vaikuttaa
nuorison mieleen. Kehnoimmankin metsästäjän, olkoonpa
hän sitten kansanmies tai urheilijoihin kuuluva, tulee olla
selvillä, että se, joka esim. kiduttaa ketunpoikasta, jotta
sen valitus houkuttelisi äidin paikalle, on syyllinen innoit-
tavaan, rangaistavaan tekoon, vaikkapa kettu onkin vahin-
koeläin. Surkeata on kuulla herrasimetsästäjäin valittele-
van, että on kielletty sellaiset kidutuskojeet kuin linnun-
raudat.

BsllaiB6n laajan, arvuvaltaiBen voimakkaan eläinBuo-
päätentävänä tulee kuitenkin olemaan nii-

6sn maapallon vannojen poikksuBaBeinaBBa olevain eläin-
ten pelastaminen, joita erikoisesti ininisten elatukseksi ali-
äiBtellaan ja joiäen olemassaolo on Bsn tänclen unattu. Nei-
ciän aikanamme ovat monet lajit näviämässä. luonnon
elävän kirjan ainekset rikotaan, eikä enää milloinkaan
saacia uutta painosta.

Nnkäpä duälialainen ja japanilainen nvmvilisivät näille
kjäinBuojelun vänille vaatimukBille, sillä lie pitävät kaiken
tappamien rikolliBena, mutta syövät kuitenkin kalaa,
~koBka 86 on niin tunma, että kuolee itse". Noni länBimai-
nen, BiviBtvnvt iäealistikin pitää edellä viitatut vaatimuk-
set liian niukkoina eläinten perintöoikeuden turvaamiseksi.

Maapallon kohtalona on unrien tekeminen, luonnon-
ihminen tyytyi vanaan, BiviBtvB vaatii joka päivä, joka net-
ki tunansia unreja. NoneBBa tapauksessa on sivistys teu-
rastama»Ba kultaa munivan kanan, mutta silloin se mvos
on unraamassa itsensä. Liiloin inminen ei enää ole ren-
kaana luomisen ketjussa, vaan sen tunoojana.
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