
Onko ihmisellä welwollisuuksia eläi-
miä kohtaan.

(K. ia V-)

Näyttääpä kuin ci tähän woisi wastata muuta kuin yh-
dellä tawalla: Tietysti on ihmisellä welwollisuuksia eläinkun-
taa kohtaan. Mutta jos katselemme tosioloja ympäristössäm-
me, niin on meillä syytä suuresti epäillä, tokko nämä welwol-
lisuudct laisinkaan owat tunnetut ja tunnustetut; näyttämätpä
ihmiset aiwan unhottawan, että heillä on laisinkaan welwolli-
suuffia luomakuntaa kohtaan. Wai mitä muuta todistaa tuo
kauhea eläinrääkkäys, johon lukemattomat ihmiset tckewät itsensä'
syypäiksi?

Ensinnäkin otamme puheeksi hcwosen. Hewonen on kau-
nihin ja jaloin ihmisen palwclutseen uskotuista eläimistä, Se
on yleensä säwcä ja lauhtcaluontoinen ja taipuu helposti ihmi-
sen tahdolle, joS sitä wann puhutellaan lempein sanoin sekä
kohdellaan järkewästi ja säwyisesti. Mutta sen sijaan sitä pies-
tään kaikin woimin, lyödään piiskalla, kepillä, jopa paksulla
seipäälläkin. Tälläkö tawalla hewosta opetetaan luottamaan
ihmiseen, olemaan uskollinen herrallensa ja mielellään taipu-
maan hänen tahdolleen? Eikö sellainen menettely pikemmin
ole omiansa herättämään eläimessä Pelkoa, tottelemattomuutta
ja uppiniökaisuuta? Usein tapaakin wihaisia, ja pahankurisia
hcwosia; mutta ainoana syynä tähän wikaan on se, että he-
wosta en luonnottomasti kohdeltu, joko silloin kuin siiä on
kesytetty, käytetty työhön tai pidetty tallissa. Joka wain hiu-
kankin pitää silmänsä awoinna, huomaa, ett'ei kuormahewoSta
ja wet.ojuhtaa kohdella oikealla tawalla. Onhan yleensä tun-

nustettu tosiasia, että niiden täytyy monestikin yli woimiensa



wetää kuormia ja usein riutua laikellaiseSsa ajossa. Tallissaseistessäänkin niiden täytyy kärsiä luonnotonta kohtelua. Maa»
seuduilla kuten kaupungissakin näkee mm. useasti työhewosia,
jotka owat »iin laihoja, ett'ci niissä ole muuta kuin luu ja
nahka. Muuten ei mitään ole tawallisempaa kuin että niitä
lakkaamatta peitotaan piiskalla ja puhutellaan haukkumasanoilla
ja kirouksilla. Onko tämä oilca tapa kchoitlaa sitä, jota «n
wäsynyt ja työhön haluton?

Meidän on kuitenkin myöntäminen, että elukat nawctoissa
ja karjapihoissa yleensä saamat osakseen Hellempää kohtelua.
Syynä tähän' on se, että ne owat naisten hoidcttawina. Ei
asiat täälläkään aina sentään ole niin tuin olla pitäisi. Moni
karjapiika kohtelee lehmiään yhtä sydämmcttömästi kuin renki
hewosiaan. Sen lisäksi owat nawetat useinkin niin huonosti
warustetut, ett'ci niitä woi pitää talwis'aikaan lämpiminä,
josta tietysti seuraa, että clukkarautkain täytyy monta kuukautta
perätysten yöt, paiwat kärsiä kylmää. Toisissa paikoin taas
nawetat owat niin pienet ja ahtaat, ctlä ne pysywät kaiken
talwea kuuminst ja kosteina, täynnä sakeata usmaa, joka ei
suinkaan ole terweellistä eläinten hengittää. Molemmissa ta-
pauksissa owat elukkaraukat tuomitut moniluukautisiin kärsimyk-
sii», jotta usein synnyttämät waarallisia tauteja. Tämän kai-
ken lisäksi antaa monikin elultojcnsa kaiken talwea nähdä näl-
kää niin, että ne lfwäällä laitumelle laskettaessa luokin pysy-
wät seisoaltaan ja owat laihat kuin karwahaukat. Ihmiset
eiwät näy saawan päähänsä, että kahdesta hywin ruokitusta
lehmästä on suurempi hyöty kuin neljästä, joiden annetaan
nähdä nälkää. — Eikä siinä kyllin, että elukoita pidetään wi«
lussa ja nälässä: ci niillä kaikin paikoin ole tilaisuutta edeS
Icwätäkään. Pahnat owat nimittäin monessakin nawetas-sa puolta kyynärää lyhyemmät tuin tarwc waatisi, jonka
wuoksi lcpssämincn tuottaa suurta tuskaa lehmälle, jolla on
kömpelö ja raskas ruumis. Tällaisissa pahnoisja sitäpaitsi
Ichmä — joka luonnostaan en yhtä puhdas ja siisti eläin kuin
hewoncn ia koirakin — rvwettää itsensä likaa,!, joka tuottaa
sille paljon waiwaa. Lehmän luonto waatisi, että sen annet-
taisiin maata kuiwalla alustalla ja joka paiwä sulttaisiin lika poisse» pinnasta. Onhan siis luonnollista, ella lehmän on tus-
kallinen ja paha olla, jos sitä ci pelasteta liasta, johon se ylen
helposti ryvettyy. Ia kuitenkin on ani harwoja, jotka wiit-



siwät pitää huolta Icfjmitnfä puhtaudesta. Kenenkä teit ört
syy siihen, etta elulkoihin niin useasti ilmestyy ihotauteja?

©isn siiwottomuuS on Uidut sananparreksi. Mutta tämä
eläin n luennoltaan olekaan »im siiwoton hiin luullaan. Jos

sila' porsaasta alkaen pidetään puhtaana ja annetaan sen c!us»
taa siistissä ja kuiwasja paikassa, niin siitä ci tulekaan
tuomnioist» epäsiistiä elukkaa, jommoinen se nyt on. Siiwot-
tomuus ci siis kuulu sian luontoon. Se päinwastoin onkin
tämän elukan suurimpana tuskana. Mintätähden se alituisesti
syyhyttää feffääiifä seiniin, finniin ja kantoihin? Minkätähdeuse antaa harakoiden nokkia itseään? Minkätähden se niin <YY-
tywäiftna seisoo edessässäsi, kun raawit sen kylkiä risulla tai
kepin kärjellä, ja minkätähdcn se niin mielellään makaa sawi-lätäkössä? Jos hcttisenkin tuumailet näitä asioita, niin sinulle
pian käy sclwäksi, että sialla on paljon tuskaa siivottomuudes-
taan, maikka se onkin waan sika. Lätistä tarttuu sian ohut»
harjaksiseen pintaan paksu likaterros, joka helposti kowettuu
ja tuottaa elukkaparalle sietämättömän syyhymisc» tuskan. Na«
pakossa lewätessään se tuntee liavitystä. Harakka tekee sialle
'armeliaisuudentyön nokkiessaan sitä selkään ja raapicssaan fenhintaa teräwillä kynsillään. Se oh toki säaliwämpi kuin ihmi»
nm, joka ci wiitsi edes sen wertaa, että silloin tällöin puhdis-
taisi sikolätin. ei ole ainoa tuska, jota tämän
clHin»rukan täytyy kärsiä ihmisen tähden. Syöttosikojen usein-

kin annetaan tulla niin lihawitsi, ett'eiwat ne enään woi liik-
lua paikaltaan suuritta ponnistuksitta ja moni ei enään saa
jalkaa allensa, waan on pakotettu syömään maassa pitkänään,
waitka eläimen lyhyt ja paksu kavla tekee fi;o'mijen sellaisessaasennossa työlääksi ja rasittawaksi, warsinkin, jos sattuu ole«
maan for&areunainen kaukalo tai syw« ruokaämpäli.

Useissa paikoin näkee kissoja ja koiria, jotka ihmisten
Missa owat tulleet surkeiksi irwikuwiksi siitä, mitä ne woisiwat
ja mitä niiden pitäisi olla. Toisissa paikoin ne elää kituul»
tawat nälin kuollen laihoina ja tukkuisina, niitä lyödään, Pot-
kitaan ja epäillään alinomaa warkaudesta, samalla kuin nämä,
luonnostaan iloiset, wilkkaat ja kepcäjalkaiset olennot toisten

muta helläluonteisten ~eläinystä'wäin" käsissä liiallisesti hem-moteltuina muuttuwat hitaiksi, laiskoiksi ja pahansisuisiksi liha»
möMlciksi. Pienten lasten tawallisesti annetaan pahanpäi»
wäiseKti läilkäts toiranpenikoita ja kissanpoikia.



Mitä sitten sanomme noista lukemattomista nuorukaisista
ja lapsista, jsilla ei ole kesän pitkään muuta työtä kuin istus-
kella joen äyräillä ja järwen rannoilla onli kädessä? Ei siinä
kyllin että he tuntikausia, ehkä monia päiwiäkin kiusaawat ma»
toja ahtaissa rasioissa, ennenkuin lopullisesti pistäwät »f on»
gcnkoukkuunsa kiemurtelemaan, waan he kiduttawat kaloja kau-
healla tawalla. Moni tuollainen onkija nim. »viskaa kalat
lannalle, jossa ne saawat hitaasti tukehtua kuoliaaksi, toiset
taas sullowat suuret joukot kaloja pieneen »vesiastiaan, joka jo
olisi »vankila yhdelle ainoallekin näistä eläwistä, jotka vwat
tottuneet ckämään »vapaudessa ja laajoissa wesissä. Ja mitä
hyötyä tuollaisesta kalastuksesta lähtee? Sadasta onkijasta
owat ainakin yhdeksänkymmentä eläinrääkkäystä harjoittamia
tyhjäntoimittajia. Entäs sitten nuo ~sunnuntaijääkärit", jotka
huwiksensa säikähyttelcwät metsän ja ilman rauhalliset asujamet
tunvallisista lepopaikoistaan ja pakottawat ne »vimmattuihin
ponnistuksiin henkensä pelastukseksi tai haawoittawat
koja, niin että ne kituen kuolewat tai wiettäwät riutuwaa elä-
mää?

On hywin tawallista, että lapset, etenkin pojat, kaikin
tawoin kocttawat »vainota ja hätyytellä kauniita ja hyödyllisiä
laululintuja. Dhtä usein, ehkäpä »vielä useammin, näkee hei-
dän silpowan jäseniä koppakuoriaisilta, perhoisilta, kärpäisiltä
ja muilta hyönteisiltä.

Eläinten rääkkäys on siis, surkeata kyllä, sangen yleistä.
Kuitenkin todistaa hywin hoidetuissa eläimissä ilmencwä tur-
wallisuus, tyytyväisyys ja hywinwointi selä pahoin pidellyin
eläinten lewottomuus ja suru, että eläimet woiwat tuntea iloa
ja surua. Ellei niillä olisi sitä kykyä, niin olisiwathan ne
sitten ulkomuodoltaan ja mielenlaadultaan aina samanlaiset,
joko niitä sitten kohdeltaisiin hywin tai huonosti.

Kaikilla eläimillä ilman poikkeuksetta on epäilemättlkin
kyky tuntea mielihywää, silloin kuin niiden on hywä olla, ja
tuskaa, jos niitä rääkätään. Hewonen, jota lyödään piiskalla,
koira, jota potkaistaan, lammas, jonka korwaan leikataan haa»
woja, orawa, joka suljetaan häkkiin »vangiksi, lintu, jolta mu-
nat ryöstctääu, kala, joka »verissä s>im nuolen nopeudella pa-
kenee petollista koukkua ja kärpänen, jonka armoton lapsen käsi
rutistaa kuolijaaksi, kaikki, kaikki ne tnntewat tuskaa. Kuinka
sinulla on sydäntä saattaa niille tarpeetonta kärsimistä? Sinä



et rääkkää elottomia kappaleita, waan elämiä olennolta, jöiltä
on timto.

Mutta onpa eläimissä wielä paljo» ttnrämpiäkin omi-
naisuuksia luin yleensä hymiiimoiniiin ja tuska» tuntemine».
Ne osaamat iloita ja surra, rakastaa ja wihata, ne saat-
tamat muistaa ja unhottaa, suuttua ja osoittaa hymäntahtoi-
suutta, niissä huomaa ylpeyttä ja häwynlnntoa, teestentelcwäi-
syyttä, sääliwäisyyttä, kärsimällisyyttä,
intoa y. m. s. ihmiselle ominaisia mielcnliikutuksia. Tätä to-
diStawat monet tositapaukset, joista usein lcrrotaan lukukirjoissa
ja laslenlehdissä.

Eläinten käytöksessä huomaa paljon sellaista, jota ci «oi
pitää yksinomaa» maiston ilmauksena. Mikä on maisto? Ma-
jawa rakentaa huoneensa tänäpäiwänä samalla tawalla kuin
3000 wuotta sitten, — pääskynen, joka ci koskaan ole ollut
Afrikassa, löytää sinne tien niin Marmasti kuin olisi se ollut
siellä monta kertaa, — kaikki mehiläiset rakentamat pesänsä
samasta aineesta, samalla tawalla ja samaan tarkoitukseen, —>

hämähäkki pohjoiS-SuomeSsa kutoo wcrkkonsa aiwan samalla
tawalla kui» samallainen hämähäkki etelä-Italiassa. WaiSto
on niinmuodoin eläimessä olcwa luonnon wietti, joka Mastus-
tamattomalla woimalla pakottaa sen seuraamaan sitä lakia, jonka
Jumala o» se» olemiselle ja toiminnalle määrännyt. TäStH
seuraa, ett'ei eläi» woi toimia waistonsa nojalla silloin, kuinse on joutunut sellaisiin oloihin, joihin luonto ei ole sitä mäZ«
rännyt, joista se pyrkii mapautnmaan tai jotka se koettaa tehdä
itselleen niin sicdettäwiksi kuin mahdollista.

Useat kohtaukset eläinmaailmassa näyttämät todistaman,
tttä eläimessä saattaa liikkua monenlaisia toinen toistensa yh-
teydessä olcwia ajatuksia ja tunteita. Kiitollisuus ja rakkaus,
muisto ja pelko liittymät toisiinsa. Eläin osaa asettaa itsel»
lcnsä päämaalin ja määrätä keinon sen saamuttamiseksi. Tässä
täytyy sillä olla tietoisuus keinon merkityksestä sekä sen ja pää»
määrän keskinäisestä suhteesta. Eläin siis kykenee toimimaan
määrätyn suunnitelman mukaan, jonka se on itselleen muodoS»
tanut. Sellaista kykyä ihmisessä sanotaan ymmärrykseksi, ja
mils'ei sitä saisi eläimessäkin kutsua samalla nimellä? Eläi»
millä on siis ymmärrystä, millä suuremmassa, millä wähem«
milssä määrässä. Tämä ymmärrys on tosin niin laatunsa



kuin teräwyytensä puolesta suuresti er»awa ihmisen innmärryk'-
seStä, unitta §e kuitcukin todistaa, että eläimet o»vat toiset suu-remmassa toiset »vähemmässä määrässä tunteella »Varustettuja
olentoja. Samalla ue owat ajattelcwaista olmtoja.

Asian näin ollen ei rääkkäys luota niille paljaastaan
ruumillista Niskaa. Hywä ja ystä»vällinen kohtelu ei tee eläintä
ainoastaan ruumillisessa suhteessa teiwceksi ja hywinwoiwatfi,
waan saatta sen iloiseksi, ystäwälliseksi ja hywänluontoiscksi eli
toisin sanoen jalostuttaa sitä. LoS sitä taas hoidetaan huo-
nosti ja kohdellaan »vihaisesti, niin ei se ainoastaan muutu
ruumiillisesti sairaaksi, surkeaksi ja laihaksi, waan tulee luon-
teeltaan ärtyiseksi, tyytymättömäksi ja uppiniskaiseksi, eli toisinsanoen huonontuu fahdcnkcrtaisesti. Luonnollistahan onkin,
että kärsimys on kahta »vertaa katkerampi, jos eläin ei aino°
astansa tajua sitä luntohermojensa awulla, waan myöskin kä-
sittää sen ymmärryksellään ja woi arwostella, onko kärsimys
ansaittua wai ansaitsematonta, kohtuullista wai kohtuutonta,
Menetteleekö kärsimyksen tuottaja oike>n tai »väärin.

Apostoli Paawali sanoo (Rsom. 8: 19—23), että
luomakunta huokaa. Tähän luomakunnan tuskaan ja ikä»
wöimisecn on syynä ihmisen synti. Kun nim. Jumala
syntiinlankeemuksen jälkeen rankaisi tottelemattomia lapsiaan,
sanoi hän muun muassa, että maa piti heidän tähtensä
kirottu oleman. Syntiinlankeemuksen waikutukscsta siis ih-
misen ja eläinmaailman keskinäinen suhde muuttui »vääräksi
ja luonnottomaksi. Tämä »väärä ja luonnoton suhde il»
menee siinä, että ihminen käyttää wäärin »valtaansa, joka
hänelle on luomakunnan suhteen suotu, ja eläimet taas
puolestaan toiset pelkääwät, toiset wihaawat ihmistä, jonka
wuoksi ihmisellä nyt ei ole läheskään yhtä suurta hyötyä eläi»
mistä, kuii mnen syntiinlankeemusta ja hänen waltansakin
eläinmaailman ylitse in suuressa määrin »vähentynyt. Me
siis luulemme, ett'ei eläinkunta enään olekaan sellainen, jom»
moiseksi se luotiin ja sen yli määrä kehittyä. Ihminen on
luonnottoman menettelynsä kautta estynyt elämkuntaa kehitty-
mästä sellaiseksi, kuin Jumala oli määrännyt ja ihmisen wil.
lityksellä on eläinkunta taas palautettava tuohon päämää-
räänsä. Ia kerran onkin tulewa aika, jolloin tämä tapahtuu;
ja se on »varmaan tapahtuwa, sillä sanoohan apostoli äsken-
m«nituSsa raamatunpaikaösa, että luontokappaleet toi»owat



ia odottawat. Mutta tåmk eläinkunnan toiwo toteutuu ai-
noastaan fett kautta, että ihmiset oppimat käsittämään »cl»
woUisuuteusa luomakuntaa kohtaan ja toettawat parhaansq
perään ne täyttää, licwittääkse,isä eldinfunnan kärsimyksiä.
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