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Eläinten kohtelemisesta.
/""'

hmincn, joka on asetettu luomakunnan herraksi
ja hallitsijaksi, käyttää wäärin tätä »valtaansa
tehdessään monella tawalla wäaryyttä eläimille
milloin ymmärtämättömyydessään ja kewyt-
mielisyydessaän, milloin »voitonhimossaan tahi
ilkeydessään, ja tämä »vääryys kohdistuu enim-

miten kotieläimiin, joiden palwelusta ihminen enimmän
tarwitsee.

Eräs eläinten ystälvä sanoi: ~los kaikki ne haikeat
»valitukset, jotka eläinten nyt täytyy sulkea itseensä, äkkiä
pääsisiivät ääneen, woittaisiwat ne ankarimmankin myrs-
kyn ja ukkosen jylinän".

Jos todellakin meidän paras, jaloin ja uskollisin
palweliamme, hewonen, woisi puhua, niin mitä hirweitä
asioita saattaisikaan se kertoa kärsimyksistä, joita sille on
»valmistettu ilman pakkoa ja ilman syytä. Järjellä ja
ymmärryksellä »varustetut ihmiset owat monesti julmem-
mat kuin luontokappaleet. Sillä mikä ihmisen armoa woipi
enemmän alentaa kuin äänettömien, karsiwällisien ja us-
kollisien olentojen kiduttaminen, olentojen, jotka kuten esi-
merkiksi hewonen, tekemät parastansa, tyydyttääksensä ty-
lyn isäntänsä »vaatimuksia ja joiden palweluksetta isäntä
tuskin toimeenkaan tulisi. Jos hewonen woisi puhua,
kuten Bileamin aasi, niin »varmaankin moni isäntä saisi
kuulla sen suusta: ~Mitä olen sinulle tehnyt, koskas lyöt
»ninua niin usein ja niin kotvasti? Enkö ole sinua us-
kollisesti palwellut? Enkö ole kärsiwällisesti kantanut ras-
kaita taakkojasi, tehnyt kotvia päiwätöitä ja kärsinyt ar-
mottomia ruoskimisiasi? En ole »voinut sinulle sanoa,



että teen parastani, mutta olisihan sinun järjellisenä ih-
misenä pitänyt itsekin se ymmärtää".

Jokaisen ajatteleman ihmisen pitäisi ymmärtää, että
hywyys waikuttaa hewoseen paljoa tehokkaammin kuin ko-
wuus, sillä hewonen on niin wiisas ja hywäoppinen eläin,
että se pian ajajan äänestä ja ohjaksien liikkeistä ymmär-
tää, mitä siltä waaditaan. Ohjaksista repiminen, lyönti jawi-
hanpuuskat wiewät siltä hywän tahdon ja suututtawat sitä.

Minkätähden muutamat hewoset owat niin äksyjä ja
pahankurisia? Ei ne semmoisina synny. Hewosen luonto
on nnlkas, tulinen, mutta samassa! hywin taipuwainen,
ja se woipi osoittaa suurta rakkautta ja uskollisuutta sitä
isäntää tai palweliaa kohtaan, joka sitä hywästi hoitaa
ja hellästi kohtelee.

Mutta moni ja melkeimpa kaikki äksyt hewoset, me-
newät pilalle jo aiwan nuorina, siitä syystä että niitä
raasti ja tuhmasti kohdellaan. Siksi warsan kaswatus
on wakawalle, mieluummin eläinkuntaa rakastamalle hen-
kilölle uskottawa, waan ei missään tapauksessa kowaluon-

wallattomille poikawiikareille, kuten sen pahempi,
usein tapana on.

Kunnon isännän ja emännän welwollisuus on kat-
soa minkälaisille ihmisille he uskowat kotieläintensä hoi-
don. Rajua, kiiwasluontoista palwelijan ei pitäisi kos-
kaan päästää eläinten pariin, muuten saapi pian huo-
mata, miten eläimet, semminkin hewoset pilaantumat hei-
dän käsissään. Tästä kertoo eräs eläinten ystäwä: ~Pid-
in monta wuotta työhewosta, joka oli niin kesy ja tyyni,
ettei se milloinkaan waljastaissa luimistellut korunaan
tahi muutenkaan osoittanut wihaisuuden merkkiä. Mutta
tuskin oli uusi renkipoika ollut kahtakaan wiikkoa talossa,
niin huomasin, että hewonen waljastaessa korwat luimussa
osoitti wihaisuuden merkkejä, ja joku wiikko sen jälkeen
tuli poika sisälle pidellen käsiwarttaan itkien ja walitellen



~woi, woi, woi, hewonen puri käden ehkä poikki". Pojalla
oli tapana ärjyä hewoselle, lyödä wähän wäliä sitä pää-
hän ja turpaa wastaan, jota hewonen ei woinut kärsiä,
waan kosti pojalle hänen ilkeytensä sanotulla tawalla.
Tällä tawalla tuhannet muuten aiwan hywät ja tyynet
hewoset pilataan ijäksi päiwiksi. Ja mitä sanoisimme tuosta
alituisesta kiskomisesta ja repimisestä ohjaksilla, joka lo-
pulla weltostuttaa ja jäykistyttää wireimmänkin hewosen.

On kerrassaan surkea asia, kuin uskollinen, jalo ja
kärsiwällinen eläin, sellainen kuin hewonen, joutuuraa'an,
ilkeän tai juopuneen miehen waltaan. Nähdäänhän usein
isännän istuwan rawnttolassa juomatoweriensa seurassa
lasien ääressä puoliyöhön sillä aikaa kuin hänen hewos-
parkansa nälissään, janoissaan tai wiluissaan wärisee jos-
sakin nurkan takana, johon tuo julma, säälimätön isän-
tänsä sen hylkäsi, wähänkään wälittämät»ä siitä tuskasta,
jota hewospnrka saapi kärsiä. Kuin tuo juopunutisäntänsä
wihdoinkin wiimein kiroten ja rähisten wetäytyy hewosensa
rekeen, niin silloin wasta waiwat alkamatkin, sillä woimakkaat
repimiset ja kowat ruoskan iskut saa se silloin osakseen.

Tunnokas ihminen ei woi tyynellä mielellä katsella
myöskään tuota surkeaa näytelmää, jota markkinain ai-
koina hewoswaihto-kentälla saapi kauhistuksekseen katsella.
Siellä huonot, wanhat, waiwoista wäsyneet hewosraukat
saamat kowaa kokea ja kärsiä kauheita kärsimyksiä, jota
emme suunnillenkaan kykene kertomaan. Siellä huutoa,
kiroilemista, wannomista, kiittämistä, moittimista, wal-
hetta, pettämistä, repimistä, ruoskan winguntaa ja läis-
käyksiä kuullaan koko markkina-ajan. Siellä myödään,
ostetaan, waihdetaan, waihdetaan ja taas waihdetaan,
juodaan harjakkaat ja taas uusilla woimilla repimään ja
ruoskimaan noita onnettomia elollisia olentoja, joista moni
wanhuuden, heikkouden ja wikojen tähden on jo niin sur-
keassa tilassa, ettei tunnollinen ihminen siltä enää mitään



palwelusta woisi waatia. Sydäntä särkewällä säälillä
ajattelema ihminen katselee tuota raakaa menoa hewos-
waihtukentallä, jossa moni ihminen unhoittaa kokonaan
ihmisarwonsa ja kadottaa welwollisuuden tuntonsa rääkä-
tessään hewosia aiwan kuin ammattityönään. Tuollaisilta
julmureilta on welwollisuuden tunto eläimiä kohtaan ko-
konaan kadonnut ja omantunnon ääni ttmijennut, niin et-
tei se enää soimaa raaintakaan tekoa. Heidän pahat te-
konsa eiwät kumminkaan jää unhotuksiin, waiwattujen ja
rääkättyjen eläinten raskaat huokaukset huutamat kostoa
heidän ylitsensä Kaikkiwaltiacm tuomarin istuimen edessä,
joka heille kerran on maksama töittensä ansion jälkeen.

Raakuus ihmissydämmestä ei woi poistua, ellei eri-
tyiset Jumalan armowirrat saa sitä pehmittää, siksi on
jokaisen welwollisuus koettaa yhä enemmän lewittää kris-
tillisyyden oppia oikeudesta ja armeliaisuudesta niin ih-
misiä kuin eläimiäkin kohtaan, tätä oppia, joka ylsin woipi
walistaa ja taiwuttaa raa'an, paatuneen ihmissydämmen
armeliaisuuteen ja rakkauteen. P. W.

Sä puikas huomioon
Eläinten tuskan tunto.
Ia ett' on häijy, tunnoton.
Ken kiusaa tuiwatonta,
Wnan tunnon mies on ainiaan
Heikkoja malmis puoltamaan.

Ia tyttärelles opeta
Ett' nina jalo nainen
Woi lohdutusta tarjota
Ia olla auttawainen
Hän lempeällä sanallaan
Saa raiwon käden waipumaan.

Myös palweliasi tottukoon
Sun neuwostast aina
Eläintä hywin hoitamaan,
Sa heille mieleen paina:
Eläinten tuska, huokaus
On meille raskas kirous.
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