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pitäjään Nunabyyn ylhäisemmässä kansakoulussa
oli eräänä päiwänä wiimc syyslukukautena koolla useita »vie-
raita. Syy oli seuraama: kuulun ahkera opettaja antoi wan-
hcmpicn oppilaittensa kirjoitettawaksi jotakuta ainetta. Tätä
täytyi heidän yhdessä »valmistaa sillä taivalla, että opettaja
ensin jutteli heidän kanssansa ja johdatti tarkastamaan asiaa
moniftuoliseminin. Sitte kun aine näin saatiin hywään al-
kuun, jaettiin siitä eri osia »vuorotellen muutamien oppilait-
ten tehtäwäksi. Wiimein tuli se päiwä, jolloinka kaikki sai-
»vat lukea koulussa aineensa. Opettajan tapa oli tätä luku-
hetkcä »varten kutsua oppilaitten »vanhempia ja muita seura-
kuuna» ijäkkäämpiä jäseniä kouluun, saaduksensa tällä taivalla
yleisöä ylläpitämään ja suksimaan opetuslaitosta ja scu
»vaikutusta.

Mainittuna päimänä oli tuo awara ja hauska kansa-
koulun sali täynnä »väkeä. Opettaja, näet, oli antanut kut-
sua seurakuntalaisia niin paljon, kuin »vaan saliin mahtui;
sillä hän piti tuon mainitun aineen hywin tärkeänä. Se
aine, jota oppilaat oliwat kirjoittaneet, oli: ihmisen »velvol-
lisuus eläimiä kohtaa».

Rukouksen pidettyä, astui opettaja esille ja piti kokoon-
tuneille seuraaman puheen: ~Arwoisat seurakuntalaiset!
Minä olen Teitä kutsunut tänne siksi aikaa, kun sitä ainetta
luetaan, jota koulussa on käsitelty niinä tunteina, jotta oivat
määrätyt oppilasten harjoittelemista »varten, jotta kykenisuuät
äidin kielellä ilmoittamaan ajatuksiansa kirjallisesti. Se aine,
joka tällä kertaa on ollut heidän työnsä esineenä, on hylvinki
tärkeä ja tarkka. On puhe »velwollisuuksistamme niitä
olennoita kohtaan, jotka täällä maassa nauttilvat elämän
hywyyttä, niinkuin »nekin, ihmiset, ja jotka monin laivoin
hyödyttömät ja palwelewat meitä.

Asia koskee »velwollisuuttamme eläimille. Tuskinpa
tanvinne minun Teitä huomauttaa, kuiuka useat käyttämät
itsensä väitä kanssaolennoitansa kohtaan, niinkuin ei heillä
olisi mitään welwollisuutta niille, »vaan saisnvat pidellä niitä



niin raakamaisesti ja niin surkeilematta, kuin ikinä tahtowat.
Otetaan esimerkiksi hewonen. Ei mikään eläin"ole meille
hyödyllisempi, eikä mikään palwele meitä enempi, knin tuo
jalo elukka. Mutta ei mikään luontokappale saa enempi
kiittämättömyyttä ja julmuutta kärsiä, luin juuri tämä ih-
misen uskollinen ja jalomielinen palwelia. Kuinka ihmisel-
lisyyttä, kuinka kristillisyyttä mailla owat hewosten haltijat
esim. markkinoilla! Armahtamatta julmimmalla tawalla
ruoskimat ja hakkaamat ajajat sikana päissään hewosraukko-
jaan. Kaiketikkin jokainen Teistä on tuota katsellut ja, ku-
ten toiwon, kauhistuksella katsellut. Mutta ei ainoasti päih-
tyneessä tilassa, waan muutenki pitelewät ihmiset monen
monituisella tawalla hcwosiansa pahasti: niitä waiwataan
yli woimicn, niille ollaan tylyt ja kiukkuiset ja julmat, niitä
ruokitaan huonosti, hoidetaan lelwottomasti ja kiusataan
niin, että niiden elämä on täynnä kärsimystä ja tuskaa —

nämä kaikki owat sen hyödyn palkintoja, jota hewoset tuot-
tamat omistajillensa. Sitte kun omistaja ei enää luule
hyötywänsä hcwoscstansa, »vaihtaa hän sen toiselle, jota taas
wuorostansa ruoskimisella sekä hakkaamalla koittaa hyötyä
pusertaa eläinraukasta, niin että useinkin tuo ruoskittu hc-
wosuarka wiimeisiä woimia piunistäissään kaatuu ja kuolee,
kokien kuolemaansa saakka palwella julmaa, sydämetöntä isän-
täänsä sekä uhraten elämänsä hänen palwcluksessaan. Tämä
on ci ainoasti kristillisyydestä, waan myöskin ihmisyydestä
kaukana ja törkcätä. Mutta ei yksin hcwosta, waan muitaki
kotieläimiä kohdellaan pahasti osittain ymmärtämättömyydestä
ja kcwytmielisyydestä, osittain oman woiton pyynnöstä ja
raakuudesta. Semmoista, hywät ystäwät ! ei saisi olla kris-
tityllä kansalla, joka lukee itsensä siwistyneiden kansakuntien
joukkoon. Laki on myös koittanut nykyaikana eläinten tur-
waksi panna aitaa ihmisten »väärinkäytöstä wastaan. Mutta
laki ei woi pvljoakaan »vaikuttaa, jos ei kansan yleinen mieli
sitä puolusta ja tmmnsta sitä oikeaksi, jota käsketään. On
scntähdcn tarpeellista, että kansamme oppii oikein käsittämään
kuinka se tapa, jolla meidän maassamme tähän asti sekä »vie-
läkin yleisesti on kohdeltu elikolta, ei ole kristillistä, eikä
järjellistä. Semmoinen tapa on kowin moitittawa. Se on
waihdettawa parempaan. Tämän ohessa on myös se onni



tarjona, että hyödyllinen on oikean puolella; sillä mitä tar-
kemmin me täytämme melmollisuuksiamine eläimiä kohtaan
— niinkuin ihmisen ja kristityn tulee — sitä suurempi on
se hyöty ja siunaus, jota tuo hallituswalta, mikä meillä on
eläinten yli, tuottaa.

Tätä, arwoisat seurakuntalaiset, olen edeltäpäin lausu-
nut selitykseksi, minkä tähden minä tänään niin halukas olen
ollut näkemään teidän miehissä kunnioittaman koulua."

Sitte kuu kaikki oliwat asettuneet paikallensa, kääntyi
opettaja sen oppilaan puoleen, joka istui ylinnä koulun Pen-
tillä. ~Antti Norrbacka," sanoi ha», ~<umllppas nyt kuulla,
mitenkä sinä olet pannut kotoon sen aineen johdantoa, jota
meidän tällä kertaa olisi selittäminen."

Tuo mainittu poika oli neljäntoista wanha, tcrwe,
punaposkinen ja järkewä sekä »vilkas katsannoltaan. Hän nousi
seisomaan ja alkoi lukea wapisewalla ja epäwakaisella äänellä,
joka »vähitellen tasaantui ja wahwistui sitte, kun hän oli
päässyt ensi hämmästyksestään lukuisan kuulijajoukou tähden.

»Että Jumala on rakas, sitä todistaa, paitsi Hänen
Pyhä Sanansa, luomisen kirja, joka on awonaincn jokaiselle
ihmiselle, jota tahtoo käyttää järkcänsä, sitä tutkiakseen.

Kaikki pienimmästä suurimpaan asti ilmoittaa Luojan hy-
wyyttä ja rakkautta sekä samassa Hänen »voimaansa ja »vii-
sauttansa. Pienin korsi, joka kaöivaa kedolla, pienin eläin,
jonka »voipi nähdä ainoastaan suurennuslasilla, ja kaikki, nor-suun saakka, oivat Jumalan rakkauden todistuksina. Tai-

»vaat ilmoittamat Jumalan kunnian ja mahmuus
julistaa hänen kättensä teot. Jumalan rakkauden to-
distuksia ou lukemattomia. Er»tläin silminnähtäwä on Ju-
malan rakkaus ihmistä kohtaan eläinkunnassa; sillä lukeina-
toiu joukko eläimiä palmclce häntä. Ne kaikki on Luoja »va-
rustanut niin täydellisesti, että saattamat jokainen tawallansa
täyttää tarkoituksensa, ja antanut niille sen luonnon omai-
suuden, että ne laillansa työskeutelemät ahkerasti, uskollisesti
ja moimakkaasti kukin paikallansa. Mikä joukko eläimiä,
cläwiä olennoita meressä, ilmassa, maan alla ja maan
päällä taukoamatta nskaroitsce kokonaisen kunniaksi, »vaikka
emme »vielä tarkoin tiedä kaikkia, mitä näillä olisi tehtäwää
luonnon suuressa »valtakunnassa luomisen tarkoituksen koroit-



tamiseksi! Ihminen ei tiedä edes kaikkien eläinten miniäkään.
Palmclcmaiset joukot ympäröimät häntä, ilman että hän jos-
kuskaan ajattelisi, mitä monia ja suuria palweluksia ne teke-
mät. Demonen tekee työtä hywäksemme, wetää auraa pel-
lolla ja hirsiä metsästä asuuiioksemmc sekä polttopuita läm-
pöisekscmme, kiidättää meitä paikasta toiseen, wiepi usein
kotiin päihtyneen herransa, joka ei useinkaan enää osaa ohjata
sitä. Sodan melskeessä kantaa hewonen urhoollisesti rat-
sastajaansa wihullista wastaan ja kuljettaa mäiyneenä haa-
woittuneen herransa wainoojien käsistä. Kuka palwelisi mie-
luummin, uskollisemmin ja niin omaa hyötyä pyytämättä,
knin se! Sarwikarja antaa meille terweellistä maitoa ja
rawitscwaa lihaa ruuakscmme ja sounittaa meidän peltomme
sekä niittymme. Lammas antaa meille willansa waattciksi.
Koira, tuo uskollisuuden wilpitöin kuwa, kulkee herransa
kanssa joka paikassa, olipa hän kuinka köyhä ja halpa ta-
hansa, ajaa metsän otuksen hänelle, pitää häntä »varulla »vi-
hollisia wastaan, on yksinäisen seurakumppani, »vartioitsee
kartanoa ja omaisuutta, tottelee isäntäänsä, »vieläpä nuoles-
kelee häntä sittekin, kun on saanut selkäänsä, antautuu kuo-
leman »vaaroihin hänen edestänsä, hakee herransa murhaajan
tahi kuolee surusta hänen haudallansa. Kalat, jotta rapseh-
tiwat meidän tuhansien järwiemme rantasilla, kelpaawat
ruuaksemmc joka »vuoden aika. Linnut, jotka heleällä lau-
lullansa helkyttäwät metsiämme ja ketojamme, autawat meille
höyhenensä polstariksi ja munansa ralvinnoksi. Toiset eläi-
met puhdistamat »vettä, walmistawat rohtoja eli lääkkeitä,
kantawat meitä, kun olemme »väsyneet ja tekemät puolestam-
me, mitä me emme itse jaksa. Kuka »voisi luetella kaikkea
siunausta, jota Jumala on meille antanut eläinkunnasta!

Meidän hywäksemmc on Luoja jättänyt tämän luke-
mattoman eläinjoukon. Pyhä kirja sanoo: ~lumala siunasi
ihmisiä ja sanoi": ~Olkaat hedelmälliset ja lisääntykäät ja
täyttäkäät maa ja tehkäät se alammaiseksenne ja mallitkaat
kalat meressä ja taiwaan linnut ja kaikki eläimet, jotka
maassa matclewat." Tällä taivalla asetti Jumala ihmisen
luonnon herraksi ja antoi hänelle oikeuden sitä hymäkscnsä
käyttää. Tuo ihmistä ympäröimä luonto on »välikappale
hänen korkean tarkoituksensa saamuttamiseksi.



Mutta ci ole mitään oikeutta, jonka »vastakohtana ei
olisi »velvollisuutta. Jumala, jota loi ihmisen »vapaaksi,
määräsi juuri tämäu lahjan kautta hänen oikein täyttämään
wapauttansa, joka muutoin muuttuu orjuudeksi. Niin on
myös sen wapauden luita, jolla iyminc» saa käyttää eläin-
kuntaa hyödyksensä. Tätä »vapautta ei saa wääriu käyttää.
Wapaus o» welwollisuudeu rajoittama, niin että sen täyt-
täminen tulee Jumalan kunniaksi ja ihmisen todelliseksi hy-
wätsi. Antamalla meille tämän herruuden luontoon, on
Jumala osoittanut rakkautensa meihin. Tahdommeko käyttää
tätä oikeutta, niinkuin tulee, niin täytyy meidän noudattaa
rakkauden lakia. Rakkaus waatii rakkautta ja tätä osoitamme
mc Jumalalle myös eläinkunnan hywällä kohtelulla. Tämä
on yleisesti sanottuna: wclwollisuutemmc eläimiä kohtaan.
Mitä tällä ymmärretään, koetamme selwille saada; sillä
welwollisuuden enfimäincn ehto on sen tietäminen, nimittäin
welwol!isuudc.'i."

Nyt lukia lopetti. Opettaja sanoi sitte: »Sinun
johdantosi, rakas Antti! oli wähän pitkänlaincn, mutta ai-
neen tärkeys kyllä puolustaa sitä. Sinä olet koettanut sel-
wästi ja eläwästi näyttää, kuinka ihmeellisen suuri ja ihanase eläinkunta on, joka meidän hywäksemme ja siunautseksemmc
meitä ympäröi. Tätä warten olet myLs ottanut yksityisiä
esimerkkiä. Ehkäpä joku tahtoisi sanoa, että siuä et ole yhtä
täydellisesti selittänyt, kuinka ihmisellä on wclwollisuuksia
eläimiä kohtaan juuri sentähdeu, että hänellä on oikeuksia.
Toistu: chk'ei sinuu onnistunut makuuttaa kuulijoita, ettei
wapaus ole sama, kuin oma tahto, waau että todellinen ja
oikea wapaus on aina yhdistelty siteisiin ja rajoituksiin. Me
tahdomme nyt kysyä kunuioitettawilta kuutioilta, haluaisiko
joku liittää muistutuksia johdantoosi."

Nyt nousi eräs harmaapäinen wanhus seisomaan, pi-
täjään kunnallislautakunnan puheenjohtaja ja sanoi: .Mei-
dän lukijamme puhui sen ajatuksen, että koko eläinkunta luo-
tiin ihmisen hywäksi ja »valmisti hänelle paljo hyötyä. Tätä
wäitöstä wastaan saattaisi moni sanoa, että näin ei ole
laita, missä maan niin sanottuja »vahingollisia eläimiä on.
Minct puolestani mainitsen tuota wastawäitöstä waau seu-
tähden, ett'en minä pidä sitä minkään arwoisena. Tiettyä



on, että kauwan pidettiin muutamia pieniä lintuja »varsin
»vahingollisina miljakasmeille, mutta sittemmin on kokemus ja
tutkimus näyttänyt, kuinka hyödyllisiä nämä linnut omat,
koska ne syömät lukemattoman paljo hyönteisiä, pieniä elä-
wiä, jotka muuten häwittäisiwät »viljojamme, ja jotka tetisi-
wät monta »vertaa suuremman »vahingon, kuin mitä linnut
kuluttawat elatuksekseusa maan hedelmistä. Epäileiuättä on
»nonen numnki elämän olennon laita sama, joita eläimiä me
sanomme »vahingollisiksi. Me emme »vielä tunne emmekäosaa armostella sitä tärkeätä tarkoitusta, jota ne täyttämät
luonnon suuressa taloudessa, Luojan kaikki »viisaan neuwon
mukaan. Me näemme ainoasti muutamia »vahingoita, joita
ne silloin tällöin tekemät, ja jotka usein omat kylläkin suuria
ja surettawia; mutta emme kykene katselemaan luonnon sa-
laista työpajaa niin tarkasti, että huomaisimme niiden ter-
Meyttä tuottamia toimituksia. Mutta joka tietää, kuinka
myrskyt ja pyrysäät puhdistamat ilmaa ja hämittämät ihmisiä
ja eläimiä kuolettamia saastannaisia, hän ci ensinkään epäile,
että kaikki, mitä Jumala on luonut, edistää toisella tahi toi-
sella taivalla kokonaisen ja sen ohessa myös ihmisen parasta
hymää. Tällä ci ole suinkaan ihmistä kielletty kartoitta-
masta ja hämittämästä »vahingollisia eläimiä. Hänellä on
myös lupa ja oikeus teurastaa elukoita raminnokseusa. Mutta
myös »vahingollisten eläinten häniittämisessä ja ajelemisessa
eli jahdissa on ihmisen »vclwollisuus, karttaa kiusaamista ja
tahallista julmuutta."

Kun kunnallishallituksen puheen johtaja oli lopettanut,
kiitti opettaja häntä tästä tärkeästä lisäyksestä. Sitte hän
kääntyi toisen oppilaan puoleen ja kchoitti häntä julkaisemaan,
mitä oli »varsinaisen esitelmän aluksi kirjoittanut.

Koulun toinen oppilas järjestyksessä ei kauwan »viimy-
tellyt, »vaan nousi paikalla seisomaan ja koroitti ääntänsä
niin paljon, kuin saattoi, »vaikka hän oli matala kasmultansa
ja heikko ruumiiltansa. Hänen nimensä oli Kustaa Smeds-
lund. Hän luki seuraamaa:

~10 johdannossa olemme sanoneet, että yleisesti sanot-
tuna oli ihmisen melmollisnus eläimiä kohtaan, kohdella niitä
rakkaudella ja käyttää herramaltaansa niihin niin, että hän
sillä näyttäisi kiitollista rakkautta Jumalaan, jota hänen on



kiittäminen Mallastansa. Mutta koska monta kertaa, oikein
käsittääksemme mclmollisuutta, on tarpeen esitellä, minkälainen
welwollisuudcn wastaincn suhde on, niin tahdomme kaikkien
ensiksi kuwata sitä tapaa, jota aiwan monet ihmiset käyttämät
eläimiä kohtaan. Tässä tahdomme tarkastaa ctenki niitä
elukoita, jotka owat meitä lähinnä, nimittäin kotieläimiä.

Että ihmisellä on muutamia welwullisuuksia eläimiä
kohtaan, ei olisi nskottawa, jos päättäisimme sen käytöksen
mukaan, mitä ylimalkaan saamme nähdä. Muni oppii jo
lapsuudessa kiusaamaan niitä. Pahanilkiset lapset raakkaamat
huwiksensa eläimiä, taittamat pieniltä linnunpojilta jalat ja
siiwet, karhaawat lamvaita, koiria, sikoja ja lehmiä ja hcit-
tclewät niitä kiivillä sekä rcpiwät esim. kärpäsiltä ja perho-
silta jalat ja siiwet. Surullista on mainita, että harwat
wanhemmat ja ijäkkäämmät henkilöt eimät kurita lapsiansa
ciwätkä nuorisoa heidän rikostensa tähden, joita he tekemät
eläinkunnalle, maikka selwästi näkemät, miten sydän raaistuu
ja kaiken pyhän kunnioittaminen katoaa nuorilta, kun saamat
oppia näin törkeästi pitelemään, mieläpä tappamaanki elämiä
olcuuoita. Moni, joka aikaihmisenä un joutunut miehen
tappajaksi, on lapsuudessa ollut eläinten räätkääjä, ja sem-
moisella cstämättömällä pahuuden harjoituksella oppinut hal-
pana pitämään elämän kallihinta lahjaa, joka jokaiselle ih-
miselle on niin rakas. Tulee muistaa, että mitä nuorena
oppii, wau hana muistaa. Mutta cimät yksin ajatte-
lemattomat, kewytmicliset ja ilkeät lapset rääkkää eläimiä.
Monet manhcmmatkaan ihmiset eimät paremmin te'e. Kuinka
moni hoitaa kelmottomasti kotieläimiäkin, joiden moninainen
hyöty on niin silmin nähtämä! Paimen ajaa ruoskalla jopa
seipäilläkin lehmiä laitumelle ja sieltä kotio. Vähäisen maan
niitä hoidetaan. Pimeässä lääwässä saamat ne seisoa son-nassa ja kurassa koko pitkän talwen; sonta kuimettuu niiden
raukkojen kylkiin ja reisiin, kun karjapiiat eimät miitsi niitä
ruokota. Noita eläinparkoja kiusataan usein nälällä niin,
että monessa paikassa täytyy niitä kemäisillä nostella ylös
ja tuskin ja tuskin jaksamat ne kämellä laitumelle. Myö-
hään syksyyn ja aikaiseen kcmäällä pidetään niitä ulkona,
huolimatta kuinka ne kärsimät milua. Eikö tämä ole järje-
töntä!? ja onko tuo ihmisellistä!? sillä huono ruokinta,



huono puhtaus ja karjllhuonecn ilämyys sekä pitkällinen lai-
tuiucllll käyttäminen »vähentää suuressa määrässä sitä tuloa,
jota karjan omistaja muuten saisi siitä. Mutta mitä sa-
noimnc tnosta kcliuottomasta pitelemisestä, jouka uhrina jalo
hewonen on? ja kuitenkin on silminnähtäwä, että se pitää
suuressa armossa sitä kohtelua, jota saapi, iloitsee siitä ja
moipi hywin. styllä näkee, kuinka hcwonen tulee lelvottomaksi,
peloksi ja surulliseksi, kun kowa ja wäkiwaltaincn isäntä tulee
talliin; ja juuri scntähden, että eläin kuulee ja tuntee äänen.
Sitä »vastaan huomaamme, miten hewoncn osoittaa erin-
omaista iloansa, kun joku tulee, joka sitä kohtelee hywästi.
Kuinka monasti waiwataan hcwosta yli »voimien, ilman että
pakottama hätä sitä »vaatisi! Kuinka usein käytetään ci ai-
noastaan ruoskaa, maan myös sciwästä kehoituksen ja ystä-
wälliscn puheen asemesta, jolla hcwoucn saadaan halulliseksi
»vetämään monta kertaa liian raskasta kuormaansa. Waah-
toawan hcwosen hiki ja sawuawa höyry on »valitus tuon
julmurin tähden, joka ilman tarpeetta rasittaa ylenmäärin
sen »voimia. Tämä hiljainen »valitus huokaa Jumalalle,
joka siinä kuulee jalon eläimen äänettömän kujerruksen. Ko-
wiu »vastenmielistä on kuwata tuota taulua, joka näyttää,
mitä rääkkäyksiä hewonen saapi kärsiä markkinoilla ja »vaihto-
tentillä. Me emme scntähden koetakkaan tätä maalata. Tus-
kinpa lienee ketään »vanhempaa henkilöä, jolla markkinoilla
käynnistä ei olisi tätä surullista tunnetta, jollei hän itse ole
tuon kauhistaman eläinten rääkkäyksen snosija ja harjoittaja.
Mitkä markkinat menisiwät niin, ettei aina joku hcwoncn
kaatuisi liiklliiaiseöta rasituksesta ja kiusauksesta!

Me luolvumme tuon julmuuden liikuttamasta muiste-
lemisesta, jota julmuutta ihmiset yleisesti täyttämät eläimiä
kohtaan, muistuttaakscmme, kuinka kaukana tämä on ihmisen
»vclivollisuudcn tieltä. Eläimiä tulee Pitää Jumalan käsi-
aloina, joita Hän suojelee ja jotka omat Hänen omaisuut-
tansa, mitä ihminen saapi hyödyksensä käyttää. Toisen omai-
suutta tanvitsce pitää waromasti. Omistaja »vaatii sitä
meiltä takaisin, eikä suinkaan unhota, jos olemme »väärin
käyttäneet tuota samaa. Meidän tulee myös tehdä tiliä,
mitenkä olemme pidelleet eläimiä. Usein on se turmeltuneen
sydämen pahuus, joka purkaa sappcausa näitä clikoita koh-



taan. Luullaan, että niiden päälle saisi rankaisemalta taataa
»vihansa maljan ja tyhjentää sydäumisä katkeran sisuksen.
Palwelija tahi palwelijatar, jota isäntä muistuttaa, kostuisi
hakkaa ja rääkkää syyttömiä elukoita. Isäntä taikka emäntä,
jolle on sattunut jotakin wastusta tulemaan, lyö ja potkii
koiraa ja takoo esim. nyrkillä laikkapa halolla lehmiä, hcmosia
j. n. e. Eläinrääkkäyksen lähteenä on usein ilkeän sydämen
saastainen rapakko. Joskus saattaa se myös olla ajattele-
mattomuutta, erittäinki nuoremmilla. Wäliin on myös ah-
neus syynä, jonkatähdcn eläimiä ruokitaan huonosti ja Mai-
wataan liika paljon. Tämmöinen on laita warsinki kaupun-
geissa, joissa ajajat woitou halun takia harjoittamat eläin-
rääkkäystä.

Mutta olkoon mitä tahansa, joka antaa aihcttaa eläin-
rääkkäykseen, wiha, kcmytmielisyys, ajattelemattomuus, kiu-
saamisen himo, ylpeys tahi woitou halu, — aina se kum-
minkin on ihmisen wclmollisuuoel<, unhoittamista.

Tähän lopetti vuori lukija ja istuutui. Sitte kun
oppilas oli lopettanut lukunsa, wallitsi hetkisen hiljaisuus ja
lepo. Sillä aikaa puhui seurakunnan arwossa pidetty lauta-
mies näin:

~Kun oli Puhe eläinten kiusaamisesta, niin olisi ehkä
ollut syytä mainita kolme surettawaa kohtaa, jotka meidänmaassamme owat hywin walitettawat. Ensimcuncn on se,
että kun joku maan omistaja tapaa wiljcllyllä ja tarpeen
mukaan aidatulla maallansa muiden elukoita, hän tulee usein
niin kiukkua täyteen, että ajaa niitä ulos kauhealla metelillä,
hakkaa niitä seipäällä ja karahkalla, »vieläpä puukolla ja kir-
tvcclläkiu. Montaa kertaa tapahtuu niin, että omistaja saapi
tappa sillä tawalla rääkätyn elukan. Kaikissa tapauksissa on
elukka syytöin, jos kohtakin se on päässyt wasten omistajan
tahtoa tumattomalle laitumelle, taikkapa hänen tahdostausakin,
ja sen rääkkääminen on siis anteeksi autamatoiu jnlmuus. On
maliin niin kostonhimoisia ihmisiä, että, kun ciwät uskalla
tahi Moi muulla tawalla kostaa niitä, joita mihaawat, hake-
mat laitumella näiden lehmiä ja hcwosia ja lyömät näitä
puukolla. Sanomissa on ollut, kuinka un löydetty kuolleita
hewosia puuhun sidottuina, jotta niiden un täytynyt kuolla
nälkään. Toisia un polteltu ja nyljetty elämältä. Kauhistaa



ajatellakin, että semmoista koston himoa ja törkeyttä on ih-
missydämessä. Kaikeksi onneksi omat tuommoiset julmat teot
harwinaisempia rikoksia; mutta niiden oleminen näyttää, mi-
hin eläinrääkkäys wicpi, jos ci tätä wastusteta silloin kun
se ilmaantuu hienommassa muodossa. Kolmas surettawa
kohta on se, että matkustajat, korkeampaakin arwoluokkaa,
usein ajawat kyytihewosella niin kowaöti, että se armahta-
matta waiwaantuu ylenmäärin ja toisinaan kuoleekin. Tuom-
moinen laiton ajaminen on sitä moitittawampi, kun yleinen
kansa eli rahwas saa siten huonoa esimerkkiä ja hewoswaih-
turitkin saattamat tämän nojassa puolustaa hurjaa tekoansa."

Tämän kokeneen miehen sanat waiknttiwat wiclä enempi
eläinrääkkäyksen suomattomuuttaa, joka jo ennenkin oli saa-
nut kuulloissa woimaa — emme kumminkaan uskalla sanoa
kaikissa.Sitte kuu oli neljännes tuutia lcwätty, alkoi opettaja
taas näin: »

,,Kuu nyt kaksi oppilastani on ainetta esitellyt ja jäl-
kimmäinen kuwaillut, kuinka ihmiset uuohtawat usein welwolli-
suutensa eläimiä kohtaan, jotka owat pidettäwät Jumalan
meidän käytettäwäksemme uskottuna omaisuutena, josla Hän
on waatiwa tiliä; niin olemme jo päässeet pitkälle itseai-
neemme käsittelyyn. Esiin tuomalla wclwollisuuden wastaista
käytöstä olisi myös saattanut wiitata, missä oikea menetys
eläimiä kohtaan tulee näkymiin. Ainetta jakaessa olemme
scntähden myös loppua esitelmää wartcn antaneet ainoasti
lyhywiä osoituksia. Sev wuolsi toiwon, ettciwät kunnioitet-
tawat kuulijaui wäsyisi, jos minä wielä lausuu muutamia
sanoja, mitkä koskcwat hewosen kiusaamista. Hcwosen oma
tila antaa julmuudelle alkusyytä, tätä jaloa eläintä rääkätä.
Toisia eläimiä, jotka jollakin lailla tulewat wähemmän kel-
wollisiksi, hoidetaan ja ruokitaan huolellisesti, jotta niitä saat-
taisi käyttää teuraiksi ja rawintoainecksi. Mutta meidän maao-saamme wallitsee tuo ihmeteltäwä hulluus, ettei tahdota syödä
hewosen lihaa, waikka se ou hywäu makuista ja terweellistä,
ja waikka tämä eläin ou puhtaampi, kuin moni muu. Tämä
on walitcttawinta hulluutta. Sen wuoksi käytetään hcwosta
niin kauwan, kun se tulee woimattomaksi ja siinä on luu ja
nahkakin jäljellä, ja mitä wähempi se jaksaa enää welää, sitä



huonommasti sitä hoidetaan ja ruokitaan. Tuo raukka saa
kärsiä waiwaa ja kiusataan kuoliaaksi pelkän taikaluulon takia.
Ulkomaalla osataan kumminkin jo syödä hcwoscn lihaa ja
hcwoslahtarcitll on monessa kaupungissa; mutta meidän maas-samme on moni niin hassu, että kuolisi ennen nälkään, kuin
soisi ~koin!i lihaa." Tässä maassa, jossa katowuodet usein
tulelvat, olisi puuteesta oppiminen käyttämään hcwosen lihaa
ja muita rawiutoaiucita, joita nyt taitamattomuudesta ja
taikalnulosta jätetään »viljelemättä. Jospa pian heitettäisiin
tuo taikauskon ies ja saisi niiden mielipide woiton, jotka tah-
towat häwittää tuota hulluutta, ettei hcwosen lihaa syödä!"

Kowa melu osoitti, että opettaja tässä oli kajonnut kipeään
paikkaan. Niin suuri on taikaluulon »voima! ~Saastaisen"
sian liha on herkkua; mutta ~oikein oksettaa, kun ajatteleekin"
puhtaan hewosen lihaa.

Kun opettaja huomasi sitä »vastenmielisyyttä, mitä hä-
nen puheensa oli kuulijoissa herättänyt, lisäsi hän nauraen:
~Minä armaan, että se, jota »viimeksi sanoin, ei ollut kaik-
kein kuulijani mieleen; »uutta »vanha sananparsi sanoo: mausta
ei sowi riidellä." Minä toiwon, että pian joku taikaluulo-
toiu emäntä panee pitopöytää» hywälle hajahtawaa — hewo-sen paistia. Minä puolestani, jos »vaan pääsen niihin pitoi-
hin, kiitollisuudella syöu osani paistia. Hewosen lihan ar-
»vossa pitäminen on kuluminkin aiwan tärkeä asia, jonka täh-
den ininä uskallan teroittaa tätä ajattelewien ja säästätväis-
ten emäntiemme mieleen. Kumminki tarwitsee meidän per-
hccnäitimme olla niin paljon ajattelewia, että antalvat hewo-sen lihaa sioille syödä, keittää sen niille liemeksi eli sopaksi,
taikka antaa muuten nauttia. Edullista on myös kanoille
syöttää hewoscn lihaa. Tällä tulvalla on hewoseu lihasta
hywä apu taloudessa. Mutta auuappas nyt Kalle Isotalo
kuulla, mitä sivulla on sanomista ihmisen wclwollisuudesta
eläimiä kohtaan!"

Mainittu oppilas nousi seisomaan ja luki selkeällä ää-
nellä senraawaa:

~Kuinka »vasten welwollisuutta moni, moni ihminen
käyttää itsensä eläimiä kohtaan, on ennen mainittu. Me tah-
domme nyt katsoa, kuinka se tekee, joka tuntee ja ottaa »var-
teen wclwollisuutcnsa eläimiä kohtaan, ja kuinka meidän kaik-



kien tulisi tämä» suhteen tehdä. Mutta koska aiue on kolvin
lawea, niin tahdomme lyhyyden wuoksi puhua ainoastaan
marsinaisista kotieläimistä. Tällä emme kuitenkaan sano, ettei
ihmisellä ole kalliita welwollisnuksia myös muita eläimiä koh-
taan täytcttäwänä. Hellä-sydämiscllä on tuhansia wclwolli-
suukfia wartecu otcttawia. Siwumenncn tahdon waan mai-
nita tuota suojelusta, jota pikkulinnuille ou hankkiminen ja
noita rakkaita huolenpitoja, mitä näille hyödyllisille ja iloi-
sille olennoille lahjoitetaan toimittamalla mukawia pesän sijoja,
ruokaa j. n. e. Mitä ihmiset sillä tawalla kylwäwät, sitä
saawat he jälleen moninkertaisesti niittää. Tässä ci ole hal-
watsi armattawa sitä terwccllistä waikutusta, mitä scmmoincu
ystäwällinen käytös pikkuisia eläimiä kohtaan tekee suojelijan
sydämelle, luonnolle, tawoillc, ajatukselle ja tunnolle. Ei
mikään rakkauden työ jää palkitsematta Jumalalta, jollekaar-
neen pojatkaan ciwät turhaan huuda. Hänellä on ruokaa
taiwaan linnuille, jotka eiwät kylwä, eiwätkä niitä, eiwätkä
kokoa riiheen.

Ihmisen wclwollisuudet eläimiä kohtaan saatamme sowit-
taa kolmeen pääkohtaan. Ennen kaikkia on welwollisuutemme,
hoitaa ja kohdella niitä hywin, antaa tarpeeksi ruokaa ja
muuta, mikä niiden onnelliselle elämälle on tarpeellista. Toi-
seksi tulee meidän osoittaa niille hellyyttä, hywyyttä ja tyy-
dytystä, niin että näkewät meissä ystäwiä eikä »vihamiehiä.
Kolmanneksi emme saa milloinkaan rasittaa niitä yli woimien
tahi kiusata kowalla ajamisella. Ilcensä tunnettu totuus, jonka
jokainen työmies sowittaa itschcnsa, että työntekiä on palk-
kansa ansiollinen.

Jo Vanhan testamentin aikana kiellettiin riihtä tapfta-
wan harjan suuta kiini sitomasta, cnncnkun se oli saanut näl-
känsä sammuttaa maahan rapisseilla jywillä. Koska kotieläi-
met tekemät työtä meidän hymäksemme, on welwollisuutcuime
antaa ja lomittaa niille ruokaa, sallia ruokarauhaa ja pitää
huolta niiden onnellisesta elämästä niin paljon, kuin niiden
luonto sitä kaipaa. Joka ei näistä welwollisuudei! säännöistä
lukua Pidä, hän kmmninki muistanee oman hyötynsä »vaati-
muksia. Kun kotieläimet waan saamat sen, mitä tnrwitscmat
Moimieusa ylläpitämiseksi, moimat ne hywin tehdä tehtämänsä
ja omistajan onneksi täyttää, mitä hän niiltä odottaa jatoi-



woo. Se wahinko, jota wclwollisuuttausa laiminlyöwä saapi
itse kärsiä, on monasti suurempi, kuin hän arwaa tahi uskoo-
kaan. Mitenkä hywä ja tarpeellinen kotieläinten hoito on
toimitcttawa, ci saata tässä sclwittää; jätämme sen useamman
tämän laatuisen kirjoituksen tehtäwäksi, joita kirjoja on useita
Suomenkielelläkin. Olisi epäilemättä hywä ja tärkeä asia
jokaiselle maaiiwiljclijälle, että hän saisi pienen kirjaston cläin-
hoito-opillisia kirjoja.

Niiden johdolla »vältettäisiin ei ainoastaan eläinrääkkä-
ystä, waan myöskin tätä waikuttawia laiminlyöntejä, joiden
syynä on tietämättömyys — kotieläimistä saisi myös enempi
tuloja."

~Nyt on sinun »vuorosi, Simon Back, astua esille ja
lukea kirjoituksesi," sanoi opettaja, näyttäen erästä poikaa,
joka istui keskellä luokkaa.

Simon Back riensi täyttämään rakkaan opettajansa
kehoitusta ja luki näin:

~Lyhycöti saattaisi »velmollisuuttamme eläimiä kohtaan
lausua siten, että meidän tulee osoittaa niille tyytymystä,
jott'eiwät pitäisi meitä kiusahenkinä ja »vihollisina, waan ys-
täminä.

Ei ole »vähintäkään epäilemistä, että kotieläimet tunte-
mat iloa ja surua. Ne tuntewat itsensä onnellisiksi tahi on-
nettomiksi siitä kohtelusta, jota saawat isännältänsä eli hoita-
jaltansa. Ne elukat woiwat hywin, joita onustaja ystämälli-
scsti kohtelee. Lehmät esim. owat hywin helliä eläimiä, jotka
kärsimät hoitajien muuttelemisesta; ne lypsämät runsaammin,
kun lypsäjä puhuttelee ja hymittclee niitä. Moni lehmä, joka
saa runsaammin ruokaa, waan tylympää kohtelua, autna »vä-
hempi maitoa rikkaan talollisen talossa, kuin köyhän itsellisen
ainoa lehmä, »vaikka hänen maimollcmsa on antaa »vähempi
rawiutoa, mutta ystäwällisiä sanoja sitä enempi ja hellyyttä
sekä — rakkautta. Mutta ci mistään eläimestä sclwemmin
näe, mitä ihmisen kohtelu »vaikuttaa, kuin helvosesta. Se
rallaus, jota arapialaincn osoittaa hewosclleusa, on maailman
mainio; mutta arapialaisclla heivosclla ou myös tuou hellän
kohtelun kautta, jota se saapi herraltansa, oimallisia ominai-
suuksia/että nämä herättäwät ihmettelemistä ja hämmästystä.
Niiden isännät kohtclewat niitä, miu luin lMäwiä ja kump-



pania, lapset ja waimot pitämät niistä sanomatonta huolta
ja sentähdcn owat arapialaistcn hcwoset niin ymmärtäwiä
ja herroillensa uskollisia, että tuskin saattaa sanoa niitä: jär-
jettömiksi eläimiksi. Sen sijaan, että koettaisimme lawcainmin
kehittää welwollisuuttamme eläimiä kohtaan, tahdomme ara-
pialaistcn hewos-historiasta, (jos niin saapi sanoa), otetulla
esimerkillä näyttää, kuinka runsasta tuloa saapi korjata, jos rak-
kauden jaystämyydcn siemen kylmetään uskollisten palmelijaim-
me, eläinten, suosiokohtcluun. Eräs ranskalainen runoilija ja
kuuluisa maltiomies, joka matkusti kerran pyhään maahan, ker-
too seuraaman merkillisen tapauksen. »Wapaat arapialaiset ei-
wät pidä minäkään rikoksena, waan päin mastoin sodan uros-
työnä, hyökätä karawaanieu kimppuun, jotka matkustamat
erämaiden läpi, ja ryöstää niitä. Eräs arapialainen ja hänen
heimokuntansa hätyytti tällä tawalla karawaania, joka tuli
Damaskosta. Voitto oli jo moitettu ja arapialaisct slllytti-
wät runsasta saalista hemosteusa selkään, kun eräs ratsu-
joukko, jonka Akre'cn turkkilainen maaherra eli pascha oli lä-
hettänyt karamaanille mustaan johdattamaan sitä, odottamatta
hyökkäsi arapialaisten päälle, tappoi niitä monta, otti loput
»vangiksi ja mci ne sidottuina mukanansa Akreesecn, lahjoit-
taakscusa heidät paschalle orjiksi. Eräs näitä arapialaisia,
nimeltä Abu-cl-Mark, oli taistelussa saanut luodin käsimar-
tcensa. Koskei hänen haamansa ollut kuolettama, sitoimat
turkkilaiset ratsastajat hänet kamcelin selkään jakulettimat tuon
arapialaiseu miehen hcmosen myös mukanansa. Iltaa ennen Ak-

rccsccn tuloa, majailimat he mankineusa erään muoren sentu-
milla. Haamoitclnn arapialaiscu kädet olimat sidotut seljan
taka nahkaremclillä ja hän makasi lähellä sitä tcltiä, jossa tnrkli-
laisct oliwat. Möllä, kun hänen täylyi malmoa kipeän haa-mansa tähden, kuuli hän hcwoscnsa hirnuman muiden hcmos-
ten joukossa, jotka seisoimat lic'assa, itämaan tamau mukaan.
Kuu ei hän moinut wnstustaa haluansa, »vielä kerran puhu-
tella uskollista eläintänsä, joka oli ollut hänen kumppaninsa koko
elinaikansa, laahasi hän itseänsä waiwaloiscsti käsien ja polmicn
amulla hemoscusa luokse. ~lstämnni raukka," sanoi hän
tälle, ~mitäs sinulla on tekemistä turkkilaisten joukossa?
Sinun täytyy seisoa mankina tallissa paschan hcmosten seassa.
Waimot ja lapset cimät tuo sinulle kameelin maitoa tahi



jauhoja. Sinä et »vapaana liidä kulli tuuli, erämaan aawik«
koja etkä harjoillesi kynnä Jordanin wettä. Waikka minä olen
orja, »voit sinä kumminki tulla »vapaaksi! Mene tcltisi luokse,
jonka tunnet, sano mainiolleni, ettei Abu-el-Marl enää tule
takaisin, ja pistä pääsi teltin esiripun »väliin, »«ollaksesi mi-
nun pienokaistcni käsiä." Kun arapialainen tätä jutteli, pu-
reskeli hcwoneu sitä wuohcnkarwaista nuoraa, jolla arapialai-
set sitowat hcwosensa liini. Eläin oli wapaa, ja mitä tekise sitten? Nähtyään herransa haawoitettuna ja köytettynä jal-
kainsa juuressa, ymmärtää tuo uskollinen ja »viisas eläin
luonnonwietillä sen, mitä ci mikään kieli woinut sille sanoa.
Hcwonen painoi päänsä alas, nuuski herraansa, ja tarttuen
hampaillaan siihen hihnaan, joka oli arapialaiscn suolilla, nosti
hän herransa ylös, lähti menemään täyttä nelistä, yhä kan-
taen kallista taakkaansa, ja tuli niin »viimein arapialaisen tel-
tillc. Sitten kun hewonen oli ehtinyt kotionsa ja laskenut
herransa hiljaa hiedalle »vaimon ja lasten jalkoihin, kaatui
tuo jalo eläin ja kuoli." Mitä uskollisuutta ja mitä ym-
märrystä osoitti tämä arapialainen hcwonen! Kuinka run-
saasti palkitsi se isäntänsä osoittamaa ystäwyytlä ja luotta-
musta! Näiden »veljellistä suhdetta ihmisten ja jalon koti-
eläimen »välillä osoittamien liikuttawien esimerkkien jälkeen,
tuskin tanviuucc enää muuta lisätä wclwollisuudcstamme koh-
della eläimiä ystäwyydellä ja näyttää niille tyytywäisyyttä.

Mitä kolmanteen ja »viimeiseen kokoon panoon, lvcl-
lvollisuudestamme eläimiä kohtaan, tulee, nim. ettei liiaksi
rasiteta niitä, on tämä jo käsitettälvä welwollisuudessa, hoitaa
niitä hywin.

Sitten kun nyt täydellisesti olemme koettaneet esitellä
ainettamme, tahdomme lisätä ainoastaan muutaman sanan.
Eläinrääkkäystä inhotaan nykyään jo kaikissa maissa, jotka
tahtoivat olla kristittyä ja siwistynyttä mailmaa. Mutta
»vaikka eläinrääkkäys on kaikkien tositristittyin inho, on tuo
surcttawa totuus kuitenki wielä olemassa, että joka maassa
harjoitetaan eläinten rääkkäämistä. Useimmissa maissa on
kansallinen laki astunut eläinten ja cläinrääkkääjien wälillc
rankaisemaan julmuutta eusin mainittuja kohtaan. Myös
meillä on asetus 20:stä p:stä kesäkuuta 1864, joka asetus
10—200 markan sakon uhalla rankaisee niitä, jotka omia



tahi muiden eläimiä kohtaan käyttämät julki julmuutta. Mutta
koska lait hywicn tapojeu puutteessa owat «voimattomia, niin
owat monet tunnolliset ihmiset useissa maissa, sekä mcidänkimaassamme, perustaneet yhdistyksiä »vastustamaan eläinrääk-
käystä. Sanoilla, esimerkillä, kirjoituksilla ja muilla keinoilla
kokcwat he wastustaa tuota kauheaa pahaa, jota eläimille teh-
dään; joten myös estettäisiin lain rikkomisesta, joka laki on
eluttaiiiturwaaja eli puoltaja."

Opettaja kääntyi nyt kuulijain puoleen ja sanoi: ~Arw-
oisat seurakuntalaiset! Minun poikieni ja oman yhteisen
työmme olette nyt loppuun kuunnelleet ja kiitän teitä siitä
ystäwälliscstä tarkkaawaisuudcölanne, jota olette sille lainan-
neet. Jos olette woineet hywäksyä niitä mielipiteitä, joita
olemme lausuneet ja puolustaneet, niin rohkenen minä tart-
tua seuraawaan kehoitukscen: Ihtykäämme tässä pitäjäässä
niin paljo, kuin mahdollista, Waasan Eläiusuojelus-yhdistyk-
seeu ja rumetkaamme sen jäseniksi! Suokoon Jumala, että
tämä ja muut eläinsuojelus-yhdistykset woisiwat laskea pe-
rustusta paremmalle, kristilliselle kansalle arwokkaalle clän-
ten kohtelulle meidän kalliissa isänmaassamme."





Lahjaksi Haminan EläinsnojelnzyhdiztyksM.


