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Aivojemme toiminta
K l r j .  M eluiir t t-r .*)

Aivoihin, siihen hermoston
osaan, joka on pääkopan sisässä, 
kuulun sisempi valkoinen ja ulom
pi harmaa aine. Edellisen muo
dostavat hermosäikeet, jälkimäi
sen hermosolut. Tässä harmaas
sa päallysaineessa, c o r t e x is s a ,
kaikki henkiset toimitukset tapah
tuvat. Elinten toiminta taas, kuten 
ravinnon ottaminen, verenkierto, 
ulostus, eritys, liikunto — sanalla 
sanoen kaikki elintoimitukset —  
voivat tapahtua ilman aivojen “ cor
tex" osaa. Mutta äly ja siveelliset 
kyvyt, mielenliikutukset ja itsesäi
lytyksen vaistot eivät ilman sitä 
ole mahdollisia. Kun vaan harmaa 
aivoaines ei saa vikaa, niin järjes
telmän kaikki muut osat saavat sai
rastua, taikka erikseen tulla hävite
tyiksikin, vieläpä selkäydinkin va
hingoittua, ilman että järjen toi
minta siitä kärsii vahinkoa. Tietys
ti sydämen, p i d e n n e t y n  y t im e n  tai 
jonkun muun välttämättömän eli
men vahingoittaminen aiheuttaa 
kuoleman. Mutta jos toiselta puo
len aivojen harmaa päällysaine 
joutuu puristuksen alaiseksi, ylen
määrin kiihottuu, vahingoittuu tai 
tulee hävitetyksi, niin järjen toi
minta osaksi taikka kokonaan häi
riytyy, taikka aivan sammuu. Kun 
aivojen päältä puserrus poistetaan 
— esim. aivokasvannainen tai pää- 
kopanvika leikataan pois, suonen 
halkeamisen kautta vuotanut veri 
taikka märkä poistetaan, taikka 
tulehdus saadaan asettumaan, — 
niin tietoisuus ja ajattelemis- ja 
tunnekyky palaavat. Me ajatte-

• )  T ässä  k ir jo t uksessa käsite llään  
Ihm isten s ie lu eläm ää yksinom aan fy -  
sio loogiselta kan nalta . Su k nolo rl seu
raa  vaan num eroon tulee kirjo itus, jo s 
sa esitetään  kysym yksen  yh teisku n n al
linen puoli.

lemme ja tunnemme, iloitsemme ja 
itkemme, rakastamme ja vihaam
me, toivomme ja  pelkäämme, suun- 
nittelemme ja hävitämme, luotam
me ja epäilemme juuri harmaan 
aivoaineen toiminnan kautta. Sen 
solut kiinnittävät muistoon kaikki 
havainnot, mitä laatua ne sitten 
lienevätkin, jotka joutuvat yksilön 
huomiopiiriin, eikä ainoastaan sitä 
älyllistä tietoa, joka niistä on saa
tavana, vaan myös ne mielenliiku
tukset, jotka siitä aiheutuvat, ja ne 
intohimot, joita ne synnyttävät.

Elävien eläinten aivojen kiihoit- 
taminen ja typistäminen — johon 
nykyinen aivofysiologia suureksi 
osaksi perustuu — ei voi luoda 
mitään valoa ihmisen h e n k i s i i n  
kykyihin ja lahjoihin, eikä neu
ronin eli aivosolun tarkinkaan tut
kiminen voi selvittää niitä ajatuk
sia ja tunteita, jotka ovat sen toi
mena. Aivojen tutkijalle ei riitä 
se tieto aivojen rakenteesta (ana
tomiasta) ja toiminnasta (fysiolo
giasta), joka saadaan eläimiä leik
kaamalla, Hänellä tulee olla täy
dellinen ihmisluonteen tuntemus, 
kokemus ihmisen järjen ja luonteen 
ilmauksista kaikissa elämän olois
sa, Anatomia ja fysiologia tutki
vat aivojen rakennetta ja toimin
taa, frenologia taas sitä voimaa, 
joka niiden toimintaa elähyttää. 
F r e n o lo g ia  eli a i v o - o p p i  ei käsitte
le ainoastaan viettejä ja aistimuk
sia vaan in h im i l l is t ä  e lä m ä ä . Freno- 
logian tutkijain tulee olla oppinut 
mies. Ne monenlaiset "professo
rit", jotka keinottelevat yleisöltä 
rahaa muka ajatuksenlukemisella, 
eivät ole muuta kuin silmänkään- 
täjiä.

Vaikka aivot voidaan käsittää 
kokonaisuutena, niin ne siitä huoli
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matta sisältävät lukemattomia kes
kuksia, joilla kaikilla on eri toi
mensa. Nämä keskukset käsittä
vät elimellisesti kaikki tiedon ja 
kokemuksen vähimmätkin seikat. 
Ne kiinnittävät jokaisen määrätyn 
huomion ja ajatuksen ja jokaisen 
harkitsemuksen, joka yksilön ai
voissa on milloinkaan tapahtunut. 
Ne pitävät jokaisen aistimuksen 
ja tunteen, jokaisen mielenkiihoi- 
tuksen tai intohimon ja yleensä jo
kaisen niistä mielentohnituksista,

vojen toiminnassa, ja aivojen ra
kenne on sitä monimutkaisempi, 
kuta suurempi kykyjen ja taipu
muksien luku on. Jos aivot olisivat 
yksi ainoa elin, niin kaikilla eläi
millä olisi samanlaiset vaistot ja 
yhtä monta vaistoa. Mutta todelli
nen asianlaita onkin, että henkiset 
peruskyvyt samojenkin lajien yksi
löissä, joilla ne ovat samat, kuiten
kin ilmaantuvat eri tavalla, sen 
mukaan missä määrässä eri aivo- 
keskustat ovat eri tavalla kehitty-

jotka täydelliseen ihmisluonteeseen 
kuuluvat. Kaikki sielullisen toi
minnan peruslajit tapahtuvat enem
män tai vähemmän rajoitetuissa 
aivo-osissa. Aivoissa on voimassa 
juuri sama järjestys kuin kaikis
sa muissakin elimissä, sama fysio
loginen työnjako kuin yleensä eli
mistöissä.

Aivot tulevat sitä monimutkai- 
simmiksi ja niitten poimut sitä sel
vemmiksi ja lukuisemmiksi, kuta 
korkeammalle nousemme luoma
kunnan portaita. Tärkeimmät eroa
vaisuudet pään rakenteessa vas
taavat selviä eroavaisuuksia ai

neet. Niinpä semmoiset ihmiset, 
joilla on jollain alalla ensi luo
kan lahjat, joskus ovat aivan vä
häpätöisiä kaikissa muissa suhteis
sa. Nero on melkein joka tapauk
sessa osittainen ja rajottuu muuta- 
main harvain henkisten kykyjen 
liioittelemiseen. Mutta se ei olisi 
mahdollista, jos hengen elin olisi 
yksinkertainen rakenteeltaan. Ih
melapset ovat aivan yhtä lapselli
sia kuin tavallinenkin lapsi kaikes
sa muussa, paitsi tuon erityisen 
lahjansa puolesta, joka niillä on.

Ei ole kahta kalloa eikä kaksia 
aivoja, jotka olisivat rakenteensa
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puolesta aivan samanlaiset. Ihmis
ten luonne on erilainen ja tämä 
luonteen erilaisuus on heille omi
nainen aina lapsuudesta saakka.

On todistettu, että vammat, jot
ka kohtaavat päätä, vaikuttavat 
haitallisesti yhteen taikka useam
paan henkiseen kykyyn sen mu
kaan, mikä paikka on vamman kär
sinyt, jota vastoin henkilö muissa 
suhteissa jää aivan terveeksi. Ta

saa takaisin henkiset kykynsä. 
On niinikään huomattu, että otsa- 
solujen kiihottaminen aiheuttaa 
ymmärryskyvyn keskittymisen ja 
heijastuksen jouduttamista, saa
den siten aikaan nopean aatteitten 
juoksun. Ja että taas samain aivo- 
osain pehmeneminen saa aikaan 
mielenvikaa, jota vastoin päälaen, 
niskan ja ohimoiden seutujen kii
hottaminen pääasiallisesti vaikut-

llim lsvn  nivot.
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■ T aipu m ukset

mä voidaan selittää ainoastaan sen 
kautta, että aivojen eri osilla on 
eri tehtävät. Niinpä turmio, vam
mat, joitten alaisiksi aivot joutu
vat päälaen seudun alemmissa osis
sa, saavat aikaan erilaista raskas
mielisyyttä, Ohimoitten keskiseu- 
tuja kohtaavat aivovammat sitä 
vastoin synnyttävät kiukkuisuutta, 
joka voi yltyä raivohulluudeksi j. 
n. e. Kun vamman vaikutukset 
poistetaan, siten että joku vikaan
tunut luu poistetaan, niin potilas

taa mieleni iikutuksiin ja taipumuk
siin, jättäen järjen usein aivan 
koskematta. Muutamissa myrky- 
tystapauksissa, kuten esim. liian 
alkoholin käyttämisessä — kor
keimmat henkiset kyvyt ensimäi- 
seksi lamaantuvat, niin että ihmi
nen menettää kyvyn hallita luon
nollisia taipumuksiaan. Sen vuoksi 
toiset humaltuessaan käyvät surul
lisiksi, toiset taas iloisiksi, toiset 
puhuvat hullutuksia, toiset käyvät 
kaunopuheliaiksi. Toisten hyvän-
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tahtoi suit s ei tiedä mitään rajoja, 
toisissa kehittyy oikea surmaami
sen himo, ja niin edespäin. Kaikki 
nämä seikat viittaavat siihen, että 
harmaassa aivoaineessa on keskus- 
yhdistelmiä, ei ainoastaan älyn toi
mintaa, vaan myös mielenliikutuk- 
sia ja taipumuksia varten.

Että aivoissa on eri keskustoita 
saa vielä tukea siitä seikasta, että 
aivojen etuosalla ja takaosalla on 
eri verisuonensa. Lisäksi monien 
tutkijain huomiot osottavat, että 
muutamat isojen aivojen seudut

tästä, niin on selvää, että koska 
aivoissa on kaksi puoliskoa, niin 
kukin keskusta on kahdenkertai
nen, ja tästä seikasta ehkä riippu
vat ne harvat tapaukset, joissa 
joku erityinen keskusta on vahin
goittunut tai tullut hävitetyksi, il
man että henkisiin kykyihin on 
ilmaantunut minkäänlaista heikke
nemistä.

Kuta korkeammalle kehittyneet 
henkiset kyvyt ovat, sitä läheisem
min aivojen eri osat liittyvät toi
siinsa monimutkaisen kanavaver-

K i i l n k u  si ivu jen  l i j j n i lm u  j i ik i i i i l iu i .

melkoisesti eroavat toisista seu
duista rakenteensa puolesta. Ra
kenteen erilaisuuksiin epäilemättä 
liittyy erilainen aivotoiminta. Se 
soluryhmä, jonka toiminta on pelk
kä ymmärtäminen, ei voi olla ra
kenteeltaan samanlainen kuin toi
nen soluryhmä, jonka toiminta on 
puhtaasti m i elenl i i kut u ks eli i n en.
Molemmat voivat olla toisiinsa 
yhdistetyt keskittymissäkeitten 
kautta, niin että toinen voi herät
tää toisen, mutta kummallakin so- 
luryhmällä täytyy olla eri tehtä
vänsä. Vaikka puhumme keskus

kon kautta, niin että niiden välillä 
on mitä vapain yhteys. Vaikka 
keskustat itse ovat erillään, niin 
ovat ne kuitenkin kaikki yhteydes
sä toistensa kanssa ja kunkin toi
minta perustuu siihen, mikä sen 
suhde naapureihin on. On sen 
vuoksi erehdys etsiä päältä päin 
kallosta aivoaineen kasvannaista 
tai pahkaa.

Kuta enemmän aivoainetta on, 
sitä suuremmat ovat henkiset ky
vyt ja voimat, jos muut ehdot ovat 
samat. Kaikki, mitä olemme ih
misistä ja eläimistä huomanneet,
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viittaa siihen, että jonkun hermo- 
keskustan voimakkuus aina on 
suoranaisessa suhteessa sen suu
ruuteen. Jokaisen ruumiineli- 
men koko on sitä suurempi, kuta 
enemmän sitä harjotetaan fysiolo
gisen kykynsä rajoissa, ja tämä pi
tää aivoistakin paikkansa. Jos 
henkinen työ lisääntyy, niin ai
votkin kasvavat sen mukaan.

Aivot voivat olla liian pienet. 
Yleinen sääntö kuitenkin on, että 
kun aivot ovat liian pienet, niin 
tämä koon vajaus ei koske sa
malla tavalla aivojen kaikkia osia, 
vaan etupäässä esiotsan ja otsan 
seutuja — niitä osia siis, joissa 
ihmisen ominaiset kyvyt ja tunteet 
ilmenevät. Aivojen taaemmat ja 
alemmat osat sitä vastoin — ne 
osat joissa himot ja vietit sijaitse
vat — ovat paljon vähemmän kär
sineet. Siitä siis johtuu tuo omi
tuinen eläimellinen katse, joka 
muutamilla ihmisillä on.

Kun otamme huomioon, että ai
vojen henkiset toimitukset eivät 
käsitä ainoastaan järjen kykyjä ja 
moralisia tunteita, vaan myös tun
teet ja itsesäilytyksen vaistot, 
niin on selvää, ettei aivojen laa
juus yksinään voi osottaa ihmisen 
henkisten kykyjen suuruutta. Oli
pa pää suuri tai pieni ja aivot 
raskaat tai keveät, k o k o n a is u u d e s 
s a a n  ne eivät anna minkäänlaista 
osviittaa siihen, minkälaiset yksi
lön henkiset voimat tai siveellinen 
luonne ovat. On tullut kyvyistään 
ja opistaan kuuluisia miehiä, joilla 
on ollut harvinaisen suuri pää, 
mutta on myös ollut toisia, joiden 
pää on ollut harvinaisen pieni. 
Voidaksemme tehdä johtopäätök
siä meidän tulee verrata toisiinsa 
eri seutujen suhteellista kehitystä 
samoissa aivoissa. Tutkimukset 
ovat osottaneet, että jonkun eri
tyisen aivoseudun korkeaan kehi
tykseen aivojen muihin osiin ver

raten liittyvät erityiset erinomaiset 
hengen voimat, joilla on kysymyk
sessä olevassa aivojen osassa si
jansa. Aivan samalla tavalla kuin 
semmoisilla eläimillä, joilla on hy
vin tarkka hajuaisti, on verraten 
suunnattomasti kehittyneet haju- 
aistimukulat, samoin semmoisilla 
ihmisilläkin, joitten tärkein luon- 
teenomaisuus on erinomainen mää
rä puhdasta järjen voimaa, esiot
san seudut ovat erittäin kehitty
neet aivojen muihin osiin verraten. 
Erotukset saman perheen jäsenten 
henkisissä voimissa johtuvat täy
delleen siltä, missä määrin eri ai
vojen osat ovat kehittyneet. Kai
killa normalisilla aivoilla on sa
mat osat ja samat henkiset perus
kyvyt, mutta niiden eri poimujen 
kehitys vaihtelee. Tämä suhde on 
suunnattoman vaihtelevainen. Siitä 
johtuu ihmisten luonteen suuri 
eroavaisuus, hengen peruskykyjen 
eri kehitysasteet samassa yksi
lössä.

Tästä siis näkyy, että erityi
sesti painostamme aivojen eri osain 
keskinäisiä suhteita ja pidämme 
niitä henkisten voimien ilmaisijoi
na. Mutta vaikka aivojen koko 
ja muoto huomataankin suotuisak
si, niin eivät ne kuitenkaan siltä 
aina kykene hyvin suorittamaan 
henkisiä tehtäviä, sillä on toisia 
seikkoja, jotka voivat tuottaa har
vinaista toiminnan tarmoa, taikka 
ehkäistä aivojen tehoa. Ruoansu
latus, verenkierto ja muut elintoi
minnat voivat olla häiriintyneinä 
ja vaikuttaa aivoihin kiihottavasti 
tai lamaavasti, vaikka niitten suh
teet muutoin olisivat kuinkakin 
suotuisat. Aivojen pätevyyttä ar
vosteltaessa on lisäksi otettava 
huomioon niiden laatu, mutta vas
ta toisessa sijassa. Laadulla on 
merkityksensä ainoastaan silloin, 
kun kahta taikka useampaa ihmis
tä verrataan toisiinsa. Koska ai
vot kuuluvat ihmisen yleiseen ruu-
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miinrakennukseen, niin niitten laa
tua voidaan jossain määrin arvos
tella ruumiin yleisen rakenteen pe
rustuksella — hiuksien ja kynsien, 
luitten, lihaksien kehityksestä y.m. 
Jos edessämme on terveen ihmi
sen aivot, niin jokaisen aivo-osan 
laatu on sama ja siitä syystä se 
osa, joka on laajin kooltaan, on 
voimallisinkin.

Elävien ihmisten aivojen koko 
ja muoto voidaan arvostella jota
kuinkin tarkkaan, sillä pääkalloa 
voimme käytännössä täydelleen pi
tää terveen ihmisen aivojen mitta
na. Äsken syntyneen lapsen pää 
on noin 32—35 sentimetriä ympäri

S i i i i i in i i l l i i i f i i  iiii i ik u llit .

netta, ja että siinäkin alinomaa ta
pahtuu imeytyminen, ravitseutu- 
minen, hajoaminen ja uuden luu- 
aineen muodostuminen. Monikin 
tahtoo meille uskotella, että aivot 
päinvastoin mukautuvat pääkallon 
vastapainon mukaan, koska luu on 
kovempaa kuin aivoaine. He eivät 
ota huomioon, kuinka semmoisten 
henkilöitten pääkallo suurenee, 
joilla on aivoissa vettä, ja että tä
mä osottaa aivan päinvastaista. 
He niinikään unohtavat, että luon
non yhtämittainen ravitsemistoi
minta muuttaa ja muodostelee ko- 
vimmatkin aineet yhtä helposti 
kuin pehmeimmätkin, kasaamalla

T j l s i i m i r l  Im -n  p ii il ku  Ilo .

mitaten, aikuisten ihmisten pään 
ympärimitta taas vaihtelee 50—58 
sentimetrin välillä. Pääontelon ja 
samalla koko pään koko on sitä 
suurempi, kuta suuremmat aivot 
ovat, ja tätä rinnakkaista suurene
mista jatkuu, niinkauan kuin pää 
kasvaa. Tämä seikka riittävästi 
osottaa, että pääkallo paikalla 
mukautuu aivojen mukaan, sitä 
myöden kuin aivot kasvavat. Ja 
koska pääkallon luut aina mies- 
kuntoisuuteen saakka ovat hyvin 
ohuet, — noin pari millimetriä 
vahvat tai vähän päälle — niin 
siitä luonnollisesti johtuu, että kal
lon ulkopiirre on aivan samanlai
nen kuin aivojen pinta. On muis
tettava, että pääkallo on elävää ai-

vähitellen ravintoaineita ja ime
mällä pois niitä, jotka jo ovat ol
leet kudoksissa liian kauan. On 
tehty vääriä johtopäätöksiä siitä, 
mikä ulkomuoto aivoilla on ollut 
luisesta kopastaan otettaissa. Kun 
aivoilla ei enää ole pääkallon tu
kea, niin ne vaipuvat kokoon ja 
litistyvät, vaikka ovatkin henkilön 
eläissä kokonaan täyttäneet pää
kallon ontelon. Voidaan hyvällä 
luottamuksella sanoa, että jokai
nen pääkopan osa vastaa jotain 
erityistä allaan olevaa aivo-osaa, 
että aivopoimuryhmät voivat muut
taa pääkopan muotoa ja että niitä 
vastaa sen ulkopinnalla näkyvät 
merkit. Mutta kuuluisain p ä ä k u h -  
m u je n  merkitystä emme siltä voi
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suureksi arvata. Otsa vaon merki
tystä on myös paljon liioteltu. Lap
sissa sitä ei tarvitse ottaa ensin
kään lukuun, naisissa vähän enem
män. Mitä taas miehiin tulee, niin 
ruumiin muitten luitten koko meil
le ilmaisee, miten suurta vakoa on 
edellytettävä. Vaikka otsa vako 
olisikin hyvin laaja, niin vaikuttaa 
se vain esiotsalohkojen alaosan 
k e s k u s t a a n ,  mutta ei sitä vastoin 
pään etuosan leveyteen, eikä sen 
pituuteen korvista mitaten. Niille, 
jotka kuhmujen mukaan mittaile
vat ihmisen viisautta, otsavako 
ehkä tuottaa paljonkin aprikoimis
ta, mutta ei sille, joka tässä esi
tettyjen perusteiden mukaan ar
vostelee eri aivoseutujen suhteel
lista kokoa.

Useimpien ihmisten aivot lak
kaavat kasvamasta heidän alkaes
saan neljännen vuosikymmenensä, 
mutta on niitä, joilla kasvaminen 
lakkaa vasta neljännen vuosikym
menen päätyttyä. Se riippuu ko
konaan siitä, miten vilkkaassa toi
minnassa asianomaisen järki on 
ja minkä verran hän laajentaa tie
tojaan uusilla tiedoilla. Vanhain 
ihmisten ja mielisairaiden pääkal
lo joutuu eräitten muutosten alai
siksi, mutta niitä meidän ei tar
vitse tässä ottaa lukuun.

Ihmisellä otsalohkot kehittyvät 
suuremmiksi kuin millään eläi
mellä. Kuta korkeammalle nou
semme eläinkunnan kehityspor- 
rasta, sitä enemmän näemme otsa- 
lohkojen laajenevan aivojen mui
hin osiin verraten, kunnes niitten 
pinta on kolmas osa aivojen koko 
pinnasta. Mutta eivät korkeim- 
mallekaan kehittyneiden apinain 
otsalohkot ole edes niin laajat 
kuin kaikista alhaisimman pieni- 
aivoisen idiodin. Ja  koska ihmi
sen ja eläimen aivojen muissa loh
koissa ei ole huomattavana saman
laista suhteiden ristiriitaa, niin 
voimme tästä tehdä sen johtopää

töksen, että otsalohkot juuri sisäl
tävät ne keskustat, jotka ovat ni
menomaan inhimillisiä — s. o, ne 
käsittävät varsinaisen älyn ja si
veellisten käsideiden keskustat. 
Suurempi osa otsalohkoista — lu
kuun ottamatta keskipoimuja, jot
ka luemme päälaen lohkoihin, — 
ovat sen linjan etupuolella, joka 
tähdätään korva-aukosta päälaen 
poikki vastaavaan kohtaan pään 
toisella puolella. Ne ovat oikeam
min sanoen se osa aivoista, jonka 
pystysuoraan molempien korvien 
kautta kulkeva taso ja vaakasuo
raan silmäkulmain kautta kulkeva 
taso erottaa. Jos näiden molem
pien tasojen ja lohkon kuperan 
katon välinen aivojoukko on huo
mattavan suuri aivojen muihin 
osiin verraten, — jos se on suh
teellisesti hyvin suuri — niin tästä 
voidaan päättää, että korkeam
pien henkisten kykyjen, sekä jär
jen että siveellisten voimain il
maus semmoisessa henkilössä on 
vallitsevampi kuin taipumusten ja 
viettien, ja että hän pitää kurissa 
eläimelliset vaistonsa. Päin vas
toin taas, jos tämä aivoala on pie
ni muihin aivolohkoihin verraten, 
niin semmoisen henkilön eläimel
liset vietit vievät voiton järjestä 
ja siveellisistä käsitteistä. Tässä 
eivät mitään merkitse kuhmut ei
vätkä kuopat, joita toiset hake
vat aivoista ta! kallosta niin suu
rella huolella ja joista he tekevät 
niin merkillisiä johtopäätöksiä, 
vaan johtopäätökset ovat tehtävät 
aivo-osain suhteellisen kehityksen 
vertaamisen ja arvostelemisen pe
rustuksella. Tämän väitteen voi 
itsekukin huomata todeksi, missä 
hän vain liikkuu tai oleskelee, ka
duilla tai kotona, julkisissa tai yk
sityisissä kokouksissa. Semmoi
silla miehillä, joilla on suuret jär
jen voimat tai etevät siveelliset kä
sitteet, on kaikkialla maailmassa 
avarat otsalohkot, olkoon heidän
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kansallisuutensa tai uskontonsa 
mikä tahansa. Tämän väitteen 
totuuden oivaltamiseksi ei tarvitse 
tuntea anatomiaa eikä fysiologiaa, 
sen voi jokainen nähdä tavallisilla 
silmillä. Kuta ulommaksi otsaluu 
kaareutuu, sitä enemmän sen sisä-

lt iifm -llu , cU-vuil itiiltu lliison («U iv
in linturi tt {läii k a llo .

puolella on tilaa aivojen otsapuo- 
lelle. Mutta on samalla muistet
tava, että tämä määrää ainoastaan 
yhden pinnan. Taakse päin kal
listuva otsa voi varsin hyvin 
käydä yhteen eteväin hengenlah- 
jain kanssa, jos otsalohkojen le
veys, korkeus ja syvyys on hyvä. 
Se ei paljoa merkitse, onko pää 
kokonaisuudessaan suuri vai pieni, 
kun vain otsapuoli on avara muu
hun päähän verraten.

Kuta suuremmat etumaiset loh
kot ovat aivojen muihin osiin ver
raten, sitä hienompi on ihmisen 
mielenliikutusten ja intohimojen
kin ilmaus ja sitä paremmin hän 
kykenee ne hallitsemaan. Jos sitä 
vastoin otsalohkojen kehitys kes
keytyy tai tauti niitä hävittää, niin 
alempien viettien ja eetillisten tun
teitten taistelu keskeytyy ja järjel
lisen ihmisen sijasta näemme eläi

men, joka kokonaan antautuu 
alempien himojensa tyydyttämi
seen. Kaikki mikä kiihottaa otsa- 
lohkoja, — esimerkiksi tulehdus 
taikka kasvannainen — saa aikaan 
nopeamman aivotoiminnan, terot- 
taa ymmärrystä, mielikuvitusta ja 
muistoa — sanalla sanoen, saa kä
sitteet nopeammin juoksemaan. 
Kun aivojen muut osat ovat ter
veet, mutta ovat menettäneet jär
jen hallitsevan vaikutuksen, niin 
ilmautuvat luonnolliset tunteet ja 
eläimelliset vietit sinään.

Kun elävien koirien ja apinain 
aivoista otsalohkot on hävitetty, 
niin on huomattu, että esimerkiksi 
apinat menettävät utelijaisuutensa, 
"tutkimisen halun” , joka on niille 
niin omituinen. Eivät ne sitten 
enää voi saada uusia vaikutuksia 
eivätkä vanhoja muistaa tai aja
tella, arvostelukyvyn menetettyään
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ne käyvät pelokkaiksi ja ärtyisiksi. 
Kaikki tunteet ja taipumukset jää
vät ennalleen, mutta käyvät hallit
sevan tahdon puuttuessa rajum
miksi. Mutta ne eivät enää voi 
osottaa kiitollisuutta, eivät enää 
mukautua uusiin oloihin, eivät op
pia mitään uutta, eivätkä palaut
taa muistoonsa semmoista, mitä 
ovat unohtaneet. Elävillä eläi
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millä tehdyt kokeet niin ollen osot- 
tavat todeksi arvelumme, että ai
vojen otsalohkot ovat ymmärryk
sen ja ajattelemisen ynnä moralis- 
ten käsitteiden keskustat, mikäli 
näitten alkeita on eläimissä huo
mattavana, ja että ne lisäksi hal
litsevat vaistomaisia taipumuksia.

Otsalohkot voidaan jakaa kah
teen alalohkoon:

1. Etumaista sanotaan esiotsa- 
lohkoksi. Se on silmäkuopista 
lähtevällä tasolla ja käsittää otsan 
seudut hiusrajaan saakka semmoi
silla henkilöillä, jotka eivät ole 
kaljuja.

2, Ylempi alalohko ulottuu täs
tä rajasta ennen mainittuun pysty
suoraan tasoon. Tämä osa taval
lisesti on tukan peitossa.

Edellinen osa voidaan vielä ja
kaa alempaan osaan, jossa järjen 
käsityskyky sijaitsee, ja ylempään 
osaan, jossa sijaitsee refleksion!- 
kyky eli varsinainen järki. Vii
meksi mainittu osa — tietysti kor
vasta saakka mitaten — on kehit
tynyt etenkin semmoisilla ihmi
sillä, joitten tieto perustuu etu
päässä järkeen, joiden tieto on toi
sin sanoen teoretista tietoa, vasta
kohtana käytännölliselle tiedolle, 
jota vastoin semmoisilla henkilöil
lä, joiden tieto perustuu havain
toon, edellinen osa on suurempi.

Toinen ja ylempi alalohko on 
siveellisten ja taiteellisten tunteit
ten seutu (etuosa) ja uskonnollis
ten tunteitten seutu (takaosa). Nä
mä aivoseudut ovat eläimillä ole
mattomat taikka vähän kehittyneet 
ja hyvin pienet rikoksentekijöillä 
ja kalkilla alimmilla ihmisroduilla, 
jotka ovat raakalaisista ja epäinhi
millisistä taipumuksista tunnetut.

Käymme nyt käsittelemään ohi- 
mrhohkoia. Ihmisten samoin kuin 
eläintenkin aivoissa on osa, jonka 
toimena ovat nuo yksilön itsensä 
säilyttämiselle välttämättömät it
sekkäät taipumukset eli vietit. Mi

tä hyötyä on eläimen aivoista, 
muuta kuin vaistojen ilmaisemi
seksi? Niitten suuri koko estää 
meitä olettamasta, että hermoai- 
neen paljous olisi muka älyn mit
ta. Mutta jos myönnämme, että 
eläimillä on vaistoja, jotka riippu
vat eräistä aivonosista, niin mei
dän myös täytyy olettaa, että ih
misessä on samanlaisia itsetiedot- 
tomia impulsseja. Eläviä eläimiä 
leikattaissa on huomattu, että kun 
otsalohkot on hävitetty, niin eläi
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met ovat menettäneet kyvyn hal
lita viettejään, joten niitten luonne 
on pahentunut. Toiselta puolen 
taas, kun petoeläinten aivoista on 
hävitetty ne osat, jotka edustavat 
ohimolohkoja, niin nämä eläimet 
ovat muuttuneet aivan sävyisiksi. 
Ohimolohkojen laaja kehitys, jota 
korva välin leveys ja syvyys osot- 
taa, ilmaisee voimakkaita eläimel
lisiä intohimoja sekä voimakasta 
elintoimintaa. Jos tälle leveydelle 
vastapainoksi järjen ja siveellisten 
käsitteitten seudut ovat riittävästi 
kehittyneet, niin luonne on voi
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makas, mutta samalla viehättävä. 
Ei koskaan pidä arvostella eläi
mellisten taipumusten voimaa ai
noastaan ohimolohkojen suuruuden 
mukaan, vaan meidän tulee niitä 
verrata aivojen muiden osain kehi
tykseen, etenkin otsalohkoihin, se 
on järkeä ja siveellisiä käsitteitä 
esittäviin lohkoihin, sillä nämä es
tävät taikka ainakin hillitsevät 
niitten vaistojen ylenpalttista il
mausta, jotka alkuaan olivat itse
säilytystä varten määrätyt. Jos
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ihminen eläisi yksinään saarella, 
niin kaikki itsesäilytyksen vaistot 
olisivat paikallaan. Mutta yhteis
kunnassa eläissään hän voi nauttia 
yhteiskunnallisen elämän etuja ai
noastaan sen kautta, että näitä 
vaistoja on hillitsemässä siveelli
set käsitteet, jotka saavat ihmisen 
alistamaan oman etunsa etsimisen 
toiseen sijaan kanssaihmistensä 
edun hyväksi. Kauan aikaa voi
ma, rohkeus ja tilapäiset juonet 
ratkaisivat, kumpi tyyppi pääsi 
toisestaan voitolle, kunnes kehityt
tiin niin pitkälle, että äly pääsi

vallitsevaksi. Silloin ei enää ollut 
tarpeellista toisilta ryöstää itsensä 
säilyttämiseksi, vaan keksittiin kei
noja, miten yksilö saattoi koota 
omaisuutta viekkaammalla tavalla, 
ei ollut enää tarpeellista tap
paa vihollisia, eikä niitä, jotka 
olivat toimeentulon ja vaurastumi
sen esteenä, sillä ne voitiin nyt 
voittaa lievemmillä keinoilla. Jos 
olisi olemassa ainoastaan vaistoja 
ja älyä, niin useimmat ihmiset 
käyttäisivät älyään omien vaisto
jensa tyydyttämiseksi, juuri niin
kuin eläimetkin tekevät. Mutta 
siveellisten käsitteiden kehittymi
nen ihmisessä hillitsi semmoisia 
taipumuksia. Vaikka ihminen ky
kenee hillitsemään viettejänsä ja 
intohimojansa oaremmin kuin eläi
met, niin ei siitä suinkaan seuraa, 
että nuo intohimot tai vietit ovat 
heikommat. Ne vain ovat enem
män järjen vallan alaisuudessa.

Ohimolohkojen alemman osan 
kärjessä on nälän ja janon keskus
ta, jonka vagushermon haara yh
distää vatsan kanssa. Tämän kes
kustan ensinnä keksi eräs frenolo- 
Riaa tutkiva lääkäri, sittemmin se 
huomattiin eläinkokeitten kautta, 
ia aivan hiljattain ovat kliinilliset 
havainnot o sortaneet huomion oi
keaksi. Nälän tunne kiihottaa 
eläintä etsimään ruokaansa. Voi
dakseen säilyä sen täytyy tappaa 
ja hävittää ruumiinsa ravitsemi
seksi — sillä tulee siis olla voi
maa ja halua saaliin anastami
seksi. Tämä on suurin osa maini-' 
tun alalohkon tehtävästä. Koska 
tämä vietti on lihansvöjille eläi
mille erittäin tärkeä, niin tämä osa 
niitten aivoista on korkealle kehit
tynyt ja hyvin raatelevien eläi
mien pääkallossa on sillä kohdalla 
kohennus. Sama on laita sem
moisten ihmisten, joilla on taipu
musta väkivaltaisuuteen. Itsesäi
lytyksen vaisto sisältää toisenkin 
taipumuksen, joka näyttää lätty-
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vän tämän alalohkon taaempaan 
osaan. Jotta eläin voisi pitää puo
liaan olemassa olon taistelussa, 
niin sen täytyy älytä vaarat, jotka 
sitä ympäröivät, ja kyetä ne tor
jumaan, sekä vahingoittamaan vi
hollisiaan. Tästä on seurauksena 
tappelun vietti. Vihollisen näke
minen kohottaa eläimen tarmon 
kiivaaksi raivoksi, joka aiheuttaa 
koko ruumiissa tärkeitä verisuo
nien toimia ja saa jokaisen lihak
sen voiman kasvamaan monenker
taiseksi. Se on seurauksena ref- 
leksijärjestelmästä, jolla on ääret
tömän suuri merkitys yksilön it
sensä säilyttämiseksi taistelussa 
olemassa olon edestä. Elävien 
eläinten leikkaukset todistavat tä
män huomion oikeaksi. Sillä jos 
tätä osaa eläinten aivoista kiiho
tetaan, niin se saa aikaan raivon 
ilmiöitä, kuten sylkemistä, hännän 
pieksemistä, kidan aukomista, 
hyökkäyshyppyjä, kiukkuisia ää
niä tai korvain niuhistamista, jon
ka kaikki eläimet tekevät, ennen
kuin rupeavat taistelemaan. Itse
säilytyksen vaisto ihmisessä ei ra- 
jotu taistelemisen haluun eikä fyy- 
sillisen vastustuksen tekemiseen, 
vaan se terottaa ja vahvistaa kaik
kia multakin hengenvoimia.

Kiukustuminen eli viha on itse- 
säilytysvaiston aktivinen muoto. 
Kiukku on mielenliikutus, joka ei 
tuota nautintoa sen enempää kuin 
kipuakaan, siitä herää halu tur
mella mieleniiikutuksen aiheutta
ja. Kaikenlaiset vastoinkäymiset 
suututtavat meitä ja lapset varsin
kin osottavat selvään suuttumuk
sensa. Nälkäiset ja ne, jotka po
tevat ruuansulatuselimien tauteja, 
ovat hyvin kärkkäitä suuttumaan. 
Ja  toiselta puolen taas kiukustumi
nen helposti saa aikaan ruuansu
latuksen häiriöitä. Tämä; suhde 
saa luonnollisen selityksensä siitä, 
että suuttumuksen ja ruuansula
tuksen keskustat ovat lähellä toi

siaan, vieläpä siitä voi aiheutua 
sekin, että humalaisissa herää tap
pelemisen halu. On ihmisiä, joit
ten järki ei ulotu niin pitkälle, et
tä he kykenisivät hallitsemaan 5m- 
pulsivisia tunteitansa. Sisäinen 
mielenkiihko hillitsemättä purkau
tuu ulkonaiseksi ilmaukseksi. Suu
rimmassa määrässä ärtyisinä, pie
nimmillekin vaikutuksille alttiina, 
he usein joutuvat ankarimpaan 
mielenkiihkoon vähäpätöisimmis- 
täkin syistä. Mielenliikutus voi 
mennä niin pitkälle, että järjen 
voima sen kautta kokonaan la
maantuu, eivätkä he enää vähää
kään kykene hallitsemaan teko
jaan, vaan viehättyvät väkivallan 
töihin ja rikoksiin. Muuan lääkä
ri ja aivo-opin tutkija tekee selkoa 
350 raivohulluuden tapauksesta, 
joissa ainoastaan tämä aivojen osa 
oli sairastunut.

Ohimolohkon etuosassa, juuri 
nälän ja janon keskustan eli ravin - 
tovaiston yläpuolella on keskusta, 
josta varastojen keräämisen taipu
mus näyttää olevan peräisin. Se 
kehittyi eläinten huomatessa tar
peelliseksi varastojen kokoomisen, 
koska ravintoa toisin ajoin saat
toi olla niukalti. Niin kehittyi 
taipumus kerätä säästöjä tulevai
suuden tarpeiksi. Ihminen ei ko- 
koo varastoja vain talveksi, vaan 
hän kerää tai ainakin pyrkii ke
räämään kaikenlaista omaisuutta 
koko elämäkseen ja jälkipolvel- 
leenkin. Kysymyksessä oleva ai
voalue antaa ainoastaan taipumuk
sen ja tavan, vaan ei kykyä, ellei
vät sitä tue äly ja muut tarpeelli
set ominaisuudet. Siitä saa al
kunsa omaisuuden rakkaus. Omai
suutta tietysti voidaan hankkia re
hellisesti tai epärehellisesti — ai
vojen muitten osain järjestyksestä 
riippuen.

Ohimolohkon yläpuolen takaosa 
on niinikään yhteydessä itsesäilyt- 
tämisen vaiston kanssa. Eläinten
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täytyi suojella itseään lukuisia vi
hollisiaan vastaan, etteivät joutuisi 
tuhon omiksi. Siitä kehittyi pii
loutumisen vaisto, joka niinikään 
oli hyödyksi saalista lähestyttäis- 
sä, ynnä epäluulon tunne. Epä
luulo on suojeleva vaisto ja niin 
ollen tarpeellinen hengen avu. Se 
on taipumus menetellä epäsuorasti 
ja viekkaasti asianomaisen aiko
muksien salaamiseksi. Jos mora- 
linen kasvatus on kiero, niin se 
johtaa viekkauteen ja petokseen. 
Toiselta puolen taas semmoinen 
henkilö, jolla tämä osa aivoista on 
verraten pieni, on luonnostaan 
avomielinen, suora ja vilpitön ta
voiltaan ja käytökseltään. Epä
luulo ja vainohulluus usein johtu
vat tämän aivoalueen sairastumi
sesta.

Päälaenlohkot niinikään voidaan 
jakaa kahteen osaan, — ylempään 
ja alempaan. Huomautimme jo, 
että itsekkäät tunteet liittyvät 
edelliseen. Jälkimäinen taas on 
anatomisesti yhteydessä ohimopoi- 
mujen taaempien poimujen kanssa, 
ja niin ovat sen toimetkin. Eri 
eläinlajien taistelu olemisen puo
lesta saattaa varsinkin heikommat 
alituiseen vaaran alaisuuteen. Tieto 
menneistä vaaroista tekee ne varo
vaisiksi ja saa ne samalla pelkää
mään vihollisiaan. Siitä syystä ne 
käyttävät järkivoimiaan pelon tun
teen yhteydessä ja varovat vaaraa. 
Siten kehittyy varovaisuus. Tämä 
aivoalue on parhaiten kehittynyt 
niissä eläimissä ja ihmisissä, jot
ka ovat pelokkaita, arkoja ja kärk
käitä ryhtymään kaikkiin mahdol
lisiin varokeinoihin vastaisten 
vääräin torjumiseksi. Tämän täy
tyy tapahtua itsestään, muutoin 
siitä ei ole hyötyä. Ei ole aina 
aikaa ajattelemiseen. Ilman pe
lon tunnetta eläimet eivät olisi 
vaaraa käsittäneet. Epäilemättä 
eläimelle taistelussaan olemassa 
olon edestä oli suunnattomaksi

eduksi, että vaarallisen sortaja 
ääni lannisti sen tarmon peloksi, 
vähensi kudoksien jäntevyyttä ja 
muutti ulkonäön kuolonkaltaiseksi. 
Eläin, jota usein pelotellaan, käy 
araksi. Pelko on säikähtymisen 
kroonillinen muoto. Siitä kehittyi 
taipumus varoa tulevia vaikeuksia 
ja vaaroja, välttää niitä ja hillitä 
mielihyvän ilmauksia, milloin ne 
sisälsivät hetkellisen tai vastaisen 
vaaran. Kun pelko on ylenpaltti
nen, niin se aiheuttaa epäröimistä 
ja päättämättömyyttä semmoisissa 
tapauksissa, joissa rohkea ja var
ma käytös olisi tarpeen. Milloin 
pelko taas on vajanainen, silloin 
usein huomataan huolettomuutta 
ja varomattomuutta. Kasveja syö
väin eläimien kallot ovat päälaen 
poikki avarat. Raatelevien eläin
ten kallot sitä vastoin ovat ava
rat ohimo itten poikki. Päälaen 
seudun alempien osien vahingoit
tuminen tai sairastuminen saa ai
kaan ylenmääräisen pelon ja ras
kasmielisyyden ilmauksia. Elä
vien eläinten leikkaukset ovat 
osottaneet, että näitten aivonosain 
sähkokiihotukset saavat aikaan pe-' 
lon ilmauksia ja niitten hävittä
minen taas, ettei eläin enää pel
kää, eikä huomaa vaaraa.

Niskalohkojen kehitys taas vas
taa miehen ja naisen tunteitten ja 
toisiinsa kiintymyksen vahvuutta. 
Ne näyttävät sisältävän keskuk
set, jotka ovat ihmisen tunteitten 
peruselementit — vanhempien voi
makkaan rakkauden lapsiaan koh
taan, ioka on välttämätön suvun 
säilymiselle. Lukuisat antropolo
git ovat panneet tähdelle, että nis- 
kalohkot naisella ovat enemmän 
kehittyneet kuin miehellä, ja nai
silla tosiaan harvoin näkee suoraa 
takaraivoa, joka miesten kesken 
on niin tavallinen. Se ei johdu 
siitä, että naiset kokoovat hiuk
sensa tukoksi, vaan tosiaan pe
rustuu siihen, että miehen ja nai
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sen pääkallot ovat eri tavalla ke
hittyneet. On tarkkojen mitta
uksien kautta todistettu, että' nai
silla keskileikkauksen takapuolel
la on enemmän aivoainetta kuin 
miehillä, jota vastoin miehillä on 
enemmän aivoja leikkauksen etu
puolella. Toisin sanoin, naisilla 
yleensä on vähemmän järkeä kuin 
miehillä, mutta sen sijaan enem
män tunnetta. Naiset kiintyvät 
lapsiin paljon lujemmin kuin mie
het, ja ystävyys naisten kesken 
niinikään on paljon voimakkaampi 
kuin miesten joukossa. Joka vain 
on saavuttanut naisen ystävyyden, 
voi olla varma siitä, että se asia 
menestyy, jossa tämä nainen on 
hänen apunaan. Miehet paljon 
helpommin menettävät rohkeutensa
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samanlaisissa oloissa. Semmoisil
ta henkilöiltä, joitten niskalohkot 
ovat verraten pienet, puuttuu hel- 
1 empiä tunteita, he ovat helposti 
kankeita ja muodollisia. Semmoi
sella miehellä voi olla korkea vel
vollisuuden tunto ja terve morali- 
nen vaisto, hän voi vaimolleen ja 
lapsilleen hankkia kaikki tarpeet 
ja elämän mukavuudetkin, mutta 
miehenä ja isänä hän on epäon
nistunut.

Kun frenologian eli aivo-opin 
periaatteet tulevat yleisemmin tun
netuiksi, niin varmaan tämä tiede 
kohoo siitä syrjäisestä asemasta, 
joka sillä on tähän saakka ollut, 
se kohoo tutkimhksen asemasta 
tieteiden joukkoon.
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