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J h n eri\a n  ensimäiset a s u j a a  f
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Frank jiaitantn

Todistuksia on koottu, että 
esihistoriallinen ihminen eli Ame
rikankin mantereella jääkaudella, 
yli 40,000 vuotta sitten.

Tähän saakka ovat Amerikan 
sekä Europan tiedemiehet olleet 
sitä mieltä, että ihminen Ameri
kan mantereella on verrattain 
myöhäinen tulija, ja että häntä 
ei ollut olemassa silloin, kun 
suunnattomat jäätiköt tämän 
mantereen pinnan peittivät ja 
että inhimillisen elämän kehitys 
täällä pääasiassa rajoittui niihin 
eri tyyppeihin indiaancja, jotka 
täällä asustivat Columhuksen 
löytöretkien aikana.

Nyt kumminkin Amerikan 
luonnonhistoriallinen museo New 
Yorkissa on julkaissut luotetta
van selostuksen sanotun muse
on ja muiden asianharrastajien 
ja tiedemiesten Amerikassa toi
mittamien tutkimuksien tulok
sista niiden 300 muinaislöytöesi- 
neiden perusteella, mitä sanottu 
museo on koonnut ja jotka epäi
lemättä tullaan muodostamaan 
erityiseksi sarjaksi esittämään 
esihistoriallista elämää Ameri
kassa.

Tämän esihistoriallisen asu
tuksen keskus on nähtävästi ol
lut Dela\vare-joen rantamilla. 
Xiillä seuduin, minne ensimäinen 
suomalainenkin siirtola perustet
tiin vuonna 1638. ia jotka seu
dut tänäkin päivänä ovat ikään
kuin Amerikan elämän keskuk
sena. Onhan New York 57 mai
lin päässä suurimpien löytöjen 
paikalta ja Philadelphia 33 mai
lin päässä. Täällä esihistorialli
nen mies metsästeli ja kalasteli,

missä tämänpäiväinen rahan
vaihtaja pe laa korkeaa peliään. 
Epäilemättä tämä seutu olikin 
sopiva hänen olemassaololleen, 
sillä kun jäävuoret olivat perään
tyneet riittävästi, oli jälelle jää
nyt leveä halkeama, jonka vir
roissa ja puroissa on paljon ka
loja ja rantamilla pientä metsän
riistaa pitämään yllä karkean 
metsästäjän yksinkertaista elä
mää.

Tosi kyllä, vielä ei ole löydet
ty mitään, mikä todistaisi, että 
nämä esihistorialliset ihmiset 
eivät olisi olleet samaa sukua iti- 
diaanien kanssa, mutta jos niin 
onkin ollut, niin on heidän täy
tynyt olla olemassa jo kaukai
sessa muinaisuudessa, eivätkä 
siis indiaanit ole myöhäisempiä 
saapujia Amerikan mantereelle 
kuten on väitetty. On sitäpait
si olemassa syitä uskoa, että ih
miselämän jälkiä voidaan Dela
waren jokirantamilta löytää vie
lä vanhemmistakin geoloogfisista 
muodostuksista.

Nämä löydöt ovat jokatapauk
sessa sangen tärkeitä valaise
maan ihmisen kehity s-problee
mia. Ammoisessa muinaisuudes
sa eläneiden ihmisten jäännöksiä 
on nyt jo'löydetty' niin kaukana 
toisistaan olevista paikoista, ku
ten New Jersevstä, länsi Euro- 
pasta ja kaakkoisesta Aasiasta, 
toisin sanoen yli koko maailman. 
Nämä tosiseikat tukevat sitä 
olettamusta, että ihminen ei ke
hittynyt yhdestä ihmismäisestä 
esi-isästä, vaan monesta eri ih
mistä muistuttavasta tyypistä eri 
osissa maapalloa.



344 SÄ KENIA

Uim inen kim  uiva n ho m m at (P ith e c a n t h ropu s  a la lu s) , ta ite ilijan  m ie li.
kuv ituksen  esiinluom a. ,



SÄ KENIA 345

Näiden esi-ameribalaisten 
elämä.

Niiden esineiden ja työkalu
jen perusteella, mitä on löydetty 
näiden alku-ihmisten asuinpai
koilta, voidaan päättää, että hei
dän elämänsä oli sangen alkupe
räistä. Heillä ei ollut minkään
laisia rakennettuja huoneita asu
muksina, vaan asuivat he joen 
äyräillä olevissa luolissa ja kuo
pissa. On luultavaa, että myö
hemmällä kehitysasteella heillä 
oli jonkunlainen eläinten nahoilla 
peitetty ‘kota’ asumuksena. Vaat
teita ei heillä ollut ja jääkauden 
kylmiä pakkasia vastaan he ruu
mistansa suojelivat eläinten na
hoilla, milloin heillä sellaisia oli 
saatavissa, mutta kestivät ilman
kin niitä tarpeen vaatiessa. Heil
lä oli sangen huonot pyydystys- 
ja nietsästysvehkeet niinä aikoi
na ja tuskinpa he monastikaan 
uskalsivat suurempien petojen 
kimppuun käydä. Heidän aseen
sa näet olivat kankeita kivikalu- 
ja. Sangen usein joutuivat nämä 
ihmiset perikatoon kylmyyden, 
nälän, tai villien petojen kautta, 
joina silloin oli m. m. kauhea sa- 
pelihammas tiikeri, joka otaksut- 

' tarasti oli säilynyt näiden Neo- 
lithi-ihmisten päiviin saakka. 
Muina eläiminä oli mastodon, 
jättiläissusi, useammanlaatuisia 
suuria luolakarhuja, sekä kameli 
ja lama.

Löydetyt esineet ovat pää
asiassa kolmea eri lajia : nuolen- 
päitä, veitsimäisiä teriä ja jon
kunmoisia kalvinrautoja muis
tuttavia kivikaluja. Ne ovat teh
ty jostakin kovasta liuskakivi- 
lajista, ja esim. terä on joskus 
niin terävä, että sillä miltei voi 
partaa ajaa. Sitä käytettiin 
eläinten lihan leikkelemiseen.

Nuoli ja jousi olivat esihisto
riallisen miehen parhaat aseet.

Niitä käytettiin pienempien 
eläinten surmaamiseen, sellaisten
kuten jäniksen ja ehkä metsä
kauriin, mutta olivat ne tehotto
mia suurempia eläimiä, kuten 
karhua vastaan. Tästä saa jon
kunmoisen käsityksen niistä vaa
roista, jotka jääkauden asukasta 
ympäröivät ja kuinka rohkean ja 
voimakkaan hänen on täytynyt 
olla, että on voinut omansa säi
lyttää.

Esi-historiallinen ihminen ei 
kasvattanut viljaa, eikä kasvik
sia, vaan pääasiallisesti eli met
sänriistalla ja ennenkaikkea ka
loilla. Se selittää miksi hän niin 
kiinteästi piti kiinni virroista, 
etelien vaan niiden varsilla. 
Jäännöksistä ci kumminkaan ole 
löydetty mitään koukkuja, verk
koja tai muita kalanpyydyksiä, 
joita esim. indiaanit käyttivät ja 
siitä on vedetty se johtopäätös, 
että heidän on täytynyt ottaa 
kaloja kiinni käsillään.

He tunsivat tulen, jonka sytyt
tivät hankaamalla kahta puun
palaa vastakkain. Mutta se oli 
erittäin vaikea tehtävä. Luulta
vaa on, että he koettivat pitää 
tulen vireillä alituisesti.

Nähtävästi ei heillä ole ollut 
mitään uskonnollisia menoja, sil
lä ei ole löydetty mitään hauta- 
jaisseremoonien jälkiä, joka ta
vallisesti on ensimmäinen merkki 
uskonnollisuudesta alku-ihmisten 
keskuudessa. Kumminkin on 
luultavaa, että he osasivat las
kea auringon palaamisen, keväi
sen päiväntasauksen ja päivien 
pitenemisen jonkunlaisena iloise
na seikkana, joka vapauttaa hei
dät talven tuiskuista ja kärsi
myksistä.

Vaimoja esi-historiallisella mie
hellä oli niin monta, kuin hän 
saattoi kiinni saada ja pitää. 
Hänen täytyi antaa vaimoilleen
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jotakin ravintoa niiden kasvat
taessa lapsiaan ja vaimot otak
suttavasti tekivät pääasiallisim
mat työt.

Jotakin itse löydöistä.

Maakerrostumat, joissa löytö
jä on tehty ovat seuraavat: i) 
kerrostuma mustaa multaa pääl
lä. joilla asuivat imliaanit silloin 
kun valkoinen mies tälle mante
reelle astui; 2) edellisen alla kel-

sorakerroksestakin ihmisen luu 
ja kiviaseita, joita nähtävästi ih
minen on käsitellyt. Myöhemmin 
löydettiin kaksi kokonaista luu
rankoakin. noin kuusi jalkaa sy
västä. kuusi tuumaa paksusta 
valkoisesta, karkeasta santaker- 
roksesta.

Sitten tultiin löytöihin kaik
kein alimmissa ia muinaisimniis- 
sa kaikista kerrostumista; jää
kauden pohjimmaisiin kerroksiin. 
Ensimäinen huomattava löytö oli

U im is e n  ju  U im is e n  im in l ö is e n  li liin a n  lu u  |-a n iin i. ( I h m in e n , g o r i l la ,  s lin -
IK inssl, » ru iiK U tu iijil, fU hh on .)

täinen suoni, jonka on jättänyt 
jääkauden virrat jäiden sulattua 
ja 3) syvemmällä vielä soraker
ros. jonka jäävuoret toivat tul
lessaan.

Mustasta kerroksesta löydet
tiin suuret määrät indi äänien 
jäännöksiä. Sen alla olevasta 
keltaisesta kerroksesta löydettiin 
ihmisen luita ja muita esineitä, 
jotka ovat aivan erilaisia indi- 
aanieu jäännöksistä ja sangen 
alkuperäistä lantin. Ja vihdoin 
Jäydettiin jääkauden tuomasta

esi-historiallisen myskihärän la
paluu ja oli se kymmenen jalkaa 
kaksi tuumaa syvässä. Sen jäl
keen Den tavi lie ssa rautatieleik- 
kausta tehtäessä tehtiin löytö, 
joka osoittaa, että Amerikassa 
oli ihmisiä paljon ennen esi-his
toriallista neolithi-miestä, josta 
jo on mainittu, ja että nämä ih
miset elivät jo ehkä satoja tu
hansia vuosia sitten, eivätkä oi
keastaan ihmisiä olleetkaan, 
vaan junkunlaisia apinan ia ih
misen välimuotoja. Tulisi kum
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minkin aivan liian pitkäksi tämä 
selostus, jos yksityiskohdittain 
ryhdyttäisiin * löytöjä selosta
maan. Sanottakoon vaan, että 
se on geologian (kivennäistiede) 
avulla, kun anthropoligistit (ih
mistieteen tutkijat) saattavat

vuotta sitten. Tämä “ ihminen” 
oli vaan hiukan intelligentimpi 
orang-utangia ja todellisuudessa 
muodosti renkaan ihmis- ja api
na-rodun välille. Se on se hu
kassa oleva solmu, jota kuului
sa Charles Darwin eläessään et-

M uliiuiiM '11 n n K ‘i-lkalu iiit'11 " l i i s k u v d t s i " .  I.m u u m i U s ta  k u k u n .

määritellä, millä aikakaudella 
sen tai tämän jäännöksen, tai 
työkalun omistaja on elänyt. Si
ten on tullut todistettua, että 
“suorassa kävelevä apina-mies” 
fPithecanthropus Erectus Du- 
bois) eli jo tertiääri-aikakauden 
lopulla, luultavasti noin 700,000

si, mutta ei kyennyt löytämään, 
jota seikkaa aikanaan pidettiin 
koko Darwin in teorian heikkona 
kohtana. Löytö tehtiin vasta 
myöhemmin ja sen jälkeen on 
vielä useampiakin löytöjä tehty 
ja nyt vihdoin Amerikassakin, 
jotka aivan selvästi todistavat
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Danvinin teorian ihmisen kehi
tyksestä oikeaksi. Siitä on tul
itit tieteellinen totuus, jota ei 
enää taantumuksellisinkaan ih
minen uskalla vääräksi väittää.

Tutkimalla tämän artikkelin 
mukaan liitettyjä kuvia, saapi

• = = e

helposti jonkunlaisen kuvan mei
dän aikaisemmista esi-isistämme 
ja siitä huimaavasta kehitykses
tä, jonka läpi ihmiskunnan on 
täytynyt noina satoina tuhansina 
vuosina mennä, kun ihmiselämää 
on maanpäällä ollut.

J A S I V I I S A  U S
Kiri. Jussi Haith

Moabiaan lähti kerran 
Bileami, tietomiesi. 
Kuninkaan hän itseänsä 
siellä odottavan tiesi.

Niinpä tiellä Herran miesi 
tietäjätä tuli vastaan.
Mutta Herran miehen näki 
aasin silmä ainoastaan.

Aasi-ratsu polvillensa 
eteen lankes Herran miehen. 
—- Tuosta Bileami suuttui, 
pysty kun näin tuli tiehen.

Vihoissansa aasiansa 
aivan säälittä hän hosui, 
kunnes vihdoin aasin suuhun 
karvaat nuhde sanat osui.

Aasi moitti tietäjätä, 
jok’ ei nähnyt Herran miestä, 
ja joll’ oli otsaa häntä, 
tyhmää pitkäkorvaa, piestä.

Vihdoin kautta aasin nähteen 
Bileamin tunto havas,
"ja se nuhde Bileamin 
silmät näkemähän avas.

Ja hän äkkäs, miksi tiellä 
vikuroitsi aasiparka. 
jonka jälkeen miehen mieli 
oli katuva ja arka.

Siis jo ammoin aasin sana 
kelpas ohjeeks viisahankin. 
—  Ihmekös siis jos se onpi 
ohje nykymaailmankin!

Eläkööt siis kaikki aasit, 
sekä viisaus myös aasein! 
Kaikukohon kaikkialta 
kaunis sointu aasi-fraasein!


