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Maorien maasta

Maorit ovat Uuden Seelannin alku
asukkaita. He ovat edistyskykyisin 
raakalaiskansa mitä tunnetaan; ovat si
vistyneet uskomattoman lyhyessä ajas
sa, mutta siitä huolimatta näyttävät yh
tä nopeasti kuolevan sukupuuttoon.

Uusi Seelanti on eteläisessä Tyynes- 
sämeressä, vielä pitkän matkaa Aust- 
raalian itäpuolella. Siihen kuuluu kak
ki isoa saarta: Pohjois-saari ja Etelä- 
saari. Nykyään se, niinkuin A u s t r a 
liakin, on itsehallinnollinen brittiläinen 
alusmaa.

Suurenm oiset maisemat.

Uudessa Seelannissa, varsinkin lä
hempänä päiväntasaajaa olevalla Poh- 
jois-saarella, luonto on ainaisessa juh
lapuvussa. Toisiaan seuraavat ihanat 
päivät muodostavat kuin yhtämittaisen 
kevätjuhlan.

Vaikka Uusi Seelanti e! alaltaan ole 
taajempi kuin Italia ja Sisilia yhteensä, 
tapaamme siellä kaikki luonnon mahta
vimmat ja ihmeellisimmät piirteet mitä 
koko muussa avarassa maailmassa on 
löydettävissä, vieläpä —  ja se onkin 
kaikisiia huomattavin etuisuus —  ilman 
niitä vitsauksia, joita ine muissa kuu
missa maissa samalla tuottavat ihmi
selle. .

Uusi Seelanti ei ainoastaan ole valta
meren ympäröimä joka puolelta, vaan 
meri on uurtanut suurenmoisia vuono
ja syvälle sen rannikoihin. Niissä ovat 
maisemat raiin mahtavat, ettei niiden 
vertaista ole missään muualla koko maa 
pallolla nähtävissä. Etelä-saarella ko
hoavat ikuisen lumen peittämät alptt 
valkohohtoisine kukkuloineen ja laa
joine jäätiköineen. Tuhansine tutki- 
mattomine huippuineen ja laaksoi- 
neen ne salaperäisellä viehätysvoimalla 
houkutelevat vuoristokiipeilijää. Mo
nilukuisia vinhoja virtoja, vesiputouk
sia ja viheriärantaisia järviä päilyy äk
kijyrkissä rotkoissa. Näillä saarilla on 
vain vähän tasankoa; enimmäkseen 
ovat seudut vuorisia ja mäkisiä.

Pohjois-saarella on tuli pe räin en vyö
hyke, josta nousee sammuneen tuli
vuoren Tesnakin lumikeiia 11,500 ja
lan korkeqteen. Kukaan ei tiedä, on
ko se todella iäksi sammunut, vai le- 
vänneekö vain väliaikaisesti. Luutiin 
han mahtavan Tarawera-kukkulankin 
ainaiseksi sammuneen, kunnes se v. 
1886 hirveällä purkauksella katkasi 
äänettömyytensä. Sen lähitienoot, sa
maten kuin myös nykyään nukkuvan 
Ruapehun ympäristöt, ovat yhtämit
taisessa kiivaassa tuliperäisessä liik
keessä. Toimivat tulivuoret Ngauru- 
hie ja Tongariro syöksevät valkoisista 
lumi huipuistaan jyriseviä mustia savu
pilviä päivisin ja .tulenhehkua öisin 
Laajalla alalla niiden ympäristöllä kie
huvat järvet ja joet, porisevat lieju- 
lammikot, suihkuavat kuumat lähteet, 
ja epälukuiset savu- ja kaasu-aukot, 
kuten Taupon ja Rotoruan seutuvilla, 
täyttävät ilman höyryllä ja tulikiven 
katkulla.

Kaikki nämä luonnon ihmeet, nämä 
lumihuiput ja jäätiköt, virrat, järvet, 
vuonot, ikimetsät, jotka muodostavat 
mailmain komeimmat maisemat, ovat 
puolitroopillisessa, mutta kosteassa 
meri-ilmastossa. Varsinaista talvea ei 
ole. Kevät on kuuma, kesä vielä kuu
mempi. Ainaisen rumsaan kosteuden 
avulla sellainen ilmasto kasvattaa mitä 
upeimmat metsät ja peittää maanpin
nan suorastaan trooppisella viidakolla.

Eläim iltä ja  kääv ittä  omaa erikoit- 
laatuaan.

Omituisesti eroaa Uuden Seelannin 
eläin- ja kasvikunta muualla mailmas- 
sa tavattavista lajeista. Eipä edes 
Austraaliassa löydy uusseelantilaisia 
kasvi- ja eläinlajeja. Varsinkin eläi
mistö tekee sen vaikutuksen kuin olisi 
se aina myöhäiseen ihmisen saapumi
seen asti kuulunut tykkänään eri mail- 
maan kuin koko muun maapallon eläi
mistö.

Mainittakoon tässä vain muutamia 
omituisuuksia. Siellä asuu papukaija,



SÄ KENIA 421

joka raatelee eläviä lampaita. Eräs 
toinen papukaijalaji, joka ei kykene 
lentämään, elää kanan tavoin maassa. 
Siellä elää “kivi"-niminen untuvakuo- 
vi, jolla tuskiin on jälkiäkään siivistä, 
ja pyrstöstä ei ollenkaan; höyhenien 
asemesta verhoaa sen ruumista jonkun
lainen harmaa karvapeitto. Matelijoita 
ja merieläimiä myöten vallitsee koko 
sikäläisessä eiäinmaiimassa omata- 
keinen, peräti vanhanaikainen leima. 
Hevoset, nautaeläimet, lampaat, vuo
het, yksinpä metsänriista —  siihen lu
ettuna tuo maanvaivaksi muodostunut 
kaniini —  ovat poikkeuksetta vasta 
valkoisten maahantuomia. Ensimäisten 
valkoisten tullessa oli Uudessa Seelan
nissa ainoastaan kolme lajia imettäväi
siä: rottia, koiria.ja lepakoita. Moa- 
eli dinornis-nimisen Jättiläislinnun, jo
ka oli 13 jalkaa korkea ja josta löytyi 
useita eri lajeja, olivat maorit juuri en
nen valkoisten saapumista hävittäneet 
sukupuuttoon.

Yhtä outo ja omaperäinen on Uuden 
Seelannin kasvisto: 61 prosenttia si
käläisistä kasvilajeista on sellaisia, joi
ta ei löydy edes Australiassa. Ikivih
reä manuka-pensas muodostaa suun
nattoman laajoja, läpipääsemättömii 
tiheikköjä, joihin on turha yrittäkään 
kirveellä tietään raivata. Niin usko
mattoman sitkeää ja kietoutunutta on 
tämä pensasto, että viisainta on sen 
kasvualueita kiertää vaikka mailikau- 
palla. Mutta jos matkailijalla on mu
assaan maori lais-koira, niin se maata 
myöten madellen sukeltaa tuossa ti
heikössä ja tuontuostakin palaa sieltä 
ylpeänä, kaniini hampaissa.

Uudelle Seelannille vieras on Aust
raliasta  tänne tuotu eukalyptus-puu. 
Se laji, joka täällä on yleisin, on siitä 
omituinen, että se joka vuosi luo kuo
rensa, aivan kuin käärme tai sisilisko 
nahkansa, mutta on aina täydessä leh
dessä. Erikoisen rikkaat ovat metsät 
sanajalka-kasveistä. Niitä on samma
leen kokoisesta puun korkuisiin asti, 
ja taas loisina puissa. Mahtavana ko
hoaa viheriästä, aaltoilevasta lehtime- 
restä sadan jalan korkuinen kauri-hon- 
ka, jonka laajalle leviävä latvus loistaa 
kaikkia vihreän värin eri vivahduksia. 
Sen kanssa kilpailevat punahonka "ri-

mu", mustamänty "miro", ainoa täkä
läinen palmulaji “nitau” , jättiläis-suu- 
ruiset podocarpus-lajit, kotimaiset koi
vut ja lukuisat muut puulajit. Tuskin 
missään muualla maailmassa voi tavata 
puoiitroopillisen kasviston keskellä niin 
eriskummaisia etelänapavyöhykkeeseen 
kuuluvia kasvilajeja kuin täällä.

Niin lämmin kuin Uuden Seelannin 
ilmasto onkin ja puoiitroopillisen uh
kea sen kasvisto kaikkialla, niin tuho
hyönteisiä ja myrkyllisiä matelijoita 
puuttuu melkeinpä tykkänään.

Yksinäisenä, kaukana muusta maail
masta uinuu tämä merien paratiisi. Lä
hin mannermaa, Ausltraaiia, on itäpoh- 
josessa, yli 1,200 mailin päässä. Ete
lässä on vain joitakuita asumattomia 
kalliosaaria, joilla hylkeet isännöivät, 
ja niiden takana Eteiä-Jäämeri. Kau
kana pohjosessa kelluu pari koralli- 
saarta, ja idässä, vasta 4,000 mailin 
laajuisen ulapan takana häämöttää Ete- 
iä-Amerikan rannikko.

Alkuaan oli —  raiin kertoo maori- 
laistaru —  iki-meri autio ja tyhjä sil
läkin paikalla, missä nyt on Uusi See
lanti. Maui, jumalien kanta-isä ja 
kaikkivaltias kalastaja, näki sen ja pu
disti päätään. Oitis tempasi hän ison 
taika-onkensa ja sillä emsimaiseksi pyy
dysti meren pohjasta Pohjossaaren. 
Siitäpä sillä on maorinkielinen nimensä: 
“Ikä a Maui”  —  Mauin kala.

Nykyaikaisesta maorilaisesta antaa 
eräs saksalainen matkailija seuraavan 
kuvauksen: “Metsämatkalla oli op
paani —  Aucklandin korkeakoulun op
pilas —  käyttäytynyt kuin kotonaan, 
ja hänen esi-isiensä perintöni ai! tapa me 
epäilemättä olimmekin liikkuneet. Mut
ta saavuttuamme ihanalle Wanganni- 
virralle ja noustuamme sillä kulkevaan 
hauskaan matkailija-alukseen, hän yht
äkkiä muuttui täydelliseksi salonki-ih- 
miseksi. Hän oli kiireestä kantapäähän 
englantilainen herrasmies. Aluksella 
tapaamiemme australialaisten, amerik
kalaisten ja englantilaisten matkaili- 
jäin seurassa hän käyttäytyi intin luon
tevasti, että minulla olisi ollut hänestä 
oppimista. Sikäläiset seurustelutavat 
eroavat meikäläisistä. Englantilainen 
ei tiedä mitään yhteiskohteliaisuudesta, 
ja tuntuu sentähden meistä monasti
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häikäilemättömältä; sitävastoin hän 
osottaa suurta yksilöllistä kohteliai
suutta. Tavantakaa täytyi minun sala
vihkaa ihaillen tarkastella englantilais
tuneen maori-ystäväni käyttäytymistä, 
eritoten yhteisessä ruokapöydässä. 
Kuinka sirosti hän osasi leikellä kalaa, 
tuo nuori herra, joinka isoisä vielä oli 
ollut villi ihmissyöjäi Hänen sisaren
sa ovat nytkin ihopiirroksilla koristel
tuja; itsellään riippuu hänellä kellon- 
perissä nefriitti-kivestä louhittu pahan
päiväinen taikakalu, maorien “ tiki.” Ja 
ylpeä hän on, eikä suotta, esi-isiensä 
sotaisesta menneisyydestä.

Kieltämättä ovat maorit komeimpia 
ja etevimpiä polyneesialaisista heimois
ta. Periinätarujensa mukaan ovat he 
viisisataa vuotta sitten siirtyneet sil
loin asumattomaan Uuteen Seelantiin 
alkuperäisestä kodistaan “Hawaikista” , 
jolla he tarkottavat Samoa-saaristoon 
kuuluvata Savaii-saarta. Heidän piti 
asettuneen Rarotongaan. Samaten kuin 
kreikkalaisten kaukomatkailijat “argo- 
nautat” , ja heidän retkensä, on myös 
itämä mainion Ugahne-sankarin matka 
kahdellatoista aluksella maorien kes
ken ikuistettu epälukuisilla lauluilla ja 
runoilla. Esittävätpä maorit suurilla 
juhlanäytännöilläkin tätä uuden, hedel
mällisyyttä ja riistaa uhkuvan isän
maansa valtausta. Sivulliselle maori- 
laistaide kuitenkin on jonkun verran 
epäiltävää nautintoa. Heidän tanssin
sa, näytelmälliset esityksensä, vieläpä 
iautunsakin pitää välttämättä olla höys
tetty huilunkurisuuksilla; yksinpä hei
dän jumalansakin ovat ilvehti joitä,

niinkuin muun ohessa näkyy heidän 
tavallisista ja laajalle levinneistä vih- 
reäkivisistä amuleteistaan sekä heidän 
muussa suhteessa sangen taitavasti teh
dyistä puunleikkauksistaam.

Kun mailman ympäri purjehtija 
Cook i5o vuotta takaperin tapasi mao
rit, elivät nämä vielä kivikaudessa; hei
dän sotanuijansa, kirveensä ja veitsen
sä olivat tehdyt raudankovasta vihre
ästä nefriitistä. Ilman metalleja osa- 
sivat maorjit liiankin hyvän sotataidon, 
ollen alinomaa verisissä taisteluissa 
keskenään. Sotavangit syötiin. Aina 
vuoteen 1840, jolloin Englanti otti 
saaret haltuunsa, oli Uusi Seelanti ka- 
rannäitten merimiesten ja kaikenlais
ten seikkailijoitten temmellyspaikkana. 
Jo vuodesta 1S14 oli lähetyssaarnaajia 
työskennellyt näiden, kaikista poly- 
neesialaisista sotaisimpain raakalaisten 
keskuudessa, mutta vasta vuoden 1840 
tienoilla alkoivat maorit luopua ihmis
syönnistä, Yksitoista vuotta —  1860—  
1871 —  kävivät maorit sitkeätä sotaa 
maahan tunkeutuneita valkoisia vas

taan. Siitä lähtein on heidät saatu rau- 
hottumaan, mutta ei oikeastaan alistu
maan valkoisten vallanalaisiksi vielä tä- 
näkään päivänä. Maorit, vaikka eivät 
enää ole maansa isäntiä, ovat kuitenkin 
siellä isäntiä yhtä hyvin kuin valkoiset
kin. He omistavat suuria aloja maata, 
kasvattavat karjaa ja harjottavat maan
viljelystä; ovat enimmäkseen kristityl
tä, lähettävät iapsemsa kouluihin ja ot
tavat osaa maansa hallitukseen. Niin
pä on ministeri Ngata täysverinen mao
ri. A. B. M.


