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J4 yy TUTAALAN kuluneen vuolaidan ajalla ih- 
| 5 miskunnan saavuttama edistys on meidän
i. s  A  piiivlnamme laajentunut loistavaksi san
karitekojen aikakaudeksi. Fyysiliisen maailman 
erillvtuomat uudet totuudet ovat olleet saurauk- 
silLe.ati sekä tavattomia, että hämuUatyttävle. 
W uh telkkamme ensiksi vaikka varsin tuttuja asi
oita höyryn soveltamisesta matkustuksen palvo- 
1 ukseen maalla ja merellä, ajatusten vaihtoa tete- 
STäfin Ja .puhelimen kautta, kaupunkiemme Ja ko- 
tiemme valaistusta sähköllä, ja yksinkertaisilla 
meksuniuilla keinoilla inmisnänan rekoröeerav.- 
niistä.

Pian sitten luli hämmästyttävän eloisana ajatus 
liikkuvista kuristu, joilla oli alkuperänpä vuosia 
siitän Muybridgea keksinnöissä ja edelleen pian 
n e aloimme ajatella valokuvien lähetyksestä pu
helimen kautta. Sitten taas ajattelimme radiosta 
ja odeileen meikein uskomattomuudesta — lähet
tää valokuvia radion kautta ja puhua ja nähdä 
etäällä oleva televisionissa. Mutta ettemme olisi 
unohtaneet tärkeämpää kaikista, siirrymme ajat
telemaa’! lentokoneesta ja iltalaivasta ja viimein, 
joskaan et vähemmästä merkityksestä, voimme 
aatelia  gyroskoopista — tasapainoistuttajasta.

Pysähdymmekö tässä? Jos niin, tapahtuu se 
*-aic hetkeksi. Eikö ole kuin olisimme vasta yhä
n.erkiliistmritän tulevaisuuden aamun sarastuk
set-,?? Ensiksikin on varsin mahdollista, että eri- 
rulsr“n suurten edistysten teknilliset ylcsltylssei- 
kar tullaan suuremmolsestt parantamaan; että 
liikkuvien kuvien värityksessä, näköalaojeu esit
tämisessä ja 3tereoekoopi-als.ua sekä äänen rekor-

deeraamisessa saavutetaan todellisuuden esille
tuonti; että televisioni ja radiovalokuvaus tulevat 
olemaan perhe taloudessa käytettäviä välineitä ja 
että matkustaminen Ilmassa tulee olemaan yhtä 
turvallista — ellei turvallisempaa — kuin maalla 
ja merellä.

Mitä lentokoneeseen tulee, huolimatta siitä mi
ten suuria nykyiset saavutukset jo ovatkin, voim
me luullakseni katsoa tulevaisuuteen luottamuk
sella, että tulemme näkemään lentokoneen, joka 
voi nousta paikaltaan ilmaan tarvitsematta eri
kois1.» »»»h!ii-»(«»; 'p i i i i iV i jo l l a  koneistollaan 
on tasa pai nolatulta Jana ehkäpä gyroskooppi ja li
säksi radiolaitteet sekä televisioni että puheltava- 
lokuvauslaitteet. Ehkäpä vielä tulee olemaan 
joku voimalähde lukuunottamatta gasoliinia, joka 
on paljon kevyempää ja luo enemmän voimaa 
kuin gasolllni. Samanlaisia ja suurempia toivoja 
voimme tuuditella mielissämme ilmaa kevyem
pään ilmalaivaan nähden. Ajatuksissamme voim
me myös mietiskellä maalla ja merellä matkusta
misen vaaroja tulevan suuresti häviämään. Sumut, 
myrskyt ja pilvet tarjoavat varmasti tulevaisuu
dessa vähemmän vaaroja kaikenlaiselle matkus
tamiselle kuin nykyään. Ja todellakin, mikäli 
radiosäleiden lähetys on kyseessä, on se sukua va
losäteiden lähetykselle, eikä siis voi olla toivom
me ulkopuolella. Näkymättömät radlosäteet kul
kevat iäp< sumun ja jos ne voidaan vastaanottaa 
ja vaihtaa valonsäteiksi, on tämä pulma poistettu.

■ Ei myöskään voi olla kysymystäkään siitä, eikö 
uusia keinoja voitaisi löytää. Tutkittaessa atno- 
meja alkuplasmoineen ja elektrooneir.een, niiden



T o  n  i ,  c  k u u , u n o

ja “aaltoilua,” tähtien väriha- 
joauiäuksia ja auringon valokehää on tultu täh
titieteen la fysiikan kentillä läheiseen, yhteyteen 
Ja viljava kenttä —  astrofysiikka —  on tullut 
esille. Se on johtanut joidenkin elementtien to
denmukaiseen kemialliseen analysoimiseen, tuonut 
lisää tietoa valon fysiikasta ja joidenkin talvaau- 
kuupa leiden rakenteista ja luonteenominaisuuk
sista. Oi.ke havaituilla tosiasioilla käytännöllis
iä täyt Un tuonpa uomahdollisuutta, on toisarvoinen 
asia, jonka vain tulevaisuus voi määritellä. Sel
laista tulosta voimme kuitenkin luottamuksella 
odoi te.a.

'tutkimuksia elävässä aineessa 
Elävien olioiden maailmassa voimme niinikään 

luottamuksella odottaa paljon tultavan saamaan 
selville. Siellä esiintyvät pulmat ovat tosin eri
laisia niihin verraten, jotka esiintyvät ei-elävässä 
maa ilmassa, mutta tämä eroavaisuus tullaan ehkä 
havaitsemaan olevan asteessa, eikä lajissa. Tut
kijan oi; sini maine n tehtävä tässä on riisuuntua en- 
unhkokäsitteistään, että elävän aineen esiintuoma 
Ilmiö oi. eristetty ei-elävä3tä aineesta kuilulla ja 
syvänteellä, jota on toivoton yrittääkään kulkea 
ylitse. Tähän tullessaan on hän samassa asemas
sa kuin olivat “naturalistit" ennen Dnrtvlnin päi
viä. liitä käsittä tillistä kumousta, mikä oli tulok
sena flarivitiin lajien syntyä koskevan ajatuksen 
ie viti äniig estä, seuresi nopea tiedon leviäminen 
biologiatta yleensä, sekä samoin suurta edistystä 
rccnilln muilla ihmistutkimusta koskevilla aloilta. 
(7us; vala luisti inhimilliselle älylle, vallankumo
uksen isluon teinen vapaa-ajattelu astui menneisen 
kaavoitetun ja myllyssä tehdyn ajattelun tilalle.

ce on. tämän vapauden hengessä, kun tutkimus 
iuojnor. elävään, aineeseen täytyy tapahtua. Pal
jon vy.nhaa, elävää ainetta koskevaa katsomusta, 
on Johtunut aineen luonteen yleisestä väärinkäsi
tyksestä Se tosiasia, että alkuatoomit ja elktroo- 
nit ovat vain Ilmaisua luonnonvoimasta —- kutsut
takoon sitä sähköksi, energiaksi tai niiksi tahan
sa — josta maailmankaikkeus kokonatsuudes- 
:;>au muodostua, iskee paikalla suuren murtuman 
siihen valliin, jonka otaksutaan erottavan ''elä
vän” nm soit “et-elävästä” aineesta.

Yaniär kirjoituksen tarkoitus estää tässä laa- 
.ie.o.a;s.;i bar kinuaa elävän aineen alkuperästä ja 
r a ' enteestä. Kiittäköön kun sanotaan, että todis
ta ase.t osoittavat elävän aineen alkuperän olevan 
alkujaan rieritu vesissä. Asteettain nttroogenia 
sisältävät ha ppop itoiset oliot ilmestyivät, ui luku t-

suttuina amitnihappoina. Niinkuin tärkkipitoiset 
aineet vesimolekyylien ja karboonten yhdistelmät, 
josta johtuen niitä kutsutaan karbouhydrnäteiksi, 
esiintyvät; niin myös rasvapitoiset aineet, joiden 
perusrakenteena on kartiooni ja hydroogeui. Nämä 
aineet eivät muodostaneet kemiallista yhdistel
mää, vaan yhteen kokoontumisen, alkuliman, ja 
tähän yhteenkokoutumuan erinäiset mineraaliset 
aineet, kuten alkaliini ja maan suolat ja rauta 
löysivät tiensä. Ei ole epäilystä, eikö ensin esiin
tyneet oliot olleet perin yksinkertaisia ja ajan ku
luessa kasvoivat monimutkaisemmaksi. Tämä 
ylösrakentamiskehitys tai synteesi — yhteenliitty
minen — oli, kuten se on nykyäänkin, keskeyty
mätöntä ja siitä johtuu se Itsepintainen ja laaja 
elävän aineen leviäminen yli maan. Tähän ylös* 
rakennuskehitykseen kuuluu myös alasrepimlske- 
hitys, joka on seurauksena happeuturaisesta, oksi- 
dationista. Tämä happeutuminen on myös jatku
vaa ja muistuttaa ikuista tulipaloa. ‘‘Tuhkat”, 
Jotka ovat kaasuisia, nostettu, ja kiinteitä alueita, 
hajaantuvat ympäristössä olevien vaikutteiden 
kautta.

Siihen kemialliseen muunnokseen, joka tapah
tuu elävässä aineessa, sisältyy myös käymistä 
aiheuttavia olioita, jotka tnnnetaau entsymelnä, 
.muita joita olisi parempi kutsua yhteisesti kata
lyytteina, kemiallisista käymistä aiheuttavina oli
oina, Katalyysti on olio, joka läsnäolollaan yksin 
asettea kemiMnisun kehityksen käyntiin toisissa 
olioissa, Joutumatta Itse siltä huolimatta lainkaan 
muutoksen alaiseksi; esim. käymistä aiheuttava 
platlnumi saa alkoholisen kaasun happe utuinaan, 
menemättä itso minkäänlaisen muutoksen lävitse. 
Huomaamme miten «ksyygenin ja hyidrodgenin 
yhdynnässä läsnäoleva platlnumi laajenee pinnal
taan suurenmoisesti, tämä laajeneminen itse 
asiassa ollen syynä tapahtuvaan kemialliseen yh
dyntään näiden kahden aineen, oksyygeniu ja hyd- 
roogenin välillä. Elävä alkulima on sitkeää limaa, 
joka omaa useita koko-uni uksia ja hajoaa sangen 
hitaasti. Tämä sitkeälimalnen tilanne on aineessa 
luonnonvoimainen ominaisuus. Sellaisen aineen 
rakenteessa kuin on alkulima, muodostaa ääre
tön joukko pieniä hiukkasia “hajoamis” valheen 
ja tästä seurauksena “pintavoiman" kokonais
summa äärettömästi suurenee joka tahoHe yhden
mukaisesti käymistä aiheuttavan platinumln kas
vavan pintaenergian kanssa. Ilmeisesti elävän ai
neen esilletuomat puimat ovat salattuja, mutta ne 
eivät ole ratkaisemattomia; todellisuudessa on ole
massa täysi oikeus otaksua, että kaikki elävän ai-
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rieen tarjoamat pulmat tullaan ratkaisemaan lä
heisessä tulevaisuudessa.

Ja näiden ratkaistavien pulmien loukossa voim
me lyhyesti summata seuraavat:

■ Mikä on nitrogeeuisten, karbonhydruattlsten Ja 
rasvojen yhdistelmien alkuperä? Kuinka ja mik
si näiden aineiden yhdistelmä ou muodostunut? 
■ Mikä on mineraalisten aineiden osuus tai rooli? 
Mitkä ovat ne luonnonvoimaiset — dynaamiset — 
tekijät kasvien ja eläinten eroavaisuudessa, suku
puolen eroavaisuudessa; eläin- ja kasvimuotojen 
kertaantumisessa ja kehityksessä?

Ihmisen alkuperän puimista
Kaikkien pulmien joukossa ovat ihmistä kos

kevat pulmat eniten mieitäkiinnittäviä. 'Koska 
ja mistä hän tuli? Mitkä tekijät määräävät hä
nen olemassaolonsa? Katsomus, että ihminen ja 
suuret apinat ovat alkaneet samasta yhteisestä al
kujuuresta, Ihmtsapinasta tai ehkä esi-itiraisapi- 
nasca, omaksutaan nykyajan edistyneimpien ajat
telijat!*. «uuren enemmistön taholta. Tuskin on 
"arpeellista mainita, että tämä katsomus perustuu 
kivettymille ja muinaisten rotujen jälkeen jät tä
in II le merkeille ja niille todistuksille, jotka saa
daan sikiönäkin aikuperäisimmäUä ja myös kehit
tyneimmiltä asteilta. Nämä tosiasiat, mikäli tun
neta ur;, vilttaavat voimakkaasti lemun n kaltaisiin 
olioihin niinä, eläiminä, joissa apinat ja apinan kal
taiset saivat alkunsa. Kulkien luurankokivetty- 
mirtä, Jolta alkuperäiset apinat ovat jättäneet 
varhaisr.ertiäärike.aden eoseenl- ja oligoseoniaa- 
ieillft, me tulemme antropoideiain —- iiuniäupluoi- 
nolhta —, Jolta ensikerran tavataan tertiiiärikau- 
dsn piioseeniasteella. Huomaamme, että kymme
nen antropoieiin kivetty mämuotoa tunnetaan ja 
että erikoisesti yhden muoto, jota kutsutaan dryo- 
ipitiieeuc — muoseeniasteella nykyisen Hanskan 
alueella elänyt ihmisapina — osoittaa todistuksia 
hampaissa ja muissa ruumiinosissa, joiden perus
teella veimme hänet asettaa hyvästikin ihmisen 
muinaisten sukulaisten joukkoon.

3 luo mättävä luurankokivetty mä myös on se Joka 
viimevuosina löydettiin Etelä-Afrlkassa, Hecauna- 
laiid nimiseltä seudulta, joka tunnetaan australo- 
pitheeus-nImellä, joka oli ihmisapinalnji. mikä ei 
en?.är. asunut puissa, vaan josta jo oli kehittynyt 
luola-asukas ja oli myös puhtaasti kasviksia syö
västä lajista — kuten kalkki ihmlsapinat ovat ol
leet jt. kuten ovat vielä nykyään olemassa olevat 
ILftusaphiat. gorilla, simpansee, orang ja gibbou 
— - kehittynyt sekä kasvi, että liharavintoa syö
väksi, eläen kilpikonnilla, linnuilla, munilla, na

kertajilta ja mahdollisesti pienillä vuorist op ukeil
la. “Kivettymien yhteyteen liittyneistä aineista 
havaittiin tämän olion luonne, sen kaukana toinen 
toisistaan asuminen, sen tutkisteleva ominaisuus 
Ja se suuri varovaisuus, jota hän oli käyttänyt 
valitessaan vain pieniä eläimiä, joita tappoi ravin
nokseen," kirjoittaa professori Kaymond A. Dart,

Ensimmäiset ehdottomasti luoteltavat jätteet, 
eli jätteet, jotka jo ilmeisesti esittävät Uimiselle 
kuuluvia ominaisuuksia, löydettiin Javassa 1891 
ja 1892, löytäjä ollen Dubois. Tästä paljoa nyky
ajan ihmistä lähempänä jo orat Piltdovvnin ihmi
nen (eoantropus) ja Heidelbergin ihminen, huoli
matta 3uuremmoisesta pyörtäuöstä kulmakarvo

jensa yllä.
Näiden löytöjen 

yhteydessä o v a t  
ruumiin rakennet
ta koskevat todis
teet. Anatomiset 
.tosiasiat osoittavat 
selvästi ihmisapi- 
nan sukulaisuu
den. Astoissa on 
e r o  a v a i»  uutta, 
mutta ei lajissa. 
Sikiönä! un tutki
in tsop Uliset — em- 
bryologlset — te
kijät ja elämän al- 
■ ««isHiniöiti* kos
kevat seikat, mi
käli tunnetaan, 
myös vilttaavat su- 
k u 1 a isuussuhtei- 
silu erinomaisen 
pätevästi. Todella

kin useat niistä ovat Alvan vääjäämättömiä, kuten 
esim. simpanseen sikiö ennen syntymistään kah
deksannella kuukaudellaan muistuttaa tarkalleen 
ihmisen sikiötä samalla kehitysasteella, sekä oran
gin ja ihmisen sikiöt syntyessään muistuttavat 
toisiaan.

Herää kysymys, miksi kivettyneet ihmisen ja 
apinaihmisen luuranko jät teet ovat niin harvinai
sia. Johtuuko se siitä, että ihmisen apinathmis- 
esl-isät elivät metsissä Ja knollessar.u joutuivat, 
nakertajien tai muiden eläinten syötäväksi? Eikö 
ole totta, ottä alkuihminen alkoi suojella kuollei
den toveriensa ruumiita kivillä, hautauksilla ja 
muilla keinoilla?

H e f d & tb t r g in  i h m i n e n  (Y L ) 
N e a t h e r i a n d f n  I h m i n e n  (A L )
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•Perliipohjaineu tutkimus eri osissa maapalloa 

voi tuoda 'isää todisteita apinaihmisen alkuperäs
tä. Epäilemättä myös elävien antropoidien tut
kimus vapaassa luonnossa ja vankeudessa tulee 
tv ottamaan arvokkaita ja vahvistavia tietoja. Saa
tavissa olevat todisteet kalkilta aloilta oikeuttavat 
pitämään varmana, että antropoidtt ja ihmiset ovat 
peräisin samasta esiydestä. Tällä erikoisella ken
tällä tehtävä voittoisa työ tuo tulevaisuudessa ei 
ainoastaan mahdollisuuksia tutkia saatavissa ole
via aineita yhä .paremmin, mutta neitseelliset 
alueet maapallon pincatia tulevat meille vielä an
tamaan ehkä hyvinkin suuret määrät uusia tutki- 
juurten aiheita.

Uunisoppi ja Muinaistiede,
Nämä kaksi tiedettä, antropologia ja arcäaelo- 

gla, muodostavat kestän, josta arvokkaat lisä to
distukset ja tiedot saavutetaan Ihmisen noususta 
el öin as te el ta nykyiselle asteelleen. Voidaanko 
menneisyys paljastaa todistamaan ihmisen metsissä 
olon muuttumista luoliin ja lakeuksille? Johtuiko 
läui?. muutos ruumiin mukautumisesta olosuhtei
siin; jalkojen .mitan jatkumisesta ja lisääntyvästä 
pystyasentoon pakotuksesta ja samalla käsien ly» 
h enoni tiestä ja sormien muodostumisesta niiden 
jatkuvan käyttöpakon Johdosta? Koska tämä 
aa tr op o o Uinen olio tuli laumoissa eläväksi? (Millä 
asteella hän alkoi käyttää keppiä, kiveä Ja aseita? 
Jtff.iler o ti osoittanut, että simpansee voi kehittyä

Tästä päät iäHU uu 
tiun iso li oksi kehittyvän täytynyt oppia nuo keinot 
;io verin aikaisin. Miiluin hän jätti luonnon luo
lan ja aikoi rakentaa itselleen suojia? Koska 
hälyytys huudahti ukset, pelon, vihan tai lion ilmai
sut; ruuan, ja veden näkemisääatelyt kehittyivät 
vakiintuneiksi muodoiksi, joilla voi toinen toisel
leen määrätyn tarkoituksen tulkita Ja jonka van
hemmat jo voivat opettaa lapsilleen? Onko anen- 
netsjye aina Jäävä tuntemattomaksi tältä ajalta 
siihen aikoi-n, jolloin muinaistieteilijät löysivät
ensimmäiset varmat sivistyksen todisteet?

Tullaanko kysymykset, miten ja koska ihminen 
kaksi tulen, tai miten hän ensin alkoi auringon 
'ämmiin avulla valmistaa astioita savesta, vastaa
maan milloinkaan? Onko .mahdollista, että yrit
täessään luoda asetta, hän iski kahta pliklveä yh
teen. ja näki tulee, Joka ehkä joskus sytytti ruo
hon naamaan Ja siten tutustutti hänen tuleen? 
Eikö ole mahdollista myöskin se, että kun hänelle 
tuli ruuan puu ie, hän etsi viimeksi tappamansa 
jäueiiä ja huomasi ne jo pilaantuneiksi ja siten 
oppi heittämään ne piiUiven tekemään tuleen Ja

kypsentämään ne säilytyskelpoiseksi ? Eikö ole 
ehkä jotenkin näin, sattumalta, että tulen käyttö 
ruuan valmistukseen ensiksi on alkanut? Eikö 
myös voi olla mahdollista, että kun tuli oli pala
nut maassa ja se palkka sittemmin huomattiin 
kovettuneen kovaksi savlkerrostumaksi, joka piti 
vettä povessaan; että tämä kova kuori voitiin nos
taa eheänä ylös — eikö ole mahdollista, että näin 
tultiin ajatukseen saviastioista? Nämä ovat pul
mia, jotka vielä jäävät lopullisesti tutkijain sel
vitettäväksi ja Ihmisopin ja muinai9tieteen avulla 
ratkaistaan nämä varmuudella.

Järjestelmällinen historia ihmisen saavuttamas
ta vallasta luonnon yli tarvitsee vielä pitkin mat
kaa selostuksia, samoin kuin hänen eläinten kesyt
täni ishistoriansa, .metallien käyttö, kivien merk
kaus, kuvat ja syin boolit. Sivistyksen historian 
nousu voidaan huoletta jättää aikamme tutkijain 
käsiin. Ne ihmeelliset saavutukset Egyptissä ja

|h rn l3 e n  j a  ih m to a p Jn a n  lu u ra n k o ja

Sunieriaesa tehtyjen löytöjen alalla, puhuvat Il
meistä kieltä. Pimeän ja melkein läpipääsemättö- 
mältä näyttävän menneisyyden salat tulevat au
liisti paljastamaan itsensä tulevaisuudessa. Se 
valo, jonka ne heittävät muinaisten Ihmisten suh
teisiin. ajatuksiin ja tapoihin, ei tunkeudu ainoas
taan klassilliseen aikakauteen, vaan myös meidän 
sivlstykseemme.

Tulevaisuuden. Valloittaminen.
Sivistys ei seiso paikoillaan, eikä voi seisoa. -Se 

on Jatkuvan muutoksen alainen. Me tulemme jat
kuvasti vastakkain uusien ilmiöiden kanssa Ja suu
ret käytännölliset saavutukset lepäävät edessäm
me. Ennenkuulumattomat saavutukset tulevat 
olemaan käsissämme. Aika ja tila ei tule aset
tamaan esteitä eikä rajoja päämäärällemme. Suur
ten soihtujen valo tulee valaisemaan Ihmiskunnan 
ymmärryksen sokkeloita ja ihmiskunnan suuret 
saavutukset tulevat olemaan kansojen tulkitta
vissa.


