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Luonnontutkija-kirjailijat
maailmankulttuurissa

Charles Darwinin suuri juhlavuosi alkaa olla lopullaan. Suomes-
sakin Darwin on herättänyt suurta kiinnostusta, ehkä enemmän-
kin kuin puoli vuosisataa sitten. Darwinin harrastajat voivat ol-

la tyytyväisiä myös siitä, että uusia tärkeitä kirjankäännöksiä on tullut
ja tiettävästi vielä lisää on tulossa. Darwin näet kuuluu maailmankirjal-
lisuuteen, siitä ei pääse mihinkään. Vaikka jo juhlavuoden 1909 tie-
noilla, kun Lajien synnyn suomennoshanke alkoi olla vireillä, suoma-
laisen kirjallisuuden edistämisvarojen toimikunnassa todettiin, että kir-
jan merkitys on enemmän historiallinen kuin luonnontieteellinen, sen
— samoin kuin Darwinin muiden tärkeimpien teosten — kirjallinen
arvo nähdään nykyään entistä paremmin.
Monet merkittävätkään luonnontutkijat eivät ole jättäneet jälkeensä

kirjallisesti erityisen arvokasta perintöä. Kun viitisentoista vuotta sitten
kirjoitin Lajien synnystä Juhani Salokanteleen toimittamaan maailman
klassista kirjallisuutta luotaavaan kirjoituskokoelmaan Kirja kirjasta,
ei käsittelyyn päässeissä yli seitsemästäkymmenestä ”maailmankirjal-
lisuuden huipusta” yksikään toinen ollut luonnontieteilijä. Voisi luulla,
että heitä ei ole enempää ollutkaan. Ja totta on, että esimerkiksi niin-
kään nerokkaat luonnontutkijat kuin Newton tai Pasteur eivät koskaan
osoittaneet erityistä kirjallista lahjakkuutta ja Mendelin koko nerous
tiivistyy yhteen ainoaan artikkeliin.
Mutta luonnontiede ei sentään onneksi sulje pois kirjallista kykyä.

Italian 1600-luvun kirjallisiin klassikkoihin kuuluvat niin Galileo Ga-
lilei kuin Francesco Redi, ranskalaisilla on samalta vuosisadalta Fonte-
nelle, seuraavalta Réaumur, Maupertuis ja Buffon, 1800-luvun puolel-
ta Lamarck ja Fabre, englantilaisilla Darwinin ohella Wallace ja T. H.
Huxley, kun taas saksalaiset pitävät 1800-luvun suurimpana luonnon-
tutkija-kirjailijanaan Goethen ohella Alexander von Humboldtia.
Humboldtin nimi tulee vastaanAmerikan ja erityisesti Etelä-Ameri-

kan kartalla siellä täällä, parhaiten ehkä länsirannikkoa huuhtovassa
viileässä Humboldtinvirrassa. Humboldt oli suuri tutkimusmatkailija,
ja viisivuotisella retkellään 1799—1803 hän keräsi valtavan määrän
havaintoja ja näytteitä Etelä-Amerikan vielä varsin tutkimattomasta
luonnosta. Häntä pidetään kasvimaantieteen ja geofysiikan perustaja-
hahmona, mutta paitsi luonnontutkija hän oli myös palava demokraat-
tisten aatteiden kannattaja ja orjuuden vastustaja. Lisäksi häntä on sa-
nottu Amerikan antropologian, etnologian ja arkeologian perustajaksi.
Hän oli monessa suhteessa häntä 40 vuotta nuoremman Darwinin in-
noittaja, ja on mahdollista, että ilman hänen esikuvaansa Darwin ei oli-
si koskaan lähtenyt kuuluisalle Beaglen-matkalleen. Hänen laaja van-
huudenteoksensa Kosmos oli uljas yritys luoda täydellinen kokonais-
kuva maapallon fyysisistä piirteistä. Myös Humboldt on viettänyt juh-
lavuotta: hän kuoli keväällä 1859, puolisen vuotta ennen Lajien synnyn
ilmestymistä. Mutta hänenkään klassisia kuvauksiaan ”luonnon kas-
voista” ja Etelä-Amerikan vuorista ja viidakoista sekä mantereen ja
Karibian saarten ihmisistä ja heidän vaiheistaan ei ole koskaan suo-
mennettu.
Työtä riittää, ennen kuin klassinen maailmankulttuuri on edes pää-

piirteissään suomalaisten ulottuvilla heidän omalla kielellään. Sitä en-
nen olemme eurooppalaisia vain toiselta syrjältämme.

Anto Leikola
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