Pliniuksen Naturalis historia ja eläimet
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Gaius Plinius Secunduksen (n. 23–79 j.Kr.) eli Plinius vanhemman teos Naturalis historia kuuluu antiikin merkittävimpiin säilyneisiin kirjallisiin lähteisiin. Se lienee laajin säilynyt antiikinaikainen kirjallinen teos.
Naturalis historia -teoksen laatija Plinius vanhempi oli senaattorisäätyinen sotilas ja korkea virkamies. Uransa alkuvaiheen hän
palveli ratsuväen upseerina Galliassa ja osallistui useisiin sotaretkiin. Tuleva keisari Vespasianus oli hänen hyvä ystävänsä, ja Vespasianuksen noustua valtaan Plinius siirtyi hänen virkamiehekseen
palvellen Rooman läntisissä provinsseissa. Pliniuksesta tuli lopulta Misenumissa, Napolinlahdella olleen roomalaisen sotalaivaston
prefekti. Tässä tehtävässä hän kohtasi matkansa pään Napolinlahdella seuratessaan Vesuviuksen purkausta vuonna 79.
Plinius oli monipuolisesti kiinnostunut kaikesta näkemästään ja
kokemastaan, ja runsas matkustelu sekä sotilaana että virkamiehenä
mahdollisti laajan tiedonkeruun. Hän kirjoitti useita teoksia, mutta
vain massiivinen Naturalis historia on säilynyt jälkipolville. Teos
sisältää 37 osaa, jotka käsittelevät maailmankaikkeutta, maantiedettä ja etnografiaa, antropologiaa ja fysiologiaa, eläin- ja kasvitiedettä, lääketiedettä, kasvien lääkekäyttöä, metalleja ja mineraaleja.
Teosta on käytetty laajasti lähteenä antiikkia koskevien tutkimusten
yhteydessä, ja se oli erityisen suosittu 1400- ja 1500-luvun humanistien keskuudessa. Tästä huolimatta teos on saanut jonkinlaisen
”väliinputoajan” roolin antiikin tutkijoiden lähdeteoksena, koska
”Plinius ei itse arvioinut lähteittensä luotettavuutta ja esittää paljon sinänsä viihdyttäviä mutta todistusarvoltaan varsin epäilyttäviä
kaskuja” (Castrén 2011). Toisaalta teoksen luonnontieteelliset osiot
ovat jääneet nykytutkimuksessa vähäiselle huomiolle esimerkiksi
Aristoteleen tuotantoon verrattuna, ja viittaukset perustuvat lähinnä Naturalis historian sisältämiin eri alojen detaljeihin. Nykyajan
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empiirisen lähestymistavan omaksuneet luonnontieteilijät ovat vieroksuneet teoksen epätieteellistä, mytologiaan ja symboliikkaan
keskittyvää ja toisiin lähteisiin perustuvaa lähestymistapaa. Monen
luonnontieteilijän mielestä ”teos perustuu monenlaisten lähteiden
kritiikittömään käyttöön” ja sisältää ”lukemattomia satuja, myyttejä
ja kummallisia tarinoita” (Wikipedia). Kuvaavaa on, ettei Naturalis historia -teosta (eikä myöskään Aristoteleen luonnontieteellisiä
teoksia) ole nähty tarpeelliseksi suomentaa. Eikö Naturalis historia -teoksella ole nykytutkijoille todellakaan mitään annettavaa?

400-luvun käsikirjoitus Pliniuksen
luonnonhistoriaan.
Biblioteca Medicea
Laurenziana Plut.
82.4, fol. 3r.
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Hänninen, Kahlos ja Lehtonen ovat teoksessaan Uskonnot antiikin
Roomassa (2012) korostaneet sitä, kuinka roomalaisen uskonnon
objektiivinen tutkimus on kärsinyt pitkään siitä, että roomalaista uskontoa verrataan kristinuskoon ja havaitut erot selitetään kyseisen
uskonnon puutteiksi ja vioiksi. Kristinusko on muuttanut voimallisesti myös luontokäsityksiämme, ja sama näköharha pätee myös
luonnontieteilijöihin. Kun länsimainen luonnontieteilijä tulkitsee
Naturalis historian tekstiä, hän katsoo sitäkin kristinuskon muuttaman arvomaailman valossa ja kautta. Niinpä Naturalis historia
-teoksen arvo nykytutkimukselle saattaa piillä siinä, että sen avulla
voimme tarkastella, miten antiikin panteistisen uskonnon omaavat
ihmiset tarkastelivat ympärillään olevaa luontoa ja sen ilmiötä. Tämän artikkelin tarkoituksena on muutaman Naturalis historia -teokseen sisältyvän esimerkin valossa tuoda esiin, miten ensimmäisen
vuosisadan alkupuolen ihmiset suhtautuivat eläimiin sekä eläinten
ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Oletuksemme on, että Naturalis historia välittää meille antiikin ihmisten panteistisia käsityksiä ihmisen ja luonnon välisistä suhteista.
Roomalaiseen uskontoon ja sen kultteihin liittyi paljon eläimiin
liittyvää mytologiaa ja symboliikkaa. Esimerkiksi jokaisella Rooman kolmella tärkeimmällä jumalalla – Capitoliumin triadilla – oli
omat tunnuseläimet: Juppiterilla kotka, Junolla hanhi tai riikinkukko
ja Minervalla pöllö. Niille myös uhrattiin eläinuhreja. Kristillinen
kirkko omaksui paljon eläimistöön ja luontoon liittyvää symboliikkaa Rooman ja Kreikan uskonnoista, vaikkakin eläinuhreista luovuttiin ja uhritoimitus jumalalle siirrettiin symbolisesti ehtoolliseen.
Niinpä vastaavasti kristinuskon evankelistoilla ja monilla pyhimyksillä (jotka vastasivat antiikin puolijumalia) oli omat tunnuseläimensä. Evankelistoista Markuksella oli tunnuseläimenä leijona, Matteuksella ihminen, Luukkaalla härkä ja Johanneksella kotka. Pyhän
Hieronymuksen tunnuksena oli leijona ja apostoli Jaakob sai tunnuksekseen nilviäisiin kuuluvan kampasimpukan, joka oli antiikissa Venuksen (Afroditen) symboli. Uskonpuhdistus ja sitä seurannut
valistus korottivat Ihmisen luomakunnan valtiaaksi ja tekivät selvän
eron ihmisen ja luomakunnan välille. Varsinkin hyödyn aikakautena Raamattua tulkittiin niin, että Jumala on luonut kaiken elävän
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ja elottoman luonnon ihmisten hyödynnettäviksi. Tieteen tuli vain
löytää keinot luonnon salojen avaamiseksi ja saattamiseksi ihmisten
käyttöön. Esimerkiksi Carl Linné oli hyödyn aikakauden tyypillinen
edustaja. Hän lähetti oppilaansa ”12 apostolia”! – joukossa suomalaiset Peter Forsskål ja Pehr Kalm – maailman ääriin tutkimusmatkoille ja tuomaan sikäläiset luonnon aarteet kotiin hyödyntämään
Ruotsi-Suomen taloutta. Valistus avasi myös portit luonnontieteiden
nopealle kehitykselle ja edelleen teolliselle vallankumoukselle ja
kapitalismille, jotka ovat johtaneet maapallon luonnonvarojen hillitsemättömään riistoon. Eikä hyödyn ajan ajattelutapa ole kadonnut minnekään. Viimeisin amerikkalaisesta ympäristöekologiasta
alkunsa saanut muotivillitys luonnonvarojen hyväksikäytössä ovat
niin kutsutut ”ekosysteemipalvelut” (ecosystem services). Maapallon
ekosysteemit ovat täynnä ihmisille tarjottavia hyödyllisiä ”palveluja”
– ravintoa, luontoarvoja, riistaa, biodiversiteettiä jne. Näitä meidän
tulee hoitaa ja hyödyntää ”ekologisesti ja kestävän kehityksen menetelmin”. Ajattelutapa on suoraa jatkumoa hyödyn aikakaudelle.
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Apostolit tunnuseläimineen. Karolinginen evankeliumi,
nk. Aachen Gospels, fol. 14v. Aachener Domschatzkammer.

Naturalis historian kirjat VIII–XI käsittelevät eläinkuntaa: nisäkkäitä, lintuja, matelijoita ja kaloja sekä selkärangattomia eläimiä,
kuten nilviäisiä, äyriäisiä ja hyönteisiä. Plinius jakaa eläimet maaja vesieläimiin, muttei tee suurtakaan eroa selkärankaisten ja selkärangattomien eläinten välille. Pliniuksen biologisen tarkastelun
keskiössä ovat lajin älykkyys, sosiaalinen käyttäytyminen ja lisääntymisbiologia. Pliniusta voidaan pitää myös eläinekologian uranuurtajana, niin paljon hän kiinnittää huomiota lajien ravinnonkäyttöön, elinympäristön valintaan ja levinneisyyteen. Tässä suhteessa
Naturalis historia sisältää huomattavasti enemmän kokemusperäistä
tietämystä kuin esimerkiksi Aristoteleen luonnontieteelliset teokset.
Lisäksi Plinius kiinnittää suurta huomiota etenkin kotieläinten jalostukseen sekä käyttöön ravintona. Myös eläinkunnasta saatavat
tuotteet saavat osansa. Niinpä hän vertailee eri eläinlajien maidosta
tehtyjen juustojen maantieteellisiä eroavuuksia. Selkärangattomien
eläinten puolella hyvinä esimerkkeinä ovat purppurakotilosta saadulla värillä värjätyt kankaat ja niiden valmistus, ostereiden kasvatus ja helmet. Eikä hän unohda olla kertomatta sen helmen arvoa,
jolla Kleopatra voitti Antoniuksen kanssa lyömänsä vedon kalleimmasta ateriasta.
Tärkeänä osana lajikuvausta on laaja osuus, jossa Plinius kertoo
esimerkein kyseiseen lajiin liittyvästä mytologiasta ja symboliikasta
eli juuri noita ”satuja, myyttejä ja kummallisia tarinoita”. Varsinkin
käärmeet ovat erityisasemassa, ja käärmeisiin näyttääkin antiikin
maailmassa liittyvän erityisen voimakas mytologinen ja symbolinen
elementti. Ehkäpä tämä käärmemytologia siirtyi myös kristinuskoon
Paratiisiin luikerrelleen käärmeen hahmossa ja ansaitsisi laajemman
tutkimuksen.
Pliniuksen päähuomio eläinten ominaisuuksissa kohdistuu etenkin
kognitiivisiin kykyihin ja sosiaalisuuteen. Tätä taustaa vasten hänelle kiinnostavimmiksi eläimiksi tulevat nisäkkäistä elefantti, delfiini
ja monet nisäkäskotieläimet (nautaeläimet, hevonen, koira, sika).
Myös nykytutkimus on vahvistanut, että nisäkäsmaailman älyköiden kolmen kärjen muodostavat ihmisapinoiden lisäksi norsut ja valaat (niiden joukossa delfiinit).
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Linnuista (kirja IX) Pliniuksen kiinnostuksen kohteena ovat papukaijat ja monet häkkilinnut (kottarainen, rastaat) niiden puhe- ja
matkimistaidon takia. Selkärangattomien eläinten joukossa erityisen
kiinnostuksen kohteena on sosiaalisesta yhteiskuntarakenteestaan
tunnettu mehiläinen ja mehiläishoito.
Pliniuksen luontokäsityksessä merkille pantavaa on, ettei hän todellakaan tee eroa eläimen ja ihmisen välillä, vaan näkee varsinkin
nisäkkäät vertaisinaan. Kaikki eläimet ovat suuren luonnon (Natura)
luomia. Tässä panteistisessa luontonäkemyksessä on selkeä ero kristinuskon luontonäkemykseen. Paljolti kristinuskon arvomaailmaan
perustuvassa länsimaisessa tutkimuksessa on suhtauduttu melkeinpä
pelonsekaisesti ajatukseen siitä, että myös eläimillä on tunteita ja
että niillä on kyky tuntea empatiaa. Vasta viime vuosikymmeninä on
ajateltu, että tämä voisi olla mahdollista ja varsinkin ihmisapinoilla
tehdyt tutkimukset ovat voimakkaasti mullistaneet käsityksiämme
eläinten empaattisuudesta ja kognitiivisista kyvyistä. Plinus aloittaa
kahdeksannen kirjansa maaeläinten kuvauksella:
Suurin maaeläin on elefantti ja älykkyydeltään se on lähinnä ihmistä: se ymmärtää asuinmaansa kieltä, tottelee käskyjä, muistaa tehtävät, joihin se on opetettu, iloitsee huomioonottamisesta
ja kunnioituksen osoituksista, eikä siinä kaikki, elefantti ilmentää hyveitä jotka ovat harvinaisia jopa ihmisellä, rehellisyyttä,
viisautta, oikeudenmukaisuutta (probitas, prudentia, aequitas),
myös kunnioitusta tähtiä, aurinkoa ja kuuta kohtaan.
Sitaatti osoittaa, ettei Pliniuksella ollut mitään epäilyksiä siitä, että
myös eläimet omaavat empaattisia kykyjä. Mielenkiintoista on, että
Plinius uskoo elefanteilla olevan uskonnollisia kokemuksia – seikka, jota nykytutkimus ei ole kyennyt vahvistamaan – ja hän kiittelee
elefanttien avuliaisuutta lauman heikompia jäseniä kohtaan. Plinius
kertoo esimerkkejä siitä, kuinka elefantit tunnistavat oman nimensä
ja huomioonottavat heikoimmat lajitoverinsa (minkä myös nykytutkimus on vahvistanut).
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Elefanttia nostetaan laivaan. Pienet korvat ja lyhyet syöksyhampaat viittaavat siihen, että kyseessä saattaa olla Pohjois-Afrikan savanneilla esiintynyt elefanttilaji. Roomalainen mosaiikki 200/300-luvulta j.Kr. Vejistä läheltä Roomaa. Badisches Landesmuseum Karlsruhe.

Plinius kertoo myös pikantin antropomorfisen yksityiskohdan elefanttien parittelukäyttäytymisestä. Koska elefantit ovat säädyllisiä,
niiden parittelu tapahtuu salassa ja minkä jälkeen pariskunta ottaa
yhteisen ”suihkukylvyn” joessa (perfunduntur amne).
Sivumennen sanoen, Pliniuksen teksti antaa myös tukea sille
sitkeästi eläneelle eläintieteelliselle spekulaatiolle, jonka mukaan
Pohjois-Afrikan savanneilla, ennen niiden aavikoitumista Saharaksi
eleli kolmaskin elefanttilaji intian- ja afrikanelefantin lisäksi. Tämä
laji asusteli Pohjois-Afrikan metsiköissä (Mauretaniae saltibus)
Amilus-joen varrella. Ilmeisesti juuri tämän elefanttilajin Hannibal
marssitti Alppien yli roomalaisten kauhuksi.
Toinen nisäkäslaji, jota Plinius käsittelee laajasti, on älykkyydestään
sekä sosiaalisuudestaan tunnettu ja antiikin rahoissakin usein esiintyvä delfiini. Pliniuksen mukaan delfiini on ”nopein kaikista eläimistä, eikä ainoastaan merieläimistä: se on nopeampi kuin lintu ja
tarkempi kuin keihäs” (velocissimum omnium animalium, non solum marinorum, est delphinus ocior volucre, acrior telo”). Lisäksi
”Delfiini ei ole ainoastaan ystävällinen ihmisille vaan myös rakastaa musiikkia ja sen voi hurmata harmonisella laululla ja vesiuruilla
(”hydrauli sono”). Plinius kertoo lukuisia esimerkkejä kesytettyjen
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delfiinien älykkyydestä ja empaattisuudesta sekä delfiinin ja ihmisen välisestä ystävyydestä. Hän kertoo liikuttavan tarinan delfiinin
ja köyhän pojan välisestä rakkaudesta: Augustuksen hallintokauden
aikana Lucrinum-järveen oli tuotu kesy delfiini. Tuo delfiini rakastui
köyhän perheen poikaan, joka kävi koulua Puteolissa. Koulumatka
kulki lahden yli ja usean vuoden ajan delfiini kuljetti pojan selässään
kouluun ja takaisin.
Hyönteisistä Plinius arvosti eniten mehiläistä: ”Hyönteisten joukossa tärkein paikka kuuluu mehiläiselle.” – ”Sed inter omnia
ea principatus apibus et iure praecipua admiratio, solis ex eo genere hominum causa
genitis.” – Vanhana sotilaana Plinius on
suorastaan ihastunut mehiläisten tehokkaaseen sosiaaliseen organisaatioon ja organisoituun toimintaan meden keräämisessä ja pesän rakentamisessa
sekä hoidossa. Nykyisessä sosiobiologisessa tutkimuksessa sosiaaliset hyönteiset, kuten mehiläiset ja muurahaiset, ovat tärkeässä roolissa, ja tässäkin Plinius on tieteenalan uranuurtaja. Plinius myös antaa yksityiskohtaisen kuvauksen hunajasta ja mehiläisvahasta sekä
niiden monipuolisesta käytöstä etenkin lääkinnällisiin tarkoituksiin.
Teoksessa tulee ilmi lemmikkieläinten yleisyys roomalaisissa kodeissa sekä roomalaisten suuri kiintymys ja rakkaus lemmikkieläimiinsä. Erityisesti häkkilinnut olivat suosittuja lemmikkejä, ja etenkin yhteiskunnan ylemmät luokat olivat niihin ihastuneita. Niiden
kaupallinen arvo saattoi myös olla huomattava. Plinius kertoo keisarillisilla Britannicuksella ja Nerolla olleen kottaraisia ja satakieliä
lemmikkieläiminään. Ne oli opetettu puhumaan muutamia lauseita
kreikkaa ja latinaa.
Myös keisari Claudiuksen puoliso Agrippina nuorempi piti lemmikkinä rastasta, joka toisteli vieraiden lausumia sanoja ja lauseita.
Plinius kertoo Marcus Laenius Strabon kehittäneen ensimmäisenä
suureen muotiin nousseet aviaariot, joissa pidettiin suuria määriä
häkkilintuja. Näyttelijä Clodius Aesopiuksen aviaarion lintujen arvo
lähenteli 100 000 sestertiusta. Kauppareitit Intiaan olivat tuolloin
avoinna, ja niiden kautta papukaijat ja muut lemmikit levisivät Välimeren alueelle.
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Kaksi papukaijaa ja kyyhkynen kuvattuna roomalaiseen mosaiikkiin. Antero Tammiston mukaan vasemmalla on aleksanterinkaija ja oikealla kauluskaija. Roomalainen
mosaiikki Capuasta. Museo Archeologico Nazionale, Napoli.

Pilinius mainitsee Intiasta peräisin olevan vihreän papukaijan, jolla
joillakin yksilöillä on punainen rengas niskassa. Papukaija tervehti
keisareita ja toisti kuulemansa sanat, ja erityisesti viinissä (= viiniä
maistettuaan) se on vallaton (in vino praecipue lasciva). Villa Lanten kävijät tunnistavat heti lajin – sehän on Lanten yllä lentelevä
meluisa kauluskaija. Eikä sen käytöstavat näytä muuttuneen miksikään kahdessa tuhannessa vuodessa. Plinius tunsi myös talvehtivien
kottaraisparvien fenomenaalisen iltalennon Rooman kattojen yllä.
Tässäkään luonnonilmiössä ei ole tapahtunut muutosta kahteen tuhanteen vuoteen!
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Villa Livian huvilan seinäfreskoihin on kuvattu lintuhäkki asukkeineen. Pliniuksen mukaan
aviaariot tulivat muotiin keisariajan alkupuolella, ja niinpä Livian huvilan taiteilija on
halunnut lintuhäkillä ja lehvästöissä vapaana lentävillä linnuilla antaa vaikutelman isoista
aviaarioista. Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo, Rooma.

Kun tarkastelemme Naturalis historiaa kristinuskon ja valistuksen
hiomien silmälasien kautta, se todellakin näyttää olevan kokoelma
”lukemattomia satuja, myyttejä ja kummallisia tarinoita”. Pliniuksen välittämät käsitykset eläimistä ja niiden empaattisista kyvyistä
tuntuvat meistä naiiveilta ja jopa lapsellisilta. Vielä parikymmentä
vuotta sitten tutkijat suhtautuivat varauksellisesti eläinten kognitiivisiin taitoihin ja empatiakykyihin, ja koko aiheen tutkimiseen suhtauduttiin epäilevästi. Ihmiselle ominaisten piirteiden, kuten empatian,
löytyminen eläimiltä oli arka asia eikä vastannut meidän kristillistä
käsitystämme eläimistä. Vasta viime vuosikymmeninä on monilla
tieteenaloilla ja uusin menetelmin ryhdytty selvittämään, mitä yhtäläisyyksiä ihmisillä ja eläimillä on, kun aikaisempi tutkimus sensijaan keskittyi eroavaisuuksien korostamiseen. Plinius sitävastoin
ei tee eroa ihmisen ja eläinten välille. Hänelle on itsestään selvää,
että ainakin korkeammat eläimet – erityisesti nisäkkäät – tuntevat
iloa ja surua, pelkoa ja ahdistusta. Tätä taustaa vasten teoksen voi
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nähdä analyysina eläinten älykkyydestä ja kognitiivisista kyvyistä.
Lisäksi sekään mahdollisuus ei ole kokonaan poissuljettu, että antiikin ajan panteistiset ihmiset todella uskoivat eläimiin liittyvään
mytologiaan ja symboliikkaan. Se oli osa heidän uskontoaan ja tapa
nähdä ja kokea ympärillään oleva luonto. Oikeastaan Ovidiuksen
metamorfoositkin voidaan nähdä yhtenä antiikin panteistisen luontokäsityksen ilmentymänä.
Plinius tekee teräviä – nykyisin sanottaisiin evoluutiobiologisia
ja -psykologisia – havaintoja ihmisestä ja vertaa mielellään ihmistä
muihin eläimiin. Hän esimerkiksi huomauttaa, että erotuksena muista eläimistä ihminen ei osaa mitään opettamatta, ei puhua, ei kävellä, eikä syödä. Ihminen ei osaa omasta aloitteestaan mitään muuta
kuin itkeä! (Hominem nil scire nisi doctrina, non fari, non ingredi,
non vesci, breviterque non aliud naturae sponte quam flere.) Tämä
on varsin olennainen ja perustavaa laatua oleva havainto ihmisen
evoluutiobiologisesta kehityksestä. Nykytutkimus on näet osoittanut, että ihmisen kehittymisaika lapsesta aikuiseksi on pidempi kuin
millään muulla nisäkkäällä. Tämä ”pidentynyt lapsuus” mahdollistaa älykkyyden, oppimisen ja kognitiivisten kykyjen kehittymisen
paremmaksi kuin millään muulla eläinlajilla ja on ollut ihmislajin
evolutiivisen menestymisen salaisuus.
Plinius myös pitää eläimiä rehellisempinä kuin ihminen. Tämä
moraalinen näkemys tulee selkeästi esille luvussa, jossa Plinius pohdiskelee ihmisen seksuaalista käyttäytymistä. Samalla hän lausuu
mielipiteensä aikalaisia paljon puhuttaneesta keisari Claudiuksen
puolisoon Messalinaan liittyneestä ”skandaalista”. Plinius tekee terävän ja nykytutkimuksenkin vahvistaman havainnon, että ihminen
on nisäkkäistä ainoa eläin, joka on aina valmis paritteluun ja jolla ei
ole selkeää kiima-aikaa. Bonoboa (Pan paniscus) lukuun ottamatta
tämä pitääkin paikkansa. Tämän ihmisen lisääntymisbiologiaan liittyvän erityisominaisuuden ja siitä aiheutuvien yhteiskunnallisten ja
sosiaalisten ongelmien kanssa ovat kamppailleet kaikki maailman
uskonnot ja lainsäätäjät. Kyseinen ominaisuus on muokannut ehkä
enemmän kuin mikään muu monien uskontojen koodistoa, moraalikäsityksiä ja lakeja kautta koko ihmiskunnan historian. Seikka, jota
harvoin tulemme ajatelleeksi.
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Ihmislaji on ainoa eläviä jälkeläisiä synnyttävä kaksijalkainen.
Ihminen on ainoa eläin, jolla ensimmäistä parittelua seuraa
vastenmielisyys. [—] Kaikilla muilla eläimillä on vuosittainen
kiima-aika, mutta ihminen – kuten sanottu – parittelee päivän ja
yön jokaisena tuntina. Kaikki muut tuntevat tyytyväisyyttä pariutumisesta, mutta ihmiseltä tämä kyky puuttuu lähes kokonaan.
Keisari Claudiuksen puoliso Messalina, ajatellen että tämä olisi
todella kuninkaallinen triumfi, valitsi kilpailuun neidon, joka oli
kaikkein pahamaineisin prostituoitujen joukossa ja voitti hänet
kahdenkymmenen neljän tunnin kilpailussa tuloksella kaksikymmentäviisi. Ihmisrodun miehet ovat keksineet muotoja seksuaalisten halujensa tyydyttämiseen loukkauksilla luontoa vastaan,
sen sijaan naiset ovat keksineet abortin. Kuinka paljon enemmän me olemme syyllisiä tässä suhteessa kuin villit eläimet!
Hesiodos totesi, että miehillä ovat seksuaaliset vietit voimakkaina talvella, naisilla kesällä.
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Delfiiniratsastaja.
Roomalainen kolikko
vuodelta 74 e.Kr.

