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I(uu-uskomuksia er:äiden kansojen
heshuudessa.
Kirj. K. K-nen'
Kuun venho, taivaan kyltyyclen laiva purjehtii
y*futi maailrnaa. Kuun iarxalaiva voidaan natrcia
ir-aievalassa Vipusessa käynnin yhteydessä'

itamaltra kurita prdett,,i ta''uu" Ja maalr silnr''inä'
li-reikkalainen runous teki siitä yön silmän'
Ihmisten mielikuvitusta ovat asharruttaneet myos

kuun prtkut, joista keksittiin kummal[sia tarinorta'
Kuulukon iarina on meil1ä yiersesti tuttu' Kuunt.*"rf"- .tiinty'y nimeliä Rahko tai Rahkoo-Nlatti'
Altain kansoilia on seilainen uskomus, että ukkti
luul;;; oiitl it,"ittyöjä, kun taas eraät intiaanit
mukanaan'
jolla
koira
on
i.ä .iti metsämiähäksi, japanilaiset, mongolit ja
'-'tår,
Lurrtoista kiinalaisei,
elai"tloirit.t näkevät kuussa jänrt<sen, joka survoo
ja
kiiKalmukit
pääsiäismunia'
;""tri,ö; j; munii
sammaKon'
m)os
kuussa
nalaiset näkevät
Hottentotit antavat kuun kauniisti l<ertoa liuolekuussa
Jakuutit ovat näkevinään
-;;;;;;iirksesta.
Sarnanlaija
vesisankoa'
kaksi
;;": iolla on tankä
Euroo;1; krJh;; joutuneita vcdenkantajia on mvös
Kalevalassa
Ecldassa
;
,u,.oudesso, mm'
;;;;;il;J"
kuutar kutoo marntoita kankaita' Kansan. r,1t<om1k.
;;i esiintvä hedelmäpuunal<in' {leks.antelt
;;;il;
paratiisiin, jos-sa kasvoi *'l lt"il'l.lL
tuupri
3uuii
l'uu'
t ittista puuta-HelioS ja Selene, s'o' aurlnl(o Ja
paratiisissa lienevät olleet samat pu.ut'
R;;;;;r;;
^ärirrääiätt"-L"riitrtiin
hunaiu?

tävttä kuuta

:i-

Tavattomän monet ovat käsitvke1ämän tunnuksena' nuortumisen
Sade
iair,"ära, laatarinä ja kosteuden aiheuttajana'
on alkuisin kuusta, niin uskottiin"

.ait#Jr.i'"tiiär.tl.

ä;;;;llrit."

raakaValvonta tulee myös takaamaan tärkeiden elin-

Saksan
,i""äå" å*"oa""*ärtuisen jaon, jotta
j.a tuonnin tarve

äi;;;å;

saataisiin tasapäinoon

ja-kan-

rrå,"ftf* "aherr.*ään' Saisan teoilisuutta
jotta Saksa
räi"rär"ra'äi*."pit.itä on valvottava' Samoin on
sotapotentiaaliaan'
.i;#;i;; k.hittämään
tai vt.'itv isiä. t eteellisiä
;fläi;, "' äir."i.i" l rLitiåtalouäelliseen
toimintaan'
;i.i.*ia,
lorta liiityvät
'il"å,ir.tr"ttiti"'
muodostevarten
valvontaa
'" rt.
hallintokoneisto'
i

tuu.'u^iuu"alainen saksaiain'en
välttämättz on rvhdl'ttävä heti toimenpiteisiinsek-si'
hiilenami
ij
a
ko
si en
, ari,"r'iär' lii k:;vh;vk
iisäämiseksi
tuotannon
tuotannon 1u *u'tnrå-t1åen
suorittamiseksi
räia räittaåatta*irnpltn t'orj austen
laitoksissa'
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sopiviin tr-rir8. Valvo11ta,..,"oJ'o"' än iyhå1'ttävä valvontaa
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Saksan ulkomaisten saatavien

ia kävttöä varten.

maä
'".I''irr',,lrrnorrkorv,usta suorittaessaan
toitulee
jotta
se
.aiYita; ä;X;i[*t lni*u'"'nt'
tuiea' Hvväksvtvn
saa

;äär' ii*;;""ir."'pai" saatua tarpeelliset varat'
iäti"^^*rLs"*isåttsl annetaanensiJijassa tällaisen
Viennistä saadut t'tot tå1'tttaän
tuonnin maksamiseen'

I'eräti yieinen on se uskomus, että kuu.vailiu[taa
eläir"t"or"fåiamään. Kuu on varustettu sellaisella Brepelättävä"
on
se
että
;;lli:;it .1t"voima11a,

koska
,rnr.ru ei tyttöien sovi paljastua liuutamossa'
Guinean
L'ude*
tilaan'
i;';;;i,åiu'sir""ttu',
esitetään neitosten viettekuu
taruissa
;;p;;iri.i;

liianä.
"'äätytorriulaisten

käsityksen mukaan kuun iumala

Lappalaisilla on sama.usko

1'hä

""äi
Väåno1.,l uskååusten mukaan sieiut siir,i"Ci"1
toiset
";;;tfisissä.
iruåt luut rn, ioiset rangaistusta kätsimään'pirivät
filosofit
Pvthägoralaiset
[;ä"iil.
,'",ä"iiiä"
"Btat'aita
voi

ihmiseltäkiri
kuuta autuasten saarÅa'
ja
roomalaisten
vuoksi
Sen
kuuhun.
;;il.kttt
peittiv.ät
[..iif.uruitt.n lastenhoitajat huolellis.estiettä unis'f.uriu*ot.u
nukkuvat lapset' Otaksuttiirl'
kuun aiheuttamaa'
on
sakävnti
"-f;ä;;kur,., si.ppi on yleisenä taikaesineeu'i tunmuunnos s11nettu itämailla. Hwosen kenkä on vain
syrnpateetns'
il Prlr" ;;komuksia on merkittävä
toivomenestvstä
mille
Kaiklii,
tir." ,Xääir; ,iiii;. jtat"""
kvltuli
silloin
aikana;
;;ä ; ioimitettava
häät
viettää
villat'
jauhaa, ieipoa, keriä
toimi"#,'it*tt*,
vm. \Iatonohdat on o'åttuun, metsänhakkuu
sanoisivat
mottimiehet
r'ti'ahän
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vertauskuTässä on viitattu joihinkin runollisiilr ja

arheena
joiden aiheuttajana
vaeltajan;r
Ikuisctrl
årriJgo" loistava ,tii o" oliut'
vilil';että
ia matkamiehenä se saattaa vieläkin antaa r'tntraton
on
liikkumisala
åri.iilttrilrtr.1t., lonit'
5u".
meri. Uusia uskomuksia tuskin enää.syntyy'nrieluisasti

,ii;l;-kuvii.t-ii",

;l;; ;;;nttisia iari"oitu kuitenliin
muistellaan.
'^'i;;i"t" ja kuu on käsitetty kansojen uskomukon pidetty ankarana
r;;k"Åi;eljiksi. Aurinkoi taas
kuuta
;;ä;il-jl råt"in',
l""i'Ti*i:11.1'
on patmen'en'

iå.riirit"ra"n ja e1ämänantajana'.jo.ka opas ja lvht1'
vstävä'
il;äl;;;tu,ni'l"" ååparas
kutin palvonnan rinnalla
Iluinaisista u1o"iu

jol<a itämaiila oli
harrastettu ,rri"go" päl'o"t'u'on käsitetty
tavallista. Molemmat äivaankappäleet
Vanirin
paljon'
nalion tietäviksi, ft"t u "" näkeväi
- koska
muk"aan'
vaiheiclen
:ä'j,'t;'i;;äi;,ii;- k;; lähe1iä ihmiselämän kul,-,iiclerr,tarkkaileminÅ-äri
kohtaloon' uskottiin'
kua. Kuu vaikutti *lå' ittrr,littn
irrtialaisilla ja batrgyptiläisillä t ,, oii"åj"nlaskija'
'järjestäjä
viisautta
f,y'tä'nirt"i.iita aikojen ja
, 5:iii'hmiset luujoitanrerhit'
enteet
osoittivat monet
runollivat saaneensa sen juntalaita' Kre"ikkalainen
kuu'
kuinka
näe,
ii;; A.;1;;-'-"; ' "ät'ö
"'"1::i:islrpplna'
sään taivaan rannalla kapean3''^kaarevanasen verran
ir*ritä Jku'n'-' kuukauden ? Saatuaan
k1Y. neljättä päivaloa, että ," ,oi lt'ää' 'i-l''"tta' 1e
se.loistaa puolelta
vää kohti' Kahdtxt'"nitn' faiua"a
Sen
lätåi,r':, rt"rt"ätt f,uolivälissä tävdeltä'
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alinomaa vaihtelevat muodot ilmoittavåt, mikä päivd.
kuuliautta kulloinkin on." lämä vli zoclo vuotta
vanha tieto on 1ähellä Babl'lonian iuomisinnon kuuta,
jonka Koraanikin asettaa ajanmittaajaksi.
Seuraavassa esitteleurme eräitä uskomuksia, joita
eri kansoilla ou kuusta.
llun kuu on näkymättömänä, rriin tämä musta kuu
on käsitett1. lohikäärmeeksi, joka on syönyt vaion.
Valon jumala on harmaassa valaistuksessa taistelemassa petoa vastaan, jonka takaa uuden kuun sirppi
vä1ähtää. l{ustan l<uun vaihe on saattanut ajattelemaan auringon rnieheksi ja kuun naiseksi. Pimeinä
aikoina kuu viettää häitä. Auringon ja kuun oletettu
rakkausjuttu onkin askarluttanut r-turoilijan mieli-

kuvitusta vanhalta ajalta meiclän päiviimrne asti.
Uuclen kuun sirppi oli se alkuihrrisen kylkiluu, josta
Eeva luotiin. Itämaisten kansojen käsitys on siirtl'nyt länsimaihin. Luna kaipaa Heliosta.
Sumeerilaisilla ia seemiläisi11ä o1i suuri kuun
jumala Sin. Hän o1i viisas, valon ja enteiclerr aritaja
soturi, lääkäri,
lrarjanhoiclon ja viljelylisen edistäjä, avion huoltaja
tv1'rn. S;nitta oli suuri perhe, 7 puolisoa ainakin, 9
isin

o1i ajan rräärääjä, härkä, paimen,

tärtä ja o poikaa.
Itse auringonjumala Samas ja Tster Venus olivat
niitä. Sinin puoiisoita vlistetään nimityksillä "suuri
salaisuus", pr,'hän runort rouva, joka luultavasti o1i
kirjoituksen jumalatar.
Kuun puolisot olivat urhoollisia, armeliaita, kirkaskasvoiiia ja 1-stäväilisiä ja tekivät koko ihmiseiämän rniel11'ttäväksi. T:i1'ttä kuuta pidettiin kauneuden vertauskuvana.

t-aajal1e näkyy levinneen tapa tervehtiä r-iutta
kuuta, joka toi mukanansa onnea. \rotjakki tervehtii
sitä ottäen lakin päästään ja sanoen: Inuar antakoon
terveyttä ! Samaa tapaa ovat käyttäneet monet muut
kansät: muinaissuomalaiset, virolaiset, tanskalaiset,
ruotsalaiset, Perun ja Kalifornian intiaanit sekä
eräät neekeriheimot.
Vanha Väinämöinen tervehti uutta kuuta ja aurinkoa:
"Terve kuu kumottamasta,
kaunis kasvot näYttämästä,
päiväku1ta koittamasta,

aurinko ylenemästä,
nousit kullaisna käkenä.
hopeaisna ki'yhkYläisnä

eloilesi entiselle,
matkoillesi muinaisi1le."

Kun uuden kuun sirppi esiintyi, niin sitä tervehdittiin, koska se oli onnea tuopa. Varsinkirr oii tärkeätä ol1a jotakin kädessä, että voi toivoa lahjaa' Se
toi pyydön päähän peukalomme, onnen onketrlme
nenähän.

Muinaiset sumeerit ja seemiläisetkin tervehtivät
uutta kuuta, jonka ilmeityessä l<uninkaat heittäytf ir,-ät maahan ja tähdet riemuitsivat.
Babylonian leve1 sasteella kuu iL.nestf i laivan kaltaisena, jonka keuia ja perä olivat yhtä korkealla' Se
oli jumaiien laiva. Kuuri jumS-la Hermeskin on l<trltasauvalla varustettu yön kulkija.

Sotqvqnkileirien tutkimuskeskuksesso Riihimöellö on selv :::'
toistqtuhotto iuttuo. llmiqntoio on tehty koikkioon 2177. Ku , s,r
kuulustelu köYnnissä.

Pluharnettilaismaai lman

apostoli.
"Kotunoas-ta" hirj.

L. P-äd.

Jo Fransiskus Assisilainen teki matkan S11-riaa:
ja toisen Nlarokkoon saarnatakseen saraseeneille p;rannusta ja kristinuskoa. Varsinaiseksi e1ämän:e:-täväkseen otti kuitenkin evankeiiumin viemisen a--:hamettilaismaailmaan espanjalainen ylimys R a m c ::
L u 11, merkillinen persoonallisuus, hovimies, al;e-

misti, runoilija ja filosofi. Teoksissaan, joiden 1ur:::
jääntuhanteen, hän käsitteli filosofiaa, retoriikkaalogiikkaa, metafysiikkaa, lääketiedettä, juridiikkaz
teologiaa, astronomiaa, astrologiaa, matematiikka-.
y.m. Hän koetti luoda yleistieteen, jonka avui-a
kaikki kysymykset voitaisiin ratkaista. Se tapahtuis:
kirjairniston kirjainten merkillisellä 1'hdistelemisellä"
koska nämä hänen mukaansa sisälsivät kaikkien tieteitten alkuainekset. Tä11ä yleistieteellä hän vakavasti kuvitteli voivansa tehdä kristinuskolle suure:
palveluksen. Filosofia ei hänen mielestään saisi olla
-- kute, keskiaikana ajateltiin - vain teologian palvelijatar, vaan niiden tulisi ystävättärinä kulkea käsikädessä,
oikea tieto vahvistaisi uskoa. Eräs häner:
teoksensa oli vertauskuvallinen uskaunokirjallinen
konnollinen romaani "Blanquerna", jota on sanott'r
B u nyan i n "Kristityn vaeiluksen" edelläkävijäksr.
Ramon Luli syntyi v. 1235 l\{allorcan saarella ja
sai kasvatuksensa kuninkaallisten prinssien kanssa
Aragonian kuninkaan hovissa, jossa .sittemmin sai
hovilnarsalkan viran' Nuoruutensa ajan hän viet::
hurjaa ja hil1itöntä elämää' Mutta kun hän o1i 3ovuoiias,"hänessä tapahtui muutos. Hän rakastui kiihkeästi erään genualaisen aatelismiehen vaimooti'
Nähclessään tämän kerran menevän kirkkoon hän
ylimielislydessään karahutti ratsullaan hänen jä1-

