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Anto Leikola: Seitsenpäinen polyyppi ja muita esseitä

Kevyttä kesälukemista
tieteen tekemisestä
-#+--+;.+12+561676-+,#6'+8ȉ6osaa kirjoittaa
selkeästi, saati hauskasti. Suomen Tietokirjailijat
ry:n Warelius-palkinnollakin muistettu tohtori Anto
Leikola on poikkeus: hän ehti uransa aikana julkaista
useita kymmeniä kirjoja ja satoja esseitä sekä akateemisista aiheista että olemattomistakin olennoista
kuten kentaureista, seireeneistä ja vedenneidoista. Jo
pitkään eläkkeellä ollut tutkijaprofessori jatkaa yhä
kirjoittamista: Terra Cognitan kustantamana ilmestyi
tämä esseekokoelma tieteen tekemisestä ja –tekijöistä.
Leikolan päätoimialan biologian ohella teoksen
20 erillistä kirjoitelmaa käsittelevät mm. geologiaa, fysiikkaa sekä tieteenfilosofiaa. Renessanssin
valistusfilosofien Baconin, Descartesin ja Voltairen
aikalaisista hän nostaa esille mm. Bernard Le Bovier
de Fontenellen, jonka tieteenfilosofian skeptismistä
hän on poiminut mukaan toteamuksen: ”Olipa
ajatus miten naurettava hyvänsä, on vain löydettävä
keino ylläpitää sitä jonkin aikaa, ja kun siitä on
tullut riittävän vanha, se onkin jo sillä riittävästi
todistettu.” Tämä oivallus oli siis merkitty muistiin jo
silloin, kun kukaan tieteentekijä ei olisi voinut edes
kuvitella hyväksyttävän tieteelliseksi teoriaksi vaikkapa näkemystä, jonka mukaan kaikki elollinen syntyy
elottomista aineista sattumalta ja itsekseen, kunhan
vain aikaa on tarpeeksi.
Luontevasti Leikola keskittyy kuvailemaan erityisesti suomalaisten tiedemiesten saavutuksia mm.
Turun yliopistossa. Zacharias Topeliuksen mainitaan kirjoittaneen Kaarle Linnéstä mm. seuraavasti:
”Vielä kauan, hänen kuoltuaankin, muistelevat
lapset hänen nimeään, ja viisaat maailmassa sanovat
toisilleen: se oli mainio mies!”
Kasvien ja eläinten suuri luokittelija Linné ei kuitenkaan tiennyt vielä mitään soluista, kuten ei myöskään Darwin alkaessaan 27-vuotiaana maailman-

kiertäjänä tehdä havaintoja
lajien ilmiasun vaihtelusta
erilaisissa ekosysteemeissä
ja tulkitessaan havaintojaan
Malthusin väestöteorian
valossa. Vain puolitoista
vuotta häntä nuoremman Theodor Schwannin
keksimää soluoppia on myös niin pitkään pidetty
itsestään selvänä, että sen ensimmäisen esittäjän
nimikin on jäänyt unohduksiin. Kuten myös italialaisen Francesco Redin, joka jo paljon ennen Louis
Pasteuria oli ”todistanut”, että elämää ei voi syntyä
itsestään ”kuolleista” aineista kuten pastöroidusta
lihaliemestä.
Darwinismin kannattaminen ei kuitenkaan Suomessa haitannut akateemista uraa, vaikka mm.
1875 eläintieteen dosentiksi ja sittemmin professoriksi nimitetyn Johan Axel Palménin mainittiinkin
tukeutuneen paljolti ”darwinismin saksalaisena
apostolina” tunnetun Ernst Haeckelin oppeihin ja
(sittemmin väärennöksiksi osoitettuihin) alkionkehityksen morfologisiin piirustuksiin.
Biologian popularisointi ja darwinismi yhdistyivät
kiinnostavalla tavalla myös Gunnar Ekmanin 1919
julkaisemassa kirjassa: ”Mutta jos tauti on vaarallinen, hajottavaa laatua (kuten bolshevismi), täytyy
terveen yhteiskunnan ryhtyä viimeiseen keinoon,
kirurgiseen leikkaukseen (kapinan kukistaminen
asevoimalla). Joskus käy tarpeelliseksi kutsua vieras
kirurgi avuksi. Niin kuin organismille on myös
yhteiskunnalle tällainen leikkaus tuskallinen.”
Ilman tätä teosta en olisi varmaan tullut koskaan
edes tietämään, että Albert Edelfeltin kansainvälisesti
tunnetuin maalaus lienee Ranskan valtion häneltä
ostama Pasteurin muotokuva. 
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