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Mietteitä elämästä ja kuolemasta
Esitämme tässä muutamia pro

fessori E, Metchnikoffin, tuon 
kuuluisan tiedemiehen, lausuntoja 
ihmisen elämän eri puolista. Kun 
nämä hänen mietteensä olemme 
lukeneet, huomaamme niissä tavat
toman paljon ajattelemisen aihet
ta, näemme niissä suuren totuuden 
tuikahduksia.

Uskonto ja tiede.
On mahdotonta — sanoo Metch- 

nikoff —  olla yhtä mieltä niiden 
katissa, jotka hylkäävät tieteen et
siäkseen totuutta ja lohdutusta us
konnosta, mutta ei myöskään ole 
oikein halveksia näiden ihmisten 
mielipidettä tai kohdella heitä vä
linpitämättömyydellä. Ei myös
kään käy päinsä yksinkertaisesti 
vain sanoa, että ihmiset, jotka tun
tien ristiriitaisuuden elämisen toi
von ja kuoleman välttämättömyy
den välillä vaativat ratkaisua tälle 
kysymykselle, ovat liian vaativai
sia ja mahdottomia saada tyydyte
tyiksi.

Jos joku sanoo lääkärilleen: mi
nä kärsin nälkää ja janoni on sam- 
muttatnaton — niin lääkäri ei sano 
hänelle: "Niinpä kai, mutta on hy
vin moitittavaa olla sellainen ah
matti. Teidän tulee tahdonvoi
maanne ponnistamalla päästä hi
monne herraksi.”  E i ;  lääkäri ei 
sano niin, vaan hän tutkii potilaan
sa tunnollisesti ja koettaa mahdol
lisimman mukaan vapauttaa hänet 
noista epämiellyttävistä oireista, 
jotka useimmissa tapauksissa joh
tuvat sokeritaudista. Tiedemies
ten on meneteltävä samoin sellai
siin ihmisiin nähden, joissa elämi
sen halu herättää elämännälkää ja 
-janoa, ja tiedemiesten tulee nähdä 
se vaiva, että koettavat lieventää

heidän tästä johtuvaa kipuaan.
Kieltää ei voi, että tiede on hank

kinut suuriarvoisen tauteja koske
van tietomäärän ja keksinyt keino
ja niiden parantamiseksi ja ehkäi
semiseksi, mutta mitä tulee niihin 
vitsauksiin, joilta Buddha pyysi 
Isää häntä vapahtamaan

vanhuuteen ja kuolemaan,
niin on tiede vielä hyvin avutto
massa tilassa.

Epäilemättä on vanhuus hyvin 
surettava olotila, mutta senpä vuok
si juuri onkin välttämätöntä saat
taa se tarkan tutkimuksen alaisek
si, jos tahdotaan tunkeutua sen si
simmän olemuksen perille. Niin 
kauan kuin ei ollut minkäänlaista 
tietoa eri tautien todellisista syistä, 
ei voitu myöskään päästä niiden 
kimppuun, ja samoin on laita van
huudenkin,

Vaistomainen tunne sanoo meil
le, että vanhuudessa piilee jotain 
epänormaalia. Sen kehitys on jo
tenkin samansuuntainen kuin ovat 
naisten synnytyskivut, joilta vain 
hyvin harvat naiset säilyvät lapsia 
maailmaan hommatessaan. Ja  sa
moin kuin koetetaan helpottaa tai 
kokonaan poistaa synnyttämisen 
tuskallisuus, samoin on luonnollis
ta pyrkimys sen pahan poistami
seen, mitä me kutsumme vanhuu
deksi. Mutta nykyisin riittää ver
rattain lyhyeksi ajaksi vaikutta
maan laskettu huumausaineella ai
kaansaatu puolittaisen tunnotto
muuden tila poistamaan synnytys
tuskat, kun taas vanhuus on pit
källinen vaiva, jonka hävittämi
seen on paljon vaikeampaa keino 
keksiä.

Jos tahdotaan tehdä vanhuus to
dellisesti luonnonmukaiseksi, niin
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on välttämätöntä koettaa välttää 
ne turmiolliset seuraukset, mitkä 
johtuvat siitä, että meillä on

paksusuoli,
joka edistää vahingollisten mik- 
roobien kehitystä suolistossamme. 
Huolimatta kiru rgiian saavutta
mista suurista edistysaskeleista 
ei meidän aikanamme vielä voida 
ajatella paksunsuolen poistamista 
leikkaus veitsen avulla. Mahdolli
sesti voidaan jossain kaukaisessa 
tulevaisuudessa turvautua tuohon 
keinoon, mutta nykyisin on enem
män järjenmukaista suunnata hyök 
käyksemme niitä vahingollisia 
mikroobeja vastaan, jotka meidän 
paksuasuoltamme pitävät asuin
maanaan.

Se tapahtuu johtamalla hyödyl
lisiä mikroobeja sulatuskanavaan, 
eli toisin sanoen nauttimalla pii
mää, pidättymällä raakain ravinto
aineiden syönnistä ja nauttimalla 
vain sellaista ruokaa, mikä on kei
tetty tai paistettu tai muuten on 
täydellisesti steriliä {bakteereista 
vapaata). “ Ilkeitten mikroobien 
{ainoastaan väkevällä suurennus
koneella nähtäviä pikkueläimiä ja 
-kasveja) välttäminen ja piimässä 
puhtaaksi viljeltyjen mikroobien 
nauttiminen voi suuresti muuttaa 
suolieläimistöä ja -kasvistoa terve
yden säilyttämiseen nähden suotui
saan suuntaan. Tunnen ihmisiä ■—■ 
sanoo M. -— jotka seuraavat täl
laista ruokajärjestystä voiden siitä 
saneen hyvin.

Tiede ei siten nykyisessä epätäy
dellisessä tilassakaan ole suinkaan 
voimaton etsiessään estämis-, tai

ainakin lievennyskeinoja tuohon 
elimistön hitaaseen myrkyttymi- 
seen, joka aiheuttaa tärkein]päin 
soluj emme raihnaa utuni ista. Kun 
rappeutumiseen on syynä kuppa
tauti tai alkoholismi, on parannus- 
pyrkimykset tähdättävät niitä vas
taan.

On siis jossain määrin mahdol
lista muuntaa vanhuus ilmiöitä. 
Sensijaan, että vanhuus nyt on tus
kaili tien ja pelottava, voi siitä tul
la siedettävä ja  luonnollinen ja sa
malla tullaan kykeneviksi pitentä- 
mään elämänikää yli nykyisten ra
jojen. Useimmissa tapauksissa — 
arvelee Metchnikoff — pitäisi elin
vuosien luvun ulottua ~iljon yli 
sadan ja vain poikkeustapauksissa 
jäädä alle tuon rajan.

Kuoleman vaisto
on kätkettynä syvälle ihmisen mie
leen ja kuolema on tietoisuudes
samme mahdollisuutena. Jos ihmi
sen kehityksen kiertokulku seurai- 
si ihanteellista ja luonnonomaista 
rataansa, ilmenisi luonnollinen 
kuolemisen vaisto vasta silloin, 
kun aika on tullut, normaalin elä
män ja terveen, pitkäaikaisen van
huuden jälkeen.

M.utta todennäköistä on, että tä
män vaiston mukana seuraisi miel
lyttävä tunne, paljoa miellyttäväm
pi kuin kaikki muut, mitä me nyt 
olemme kykenevät tuntemaan. Eh
kä ei olemassaolomme tarkoituk
sen tuskaisa etsintä olekaan mitään 
muuta kuin epämääräistä sen tun
teen kaipuuta, mikä on luonnolli
sen kuoleman yhteydessä meillä 
odotettavana.
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