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Ranskalaisen keittiön salaisuudet

Syöminen ja juominen ovat Ranskan kansan hedo-
nististen pyrkimysten ankarin koetinkivi. Tämä ei mer_
kitse suinkaan sitä, etteivät ranskalaiset osaiai naut-
tia kaikista luojan antimista, mutta hyvällä keittiöllä
on näissä harrastuksissa ehdoton etusija. Ranskalai_
nen keittiö on maailman valioita ja on luonnollista,
että ranekalaiset itse pitävät omaa gastronomiaansa
parhaimpana, jopa ainoana, joka on tämän nimen ar-
voinen. Ranskalaiselle hänen keittiönsä merkitsee sa-
maa kuin korkea sivistys. Ateriat ovat hänen ajatus-
tensa keskeisiä kohteita, ja hän pyrkii pari kolme
kertaa päivässä tavoittamaan täydellisyyden sillä ai-
noalla alalla, joka meille kuolevaisille on mahdollista,
ruokapöydän nautinnoissa. Jo lapset opetetaan tunte-
maan viinejä ja ruokia, jotta heistä vottaisiin tehdä
sivistyneitä ihmisiä, hommes civilis6s, jotka nauttivat
ruokaa ja juomaa, sen sijaan että vain ahtaisivat vat-
saansa ravintoa.

Ran,skalainen keittiö on saanut voimakkaita vaikut-
teita renessanssiajan ltaliasta, jolloin ranskalaiset jou_
kot usein taistelivat Apenniinien niemimaalla. Naituaan
Firenzen rikkaasta Medicien suvusta ruhtinattaren
Henrik lV ei saanut ainoastaan runsaita myötäjäisiä
vaan myös mainioita kokkeja, joiden opastukset ja oi_
vallukset sittemmin tulivat ranskalaisen keittiön omai-
suudeksi. Suuret herkkusuut vakiinnuttivat 1700-luvul-
la ranskalaisen keittiön kulinaarisen kodeksin, ja
Brillat-Savarinin muistoa kunnioitetaan Ran.skassa jat-
kuvasti gastronomisen raamatun kirjoittajana.

Gastronomisen taiteen mysteereihin johdattaa mei-
dät Ranskan osalta hiljattain ilmestynyt teos Ranska-
laßen keittiön sa/aisuudet (WSOY, porvoo 196g, eng-
lanninkiellsen alkuteoksen toimittaneet Julia Child,
Louisette Bertholle ja Simone Beck, suomen-
taneet Kyllikki Villa ja Kirsti Ban.nikko). Ennen
muuta teos keskittyy antamaan reseptejä, joita kirjan
kannen mukaan on 670 ja nimiösivun mukaan 800.
Itse en ole jaksanut tarkistaa, kumpi luku pitää paik-
kansa.

Ranskalainen keittiö ei todellakaan ole tarkoitettu
sellaiselle, jonka mielessä on aina talousarvio, ajan
kuluminen ja vyötärön mitta. Varsinkin aikaa tarvitaan,
ei ainoastaan valmi.stamiseen vaan myös syömiseen.

Teoksen hyvät ruokaohjeet eivät tunnu vaativan sa-
nottavasti sellaista, mitä nyttemmi.n ei saisi Suomes-
takaan. Ehkäpä suomentajat ovat poistaneet hanka-
limmat reseptit, ja tästähän saattanee johtua nimiösi-
vun ja kannen välinen ristiriita. Turhaan etsimme teok-
.sesta vaikkapa etanoita ja ostereita. Vaikeasti han-
kittavia ovat Suomessa myös simpukat, mutta niiden
käsittelystä annetaan kyllä useita ohjeita.

Reseptikokoelmasta käy selvästi ilmi, miten monissa
ruokalajeissa ranskalaiset käyttävät viiniä tai muita
alkoholeja ruuan maun piristykseksi. Teoksessa anne-
taan aluksi alkoholijuomien käytöstä yleisiä sääntöjä
ja jokaisen reseptin kohdalla lisäksi erityisohjeita. Sil-
mämääräisen tilaston mukaan tuntuisivat Bourgognen
viinit olevan listalla useammin kuin esim. Bordeaux'n.
Ehkäpä tämä viittaa siihen, että Ranskan ga,stronomi-
nen keskus on juuri Dijonin ja Lyonin liepeillä.

Ruuan luonnetta ei korosta sen valmistamiseen
käytettyjen viinien tai alkoholijuomien alkoholipitoisuus
sinänsä, koska alkoholi yleensä keitettäessä haihtuu.
Aromi on tärkein ominaisuu,s, ja sen vuoksi tekijät ke-
hottavat käyttämään aina mahdollisimman hyviä laa-
tuja. Ellei hyvää viiniä ole tarjolla, on parempi jättää
viini kokonaan pois, sillä huono viini voi pilata hyvän
ruuan. Sekä ranskalaisessa koti- että ravintolakeittiös-
sä vierailleet kyllä väittävät, ettei tätä sääntöä aina
pidetä kunniassa. Suomalaiselle, joka itse haluaa pe-
rehtyä ranskalaisen keittiön salaisuuksiin, tulee tämän
säännön noudattaminen vieläkin kalliimmaksi kuin
ranskalaiselle. Meikäläiseltä tuskin voidaan tässä suh-
teessa vaatia täyttä puhdasoppisuutta, vaikka kirjan
tekijät ovatkin luonnehtineet kolme ankarinta rikosta
hyvää ruokaa vastaan: liiaksi vaivaa, liian kallista ja
ei sitä eroa kukaan huomaa.

"Ranskalaisen keittiön salaisuudet" on käsikirja. Se
ei juuri esittele kulttuurihistoriaa, ei kerro kaskuja eikä
liiku esseistisen henkevästi gastronomian eri vainioil-
la. Käsikirjana ,se antaa meille avaimen myös ruoka-
listan salakieleen. Jokainen ruokalaji esitellään sekä
suomalaisin että ranskalaisin nimikkein. Se on siis
samalla eräänlainen gastronomian sivistyssanakirja.

Keittokirjoissa olemme tottuneet melko niukkaan
sanastoon ja herkullisesta aiheesta huolimatta suh-



teellisen askeettiseen ja mehuttomaan kuvailuun.
"Banskalaisen keittiön salaisuudet" on kuitenkin
käännöksenä valioluokkaa, siis keittokirja, joka ei

luettunakaan aiheuta hyvän suomen kielen ystävälle

vatsanväänteitä.
ES.

o

En glantilaisten näkemyksiä alkoholismista

Englantilaiset lääkärit suhtautuvat useinkin välinpi-
tämättömästi alkoholisteihin, mikäli ollenkaan kiinnit-
tävät heihin huomiota. Näin sanovat englantilaiset psy-

kiatrit Neil Keesel ja Henry Walton kumoten

kuitenkin omalta osaltaan tämän väitteen hienolla kir-
jallaan, jonka nimi on yksinkertaisesli Alcoholism
.(Maccibbon & Key, London 1966). Nyttemmin on kirja

ilmestynyt myös suomeksi WSOY:n kustantamana.

Se on ilmeikkäimpiä niistä kansantaiuisesti kirjoite-
tuista kirjoista, jotka muistan lukeneeni. Kiitos on

ehkä liioiteltu, mutta dogmaattisia kirjoja on ilmes-
tynyt niin paljon. Tekijät viittaavat itse siihen, että
eräät AA:n vaikutuksen alaiset lääkärit ovat keskit-

tyneet pakonomaisesti juovaan alkoholistiin välittä-

mättä mui'sta. Alkoholiklinikka, joka voi osoittaa po-

tilaansa yksinomaan AA:han, allekirjoittaa täten jär-
jestön virheellisen väitteen, etteivät "maailman par-

haat lääkärit" voi auttaa alkoholistia.
Kirja sisältää mielenkiintoisia ajatuksia ja tietoja,

kuten esim. että skotlantilaiset, vain miesten käyttä-

mät pubit suosivat alkoholismia enemmän kuin viih-
tyisät englantilaiset, joissa käy sekä miehiä että nai-

sia; että antabus usein on avuksi fanaattiselle alko-

holistille; että irlantilaiset miehet ovat riippuvaisia äi-

distään ja että kohtuuton juopottelu tuli harvinaiseksi
Englannissa, sen jälkeen kun sitä alettiin pitää ala-

arvoisena. Erilaisia alkoholismiteorioita selvitellään
viisaasti, ja alkoholistityyppejä sekä alkoholismin ke-

hitysvaiheita kuvataan ei-mekanistisella tavalla. Uusim-
pia perheterapiaa koskevia teorioita ei käsitellä, vaikka

tosin sanoudutaan irti sentyyppisistä kategorisista väit-
teistä, että alkoholistin vaimon olisi jätettävä miehen-

sä rauhaan tämän koettaessa raitistua. Lähtökohtana

ovat sen sijaan ne henkilöt, joita juominen koskee.

Ko. kirjoittajatkin uskovat vain täydelliseen pidätty-

vyyteen, kun on kysymy's esim. toistuvaa muistinme-
netystä potevasta alkoholistista. Kuitenkin uskotaan

oir:eellisten alkoholistien pystyvän palaamaan hallit-
tuun juomiseen, jos varsinaiset sairauden aiheuttajat
saadaan poistetuiksi.

Hoido,sta kirjalla on vähemmän sanottavaa, mutta

se tuntuu noudattavan mallia, jonka mukaan terapia
aloitetaan lyhyellä oleskelulla sairaalassa, minkä Jäl-
keen seuraa klinikkahoitoa. Lääkärillä on keskeinen
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osa järjestelmässä, mutta ollaan tietoisia siitä, että
monet alkoholistit eivät halua tulla hoitoon, jos alko-
holismi tulkitaan persoonallisuu'shäiriön oireeksi. Tästä

syystä monet viihtyvät paremmin vankilassa kuin mie-

lisairaalassa, koska heidän tilaansa ensiksi mainitus-

sa paikassa pidetään käytösongelmana eikä sairau-
tena. Kirjoittajat huomauttavat, että mitä kehittyneem-
pi yhteiskunta, sitä useammin poikkeavaa tilaa nimi-

tetään sairaudeksi.
Teoksessa viitataan moniin tutkimuksiin, mm. ruot-

salaisiin. Suomalaiseen alkoholitutkimukseen ei ikävä

kyllä vielä ole päästy. Kirjallisuusviifteet on saatu

mukaan suomenkieliseen käännökseen, mikä lisää

kirjan käyttökelpoisuutta. Ruotsinkielisestä ne puuttu-

vat valitettavasti.
lngaliil Asbrberg

o

Rasputin - ryyppymieskö?

Grigori Basputinin, Venäjän pahan hengen, elämäs-

tä ja hurja.steluista on kirjoitettu vuosikymmenien ai-

kana toinen toistaan mustaavampia teoksia ja tekelei-
tä. Asialle on tällä kertaa lähtenyt itse Rasputinin van-

hin tytär Maria, joka perheestä ainoa.na selvisi hen-
gissä yli vallankumouksen myrskyjen. Maria Raspu-
t i n in isästään laatima muistelmateos, joka on aikai-
semmin käännetty ranskaksi ja englanniksi, on nyt

ilmestynyt saksaksi (Mein Vater Rasputin; avustaiana

Roberta Hipple. Stuttgart 1968). Odottaa vain so-
pii, milloin saamme suomen kielellä lukea tätä tarinaa,
sillä kovin raflaavan aiheensa takia se varmaan tääl-

Iäkin saisi lukiloita.
Teoksessaan tytär antaa isästään luonnollisesti ko-

vin kauniin ja ehjän kuvan - eri a,sia vain on, kuinka

objektiivinen tuo maailman murjoman isän uudelleen
muotoiltu kuva sitten on. Maria valittaa, että juuri nuo

lukemattomat aikaisemmat Rasputinia kuvaavat teok-

set ovat pesseet aivomme ja myrkyttäneet mielemme

Basputinia kohtaan ja siksi näemme hänessä pelkkää
pahaa. Tekijä katsoo välttämättömäksi antaa isästään

vihdoinkin oikean kuvan. Ja toden totta tuo perinnäi-

nen kuva muuttui. Kun aikaisemmin pidimme Rasputi-
nia kaiken pahan symbolina, niin kirjan luettuamme

tuntui siltä, että €ii.nä kerrottiin viattoman pyhäkoulu-

lapsen elontaipaleesta. Vaikutelma siirtyi siis toiseen
äärimmäisyyteen.

Puuttumatta sen tarkemmin teoksen muihin näke-

myksiin lienee kiinnostavaa vilkaista niitä - tosin pe-

rin niukkoja - tietoja, joita Maria Rasputin antaa isän-

sä juomatavoista ja yleensäkin alkoholinkäytöstä.
Heti aluksi Mär valittaa, että lukuisat aihetta käsi-

telleet kirjoittajat ovat täysin aiheetta syyttäneet Ras-

putinia liian varhain aloitetusta alkoholin väärinkäy-
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töstä. Asian laita näyttää kuitenkin olleen niin, että
vasta kotikylästään Pokrovskojesta Pietariin tultuaan
Basputin alkoi nauttia alkoholijuomia. Venäjän suu-
ressa pääkaupungissa olevassa luostarissa hänen mai-

nitaan nauttineen ensimmäisen lasillisensa viiniä. Ja

kun tuon tavan nyt kerran oli oppinut, niin eroon oli
tietysti vaikea päästä. Maria kertookin, että hänen

isänsä käytti myöhemmin elämässään runsaa6ti viiniä,
mutta ei koskaan snapseja tai muita vilnoJa.

Kuten tiedettäneen, kutsuttiin Basputin Pietariin Ve-
näjän hovin läheisyyteen siksi, että hänellä näytti ole-
van ihmeellinen taito parantaa rukouksen voimalla
tsaari Nikolai Il:n poika vaikeista verenvuototautikoh-
tauksista. Kaukaa Pyhän Venäjän sisäosista kotoisin
oleva talonpoikaismunkki oli tietysti tehtävä salonki-
kelpoiseksi ja sitä varten hänelle määrättiin opetta-
jaksi nuori aatelisrouva OIga Lohtina. Vaikka Basputin
aluksi oli opettajaansa kohtaan kovinkin vällnpitämä-
tön ja vastaan pyristelevä, teki suurkaupungin löyhä
moraali ja viini, jota hän tuolloin käytti jo päivittäin,
sen tepposen, että Rasputin huomasi - kuinkas muu-
ten - Olgasta tulleen hänen ensimmäinen rakastajat-
tarensa.

Kun Rasputinin ja hänen perheensä elämä Pieta-
rissa sittemmin alkoi vakiintua, tuli hänelle tavaksi yk-
sinkertaisten aterioittensa yhteydessä nauttia lasilli-
nen madeiraa ja "uskomattomat määrät teetä". Mutta
tuo normaali päiväjärjestys ei ollut pltkäaikainen, sillä
Venäjän liityttyä mukaan ensimmäiseen maailmanso-
taan, alkoi myös Rasputinin olo käydä tukalammaksi.
Venäjän armeijan heikko menestys rintamalla ja tsaa-
rin itsevaltainen hallintojärjestelmä aiheuttivat kansas-
sa bAr'tymättömyyttä hallitsi.laan, jonka katsottiin ole-
van täy,sin Rasputinin talutusnuorassa. Siksi painostus
ja uhkaukset Rasputinia kohtaan lisääntyivät ja ainoa
pakotie synkästä todellisuudesta näytti hänelle olevan
viini. Tytärkin myöntää, että isä tuona aikana joi aivan
liikaa.

Perhepiirissä ei Rasputinin lisääntynyttä viininkulu-
tusta sen kummemmin noteerattu, koska tiedettiin hä-
nen perin tukala asemansa. Eikä tuosta juomisesta sen
suuremmalti tuntunut haittaakaan olevan. Ainoa ero oll
siinä, että Rasputin ei juopuneena kotiin tullessaan siu-
nannut perhettään eikä toivotta.nut hyvää yötä, vaan
kömpi vähin äänin kamariinsa. Sikahumalassa ei Bas-
putin koskaan ollut, vaan pääsi aina yksinään portaat
ylös ja vuotee 'sitä ennen riisuuduftuaan.

Viha Rasputinia kohtaan nä§i myös häntä vastaan
suunnatulssa murhayrityksissä. Vuonna 1915 oli hänen
henkensä hiuskarvan varassa, kun eräs murhaajakan-
didaatti päätti sekoittaa myrk§ä hänen viiniinsä. Kävi
sitten kuitenkin niin, että valtakunnan tiukka alkoholi-
politiikka tuli Basputinin avuksi. Alkoholijuomien saa-
minen oli nimittäin lain määräysten takla tuolloin ko-
vin vaikeaa, joten murhaajan täytyi viinin puuttuessa

sekoittaa myrkky Rasputi.nin perheen käyttämään mai-

toon. Kun sitten tämä kohtalokkaalta vaikuttava ateria
oli alkamassa, annettiin aluksi - eläinystäviä kun ol-
tiin - maitoloraus pöydän vieressä naukuvalle kissal-
le. Mutta kissapa heittikin heti henkensä ja näin mur-

hayritys palja,stui Rasputinille.
Alkoholilla oli selvä osuus myös Basputinin mur-

haan joulukuussa 1916. Häntä vastustavan ryhmän
johtaja, ruhtinas Felix Jusupov, kutsui Basputinin luok-
seen murhatakseen hänet. Murha oli suunniteltu myr-
kyttämällä tapahtuvaksi ja sik'si tarjolla oli myr§tet-
tyjä leivoksia ja viinejä. Tapansa mukaan Rasputin
sitten Joikin hänelle varattua viiniä useita lasillisia.
Mutta suurikaan myrkkymäärä ei tappanut, vaan tar-
vittiin vielä useita laukauksia, ennen kuin henki jätti
hänen vahvan ruumiinsa.

Tietyin varauksin saa siis 'suhtautua tähän Basputi-
nin q tären muistelmateokseen. Sitä lukiessaan huo-
maa, että kaikki vanhat käsitykset Rasputinin alkoho-
linkäytöstä Ja moraalisesta tasosta ovatkin erheellisiä.
Mutta myös muita myyttejä se mur'skaa. Kukapa meis-
tä tiesi esimerkiksi, että tuon suurikokoisen, tuuhea-
partaisen miehen lauluääni olikin - tenori!

Seppo Zetterberg

Pohjoiset luonnonkansat ia alkoholi

Arktisten alueiden luonnonkansojen juomatavoista ei
ole paljoakaan kirjoitettu. Viime vuoden lopulla ilmes-
tyi kuiienkin kaksi teosta, Erno Paasilinna: Kau-
kainen pohjola (Karisto, 324 s.) ja Gerald W. K u s s:

Matka miesten maahan (Kirjayhtymä, 162 s.), joissa

on hajatietoja ja havaintoja napaseudun asukkaiden
'all(oholikulttuurista'.

Erno Paasilinnan teoksessa on otteita monien tut-
kimusmatkailijoiden ja kirjailijoiden kuvauksista, Hero-
doksesta A. E. Nordenskiöldiin, Boald Amundseniin ja

Halldor Laxnessiin. Näistä kuvauksista käy ilmi, että
pohjoiset luonnonkansat - t§ukt§it, eskimot, lappa-
laiset - ovat kaikkein helpoimmin taivutettavissa pal-
veluksiin viinalla. Miesten tavatessa on yhteisenä pu-

heenaiheena vain kalasaaliit ja viinat. Viinaa (tai väke-
viä juomia) ei juoda pikarilla, vaan kipottain. Sitä juo-

daan niin paljon, että tullaan sairaaksi, oksennetaan
ja syljetään verta. Juomat, joita käytetään, ovat väke-
viä. Niinpä esim. t6ukt§ien kielellä ryyppy on rum joh-

tuen englantilaisesta sanasta rum (rommi).

Tutkimusmatkailijoista tuorein on meille hyvin tuttu
irlantilainen humoristi Gerald W. Kuss. Hän kuvaa
Gronlannin eskimoiden juomatapoja, humoristiksl var-
sin vakavasti. Hän toteaa, että eskimot eivät ole oppi-
neet vielä rahankäyttöä. Niinpä eskimomies voi ostaa

o



koko viikkopalkallaan purukumia tai viinaa. Tämän jäl-

keen voi kuva olla seuraavanlainen:
"Valaanluuportilla levisi humalainen eskimo yhtäkkiä

rappusille pitkin pituuttaan' Viinapullo pyöri kaukana

tiellä. Sen etiketissä näytti olevan teksti: 'PBO PATBIA

- Produce of Denmark"

- Hehän ovat mieleltään pelkkiä lapsia, Edith, mut-

ta että he ovat niin pohjattoman julrnia, kaakatti rouva,

joka oli antanut koiran herkutella kermajäätelöllä'

Hetkeä myöhemmin paikalle aJoi kuorma-auto; kaksi

nriestä, jotka olivat pukeutuneet melkein kuin palo-

sotilaat, heilauttivat juoppolallin lavalle ja ajoivat tie-

hensä."
Arktisten seutujen miehet kieltämättä muistuttavat

metsänotuksia. Lähellä luontoa ovat naisetkin, mikäli

on uskomista Kussin kuvauksia Grönlannin yöelämästä'
Eil.

o

Hyvä ruotsalainen olut

Ensimmäinen osa teoksesta Abts historia i Sverige
(Oluen historia Ruotsissa) on ilmestynyt Almqvist &

Wiksellin kustantamana. Sen on kirjoittanut insinööri

Harald Thunaeus, jonka sanotaan tietävän enem-

män oluenJakelun htstoriasta kuln kukaan muq Ruot-

sissa. Kirja ,sisältää valtavan määrän hauskoja ja mie-

lenkiintoisia tietoja panimoelinkeinosta ja oluen kulu-

tuksesta siihen liittyvine seremonioineen aina vanhim-

mista ajoista 1600-luvun loppuun. Fil.tri Alf Aberg
kirjoittaa esitelles,sään kirjaa Svenska Dagbladefissa
(28. 2. 1969) mm.:

Miten kauan ihmiset ovat valmistaneet olutta tässä

maassa? Kaikesta päätellen täällä on ollut olutta yhtä

kauan kuin talonpoikiakin. Luultavasti opimme tämän

taidon muilta kansoilta, ja oluen käyttö lienee alka-

nut samoihin aikoihin kuin maanviljelys. Egtvedistä

Jyllannissa on löytynyt 3 500 vuoden vanha tammi-

kirstu aikaisemman pronssikauden ajollta. Siinä oll

naisen ruumis ja hänen jalkojensa viereGsä astia,

Jonka todettiin sisältäneen jotakin juomaa. Analyysin

mukaan oli kysymys oluenkaltaisesta juomasta 
- si-

man, marjaviinin ja oluen sekoituksesta - 
joka oli

maustettu suomYrtillä.
Tiedämme kansan keskiajalla juoneen katkeraa ja

voimakkaasti maustettua olutta, joka ei olisi meidän

makumme mukaista. Kuten Egtvedissä teh§ löytö

osoittaa, suomyrttiä käytettiin katkerana mausteena io
pronssikauden oluessa. Tämän tärkeän löydön lisäksi

ei tosin ole suoranaisia todisteita ,§iitä, että muinais-

pohjoismainen olut olisi ollut maustettua, mutta kuten

Harald Thunaeus mainitsee, useat luonnonvaraisten

kasviemme kansanomaiset nimet viittaavat siihen, että

niitä vanhastaan oli käytetty oluen mausteina.
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Keskiajalla olutta ruvettiin maustamaan humalalla,

joka korvasi suomyrtin. Cistersiläismunkit näyttävät

tuoneen humalan Ruotsiin. He viljelivät humalaa en-

simmäisissä luostareissaan, Alvastrassa ja Nydalassa'
joista se levisi yli koko maan. Uusi kulttuurikasvi oli

laisea suojattu, ja kaupungeissa ja herraskartanoissa

sitä alettiin 1500-luvulla käyttää oluen raaka-aineena

suomyrtin asemesta. Mutta talonpojat pitivät kiinni

suomyrtistä. Thunaeus viittaa vanhaan lauluun, jossa

eräs tanskalainen valittaa: "Pääni on niin kipeä, en

iaksa liikuttaa jäseniäni, olen juonut voimakasta Taa-

lainmaan suomyrttiolutta." Saman kokemuksen LinnÖ

sai Guomyrttioluesta kaksisataa vuotta myöhemmin

Skoonen matkallaan. Suomyrtistä olut tuli karvaaksi

ja väkeväksi, hän sanoo, ja aiheutti paljon päänsär-

kvä.

Tekemällä olut katkeraksi se saatiin säilymään

kauemmin. Mutta suomyrttiä ei käytetty vain pilaan-

tumisen estämiseksi. Vanhojen olutkirjailijoiden mu-

kaan hapan olut voitiin parantaa lisäämällä siihen

suomyrftiä ja myös koiruohoa - olihan yksinkertai-

.nen keino peittää huono maku voimakkailla mausteil-

la. Mutta ottamatta huomioon tätä mausteiden käyt-

tötapaa on todettava, että ruotsalaiset aina suurval-

takauden loppuun tarvitsivat voimakkaasti maustettua

olutta.

Olutlajien voimakkuus ja alkoholipitoisuus vaihteli.

Thunaeus, joka oli tutkinut erilaisia 1500-luvulta pe-

räisin olevia valmistusohjeita, sanoo Danzigin oluen

eli pryssingin olleen kaikkia muita oluita väkeväm-

pää. Kauniin ruskeanpunaisen juoman kantavierrevä-

kevyys oli 50 o/o, ja tämä olut oli sitkeää kuin sii-

rappi. Se oli kaikkien muiden oluiden ku'ningatar, sa-

noo eräs saksalainen kirjailija, ja Ol'aus Magnuekin

toteaa pryssingin vievän voiton. Luonnollisesti sitä

juotiin vain pienin annoksin. Linnoissaan ja kuninkaan-

kartanoissaan oluenystävä Kustaa Vaasa valmi'sti her-

raolutta, jonka väkevyys oli kokonaista 17 /s. Sen

jälkeen tuti voutiolut (14 o/d, knaapiolut (11,5 %), lal-

va- ja virkamiesolut (8,5 /s) ja ruokaolut (noin 5'5 %).
Tämä viimeksl mainittu luku on erityisen mielenkiin-

toinen, koska ruokaolut eli kalja on säilyttänyt 16
o/e:n väkevyytensä aina meidän päiviimme saakka.

Oluella oli tärkeä sosiaalinen tehtävä. Sitä juotiin

pidoissa sekä avioliiton solmimisesta, vihamiesten so-

pimisesta ja päälllköiden vaalei'sta päätettäes§ä. Se

opetti runoilemaan ja antoi viisautta, se selvitti aia-

tuksia ja innosti korkealle tähtäävien suunnitelmien

laatimiseen. M,utta ennen kaikkea se oli ystävysten vä-

linen yhdysside. Turvattomaesa maailmassa oli tär-

keää, että naapurit usein tapasivat ia ilmaisivat toi-

silleen ystävälliset tunteensa kannujen ja pikareiden

kilistessä. Seurajuominen oli yhteiskunnallinen velvol'

lisuus, uhri yhteenkuuluvuuden alttarille.
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Olutta tarvittiin, jotta asiakirja,sta tulisi laillinen tai
sopimuksesta sitova. Kun perijä sai haltuunsa kuol-
leen omaisuuden, juotiin perintöolutta. Kun vastasyn-
tynyt oli kastettu, juotiin lapsiolutta ylpeän isän juh-
limiseksi. Kihlausolutta tarvittiin kihlauksen laillistami-
seksi, ja kauan säilynyt tapa juoda morsiusolutta vah-
visti sen, että aviomies oli suorittanut kunnollisen mak-
sun vaimostaan.

Kun Ruotsi oli käännytetty kri,stinuskoon ja kylään
oli rakennettu kirkko, sai olut uusia sosiaalisia tehtä-
viä. Tullessaan vihkimään talonpoikien rakentaman
kirkon piispalla sai olla enintään kaksitoista miestä
saattuessaan. Talonpoikien tuli tällöin varata ruokaa ja
kolme tynnyriä olutta, jotta kaikki kävi,si nii.n kuin piti.

Saksalaista olutta on aina pidetty ruotsalaista pa-
rempana 

- ehkä suuremman alkoholipitoisuutensa
vuoksi. Kustaa Vaasa yritti vähentää ulkomaisen oluen
tuontia valmistamalla sekä hampurilaista olutta että
pryssinkiä Upsalan ja Tukholman linnan panimoissa.
Laivastolla oli oma panimonsa.

o

Alkoholismi ja oraalinen passiivisuus

Michiganin yliopiston tutkijat H. M. Wolowitz ja
M. J. Barker (Quart. /. Srud. A/c.29:592--897,
1968) luonnehtivat alkoholin vaikutuksen ensi kädessä
pahaa oloa lievittäväksi ja sen vuoksi eräänlaiseksi
vajavuudentunnon muuntajaksi. Juominen vaikuttaa mo-
niin sielullisiin tiloihin; kaikkein ilmeisimmin ristiriita-
tilanteen oivaltamisen alentajana sekä jännitys- ja tus-
katilojen että syyllisyyden tunteen lieventäjänä auttaen
juojaa tointimaan muuten ylivoimaisen hankalissa ti-
lanteissa huolettomammin.

Koska niin monet ihmiset juuri tästä syystä käyttä-
vät päivittäin alkoholia, H. S. Sullivan on huomautta-
nut arvelevansa, että alkoholi on ollut merkittävämmin
kuin mikään muu inhimillinen keksintö länsimaiden jat-
kuvan olemassaolon ja kasvun perustana. Hän pitää ai-
van todennäköisenä, ettei mlkään niin monimutkainen,
ihmeellinen ja hankala yhteiskuntajärjestys olisi pysy-
nyt niin pitkään voimassa, että se ehti tulla kaikkien
huomion kohteeksi, ellei suurella osalla onnettomista
kansalaisista olisi ollut tuota ihmeellistä kemiallista
suojamuuria, jonka taakse paeta sietämättömiä tai le-
vottomuutta aiheuttavia ongelmiaan.

Alkoholipotilaiden kliininen tarkkailu, samoin kuin
kokemus- ja käyttäytymishavaintoihin perustuvat tut-
kimukset viittaavat kuitenkin muunkinlaiseen rajun ja
kohtuuttoman juomisen motivointiin. Sielullisten tuska-
tilojen lievittämisen lisäksi juopumus suo joillekin ai-
van henkilökohtaisen, toiveiden mukaisen sielullisen

kokemuksen. Nämä positiivisina arvostetut kokemuk-
set voidaan kuvata eri asteisina mieluisan päihtymisen
tunteina ja leppoisan, sisäisen lämmön hehkuna, ts.
ajatuksen utuisuutena, joka suo onnellisen välinpitä-
mättömyyden, täydellisyyden ja rauhan tunteen. Tämä
on oraalisen passiivisuuden merkeissä tapahtuvaa suh-
teellista ärsykkeistä vapautumista.

On mielenkiintoista havaita, että cocktail-lounaiden
ja baarikäyntien henki viittaa samaiseen oraalisen pas-
siivisuuden tyydyttämiseen. Valaistus on hämäränpeh-
meä, jutellaan puoliääneen, suuhunpantavasta huolehtii
huomaavainen baarimikko, joka muistaa asiakkaansa
maun ja tuo tulitikut juuri parhaiksi, kun savuke on sy-
tytettävä.

Lapsuusaikaisen oraalispassiivisen kauden tyydy-
tystä tuottavat kokemukset keskittyvät syömiseen. Tä-
hän kauteen assosioituu viehtymys kosteaan, makeaan,
pehmeään, mietoon, täyteläiseen ja kypsään mieluum-
min kuin niiden vastakohtiin: kuivaan, karvaaseen, ko-
vaan jne. Tämän lisäksi imeminen, juominen ja nielemi-
nen on mieluisampaa kuin pureminen ja pureskelu.

Tämän mieltymyksen mittaamiseksi Wolowitz ja
Barker laativat 103 makuparia (raaka/tuore, makea/
hapan jne.) käsittävän FPl-testiluettelon (Food Pre-
ference lnventory), jossa korkeat luokitusluvut merkit-
sivät oraalispassiivista ja matalat oraalisaggressiivista
mieltymystä; keskivaiheille jäävät luokitukset eivät
osoittaneet selvää mieltymystä kumpaankaan suun-
taan.

Jotta voitaisiin todentaa alkoholistien oraalinen pas-
siivisuus, valittiin testattavaksi 30 miesalkoholistia;
vertailuryhmäksi otettiin 3O miespuolista ei-alkoholis-
tia. Ennusteen mukaan alkoholistien luokitukset kiipe-
sivät merkitsevästi korkeammalle oraalispassiivisuu-
den puolelle kuin vertailuryhmän.

FP|-tutkimus paljasti edelleen, että oraalispassiivista
tai -aktiivista mieltymystä ravintoon voitiin tottumuk-
sen avulla muuttaa siten, että koehenkilön käskettiin
mieltää jotakin sitkeätä tahi jotakin pehmeätä, jolloin
FPl-arvot merkitsevästi muuttuivat mielteen suuntaan.
Tämä tulos pani epäilemään, tokko alkoholistiryhmän
suurempi oraalinen passiivisuus olikaan kaikille alko-
hotisteille ominainen - kenties se olikin vain hoito-
paikasta vapaaehtoiseen riippuvuussuhteeseen ruven-
neille, tavallaan oraalispassiivisiksi suostutelluille po-
tilaiile kuuluva ominaisuus.

Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi katsottiin tar-
peelliseksi koota ryhmä tapajuopoiksi luokiteltavia
henkilöitä, jotka eivät kuitenkaan katsoneet olevansa
hoidon tarpeessa. Heidän FPl-arvojaan oli verrattava
aikaisemmin tutkittujen ei-alkoholistien arvoihin, jotta
nähtäisiin vastaavatko FPI-tulokset toisiaan.

Tähän tarkoitukseen tavoitettiin todellinen suurperhe,
jonka jäsenistä muutamat olivat alkoholisteja. Kukaan
heistä ei milloinkaan ollut hakenut apua alkoholismiin-



sa eikä näin ollen voinut olla oraalispassiivinen min-
kään muun kuin oman juomatapansa vuoksi. Alkoholis-
tiksi määriteltiin - Kellerin mukaan - terveyttään, so-
siaalista ja taloudellista asemaansa vahingoittavaan
juomiskierteeseen toistuvasti joutuva henkilö.

Perheen 23 tutkitusta jäsenestä 14 (7 naista), keski-
ikä 45 vuotta, oli alkoholisteja ja 9 (6 naista), keski-
ikä 38 vuotta, kuu,lui ei-alkoholisiina vertailuryh,mään.
Koska tässä perheessä oli useita alkoholisteja, odotet-
tiin heidän FPl-arvonsa eli oraalisen passiivisuutensa
olevan korkeamman kuin ensiksi tutkitun vertailuryh-
män.

Jotta kokeen tarkoitus ei paljastuisi, suostui eräs
perheenjäscnistä yliopistollisen oppikurssinsa varjolla
antamaan koko perheelle FP|-arvot. Näin saatiin tä-
män ryhmän FPI määritellyksi ilman, että he lainkaan
tiesivät sen mahdollista yhteyttä alkoholiongelmaansa.

Vaikka tutkittavat ryhmät olivatkin pieniä, kävi kui-
tenkin ilmi, että alkoholistiperheen FPl-arvot olivat
merkitsevästi korkeampia kuin ei-alkoholistiperheessä.
Eri sukupuolten arvot eivät sen sijaan eronneet mer-
kitsevästi toisistaan eikä myöskään ikä osoittautunut
asiaan vaikuttavaksi tekijäksi.

Perheenjäsenten keskinäinen vertailu kasvuikäisinä
ja avioitumisen jälkeen oli ehkä vieläkin antoisampi
ravintomieltymykseen vaikuttavien ulkonaisten tekijäin
tutkimisessa.

FPI-tutkimus tuki alkoholisteista tehtyjä sairaala-
havaintoja: alkoholistit ovat passiivisia, riippuvaisia ja
ärsykkeitä paetessaan oraalista varhaiskauttaan elä-
vän lapsen kaltaisia. Tämä pako ilmenee osaksi Jo
ajoittaisena kohtuuttomana juomisena, joka tavallisten
vaikutustensa lisäksi lievittää ahdistuneisuutta ja es-
toisuutta tehden juomarille samalla mahdolliseksi ko-
kea itsekylläisen, narsistisen täyttymyksen tunteen:
hän saavuttaa hetkellisen rauhoittavan tasavertaisuu-
den ympäristönsä kanssa samalla kun aikaisemmat
passiivisen mielihyvän elämykset uudistuvat ja virkis-
tyvät. - Nämä tasavertaisuuden ja mielihyvän tunnot
eivät vain pys§ alkoholistin sielunmaisemista liuku-
maan häntä ympäröivään maailmaan eikä ihmisiin: ul-
kopuolisten kannalta katsoen nuo tunnot muuttuvat
useinkin päinvastaisiksi, eriarvoisuuden ja paheksumi-
sen tunteiksi. Ja jälleen on uusi ristiriitatilanne ihmisten
välistä kanssakäymistä vaanimassa. Ehkäpä näitä risti-
riitatilanteita voitaisiin harventaa, jos äidit, morsiamet
ja vaimot rupeaisivat tässä esitetyn perhetutkimuksen
tulosten rohkaisemina muuttamaan läheistensä oraalis-
passiivista FPI-arvoa oraalisaktiiviseksi ravintomielty-
myksiä muokkaamalla.

KS.
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Kannakselaisia Pietarissa

Ennen kuin Leningrad otti Kannaksen sotilaalliseen
vaikutuspiiriinsä, oli Pietari viime vuosisadalla muodos-
tunut tämän alueen taloudelliseksi magneetiksi. Kan-
naksen talonpojat saapuivat 180O-luvulla Pietariin töi-
hin, rahdinajoon tai kaupantekoon. Pietarin vaikutuk-
sesta Kannaksen elämään on fil.lis. Greta Karste-
L iikka n e n kirjoittanut liaensiaattityönsä: Pietari-
suuntaus kannakselaisessa e/ärnän kentässä l8Mlu-
vun loppupuolelta vuoteen l918 (Kansatieteellinen ar-
kisto n:o 20, Suomen Muinaismuistoyhdisty's, Helsinki
1968). Oli luonnollista, että kannakselaiset talonpojat
ja ajurit joutuivat matkoillaan monin tavoin tekemisiin
myös votkan kanssa. Siitä muutamia poimintoja teok-
sen sivuilta.

Kirjoittaja antaa hyvin yksityiskohtaisen kuvauksen
Pietarin-matkan kulusta. Taipaleella pysähdyttiin hart-
soonaan lepäämään ja murkinoimaan. Siihen kuului
ruokatilan lisäksi tavallisesti isotupa, jossa yövyttiin
luteiden ja torakoiden seurassa laveereilla. Liikettä oli
jatkuvasti, ihmiset tulivat ja menivät. Makuuvaatteita
ei tarvittu. Lepo oli maksuton, kunhan vain käytettiin
hartsoonan antimia. Suomen puolella ei näissä yleensä
tarjoiltu viinaa, mutta muualta hankittua juomaa sai
kyllä nauttia, kunhan ei vain rähjännyt. Talviteiden var-
silla oli ajomiesten ja hailinpyytäjien virkistykseksi
myös Suomenlahden jäällä teeputkia, joista sai viinaa-
kin teen joukkoon. Ruoka oli entisajan Pietarissa pal-
jon halvempaa kuin Suomessa. Poltinnikalla (50 kopee-
kalla) sai syödä "viisin viinoin" yllin kyllin ensi luokan
paikassa. Useilla oli kuitenkin omat eväät mukana.

Makuulavitsalla oli muuten hyvä nukkua, mutta jos-
kus sattui yläpuolelle juopunut, joka sieltä oksenteli
ja laski ehkä muutakin. Alalaveerilla saattoi oleskelu
muodostua silloin hyvln epämukavaksi. Nuoret reippaat
miehet juuri sen vuoksi kiipesivät nukkumaan yläpo-
lalle, vaikka ilma siellä oli hien ja tökötillä voideltujen
valjaiden lemun kyllästämä.

Tavallisesti Pietarin-kävijä toimitti ensin asiansa, möi
ja osti, ja jos oli aikaa, nautti tsajut ja otti pikku ryy-
pyn. Pitkiin juopotteluihin ei yleensä ollut aikaa, mutta
viinapullo tavallisesti hankittiin matkaevääksi ja siitä
maisteltiin taipaleella hevosta syötettäessä.

Talvisaikaan saapuivat raasselit, välittäjät, merelle
ostamaan apajia. Usein saalis myytiin huutokaupalla,
joskus urkom, ts. ennen kuin apaja oli nostettu jäälle.
Venäläiset olivat kovia tinkimään, ja usein kului kauan,
ennen kuin varsinaiset litkat juotiin kaupan vahvistuk-
seksi. Jos kalastaja oli tuonut saaliinsa Pietariin asti,
juotiin harjakaiset trahteerissa. Näiden menojen aikana
vasta maksettiin rahat. Litkat voitiin laittaa myös jäällä,
sillä raasselit toivat tavallisesti tullessaan sorokoskan
(pullon) tai parikin votkaa vakituisille myyjilleen. Ka-
lastuspaikoilla oli usein myös inkeriläisiä pientä rihka-o



98 ALKOHOLIPOLITIIKKA

maa kaupalla, ja heiltä saattoi saada viinaakin. Silloin
sanottiin, että "pehukelkkoi" on liikkeellä. Pulloja näet
kuljetettiin kelkoissa, joissa oli pehmikkeenä pehkuja.

Paljon ei kuitenkaan viinaa voitu tuoda, sillä se oli
kanterpanttia, salakuljetustavaraa. Kauppaa hierottaes-
sa katsottiin ostajien tuomalla "kiikarilla" (ryypättiin
pullosta) tai maistettiin "vihavaa". Litkat eivät kuiten-
kaan aina edellyttäneet alkoholijuomien tarjoamista,
vaan tavallisissa kaupoissa voitiin tyytyä vaikkapa
kahviin. Mutta harjakaiset kuuluivat aina asiaan, kuten
vanhassa suolanvedättäjien laulussa laulettiin: "Siel
myös suolakuormat myötiin/ sekä hyvät litkat juo-

tiin,/ että prauda, että prauda sopulaa (se on totta,
niin se oli)."

Pietarin-matkoilla sai todella olla tarkkana, jos mieli
selvitä onnellisesti kotiin. Petoskauppa ja huijaus oli
yleistä, ja vieras oli helppo saalis ammattivarkaille,
varsinkin jos hän oli viinamäen miehiä. Jos hevoskaup-
poja tehtäessä oli nautittu liiaksi litkoja, oli helppo vie-
dä sekä hevonen että rahat.

Venäjän-matkojen ikävänä puolena mainittiinkin
usein, että humalainen kauppamies menetti kukkaronsa
ennen kotiin pääsyä. K. A. Gottlund on kääntänyt seu-
raavan tekstin erään venäläisen kuvauksesta: "Totta
kaiketi tapaat häntä jollon-kullon kapakankin tienoilla
tai viina-koassa . . . Ne laulaavat miten jaksaavat 

-joskohta Jumala ei olisi luonut heitä laulajoiksi . . . Het-
keä myöhempänä taijat jo tavata samai laulajaa, istu-
vainen kärrissään, Wiipurin tullin tuolla puolla: poikki
puoli näissä pyörähtäväisissä ja ratisevaisissa rattais-
saan, riiputtain päätänsä, ja polvet, hiilikoukkuina, kou-
kerossaan torkkuu hään, miltei kuoliana, uupunut unes-
sansa, kunnekka hän äkkiä havaitseepi, Iöytävänsä oi-
kealla tai vasemmalla, tien puolella ravihin (ojahan)
kaatuneen." Gottlund lisää omana kantanaan: "Tässä
Luganskin puheessa ei ouk paljon pontta eikä perää."
Valitettavasti vain tämä suomalaisesta pietarmiehestä
piirretty kuva lienee usein ollut melko näköinen.'llmeisesti 

tilastollisen aineiston puutteen johdosta
teoksesta ei kuitenkaan oikein pääse perille, miten
suuri kiusaus Pietarin viina suomalaisille oli. Erässä
kohdassa tekijä huomauttaa muistitletoon vedoten, että
väkijuomia suomalaiset yleensä nauttivat kohtuutta
noudattaen ja että oli sellaisiakin, jotka eivät käyttä-
neet väkijuomia lainkaan. Toisaalla taas mainitaan, että
rahdinajoa yleisesti paheksuttiin, koska se muka alensi
siveellistä tasoa, "rahtilaiset näet juopottelivat matkoil-
laan ylettömän paljon". Huolimatta aiheuttamistaan ikä-
vyyksistä suomalaiset olivat tekijän käsityksen mukaan
kuitenkin rehdin miehen maineessa.

Tuliaisina tuotiin Pietarista monen muun käyttötava-
ran lisäksi myös viinaa. Sorokoska viinaa kuului luval-
lisiin tuontitavaroihin, ja sitä jokainen osti kotimatkalle
lähtiessään. Muodollisesti se oli matkaevästä, ja sen
vuoksi pullon piti olla tulliin tultaessa avattu. Monta

kertaa viinasorokoska taisi jo matkan varrella kulua

loppuun tuttujen ajomiesten rattoisassa seurassa.

Käyttötavaran kuljettamista rajan yli piti rahvas niin
luonnollisena, että sen mielestä tullin kirjava riuku häi-

ritsi tavallista elämää. Kansan oikeustaju ei pitänyt
rikoksena salakuljetusta, kanterpantin vetoa. Usein ei-
vät tullivartijatkaan pieniin tavaraeriin kiinnittäneet mi-

tään huomiota. Venäjän-vastaisella rajalla tullivalvontaa
pidettiinkin toisarvoisena asiana. Päätarkkailu kohdistui
alkoholijuomien tuontiin. Tullia oli helppo kiertää anta-
malla pieni kolikko natsaijua, jota ilman ei noilla mat-
koilla tuntunut selviävän mistään käänteestä. Tulliin
tultaessa saattoivat joskus juomalasit olla valmiina
pöydässä, ja niihin kaadettiin vartijoille viinaa.

Kannakselta on tavattu noilta ajoilta monia tullltarl-
noita. Tyypillisimpiä oli kertomus nuorakonstista, jonka
avulla viinapullo toimitettiin onnellisesti rajan yli. Pullo
kiinnitettiin reen jalakseen pitkällä nuoralla ja pehmeäs-

sä lumessa se luisteli ohi sastavan, tulliaseman. Kun
tullimies kysyi kiellettyä tavaraa, hänelle vastattiin:
"Ei ole, mutta perästä tulee." Tullimies jäi tällöin siihen
käsitykseen, että jossakin seuraavassa kuormassa tu-
lisi viinaa enemmän kuin sorokoska päätä kohti.

Vallankumousvuosina alkoivat salakuljetuksen loisto-
ajat, koska kaikki kelpasi vietäväksi Pietar.iin. Venä-
jältä kuljetettiin Suomeen tällöin kuten ennenkin soke-
ria ja viinaa, mutta kanterpantin vetäjät saivat rekeen-
sä myös uusia artikkeleita: vallankumouskirjallisuutta,
aseita ja ampumatarvikkeita.

Bajanylittäjälle sallittu viinamäärä ei kuitenkaan aina
ollut riittävä, ja sen vuoksi alkoholijuomat muuttuivat
kuumaksi salakuljetustavaraksi, jonka luvaton tuonti
aiheufti jatkuvia selkkauksia viranomaisten kanssa se-
kä Pietarissa että kotimatkalla. Salakuljetus ilmeisesti
Ioiskautti niin suuren viinalaineen Kannakselle, ettei
siellä noihin aikoihin sanottavasti ilmennyt tarvetta sa-
lapolttoon.

ES.

o

Pococatepetkin juurella

Juhani Jaskarin sujuvasti suomentama Malcolm
Lowryn teos Tulivuoren juurella (Porvoo 1968,
434 s.) on kirjailijan sanojen mukaan "nähtävä kehä-
mäisenä, pyörän muotoisena, niin että jos een on huo-
lellisesti lukenut, haluaa loppuun päästessään aloittaa
alusta uudelleen ... sen voi lukea monta kertaa sen
luovuttamatta kaikkia merkityksiään ja kaikkea draa-
maansa ja runouttaan. . ."

Näin onkin asia, sillä tämä kuoltuansa klassikoksi
julistettu englantilainen novellisti-runoilija, kiistämätön
lahjakkuus, parantumaton alkoholisti on todella kir-
joittanut,sellaisen romaanin, elämänsä pääteoksen,



joka olisi luettava moneen kertaan ennen kuin siitä

sanottavan voisi pusertaa pähkinänkuoreen, pariin kol-

meen konekirjoitusliuskaan.
Romaanin päähenkilön, Englannin kunniakonsulin

viimeinen elinpäivä - meksikolaisten mystinen vaina-

jainpäivä outoine menoineen, pääkallo- ja ruumisark-

kuleivoksineen - on valtamerenä myllertävien elä-

mysten ajallinen tausta.

Omalaatuinen, mystisen uhkaava ilmapiiri ympäril-

lään konsuli, hänen, eronnut vaimonsa Yvonne ja ys-

tävänsä Laruelle kokevat tämän päivän erilaisena, ku-

kin omalla tavallaan. Konsuli Geoffrey muistelee nuo-

ruuttaan, jolloin hän ei vielä pystynyt Taskersonin

poikien kanssa pitämään yllä "keskiaikaista juoma-

vauhtia". Taskersoneista "nuorin, ei vielä viittätoista

täyttänyt, kaatoi sisään§ä vakituisesti kolmisen litraa

yhdessä iltapäivässä. Ja jos joku antoi ylen, sitä

parempi hänelle. Tulihan tilaa."
Aiti Taekerson oli seurassa hieno hillitty nainen'

mutta aivan "toisenlai'nen kotonaan, missä hänen ei

ehkä mielestään tarvinnut tehdä niin hyvää vaiku-

tusta, hän istui poikiensa seurassa, sievät kasvot

punehtuneina, tosin puolittain paheksuen, mutta siitä

huolimatta hilpeästi juoden kaikki muut pöydän alle'

Mutta pojillahan olikin tavallisesti melkoinen etu-

matka."
Auttamattomana alkoholistina konsuli juo aamusta

iltaan, ylipäänsä aina kun on valveilla, ollakseen pie-

nessä sievässä tai kerrassaan sammuakseen' Mutta

hän on kuitenkin dramaattisessa pääroollssaan vaka-

vien henkisten ristiriitojen repimänäkin kulttuuri-ihmi-

nen, syvästi myötätuntoon vetoava hahmo'

Kirjailija Lowry lisää jokaiseen kuvaamaansa itse-

syytösten ryöppyyn, tekoon, ajatukseen, maisemaan

tai hetkeen assosioitumia, jotka tavallaan murtavat tal

tasoittavat muuten liian raskaaksi käyvän tunnelman'

Lowry loihtii §amaaninomaisesti hämmästyftävän in-

tuition€a lähteistä teesejä ja antiteesejä. Hän ei tee

ratkaisuja, hän maalaa, hän väläyttää lukijalle moni-

ongelmaisen kuvan toisensa jälkeen ja pakottaa lu-

kijan tarkkaavaiseksi: ovatko nämä konsulin ajatuk-

sia, vai kesku,steleeko hän todella jonkun kanssa?

Näin tässäkin: Konsulin eronnut vaimo Yvonne on

palannut takaisin. He kulkevat kohti entistä yhteistä

kotiaan:
"Tragediaa julistivat heidän noustessaan pihaan joh-

tavan tien kaarretta paitsi sen ammottavat kuopat

myös korkeat eksoottiset kasvit, jotka konsulin tum-

mien silmälasien läpi näyttivät lyijynharmailta Ja hä-

myisiltä ja jotka joka taholla olivat nääntymäisillään

tarpeettomaan janoon, hoippuivat, kuten miltei näytti'

hakien tukea toisistaan, ja silti kamppailivat kuin kuo-

levat nautiskelijat pitääkseen lumeeksi yllä jonkinlais-

ta vihoviimeistä kykenevyyde'n leimaa tai kollektiivl-

sen oman onnensa nojaan' jääneen hedelmällisyyden
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leimaa, ja tätä murhenäytelmää, ajatteli konsuli haja-

mietisesti, tuntui kommentoivan ja selittävän joku hä-

nen vierellään kulkeva ja hänen sijastaan kärsivä hen-

kilö, joka sanoi: 'Katso: näe kuinka kummallisia, kuin-

ka murheellisia voivat tutut asiat olla. Kosketa tuota

puuta, entistä ystävääsi: voi e,ttä se minkä olet tun-

tenut veressäsi saattaakaan tuntua niin vieraalta!" '

Et enää osaa rakastaa mitään näistä. Nyt et enää ra-

kasta muuta kuin kapakoita: heikko elämänrakkauden

jäännös on nyt muuttunut myrkyksi, joka vain ei ole

kokonaan myrkkyä, ja myrkystä on tullut sinun joka-

päiväinen ravlntosi...'."
Humata toisensa jälkeen myllertää hänen tuskaises-

sa päässään, sekaantuu muistikuvien kirjavaan ryöp-
pyyn: hän on oopperassa, pelikasinolla, entisissä tu-

tuissa maisemissa ja paikoissa kunnes maailman poli-

tiikan painaiai§unet saavat hänet purkautumaan:

"ensiksi espanjalaiset riistivät intiaaneja, ja sitten kun

he saivat lapsia, nämä riistivät puoliveri6iä ja sitten

puhdasveriset meksikonespanjalaiset, criollot, ja hei-

dän jälkeensä mestitsit riistivät kaikkia, ulkomaalaisia'

intiaaneja, kaikkia. Sitten saksalai'set ja amerikkalai-

set riistivät heitä; ja fiyt on menossa viimeinen luku'

jossa kaikki riistävät kaikkia muita' ' '"
Tai näin:

"Vähän aikaa sitten oli kyseessä pieni puolustusky-

vytön Etiopia-parka. Ennen sitä pieni puolustuskyvytön

Fianderi-raukka. Puhumattakaan tietenkään pienestä

puolustuskyvyttömästä Belgian Kongo -parasta' la huo-

menna tulee olemaan kysymyksessä pieni puolustus-

kyvytön Latvia-parka. Tai Suomi. Tai Kikkelikii' Tai

jopa Venäjä. Lue historiaa."

Hänen politikoidessaan ihmiset menevät ia tulevat'

Kun joku lahtee hän korottaa ää.nensä, mutta kun joku

palaa, hän madaltaa sitä. Joskus hän havahtuu moitti-

maan: "Mutta ethän sinä kuuntele"'

Mutta ei hän myöskään itse osaa kohtalonsa het-

kellä kuunnella, vaikka baarin vanha ruukuntekijä-viu-

lunsoittaja ja parittaja koettavat houkutella hänet tur-

,uun ,hkuurulta vaaralta: "He diablos (paholaisia)'

Tappajat. . ." Baari tyhjenee ja rostrumin päällikölle

tulee erinomainen tilaisuus riistää lähes juoppohulluu-

den rajalla olevalta kon'sulilta paperit ja lompakko'

Hän nimittelee vastaanhangoittelevaa konsulia: juuta-

lainen, vakooja, valehtelija, varas, antikristus" '

la harhanäkyjen Ja todellisuuden välähdellessä hä-

nen humaltuneessa päässään konsuli taistelee viimei-

sen taistelunsa' Hänet raahataan ulos ja: "Salama vä-

lähti kuin taivasta pitkin matava mittarintoukka' ' ' Hän

putosi toisen polvensa varaan ja sitten ähkäisten kas-

voilleen ruohoon. 'Kristus', hän huomautti kummastu-

neena: 'tämä on surkea tapa kuolla''"

"Tämä teos on nähtävä kehämäisenä' pyörän muo-

toisena. . ."
Atmo Suuronen




