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EERO HEINO

BACqHUS SUOMEN KIRJALLI.
SUUDESSA KUSTAVILAIS ESTA
AJASTA KOTIPOLTON
KIELTAMISEEN

Tutkimu,ksen aineistona oli kauden kulu-
essa Suomessa syntynyt suo'men- ja ruot-
sinkielinen taidekirjallisuus sekä suomen-
kielisen rahvaanrunouden a'iheeseen liitty-
vät tekstit.l) Vastaavassa ruotsinkielisessä
runoudessa ei aihetta havaittu käsitellyn.
Taidekirjallisuuden erottamiseksi muusta
aineistosta muovattiin kolme kriteeriä, joi-

d,en vaatirmuste'n tuli su'urelta osalta täyttyä
ennen kuin tekstiä pidettiin taiteell'isia pää-

mää,riä palvelevana. Geneettinen kriteeri
vaatii, että tekijällä on taiteelliset tarko'ituk-
set, stru'kturaalisen kriteerin nojalla odote-
taan tuotteen rakenteelta pyrkimystä tai-
teellisuute'en, ja funktionaalinen kriteeri
puolestaan tarkoittaa, että lukijan on ha-

vaittava tekijän taiteellinen intentio.
Foh,ditttavi,ksi ongerlm'irksri asetettiin'kysy-

mykset, miten tutkirttavan aika'kauden taide-
kirjallisuus ja rahvaanru'nous heijas,televat
vallinneita alkoholi'oloja sekä mitä kirjallisia
vaikutuksia ain,eistossa voiti'in oso'ittaa'
Teoksen alus,sa on kulttuurihistorial'lista
taustaa valottava lulku, jossa esirtetään ti'e-

toja valti,ovalilan asernteesta alkoholitkysy-
mykseen, kuvataan al'koholinkäytÖn levin-

neisyyttä si,llo,isessa yhteiskunnassa sekä
yleistä asennoiturnista juo'miseen ja rait-

tiuteen. Ki,rjal'lisen taustan luomisek§i on

tutkimuksessa lu'ku juomarunouden al'ku'pe-

rästä.
Ongelmien kahtiajakautuneisuus on ai-

heuttanut esitettyjen asioiden toistelua, e'h-

rkä h aj an ari s u uttatki n. Toisaal,ta'ku'iteniki'n a'se-

tetut ongelmat kytkeytyvät toisiinsa.
Materi aal i n taidelyri ikkaa eriteltäessä löy-

tyi muutamia ru'noja, joilla ei näytä otlevan

varteenotettavi a ki i nnekohtia val I i nneese'en

al,koholikulttuu,riin. Tietyin rajo'itu'ksin tällai-
set runot olisivat voineet syntyä missä ja
milloin tahansa. Tämänkaltaiset runot ja-

kautuvat aineistossa kolmeen ryhmään.
Ensimmäisee,n kuuluvat keskuslyy'riset ru-
not, joissa runoilija on ilmaissut yksilöllisiä
tuntojaan, kuitenkin siten, että jotkut perus-
inhimilliset asiat ovat saaneet ilmaisunsa.
Tätä piirrettä ajatellen on ryhmän runoja
nimitetty un'iversaalisiksi. Ryhmän edusta-
jia aineistossa ovat Choraeuksen "En mun-

ter gubbes dryckesäng", Oksasen "Kerran

viini,kel,lairissa" sekä Wecksellin "Drycke-
säng", josta seu,raava näyte:
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Kamma,rens väggar de gä omkring;
Drick, broder, det gör ingenting.
Rum är här nog för en munter säng
Och ragglande ben varje gäng. -Kanske skall rummet, som man härnäst
Slär opp för dig - fast d.et är bäst -Vara det där, där vi trängt väl bo,
Men ocksä för hyran ha ro.2)

(Kamarin s,einät pyör,r'vät; Juo hyvä vel,i, ei se mitään
tee. Tilaa UläilIä kyllä on hilpeälle laulu,lle Ja hoiperte-
levil,le jaloille. 

- Ehkä seuraava huone, joka sinulle
tariotaan, on ee, jossa tosi'n asum,rße ahtaasti, mutta
jossa vuokrasta el ole huolta.)

Juopu,m,inen on runossa tarkoituksel,lista;
rundil'ijaa ha,luttaa juopua aina tiedotto,muu-
teen'a,sti. Skandi,naavi,s-s,u,o,m.ala'inen Bac-
oh'us, joka on p,eirin toisern,lai,n,en 'kuin ete-
I ä i sten k6,n$rsj e,n,kohtu u'l,l,is,em,praa p a lvo nta,a

od,oütava jurmaluus, saa Weoksell,in runo,s-
sa ilmaisunsa.

Toiseen, val I'i nneesta alkoholi ku lttuurista
suhtee,llisen riippumattomaan runotyyppiin
kuuluvat taidely,riikan tuotteet, jotka leimal-
lisesti edustavat jonkin kirjallisen tyylisuun-
nan vaikutusta. Tyylisuunnan tulee kuiten-
kin olla'melkoisessa määrin todellisuudelle
vieras. Tutkimu,ksen aineistossa tähän ryh-
mään kuuluvat ennen kaikkea Suonion ru-
not.3) Franz6nin ja Tengströmin runoissa il-
miö esiintyy vähemmän selvänä.4) Suonion
tutkitut runot voidaan lukea roma,nttisen
tyylisuunnan edustajiksi; Franz6nin ja Teng-
strömin eritellyissä runoissa on selvää klas-
sisen tyylisuunnan vaikutusta.

Asetettu kaksijakoinen ongelma näyttää
muuttuvan yhdeksi ja samaksi kysymyk-
seksi. SynW uusi selvitystä vaativa ongel-
ma: miten kukin kirjallisuuden tyylisuunta
kokee ja tulkitsee todellisuutta.

Kolmas ,runoryhmä, jolla ei näytä olevan
tutkimuksen kannalta relevantteja yhtymä-
kohtia vallinneeseen todellisuuteen, on fan-
tasian tasolla liikkuva runouden tuote. Ai-
neiston ainoa, mutta lajissaan selkeä esi-
merkki, on Kiven näytelmään "Olviretki
Schleusingenissä" kuutuva oluen ylistys-
laulu.s)

Ensimmäistä ja kolmatta runotyyppiä kos-
kevat havainnot yhdistettiin seuraavaan ta-
paan: kes'kuslyyrinen runo on aina suhteel-
lisen riippumaton historiall'isesta synty-ym-
päristöstään. Samoin kuvitelman luonteiset
runot ovat usein tietyin varau,ksin ajasta ja
ku lttuuriympäristöstä riippumattomia.

Jotta toisesta runoryhmästä voitaisiin
yleistystä muovailla, olisi tutkittava kunkin
tyylisuunnan tapaa esittää todellisuutta.

Klassismissa ja nomra,nti,il<a,ssa on todel-
lisuudelle vierasta näkemistapaa, joka joh-
tunee nämä tyylisuunnat synnyttäne,iden
aikakausien yleisestä filosofisesta suun-
tauksesta. Vaikuttava syy saattaa olla sii-
nä, että yksilöllistä ilmiötä ei haluttu pitää
todellisena, vaan yleisen idean epätäydel-
lisenä heijastuksena. Jälkiä tästä filosofi-
sesta realismista on taiteellisessa realis-
missa, missä yksilö mielellään esitettiin
jonrkin ihmisryhmän tyypillisten ominaisuuk-
sien edustajana.

Se, missä mää,ri,n jokin tietty runo tai muu
kirjallisuude,n tuote heijastaa va,llinnutta al-
koholitilannetta, on riippuvainen tekijän nä-
kökulmasta. Alkoholiolojen todellisuuden
heijastuminen aineistosta näyttää olevan
riippuvainen asteikosta, jonka ääripisteenä
toisaalla on puhtaasti yksilöllinen tapa ta,r-

kastella elämää, toisaalla taas sosiaalinen
asennoituminen.

Monet taidelyriilkan juomalauluista to-
teuttavat yksilöllistä näkemistapaa: humala
koetaan vai,kkapa mielenterveydelle edulli-
seksi. Näin esimerkiksi eräissä Jutein'in ru-
noissa; esi,merkkinä olkoon runon "Kesti-
Laulu" viimeinen säkeistö:

Unhota, ukkokin, murehet mustat,
korwasta korttelit pyllistäin;
tuopp'ihin upota tunnosta tuskat,
niele nyt kannua nyt§ttäin:

Lau,la ja juo
Laula ja juo

Riemua,ri,nnoilla wiiwyttäin.6)



Mielenki'intoa on silläkin tosiasialla, että
taidelyriikan juomalau'luissa ei yleensä pu-
huta kohmelosta. Ainoa poikkeus on
Strähl'manin eritelty runo.7) Taidelyr.iikan
juomarunois,sa on siis usein kysymys sub-
jektiivisesti koetusta ja kuvatusta nousu-
hurmalrasta. Genren perinne vaatii, että on
kuvattava huoletonta, viinin vaikutuksen
värittämää tila,nnetta.

Flahvaanrunoilijoiden viinan vallan vas-
turstami sen tarko,iturksessa k i,rj o itta,mat ru n o,t

edustavat yhteiskunnallista tapaa tarkastel-
la asioita. Lajin edustajat kuvaavat useim-
miten alkoholin liiallisen käytön epäedul-
lisia vaikutuksia yhteisössä. Esimerkiksi
Paavo Korh,osen mielestä viina voi va'ikut-
taa oikeuden käyttöönkin :

Toimittaapi toisen kenran
Tuomaritkin tuhmioiksi,
Lautamiehet laitteleepi
Juttumiesten mieltä myöten:
Käymällä käräjämiesten
Arkun kauttaa kaiket öiset,
Josta sitten päiwällä,
Kyl lä tor.kkuwat tuwissa,
Oikeutta istuttaissa, -Wirka wai,htui ko,hmeloksi,
Oikeus unennäöksi.8)

Kun runoilija haluaa vaikuttaa alkoholi-
oloihin tai ihmisten niitä koskeviin asentei-
siin, hänen on pakko kuvata todellisuutta,
olkoonkin, että todellisuus silloin esitetään
yksipuolisesti ja kaavamaisesti. Kirjallinen
perinne on tarjonnut käyftökelpoisia ste-
reo§pioita tarkoitukseen. Huomattavin on
Hemminki Maskulaisen virrestä periytyvä
tapa esittää kaavamainen juo,ma,rin elämän-
ta,rina, jonka loppu on surkea, ainakin
Hemmingin mukaan:

Cosc calu ja terveys juotu on/
Niin täyty kerjämän käydhä/
Taick varcais/ jost nuoran joudhutan/
Ellei erii ennen taedha.e)
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Jotkut rahvaanrunoilijat edustavat erään-
laista ohjelmarealismia: olojen kurjuuden
kuvaamisen avulla toivotaan saatavan ai-
kaan muutoksia edulliseen suuntaan. Sa-
maan päämäärään tähtäävät muutamat
proosan edustajat.

Jaakko Juteinrin runoj,a e,rriteltäessä syntyi
erityin,en ongelma siitä, että hän kirjoitti
sekä juomarunoja että viinan tuhoja kuvai-
levia tekstejä. Käsiteparilla yksilöllinen-
so'siaalinen näkökulma voitiin tyydyttäväs-
ti selvittää ristiriidalta näyttänyt erityison-
gelma. Kun Juteini kirjoitti juomarunoja,
hän tarkasteli asiaa yksilön kannalta, kun
,hän ta'as,kir.joitti "vastajuo,m,a'lau,luja", hän
tankasteli a,s,i'oiita yhteisön kanna,lta. Mah-
dollista on sekin, että Juteini tarkoitti juo-
marun,onsa §ivistynee'l,le yl,e{sölle ja vasta-
j uo,m,a laul unsa val i's,tr-lkse[<si yhteise'l Ie rah-
vaalle.

Runebergin runo,issa alkoholinkäyttö on
rkuvattulun todellti,suuteen lirittyvä piirre, jo-
hon runoil'ija ei ota moraalista kantaa. Hän
vain kuvaa alkoholinkäyttöön liittyneitä ta-
poja, usein realistisesti. "Algskyttarne"-
eepoksessa viinaan ja humalaan suhtaudu-
taan myönteisemmin kuin siinä homeerises-
sa kirjall'isessa perinteessä, jota teos edus-
taa. llias ja Odysseia mainitsevat humalan
harvoin ja aina se tuomitaan; esimerkiksi
kykloopin vastenmielisyyttä on havainnol-
listettu ikuvaarnalla, miten hirrvi,ö humalassa
kuorsatessaan oksentaa. Toisin Runeberg.
Kun hän kuvaa, m,iten venäläiset kauppiaat
nukkuvat juopuneina lattialle, ovat käyte-
tyt sanonnat sangen myönteisiä: Venäläi-
set nauttivat "det ljufliga rusets Döfvande
ro och glömde i ro besvärliga färder".to1

Kirjallisten vaikutusten etsiminen aineis-
tosta ol,i toinen asetettu tehtävä. Joitakin
yle,is,luo,ntoisia havaintoja vo,idaan tähän
ongel,maan saaduista vastauks,ista esittää.
Bel,lmanin runouden vaikutusta on aineiston
taidelyrii'kassa havaittavissa. Tämä vai-
kutus on ollut ainakin Kaarle Akseli
Gottlunrdin ja Juhan.a Fredrik Granlun-
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din tuotan,nossa tietoista Bell,manin ru-
nou,den esirkuvan seuraami,sta. Aineiston
perusteella näyttää siltä, että be,llmanilai-
suus on vaikuttanut vain suhteellisen pin-
nallisesti suomenkieliseen taide'lyriikkaan.
Poikkeus lienee vain Oksasen runo "Ker-
ran viinikellarissa", jonka lukeminen bell-
manilaisen tradition edustajaksi on melko
m'ielivaltaista. Runon voinee sanoa kuulu-
van yleiseurooppalaiseen, jo antiikin runou-
desta alkunsa saaneen juomarunouden pe-

rinteeseen, jon,ka eräs haarautu,ma bel,lma-

nilaisuus on.
Kansan,runouden va,i'kutus i[menee aineis-

tossa vo i makkaana. Taidelyrii,kan edustaj is-
ta Strählman osoittaa selviä kansan,runou-
den real'istisen vaikutuksen merkkejä.
Sürählman on,ki,n antaumurkse,llin,en Bac-
c,hulksen palvoja, kute,n s,euraava ote osoit-
tanee:

J,os mä kaun kartanolle,
Jos mä pyörin penkin alla,
Nijn en huoli helvetistä,
Engä pelkä perkelettä,
Waikk' on otzani verinen,
Nijn on sieluni iloinen.
Näin mä huoleni hukutan
Wijnan virtahan upotan.T)

Myös Juteini,n ru,noisrta tapaa ,kansan-

runouden vaikutuksen jälkiä. Selvimmin
kansan,runouden vaikutus näkyy rahvaan-
runoi'l ijoide'n teksteissä.

Toinen rahvaanrunouteen kohdistunut
selvästi erottuva kirjallinen vaikutus tulee
aikakauden hengellisestä kirjallisuudesta,
ennen kaikkea virsi,runoudesta. Varsinkin
Hemmingin virsi "Juopumusta vastaan" on
vaikuttanut rahvaanrunoilijoiden sekä myös
Jute,inin tuotteisiin. On kuitonkin otettava
huom'ioon se, että sama aihepiiri aikaansaa
sekin huomattavaa yhtäläisyyttä. Useissa
tapauksissa kuiten'kin Maskulaisen virren
vaikutusta voi osoittaa aina sanastoa ja
käytettyjä kuvia myöten. Virren sanonnat

ja ajatuskulut näyttävät joillekin rahvaan-
runoilijoille olleen lähtökohtana aiheen kä-
sittelyssä.

Joistakin saarnakokoelmista, ennen mui-
ta Wegeliuksen postillasta, rahvaanrunoili-
jat ovat myös saaneet vaikutteita. Näyt-
teeksi ote Wegel'iu'kselta :

Ach! että minä taidaisin caikille Juo-

mareil,le tehdä yhden niin Carwaan ja

Catkeran Juoman, cuin se heille on
olewa Helwetisä, nijn minä sen teki-
sin ja an,daisin heille juoda, että he

sijtä hämmästyisiwät ja täällä Armon
ajalla käsitäisiwät Cauhistuxen tätä
syndiäwastan...1r)

Ehkäpä liittymistä arvokkaaseen kirkollis-
kirjalliseen traditioon on pide§ rahvaan-
runoilijoiden keskuudessa tavoittelemisen
arvoisena. Lisäksi monet rahvaan,runoilijat
näyttävät olileen uskonnollisesti suuntautu-
neita.

Rahvaanrunoilijoiden tapa esittää vi'inan

tuhoja on konkre,ettisempi kuin saarn'oissa
ja Hemmingin virressä käytetty.

Selvä vaikutuksensa rahvaanrunouteen
näyttää myös olleen herännäisyyden piiris-
sä syntyneellä kirjallisuudella. Renqvisti-
I,ä i syys o,n rka i keti vairku ttan ut Weä näseen 1 2),

joka on il,m,eisesti saanut va'irkutteita
myös Lönnrotin raittiuskirjasesta "Kolme
päivää Sai,rion kylässa".ts1 Tämä kirjanen
näyttää va'ikuttaneen jonkin verran myös
yhteen rahvaanrunoi lijaan.

Juteinin runot ovat puolestaan vaikutta-
neet eräiden rahvaanrunoilijoiden tapaan
esittää viinan turmiollisuutta.

Viinan va,ltaa vastustamaan syntynyttä
runoutta vaivaa tietty yksito'ikkoisuus. Esi-

teM argu mentit vi'i nan vaara I'l isuudesta ovat
useimmille aineiston runoilijoille yhteisiä.
Maalliseen elämään kuuluvina perusteluina
mainitaan, että viina pilaa terveyden, saa
ihmiset tuhlaamaan omaisuutensa, aiheut-
taa riitoja ja veritekoja. Uskonnollisella ta-
solla liikkuvat perustelut esiintyvät rinnan
maallisten kanssa. Ba'hvaanrunouden tuot-



tei I le yh,teisiä hengell isiä argumentteja ovat:
juopottelu on synti, synnintekijä joutuu ka-
dotukseen.

Kirjallisten vai,kuttei,den osoittaminen on
siinä määrin kuhunkin yksityiseen tekstiin
ja sen erittelyyn sidottua, ettei edellä esi-
tettyjä huomio'ita pidemmälle meneviä luon-
teeltaan yleisiä päätelmiä voida esittää.

Aineiston ruotsinkielisessä runoudessa
alkoholi yleensä nähdään elämäntapaan
kuuluvana seikkana, joka hyväksytään.
Merkittävää on, että ruotsinkielisessä rah-
vaanrun'oudessa ei ole runoja, joissa viina
kuvattaisi'in vaaralliseksi aineeksi. Suomen-
kielinen ,rahvaanrun,ous on taas enimmäl-
tä osaltaan viina-asioissa raittiushenkistä.
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