
Kirjailija ja alkoholi

Waltari., Mika: Kirjailijan
rnuistelmia. Toimittanut Ritua
Haooikko. WSOY, Pontoo 1980,
487 sioua

"Alkoholin käytöstä kirjoitta-
misen yhteydessä olen aina ollut
jyrkästi sitä mieltä, että on kir-
joitettava selvin päin, etenkin jos
kirjoittaa proosateosta." Näin
akateemikko Mika Waltari, ja sa-
maa mieltä lienevät lähes kaikki
kynänkäyttäjät. Bacchuksen ja
muusain karkelolle Waltari tekee
yhden myönnytyksen: "Runoja
voi mahdollisesti kirjoittaa tai
ainakin luonnostella lievästi vii-
nin inspiroimana, mutta proosa
vaatii selvää päätä ja myös sään-
nöIlisiä elintapoja."

Muutama vuosi ennen kuole-
maansa Waltari oli Ritva Haavi-
kon haastateltavana kertomassa
kirjailijan taipaleensa vaiheista.
Haastattelija on nyt koonnut
keskustelujen sadon kirjaksi, jos-
ta Waltarin oma ääni kuuluu sel-
västi. Akateemikko puhui §llä
melko painovalmista suomea,
mutta siitä huolimatta nSrt koos-
tetut muistelmat ovat vaatineet
toimittajaltaan uurastusta ja asi-
antuntemusta. Sitä paitsi hän
hyvän haastattelijan tavoin on
antanut haastateltavan puhua ja
häivyttänyt itsensä hienotuntei-
sesti taka-aldle. Ritva Haavikol-
Ie on syytä antaa täysi tunnustus
onnistuneesta toimitustyöstä ja
ennen muuta Waltarin muistiku-
vien pelastamisesta.

Waltarin muistelmateos on
maallikolle sitäkin mielenkiin-
toisempi, kun suuri kirjailija ei
aikaisemmin ole juuri avannut
portteja omaan luomistyöhönsä
ja persoonallisuuteensa. Yhtä ja
toista tosin olemme tienneet leh-
tikirjoittelun perusteella, ja ta-
vallaan hän paljasti itseään Nel-
jässä päivänlaskussa, jonka hän
kirjoitti Sinuhen tunnelmissa.

Waltari kertoi haastattelijalle
avoimesti myös suhtautumises-
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taan alkoholiin. Jos hänellä jos-
kus ongelmia on esiintynyt, on
niiden taustalla aavistettavissa
ehkä hieman perinnöIlistä rasi-
tusta, kuten kirjailija itse tun-
nustaa.

Tähän Waltari viittaa puhues-
saan Helsinki-trilogiansa ensim-
mäisestä osasta (Mies ja haave).
Samassa yhteydessä hän tuo jul-
ki myös toteamuksensa, joka ai-
koinaan herätti kritiikkiä ja
poistettiinkin myöhemmistä lai-
toksista. "Kumma totuus on se,
että ne miehet, jotka nuoruudes-
saan näkivät vuosisadan vaihtu-
van ja joista tuli jotakin, ne oli-
vat uskovaisten kotien lapsia,
mutta monet muut hävisivät
maineettomuuteen. "

Kuulemma Väinö Tanner ei
hyväksynyt tuota näkemystä,ja
tietysti tästä säännöstä oli poik-
keuksiakin. Isäni, joka oli kuta-
kuinkin vapaa kaikesta uskon-
nollisuudesta ja joka asui vuosi-
sadan lopussa samassa korttelis-
sa kuin Tannerkin, mainitsi mi-
nulle usein tehneensä tuon sa-
man huomion, eli Waltarin sa-
noin: "Ainoastaan sellaiset kodit,
joissa uskonto, ehkä kovakin,
tietty sisäinen murros, pelasti al-
koholista ja rappiosta, ainoas-
taan ne pystyivät niin suureen
säästäväisyyteen ja ponniste-
luun, että saattoivat kouluttaa
poikansa ja muodostaa pohjan
suomalaisen sivistyneistön ensi
polvelle."

Nuori Waltari aloitti uransa
kieltolaki-Suomessa ja opastui
siten kieroutuneisiin juomata-
poihin. Pariisin-matkallaan hän
saattoi päästää tulenkantajato-
vereittensa tavoin ohjakset val-
loilleen: "Dömessa oli aina tai-
teilijoita, siellä oli virolaisia,
siellä oli albanialaisia ylioppilai-
tä, samoin pitkin Boulevard
Saint Micheliä tapasi eri maiden
ylioppilaita. Lopputulos oli se,et-
tä olin kolmen vuorokauden ku-
Iuttua hirvittävän vapisevassa
kunnossa ja tajusin itsekin, että
tästä täytyy nyt kerta kaikkiaan
tulla loppu. Olin vielä tehnyt sen
erehdyksen, että olin juonut ab-
sintin korvikkeena Pernod'ta;
toinen laji oli Amourette, joka
tietysti jo nimellään innosti

minua."
Pariisissa tilapäisesti oleskel-

lut suomalainen lääkäri hoiti sit-
ten kirjailijan kuntoon, niin että
Suuri illusioni saattoi muovau-
tua. Teoksen valmistumisen jäl-
keen matka Bretagneen pelasti
Waltarin juomakierteestä, joka
usein on häntä kiehtonut, ollut
työn päätyttyä joskus jopa tar-
peen. "Tämän matkan ansiosta
alkoholi ei ollut minulle mikään
ongelma kirjan vaatiman ponnis-
tuksen jälkeen niin kuin tavalli-
sesti, jolloin kirjan valmistuttua
on pakko pyyhkiä taulu puh-
taaksi ja lyödä kaikki sirpaleiksi,
jotta pysyisi nöyränä. "

Näytelmään Kuriton sukupol-
vi liittyi kohtaus, jossa professori
herää krapulassa vieraan miehen
hotellihuoneessa. Tämän jakson
kirjoittaminen auttoi Waltaria
irtautumaan omista paineistaan.
"Henkilökohtaisesti tämä koh-
taus tietSrssä mielessä vapautti
minua. Olin itse kärsinyt tavatto-
rnasti noista jonkun päivän peri-
odijuopottelun vaiheistani, niin
sanoakseni taulun puhdistami-
sesta. Niihin ei tosiaan liittynyt
kerta kaikkiaan mitään koomis-
ta, ne olivat eräänlaista hirvittä-
vää tuskaa, kärsimystä, lievää it-
semurhaa, jolloin herätessään
joutui muistin mentyä ihmettele-
mään, missä on, miten tänne on
joutunut."

Niin vammauttavia kuin täl-
laiset seikkailut saattoivatkin ol-
Ia, on niistä kirjailijalle ollut se
etu, että hän on tuolloin joutunut
tapaarnaan henkilöitä sellaisista
yhteiskuntapiireistä, joihin hän
ei ehkä olisi voinut muuten tu-
tustua. Onpa hän päässyt ryyp-
pyreissuillaan katsahtamaan elä-
män varjopuolelle ja löytänyt jo-
pa virikkeitä kirjallista työtään
varten. Ainakin pienoisromaanit
Jokin ihmisessä ja Kultakutri
ovat saaneet aiheensa tuollaisis-
sa tilaisuuksissa kerrotuista tari-
noista.

Näytetmän professorin krapu-
lainen havahtuminen vieraassa
hotellihuoneessa muodosti jon-
kinlaisen käännekohdan kirj aili-
jan omassa elämässä. "Professo-
rin heräämiskohtauksen kuvaa-
minen koomiseksi, se että juopot-



telu ja pelaaminen oli ikäänkuin
vapauttanut hänet henkisesti
kaikista kahleista eikä hänen
tarvinnut siis hävetä sitä, mer-
kitsi minulle itselleni eräänlaista
vapautumista siitä, että minun
täytyi ajatella noita juomisvai-
heita aina yksinomaan niin hir-
vittävinä, murtavina kokemuk-
sina. "

Mika Waltarin muistelmista
saarnme nähdä, millaisessa pai-
neessa ja millaisin kärsimyksin
hän on suuren elämäntyönsä suo-
rittanut ja millaisin ponnistuksin
hankkinut oppineisuutensa, en-
nen kuin kuolema tuli. Immensis
Iaboribus,comparatur eruditio;
ac post moriendum est.

Eero Saarenheimo

Alkohol i-informaatikot ja
kansai nväli nen yhteistyö

Lokakuussa 1978 kokoontui
pieni joukko amerikkalaisia al-
koholi- ja päihdealan informaa-
tikkoja ja kirjastonhoitajia
Houstonissa Texasissa. Tavoit-
teena oli tässä vaiheessa luoda
yhteistyöverkosto nimenomaan
Yhdysvaltoja varten ja Yhdysval-
tojen sisäIlä. Näiden keskustelu-
jen tuloksena syntyi järjestö ni-
meltään Substance Abuse Libra-
rians and Information Specialists
(sALrs).

Tarve täIlaiseen yhteistyöhön
on ollut hyvin todellinen. Va-
kuuttavana näyttönä tästä on, et-
tä järjestön piiriin on liittynyt jo
tähän mennessä 71 kirjasto- ja
tietopalvelupistettä, joista 56 si-
jaitsee Yhdysvalloissa ja 15 Yh-
dysvaltain ulkopuolella. Minulla
oli tilaisuus osallistua järjestön
kolmanteen konferenssiin, joka
pidettiin Berkeleyssä Kaliforni-
assa maaliskuussa 1981.

Konferenssi oli puitteiltaan
suhteellisen vaatimaton. Siihen
osallistui parisenkymmentä hen-
keä, jotka edustivat suurin piir-
tein yhtä useata taustaorganisaa-
tiota.Tästä huolimatta ja ehkä
juuri tämän ansiosta konferenssi
antoi erinomaisen mahdollisuu-
den havaintojen tekoon ja henki-

lökohtaisiin keskusteluihin.
Amerikkalaisten tarve yhteis-

työhön tulee esille myös SALIS:n
kirjastoluetteloa selatessa. Siinä
mainituista yhdysvaltalaisista
kirjastoista 48 ilmoittaa kirjako-
koelmansa määrän. Keskiarvo-
kokoelmaksi tulee 2 300 kirjaa.
Kirjastot tilaavat keskimäärin
160:tä aikakauslehteä. A]kon
kirjasto- ja tietopalvelun kirja-
kokoelmat käsittävät yhteensä
60 000 kirjaa ja se tilaa yhteensä
550:tä aikakauslehteä. Tässä
seurassa ei Suomen edustajan
tarvinnut tuntea itseään alike-
hittyreen maan takametsien
mieheksi.

Miten Suomi voi olla suuri ja
Yhdysvallat pieni? Kysymys on
ilman muuta alkoholijärjestel-
mästä ja historiallisesta perin-
teestä. Yhdysvalloissa kirjasto-
ja tietopalvelut ovat tutkimus-,
hoito- ja valistusyksiköiden tuki-
palveluja. Niiden henkilöstö-
määrä jää kahteen, kolmeen hen-
keen, ja ne kamppailevat koko
ajan ongelmien kanssa, jotka
kytkeytyvät nimenomaan niiden
pieneen kokoon. On vaikea ryh-tyä suurisuuntaisiin kehittä-
misprojekteihin, jos aika ja ener-
gia sitoutuvat rutiinityön painei-
siin ja resurssipulaan. Presi-
dentti Reaganin supistussuunni-
telmat ovat lisäksi uhkaamassa
nykyisenkin palvelutason säily-
mistä.

Tällaisessa tilanteessa SA-
LIS:n kaltaisella järjestöIlä on
tärkeä rooli ja tehtävä perspek-
tiivien avaajana. Konferenssin
käytäväkeskusteluissa tuli sel-
västi esille SALIS:n perustajien
hämmästys sen johdosta, että
heidän järjestönsä oli nopeasti
herättänyt kiinnostusta myös
Yhdysvaltain ulkopuolella ja että
siihen oli liittynyt jäseniä Alan-
komaista, Australiasta, Englan-
nista, Kanadasta, Mexikosta,
Suomesta, Sveitsistä ja Uudesta
Seelannista.

Pidin konferenssissa esitelmän
Alkon kirj asto- ja tietopalvelusta
suomalaisen alkoholijärjestel-
män osana ja yhtenä sen ilmentä-
jänä. Kansainvälisesti tarkastel-
tuna on erikoista, että yksi yksik-
kö palvelee yhteiskuntatieteelli-

sen ja luonnontieteellisen tutki-
muksen tiedontarvetta. Tilanteen
tekee ainutlaatuiseksi se, että sa-
ma yksikkö palvelee myös alko-
holihallinnon, -tuotannon ja
-kaupan tiedontarvetta. Tällai-
nen yhdistelmä on mahdollinen
vain Suomen kaltaisessa alkoho-
limonopolimaassa.

Suomalainen yhdistelmä ei ole
ongelmaton, varsinkin kun sitä
tarkastelee yhteiskuntatieteeli-
sen näkemyksen pohjalta. Se an-
taa kuitenkin joitakin palvelu-
mahdollisuuksia, jotka toisenlai-
sissa tilanteissa eivät ehkä olisi
mahdollisia. Esimerkkinä voi-
daan mainita Maailman Terveys-
järjestön tietopalvelupyyntö, jo-
ka koski Iuetteloa alkoholiteolli-
suuden aikakauslehdistä eri
maista sekä osoitetietoja maail-
man alkoholituotantolaitoksista.
Alkon kirjasto- ja tietopalvelun
oli helppo vastata tähän pyyn-
töön. TäIlä kentällä liikuttaessa
törmätään helposti ongelmiin.
SALIS ei ole mm. yrityksistään
huolimatta saanut jäsenekseen
sikäläisten viinintuottajien edus-
tavaa kirjastoa.

Tiedonhallintajärjestelmät o-
vat erityisen kehittyneitä luon-
nontieteiden, tekniikan ja kau-
pan aloilla. Alkon kirjasto- ja
tietopalvelussa tästä on ollut eri-
tyistä hyötyä kehitettäessä tie-
donhallintajärjestelmää yhteis-
kuntatieteellistä alkoholikirj alli-
suutta varten. Yksikkömme atk-
pohjaisessa tietohuoltorekiste-
rissä yhteiskuntatieteellinen al-
koholikirj allisuus ryhmittyy mm.
400 indeksitermin avulla. Rekis-
teri sisältää täIIä hetkellä n.
3 000 kirjallisuusviitettä, ja se
kasvaa noin 1 000 viitteen vuosi-
vauhtia. Tietohuoltorekisteri se-
kä muutkin Alkon kirjasto- ja
tietopalvelun atk-sovellutukset
herättivät aktiivista kiinnostusta
SALIS:n konferenssin osallistu-
jien keskuudessa. Yhteistyölle ja
kokemuksien vaihdolle syntyi
erinomaisia lähtökohtia.

SALIS:n konferenssin yhtey-
dessä tuli esille myös suomalai-
sen järjestelmän monikielisyys.
MeiIIe on luonnollista, että py-
rimme seuraamaan suomen-,
ruotsin- ja englanninkielisen kir-
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