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ERKKI VALA

PAIHDYTTAvAT JUoMAT
KIRJAILIJAIN JA TAITEILIJAIN
ELATUASSA

Varsin yleinen on käsitys, että luovan
työn tekijät, kirjailijat ja taiteilijat, käyttävät
runsaasti alkoholijuomia pitääkseen yllä in-
noitustaan. Mitään Iuotettavaa tutkimusta ei
tästä asiasta ole olemassa. Tunnemme vain
yksilöllisiä tapauksia. Eräät kirjailijat ja tai-
teilijat ovat olleet juomareita, toiset taas
raittiita. Tuskinpa luovan työn tekijät am-
mattikuntana ovat juoneet sen enempää
kuin muutkaan. Mutta kun kirjailijat ja tai-
teilijat ovat julkisuuden ihmisiä, heidän elä-
mästään tiedetään enemmän kuin 'tavallis-
ten kuolevaisten', joiden joukossa pahim-
mat alkoholin väärinkäyttäjät useinkin ovat.
Jatkuva alkoholinkäyttö vaatii rahaa. Kirjai-
Iijoilla ja taiteilijoilla on yleensä rahaa niu-
kasti - poikkeuksiakin kyllä on - 

joten
heidän juomisensa on luonteeltaan tilapäis-
tä, useimmiten juhlimiseen liittyvää.

Kirjailijain ja runoilijain maine juomareina
johtuu siitä, että he varhempina aikoina -antiikin ajoista aina 1800-luvulle saakka -olivat mukana ylimysten ja varakkaiden por-
vareiden seuroissa hauskanpitäjinä, kes-
kustelijoina ja juomalaulujen laatijoina.
Ruoisin ja Suomen yhteisen historian ajal-

ta tunnemme useita'kapakkarunoilijoita'.
Kuuluisimmat olivat Lasse Lucidor 1600-lu-
vulla ja Carl Mikael Bellman 1700-luvun lo-
pulla. Molempien elämän ja runouden tut-
kiminen osoittaa, että he olivat pikemmin-
kin vallitsevien olosuhteiden uhreja kuin hi-
mojuomareita.

Lasse Johansson-Lucidor, jonka kun-
niaksi meidän aikamme kirjallisuusihmiset
ovat pystyttäneet muistomerkin eräälle
Tukholman vanhalle hautausmaalle, eli vuo-
sina 1638-1674. Hän oli ylioppilas, joka
opiskeli Saksassa ja teki matkan Ranskaan,
ennen kuin asettui vakinaisesti asumaan
Ruotsin pääkaupunkiin. Hän oli pohjoismai-
sissa olosuhteissa erittäin merkittävä runoi-
lija, mutta hänen oli mahdotonta saada toi-
meentuloaan kirjallisella työllä. Hengelli-
sistä lauluista, joita hän kirjoitti, eivät sai-
dat kirkonmiehet maksaneet hänelle kuin
muutamia äyrejä, vaikka kaksi hänen virt-
tään hyväksyttiin jopa virsikirjaankin, v:n
1695 painokseen. Hänen täytyi elättää it-
sensä kirjoittamalla tilapäisrunoja häihin ja
hautajaisiin sekä juomalauluja kapakkavie-
raita varten. Viimeksi mainituista hän sai
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palkakseen sekä ruokaa että juomaa. Mutta
elämä Ruotsin suurvalta-ajan kapakoissa,
joissa monikansalliset palkkasoturit mellas-
tivat, ei ollut runoilijaparalle terveellistä.
Erään kapakkatappelun yhteydessä Lasse

Lucidor iskettiin kuoliaaksi.
Oliko kurja kuolema runoilijan ja hänen

alkoholisminsa syytä? Tuskinpa niin voi-
daan sanoa. Eräässä juomalaulussa (Dryc-
kesvisa), jonka Lasse Lucidor on kirjoitta-
nut, perustelee hän juomista sillä, että se

karkoittaa jäytävän tunteen sydämestä
(hjärtegnag).

Vad hjälper att man dagligt läter, gräter?
Bort pust, kom lust med must
av öl och vin! Ett svin
som är i dag i lag med oss ogin!

Carl Mikael Bellmaniin nähden on tutki-
mus huolimatta kaikista vaeltavista kas-
kuista tullut siihen tulokseen, että Bellman
oli tosiasiallisesti surumielinen mies - hän

on mm. kirjoittanut pienen poikansa kuole-
man johdosta sydäntäriipaisevan laulun ja

sijoittanut lauluihinsa sosiaalista arvoste-
luakin. Hänen oli kuitenkin pakko jatkuvasti
huvittaa aatelisia ja muita ystäviään iloisilla
juoma- ja muilla lauluillaan. Kuningas Kus-
taa lll odotti sitä häneltä - hän antoi Bell-
manille näennäisen virankin, jotta tämä voi-
si huolettomana soittaa ja laulaa. Mutta tari-
na kertoo, että Bellmanin leski sanoi runoi-
lijan muistopatsaan paljastustilaisuudessa
Ruotsin kuningattarelle, joka onnitteli runoi-
lijan vaimoa siitä, että hänellä oli ollut niin
kuuluisa ja lahjakas mies: "Autuas vainaja
ei ollut kotona kovinkaan hauska." Bellman
kokosi voimansa juhlissa ja kapakoissa
esiintyen loistavana trubaduurina, mutta
purki kotona katkeruutensa vaimolleen va-
litellen asemaansa juoppojen ilonpitäjänä.

Suomalaisessa runoudessa on hyvin vä-
hän juomalauluja. Suurimmat runoilijamme
aina Johan Ludvig Runebergistä ja Aleksis
Kivestä alkaen ovat niitä karttaneet, vaikka
molempien tiedetään lasia kallistaneen. lh-

metteleehän venäjän kielen ja kirjallisuuden
professori J. Grot eräässä kirjeessään Pie-

tarin yliopiston rehtorille P. Pletnjoville,

milloin Runebergillä oli aikaa kirjoittaa ru-

nojaan, kun hän Grotin vieraillessa kolme
päivää Porvoossa juhli siellä koko ajan.

Porvoon Seurahuone on säilyttänyt pyhänä

muistona puisen sohvan, jossa Runebergil-

lä oli tapana istua ravintolassa käydessään.

Myös Aleksis Kivellä oli juomapaikkansa.

Se oli vanha Kleinehin hotelli, jonka henki-

lökunnassa vielä vuosisadan alussa oli

eräs, joka muisti "maisteri Stenvallin" ja ih-

metteli, että hänestä oli kuolemansa jälkeen

tullut niin kuuluisa mies. (Kirjakauppias
L. A. Salavan antama tieto.) Aleksis Kiven
juomisesta on puhuttu liioittelevasti, kuten
yleensä kirjailijain iuomisesta' Aleksis Kivi

ei suinkaan sortunut alkoholismiin, vaan va-

kavaan sairauteen. Silloin kun hän asui

Siuntion Fanjunkarsissa, oli hän aivan rai-

tis ja kirjoitti ylpeänä Kaarlo Bergbomille:
"Klasi on jäänyt!"

Merkillisen alkoholistisia ovat tarinat'
jotka kietoutuvat Eino Leinon ympäril-

le. Hänen runoudessaan ei ole mitään

merkkejä siitä, että hän olisi kiinnittänyt
huomiota pöydän nautintoihin, mutta kaikki
ne kaskut, jotka hänestä kerrotaan, ovat

enemmän tai vähemmän kapakkajuttuja. ll-
meisesti Eino Leino karttoi ihmisseuraa sil-
loin, kun hän teki työtä ja kirjoitti, ja tuli
esiin vain lepohetkinään istuen kerhoissa
ja ravintoloissa ihmisten nähtävänä. Hänen

tavaton tuotteliaisuutensa ei olisi ollut mah-

dollinen, jos hän olisi ollut siinä määrin al-
koholin orja kuin mitä hänen aikalaisensa
kertovat. Todennäköisesti Maila Talvion
avainromaani "Niniven lapset" (ilmestynyt
1915), joka kohdistui Eino Leinoa ja nuor-
suomalaisia vastaan, on ollut osaltaan luo-
massa kuvaa alkoholisoituneesta runoilijas-
ta. Maila Talvio oli fanaatikko, joka ei suh-
tautunut objektiivisesti suureen aikalai-
seensa.

Eino Leinon kuolemaa on myöskin kuvat-



tu tapauksena, jossa alkoholilla oli oma
osuutensa. En tunne Eino Leinon kuoleman
yksityiskohtia, mutta oleskellessani kesällä
'1929 Syvärannan lepokodissa Tuusulassa,
kertoi eräs paikkakuntalainen, että Eino
Leino oli kuollut tammikuussa 1926 ankaran
vilustumisen seurauksiin. Hän oli lähtenyt
yksin pois eräästä ryyppyseurasta, kaatu-
nut lumihankeen, eikä kyennyt siitä nouse-
maan. Kun eräät ohikulkijat vihdoin huoma-
sivat onnettomuuden, oli hän jo tajuton. Ru-
noilija vietiin Riitahuhdan taloon, joka on lä-
hellä Nuppulinnan pysäkkiä, ja lääkäri hä'
lytettiin. Mitään ei kuitenkaan enää voitu
tehdä.

Olin nuorena hyvin innostunut kaikesta,
mikä koskl kirjailijain ja runoilijain elämää.
Kävin v. 1921 mm. Aleksis Kiven kuolinmö-
killä Tuusulassa. Tapasin erään vanhan
paikkakuntalaisen, joka kertoi, että runoili-
ja tosiasiassa kuoli tallissa, joka ennen oli
ollut mökin vieressä, mutta joka sitten oli
purettu. Sen ruohottunut kivijalka oli osit-
tain vielä näkyvissä. Aleksis Kiven veli Al-
pertti ja hänen vaimonsa Karoliina, joiden
hoitoon sairas runoilija oli uskottu, sulkivat
hänet talliin, kun runoilija sai raivokohtauk-
sia. Tallin oljilla runoilija kertojani mukaan
oli vetänyt viimeisen hcnkäyksensä. Mai-
nitsin tästä tiedostani professori V. Tarkiai-
selle, Aleksis Kiven elämäkerran tekijälle,
ja hän sanoi myös kuulleensa siitä. Syystä
tai toisesta ei hän kuitenkaan ole maininnut
paikkakuntalaisten kertomasta Aleksis Ki-
ven elämäkerrassaan.

Minua runoilijakohtalot ovat järkyttäneet
erikoisesti siksi, että niissä ilmenee ympä-
ristön merkillinen välinpitämättömyys epä-
tavallisten, lahjakkaiden ihmisten elämän
suhteen. Heitä on usein kohdeltu aivan kuin
kurjia kulkureita ja yhteiskunnan ulkopuo-
lella olevia proletäärejä, joista ei tarvitse
piitata. Amerikan ensimmäinen suuri runoi-
lija Edgar Allan Poe kuoli todistettavasti ka-
dulle sen vuoksi, että eräs vaaliagitaattori
juotti sairaan miehen humalaan saadakseen
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hänet äänestämään määrättyä ehdokasta.
Runoilijoilla ja taiteilijoilla on ehkä hei-

kompi itsesäilytysvaisto kuin realistisilla ih-

misillä, jotka lähtevät siitä, että taloudelliset
edut ja yhteiskunnallinen asema ovat tär-
keimmät tavoitteet. Olen tavannut kirjalli-
sissa piireissä ihmisiä, jotka ovat väittäneet,
että itsesäilytysvietin rinnalla esiintyy
myöskin itsetuhoamisen halu, kun ympäris-

tön olot tuntuvat liian karkeilta ja valheelli-
silta. Tulenkantajain kirjailijaryhmään lähei-
sesti liittynyt arvostelija ja suomentaja Yrjö
Gustafson teki tällaisten mielialojen val-
lassa itsemurhan Pariisissa v. 1928 ja so-
sialistlnen lehtimies Helmer Adler teki sa-

moin Helsingissä syksyllä 1940 tiedon tul-
tua, että saksalaisia joukkoja oli tullut Suo-
meen merkkinä sodan jatkumisesta. Mo-
lemmat olivat sitä ennen 'juhlineet' rajusti.

Käsittääkseni Eino Leino on kuulussa ru-
nossaan "Löysäläisen laulu", jonka hän kir-
joitti 1921, mutta joka julkaistiin vasta kolme
vuotta myöhemrnin, tulkinnut niitä tunnel-
mia, joita yhteiskunnan ulkopuolelle joutu-
neet tuntcvat ja jotka saavat heidät etsi-
mään apua "Kuningas Alkoholilta". Leino
aloittaa runonsa seuraavilla säkeillä:

Maantietä matkaa
kirjaton, karjaton mies.
Kruununkin kyyti
liika ois hälle kenties,
outoja hälle kun on
isänmaa, kotipaikka ja lies,
puolue, perhe ja muu,
verot, verka ja velka ja ies.

Olen usein ihmetellyt, miten paljon kas-
kuja kerrotaan kirjailijoista ja taiteilijoista,
joiden elämä todellisuudessa on ollut kovaa
ja onnetonta. Lehtimiespiireissä olen kuul-
lut esimerkiksi tarinan valtionhoitaja Man-
nerheimin ja Eino Leinon tapaamisesta Ho-
telli Fenniassa 19'19. Kun valtionhoitaja lä-
hesiyi runoilijaa haluten kilistää lasia hänen
kanssaan, viittasi Eino Leino tyhjään lasiin-
sa ja sanoi: "Tattis vain, ryyppäsin justiin-
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sa." Niin ikään olen kuullut kerrottavan kiel-
tolain aikaisen tarinan Uuno Kailaasta, joka
seurueineen pyrki Hotelli Kämpiin juuri kun
siellä oli poliisitarkastus ilmiannon perus-
teella. Kailas jyskytti niin itsepäisesti hotel-
lin suljettua ovea, että tarkastusta johtava
apulaispoliisimestari Soinio, paremmin tun-
nettu nimellä Keppari, tuli avaamaan ilmoit-
taakseen, että ravintola oli tilapäisesti sul-
jettu. Uuno Kailas ei kuitenkaan tyytynyt tä-
hän, vaan sanoi: "Minä olen runoilija Uuno
Kailas ja nämä ovat minun ystäviäni. Mei-
dän täytyy päästä sisään." Tarinan mukaan
vastasi silloin Keppari: "Minä en tunne
muuta runoilijaa kuin Runebergin" - ja
sulki oven.

T. Vaaskivi on kuvannut kiintoisalla taval-
Ia Uuno Kailasta sinä aikana, jolloin runoili-
ja vaelsi "Alhambran valaistuissa saleissa"
ja hänen "infantiileilla huulillaan leikki ilo-
ton hymy". Tämän kirjoittaja tunsi hyvin
Uuno Kailaan, jolla oli takanaan mitä vai-
kein lapsuus. Tietääkseni hän oli kohtuulli-
nen juomisessaan, mutta hän kärsi hermo-
häiriöistä, joita hän oli saanut mm. olles-
saan mukana Aunuksen sotaretkellä v.
1919. Kailas oli älykäs ja tarpeen vaatiessa
hyvin työteliäs, mutta hän kaipasi huolenpi-
toa ja hellyyttä, jota hän ei ollut saanut lap-
sena, ja oli sen vuoksi helppo uhri niille, jot-
ka'veljistyivät' alkoholin vaikutuksen alai-
sina.

Omasta puolestani olin nuorena raitis. Mi-
nua suojeli se, etten kestänyt alkoholia, tu-
lin siitä sairaaksi. Muistan hyvin, miten kur-
jassa kunnossa olin juotuani pullollisen ma-
deiraa F. E. Sillanpään ja Porvoon lukkarin
Sundbladin seurassa kesällä 1925. Sillan-
pää lohdutteli minua sillä, että tällainen sai-
raus menee hyvin pian ohitse, mutta siitä läh-
tien varoin makeita viinejä. Totesin vuosien
vieriessä, miten Sillanpää vähitellen sekä
fyysisesti että henkisesti heikkeni käytet-
tyään säännöllisesti alkoholijuomia. Lopulta
hän joi vain olutta, mutta liiallinen oluen
käyttökin rasittaa sisäelimiä. Sillanpää väit-

ti, että juominen ei ole vaarallista, kun sen
yhteydessä osaa pysyä erillään tupakasta.
Tupakka se vasta myrkkyä on, selitti hän.

Olen kuitenkin nähnyt monia tapauksia, jol-
loin tupakoimattomat alkoholinkäyttäjät
ovat rappeutuneet yhtä nopeasti kuin tupa-
koivatkin. Elmer Diktonius esimerkiksi tu-
pakoi harvoin. Hän joi sen sijaan olutta suu-
ret määrät. Hän kertoi minulle osallistu-
neensa Göteborgissa oluenjuontikilpailuun
ja tyhjentäneensä silloin yhteen menoon '17

pulloa. Kauhistuin ja varoitin häntä seu-
rauksista. Kaksi viimeistä elinvuottaan hän
vietti mielisairaalassa.

Kokemukseni mukaan alkoholinkäyttö on
yhteydessä sielullisiin tekijöihin. Olen kaksi
kertaa elämäni varrella sortunut etsimään
tilapäistä lohtua alkoholista. Kummallakin
kerralla oli kysymys järkytyksistä, jotka joh-
tuivat minulle läheisten ihmisten kuolemas-
ta ja vaikeuksista löytää uusi perusta elä-
mälle muuttuneissa olosuhteissa. Uskon,
että lukuisilla ihmisillä on sama kokemus.
Muistan esimerkiksi, että keskustellessani
T. K. Sallisen kanssa hänen käydessään
Porvoossa 1920-luvun puolivälissä, hän

kauhistuneena puhui siitä, miten ihminen
henkisessä kriisitilanteessa ryhtyy hävittä-
mään juomalla parasta ominaisuuttaan ja
apulaistaan, nimittäin järkeä, joka erottaa
ihmisen eläimestä. Luulenkin, että vaikka
kirjailijoilla ja taiteilijoilla on lukuisia kos-
ketuksia Kuningas Alkoholiin, he myöskin
ovat taistelleet sitä vastaan enemmän kuin
monet muut ammattiryhmät. Paljastamalla
syyt siihen, "miksi Jeppe juo", he ovat aut-
taneet lähimmäisiään vapautumaan orjuu-
desta.

Näistä syistä en halua esitellä kirjailijoita
ja taiteilijoita viinamäen miehinä ja naisina,
vaan ihmisinä, jotka ovat enemmän kuin
muut joutuneet kärsimään vallitsevista olo-
suhteista ja sen vuoksi suunnanneet kat-
seensa aatteisiin ja kauneusarvoihin, joiden
avulla sekä he itse että muut voisivat löytää
tien raittiiseen ja täyteläiseen elämään.




