
Suomalaisen
runoilijan
viiniongelma

Aune Hüsku: Kaarlo Sarkia,
uneknja - kiltsoitteliia (WSOY,
Poraoo 7972,357 s.)

Lyhyen elämänvaellutrcsensa ai-
kana Kaarlo Sarkia liikkui kes-
kuudessamme unissakävijän ta-
voin muuttaen runouden elä-
mäksi, uneksi ja paoksi todelli-
suudesta. "Todellisuus alkaa käy-
dä minulle etäiseksi. Minä pel-
kään astua tapahtumien kes-
keen, tunnen vierauteni ihmisten
parissa entistä selvemrnin", kir-
joitti Sarkia 1930-luvulla.

On luonnollista, että Sarkian
tapainen hermoherkkä runoilija
ja taipumuksiltaan jonkin verran
normaalista poikkeava yksilö
joutui elämässään kokemaan
myös alkoholiongelman, joskaan
sen merkitystä ei ole suinkaan
liioite'ltava. Loppujen lopuksi
Sarkia oli verraten onnekas sekä
luomistyössään että ystävyyssuh-
teissaan. Hänel1ä oli ympärillään
runsaasti auttajia, nykyajan
Charlotta Lönnqvistejä, jotka ta-
soittivat hänen tietään. Yksi sel-
lainen o1i Aune Hüsku, joka hen-
kilökohtaisen tuntemuksen ja
laajojen keräelmien (huomatta-
valta osalta hänen sisarensa Ky1-
likki Hiiskun kokoamien) varaan
on rakentanut muistelmanluon-
teisen elämäkertateoksen.

Sarkialle runoilijana merkitsi
viini hurmiota, kohottautumista
elämän ahtaiden rajojen yläpuo-
lelle. Monesti hänen lukijansa
kohtaa vertauskuvan viinimal-
jasta hänen dionyysisissä dity-
rambeissaan. Niissä on jonkin-
Iaista huumautumisen tarvetta,
johon myös viittaa nimenomaan
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alkutuotannossa usein tavattava
runokuva unikon mehusta. Hiis-
kun tulkinnan mukaan Sarkia on
saanut sysäyksen viinin ylistyk-
seen Omar l(haijamilta, jonka
teltantekijän laulut trsein muis-
tuivat runoilijan mieleen.

Luonnollisesti voidaan tausta-
tekijänä puhua myös Sar,kian
omasta mieltymyksestä viiniin,
erityisesti punaviiniirl jonka
tervehdyttävästä voimasta hän
oli vakuuttunut. Joskus hän oli
viiniä nauttiessaan varomaton ja
saattoi hairahtua pieniin rikkei-
siin. Vähäinenkin määrä vaikut-
ti voimakkaasti ruumiiltaan heik-
koon ja sairaaseen runoilijaan,

Opiskeluvuosina Turussa Sar-
kian viinin käyttö ei ollut mi-
tenkään huomattava. Pikemmin
se oli eräänlainen hurmioitumi-
sen lähde: "Miehenä Bacchuksen
olimrne viettäneet keväistä yötä.
Madeira, oikea madeira virtasi
suonissamme - me emme käy-
neet - me juoksimme 

- me
lensimme - me lensimme
meille ei ollut aikaa eikä paik-
kaa - meillä oli riemu, autuus,
elämä!"

Aune Hiisku, joka hienotuntei-
sesti pyrkii kiillottamaan Sar-
kian henkilökuvaa, mainitsee
eütä runoilija saattoi nauttia jos-
kus seuran vuoksi hieman liikaa.
Myöhemmin ystävät varoivat
menemästä Sarkian kanssa ra-
vintolaan, koska he pelkäsivät
tämän heikontunutta terveyttä.
Mutta jonkinlainen veto Sarkial-
la kuitenkin lienee ollut jo opis-
keluvuosista lähtien Bacchuksen
temppeleihin, sillä esimerkiksi
hänen Saksan-matkastaan tiede-
tään, että hän ei ehtinyt paljon-
kaan tutustua maahan "vaan
hengitti enimmäkseen kapakan
tuoksuja".

Sarkian rasituksena olivat [ro-
ko hänen elämänsä ajan huonot
raha-asiat. Stipendit eivät aina
tilannetta parantaneet, sillä ne
tahtoivat kulua juhlimiseen. Hie-
notunteinen isäntä ei hennonnut
torjua kuokkavieraitakaan pi-
doista. Myöhäiset tuttavuudet
pyrkivät lisäksi lainailemaan ti-
lapäisesti rahoissaan olevalta ru-
noilijalta. Täysihoitolan pitäjä-
kin joskus raivostui, kun stipen-

dit menivät juhlimiseen eikä hoi-
tomaksuihin. Ei auttanut muu
kuin jäädä odottamaan uutta
apurahaa.

Leimaa antoi Sarkialle erään-
lainen levottomuus. Hän ei tun-
tunut viihtyvän missään, ja koko
elämänsä ajan hän vaihtoi yhtä
mittaa asuntoa. Hänellä ei ollut
turvallista kiinnekohtaa, mihin
pysähtyä.

Sarkia oli epäIuuloinen, mikä
saattoi johtua arkuudesta. Mui-
den joukos§a hän oli sulkeutunut,
mutta tilkkanen viiniä kirvoitti
hänet seuralliseksi ja muutti hä-
net ihmisystävälliseksi. Varsinai-
sesti Italiassa hän sitten löysi
elämänsä onnelliset ajat ja koki
todellisen kauneuden hurmion

Runsaan ilon kohtasi Sarkia
Ischiassa, ystävällisen italialais-
perheen suojissa. Casa Sianossa
(ei Casa Sienassa, kuten teok-
sessa mainitaan) hän sepitti huo-
Iettoman elämänilon täyttämiä
säkeitä. Hän tu,tustui saaren kan-
sanomaisiin herkkuihin. Sarkial-
la oli herkät aistit runon maa-
ilmassa, ja ruokapöydässäkin
hän oli todellinen herkkusuu.
Ischiassa Sarkia intoutui kirjoit-
tamaan jopa eräänlaista gastro-
nomista runoutta, jossa eIämyk-
siin liittyvät myös makunautin-
not. Casa Sianossa syntyi niin
ikään leikillinen Dionysia, kah-
leettoman viininjumalan ylistys,
jota runoilija ei kuitenkaan pi-
tänyt julkaisemisen arvoisena.

Monte Epomeon viiniä Sarkia
nautti runsaanlaisesti Ischiassa
asuessaan, menettipä hän kerran
kukkaronsakin rantakapakoita
kierrelles^sään. Casa Sianon vaari
sen kuitenkin sitten sai takaisin.
Runoilija ei siis aina muistanut
vaarin antamia elämäntaidollisia
opetuksia: viiniä pitää juoda vain
niin paljon, että tulee iloiseksi.

Henkilöt, jotka tapasivat Sar-
kian Italiassa, ovat maininneet,
että runoilija "alzava troppo il
gomito", ts. nosti liiaksi käsi-
vartta, siis koukisti liiaksi kättä.
Roomassa Sarkiaa ärsytti Hitle-
rin vierailu, lausuipa hän julki-
sesti jossakin ravintolassa poik-
kipuolisia sanoja Saksan johta-
jasta. Eräänä aamuna humaltu-
nut runoilija tavattiin Espanja-



laisilta portailta käsivarret si-
vulle tevitettyinä. Ohikulkiioille
hän ilmoitti olevansa Kristus.
Poliisi toimitti runoilijan hermo-
sairaalaan, josta lähetystön edus-
taja hänet sitten haki pois.

Kristus-kompleksi ei liene ko-
vinkaan harvinainen, olihan sel-
lainen myös Uuno Kailaalla. Tu-
lee tässä mieleen, että Michelan-
gelon Pietä-veistoksen viimeke-
väinen turmelija niin ikään ku-
vitteli olevansa Vapahtaja. Sar-
kia oli runoilijaksikin niin
poikkeuksellinen yksilö, että te-
kisi mieli esittää toivomus: Ei-
kö joku psykiatri tai psykoana-
lyytikko voisi tehdä muotokuvaa
tästä,uneksijasta ja kilvoitteli-
jasta? Siihen tarjoaa Aune Hiis-
kun rikas elämäkertateos run-
saasti aineksia.

Eero Saorenha,mo

Koulukotityttöjä
näyttämöllä

Erik Torstensson on salanimi,
jonka taakse kätkeytyy ruotsa-
lainen teatteriohjaaja. Pereh-
tyäkseen tuntemattomaan alluee-
seen'hyvinvointiyhteiskunnas-
samme' hän toimi joitekin rruo-
sia sitten harjoitte;l.ijana tyttöjen
koulukodissa. Siellä saamiaan
kokemuksia hän julkaisi kirjas-
sa "Jag skiter i vartenda jävla
pundhuve" (Vähät minä kaikis-
ta kirotuista pölkkypäistä), Deg-
boksanteckningar irän en ung-
domsvärdsskola, Rab6n & Sjö-
gren, Halmstad 1970, I.64 sivua.
Kirja on pintapuolinen keskit-
tyen huumeisiin ja dramatisoi-
den vieroitusoireiüa ja huu-
meidenkäyttäjän ainoalaatuista
asemaa. Iloitohenkilöstön tyh-
jänpäiväinen ja ioivoüon jaarit-
telu on yhtä kaav,rihin kangis-
tunutta kuin tyttöjenkirl.

Kirjaan perustuvaa näytelinää
Om siu tlickor (Seitsemän tyt-
töä) alettiin vasta tänä keväänä
esittää meillä Helsingin Kau-
punginteatterissa. Aikaisemmin
sitä oli kohtuuttomasti palvottu
rrun. Tukholman Dramatenissa,
jossa se pysyi kauan o,hjelmis-
tossa.

Näytelmä oli kaikesta huoli-
matta aihepiiriltään laajernpi
kuin olin uskonut, mutta sen pa-
hin vika on, että siinä tusr<in
edes viitataan mihinkään taus-
tatekijöihin. NäytelmäIlä on oi:
keutuksensa, jos se saa yleisön
suhtautumaan ymmärtäväisem-
min näihin tyttöihin. En ole kai-
tenkaan aivan varma siitä, että
se pystyy tähän. Jotkut saaita-
vat käyttää sitä osoittaakseen,
että huurneiden väärinkäyttii on
parantumaton, sokeasti iskevä
'kulkutauti'.

Koulukotejamme koskevaan
keskusteluun liittyvänä näytel-
mä puolustaa paikkansa. Tämä
keskustelu on tyrehtyn5rt, vaikka
ei vielä ole ehditty tehdä johto-
päätöksiä kyseessä olevalla alal-
la saaduista kokemuksista. As-
kettäin valmistunut edistykseili-
nen mietintö näistä toimrnia-
muodoista antanee uutta vauhtia
sille. Ellei pystytä luomaan te-
rapeuttisesti toimivia yksikköjä,
on vähimmäisvaatimuksena iuo-
puminen sellaisesLa leimaavasta
hoidosta, joka ehkä vain pairen-
taa asiaa. Vanhemmille ja horto-
henkilöstöUe osoitet tu'testikysy-
mykseni' voidaan esittää seulaa-
vassa muodossa: 'Valitseiteko
Te koulukodin, jos oma lapsen-
ne tai joku muu Teille läheinen
nuori henkilö joutuu vaikeuk-
siin?" Vastauksen dllessa kiel-
teinen seuraava kysymys on it-
sestään selvä: "üIiksi katsotaan
tämän hoitomuodon kelpaavan
tietyille lapsille?" Ensi sijassa
olisi tietenkin käännyttävä tera-
peutin ja mieluimmin perhete-
rapiaan perehtyneen terapeutin
puoleen. Jos aikoo ostaa kellon
tyttäre1leen, ei ole pa,ljonkaan
apua siitä, että tietää minkälais-
ta kelloa joku poptähti käyttää.
Sitä vastoin voi olla avuksi, jos
tietää minkä merkin kel,losep-
pä valitsee tyttärelleen.

Näytelmä voi sntaa terapeu-
teille alkeistiedot tarkoituksen-
mukaisista ja vähemmän tarkoi-
tuksenmukaisista asenteista. Sil-
miinpistävää oli, miten tytöt sai-
vat yliotteen henkilökunnasta ia
antoivat tämän pa1vel1a itseään.
Kun heidät kerran oli luokitel-
tu 'mahdottomiksl, he saivat
elää sen mukaan. Henkilökun-
nan kykenemättömyys asettaa
rajoja tyttöjen käyttäytymiselle
johtui pelosta, joka muutamissa
kohtauksisa tuli selvlisti esille.
Ritr.ralistinen lääkkeiden jakelu,
avuton suhtautuminen tyttöjen
vetoomuksiin ja vhteydentarpee-
seen sekä järjestelmään kuulu-
vat karkaukset, jotka vakiinnut-
tavat heidän esittämäänsä syr-
jäisen roolia, oliv:lt masentavia.
Vaikeimpia huumeongelmia po-
teva tyttö - Saara Pakkasvir-
ran voimakkaasti tttlkitsema -ei saanut jäädä koulukotiin. Iiä-
net passitettiin mielisairaalaan,
joka ei halunnut tietää mitään
näistä tytöistä. Sinänsä todistus
koulukodin pätemättömyydestä
huumeongelmaisten tyttöjen hoi;,
tomuotona.

lngali.ll österberg

Ruotsalaisia ia
amerikkalaisia
sosiaalialan kirioia

Arne Berglund: Sociol oärd,-
oerksamhet I ( Studentlitteratur,
Lund 7972,749 sioua)
Encyclopedia of socr,al raork I

-ll, U.S.A. 7972, 7 645 stt;un
(National Associati,on of Social
Workers, Inc,)

Ruotsissa on sosiaalisesta hoito-
toiminnasta ilmestynyt kirjanen,
joka on tarkoitettu eri alojen
opiskelijoille (mm. psykologiaa,
sosiaalipolitiikkaa, työterapiaa
ja vapaa-ajan toiminnan ohjaus-
ta opiskeleville). Kirjasessa on
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