vatuskuukautena. Entä sitten ihmissuhteet? Onko

kanssakäymisen välineestä (atkoholista) tullut
kanssakäymisen koko sisäItö? Entä miksi kohtuukäyttäjän tulisi vaivautua? Eihän hänelle ole alkoholista haittaa. Kyllä kohtuukäyttäjänkin on hyvä
testata silloin täIlöin, onko enää kohtuukäyttäjä,
sillä liukuminen suurkuluttajaksi tapahtuu usein
huomaamatta. Samalla voi testata, miten oma
käyttäytyminen vaikuttaa toisiin. Johtaako ns. sivistyneen alkoholin käytön ihannoiminen siihen,
että alkoholin käytöstä tulee ihmisen normaaliuden
mitta? Henkilöt, jotka eivät pysty kohtuukäyttöön
tai eivät halua ollenkaan käyttää alkoholia, leimataan poikkeaviksi. Jos näin on, se asettaa uusia

yritettävä ratkaista. Tarvitaan siis dynaamista ongelmaratkaisumallia.
Tässä yhteydessä on syytä pohtia alkoholin käytön merkitystä ongelman ratkaisussa. Onko se pakoreitti vai apuväline ratkaista ongelmia (wt. alkoholi ahdistusta lievittävänä,'lääkkeenä', ).
Entä sisältyykö dynaaminen ongelmaratkaisumalli ny§iseen raittiusihanteeseen?

Nämä asiat ovat ajankohtaisia varmasti myös
helmikuun jäIkeen. EIetäEin yhdessä, erilaisina ja
puhutaan porukalla. Kyllä ne turhat rutiinit siitä
muuttuvat.
Tero Maksimainen

haasteita myös valistajille. Alkoholivalistushan pe-

rustuu nykyisin juuri sivistyneen alkoholin käytön
ihanteelle. Olisiko syytä siirtyä enemmän raittiusvalistukseen, joka nähdäkseni perustuu omillaan
toimeentulevan ihmisen ihanteelle.
Mitä tarjottavaa Raittiilla helmikuulla on sitten
absolutistille? Hän voi testata omaa suhdettaan al-

koholiin ja alkoholinkäyttäjiin. Sisättyykö niihin
jokin tunnelataus, joka ehkä eristää häntä muista
ihmisistä? Pyrkiikö hän esiintymään hyvin vahvana
ja tehokkaana samalla ehkä lannistaen tai kovettaen muita? Voiko omaa käytöstään muuttamalla vaikuttaa asiaan?
Entä miksi y,ritysten ja yhteisöjen tulisi osallistua? Kaikkihan riippuu kuitenkin yksilöistä? Olisi
ehkä tarpeellista pohtia, onko näin. Samalla voitaisiin pohtia edustamisen luonnetta ja merkitystä.
Onko edustustarjoilu vieraanvaraisuutta vai vihamielisyyttä? Ehkä tarjoilun tarkoituksena onkin
viedä vierailijalta arvostelukyky ja neuvottelutaito.
Entä onnistuuko yrityskuvan kirkastaminen, kun
kaikki edustavat samalla tavalla? Eikö omaperäinen, isännän kulttuuriperinteet huomioon ottava
edustaminen jää parhaiten vierailijan mieleen. Esimerkiksi savolainen pitoperinne, miksi sitä ei hyödynnetä omilla ehdoillamme? Keinotekoinen savolaisuuden ja yleismaailmallisuuden sekoittaminen
(kalakukko ja valkoviini, mykyrokka ja punaviiai)
herättänee ulkopuolisissa vain hymyilyä?
Keskeinen kysymys koko kampanjassa on ',Mikä
on minun suhteeni alkohotiin?,,. yksinkertainen,
mutta vaikea kysymys. Olisi paljon helpompi keskustella toisten alkoholin käytöstä tai raittiussihteerin raittiudesta. Tähän asti raittius- ja alkoholipoliittinen keskustelu on kulkenut jäIkimmäistä
linjaa. Nyt on syytä etsiä uusia uria. Löytyisikö se
tältä Iinjalta?
Kun keskustellaan ihmisten tärkeimmistä asiois-

ta kuten minäkuvasta, hyväksytyksi

tulemisesta,

vapaudesta yms., törmätään moniin ristiriitoihin.
Niitä ei voida kieltää, vaan ne on hyväksyttävä ja

Krjailijat ja juominen
Korkea-asteisen luovuuden ja runsaan juomisen
on jo kauan oletettu kuuluvan yhteen. Vaikka tästä

lrytkennästä puhutaankin usein, on jäänyt perusteellisemmin selvittämättä, onko luovuuden ja alkoholin käytön väliltä minkäänlaista suhdetta, ja
jos on, niin millainen se on.

Alkoholin haitoista kertova valistus korostaa
mielellään, että runsas juominen vähentää toimin-

nan tehokkuutta. Kuitenkin huomattava joukko
kirjailijoita (ja myös maalareita ja säveltäjiä) on
menestynyt taiteellisesti varsin hyvin, vaikka onkin
käyttänyt melkoisesti alkoholia.
Jo aivan alustava merkittävistä kirjailijoista
koottu lista, jossa ei ote millään tavoin pyritty kattavuuteen, sisältää 50 nimeä. Listan suurimman
yksittäisen ryhmän muodostavat lgO0-luvun amerikkalaiset kirjailijat. Tässä luettelossa on varmasti
myös sellaisia kirjailijoita, joiden vain kuvitellaan
juovan runsaasti, samoin kuin sellaisia, joiden alkoholismista löytyy todisteita. Joka tapauksessa jo
pelkän lukumäärän perusteella tätä luetteloa on

pidettävä vaikuttavana. Aakkosjärjestyksessä se on
seuraavanlainen: W. H. Auden, Baudelaire, Brendan Behan, John Berryman, James Boswell, Robert
Burns, Raymond Chandler, C. K. Chesterton, Coleridge, E. E. Cummings, Errrest Dowson, William
Faulkner, Scott Fitzgerald, Dashiell Hammet, Ernest Hemingway, Hoffman, Samuel Johnson, James
Joyce, Jack Kerouac, Sinclair Lewis, Malcolm Lowry, Jack London, J. J. Marquand, Alfred de Musset,
Guy de Maupassant, Flann O'Brien, John O,Hara,

Artikkeli on julkaistu aiemmin nimellä Drinking and
creativity: a review on the alcoholism literature. British
Journal on Alcohol and Alcoholism 16 (19g1): 2. Suomen_
nettu lyhentäen kidoittajan luvalla.
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Eugene O'NeilI, Dorothy Parker, Edgar Allan Poe,

Arthur Rimbaud, Theodore Roethke, Jean

eivät sellaisenaan olleet ilmeisiä tutkittujen taiteellisessa tuotannossa, on kuitenkin selvää, että alko-

Rhys, Schiller, John Steinbeck, Wallace Stevens,
Dylan Thomas, Paul Verlaine, Evelyn Waugh, Oscar Wilde, Edmund Wilson, Tennessee Williams ja

holi antoi pääosalle tärkeän näkökulman heidän
oman elämänsä tarkasteluun. Koska luovuus oli
keskeistä näiden taidemaalareiden elämässä, voi-

Sergei Jesenin.

LuetteloilIahan tosin pystylliän todistamaan mikä tahansa ennuste paikkansapitäväksi! Aivan ilmeisesti olisi varsin helppoa laatia huomattavasti
pitempi luettelo niistä merkittävistä kirjailijoista,
jotka eivät ole käyttäneet runsaasti alkoholia. Riippumatta siitä, mitä kriteereitä käytetään määriteltäessä jonkin kidailijan tuotannon "merkittärryyttä", on edellä olevaa listaa pidettävä kattavana. Se
on siksi laaja, että sen perusteella voidaan esittää
luovien ihmisten joukosta löytyvän enemmän runsaasti alkoholia käyttäviä kuin samankokoisesta
tavallisten ihmisten muodostamasta ryhmästä. Siksi tuntuisikin siltä, että pääIuvun mukaan tarkasteltuna on todellakin olemassa jonkinlainen suhde
runsatur juomisen ja kirjallisen luovuuden tai mahdollisesti runsaan juomisen ja kirjallisen menestyksen välillä.
Vaikka juomisen ja luovuuden väIistä suhdetta ei
kovin perusteellisesti ole tutkittu, joitakin selvityksiä kuitenkin on olemassa. Jaan ne seuraaviin nel-

jään ryhmään: a) katsauksiin, b) yksittäisiin tutkimuksiin (jotka ovat luonteeltaan kidallisia, elämäkerrallisia tai ktiinisiä), c) kirjailijaryhmiä kos-

keviin tutkimuksiin ja d) teoreettiseen materiaaUin.

Katsaukset
Varhaisin ja myös laajin on C. F. von Vleutenin
laatima katsaus. Hän lähetti kolme kohtaa sisäItävän §se§lomakkeen 150 saksalaiselle runoilijalle
ja kirjailijalle, jotka häiur valitsi heidän tuottel'iaisuutensa perusteella. 115 kirjailijaa palautti lomakkeen. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, käyttivätkö kirjailijat säännöIlisesti tai ajoittain alkoholia ennen kirjoittamista ja huomasivatko he alkohotin käytön vaikuttavan jollakin tavoin työhönsä. Vastanneista kirjailijoista vain seitsemän käytti
alkoholia työ§§ä kohentaakseen ja kaksitoista
arvioi alkoholilla olevan suotuisa vaikutus mielikuvitukseen.

Quarterly Journal on Studies of Alcoholism -aikakauskirjan varhaisvaiheessa A. Roe tutki tarkassa ja yksityiskohtaisessa selvityksessään alkoholin
osuutta kahden§mmenen hänen oman aikansa
huomattavan taiteilijan elämässä. Roe toteaa, että
oli täysin mahdotonta löytää yhtään raitista taide-

maalaria New Yorkin ympäristöstä. Vaikka Roe
toteaakin, että alkoholin myönteiset vaikutukset
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daan tietysti väittää, että alkoholi ei ole yksinker-

tainen kausaalinen tekijä vaan liittyy käsityksiin
minäkuvasta. Nämä käsitykset ovat puolestaan
osa sitä tapaa, jolla taiteilija tarkastelee asemaansa
yhteiskunnassa.

Kommentoidessaan Roen tutkimusta G. Foster

toteaa, että Ruotsin Kirjailijaliitto on julkaissut
teoksen nimeltään En bok om rus och inspiration.
Sen toimittaja Bertil Malmberg selittää, että suurin
osa niistä kirjailijoista, joihia otettiin yhteyttä juomatapojen selvittämiseksi, kieltäytyi vastaamasta,

toiset ajan puutteen, toiset kokemuksen puutteen
vuoksi.
Yk sitt äisiö tutkimuk

s

ia

Yksittäisiä tutkimuksia on eniten, mutta kokoelma on varsin kirjava ja sekalainen. Varhaisin esimerkki on Goetheä koskeva tutkimus, jonka dn
laatinut Scharpff. Hän esittää, että luovuuden ja
alkoholin käytön väIinen suhde voidaan parhaiten
ymmärtää käsitteen "psykopaattinen nerous " avulIa. Scharpffin mukaan tämä käsite määrittelee eri-

tyisen kirjailijoiden "alaryhmän". Yleisesti ottaen
hän väittää (ja tämä väite toistuu tästä eteenpäin
hyvin säännöllisesti), että pääosa runsaasti alkoholia käyttävistä neroista luo mestariteoksensa ollcoholista huoli,matta eikä suinkaan sen ansiosta. Tämä on usein esiintyvä väite, mutta se on silti vielä

tutkimatta.
W. R. Bett kuvailee Edgar AIIan Poen juomistapoja tutkimuksessaan, joka muuten pääasiassa kes-

kittyy oopiumin käyttöön. Bett toteaakin, että Poe
olisi saattanut olla poikkeuksellisen altis alkoholin
vaikutuksille, sillä hän humaltui huomiota herättävästi jo varsin pienistä alkoholimääristä. Poen juomistapoja on laajemmin kuvannut nryös J. F.
Courtney.

J. S. Maddenin Samuel Johnson -tutkielma ja
K. J. B. Rixin James BosweII -tutkielma muodostavat mielenkiintoisen parin, koska BosweII on kuuIuisa juuri Samuel Johnsonista kirjoittamastaan
elämäkerrasta. Näiden kahden tapauksen lopputuloksen väIillä vallitsee myös selvä ja tyypillinen
kontrasti, koska Johnson kykeni itse hallitsemaan
juomistaan, kun taas Boswellista kehittyi vähitellen, hänen omien sanojensa mukaan, "jatkuvasti ja
päivittäin runsaasti juova juoppo". Sekä Madden
että Rix pohtivat, mitkä persoonallisuuden, perhetaustan ja ympäristön paineen osatekijät ovat voi-

makkaimmin edistäneet näiden kahden kirjailijan
alkoholin käyttöä.
Atlantin toisella puolella D. W. Goodwin on tuottanut kaksi arvokasta tutkielmaa, joista toinen käsittelee Scott Fitzgeraldin ja toinen Eugene O,Neiliin alkoholismia. Juuri Goodwin toteaakin, että
niistä seitsemästä amerikkalaisesta kirjailijasta,
jotka tutkimusajankohtaan mennessä olivat saaneet Nobelin kirjallisuuspalkinnon, neljä oli alkoholistia ja yksi joi runsaasti. Goodwin esittääkin,
että Fitzgeraldin tapauksessa juomisella oli tarkoitus vähentää voimakasta itsesensuuria, jollaiseen
yleensä kaikki kirjailijat ovat taipuvaisia. O'Neill,
jonka juomistapoja myös L. Schaeffer käsittelee, ei
koskaan varsinaisesti käyttänyt alkoholia kirjoittaessaan, vaan hänellä oli tapana vuoroin juoda, vuoroin kirjoittaa. Voidaankin todeta, että ',paranemisen" jälkeen (htin luopui kokonaan alkoholista)
O'Neillin tuotannon taso laski. Olisi kuitenkin asioiden yksinkertaistamista olettaa, että tämä osoittaisi kausaalista suhdetta juomisen ja luomisen vä-

[llä. Saattaisi olla hyödyllisempää, kuten Roen taidemaalareita koskevassa katsauksessa todettiin,
ajatella laajempaa näkemystä, jossa tämä suhde on
ikään kuin solmu tai säiekimppu. Sen osat ovat
toisistaan riippuvaisia, jolloin yhden säikeen muutos vaikuttaa koko säiekimpun jännitykseen.
Lukuun ottamatta saksalaista tutkielmaa Alcohol and intellectual work; interview with the successful writer Johannes Mario Simmel, jota en ole
saanut käsiini, on olemassa vain kaksi muuta oleellista tutkimusta, joiden aiheena on yksittäinen henkilö. Nämä ovat N. Spenderin muistelmat Raymond
Chandlerista sekä L. Hyden kaksiosainen tutkielma
alkoholin vaikutuksesta John Berrymanin elämään

ja runouteen.

Kirjailijaryhm?it
E. Miller keskittyy siihen, miten huumeet vaikuttavat kuvakieleen tutkiessaan nütä romantiikan

ajan runoilijoita, erityisesti Coleridgea ja Baudelairea, joiden tiedetään käyttäneen runsaasti alkohoIia. Tutkimuksissaan hän ei kuitenkaan päädy mi-

hinkään varmoihin lopputuloksiin. Huomionarvoi-

mista. HäLn myöntää tosin, että aihetta ovat käsitelleet myös monet sellaiset kirjailijat, joilla ei ole

alkoholiongelmia.
R. Jovanovic käsittelee Jugoslavian kirjallisuutta
ja kiinnittää huomiota kirjallisuushistoriassa sosiaalisena ilmiönä esiintyvään boheemisuuteen. Tässä on aivan selvästi §tkentä niihin kommentteihin,
joita esitettiin Boen New yorkin taidemaalareita
koskevan tutkimuksen yhteydessä. Voitaisiin väit-

tää, että kuva kirjailijoista traagisina, yksinäisinä,

tuomittuina, yhteiskunnan ulkopuolisina on yhtä
lailla heille annettu kuin heidtin itsensä valitsema.
Runsaasta juomisesta voi siten tulla taiteilijaimagon helposti hankittava ilmaus. Se on sellainen
ilmaus, joka vastaa sekä taiteilijan itsensä että yhteiskunnan odotuksia.
Kahdessa erillisessa tutkimuksessa G. Enacheson

käsittelee persoonallisuustekijöitä. Aivan kuten
Scharpff hän päättelee, että on olemassa sellainen

erityisryhmä kirjailijoita, joiden psyykkiset ongelmat heijastuvat heidän tuotantoonsa. Monet sellaiset kirjailijat valitsevat juovuttavien aineiden käytön, ja "heidän luonteensa yleensä ilmenee erilaisi-

na pakkomielteinä ja frustraatioina; tavaUisin ilmenemismuoto on välinpitämättömyys todellisuuden suhteen ja siihen üittyen skenemättöm)rys sopeutua vallitseviin olosuhteisiin".
A. Kazin pyyhältää hurjaa vauhtia läpi irrallisten
kaskujen sarjan. Niiden kohteena on eri amerikkalaisten kirjailijoiden runsas alkoholin käyttö. Valitettavasti vain laajuus on saavutettu syvyyden kustannuk§ella! Niinpä Kazinin kommentit siitä, mitä
temaattisia ja psykologisia yhteyksiä iLmenee sellaisten eriLaisten yksilöiden, kuin St. Vincent Millayn ja John Berrymanin, väIiilfl, tahtovat jäädä
melko pinnallisiksi. Ne eivät ole vakuuttavia ja

jäävätkin vain satunnaisiksi samankaltaisuuksiksi.
Joka tapauksessa Kazin on koonnut huomattavan
määrän elEimäkerrallista aineistoa useista kirjaili_
joista. TEimä viitoittaa tietä kohti hedelmällisempiä
tutkimushaaroja, kuten myöhemmin käy ilmi.
Teoreettinen aineisto

Vaikka alkoholismia käsittelevässä keskustelusviitataankin luoyuuden ja juo-

nen on myös A. Hayterin erinomainen ja laaja teos

sa usein ohimennen

Opium and the romantic imagination. Tämä kirja
keskittyy pääasiassa romantiikan ajan runoilijoiden huumeiden käyttöön. Teos viittaa kuitenkin
mahdollisün alkohotiriippuvuuden vaikutuksiin
osana sitä kuvaa, jonka Hayter kehittelee huumeiden käytön tärkeydestä koko romanttiselle liik-

misen väIiseen suhteeseen, ei aiheen tiimoilta ole

keelle.

D. Bratanov korostaa, että monet alkoholisoitukirjailijat ovat myös kirjoittaneet alkoholis-

neet

tehty juuri minkäänlaista teoreettista tutkimusta.
F. Künkel esittää psykoanallryttisen näkemyksen,

jonka mukaan luova nero on muista poikkeava ihminen: yliherkkä ja jatkuvasti ulkopuolista maailmaa vastaan suojautuva. E. Podolss herättää mieIenkiintoisen §symyksen, olisiko mahdollista, että
eräät sairaudet, kuten tuberkuloosi, syfilis tai alkoholismi, saattaisivat vaikuttaa positiivisesti ja sti4t

muloivasti taiteelliseen luovuuteen. Tätä ajatusta
on tutkinut huomattavasti laajemmin Sir George
Pickering, joka esittää, että useat historiallisesti
tunnetut, suuriin saavutuksiin yltäneet henkilöt
ovat itse asiassa valinneet invalidin osan voidakseen keskittyä työhönsä. Esimerkkeinä Pickering
mainitsee Charles Darwinin sekä Florence Nightingalen, joiden molempien elämästä löytyy runsaasti

(mahdollisesti huonoin seurauksin), voivat kirjailijat väittää, että ainakin he muodostavat sellaisen
ammattiryhmän, jossa alkoholin käyttö todellakin
kuuluu työhön. Samalla kuitenkin, kuten io aikaisemmin mainittiin, olisi asioiden yksinkertaistamista käyttää karkeaa syy-seuraus-suhdetta kuvaamaan sellaista, mikä on huomattavasti monimutkaisempaa.

dokumenttiaineistoa. Tässä onkin aivan ilmeisesti

viitteitä alkoholiongelmien ja luovuuden

Kirjallisuus

tyy sellaisten ihmisten kohdalla, joiden henkinen

Bett, W. R.: Poppies, dawamesk and the green
goddess: an exotic study of Iiterary genius. British
Journal of Addiction 44 (1947): 5-12
Bratanov, D.: Le probleme de I'alcoolisme dans le

väIisen
suhteen tutkimiseen.
L. Reesin toteamuksesta heijastuu voimakkaana
epäilys, että "ainoa merkitys, joka alkoholilla on
saattanut olla kirjallisen työn edistämisessä, esiin-

ahdinko estää tehokkaan työskentelyn".
Päätelmüi
Tämä katsaus on aivan alustava ja sellaisenakin
hyvin puolueellinen näkemys keskustelun kohteena
olevasta asiasta. On aivan ilmeisesti olemassa run-

saasti elämäkerrallista, joissakin tapauksissa jopa

omaelämäkerrallista, aineistoa melkein kaikista
niistä kirjailijoista, jotka mainittiin tämän katsauksen alussa. Katsaukseni tarkoituksena on ollut
Iöytää ne linjat, joita ovat noudattaneet ne harvat
tutkijat, jotka ovat selvitelleet luovuuden ja alko-

Iitterature mondiale. Revue de l'Alcoolisme 15
(1969): 215-232
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Foster, G.: Alkohol och diktning. Tirfing
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holin välistä suhdetta. Paljon kiinnostavaa saattaa
paljastua, mikäIi saatavissa oleva elämäkerrallinen
materiaali otetaan täydellisesti huomioon. On aivan varmaa, että useat yksittäiset elämäkerrat tar-

Goodwin, D. W.: The alcoholism of F. Scott Fitzgerald. Journal of the American Medical Associa-

joavat sekä asiatietoja kiriailijan juomatavoista et-

O'NeiIl. Journal of the American Medical Associa-

tä myös harkitun analyysin siitä, millaista

osaa

juominen näyttelee hänen elämässään.
Ne kirjailijat, jotka juovat runsaasti, myös kirjoittavat juomisesta. Kirjoittavatko he juomisestaan useammin kuin sellaiset kirjailijat, jotka käyttävät alkoholia kohtuullisesti tai eivät lainkaan, ei

ole niinkään mielenkiintoista. Pikemmin heidän
omat juomiskokemuksien kuvauksensa, vaikka ne
olisivat osana kaunokirjallista tekstiä, tarjoavat
erinomaista lähdeaineistoa analysointia varten.
Niiden avulla voidaan tarkastella heidän omia näkemyksiään siitä, mitä juominen heille merkitsee.
Erityisen arvokasta täIlainen aineisto on silloin,
kun voidaan tehdä vertailuja dokumentoidun eIämäkerrallisen materiaalin kanssa.
Useissa ammatillisissa hoito-ohjelmissa on tarkoituksena päästä työntekijän ja hänen juomisensa
väIiin, jotta voitaisiin ehkäistä tai vähentää työhön
liittyviä ongelmia. Kirjailijoiden ollessa kyseessä ei
asia ole ilmeisesti näin yksinkertainen eikä päämäärä näin selvä. Jos juomisen ehkäisemistä voidaan pitää puuttumisena taiteelliseen luovuuteen
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Marcus Grant

- Ei se mitään, tohtori, sellaistahan aina sattuu. Minähän voin vallan mainiosti tulla uudelIeen sitten, kun tohtori on taas selvänä.

"Täällä ei ryypätä, täilM kaollaan!"
"Avioliitossa on paljon murheita, mutta selibaatissa ei ole mitään iloja", opetti professori Paavo
Vara luennoillaan neljännesvuosisata sitten. Aivan
samat sanat voidaan sanoa alkoholista: sen käyttö
tuo mukanaan paljon murhetta, mutta kovin ilotonta taitaisi olla elämä ilman sitäkin. Alkoho1in
positiivinen puoli tuntuu olevan päällimmäisenä
niissä kaskuissa, jotka koskevat tätä ilolientä ja
Iääkärin työtä. Olen vuosikymmeniä kerännyt kaskuja lääkäreistä ja potilaista ja tähän alaan kuuluvista aiheista. Aikaisemmin olen kirjoittanut tässä
lehdessä (4/1975) "vanhan hyvän ajan pirtulisensseistä". Tuo juttu kertoi spriiresepteistä, niin niiden pyytäjistä kuin antajistakin. Nyt on tarkoituk-

seni kertoa esimerkkejä kaskuista, jotka muuten
koskevat alkoholia, potilaita ja lääkäreitä, olipa
humalassa sitten kumpi osapuoli tahansa.
On luonnollista, että jo Iääketieteen opetuksessa
kiinnitetään huomiota alkoholiin (onhan tämän
alan professuurikin äskettäin perustettu).
Kandidaatti tutki luennolla potilasta. Professori seurasi, kuinka kaikki sujui, ja kysyi:

-

Tuoksuuko hän alkoholille?
potilas.
Tuoksuu, vastasi

-

Kaksi kandidaattia, suomenkielinen ja ruotsinkielinen, on samanaikaisesti tentissä. Professori §selee alkoholin vaikutuksesta mahahaavaan. Suomenkielinen on juuri selittänyt, kuinka
konjakki vaikuttaa. Sen jälkeen professori kääntyy ruotsinkielisen puoleen:

pahoillani,

mutta aika mutkikkaalta
- Olen
tämä näyttää, lääkäri sanoi.
En todellakaan
osaa suoralta kädeltä sanoa, -mikä teitä vaivaa.

Vanhaan hyvään aikaan lääkärit tekivät myös
kotikäyntejä potilaittensa luokse. Tämä perhelääkäriperinnehän pyrkii nykyaikaisessa järjestelmässä väkisinkin jäämään sivuun.
Kaksi lääkäriä oli yhtä aikaa kutsuttu yhteisen
tuttavan sairasvuoteen ääreen. Molemmat tunnustelivat potilaan valtimoa, mutta kun tämän
kädet olivat peiton alla, lääkärit tarttuivatkin
vahingossa toistensa ranteisiin.

-

Minä luulen, että häin on humalassa, toinen

-

SiItä minustakin tuntuu, virkaveli vastasi.

sanoi.

Muuan kaupunginlääkäri joutui keskellä yötä
lähtemään sairaskäynnille, kun hyvän ystävän
vaimo soitti ja kertoi, että hänen miehensä oli
tullut kotiin huonossa kunnossa, rojahtanut vuoteelleen ja että hän vaimon mielestä vaikutti
olevan aivan viimeisilIään. Lääkäri kiirehti ystävänsä sairasvuoteen ääreen, kumartui tämän
puoleen ja

§syi:

Hyvä veli, mikä sinua oikein vaivaa?
-Potilas
käänsi päätään varovasti ja kuiskasi
kätensä suojassa:
Helvetti, täydessä kännissä.

-

ri

Vanha Kusti on viimeisillään, ja kunnanlääkäon hänen luonaan.

Onko Kustilla vielä mitään toivomuksia?
- Yhden
ryypyn minä vielä haluaisia.
-Lääkäri eikunnon
ehdi vielä vastata mitään, kun Kus-

tin tiukasta komennosta tunnettu vaimo sanoo:
Suus kiinni, Kusti. TäälH ei ryypätä, täällä

-

kuollaan.

Alkoholin ihmeitä tekevä vaikutus lääkkeena on
ollut tunnettua kautta aikojen, eikä tätä käsitystä
hevin pystytä murtamaan vielä nykyaikanakaan.
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