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L

ääketieteen kehitys näkyy näyttämöillä eurooppalaisen teatterihistorian
valossa useimmiten hoitoon ja potilassuhteeseen liittyvien jännitteiden
käsittelynä. Enemmän kuin tieteelliset ongelmat ovat pääosassa lääkärin
ammattikuva ja siihen liittyvä sosiaalinen valta. Onko valtaa liikaa, ja
miten sitä puolustetaan? Vai kieltäytyykö lääkäri tuosta vallasta, kun
hänen elämänsä on yhtä näköalatonta kuin hänen potilaidensa?
Käytetyimpiä teatterin metaforia on peili, jota venäläisen sananlaskun mukaan
ei pidä syyttää, jos naama on vino. Siksi lääkärille teatterin peiliin katsominen voi
olla hauskaa, mutta enimmäkseen silloin, kun peili heijastaa toista aikaa. Jos
peilin taittokulma tulee liian lähelle omaa aikaa, näky voi olla ikävämpi. Näyttämöllä nähtyjen lääkärihahmojen kautta otetaan kantaa myös siihen ihmiskäsitykseen, joka kulloinkin on ollut lääketieteellisen ajattelun takana.

Taide ja terveys – sairaus ja omatunto
Platonin ja Aristoteleen mielipide-ero teatterin tervehdyttävästä vaikutuksesta on
määrännyt oppinutta taidekeskustelua. Platon katsoi taiteen ja etenkin teatterin
herättämien valtavien tunnekuohujen olevan ihmiselle vahingollista. Aristoteles
puolestaan katsoi kuuluisassa tragedian teoriassaan Runousopissa tragedian sääliä
ja pelkoa synnyttämällä saavan aikaan »näiden tunnetilojen puhdistumisen» eli
vaikuttavan ihmistä tervehdyttävästi. Katharsiksen – puhdistumisen – käsitteen
hän lainasi lääketieteestä. Aristoteles havaitsi, että katharsis syntyy parhaiten tietyllä tavalla rakennetuissa tragedioissa.
Hän kirjoitti Runousopin 70 vuotta suurista traagikoista viimeisen eli Euripideen kuoleman jälkeen ja huomautti, että Euripideen näytelmät tekivät traagiDuodecim 2003;119:2253–65
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simman vaikutuksen, vaikka niissä oli rakenteellisia puutteita eikä Euripides välittänyt draaman ekonomiasta käyttäessään turhia henkilöitä ja sivuaiheita. Näissä
aikanaan moderneissa näytelmissä nousi esiin yksilön psykologia ja tunteidensa
riepoteltavina olevat ihmiset olivat usein myös yhteisössään turvattomia ja vainottuja. Platon oli jo elinaikanaan alkanut inhota niitä, koska hän katsoi, että ylenpalttiset tunnekuohut katsomoon tarttuneina villitsivät ja kiihottivat kansalaisia.
Vanhan miehen kuvittelemasta ihannevaltiosta runoilijat karkotettaisiin. Meidän
kannaltamme molemmat olivat oikeassa: poliittisesti vaarallisia ovat aina massahurmiot, yksilölle terapeuttista taas on toiminnan reflektoiminen sen kuvaamisen
kautta, tapahtumisen syy- ja seurausketjun jäsentäminen.
Hieman yllättäen antiikin tunnetuissa näytelmissä esiintyy tuskin lainkaan lääkärin ammatin harjoittajia. Antiikin kiertävien koomikoiden arkisimmasta toriteatterista emme paljon tiedä, mutta näissä näytelmissä on epäilemättä nähty huijaavia rohtojen tekijöitä, ihmelääkkeitä ja valekuolemia, farssien rakennustarpeita
kautta aikain. Hellenistisen kirjoitetun komedian muutamat löydetyt esimerkit
sisältävät kyllä kokkeja, hetairoja ja parasiitteja mutta eivät enää rohdontekijöitä.
Antiikin lääketieteen kanta teatteriin oli myönteinen. Kokonaisvaltainen ihmisen ideaali lienee taustalla siinä, että hellenistisen ajan kreikkalaisten tärkeimpään
kylpylä- ja muiden stressihoitojen keskukseen Epidaurokseen rakennettiin muun
ohella 14 000 katsojan teatteri. Tunteiden käsittelemisen katsottiin siis edistävän
paranemisprosessia tai ainakin viihtymistä sanatoriossa. On hauska rinnastaa Epidauros 1800-luvun alkupuolen kylpylä-Helsinkiin ja Kaivopuiston teatterilavaan
tai vaikkapa nykyisen Savonlinnan kylpylä-kasinoon ja oopperaan.
Kirjallisten lähteiden myötä lääketiede ilmestyi näyttämölle sydänkeskiajalla
950-luvulta lähtien esitetyssä kristillisessä kirkkonäytelmässä eli kirkko-oopperassa. Esitysten laajentuessa Jeesuksen haudalle tulevat naiset viivähtävät ensin apteekkarin puodissa, kunnes vielä lisättiin hauskoja yksityiskohtia apteekkarin
perheoloista, nalkuttavasta vaimosta ja laiskoista rengeistä. Maallisen näytelmän
herkkupala on harvinainen ranskalainen aikalaissatiirinen komedia Le jeu de la
feuillée (Lehtimaja-näytelmä, 1276), johon sisältyy maagista ja pakanallistakin
tapakulttuuria ja jossa vilisee Arrasin kaupunkilaisia. Keskiajan teatterissa tutkijaa
vastaan tulee ensimmäisenä ja voitokkaana lääketieteellisenä instrumenttina uriinipullo. Lisäksi tavataan lääkäri (le médecin), jonka pitää huolehtia maineestaan
seudulla ja levitellä vakuuttavia paranemiskertomuksia. Turvonneen vatsan syyksi
lääkäri määrittää itaruuden, joka pahimmillaan johtaa kuolemaan. Näin kävi sillekin, joka saituuttaan osti vain kuollutta kalaa. Lihovan naisen taudiksi tiedetään
liika makuu selällään. Kapakkaväkeä lääkäri uhkaa halvauskohtauksella, mutta
liittyy »nyt vain tämän kerran» maistamaan kilpailevia nestemäisiä lääkkeitä.
Vuonna 1285 kirjailija Rutebeuf merkitsi muistiin sooloesiintyjän monologin
Yrttikauppias (Dit de l’Erberie). Siinä rohtojaan ja hoitojaan kaupitteleva mies
liioittelee ja ylistää itseään ja kehuu kuuluisia suosittelijoitaan kertoessaan matkoistaan Välimeren kaukaisiin satamiin. Teksti on ajalta, jolloin Sorbonnen yliopisto oli juuri antanut tiukat määräykset lääkärien pätevyydestä, jotta itseoppineista päästäisiin.
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Lääkäri tutkii virtsaa. Farssikohtaus Ranskasta vuodelta 1542. (Recueil de chants religieux et profanes).
Cambrai, Bibliothèque municipale. Teoksessa Le Théâtre en France, sous la direction de Jacqueline Jomaron. Tome 1. Armand Colin. Paris 1988.

Teatteri jonka avulla myydään rohtoja ja muuta tarpeellista. Pariisi, 1600-luvun alku. (Théâtre de Gilles de
Niais.) Pariisi, Bibliothèque Nationale. Teoksessa Le Théâtre en France, sous la direction de Jacqueline
Jomaron. Tome 1. Armand Colin. Paris 1988.
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Shakespearen näytelmissä lääkäreitä kohdataan yllättävän harvoin. Voimme hyvin pitää Romeon ja Julian (1594) munkki Lorenzoakin lääkärinä. Renessanssiaikainen aihe on sidoksissa Italian luostareiden korkeatasoiseen yrttilääkinnän traditioon. Lorenzolla on hallussaan lamauttavia ja elvyttäviä lääkkeitä. Saamme
nähdä yhä uudelleen koskettavan muunnelman valekuoleman ja väärän luulon
teemasta Capuletien hautakammiossa. Vaarallisilla aineilla leikittäessä voi sattua
erehdyksiä, eikä rakastettua enää saa elpymään.
Keskiajan kruunatuilla kuninkailla uskottiin tai uskoteltiin olevan myös parantajan kykyjä, mutta Shakespearen monissa kuningasnäytelmissä tähän ei usein
viitata. Macbethissa (1608) kerrotaan vain sivujuonteena englantilaisesta lääkäristä, joka kulkee »oikeamielisen ja hyvän kuninkaan» matkassa. Niitä, joita lääkäri
ei voi auttaa, Englannin kuningas koskettaa, ja »toipuvat he oitis: Niin hänen
kättään siunannut on taivas», kuten Paavo Cajander suomentaa. Väkivalloin kruununsa hankkinut Skotlannin muinainen kuningas Macbeth on kutsunut lääkärin
tarkkailemaan unissa hourailevaa vaimoaan. Lady Macbeth yrittää pestä veritahraa pois käsistään, ja apteekkari toteaa vain, että ei tässä lääkäriä tarvita vaan
pappia. Omaan mielen tautiin kuningas tarvitsisi taidon, jolla »nykiä surun juuret
muistista irti», mutta liikaa tietävä lääkäri sanoo vain: »Siin’ itseänsä potilaan itse
auttaa täytyy». – »Koirille rohtos!», huutaa Macbeth. Taudeilla on aina sisäiset
syynsä, eikä Luoja tai kertomus tai näytelmäkirjailija jätä rikosta rankaisematta.
Uriinistaan saa lausunnon myös Sir John Falstaff, Shakespearen Henrik IV
-näytelmien antisankari: »Itse virtsa on hyvää, mutta mies, josta se tulee, on
kurjassa kunnossa.» Ympäristöönsä sarkastisesti suhtautuva röyhkimys ottaa toimiakseen myös itse lääkärinä ja tekee desperaattia diagnoosia häntä oikeuden
eteen hakevalle Ylituomarille. Sitä ennen on käsitelty kuulopuheina kuningas Henrikin sairastamat taudit. Falstaffin rooli oli kirjoitettu kuuluisalle kansankoomikolle, joten kohtauksessa kierrätetään huoletta vanhaa asetelmaa: koomikkoa lääkärinä eli ns. väärän lääkärin kohtausta. Näitä olemme kaikkien koulujen luokkajuhlissa nähneet ja näytelleet.
Samanlaista ikivanhaa perua on myös huijaussketsi rohtokauppiaasta, jonka
apurit mainostarkoituksissa näyttelevät ihmeparantumista ostajiksi värvättävälle
kansalle. Aihe tunnetaan Yhdysvalloissa useimmiten nimellä The Medicine show.
Italiassa renessanssin ja barokin commedia dell’artessa palvelija Arlecchino
(Harlekiini) saattaa erinomaisesti toimia hammaslääkärinä. Palvelijat ovat nopealla vilkaisulla todenneet, miten isännän suu »haisee kammottavasti». Narri Pantalonen läpimätää hammasvärkkiä aletaan kiskoa suurilla pihdeillä. Näin kelmit
pääsevät kostamaan jonkin selkäsaunan tai isännän itaruuden. Vuonna 1611 Flaminio Scala julkaisi näiden improvisaatiokomedioiden juonirunkoja eli scenarioita, jotka olivat kehkeytyneet jo 1500-luvun puolella. Niissä Dottoren funktio oli
olla enimmäkseen isä ja filosofinen jaarittelija, leimallisesti yliopistomies ja esitelmöivä pöyhkimys eikä vielä oppinut lääkäri. Selvästi fyysistä parantamista vaativissa käsityöläistehtävissä, kuten hampaan kiskonnassa tai valekuollutta herättämässä, nähdään erikseen medicinus, elleivät asialla olleet näytelmän toimintapojat
eli Arlecchino ja Brighella.
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A
Kaksi lääkäriä tekee diagnoosia herra de Pourceaugnacista Molièren komediassa. Kuva vuodelta 1726.
(Monsieur de Pourceaugnac. De la suite de six tableaux consacrés aux Oeuvres de Molière par Charles
Autome Coypel, gravé par Joullain.) Pariisi, Bibliothèque Nationale. Teoksessa Molière: Oeuvres complètes. Tome 2. Èditions Garnier Frères. Paris 1962/1969.

B
Luulosairaan esitys Versailles’ssa vuosi Molièren kuoleman jälkeen 1674. (Gravure de Lepautre, 1676.
Pariisi, Bibliothèque Nationale.) Teoksessa Le Théâtre en France, sous la direction de Jacqueline Jomaron.
Tome 1. Armand Colin. Paris 1988.
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Akateeminen dogmaattisuus ja terveen järjen puute
Lääkärin ammattikuva muuttui Ranskassa drastisesti vuoden 1650 jälkeen, kun
akateeminen meritoituminen korvasi vanhaa yrityksen ja erehdyksen monipohjaista empiriaa. Silti auktoriteettien kirjat eivät vielä sisältäneet muuta kuin vanhan
Galenoksen ja hänen selittäjiensä arvauksia. Anatomisen tutkimuksen alkuvaiheissa Ranska ei katolisen kirkon kielteisten kantojen vuoksi kunnostautunut, ja protestanttinen maailma sai etumatkaa. Siksi Molière, ihmisen keskiöön nostavan
rationalismin esitaistelija, kuvaakin häijyissä lääkärikuvissaan ennen muuta mahtipontisuutta, arroganssia ja pölkkypäisyyttä. Vaikka hänet muuten tiedetään antiklerikaaliksi, hän ei lääkärisatiireissaan viittaa uskonnon osuuteen.
Molièren lapsuudessa oli jo tunnettu pariisilaiskoomikko näytellyt Hôtel de
Bourgognen teatterissa erilaisia lääkärirooleja, kunnes vetäytyi maaseudulle ja harjoitti siellä menestyksekkäästi lääkärintointa! Tämä tuo mieleen Platonin esittämän kiinnostavan ongelman: onko näyttelijän osattava oikeasti sitä, mitä hän
esittää? Toimiminen lääkärinä on siis performanssi (ks. Pasternack tässä numerossa).
Molièren aiemmissa 1660-luvun komedioissa L’Amour médecin (Rakkaus lääkärinä), Le médecin malgré lui (Lääkäri vastoin tahtoaan) ja Monsieur de Pourceaugnac nähdään lääkärikohtauksia, ja varsinainen traaginen viimeinen irrottelu on
Le malade imaginaire, Luulosairas vuodelta 1673.
Lääkäri vastoin tahtoaan -näytelmässä (jota myös Suomalainen teatteri esitti jo
1870-luvulla kiertäessään maaseutukaupunkeja) Molière näytteli itse Sganarellea,
joka oli hänen vakituinen palvelijahahmonsa commedia dell’arten tapaan. Tilanne
oli kopioitu täysin italialaisesta komediasta: porvarispapan aikuinen tytär on heittäytynyt sairaaksi, tässä tapauksessa mykäksi, kun häntä pakotetaan väärään
avioliittoon. Huijaustarkoituksessa kutsutaan lääkäriksi muuten viraton Sganarelle. Taloon tullessaan hän ensin ohimennen yrittää tarkistaa imettäjän nännit, mikä
on »tärkeimpiä lääkärin tehtävistä». Sganarelle siteeraa Aristotelesta ja on puhuvinaan latinaa varmistuttuaan, että talon isäntä ei ymmärrä. Sitten hän liittoutuu
nuorten rakastavaisten puolelle ja tyttären mykkyyskin paranee yllättäen.
Rakkaus lääkärinä -näytelmässä sävy on jo toinen ja nähdään neljän »oikean»
lääkärin komitea tutkimassa samanlaista tyttären mykkyystapausta. Yksi diagnosoi sen veren kuumuudeksi ja määrää suoneniskentää, toinen nestetasapainon
ongelmaksi, kolmas tietää syyn olevan niissä pahoissa kaasuissa (atmos), jotka
sairauksia aiheuttavat, ja neljännen mielestä pitää ainakin tehdä suolihuuhtelu.
Viides tulee ja koettaa rauhoittaa debattia, koska se vahingoittaa tiedekunnan
nauttimaa arvovaltaa. Sillä aikaa talon palvelijatar hakee ihmerohtoa, orvietania,
sitä Pont-Neuf-sillalla myyvältä italialaiselta, jota kaikki haukkuvat huijariksi.
Vastaavia loputtomia diagnooseja sivun mittaisissa monologeissa tekee myös kaksi
lääkäriä Herra de Pourceaugnacille, Pariisin pyöritykseen joutuneelle maalaisherralle tässä harvoin esitetyssä pikkukomediassa.
Luulosairaassa, josta on tullut eniten esitettyjä Molièren komedioita, kirjailija
käyttää koko arsenaaliaan ja paljastaa himosairastaja Arganin ympärillä touhua2258
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van ahnaan elinkeinon. Näytelmä alkaa kuin Kelan toimistosta: tohtori Purgonin
(»putsaajan») laskuttamien lääkehoitomenojen kuiteista ja tilinpidosta. Argania
laskutetaan reippaasti peräruiskeista, suoneniskennästä, yrttikääreistä ja kaikesta
muustakin. Talon piika Toinette tietysti näkee julman hyväksikäytön pelkojen ja
ahdistuksen keskellä elävän isäntänsä ympärillä. Tohtori Diafoiruksen välkkypölkky poika Tuomas yritetään naittaa vävyksi tähän varakkaaseen taloon, mutta
pojan henkevyys on päntättyjen doktriinien latelua. Molièren raivo kohdistuu
selvästi tiedekunnan kategoriseen monopoliin ja jästipäiseen nuorisoon.
Luulosairaan lopussa toimitetaan lääketieteellisen tiedekunnan tuolloista promootiota häijyn tarkasti muistuttava vihkimys, koska Arganille paras turva kuolemanpelkoa vastaan olisi tuleminen itse lääkäriksi. Näiden comédie-ballet-ilveilyjen
välinäytöksiin ja loppuihin kuului aina laulua ja tanssia. Tässä käytetään »makaronilatinaa» eli latinan, ranskan ja italian sekasotkua ja tehdään praeseksen (eli
dekaanin) johdolla kandidaatille tautologisia tohtorikysymyksiä hoitotavoista.
Tämä vastaa kaikkiin: »Clysterium donare, Postea seignare, Ensuitta purgare!» (Annettava suolihuuhtelu, sitten iskettävä suonta, sitten peräruiske/puhdistus!). Tähän
tiedekunnan kuoro vastaa: »Bene, bene bene! Dignus est entrare, In nostro docto
corpore!» (Hyvä, hyvä, hyvä, arvoinen on astumaan, oppineeseen joukkoomme!).
Kandidaatilta vaaditaan musiikin tahdissa hurjaa valaa, jossa pitää luvata säilyttää tiedekunnan statuutit ja käyttää kaikessa hoidossa pelkästään vanhoja ohjeita, hyviä tai huonoja, ei muita lääkeaineita kuin tiedekunnan hyväksymiä, vaikka potilas kuinka kärsisi tai kuolisi tautiinsa. Vastatessaan neljäntenä esitysiltana
»juro!» (vannon!) Molière alkoi yskiä verta mutta näytteli loppuun. Hän kuoli
saman yön aikana. Yksikään lääkäri ei suostunut katsomaan häntä. Taiteen, taiteilijan ja hänen maailmansa suhteet eivät voisi kietoutua toisiinsa monimielisemmällä tavalla kuin Molièren tapauksessa.

Nykyaikainen lääkäri astuu näyttämölle
Empiirisen lääketieteen edistyminen heijastuu kiintoisasti 1800-luvun alussa pöytälaatikkoon kirjoittaneen lääkäri-dramaatikon Georg Büchnerin elämässä ja tuotannossa. Hän kiinnostui mentaalisista sairauksista ja alansa tieteellisestä keskustelusta: oliko eräs 15 vuotta aiemmin mustasukkaisuusmurhan tehnyt köyhä vahtisotamies ollut syyntakeellinen murhan tehdessään vai ei? Sotilaan teloituksen
jälkeen tapauksesta keskusteltiin uudelleen hovineuvos, tohtori Claruksen julkaistua alkuperäiset mielentilatutkimuksen raportit. Aihe kiinnosti Büchneriä, kiihkeää sääty-yhteiskunnan kriitikkoa, ja hän kirjoitti useita versioita kohtauksiksi
näytelmään Woyzeck (1836). Näytelmä esitettiin vasta 1913, jolloin siitä tuli yksi
modernin draaman suunnannäyttäjistä.
Büchner pohtii Woyzeckin kasaantuvaa stressiä ja harhanäkyjä, mustasukkaisuutta ja hallusinaatioita. Osin satiiriseen henkilögalleriaan kuuluva Tohtori tutkii
herneiden vaikutusta virtsan valkuaiseen. Hän maksaa sotamies Woyzeckille muutaman lantin, kunhan tämä vain pystyy pidättämään ja tuomaan näytteet hänelle.
Missä määrin tuo dieetin ilmeinen totaalisuus oli yhteydessä Woyzeckin heikkoon
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fyysiseen kuntoon ja harhanäkyihin, jää näytelmän tekstissä avoimeksi, mutta
monet tulkitsijat pitävät tätä koekaniinina juoksemista yhtenä niistä toistuvista
kokemuksista, jotka alentavat Woyzeckin ihmisarvoa. Kirjailija suhtautuu ironisesti myös siihen intohimoon, jolla Tohtori analysoi kaikkea ympäristössään:
»Woyzeck, sinulla on ilmeinen aberratio mentalis partialis, hyvänlaatuinen, varsin
kauniisti kehittynyt aistiharha. Minä maksan sinulle lisää palkkaa.» Lääketieteen
opiskelijoille miestä esitellään kuin matemaattista hevosta sirkuksessa.
Realismin myötä lääkärit alkoivat esiintyä kirjallisuudessa ja teatterissa luonnontieteellisen näkemyksen esille tuojina kirkollisia piirejä vastaan. Henrik Ibsenin
näytelmien myötä lääketieteen kysymysten välityksellä käytiin kansalaiskeskustelua ja teatterin merkitys eettisten kysymysten sosiaalisena foorumina kasvoi. Kansanvihollinen-näytelmän (1877) tohtori Stockmann joutuu asettumaan yhteisönsä
etua vastaan: pikkukaupungin menestys perustuu kylpylään, mutta nyt hän on
lääkärinä todennut veden myrkyttyneeksi. Nukkekodissa (1879) Noran ystävä,
tähän aikanaan rakastunut tohtori Rank, on lääkäri, joka tietää kuolevansa vanhemmilta saamaansa syfilikseen. Se tuo hänen hahmoonsa surua, ja hän piirtää
käyntikorttiinsa mustan ristin. Syfiliksen leviäminen perheen sisällä oli julkisuudessa tabuaihe. Ibsenin Kummittelijoita-näytelmän (1881) esittäminen, tai useammin vielä esittämättä jääminen, oli osa moraalista debattia, joka liittyi prostituutioon ja miesten moraaliin. Lääketieteellisen löydön myötä voitiin paljastaa kaksinaismoraali: miksi miehiä piti suojella, ja miksi naiset avioliitossa alistuvat? Samaan tapaan nykyajan AIDS-näytelmissä yhdistyvät ihmisen käytös ja eetos –
usein myös sentimentaalisuus.
Sigmund Freud ei ole ainoa, jonka takia 1900-luvun taite on kiinnostava, olihan porvariston nousuun päättyvällä vuosisadalla monia kirjailijoita pidettävä
hänen edelläkävijöinään ihmispsyyken tuntijoina. Näytelmäkirjailija-lääkäreistä
kiinnostavimmat ovat Arthur Schnitzler ja Anton Ts̀´ehov. Schnitzler tutkii laajan
tuotantonsa tarkoissa henkilökuvissa monella tavalla Wienin kompleksisia sivistyneistöpiirejä.
Anton Ts̀´ehovin lääkärihahmot näyttämöllä edustavat taas useimmiten resignaatiota. Medisiinari-opintojen vuosina kirjoitetut novellit ja hupailut pitivät suurta sisarusparvea leivässä. Maineensa huipulla Ts̀´ehov matkusti kärryillä poikki
Itä-Siperian Sahalinin saaren vankisiirtolaan ja kirjoitti matkakirjan Sahalin
(1890). Sensuurin kieltämän raporttikirjansa hän lopetti karuun inventaarioon
laboratorion kuumemittareista ja katkenneista koeputkista. Hän vetäytyi maalaislääkäriksi Melihovon kylään Moskovan seudulle ja toimi piirikunnan epidemiologina – ja näki tarkoilla silmillään.
Näytelmässä Lokki (1896–98) tohtori Dorn, joka on ollut nuorena melkoinen
naistenmies, määrää kaikille pelkkää valeriaanaa ja pohtii, miten hermostuneita
ihmiset ovat: ihmissuhteet ovat sekaisin ja mieli täynnä täyttymättömiä toiveita.
Pahaa oloaan ihmiset oirehtivat ja ottavat naukkuja, minkä Dorn pienieleisesti
mutta sisimmässään huolestuneena noteeraa.
Sympaattisin ja vakavamielisin on näytelmän Vanja-eno (1899) työuupumuksen
partaalla oleva tohtori Astrov. Näemme hänet maalaislääkärin loputtomilla työtai2260
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paleilla alkeellisissa oloissa. Hän kärsii
kaiken likaisuudesta, ja mieltä painaa
edellisenä päivänä tapahtunut leikkauspotilaan kuolema. Kompensaatiota ja
vaihtelua elämäänsä Astrov etsii hakkailemalla kaupunkilaista kesävierasta
ja yrittämällä keksiä elämäntehtävää,
jossa näkyisi edes jotain tuloksia, kuten
laatimalla
metsänhoitosuunnitelmia.
Maalaislääkärin työ ei näytä muuttavan
mitään, se vain toistuu loputtomana.
Kolmen sisaren (1902) juopotteleva
vanha sotilaslääkäri Ts̀´ebutykin, joutuu
sekundantiksi kaksintaisteluun; tautien
hoidosta hän ei muista enää mitään, »ei
kerrassaan mitään».
Myöhäisvuosien novelli Sali n:o 6 on
Anton Ts̀´ehov.
maailmankirjallisuuden rankimpia lääkärikuvauksia: valistuneen ihmisen
kohtalo pimeässä yhteiskunnassa.
Miksi Ts̀´ehov näyttää niin piittaamattomalta myös oman etenevän keuhkotautinsa suhteen, kysyy ihailijapolvi toisensa jälkeen? Vai olivatko Nizza ja Jalta
parasta, mitä hänen aikanaan keuhkotaudille saattoi tehdä?

Lääkäri rahastajana ja vallankumouksellisena
Tässä voidaan ohittaa 1900-luvun tuhansien draamojen ja komedioiden potilaskäynneillä piipahtavat sivuroolien lääkärit, joita on kaikenlaisia: vanhoja ja lupsakoita, kylmiä, kyynisiä tai kyltymättömiä tunnelman ja näytelmän virityksen mukaan. Samoin maininnalle jääköön klassinen suomalainen farssi sairaalabyrokratiasta, Inkeri Kilpisen Tuntematon potilas (1964), jossa lääkärien asiantuntemusta
kuullaan kaikkein viimeiseksi. Mutta kaksi erityistä teemaa on kuitenkin syytä
nostaa esiin: raha ja sukupolvien konflikti.
Lääkäri elinkeinonharjoittajana on teema ranskalaisessa farssissa vuodelta
1925. Jules Romains’n Tohtori Knock, eli lääketieteen riemuvoitto -näytelmän
nuori lääkäri on perinyt piirikseen syrjäisen vuoristokaupungin. Körötellessään
perille eläkkeelle siirtyvän kollegan autovanhuksella hän ymmärtää, että täältä ei
leveä leipä lohkea. Edeltäjä oli lähettänyt potilaat vain kotiin elelemään rauhallisesti, ja siksi eivät kyläläiset enää lääkäriin lähteneetkään pienten vaivojen takia.
Knock ryhtyy toimeen: jokainen kaupunkilainen todetaan oitis kroonisesti sairaaksi, hotelli varustetaan lasaretiksi ja tohtorin maine piirikunnassa kiirii, joten
Knock ja kompuksessa oleva apteekkari voivat hyvin.
Kirjailija Romains ottaisi kuitenkin riskin suhteessa ammattikunnan kunniaan
ruoskiessaan sitä tästä »pienestä klassisesta paheesta», ellei hän olisi rakentanut
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Jules Romains: Knock eli lääketieteen riemuvoitto esitettiin
Suomen Kansallisteatterissa vuonna 1925. Ohjaus: Eino Kalima. Kuvassa Kirsti Suonio ja Jussi Snellman. Kuva: Teatterimuseon arkisto.

Jules Romains: Knock eli lääketieteen riemuvoitto esitettiin Viipurin näyttämöllä vuonna 1926. Ohjaus:
Eino Jurkka. Kuvassa oikealta mm. Uuno Laakso, Ragnhild Peitsalo, Aku Korhonen.
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näytelmää niin, että kyseessä onkin huijari, ei oikea lääkäri. Toimeton tyyppi oli
alkuun pestautunut rahtilaivan lääkäriksi, saanut palattuaan maissa potilaita ja
myöhemmin kirjoittanut väitöskirjakseen 32 oktaavokokoista sivua aiheesta »Kuvitellut terveydentilat». Terveenä olon kokemus osoitetaan väitöskirjassa johtuvaksi vain siitä, ettei kokija tiedä olevansa sairas, mikä tulee oitis korjata. Tätä
»huijarinäytelmää» esitettiin meilläkin Helsingissä, Turussa ja Viipurissa menestyksekkäästi tuoreeltaan ja peräti kahdesti Tampereella.
Poissaoleva tohtori ja ahneuden teema kietoutuvat Eugene O’Neillin postuumissa omaelämäkerrallisessa näytelmässä Pitkän päivän matka yöhön (Long Day’s
Journey into Night (kirjoitettu noin 1941). Siinä käyty perheen tilinteko sijoittuu
Yhdysvaltojen itärannikolle vuoteen 1913. Köyhissä oloissa kasvanut kitsas isä on
käyttänyt vain halpaa lääkäriä. Tämä kuitenkin on saanut äidin, rouva Tyronen,
morfiinikoukkuun ja on näin taannut itselleen varmat jatkuvat tulot. Vanhempi
veli vaatii pahasti yskivälle nuoremmalle veljellekin parempaa lääkäriä ja orastavan keuhkotaudin hoitoa yksityisessä sanatoriossa. Modernin yhteiskunnan kasvava riippuvuus lääketieteestä ja toisaalta tavallisen kansalaisen maksukyky osana
hänen elämänsä ehtoja ja tragediaa olivat tulleet pysyvästi draamojen pelikentälle
tämän aikamme merkittävimpiin kuuluvan klassikon kautta.
Poliittiseen murrokseen 1960-luvulla liittyi Länsi-Euroopan teattereissakin eri tavoin yllytys auktoriteettien vastustamiseen. Norjalainen Jens Bjørneboe nouti 1800luvun historiasta Ignáz Semmelweissin esimerkiksi siitä, miten nuori lääkäri nousi
esimiehiään ja tiedekuntaa vastaan. Meillä suomeksi ja ruotsiksi 1970-luvun taitteessa
nähty näytelmä Dr. Semmelweiss on muodoltaan aikansa näköinen, episodimainen
poliittinen draama. Siinä synnytyssaliin hygieniaa vaativa nuori Semmelweis esitetään
osana sukupolveaan, joka osallistuu Metternichin Itävaltaa järkyttäneeseen vuoden

Jens Bjørneboe: Tri Semmelweiss. Porin Teatteri 1970. Ohjaus: Kurt Nuotio. Kuva: Juhani Konttinen.
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1848 vallankumoukseen. Semmelweisin ja hänen kannattajiensa toiminta tiedekunnassa rinnastuu kansannousuun keisarivaltaa vastaan. Henkilön biografiaa syvemmin
tuntematon uumoilee näytelmää tässä suhteessa hieman yliviritetyksi mutta ei voi olla
aidosti järkyttymättä siitä, miten totaalisesti Euroopan ammattipiirit ilmeisesti torjuivat synnytyssairaalan desinfiointia edellyttävät kiistattomat empiiriset tutkimustulokset. Olisihan myöntö tehnyt sitä vastustaneista lääkäreistä taannehtivasti syyllisiä satoihin lapsivuodekuumeesta seuranneisiin kuolemiin. Tämän myös Semmelweiss julkisesti ja poleemisesti ilmaisi. Hänen kuolemansa mielisairaalaan suljettuna yllättää yhä.
Semmelweiss kuvataan Bjørneboen näytelmässä paitsi energisenä tutkijana
myös pätevänä organisoijana, joka piti yllä omaa edistyksellistä synnytyssairaalaa
Budapestissä. Lukujensa ohessa Semmelweiss viihtyi rempseästi kapakassa ja huoratalossa. Kloorikalkin idean hän näytelmässä tietenkin sai kysymällä, miten roskakuski poistaa hajun makkitynnyreistä. Ratkaisu siis tuli työläiseltä ja käytännöstä, kuten 1960-luvun vaatimus tieteelle kuului. Ajalleen tyypillisenäkin näytelmä Dr. Semmelweis silti käsittelee keskeisiä tutkimuksen, ammattiuran ja etiikan
kysymyksiä. Niistä osa palaa jo Molièren nostamaan ankaraan kysymykseen de
honore et dignitate facultatis medicinae.
Klassikkokatsaus osoittaa, miten helposti tiensä näyttämölle on löytänyt ilmeisen usein työssä vaaniva potilaan esineellistäminen ja miten mielen luukut sulkeva
arvovallan vartiointi on saanut aikalaistaiteilijat raivoihinsa. Mutta myös lääkärin
voimattomuus useimpien ilmiöiden edessä on saanut kauniin ja impressionistisen
kuvauksensa, joka tunnustaa paradoksit ja on omiaan herättämään myötätuntomme. Teatteri taiteena myös avaa parhaiten näkökulmaa sairastamisen sosiaaliseen
psykosomatiikkaan, kuten jo Aristoteles havaitsi.
Uusin teatteritarjonta tuo jatkuvasti esiin sairaala-, AIDS- ja eutanasianäytelmiä, ihmisiä, potilaita ja lääkäreitä kohtaamassa kuolemaa, empaattisina tai epäempaattisina. Näyttämö on käyttökelpoisin taidemuoto myös eettiselle pohdinnalle, koska siellä se tapahtuu aina kollegiaalisesti ja kollektiivisesti. Ennustaa ja
toivoa sopii, että nämä ja muut aikamme kiperät dilemmat löytäisivät tiensä nykyistä enemmän näyttämöille. Niillä on taatusti suuria ihmisjoukkoja puhuttelevaa kysyntää. Vai pitäisikö lääkärien itsensä muotoilla näytelmiksi noita vaikeita
valintojen hetkiä, joita tämän päivän terveydenhoito on täynnä ja joita näytelmäkirjailijat eivät tunne? Onneksi näyttämön keinot voivat myös heittää meidät
absurdin ja rajattoman komiikan kautta elämän juureville lähteille.

Kirjallisuutta
Näytelmien suomennokset ovat yleensä lainattavissa monisteina joko Näytelmäkulman kirjastosta (Meritullinkatu 33, www.dramacorner.fi) tai Teatterikorkeakoulun kirjastosta (ent. Teatteri- ja tanssialan keskuskirjasto, www.teak.fi). Teatterikorkeakoulun kokoelmat näkyvät myös Linda-hakemistossa. Jens Bjørneboen Dr. Semmelweisin suomennos on niissä monisteena, samoin satunnainen valikoima Arthur
Schnitzlerin näytelmiä.
Useimpien artikkelissa mainittujen klassikkojen, ainakin Euripideen, Shakespearen, Molièren, Büchnerin, Ibsenin ja Ts̀´ehovin näytelmien suomennoksia on painettu ja saatavissa kirjastoista. Molièren harvinaisemmat pikkunäytelmät löytää monisteina em. kirjastoista tai jostain täydellisestä editiosta, ainakin
ranskaksi. Sama koskee Luulosairaan loppuliturgiaa ja teosta Théâtre de Jules Romains. Knock ou le
triomphe de la médécine. M. Le Trouhadec saisi par la débauche. Gallimard. Paris 1924.
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Keskiajan näytelmiä, kuten Adam de la Hallen Le jeu de la Feuillée, on mm. teoksessa Théâtre comique du
Moyen Age. Texte traduit et présenté par Claude-Alain Chevallier. Bibliothéque médievale 10/18. Paris
1982.
Commedia dell’arten skenaarioita on julkaistu teoksessa Scenarios of the Commedia dell’Arte. Flaminio
Scala’s Il Teatro Delle Favole Rappresentative. Kääntänyt ja toimittanut HF Salerno. New York: Limelight
Editions, 1989.
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Millainen on hyvä lääkäri?
Hyvä lääkäri on mukava. Tanja.
Sellainen lääkäri on hyvä, joka ajaa ampulanssia. Risto, Pietu.
Sellaiset lääkärit ovat kivoja, jotka kuuntelevat ja ovat lempeitä. Riina.
Sellainen lääkäri on kiva, joka ei hässää. Santeri.
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