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Oletko koskaan nähnyt juopunutta elefanttia?

Eteläisessä Afrikassa esiintyy villi hedelmä-

Iaji, joka tunnetaan joko mapfura- tai marula-

nimisenä. Suunnilleen persikan kokoinen

maplura on kellanvihreä ja kypsyy syyskuun

tietämissä. Siihen aikaan elefäntit, villisiat f a

muut eläimet syövät näitä hedelmia. Syödyt

hedelmät alkavat kayda ja muuttuvat alkoho-

liksi. Elaimet tulevat humalaan. Elefantit hoi-

pertelevat. Villisiat sekoilevat.

Shonat muodostavat noin 70 prosenttia

Zimbabwen väestöstä. Jos vuotuiset sateet

ovat myöhässä, shonat päättelevät heidän ja

Jumalan, Mwarin, valilla yhdyssiteenä olevi-

en esi-isiensä olevanjanoisia. Ryhdytään pa-

nemaan perinteistä olutta, jota afrikkalaiset,
erityisesti itäisessä ja eteläisessä Afrikassa,

ovat valmistaneet vuosisatoja. Juha Parlanen

on väitöskirjassaan (Sociability and intoxica-
tion: Alcohol and drinking in Kenya, Africa,
and the modern world) kuvannut eri aineita,

.joita kaytetaän perinteisen oluen valmistuk-
sessa. Useimmiten käytetään maissia ja eri-
laisia hirssilajikkeita. Sateentekoseremoni-

aan tarvittavan oluen valmistus kestää viikon,
ja sitä pannaan aina muhacha-puun alla. Mu-

hacha-puun kaataminen on tabu Mashona-

maassa, shona-heimon maassa. Vaikka Afri-
kassa puita kaadetaan nopeammin kuin istu-
letaan. muha«'ha-puu jätetaan aina py"lyyn.

Tämä osoittaa, miten uskonto on liittynyt ja
yha liittyy ympäristön suojeluun.

Murehwan alueella, jossa olen syntynyt,

noin 75 kilometriä itään Hararesta. Zimbab-

wen pääkaupungista, sateentekoseremonian
järjestäjät ovat alueen paallikon sukulaisia.

Kun on juotu ja tanssittu muhacha-puun alla,

viedään olutta pyhälle kukkulalle, joka kuu-
luu paälliktin suvulle. Pyhä kukkula on pääl-

likt;n kuolleiden esi-isien ruumiillistuma.
Muinaisten faraoiden tavoin päällikön esi-isät

on haur.lattu sinne salaisiin luoliin. I(ukkulal-
le pääsy on ankarasti kielletty tavallisilta kan-

salaisilta, paitsi erityisesti valituilta paallikon
sukulaisilta. Yleisesti uskotaan pyhien leiio-
nien vartioivan kukkulaa.

Leijonat ovat olennainen osa shonien us-

kontoa. Valttamättömänä yhdyssiteenä Juma-

lan, esi-isien ja elamän valilla toimivaa hen-

kilöä kutsutaan nimellä mhondoro (leijona).

Kuten muinaiset raamatun profeetat hän vai-

puu transsiin erityisen oluenjuonti- ja tanssi-

seremonian aikana. Sitten han puhuu esi-isi-
en äänellä. Hän varoittaa nälänhädästä, tau-

deista, sodista ja myös tuo julki valituksensa

niistä rikkomuksista, joihin heimo saattaa

syyllistyä (kullakin heimolla on oma meedio

tai mhondoro). Pyhalle kukkulalle vietävä

olut on uhri esi-isille, jotka sitten ovat yhtey-

dessä Jumalaan. OIut jatetaan kukkulalle ja

ihmiset lähtevat kotiin. Seuraavana aamuna

valitut sanansaattajat menevät kukkulalle tar-

kistamaan. ovatko esi-isät suostuneet otta-

maan oluen vastaan. Jos esi-isät ovat hyväksy-

neet oluen, perinteisen savesta valmistetun

olutastian reunalta löytyy eläimenkarvaa.

Tämä on merkki siitä, että todellinen leijona,
esi-isien fyysinen edustaja, on juonut oluen.

Vanhat ihmiset väittävät sateiden tulevan tä-

män jälkeen.

Näin olut Iiittaa yhteen ihmisen, luonnon ja

Jumalan. Se pitaa yhteisöä koossa - ainakin
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perinteisenä juhlaoluena. Kuivuus, joka on

koetellut Afrikkaa viime vuosina, on ehkä

osoitus tämän ihmisen ja luonnon välisen yh-
dyssiteen Iaiminlyönnistä.

VALKOINEN VAIKUTUS

Lähes sata vuotta brittiläistä kolonialismia
lähetyssaarnaajineen ei siis ole onnistunut
kokonaan pyyhkaisemaän pois perinteisen
oluen käyttöä shona-kansan uskonnollisista
tavoista. Valkoisten tulo Afrikkaan on kuiten-
kin muuttanut alkoholin luonnetta ja alkoho-
linkaytttitapoja, kuten Partanen osoittaa. Lä-
hetyssaarnaajat kauhistuivat nähdessään af-

rikkalaisten tanssivan estottomasti erilaisten
uskonnollisten seremonioiden ja festivaalien
aikana. Suhteellisen puritaanisesta Euroo-
pasta tulleina lähetyssaarnaajat pitivat sita
paholaisen aikaansaannoksena. Oppimatto-
muutensa takia afrikkalaisia luonnehdittiin
pakanoiksi, jotka palvoivat esi-isiä Jumalan
asemesta. Lähetyssaarnaajien oli siten määrä

tehdä loppu alrikkalaisten uskontoihin liitty-
vistä uskomuksista ja tavoista.

Kolonialistit tukivat lähestyssaarnaajia. He

halusivat tuhota afrikkalaisen elämäntavan,
joka monessa tapauksessa oli riippuvainen
metsästyksestä, maanviljelyksestä ja koti-
eläinten pidosta. Siinomaakapitalistit tarvit-
sivat afrikkalaista työvoimaa, mutta niin kau-
an kuin afrikkalaiset pitivät kiinni omavarai-
sesta elämäntavastaan, heilla ei ollut perus-
teltua syytä tehda ttiita ulkomaisille uudis-
asukkaille.

Tästä syystä kolonialistit alkoivat ottaa hal-
tuunsa afrikkalaisten maita. Zimbabwessa

ndebele- ja shona-heimoja vastaan kaydyt
kaksi sotaa vuosina 1893 ja l895-96 varmis-
tivat briteille voiton heidän ylivoimaisesti ke-
hittyneemmän sotateknologiansa ansiosta.
Kahdelta syntyperäiseltä kansalta otettiin
parhaat maat ja asukkaat työnnettiin karuille,
kuiville alueille, hyvin samaan tapaan kuin
Pohjois-Amerikan intiaanit työnnettiin reser-

vaatteihin. Ryhdyttiin kantamaan veroja. Voi-

dakseen maksaa veronsa afrikkalaisten oli
tehtävä töitä uudisasukkaille. Koska maa-

alueet, joille heidat oli ajettu, olivat pieniäja
vähemmän hedelmallisia, väestön paine mer-

kitsi sitä, että kullekin jäi vähemmän maata.

Miesten oli lähdettävä reservaateista ja men-
tävä töihin valkoisten farmeille, kaivoksille ja
kaupunkeihin.

Tälla perinteisen elämänmuodon luhistu-
misella oli suunnaton vaikutus afrikkalaisten
elämään. Eteläisestä Afrikasta, niinkin kau-
kaa kuin Tansaniasta, miehet lähtivät Etelä-
Afrikan kultakaivoksille. Edesmennyt AIan
Paton kuvaa tätä hyvin kirjassaan "Itke, ra-
kastettu maa". Kirja, jonka tapahtumat on si-
joitettu Etela-Afrikkaan. on tarina nuoresla

naisesta, Gertrudesta, joka seuraa aviomies-
tään Johannesburgin kultakaivoksille (tunne-
taan Egolina, kultakaupunkina, afrikkalais-
ten keskuudessa). Gertrude ei onnistu löytä-
mään aviomiestään, jonka kultakaupunki
tuntuu nielaisseen. Henkensä pitimiksi hän

turvautuu laittoman skokiaan-oluen valmis-
tukseen. Hän viettää turvatonta elamaa polii-
sin ja sosiaalisesti huono-osaisten, kuten
prostituoituj en ja varkaiden, varj ossa; heidät
tunnetaan nimellä o'tsotsit" Zimbabwessa ja
Etela-Afrikassa. Kuvaillessaan elävästi afrik-
kalaisten hätää Paton valittaa eräässä kohdas-

sa, että "nuori mies ja nainen ovat kaukana,
maa ei voi elättää heitä enää".

Reservaatteihin jaaneiden ihmisten oli tul-
tava toimeen rahataloudessa: heidän oli ostet-

tava ruokaa, vaatteita, lähetettävä lapset kou-
luun ja maksettava veroja. (Kunnallisvero,
jota ihmiset Britanniassa vastustivat, kun Tat-

cherin hallitus otti sen käyttöön, oli Britanni-
an siirtomaissa Afrikassa koko ajan yleinen.)
Reservaateissa ryhdyttiin valmistamaan olut-
ta myyntiin. Enää ei juotu iloon tai uskonnol-
lisissa juhlissa vaan turhautumiseen.

Zimbabwen roomalaiskatolisen kirkon ark-
kipiispa Patrick Chakaipa tutkii tätä teemaa
romaanissa "Dzasukwa Mwana asina Hem-
be", joka on hänen kuuluisia shona-romaa-
neitaan. Karkean käännöksen mukaan se

merkitsee miestä, joka lahtee oluenjuontijuh-
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Iista sitten, kun kaikki olutastiat on pesty.

"Mwana asina Hembe" merkitsee lasta, jolla
ei ole vaatteita. Se viittaa siihen, että olutjuh-
lien tarkoituksena on kerätä rahaa maksami-

seen. Se on metafora. Chakaipan romaanin

päähenkilo kuolee traagisesti ylettömään olu-

enjuontiin.
Eteläisessä Afrikassa oluenpano alkoi kau-

pungeissa ja kaivoksilla. Markkinarakona oli-
vat turhautuneet sielut, jotka pienipalkkaisi-
na tarvitsivat turhautumisensa hukuttami-
seen jotakin halpaa juotavaa.

Zimbabwessa on kahdentyyppistä laitonta
juomaa. Toinen on eteläafrikkalainen "skoki-
aan", joka Zimbabwessa tunnetaan nimellä
"chikokiani". Se tunnetaan myös nimella
"chihwanidheyi", koska se voidaan valmistaa

24 tunnissa. Valmistuksen salaisuus on se,

että pannaan runsaasti sokeriaja hiivaa mais-

siliemen kaltaiseen puuroon, joka jätetään

käymään yöksi. Tällä tavoin valmistaja kerää

nopeat voitot. "Chikokianin" väitetään olevan

vaaraksi terveydelle. En tiedä, millä tavoin se

on vaaraksi, enkä usko sitäjuovienkaan tietä-
vän.

Toinen laitonjuoma on "kachasu"o joka tun-
netaan samannimisenä Zimbabwessa. Sambi-

assa ja Malawissa. Eräs hyvin kuuluisa sam-

bialainen laulaja on tehnyt siitä laulun. "Chi-
kokiani" on sameaa, kun taas "kachasu" on

kirkasta sisuksia polttavaa juomaa. Kaytan-

nöllisesti katsoen kaikesta syötäväksi kelpaa-

vasta, leivästä aina mangohedelmiin, voidaan

kayttamalla ja tislaamalla valmistaa "kacha-
sua''. Sen alkoholipitoisuutta voidaan vain

arvailla. Alun perin kaupunkilaisten tislattu
juoma on levinnyt maaseudulle. Eraalla pie-

nella paikkakunnalla Murehrvassa se on va-

kiinnuttanut asemansa alkoholijuomana.
"Kachasu" on Zimbabwessa kaupunkien

koyhalist<in juoma samoin kuin "changaa"

Keniassa. Siihen ei ole luottamista etenkään

slummialueilla, joissa juomaan tiettävästi li-
sätään lannoitefosfaatteja. Zimbabwessa on

kehuttu kovasti maan koillisosassa villistä
masawa-hedelmästä tislattua "kachasua".

Seka siirtomaahallinnon että siirlomaa-ajan

jälkeisten hallitusten yritykset lopettaa laitto-
man alkoholin valmistus ja tislaus eivät ole

koskaan tuottaneet tulosta. Se on yksinkertai-
sesti liian vaikeaaja kallista, eikä laiton alko-
holi ole kehitysmaiden hallituksille kiireelli-
sin huomiota vaativa ongelma.

SAMEA IA KIRKAS

Zimbabwessa ja muissa eteläisen Afrikan
maissa alkoholi merkitsee hyvin tärkeätä tu-
lolahdettä kunnallishallinnolle ja jossakin

määrin aluehallinnolle. Zimbabwessa on vali-
tettu siitä, että ennen kuin asuinalueelle saa-

daan koulu tai sosiaalipalveluita, sinne ra-

kennetaan oluthalli. Oluthalli on valtavan

suuri paikka, jonne mahtuu noin 200 henkeä.

Tavallisesti se on jaettu kahteen osaan.

Toisessa osassa myydaan perinteistä hirs-
sistä tehtyä sameaa olutta, jota valmistetaan

myyntiin. Suosituin myyntiin valmistettu olut
on chibuku, jota saa monista maista Zimbah-
westa Keniaan. Chibuku Breweries -panimon

omistaa brittien valvonnassa oleva Lonrho

Company. Yhtiö omistaa muita hyvin suuria

liikeyrityksia kaikkialla mustassa Afrikassa.

Sen kuuluisan puheenjohtajan Tiny Rowlan-

din tuntee henkiltikohtaisesti suurin osa Afri-
kan entisistä ja nykyisistä johtajista. Hänen

nimensä putkahtaa usein esiin poliittisten
juonittelujen yhteydessä. Chibuku on säilyt-
tänyt lujasti asemansa kansallisena perintei-
senä oluena (kunnon kemujen oluena, kuten

se itseään nimittää Zimbabwessa) mainonnan

avulla ja rahoittamalla urheilua ja kulttuuria.
Oluthallissa perinteistä olutta myydään kah-

den ja neljän litran muoviastioissa. Sita myy-

dään myös samanlaisissa litran pahvipakka-

uksissa, jollaisissa Suomessa myydään mai-

toa. Pahvipakkauksissa olevasta chibukusta

kaytetään nimitystä "shake-shake", koska

sitä on ravistettava ennen juomista. Se on hy-

vin suosittu pitkan matkan busseissa.

Kunnallisen baarin toinen osa, joka tavalli-
sesti on erotettu perinteistä olutta myyvästä

osasta, on kirkkaan tai ulkomaisen oluen
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aluetta. Sielta voi ostaa lageriaja stoutia,jotka
muistuttavat suomalaista Koffia tai Lapin
Kultaa. Zimbabwelaisia oluita ovat Lion La-
ger (leijona on yhä kuningas), Castle Lager,

Black Label, Zimbabwe Lageq Pilsener ja vii-
me aikoina Zambezi, joka on pääasiallisesti

vientiolutta.
Kaikki kirkkaat oluet valmistaa National

Breweries, joka on hankkinut itselleen mono-

polin. Aikaisemmin se tunnettiin Castle Bre-
weries -nimisenä, ja silla on poliittisesti vai-
kutusvaltaista väkeä johtokunnassaan. Sen

työntekijät ovat hyvin palkattuja ja tulokkaat
paikallisessa yliopistossa loppututkinnon
suorittaneiden parhaimmistoa. Samoin kuin
Chibuku Breweries se rahoittaa hevoskilpai-
luja, jalkapalloa ja muita kulttuuritapahtu-
mia. Silla on tuottava vientisopimus Etelä-
Afrikan kanssa.

Perinteinen olut on selvästi halvempaa kuin
kirkas olut. Useimmat sitä juovat ovatkin työt-
tömiä tai heilla on ystäviä tai sukulaisia, jotka

voivat kutsua heidat jakamaan tuopillisen
kanssaan. Afrikkalaisten suuret perheet ta-
kaavat sen, että aina on serkkuja, setiä jne.

istumassa yhdessä ystävien ja tuttavien kans-
sa ringissä ja panemassa kolpakon kiertä-
mään. (Perinteisen oluttuopillisen lempini-
miä on OAU, Afrikan yhtenäisyysjärjestö,
koska juojien on istuttava ringissä kuin koko-

uksessa.) Eräässä turistioppaassa väitetään,
että Zimbabwessa ihmiset juovat olutta ämpä-

reistä!
Kalliimpi kirkas olut. viinit ja viinal ovat

tavallisesti niitä varten, joilla on paksumpi
lompakko, vaikka myös jotkut hyvin toimeen-
tulevat pitävät enemmän perinteisestä olues-

ta. Zimbabwessa viinejä ja viinoja valmistavat
yksityiset yhtiöt. Joskus jonkun köyhankin voi
tavata juomasta kirkkaita oluita tai viinoja;
hän on saattanut voittaa viikoittaisissa hevos-

kilpailuissa tai saanut hankituksi rahaa jois-
sakin sivuhommissa. Samalla tavalla joillakin
virkamiehilla tai muilla työntekijöillä voi olla
varaa kirkkaaseen olueen palkkapäivänä
kuukauden lopulla. Sen jalkeen heidän on

mentävä OAU:hun.

Yleensä kirkkaan oluen juominen tuo mu-
kanaan korkean statuksen. vaikka ravinnon
saannin kannalta perinteinen olut on parem-

paa kuin kirkas olut. Oluthalli ei ole oluthalli,
jos siella ei ole jukeboxia, jonka ääni kantaa

toisinaan kilometrinkin päähän. Se on mies-
ten paikka. Kaikki siellä olevat naiset ovat

prostituoituja. Viikonloppuisin jotkut taiteili-
jaryhmät voivat soittaa perinteistä musiikkia
oluthallissa. Pikku purtavaa, kuten grillattua
lihaa, ja joissakin tapauksissa kunnon aterioi-
ta on saatavilla. Niille, jotka kaipaavat kiih-
keästi parempaa seksuaalista suorituskykyä,
on kaupustelijoilla tarjolla sukuviettiä kiihot-
tavia aineita. Yleensä uskotaan. että niitä se-

koitetaan perinteisiin oluihin.

PULTO PIHVITLA

Kaikissa kaupunkien keskustassa sijaitsevis-
sa baareissa ja kaikissa hotelleissa myydaan

ainoastaan kirkasta olutta, viinejä ja väkeviä
juomia. Kaupungissa asuvan zimbabwelaisen
toinen juomapaikka on alkoholimyymalä. Ta-

vallisesti tällainen myymälä on kunnan viran-
omaisten tai yksityisen omistuksessa. Alko-
holimyymalan, aivan samoin kuin Alkon myy-
mälöiden, ideana on se, että ihmiset ostaisivat
juomansa ja veisivät ne kotiin. Nain ei kuiten-
kaan tapahdu. Ihmiset tulevat kauppaan osta-

maan ja juovat sen ulkopuolella.
Koska kunnan viranomaiset ovat innokkai-

ta hankkimaan tuloja, he katsovat tätä läpi
sormiensa. Poliisin lähestyessä paras tapa on

kätkeä pullo, kavella pois ja sulautua ostoksia
tekevien joukkoon. Kunnan työntekijät sano-

vat vain varoittavansa ihmisia siitä, että oluen
juominen alkoholimyymälän ulkopuolella on

lainvastaista (yleensä esillä on tästä kertovia
kyltteja). Toisinaan jopa jotkut vapaalla olevat
poliisit juovat alkoholimyymälän liepeilla,
koska se on halvempaa ja mukavaa.

Joissakin yksityisissa alkoholimyymälöissä

on grilli, jossa kanta-asiakkaat voivat saada

paistetuksi yleensä viereisestä Iihakaupasta

ostamansa pihvin. (EY-maihin vietävä kor-
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kealaatuinen pihviliha on melko halpaa Zim-
babwessa.) Maanantaista sunnuntaihin klo
9:stä aamulla klo B:aan illalla auki oleva alko-

holimyymälä on tullut jaädäkseen. Jos myynti

keskeytetään, sakot ovat tavallisesti niin pie-

net, että niiden maksamisen jalkeen toiminta
jatkuu. Tamakaan ei ole hallituksesta kovin

tärkeä asia. Yksityisia alkoholimyymälöitä on

perustettu myös maaseudulle.

Toinen juomapaikka Zimbabwessa on sala-

kapakka. Salakapakka on yksityinen ravinto-

la ja tavallisesti sen omistaa lihava nainen,
jota kutsutaan salakapakan kuningattareksi.
Koska salakapakka on laiton, vain huolelli-
sesti valitut ja tutut kanta-asiakkaat pääste-

tään sisälle. Kanta-asiakkaat voivat katsella

televisiota ja kuunnella musiikkia kodin-
omaisessa ympäristössä. Kirkas olut on taval-
linen juoma, ja kanta-asiakkaat voivat juoda

velaksi. Alkuaan Etelä-Afrikasta peräisin

olevat salakapakat tulivat 50-luvulla kuului-
siksi paikkoina, joissa taiteilijat, kirjailijat,
muusikot ja poliittiset aktivistit kokoontuivat.

Se oli eteläafrikkalaisen jazzin ja kwelakwe-

lan aikaa. Etela-Afrikasta salakapakka levisi
Zimbabween ja Sambiaan. Zimbabwessa pa-

rasta menoa salakapakassa tarjoaa Bula-

wayon kaupunki. Etela-Afrikassa jotkut sala-

kapakat ovat nyt saaneet lailliset oikeudet.
Siis onko meilla Zimbabwessa alkoholion-

gelmia? Rehellisesti sanoen en tiedä. Tämän

kysymyksen jättäisin asiantuntijoille. Tilasto-
ja on vaikea saada käsiinsä, koska alkoholin
kulutuksen kirjo on niin laaja kuin meillä,
elefantista ja leijonasta aina salakapakkaan ja
supermarketiin. Kansainvälinen työjärjestö
(lLO) väittää, että ongelmia on etenkin nuoril-
la työttömillä, jotka ovat annettuaan periksi
kaupunkien kirkkaiden valojen houkutuksel-

le joutuneet työttömiksi ja turhautuneet. He

lurvauluval juomiseen juuri juomisen itsensä

vuoksi, koska heilla ei ole parempaakaan te-

kemistä. Mutta suomalaisiin verrattuna he ei-
vät näytä hoippuvan kovinkaan pahasti. Mikä
on heidän salaisuutensa?
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