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ANTIIKIN ALKOHOLIJUOMAT I

Jos alkoholi olisi keksitty viime vuonna
eikä 5000 vuotta eKr., olisi siitä tullut kaik:
kien aikojen ihmelääke, on muuan alkoho-
lismin tutkija todennut.t) Kieltämättä alkoho-
li onkin varsin poikkeuksellinen neste ja
verrattavissa vielä poikkeuksellisempaan
veteen siinä suhteessa, että sitäkin esiintyy
miltei kaikkialla. Vahingoittuneesta puun-
kuoresta tihkuva koivun tai eräiden muiden
lehtipuiden mahla käy helposti ja päihdyttää
sitä imevät perhoset ja ampiaiset.2) Ylikyp-
sinä maahan pudonneet hedelmät ovat jo
hyvin varhain voineet aiheuttaa syöjälleen
poikkeuksellisen, arvossa pide§n ja tavoi-
tellun humalavaikutuksen, vaikka näin syn-
tyneet alkoholimäärät ovatkin kovin vähäi-
siä.3)

Päihtymyksen aikaansaamiseen on mui-
naisuudessa ollut lukuisia väkevämpiäkin
aineita kuten kärpässieni, hulluruoho, villi-
kaali jne. varsinaisista huumausaineista pu-
humattakaan.a) Ja kuten ny§isistä uskon-
nollisista hurmosliikkeistä tiedetään, voi
huumaustila syntyä säädettyjen esivalmis-
telujen jälkeen uskonnollisten menojen yh-
teydessä ilman rohtojakin, saati jos vielä
niihin sisältyy primitiivisten kansojen ta-
paan orgiastista musiikkia Ja tanssia.s) Tä-

mä yleisinhimillinen - 
ja suorastaan yleis-

biologinen - päihtymisen tarve sai alkoho-
lijuomien keksimisen mukana yhä käteväm-
piä ja tehokkaampia keinoja käyttöönsä.

Alkoholijuomien alkuperä

Maito

Jo antiikin aikana on tajuttu, ettei viini
valta-asemastaan ja jumalalliseksi käsite-
tystä alkuperästään huolimatta ollut vanhin
kulttijuoma. Plinius vanhempi, joka sai sur-
m,ansa Vesuviuksen purkausta tutkiessaan
79 jKr., arveli, että varhaisimpana oli Roo-
rnassa ollut maito.6) Samaa mieltä oli myös
Macrobius n. 400 jKr.7) Mahdollisesti maito-
sokerin käymistä alkoholiksi käytettiin hy-
väksi Euroopassakin varhaisina aikoina,
mutta siitä luovuttiin. Keski-Aasian kansat
sen sijaan käyttävät yhäkin kumissia ja mui-
ta tämäntyyppiseen käymiseen pohjautuvia
juomia.s) Niistä kefiirin'onnenjuoman' alko-
holipitoisuus jää yhteen prosenttiin, joten
sitä ei voi pitää juovutusjuomana.e)

Kumissin raaka-aineena on hevosen tai
kamelin maito, jossa on maitosokeria huo-
mattavasti runsaammin kuin lehmänmaidos-
sa10), harvemmin aasin, poron tai le,hmän.



Al,koholipitoisuus voi olla jopa 3,2 o/s, siis
lähennellä keskiolutta. Tiedot jopa 9-pro-
senttisesta kumissista ovat ymmärrettäviäi

siltä pohjalta, että kumissia tislataan alkeel-
lisin, idässä jo varhain keksityin menetel.
min.ll)

Nyt ei ole periaatteessa lainkaan mahdo-
tonta, etteivätkö kreikkalaiset ja samoin ita-
lialaiset kansat olisi juoneet kumissia tulles-
saan paimentolaisina nykyisille asuinseu-
duilleen. Heidän hevosen ja eritoten tam-
man kunnioituksensa ja suorastaan palvon.
tansa on vanhastaan tunnettua.l2) Nyt kui-
tenkin vanhimmat todisteet kotieläinten hoi-
dosta koskevat lampaita, joita oli jo n. v.
9000 eKr. Zawi Ohemi Sanidarissa pohjois-
lrakissa.l3) Niiden samoin kuin vuohienkin
maito oli vielä kreikkalaistenkin suosimaa
juomaa, mutta niistä ei valmisteta juovutus-
juomia. Aasien ja hevosten kesyttäminen on
paljon myöhäisempää, Kiinassa n. 3200
eKr., Keski-Aasian aroill,a n. 2000 eKr. Ja

Etu-Aasiassa n. 1800 eKr.la) Kun hevosia
aluksi metsästettiin ravinnoksi, on myös
lypsämistä pidettävä varhaisena käyttöta-
pana ja maidosta tehtyä kumissia siten ehkä
5000 vuoden ikäisenä alkoholijuomana. Ka-
melin kesyttämistä pidetään vieläkin myö-
häisempänä.15)

Vanhimman alkoholijuoman syntyä on si-
ten etsittävä muualta kuin ihmisen suurirn-
man, nopeim'man ja rajuimman kotieläimen
maidosta. Alkoholin paradokseihin kuuluu
nyt sekin, että seuraavakin tutkimuskohde
kuuluu eläinkuntaan ja on vuorostaan ihmi-
sen pienin kotieläin. Maidon ohella näet
kuului jo hämärässä muinaisuudessa huna-
ja m,aan hyvyyden ja yltäkylläisyyden merk-
keihin: maa jossa maito ja hunaja vuotaa
(2. Moos. 3:8).

Hunaia

Tuo vanha sanonta tuntuu pitävän aivan
kirjaimellisesti paikkansa kuurnina syyspäi-
vinä, jolloin lehmusten varjostamat katukäy-
tävät ovat aivan tahmeita. Se ei kylläkään
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ole hunajaa, vaan mesikastetta, kirvojen ja
m,uiden hyönteisten imemää 1a erittämää
mahlaa, joka mehiläisille on haluttua huna-
jan ra,aka-ainetta. Tästä syystä ltä- ja Kaak-
kois-Euroopan muinaiset lehmusmetsät
tuottivat suunnattomia määriä hunajaal6), ja
mehiläiset suorastaan estivät eräille seu-
duille tunkeutumisen Traakiassa.IT)

Hunaja voi sisältää käymiskelpoista soke-
ria 76 o/s ja on siten makein luonnosta saa-
tava aine ja sellaisena ikivanha sokerin kor-
vike. Kun kuitenkin eri puolilla maailmaa
on suhteellisen vähän hunajaan pohjautu-
via juovutusjuomia,ls) johtunee se lähinnä
hunajan välittömästä nauttimisesta ja toi-
saalta sen säilymisestä, jopa säilyttävistä
ominaisuuksista.le) Kun mehiläise,t lisäksi
puuttomilla seuduilla pesivät luolissa ia
kallionkoloissa, jopa erityisesti suurten
eläinten raadoissa,20) tuli hunajasta tärkeä
ain,e manalan jumalien ja vainajien palvon-
nassa. Maasta tai raadosta nouseva mehi-
läinen taas tuli helposti kuolemattoman sie-
lun symboliksi,2l) j.a ahkerana ja siveäksi
tajuttuna se soveltui myös papitarten nimi-
tykseksi melitta tai melissa, joka on yhäkin
käytössä naisennimenä.2) Hunajan vanhuu-
desta todistavat uhrien lisäksi sen eri käyt-
tötavat juhlall'isten riittien kuten avioliiton
solmimisen ja kasteen yhteydessä.23)

Hunajasta voisi teoreettisesti syntyä 38
painoprosenttia alkoholia sisältävä likööri,
jos se sellaisenaan kävisi. Mutta käymis-
tietä voidaan saada vain 14 paino- eli 17,64
tilavuusprosenttia sisältävä liuos. Kun hu-
naja liuotetaan (keitetään) kaksinkertaiseen
vesimäärään, siivilöidään ja jätetään käy-
mään, syntyy siihen tuota maksimia lähen-
televä alkoholipitoisuus.2a) Voidaan siis
suorastaan sanoa, että luonto on tehnyt
kaikkensa tarjotakseen i'hmiselle päihdyttä-
vän alkoholijuornan, siman. Sen syntymi-
seen ei ole tarvittu muuta teknistä välinettä
kuin vesiastia. Sellaisia taas on voitu tehdä
puusta, puunkuoresta, pullokurpitsasta, ka-
lebassipuun hedelmästä jne. jo varhain van-
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hemmalla kivikaudella, jonka lopulla on ol-
lut myös alkeellisia saviastioita.2s) Eräs me-
soliittinen luolapiirros w. I2000 ja 3000
eKr. väliseltä ajalta esittää n,aista kerää-
mässä villimehiläisten hunajaa. Siten kaikki
edellytykset ovat olemassa siman keksimi-
selle mesoliittisena,26) jopa myöhempänä
paleoliittisenakin kautena. Tosin on otetta-
va huomioon, että kehitys on usein mennyt
yllättäviä kiertoteitä. Mutta toisaalta juuri
päihdyttävien aineiden löytämisen ja käsit-
telyn suhteen on ihmisen keksimi,skyky o!-
lut aivan hämmästyttävä. Silti on myönnet-
tävä, että vasta neoliittisella ajalla varsinai-
sen maanviljelyksen ja säännöllisen hedel-
mä- ja viljatuotannon mukana saattoi myös
hunajattomilla seuduilla alkaa jatkuva alko-
holijuomien valmistus, todennäköisesti vas-
ta sen lopulla.2T)

Siman alkuperä siis peittyy esihistorian
ja todennäköisyyden hämärään, jota tuskln
voidaan nykyistä enempää valaista arkeo-
logisilla löydöillä.28) Sen vuoksi on turvau-
duttava hen,ki,seen muinaisjäämistöön, jota
on säilynyt kielen sanoissa, uskomuksissa,
tavoissa ja perimätiedos'sa.

Epäilemättä alkoholijuomat on keksitty eri
tahoilla täysin itsenäisesti ja ehkä useaan-
kin kertaan uusien raaka-aineiden yhtey-
dessä. lndo-eurooppalaisten kansoien en-
simmäiseksi ja ainoaksi päihdyttäväksi juo-
maksi niiden alkukodissa Ete'lä-Venäjällä on
ajateltu juuri simaa.2e) Tällöin ei ole kuiten-
kaan unohdettava kumissin ja kärpässienen
mahdollisuutta.s) Niihin verrattuna sima on
väkevyytensä ja makeutensa vuoksi kuiten-
kin suoranaista jumalten juomaa ja onkin
varsin luultavaa, että intialaisten söma-juo-
ma3l) ja kreikkalaisten nektaris2) on alun-
perin tarkoittanut juuri simaa, joka avoi-
mesti oli germaanien jumalten juoma.s3)

Vanhat tekstit eivät aina tee eroa hunajan
ja siitä tehdyn siman välillä. Niinpä orfilai-
sen myytin mu,kaan Yö neuvoi Zeusta sito-
maan isänsä Kronoksen, 'kun näet hänet
päihtyvän surisevien mehiläisten aikaan-

saannoksista'.34) Vastaavasti Antimakhos
Kolofonilainen (n. 444-395 eKr.) käsitelles-
sään Homerostakin vanhempaa aihepiiriä
eepoksessaan fhebais sanoo muinaisen ku-
ningas Adrastoksen kestinneen sankareja,
siten että palvelijat 'valoivat vettä ja puh-
dasta hunajaa hopeiseen sekoitusmaljaan
huolellisesti hämmentäen; sitten he nopeas-
ti täyttivät maljat Akhaijien kuninkaille'.35)
Flunoilija on arkaaisointi-innossaan mennyt
liiankin pitkälle, sillä kyllä n. 1300 eKr. ku-
ninkaille varmasti tarjottiin käynyttä hunaja-
vettä eli simaa, ellei peräti viiniä. Vastaa-
vasti on myös monien kulttimenojen ja
myyttien yhteydessä ,ajateltava hunajan ja
hunajaveden merkitsevän simaa.36) Hunaja
sellaisenaan,kin saattoi kyllä aiheuttaa jos-
kus humalaa ja raivotilaa muistuttavan
myrkytyksen.3T)

Paitsi kultissa38) säilyi käsitys siman iki-
vanhuudesta myös filosofien ,uno11".sr) His-
torioitsijoiden ja maantieteilijöiden kuvauk-
set taas pitivät klassisen,a ja hellenistisenä
kautena yllä käsitystä, että barbaarikansat
joivat oluen lisäksi tai asemesta myös si-
maa.ao)

Parhain todiste siman vanhuudesta on
kuitenkin koko siihen liittyvä sanasto. Ho-
meroksella on viiniä merkitsevä sana
m6thy, joka on selvästi samaa kantaa kuin
muiden indoeurooppalaisten kielten simaa
merkitsevä sana.ai) Nyt on selvää, että tä-
mä sana on peritty näiden kansojen yhtei-
sestä alkukodista Karpaattien ja Uralin väli-
seltä hunaja-alueelta. Eri kansojen eroami-
set siitä auttavat ajoituksessa: kreikkalai-
set lähtivät n. 2000 eKr.a), heettiläiset n.
2500 eKr.as) Mutta sama sana on myös suo-
malais-ugrilais,is,sa kielissä kuten unkarissa
möz ja suomessa mesi (vrt. mehi-läinen,
mesi-äinen, meti-äinen). Se on lainattu in-
doeurooppalaisilta, mutta jo ennen unka-
rilaisten eroamista n. 2500 eKr.4) Mutta
kuinka kauan sitä ennen, sitä ei voida ny-
kyisten tietojen perusteella päätellä.

Tuhansien ns. Linear B -savitaulujen löy-



tyminen mykeeneläisajalta (1400-1100
eKr.) ja niiden tulkinta 1953 lähtien on luo-
nut paljon valoa Kreikan esihistoriaan. Hu-

najalla on oma ideogramminsa, kuvamerk-
kinsä,as) ja muuan sana on tulkittu 'mehiläis-

hoitajaksi' ja eräs sana ja viinin ideogrammi
'hunaj,aiseksi viiniksi' eli simaksi.46) Muuan
paljon pohdittu teksti 'jumalten äidille sal-
via-öljyä uuden viinin aikaan' näyttää osoit-
tavan että me-tu olisi jo silloin merkinnyt
rypäleviiniä.47) Kaikki esite§t seikat osoit-
tavat, että sima on ollut myös kreikkalais-
ten varhaisin juovutusjuoma, mutta he ovat
siitä luopuneet suhteellisen varhain ja ai-

van täydellisesti.4) Luultavasti kuitenkin
antiikin viinien makeus ja eri tavoin maus-

taminen on peräisin simasta ja sen eri val-
mistustavoista.ae)

Si,man voidaan katsoa olleen indoeuroop-
palaisten kansojen vanhin alkoholijuoma ja
Ievinneen heidän mukanaan valtavalle
alueelle Espanjasta lntiaan ja lslannista
Etiopi.aan saakka - 

joskin tietysti riip-
pumattomat pai'kalliset keksimisetkin ovat
mahdoll'isia kuten siman hajalllnen esiinty-
minen eri tahoilla maailmaa todistaa. Sima
jäi ennen kaikkea germaanien juom'aksi ja
säilytti asemansa oluen ja viinin kilpailusta
huolimatta pitkälle keskiaikaan.s0) Etenkin
myöhäisantiikissa lisaantyi oluen ja viinin
maustaminen hunajalla, jolloin syntyi oin6-
meli eli mulsum, likööriä ja jälkikäymisen
vuoksi jopa samppanjaa muistuttava ylelli-
syysjuoma, vastaavien uuden ajan tuottei-
den edelläkävijä.5r)
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ningastakin hukkunut, J. Pont6n: Historia kring
alkoholen (Stockholm, 1967), p. 78. Meissentssa 6am-
mutettu tulipalo v. 1015 veden puutteessa simalla, H.
Bauer: Tisch und Tafel... (Leipzig, s.a.), p. 141.

5r) Simaa maustettlin erityisesti- merovinklarkana Ja
siitä johtaa suora kehi§sllnja samppanjan kekeimlseen
(Dom Perignon, n. v. 1700), Schuster, p. 52.




