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MI KSI MONGOTIT
sÄAsrrvÄr EURooPAN?

MONGOTIEN ATKOHOTIKUTTTUURISTA
SUURVALTAKAUDEI.TA

Mongoleilla on ollut ainutlaatuinen asema ja
merkitys maailmanhistoriassa. Vuonna 1206
Mongolian, suunnilleen nykyisen Mongolian
kansantasavallan alueen, mongolilaiset ja
turkkilaiset heimot yhdistyivät. Yhteisessä
kokouksessa an, kuriltais sa, ne valitsivat j oh-

tajakseen TemüdZinin ja antoivat hänelle ar-

vonimen TSinggis-kaani (- universaali hallit-
sija). Puolessa vuosisadassa mongolit loivat
imperiumin, joka ulottui Siperiasta Intian ra-
joille ja Koreasta itäiseen Eurooppaan.

Läntinen, katolinen kristikunta joutui kos-
ketuksiin siihen asti lännessä lähes tuntemat-
tomien mongolien kanssa vuonna 1241, jol-
loin Aasian arojen paimentolaiset hyokkasi-
vät heidän johdollaan Eurooppaan. Unkari
tukikohtanaan mongolit valtasivat nopeasti

laajoja alueita itäisestä Euroopasta. Oltuaan
juuri etenemässä kohti Wieniä he pysäyttivät
yhtakkia hytikkayksensä. Oli saapunut tieto
TBinggis-kaanin pojan ja seuraajan suurkaani
Ögedein kuolemasta. Sotatoimet Euroopassa

keskeytettiin, ja alueella olleet T§inggis-kaa-

nin suvunjäsenet palasivat Aasiaan varmista-
maan asemiaan tulevassa vallanjaossa. Jo

vuoden 1243 syksyllä pääosa mongolien ar-

meijasta oli siirtynyt Balkanin kautta Volgan

alajuoksulle.
Ögedein kuoleman jälkeen mongoli-impe-

Kiitän FL Harry Hal6nia artikkelin käsikirjoituk-
seen saamislani kommenteista.

ALKOHOLIPOIITIIKKA

riumi alkoi hajota erillisiin kaanikuntiin, eikä
mongoleilla ollut enää voimia eikä myöskään

haluja heidän kannaltaan varsin periferisen
Euroopan valloittamiseen (r.t. Saunders

1971, B,l.-89).

TLtkimuskirjallisuudessa on yleisesti esi-
tetty, että suurkaani Ögedein kuoleman kal-
tainen sattuma pelasti Euroopan laajemmalta
invaasiolta tai ehka jopa Kiinan, Persian ja
Venäjän kohtalolta (esim. Boyle 1959,342-
343; Göckenjan 1991, 59-60; Saunders

l97l,B7-89). I Suurkaanin kuolema taas joh-

tui hänen pitkalle edenneestä alkoholismis-
taan (Boyle 1959, 343; vrt. Rashid ad-Din
L97t,66).2

Mongolien hyokkayksen jalkeen läntinen
kristikunta pyrki ottamaan selvää äskeisistä
uhkaajistaan. Aasian yhdistänyt, hyvin orga-

nisoitu mongoli-imperiumi avasi nyt ensi ker-
taa sitten myöhäisantiikin yhteydet Euroopan
ja Aasian välille. Lantisia Aasian-matkaajia
olivat ennen kaikkea lähetystyötä seka diplo-
matiaa harj oittaneet fransiskaanit ja domini-
kaanit, jotka palattuaan raportoivat toimeksi-

lNeuvostoliittolaisessa tutkimuksessa tosin kat-
sottiin, että Euroopan ja Venajan kansojen vasta-
rinta tyrehdytti lopulta mongolien hyokkayksen
(ks. Golman 1988, 13-14).

'zAlkoholismilla tarkoitan juomista, joka ylittaa
kulttuurinsa toleranssin. Täten sosiaaliset normit
määrittävät alkoholismin. Alkoholismin synonyy-
meinä oval alkoholiriippuvuus ja juoppous.
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antajilleerr näkemästään ja kokernastaan aina

myös kirja[isesti.
'färkeinlmät matkaajat ennen l\Iar<'o Polra

olivat fransiskaanit. paavi lnnocentius IV:n

legaatti Johannes tle I'lano Carpini .ja ltans-
kan kuninkaan Lurlvig IX:n lahettillis Willenr
van Ruysbroek. He kummatkin uratkasivat

Mor.rgolian alueelle. nrongoli-inrperiumin

tuolloiseen keskukseen, Plano Carpini l24i>
1247 ja Ruysbroek 125:\-1255. Molemnrat

laativat nratkastaan teokset. l,isäksi li'ansis-
kaani C. de llri<lia, joka kohtasi Plano Carpi-
nin paluumatkalla olleen lähetystiin l)uolas-

sa, kirjoitti rnongoleista selorrteon Plano Car-

pinin ja hänen tulkkinsa lJenerlictus l'olonuk-
sen tierkrnantojen pohjalta.

Paavi Iähetti PIarro Carpinin lähetystön

ohella mytis kaksi dorninikaanilähetystöä
mongolien valtaamaan Persiaan ja I(aukasuk-
seen. Niitä johtivat Antlreas de Longjunreau
ja Asr,elinus. Ascelinuksen lähetystön mer-

kittävän rnatkakertornuksen laati mukana ol-
lut Simorr rle Saint-Quentin.

TarkasteIen seuraavilssa ÖgerIein seuraaji-

en, suurkaanien Ciiytikin ja Möngken, aikais-

ten (n. 1245-1255) mongolien alkoholikult-
tuuria näiden eurooppalaisten matkakerto-
musten eli silminnäkijäin kuvausten valossa.

I-isävalaistusta tuovat mnr. "Mongolien salai-
nen historia"", mongolien itsensä 1240-luvul-
la laatirna, lahinnä ltinggis-kaanin elämän-
kaarta kuvaava eeppinen kronikka, sekä per-

sialaisten'Ala-a«l-Din'Ata-Malik Juvainin
(1226-128:l) ja Rashirl arl-Dinin (1247-
llllB) mongolien historiaa käsittelevät teok-
set.

'lark aste I tavana aj anj ak sorra r.non6J«rl ival ta-

kunta oli e<lelleen laajenemassa. rnutta sen

perusta oli jo luotu. Mongolit olivat vielä
enimrnäkseen luku- ja kirjoitustairkrtlomia
paimentolaisia ja aina aristokratiaarrsa rnyö-

ten perinteisiä uskonnonmuotojaan harjoitta-
via &rmanisteja (Heissig 1970. il05-307;
Poucha 1956, B, I76). Samalla he olivat kui-

'tViitteessli CCM (= Die (]eheime (]esr.hichte cler

Mongolen).

tenkin lapikävmässä sivilisoitumisprosessia

alistamiensa korkeakulttuurien ja eri uskon-
tojen paineessa. Irnperiurnir.r keskuksena oli
nykyisen Mongolian kansantasavallan alueel-
la sijainnrrl suurkauni Ögetl"in lreruslumu
nretropoli Karakorum, ja koko valtakuntaa
hallitsi vielä. ainakin ninrellist:sti. suurkaani.
Vasta Miingken kuoleman jelkeen vuonna

1259 mongoli-inrperiumi pirstoutui lopulta

osii nsa.

MONGOTIEN ALKOHOTIKULTTUURISTA JA

KUMISSISTA

Mongolian alue kuuluu rnantereiseen, kylmän

ilmaston vyöhykkeeseen ja nrong«rlit on luettu
subarktisten alueirlen *rmanisrnia harjoitta-
neiden kansojen piiriin (vrt. Heissig 1970.

305-j107; Siikala 1987. I4-I5,77). Mongoli-

en alkoholikulttuurille on ollut orninaista run-

sas, juopumukseen tähtääve alkoholin kayttri

sekä juopuneen poikkeavan käyttäytymisen
salliminen. Alkoholiriippuvuutta ei ole kui-
tenkaan hyväksytty, ja alkoholismin vastaisel-
Ia propagandalla on Mongoliassa pitkät perin-
teet (ks. Bawtlen. 59-61: Jagchirl & Hyer

197 9. 43; Olschki 1946, 52).

1j100-luvulta lähtien, jolloin alkoholin tis-
laustaito saavutti Mongoliar-r, rnongolien alko-

holikulttuuri on ollut luettavissa väkevien
juornien kulttuureihin. Mongolien perintei-
nen väkevä alkoholi.juonra on ollut maitopalo-

viina (mongol. urcrki, arÄl) (Montell l9:17.

il2il; Rank 197 o. 20-21).
Mongolien, kuten lähes kaikkien Keski-

Aasian arokansojen, kansallisjuoma on kui-
tenkin aina ollut käytetty tamrnan rnaito eli
kumissi (mongol. uirag;, tsegee).'r Ju«rmalla ort

pitka historia. Euroopassa nlrr1. Honrelos,

Hesiodos, Herodotos ja Plinius vanhempi ovat

kertoneet siitä kuvatessaan skyyttejä ja sar-

lSarra kunrissi (kumlz) on tulkkia. Eurrxrppalaiset
omaksuivat ninrityksen,.joka tunnettiin ja jota käy-
tettiirr kaikkialla aroalueilla (Ränk 1970. 12, 17-
| 
(): Zuk,rr skaji.r l9ll8. 7trt.
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maatreja (Aalto 1966, 1;Rank l97O,16-17).
Myös 12O0-luvulla mongolien hevosen mai-

don juomisesta esiintyi mainintoja jo ennen

tarkastelemaani ajanjaksoa (ks. Der Mongo-

lensturm 1985, 79, 279; Matthaeus Parisien-

sis 1877,388), mutta vastaJohannes de Plano

Carpini ja Willem van Ruysbroek kertoivat
kumissista perusteellisemmin. Ruysbroek
tarjosi seikkaperäisen selonteon kumissin
valmistuksesta:

Kumissi (cosmos) on tamman maitoa ja sitä valmis-
tetaan näin: He pingottavat pitkan köyden maan
ylle kahden maahan pystytetyn paalun väliin ja
noin kolmannella tunnilla he panevat tuohon kiiy-
teen liekaan niiden tammojen varsat,.joita he aiko-
val ll psää. Talltiin lammal seisoval r arsojensa vie-
ressä ja antavat levollisina lypsää itsensä. Siinä
tapauksessa, että jokin niistä yrittää o11a uppinis-
kainen, yksi mies5 ottaa varsan, asettaa sen tam-
man alle antaen sen imeä hiukan ja sitten siirtää
sen pois, kun taas lypsäjä ottaa sen paikan. Kun
talla tavalla on kerätty suuri määrä maitoa, joka
tuoreena on yhtä suloista kuin lehmän maito, he
kaatavat sen tilavaan nahkaan tai säkkiin ja ryhty-
vät kirnuamaan sitä siihen tarkoitukseen tehdylla
kartulla, joka on alhaalta yhta paksu ja uurteinen
kuin miehen pää. Kun he hämmentävät sitä ripeäs-
ti, se alkaa kuplia kuin uusi viini ja hapantua tai
kayda, ja he jatkavat sen kirnuamista kunnes voi
on erotettu. Sen jalkeen he maistavat sitä, ja kun se

on kohtalaisen kirpeää, hejuovat sitä. Kun sitäjuo,
se tuntuu kielella huonolaatuiselta viiniltä. mutta
kun juominen on lopetettu, se jattaa kielelle man-
telimaidon maun. Se antaa hyvin miellyttävän tun-
teen elimistöön ja jopa humalluttaa ne, joilla ei ole
vahvaa päätä. Se lisää myös merkittävästi virlsan
eritystä. (Rubruc 1929, I77 -17 8)6

Kumissi on mieto alkoholijuoma, jonka alko-
holipitoisuus vaihtelee 1,5 ja 3 prosentin vä-

r'Kumissin lypsy on yleensä miehille kuuluvaa työ-
tä (Jagchid & Hyer 1979,110; vrt. Rubruc 1929,
t74).
6Ruysbroek kaytti kumissista nimitystä cosmos lai
eräiden arvioiden mukaan muotoa comos. Simon
de Saint-Quentinille (1965, 40) juoma oli lmmous.
Plano Carpini ei käyttänyt kumissi-nimitystä vaan
nimitystä lac iumentini 'juhdan maito' (Plano Car-
pini 1929,49; samoin Andreas de Longjumeau
teoksessa Matthaeus Parisiensis 1882, 115ja Bri-
dia 1965, § 42).

lilla. Se on paitsi juhlatilaisuuksissa käytetty
päihde myös ravintoarvoltaan merkittäva pai-

vittäinen ruokajuoma arojen ankarissa olo-

suhteissa. Se auttaa nalkään, tyydyttää janon
ja edistää myös ruoansulatusta (Enkhbold

l9B9; Zukovskaja l9BB, 75-76). Esimerkiksi
Ruysbroekin mielestä kumissi ehkaisi nälkää
paremmin kuin viini (Rubruc 1929, 32O-
321).

Tavallisen kumissin lisäksi mongolit val-
mistivat lahinnä mongoliylimystölle "mustaa

kumissia". Batulla (mongolikaani) oli leirinsä
lahisttilla 3 000 tammaa yksinomaan tuotta-
massa hänelle tätä kumissilaatua. Ruysbroek
kertoo, kuinka "mustaa kumissia" (caracos-

rnos) tehtäessä maitoa kirnuttiin, kunnes
kaikki kiinteä aines oli laskeutunut pohjalle
kuin viinin sakka. Kirkas, vaalea juoma oli
ihastuttavaa ja varsin voimakasta (Rubrur:

\929, t78-t79).1
Kumissin keskeistä asemaa paimentolais-

ten elämässä ilmentää seuraava tapaus. Ruys-
broek yritti käännyttää Kaukasuksella isla-
minuskon omaksunutta turkkilaissukuista
nomadia. Tämä olisi ollut valmis ottamaan

kasteen, mutta neuvoteltuaan kotona vaimon-
sa kanssa päätti kieltäytyä, koska paikalliset
venäläiset kristityt eivät sallineet kristittyjen
juoda kumissia. Hänen mukaansa selviytymi-
nen autiomaassa ilman tuota juomaa olisi ol-
lut mahdotonta (Rubruc 1929,193).

Mongoleille maitotuotteet olivat sakraali-
sia, ja erityisesti kumissilla oli merkittävä
asema heidän kulttuurissaan. Tämä perustui
maitotuotteiden valkoiseen väriin. Mongoleil-
le valkoinen oli "äitiväri". merkittävin väri
hcidän väripaletissaan. ja siitä juontuivat

TPeter Olbrit:htin ja Elisabeth Pinksin mukaan ni-
mitys "musta kumissi" saattoi johtua juoman val-
mistukseen kaytettyjen nahkasäkkien savustami-
sesta. Säkin seinämiltä tarttui kirnuttaessa kiin-
teytyneisiin ja pohjalle laskeutuviin rasvahiukka-
siin mustaa väria (Meng-'lä und Hei-Ta 1980, lB0-
lB1). Pentti Aalto (1966) on osoittanut, että Euroo-
passa jo Plinius vanhempi (23-79 jKr.) oli viitan-
nut tähän "parempaan kumissilaatuun".
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kaikki muut varit. Valkoinen väri merkitsi
onnea, hyvinvointia, hyvyyttä, rehellisyyttä,
kunniaa, korkeata yhteiskunnallista asemaa

eli yleensä kaikkia myönteisiä asioita. Ku-
missi oli lasna kaikissa merkittävissä sosiaa-

lisissa tapahtumissa, ja myös uhritoimituksis-
saan mongolit kayttivat yleensä kumissia
(Zukovskaja lgBB, 76-77, 153-154, 158-
160). Kumissin uhraaminen esiintyy toistu-
vasti lähteissä. Kun Ruysbroek vieraili seuru-
eineen Kristuksen taivaaseenastumisen päi-
vänä Möngken luonao hän havaitsi, kuinka
mongolit pirskottivat kumissia huopaisten
epäjumalankuvien päälle aina, kun Mongke

oli aikeissa juoda. Ruysbroek totesikin: Mitä
tekemistä Kristuksella on Baalin kanssa?

Mita yhteista ristillämme on näiden epäjuma-
lankuvien kanssa? (Rubruc 1929, 286-287,
ks. myös I87,302; lisäksi Bridia 1965, §:t 39,
45; Plano Carpini 1929,37,42; Simon de

Saint-Quentin 1965,50; vrt. GGM l98l,35).8

VIINI VOITTAA KUMISSIN

Ennen mongolien suurvaltakautta kumissi oli
käytännössä heidan ainoa alkoholijuomansa.
Mongolien ylaluokalle tuotettiin kuitenkin
pohjoisen metsäseuduilta hunajasta kaytta-
malla tehtya simaa ja etelän maanviljelysalu-
eilta riisistä, hirssistä tai vehnästä valmistet-
tua olutta (Bleichsteiner 1952, 207-202;
Jagchid & Hyer 1979,42-43; Olschki 1946,

s7).

Kumissin merkitystä juovutlavana juomana

on toisinaan vähätelty. Esimerkiksi Gösta

Montelli n (1937, 322-323) mukaan kumissin

alkoholiprosentti on vain noin kaksi ja sitä on

pidettävä pikemminkin piristävänä juomana

kuin paihteenä. Mikali tämä pitäisi paikkan-
sa, mongolien enemmistö ei olisi ennen suur-
valtakautta ollut koskaan juovuksissa. Tuo-

ultäiset kristityt olivat todennäkiiisesti sanktioi-
neet kumissin juuri siksi, että mongolit uhrasivat
sitä epajumalankuvilleen.

hon aikaan kumissin on täytynyt olla alkoho-
lipitoisuudeltaan voimakkaampaa (vrt. Mor-

gan 1990,32; Olschki 1946,57). Lisaksi sita
juotiin juhlatilaisuuksissa pitkäan ja valtavat
määrät. Plano Carpinin mukaan Gtiytikin
suurkaaniksi valintaa seuranneissa juomin-

geissa kurnissia juotiin niin paljon ja niin pit-
kään, että sen näkeminen oli ihmeellistä (Pla-

no Carpini 1929,117; ks. myös 49, I l9; Rub-
ruc 1929,30G-307; Simon de Saint-Quentin
1965, 111, 113; vrt. GGM 1981, 13, If 9).'q

"Mongolien salaisessa historiassa" kumissi

on esilla jatkuvasti(GGM l98l, 13,28,59).r0
Plano Carpinin mukaan mongoleilla ei ole vii-
niä, olutta tai simaa, elleivät he ole saaneet

niita jotenkin muilta kansoilta (Plano Carpini
1929,49; ks. myös Rubruc 1929, 175). Viini
kiehtoi nomadeja; he kaipasivat sellaista,
mikä puuttui heidän omasta ruokavaliostaan
(Jagchid & Hyer 1979,37). Simon de Saint-

Quentin (1965, 40) kertoo mongolien juovan

viiniä mitä halukkaimmin, jos heillä vain on

sitä. Armenialaisen Gregorius Akankilaisen
mukaan ryöstelevät mongolit etsivät armenia-
laisluostareista erityisesti viinia (Grigor of
Akanc' 1949,375,377).

Vasta suurvaltakauden mukanaan tuoma

vaurastuminen mahdollisti laajamittaisen kii-
nalaislen. turkestanilaisten ja erityisesti per-

sialaisten viinien tuonnin (Jagchid & Hyer
1979, 43; Olschki 1946, 57). Rikastunut,
usein joutilaisuuteen ajautunut ja perintei-
sestä nomadielämästä vieraantunut mongoli-
ylimystö oli otollista maaperää uudelle, ku-
missia vahvemmalle nautintoaineelle ja sa-

malla myös alkoholismille (vrt. Fagerström &
Acht6 1986, 35). Mongolirahvas kaytti edel-

leenkin lahinnä vain kumissia.
Viinin vahingollisista vaikutuksista suur-

valtakauden mongoliyhteiskunnan ylatasoilla

eMongolien heeros-hahmoilla oli usein yhtenä
ominaisuutena kyky juoda yli-inhimilliset määrät
tamman maitoa (ks. Ratchnevsky 1983, l0).
r0"Mongolien salaisessa historiassa" ei yleensä
mainita juoman laatua, mutta voidaan olettaa, että
se oli tavallisesti kumissia.

6 ATKOHOTIPOLITIIKKA
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on paljon todisteita, ja mongoliaristokratian

alkoholisoituminen tuona aikana on yleisesti

tunnustettu (esinr. Jagt:hid & Hyer 1979,43:.

Olschki 1946, 52-53). Mongolien onrissakin

lähteisse on viittauksia tähän. Esimerkiksi
"f3iligissä",'ßinggis-kaanin opetuksissa ja

sananparsissa, totletaan real istisesti:

Jos nrieherr on rnahdotonta pidattaytyl juopottelus-
ta, hän voi jurxla itsensä humalaan kolmesti kuu-
kau<lessa. Jos hän juo useantmin. on häntä rankais-
tava. Jos hän juo itsensä humalaarr kahdesti kuu-
kautlessa. on se parentpi, ja jos kerran kuukaudes-
sa! on se sitakin kiitettavärrpää. Ja jos hän ei ju<r

lainkaan, niin nrikä voisi olla parempaa? lVlutta

nristä sellai nen rrries ol isi lijydettävissä'? Jos sellai-
nen mies ltiytyisi. hän ansaitsisi kaiken kunnioi-
trrksen. (Riasunorsk1 lc)65. ti8)

Nämä voisivat olla T§inggis-kaanin omal sa-

nat, sillä kaksi hänen ja hanen ensirnmäisen

vaimonsa neljasta pojasta, joilla oli oikeus

vallanperimykseen, kuoli alkoholismiin. He

olivat 'lului (ks. Boyle 1959, 343 Saunrlers

1971,7 4:vrt. Juvaini I 958, 549) ja suurkaani

Ögedei.

Ögedein juoppous oli niin huomattavaa,

että sitä sivutaan myös "Mongolien salaisessa

historiassa". Siina Ögedei tunnustaa toimi-
neensa väärin antaessaan rypäleviinin voittaa

itsensä (GGM 1981. I77). Myös kiinalaisissa
ja persialaisissa lähteissä on paljon maininto-
ja Ögedein alkoholiriippuvuutlesta.rr

Niin iküan Ögedein seuraaja Ctiytik karsi

alkoholismista ja saattoi kuolla sen seurauk-

siin (Saunders 1971, 99). Kiinaa hallinnut

rrRashi<'l ad-l)inin (1971,6.5) mukaan Ögedci piti
erittäin paljon viinistä. Hän .ioi sitä jatkuvasti ja
runsaasti. Suurkaanin lälreiset ja ystävät yrittivät
estää häntä, mutla siitä huolirnatta han joi yha

enemnrän ja tuli püivä pliivalta heikomnraksi. Hä-
nen vi:ljensü 'ßagatai mliäräsi lopulta. ettei hän

säanut nauttia kuin rnäärätyn nrääräin mal.ioja päi-
vässä. Koska Ögedei ei voinut noutlattaa veljerrsä

nräärävstä. hairr alkoi juorla viiniä suuresla nraljas-
ta pienen sijasla, jolloin rnaljojen ltrkunräär'ä vas-

tasi annettua käskvä. Juvaini (l 958, 549-550) ker-
too Öge<lein usein juovuksissa itkent,en alkoholis-
miin kuollutta veljeään'lirluita.

Khubilai-kaanikin kulutti elärnäns:i viinreiset

kymrnenen vuotta juopotteluun ja ylensyiimi-

seerr (Rossabi lgBU, 227-228).12 Myös suur-

kuuni Vtirrgke piti jrr,rmisesla.

JUOPOT MONGOTIT?

M ongolikulttuuri arvosti il.rrnisessä hiinen ky-

kyaan hallita itseään. Ihmisen oli oltava jär-

keva eika tunteillensa vallassa. Flsimerkiksi

äkkipikaisuudesta johtuva väkivaltaisuus ja

harkitsematon nopea päättiksenteko oli tuo-

mittavaa, mistä on lukuisia esimerkkejä mon-

golien vanhassa kirjallisuutlessa (Jagchirl

l9BB, 59-60; Ratchnevsky 1983, 143).

T§inggis-kaanin "lliligissä" viitataan tähän

myös alkoholin osalta: "Kädet menettävät tai-
tonsa tarttua, jalat liikkua ja henki kykynsä

ajatella jarkevästi" (Ratchnevsky 1983, I68-
169).

Mongolit olivat kuitenkin Samanisteja ja

olivat nähneet usein. kuinka §amaani saavutti

transsissa tuonpuoleisen, näkymätti)män

maai I man. N4ungoleil le muuttuneel I ieloisuu-

den tilat eivät olleet tuntentattomia. Flkstaatti-

nen §amanismi, jota kaikki kunnioittivat,
saattoi legitimoitla voimakkaan humalatilan

1vrt. ( )lsr.hki lc)46. .55-.50). Sumanismi ei

nryi)skään, toisin kuin monet kirjauskonnot,

ase ttan ut mi tään ennal ta määrättyi ä t'tormej a

alkoholin kaytolle. Lisäksi Mongolian arojen

harva asutus ja pitkat etäisyydet sallivat eris-

täytymisen ja lievensivät yhteiscin harjoitta-
maa sosiaalista kontrollia (vrt. l'agerström &
Acht6 1986.29)I''.

C. de Briclian (1965, § 54) mukaarr mongolit

ovat juopompia kuin mikun ntuu kansa maan

päällä. Sekä Plano Carpini että Briclia totea-

DMarr,o Polo ei lojaaliudessaan kertottut Khubi-
lain lästä puolesta. Hän ei myöskään halunnut va-

hingoittaa Kiinasta luonraansa vuikuttavaa kuvaa
(Olsr:hki 194,6, 52-53).
liSosiaalisella kontrollilla tarkoitan alkoho]ia kos-

kevien nomien ol)ettanlista sekä niitlen nou<lalta-

rnista koskevaa valvontaa.
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vat, että juopumus on kunnioitettua mongoli-
en keskuudessa. Kun mongoli onjuonut liikaa
ja oksentaa, han heti sen jälkeen jatkaa taas
juomistaan. Nain he tekevät monta kertaa sa-

man päivän aikana (Plano Carpini 1929,46,
47; Bridia 1965, § 54).ra Simon de Saint-

Quentin (1965, 4O4l; ks. myös 112-f 13)

kertoo, että mongolit säännöllisesti jarjestet-
tävissä juhlissaan ylensyövät, juopottelevat

sekä laulavat tai oikeastaan ulvovat. Ja niin
kauan kuin tällainen juopottelu jatkuu, he ei-
vät tee minkäänlaista työtä. Lähteissa tode-

laan myös mongtrlinaisten ja -miesten juoma-

tapojen samankaltaisuus sekä naisten aktiivi-
nen osanotto juominkeihin (Plano Carpini
1929, 46; Rubruc 1929, 17 5-17 6, 210, 260,
277;Simon de Saint-Quentin 1965, l13; vrt.
GGM 1981,69).

Mongolien vieraanvaraisuuteen on perin-
teisesti kuulunut alkoholijuomien tarjoami-
nen (Taube & Taube 1983, 116; Zukovskaja
l9BB, 123-124). Seka jurtissa että palatseissa

alkoholijuomat ja juoma-astiat olivat aina
penkilla oviaukon vieressä. Tarjolla oli ku-
missia ja varallisuuden mukaan muitakin juo-
mia (ks. Plano Carpini 1929, 110; Rubruc
1929, 17 5, 202, 214, 249). Ruysbroekin tulk-
ki "Homo Dei" sortui usein nauttimaan näitä
juomia siten, että tulkkaustehtävän toimitta-
minen kävi mahdottomaksi. Esimerkiksi tär-
keä Ruysbroekin lähetystön ensimmäinen
vastaanotto Möngken luona epäonnistui, kos-

ka Ruysbroek ei kyennyt lopulta saamaan sel-
vää yhdestäkään tulkkinsa lauseesta (Rubruc
1929, 249-251). Mongolien suvaitsevasta

asennoitumisesta juopumukseen kertoo se,

ettei tulkkia rangaistu millaan tavoin.rs

Tosin tässä ensikohtaamisessa myös Mting-
ke vaikutti Ruysbroekista juopuneelta ("Et

raPlano Carpini ja Bridia eivät kcrro, mita mongolit
ovat tuolloin juoneet. Luultavasti kyse on yleensä
ollut kumissista. Paihtymiseen kumissia on juota-
va suuret määrät,jolloin se aiheuttaa usein pahoin-
vointia (Washl»me 1962, 222).
rs"Homo Dein" etnistä taustaa ei tiedetä, mutta on
oletettu, että hän oli syyrialainen kristitty (esim.
Rachewiltz 1971,126).

etiam ipse Manguchan videbatur michi temu-
lentus"; Rubruc 1929,251). Leonardo Olsch-
kin mukaan Mongke jatkoi edeltajiensä pe-

rinteitä naukkailemalla pitkin päivää. Suur-

kaani olikin lähes aina juomassa, kun Ruys-
broek hänet tapasi (Olschki 1946, 52; vrt.
Rubruc 1929, 257, 267, 286, 298).

Ruysbroek kertoo lisäksi Möngken ensim-
mäisen vaimon Khutukhtain ja hänen seuru-
eensa vierailusta Karakommin nestoriolais-
kappelissa. Tilaisuudessa nautittiin suuret
määrät erilaisia alkoholijuomia siten, että lo-
pulta kaikki Khutukhtaita myören olivat juo-
vuksissa (Rubruc 1929,260). Paikalla ollei-
den enemmistön muodostivat kuitenkin nes-

toriolaiset. Ruysbroek, joka tarkkaili mongo-
liyhteiskuntaa ja kulttuuria koknnaisvaltai-
semmin kuin edeltäjänsä, havaitsi, että alko-
holin liiallinen kaytto ei mongoli-imperiumis-
sa rajoittunut vain mongoleihin. r('

JUOMISEN SEREMONIATTISTAMINEN JA

RITUATISOINTI

Yhteiso tarvitsee kaikkia jäseniaan ja mongo-

lienkin keskuudessa alkoholismia kontrolloi-
tiin. Voimakas juopumustila saattoi muodos-

taa uhan muuttamalla kayttaytymisen kont-
rolloimattomaksi. Mongoliyhteisön jokaisella
jasenella oli oma roolinsa ja paikkansa arvo-

hierarkiassa. Lisäksi heidan kayttaytymis-
tään säätelivät lukuisat normit. Silti alkoholin
vaikutusta arvostettiin. Tamä alkoholin kayt-
töön liittyvä ristiriita on varhaiskantaisissa
kulttuureissa ratkaistu usein järjestämalla ti-
laisuuksia, joissa runsas juominen on ollut
normi ja humaltuminen niiden nimenomainen
tarkoitus (vrt. Fagerström & Acht6 1986, 35).

Seremoniallista, kollektiivista juomista on

harrastettu Euraasian arojen nomadikulttuu-

'6Erityisesti Ruysbroek (1929, 238, 260, 264-265,
275) syyttää juoppoudesta juuri nestoriolaisia.
Tässä tulevat tosin myös esille hänen näitä harha-
oppisia kilpail ijoitaan kohtaan I untemansa antipa-
tiat.
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rt:issa vähintään 400-luvun hunnihoveista

Iahtien. Seremoniat toimitettiin aina sanralla

tavalla juoman lajista riippunratta. niissä oli
osanottajien hi"rarkiuan peruslunul juomis-
järjestys ja osanottajien paikut noutlattivat

ui na rilä saklaul iu. il nransuunt i i n lrerusl uttul-
ta järjestystä, joka vallitsi nomarlijurtassa
(Bleit:hsteiner 1952, 190-191, 197-199,
2Ol; ks. myös Olst:hki 1946. 54-55;
Zukovskaja lg8tl. 156-157; vrt. G()M 198I,
50-51, 168-169).r7

Juomistilaisuuksiin liittyneet riitit sakrali-
soivat tapahtuman ja yhdeksi riitiksi muodos-

tui itse juominen. Flsimerl<kinä tästä on kuva-

us Möngken vaimon Khutukhtain vierailusta
nest<lriolaiskappelissa. Ennen juominkien al-
kua hän pitu taytta maljaa kädessään ja pyy-

tää polvistuneena läsnä olevalta papistolta

sirrnausta. Kaikki nestoriolaiset alkavat lau-

laa kovalla äänellä, ja laulun aikana han tyh-
jentää maljan. Myös Ruyslrroekin oli seuruei-

neen jatkossa pakko laulaa Khutukhtain juo-

rlessa (Rubru <: 1929. 260, ks. myös 256, 262.

263; vrt. Bleichsteiner 1952. 193). Khu-
tukhtaille ei voinut olla epäselvää, että nesto-

riolaiset suorittivat I'ränen juorlessaan uskon-

nollista rituaalia, varsinkaan kun mongoliyli-
mysten puolisot olivat usein nestoriolaisia (ks.

Saunders 1971,97).
Mongoliaristok ratian j uom inen tapahtui kin

aina musiikin ja usein myös tanssin säestyk-

sellä. l'lano Carpini kertott, ettei Batu tai ku-
kaan rnuukaan tataarirulttinas juo julkisesti,

ellei hänen kunniakseen lauleta tai soitela
"luuttua" (l'lano Carpini 1929,710, ks. mytis

I l4; Rulrruc 1929,175-176,260). Chandler

Washbur-nen mukaan laulu ja tanssi ovat kes-

keinen osa prin.ritiivistä juornista. Ne ovat

luonteeltaan kollektiivisia toimintoja, jotka

ilmentävät ryhrnän solidaarisuutta. Samalla

niiden rytmiikka pvrkii johdattamaan huma-

r;'l'arkoitan juornisen serernon ial i soin nilll juomi-
sen jär.iestämistä trräärät,-vrr kaavan trtukaan elone-
väksi juhlalliseksi toimitukseksi. llitualisointi
taas sakral isoi.j uornisen säänniinmukaisilla. vhtei-
stil I isilla, uskonr.rol lisil la nrenoilla, riileillli.

laa kohti bisarreja ja ekstaattisia ti loja (Wash-

lrurne | 962,264-265).
Iluysbroek kertoo, kuinka yksityiskohtai-

sesti nrongolit olivat ohjelnroineet ju«rmista-

pahtumansa. Alussa he tarjosivat juonraa jur-
tassa oleville huopaisille epäjunralankuville
eli ongoneille. Sitten rnenojen ohjaaja siirtyi
ulos ja pirskotti juomaa kaikkiin ilntansutttr-

tiin. Sen jalkeen tilaisuutlen isäntä ja ernäntä

saivat itselleen juomamaljat. mutta heid:inkin
oli ensin kaadettava juomaansa rnaahan. Nyt

isäntä sai nauttia ensimmäisen siemauksen.

Kun hän kohotti maljan huulilleen, vksi pal-

velijoista huusi "ha" ja paikalla olleet muusi-

kot alkoivat soittaa. Kun isäntä oli lopettanut
juomisen, palvelija l'ruusi taas "ha" ja soitto

lakkasi. Vasta kaiken tämän jälkeen rnuut

paikalla olijat, sekä miehet ettü naiset, saivat

aloittaa juomisen. Mutta talloinkin juotiin
vuorotellen ringissä ja kilpailtiin juornisessa

mitä iljettävirnmällä ja ahnaimmalla tavalla
(Rubruc 1929 " 17 5-17 6).

ATKOHOLIA HATLINIOPATATSIN

SUIHKU[AHTEESTÄ

Ititualisoirh-riIla juomirtgeilla oli mongoleille

myös tärkeä yhteiskunnallista k«rl'reesiota yl-
l:ipittva merkitys. Mongolihallitsijat ja yli-
mykset järjestivät säänniillisesti alaisilleert
suuria juhlatilaisuuksia, joihin he itseki n ott i-
vat osaa. Tilaisuuksissa juotiin musiikin ja
tanssin säestyksellä suurel määrät alkoholipi-
toisia juornia. Näissä juhlissa moniin eri hei-

moihin ja klaaneihin jakaantuneet nrongolit

saattoivat humalatilassa selvitellä hyväksyt-

tävällä tavalla keskinaisia kiistojaan (Olsr:hki

1946.56).18

Flsinrerkki alkoholin nauttimisen keskei-

sestä rituaalisesta merkityksestä näissä lilai-

l 

"R uvsl rr<re k i n rtt ukaan (1929, 224) rnorr gol eill a oli
tapana antaa anteeksi juopuneille. Hurtralalila on-
kin katsottu lieventäväksi asianhaaraksi useis-
sa varhaiskantaisissir kulttuureissa (Washhurne

1962.262-26:l).
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suuksissa oli mongolien Belgradissa vangitse-
man ranskalaisen kultasepän Guillaume de

Bouchier'n Möngke-kaanin Karakorumissa
sijainneen palatsin vastaanottohalliin suun-
nittelema ja rakennuttama alkoholijuomien
suihkulahde.

Ruysbroek kertoo, että vastaanottohallin si-
säänkäynnin luonare on suuri keinotekoinen
puu, jonka oksat, lehdet ja hedelmät ovat ho-

peaa. Puunjuurella on neljä hopeista leijonaa
ja niiden jokaisen suuhun johtaa putki, josta

suihkuaa valkoista tamman maitoa" kumissia.
Itse puun sisalla on niin ikaan nelja putkea,
jotka johtavat puun huipulle, kaaftuvat sen

jalkeen alaspäin ja päätyvät puun latvassa

olevien neljan kullatun käärmeen suuhun.
Ensimmäisestä käärmeestä tulee viiniä, toi-
sesta erityisen hienoa tamman maitoa ("mus-

taa kumissia"), kolmannesta hunajasta tehtyä
juomaa (hunajasimaa, bal) ja neljännestä rii-
siviiniä (terracino).

Käärmeiden välissä puun huipulla on tor-
vea kädessään pitävä enkeli. Puun alla on taas

onkalo, johon yksi mies kykenee katkeyty-
mään ja josta lähtee enkeliin puun sisalla kul-
keva putki. Kun palatsin alueella kaivataan
juotavaa, päähovimestari huutaa enkelia soit-
tamaan torveaan. TallOin onkalossa oleva

mies puhaltaa voimakkaasti enkeliin johta-

vaan putkeen, enkeli asettaa torven huulil-
leen ja soittopelistä kuuluu voimakas ääni.

Kun läheisessä juomavarastossa olevat pal-
velijat kuulevat sen, he kaatavat jokainen en-

nalta määrältyä juomaa asianomaiseen pul-
keen, josta se kulkeutuu puuhun ja suihkuaa
latvassa olevan käärmeen suusta alapuolelle
asetettuun hopeiseen astiaan. Tämän jalkeen
palvelijat vievät astioista juomia palatsissa
oleville vieraille, niin miehille kuin naisille-
kin (Rubruc 1929, 27 6-277, 279).

Leonardo Olschki on perusteellisimmin

reJuomasuihkulähteen sijainti vastasi juuri sita
paikkaa, jossa juomat olivat mongolijurtassakin.
\aikutlava monumenlli kor.vasi itse asiassa jurlan
perinteiset, kumissia sisältävät nahkasäkit.

pyrkinyt selvittämään juomasuihkulähteen

muodon merkitysyhteyksiä.20 Suihkulahde oli
jo vaikuttavuudessaan imperiaalinen monu-
mentti, joka propagoi mongolien valtaa ja eks-
pansiota. Se, että lähde näyttäytyi katsojalle
puuna, ei ollut pelkkaa estetiikkaa. Mongo-

Ieille loputtomilla aroilla kasvavat yksinäiset
puut merkitsivät turvaa ja elämää. Animistei-
na he sielullistivat puut ja kunnioittivat puis-
sa eläviä henkia. Puu oli lisäksi harvoja
T§inggis-kaanin suvun dynastisia symboleja2l
ja merkitsi Mongkelle näin ollen myös esi-isi-
en kunnioitusta. Yhteydellaan T§inggis-kaa-
nin sukuun puu oli myiis yhteydessä mongoli-
en jumalhierarkiassa ylimpänä olevaan "lkui-
seen siniseen Taivaaseen" (Mangke kake

Tbngri), jonka mandaatilla suurkaanit hallit-
sivat (vrt. Olschki 1946, 58,65-68, 7l-78;
Taube & Taube 1983, 50-51).

Mongolien, kuten yleensä Samanismia har-
joittaneiden kansojen, kosmologiassa univer-
sumi koostui kolmesta tasosta: ylimmästä eli
jumalten, välissä olevasta ihmisten, eläinten
ja kasvien sekä alimmasta eli vainajien maail-
masta. Namä kolme maailmaa kytki toisiinsa
maailmanpuu, joka lavisti ne. Maailmanpuun
juuret olivat kiinni alisessa maailmassa ja sen

huippu kannatteli taivaan kupua. Puun latva
näkyi Pohjantähdessä kultaisena naulana tai
pylväänä. Tengri sitoi siihen usein hevosensao

jotka näkyivät välissä olevaan ihmisten maa-

ilmaan tähtinä (Hoppäl 1975,197-200; Tau-

be & Taube 1983, 50-51). Nahdakseni on

mahdotonta, etteivät mongolit tai muut noma-

dit olisi yhdistäneet maailmanpuuhun juoma-

2"Esi merkiksi Peter Jackson (1990, 2 I0, alaviite I)
viittaa Ruysbroek-käännöksessään ainoastaan
Olschkiin eika kasittele lainkaan .juomasuihku-
lähteen symboliikkaa. Itse tarkastelen seuraavassa
suihkulähdettä vain mongolien kannalta.
2rT§inggis-kaani oli mm. valinnut hautapaikkansa
edelta kasin Burkhan khaldun -vuorelta siella kas-
vaneen yksinäisen puun juurelta. Ögedei oli taas
kasvattanut sieluaan varten pensäan, jota suojel-
tiin tarkasti (ks. Boyle 1977; Olschki 1946,73-74;
Plano Carpini 1929, 43).
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Hallintopalatsinjuomasuihkulahde (rekonstruktio). Piirros alkujaan teoksessa Pierre Bergeron: Voyages faits
prin<:ipalement en Asie. I{aag 1735 (Olschki 194(r).

suihkulahdettä, joka pyhia juomia suihkuten
hallitsi koko vastaanottohallia.

Olschkin (1946,5I-52) mukaan vastaanot-

tohalli olikin itse asiassa temppeli, jossa pal-
veltiin suurkaania ja hänessä hcnkilöityvää
jumaluutta. Koska mongoleille alkoholijuo-
mat olivat niin keskeinen osa heidän kulttuu-
riaan, rituaalit koostuivat lahinna mittavista.
musiikin säestyksellä toimitetuista juomauh-

reista ja seremonial lisista juomingeista.
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ENGLISH SUMMATTY
Antti Ruotsttla: Vhy clicl the Mongols spore
Europe? The drinking habits of the imperial
Mongols (Miksi mongolit säästilrät Euroo-
pon? Mongolien alkoholikulttuuristtr suur-
oaltukaudella)

ln 124l-1241\ the Mongols invaded Europe, and
large areas were close lo becoming a part of their
empire. However; they suddenlv withdrew. It is
generallv thought they rlid so btrause the Great
Khan Ögedei had died. 'l'he Mongol aristor:rat:y in
Europe had there{brc to return to Asia to elet't a

new Creat Khan ancl. above all. to se('ure their own
position in the coming distrihution of power. lir-
t:essive tlrinking was the reason lor the tleath o[ the
Great Khan Ögetlt i.

'Ihis artir:le exarnines the rlrinking habits o[ the
l\4onE1ols during the reigns o[ the Oreat Khans
Gtiytik anrl Mongke in 1245-1251 'l'he viewpoinl
is westerrr, antl the primarv soul'cres are (:ontempo-

rarv travel accounts written in [,atin, in particular
those of John of Plano Carpini, Simon of Saint-

Quentin antl Williarn of Rubruck.
In early tirnes almost the only alcoholi<r beverage

known to the lVlongols was fermented nrare's milk.
'qumis'. 'lixlay this beverage has an alcohol per-
centage of 1.5-3. but in those <lays it was often
stronger. Qunris had a prominent lunction in Mon-
gol society. lt was an intoxicant. an imporlant footl,
anrl because it was white ("the nrother's colour") it
was considererl sacred.

Mongol expansion was so su('('essful that the
arislo<:racy be<,anre enornrouslv rir:h. Forcerl into a
life of irlleness they becanre estranged from tradi-
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tional nomatlic ways. They were exposcrl to im-

lxrrted wines and their abuse firrm su]rjugated civ-
ilisations. lirr eranrple. many rnedieval Chinese
antl Persian sources" and even their own olrl litera-
ture, attest to the devastating inrpact of wine upon
the Mongol nobility.

Fiuropean travellers {irund the Mongols hard
drinkers. Thcy reportetl that drunkenness was helcl
in high regartl, and whr:n a Mongol hatl rlrunk trxr

mur:h and vomited, he sinrplv startetl drinking all
over again. William of llulrruck thought that even
the (lreat Khan lVlongke was drunk.

Travellers also tell how the Mongols harl turned
thei r r.lri nking i nto cerenrorr ies with ri tes that had tcr

be strit:tly followed. An old custon) of Eurasian
nomar.ls, this was a way ol keeping the negative
elfects o[ rllinking untler<'ontrol, and ol nraking the
ceremonies sacre<l in the eyes of the people.

An example of the ritual imlxrrtance o[a]cohol in
the life o[ the Mongols was the tree-shaped foun-
tain, built by the Creat Khan lVlt;ngke in his pala<:t:

at Karakorunr, whit:h sprinklerl diIl'erent kinds ol
alr:oholic lreverages from its lrranches. lt is clear
that this tree sigr-rifietl a worltl lree to the Mongols
anrl other nornads, arrtl was thus an irnportant ele-
ment in the shamanistic worltl view. Sprinkling
sat:ral drinks, the tree rlominaterl the whole palar,t:
an<l made it a kind of ternple.

Metlieval l)uropean travellers tell ol the domi-
nant role played by al<'ohol in the lile of the impe-
rial Mongols.'l'hey also confirm lhe theory lhat the
Mongols were alcoholics. Perhaps we should be
greatful: at least Europe was savetl li'om tl'reir on-
slar.rglrt.
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