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KAARLE H I RVONEN

ANTIIKIN ALKOHOLITTOMAT JUOMAT

"Pa'ljon m,ahtuu maljan reu,nan ja huu-
len kärjen väl,iin."

Tuo kreilkka I a i nen san'an,l as'ku tankoi tti kyl -
lä tapahtumista ja ,lähinnä sitä Odysseian
kohtaa, jossa röyhtkein kosi}a Antinoos sai
Odysseukssp,66rpufiän nuolen kurkkuun-
sa iuuri nosüaessaan ma,ljaa huul,illeen.l)
Mutta ajatusta hiu,kan muuntaen n,oita sa-
noja voidaan soveltaa myös juomie,n loput-
tomaan moninaisuuteen. Ja ni,in oli laita jo
antii,kiss,a, joskin se,n m,ais,ta on yleensä
hahmottunu,t'kuva tyypil,lisinä viinimaina ja
koko ajasta viinin valtakautena. Viinihän
jou,tui meidän kivennäis- ja esanssivirvoi-
tusj uom i e,rnme I i säks i rkorvaamaan tu,pa,ka n,

kahvin, teen ja ,kaakaon, jopa sitru,s-hedel-
mätki,n. Kuvaavas,ti kreirkkala,inen yhäkin
"juo" tupalkkaa.

Vesi

"Mutta panasta on vesi", tote.si Pinda-
ros.2) Menki{listä kylläkin, mutta veden vält-
tämättömyys rkaikel,le elolliselle ei a,ntiikis,sa
ollut kiistaton selviö.3) Jopa Aristoteles -tai ainatkin hänen oppilaansa - tiesi jonkun
suolaista ruorkaa syöneen tai autiomaan
halki kulkeneen tulleen toimeen ju,omatta.a)

Kun irtse Hippokrates väitti keu'hrkotautisten
ol,evan janottomia, oli vielä he,lpompi uskoa
sellaista kaulkaisista barbaarirkansoista.s)
Yleensä kuitehkin juomista pidettii,n välttä-
mättömänä, vieläpä juuri jan,oa pa,kottavim-
pana tarpeena, johon verra,ttiin monia mu,ita

asioi,ta koti-ikävää ja tais'telunrkiihkoa myö-
te,n, vrt. kostonlanoon nykykielissä. Onpa
esitetty käsi{yksiä, että aterioilla ei olisi
juotu lain,kaan. ll,meisesti silloin juo,tiin vain
niukasti suun tkostukkeeksi; kuiviltaan syö-
viä mainittiin ,ih,meinä. Toisaalta taas ilma§-
ton kuumuus yllytti juomaan runsaasti.6) Tä-
tä sei,kkaa on raittius,lii,kkeen taho,lla pidetty
lieventävänä asian,haaran'a antiikin itses-
tään selvälle ja runsaalta tuntuvalle viinin
käytolle. Toinen ja vielä merkittävämpi seik-
ka oli Välimeren maiden tunnettu juomave-
den niutkkuus ja vai,keudet säi,lyttää se juo-
mAkelpoisena.T) Niinpä vesi tajuttiin erityi-
s,eksi jum,al,ten lahjaksi ja sen turrne,lijoita
koh,tasi erityinen kirous.s) Monet lä,hteet
olivat kuutlui'sia paitsi vedestään myös kul-
ti'llisesta puhdistuskyvystään, jopa ne antoi-
vat runol,lista ja profeetallistakin i,nnoitus-
ta.e)

Veden fysikaalisista ja kemiallisis,ta omi-
naisuu'ksista vallitsi kovin vääriä käsityksiä.
Niinpä vedet erosivat toisistaan maultaan,
painoltaan ja vairkutuksiltaan. Jäätynyt vesi
pilaantui eikä enää koskaan saavuttanut al-
kuperäistä laatuaan; jopa lumes,ta sulatetun
veden juomine,n oli vaar.allistakin. Lähteen
vesi saattoi olla kylmg,rn,pää kuin lumi ja
sen pelättiin jäädyttävän ju,ojansa.r0) Jon-
kin lähteen veteen viini ei sekoittunut, erään
joen hapan vesi päihdytti samoin rkuin viini,
jopa Plinius huokaa keksity,n keinon, jolla
vesikin saada,an päi,hdyttäväksi.l1) Lääkärit



olivat kyl,lä selvi'llä siitä, että veden merki-
tys terveydelle oli hyvin suu,ri, se oli parem-
paa ru,oansulatukselle 'kuin viini ja 'vähiten
päänsärkyä aiiheuttavaa'. Seisovat tai kovin
mineraal'i,pitoiset ved'et, jopa tiettyyn suun-
taan virtaavatkin olivat vaanallis,ia. Joskus

vesi oli j,opa pahaksi lääl«keenä eitkä edes
vienyt janoa. 'Kuiva, tihein tai lkevein vesi'
olivat tärkei'tä tekijöitä mi,es- ja na'i,sluontei-
den syntymisessä.r2)

Vettä pidettiin myös ravintoainee,na, niin
että joku saattoi elää pelrkäl'lä vedellä tai
konkeintaan syödä sen li'säksi viikunoita tai
myrtinmarjoja.l3) Viinin su,hteellisen myö-
häisestä tunnetuksi tulosta j,a sen päihdyt-
tävistä ominaisuuksista j,ohtui, että siitä pi-
dätyttiin uSkonnollisista tai ee,ttisistä, jopa
ka,nsantaloude,llisistakin syistä melko laa-
jalti kau,tta koko anti,ikin maailman.I4) Silti
ei ole varmaa, voi'daan'ko va,rsinais,ta rait-
tiusliikettä pitää antiitkin ai'kuisena, joskin
mi'ltei kaikki myöhemmät ilmiöt ovat jo ha-
vaittavissa. Vedenjuojia mainittiin joskus
kiittävästi, us,eammi,n kummaste.llen tai
suorastaan pilkaten, eten'kin kun heihin
ursei,n liittyi muitakin mertkillisiä tapoja ja pi-
tämyks,iä.ls) Jo tällöin al,koi ja jatkui vuosi-
satoja tuttu kiista vii'n,i,stä Iu,om,istyön,

etenki'n runoilun edistäjänä. Siinä olivat tie-
tysti viinin kannattajat voitolla, sillä kuten
Horatius toteaa: nec vivere carmina pos-
sunt scrpta aquae potoribus'eivät voi elää
vedenjuojien ki,rjoittamat laulut'. VaiLkka toi-
saal'ta jo Aristofanes ihmetteli, miten juopu-
nut voisi keksiä mitään kelvollista.l6) Vie-
raista kansoista - 

joita antiikin pessimismi
pyrki pitämään esikuvallisen hyveellisi'nä

- kor.ostettiin use,in aiheettaikin heidän tyy-
tymistään pel,kän veden }u,ontiin.17)

Kuuma ve,si (calda) ansaitsee oman
main,i,n'tan'sa, s,i llä Rooma,n uunittom,iss,a ta-
loissa se slu'mmiseudu,il'la oli merkirttävän
tärkeä hyödyke. llmeisesti on rkyse,essä ol-
lut todellakin vai,n ,kuu'rna, ka,i aivan kie-
huva vesi, jota kapakoi,sta myytii'n ru,oan

valrnistus,ta varten, joskin sriitä on tultkittu
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myös kuuman ved'en ja viin,i'n sekoitu'ksek-
si. Ny§isin tiedä,mrne, että kuu'ma vesi on

eräs panhai,ta liuottim'ira, jote,n, sen käyttö
myöo lääkkeenä on rmenk'ittävää sekä s'isäi-

sesti'että u'lil<ona,isesti.

Pompeiiin karivaurkset ovat p,aljastameet,

että jatkuvasyöttöinen ja itsekeittävä boi-
leri eli ilmetty sa,movaari oli jo silloin ka-
pakoissa yleisessä käytössä, muuten miltei
ainoana hyödyllisenä sovellutuksena Alek-
sandrian fyysikkojen melkoisista keksin-
nöistä höy,rynpainee,n hyväksikäytön alalla.
Muutenhan niitä käytettiin vain temppeli-
ihmeiden aikaansaamiseen, vihkivesiauto-
maatteihin yms., vaikka mm. höyryturbiinin
soveltaminen todelliseksi voimakoneeksi oli
jo varsin lähellä. Mutta sitä ei tarvittu, kun

orjien polkumylly ja hevos- tms. juhtakierto

ia pia,n vesinataskin tuotti §lli,ksf voirnaa.
Erään kapakkatyypin nimenäkin oli juuri
thermopoliurn, kuum'an vede,n myymä'lä, jos-

kin myös tulris,et rruoat ja iil,m,erisesti myös
caldum, kieh'uvarn ved,en ja viinin seo§, suo-
sittu toddyn ede'ltäjä kuu'lu,ivat sen erikoi-
suu,ksi,in. Nähtävästi ne vieti'in koto'na nau-

tittaviksi.
Ilm,eisesti Rooman ja,mui,de,n kaup,u'nrkien

vesij,ohtojen 'lyijy ja ,etentki'n juuri ve,d,en }a
ruroki,en kei,ttäminen lyijyastioissa on ajan
mittaan ai'heu'ttan,ut etenki'n yltimystön lap-
settomuud,en j,a väestön,muutakin rappliota.

Roomalai,set tu'n,sivat kyllä äkilli'sen lyijy-
myr.kytyksen vaaran, mutta eivät,rnm. lyijy-
su,olojen värittömyyden vuoksi tätä vähit-
täistä ja kumuloitwaa veden ja ravi'nnon

s'aastevai,kutu,sta.
H,is'torian suuriin parradokseih'in ,kuu-

Iuu, että ajoittain on kuuman veden myy-
mis,tä keisarillisin käs§in ankarasti rajoi-
tettu. Onpa muuan kapakoitsija teloitettu-
kin kuu,man veden myymisestä, 'kylläkin
ke'isarin kuo'le'man johdosta iu'listetun suru-
ajan mää,räysten rikkomisen vuoksi. 11ss:ki-

ajan kererttlläisva,in,ois'sa oli kyllä j'oskus

miltei,pä pääsyytteenä voden juo'minen, siis
viinin la sen Luojan yl'enkatsomi,nen. Koh-
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tuuttomalta tu,ntuvi,e,n ranga,istus'ten huippu
lien,ee näet saavutettu v. 1052, jo'lloin Gos'
larissa hirtettiin erään naittii,n ja vegeta,ri.aa-

n,isen lah,kon jäsenet.
Kuumat lähteet, "Herakleen kylvyt", oli-

vat suosittuja ja mi,n,eraalivesiä ju,oti,in, mut-
ta vain itse paikalla. Huokoisen, tul,ipe,rä'isen
maan veden,niutkkuus tunnettiiin, j,a rnahdot-
tomrista tehtävistä ol,i sananparsi: "Nyt vaa-
dit vettä hohkakivestäi."tzu1

Maito

Kr.ei,kkalaisi l,l a o'l i me,rki I l'inen ka,mmo leh-
män maitoa kohtaan ja homeerrisesta ajasta
lähtien sen ja samoin voin käyttöä pidettiin
vahingollisena päälle, ,hampaille ja alaruu-
m'iille, jopa paheellisena. Silti tunne,taa,n ni-
menomaan lypsyyn ja ,mai'don juontiin liitty-
viä astioiden ni,miä ja vain ma'itoa juoneita
hen:ki'löitä. Jorpa komediakirjai'lija Menan-
droksen hetaira Glykera oli juotta,nut ralkas-
tajalleen keitettyä maitoa masennu,ksen
poista,miseksi.ls) Krei,kkalaise,t j,oivat
yleensä vain vu,ohen ja lampaan maitoa ja
vain barbaarit kuten skyyti,t ta,mman ja leh-
män. Alkoholi,pitoiset maitotu,otteet kuten
kefiiri ja kumissi näyttävät olleen krei,kka-
laisille täysin tuntema,ttomia - tai jo unoh-
tuneita. Silti mai,nitaan menkil'lisyytenä
skyyttien hevosen maidon kärsittely kermaa,
voita ja juustoa tehtäessä.le) Runoilija Alrk-
manin säkeet leijonan lypsämisestä ja juus-
ton teosta sen maidosta ovat ti,etysti vain
Dionlns'oksen palvontaan kuuluvaa myyt-
tiä.20) Silti tunn,ettiin maito vinkistäjänä
työn jälkeen samoin ku,in vii,ni ilahduttajana.
Lääkejuomissa mainitaan aineso,sana mai-
don ohella ,myös hera ja juoksettunut mai-
to. Samannäköiset kaksose,t olivat kuin
maitopisarat,kes,kenään.21) Pohjoismainen
olutjuusto o,li antii,kill,e tun,tematon.22)

Kun Rooma yleensä oli myöhemmin ke-
hittynyt ja vanhoillisempi, o'li s'en varhaisim-
pana juomana vedellä laim,ennettu maito,
joka oli ,myös varttunee,mp,ien lasten juoma-
nr.zo1 Myöhe,mmin lsrpsille annettiin myös

viiniä, mutta lääkärien suosituksesta vain
hyvin laimeaa ja mieluiten lämpimänä. Lää-
kettä oli myös viinin ja maidon seos, ornö-
gala. Myös hapan (lampaan) maito, oksnga-
Ia, mainitaan. Roornalaisilla oli sa'moin pii-
mää, melca.2a)

Mairtotarlou,stuotte i,den n i u,kka.a,n käyttöön
antii'ki,ssa - 

juustoa lukuunottamatta - oli
osaltaan syynä lärnmin ilmasto ja kylmien
säilytys,tilojen puute. Kun vesijohdotkin pai-
netta,kestävien putkien puutteen vuoksi oli-
vat pylväiden varaan rakennettuja a,kve-

du'kteja ja vain harvoin maanalaisia tunne-
le,ita, e'i ves,ijohtoves'ikään ollut ai'na kyl-
mää. Huokoisten ruukkujen viilentävä vai-
kutus niissä olevaan veteen kyllä tunnet-
tiin.25)

Lu,men käyttö suoraan juomissa ja myö-
h,emmin jäähdyttimessä oli lähinnä herkut-
teüijoid,en harrasta,maa ylel I isyytt5.26) Lu nta
saatiin vuorilta, mutta sekä ku'ljetus että säi-
lytys oli hankalaa. Silti kerrotaan Aleksan-
teri Suu,ren Petran piirityksessä paranta-
neen muonavarojen säilyvyyttä kaivat-
tamalla hiekkaan 30 ,ku,oppaa, jotka täytet-
tiin lumel'la ja peitettiin tammen oksilla. Pa-
lats,eis,sa on Baattanut ol'la myöhempien jää-
kellarien vastineita,,koska jäähdyte§ vi,ini
ja sherbetin tapaiset hedelmämehut ja jää-
telön vastinee,t olivat sekä antiikissa että
itämailla 'kovasti suosittuja. Mutta jo säily-
tysmahdo'llisuu,ksien puuttu,minen esti mai-
totaloustu'otteiden laajemman käytön. Suo-
raan vuo,hesta ostajan as,tiaan lypsetty mai-
üo oli silloin 'kuten monin pai:koin nykyisin-
kin miltei ainoaa'lmeiieritoirmi,ntaa".

Viljajuomat

Lu,onnonvaraisin.a poimittujen tai viljelty-
jen jyvien mu,rskaaminen ,kankeaksi rou-
heeksi ja liottamin,en vede'ssä o'n ilmei,s,esti
ollut leivän, puuron ja o,luen yhteinen al,ku-
muoto.27) Kreikassa tämä ikivanha ke,ksin-
tö - sen vastineita tunnettiin jo Sumeris-
sa - kykeon säi'lyi pitkään perustana ,kult-

ti-, vir.kistys- ja ravintojuomissa. Ensimmäi-



nen va,ihe oli ilmeisesti j'uoman maustami-
nen mintulla, timjamilla yms. yrteillä. Sitten
sen makua ja ravintoarvoa lisättii'n viinillä,
hu,najalla ja raaste'tull.a juustolla tai maidol-
la, ja jyvärou,he korvattiin hienoilla jauho'i'l-

la. Vuohen ja lampaan mai'don lisäksi voi-
tiin kykeonia va,lmistaa myös lehmän, tam-
man ja aasin maid,osta.28)

Myös pel,kät oh'rajauhot veteen sekoitet-
tuina muodostivat virkistävän juoman, pti-
säne. Se voitiin keittää myös ohravelliksi,
joka o,li tärkeä lääke. Mutta nämä enem'pää
ku,in muutkaan 'oh,ramehut' eivät olleet olut-
ta.2e) Sen käy.tön krei'kkalaiset tunsivat hy-
vin Egyptistä, Mes,opotamiasta, Vä,hän-

Aasian ja Balkanin barbaarritkansoi{ta, mut-
ta eivät näytä itse sitä kos,kaan valmista-
neen.s) Rooma'laisilla oli halveksittua rah-
vaan juomaa, alica, lähinnä rkai kaljaa. Sen
valmistustaito lienee opittu rajavaruskun-
nissa barba,arikansoilta, ja tunnetut huokeat
tai i'l,maiset viljanjakelut lienevät olleet syy-
nä tavan'mukaiseen väärintkäyütöön, joka
kultenkin oli melko merkityksetöntä. Roo-
rnalaiset ol'ivat kyl,lä op'p'i,neet ibereiltä Es-
panjassa tuntemaan varsin ko,rkealaatuise'n
oluen ia sen säilyttämi,sen ja a,inakin lääk-
keeksi sitä o'li saatavissa. Mutta vitini oli
heillä samoin {kuin kreikkalaisillaki,n liiaksi
vakiintunutta. Korke,in,taan s'otaväki on
käyttänyt pai,kallisia oluita, joita monessa
tapau,ks,es,sa on pi,dettävä va'in m,ietoina
mallasjuomina ja sikäl'i virvo,itusju,omin,a.3l)

Hunajajuomat

Antiikissa ei siis ol,lut happamia ja kir-
peänma,kuisia maito- ja viljajuomia enem-
pää kuin teetä, 'kahvia tai kaakaota'kaan.
Periaatteessa ei juomis'sa voi,nut o'lla sanot-
tavasti hiilidioksidia,ka,an. Tä,ten makeus tu-
li saamaan virvoitusjuomissa hallitsevan
osan. Ja luonn'o'ssa taas on hunaja vanhin,
helpoimmin saatava ja makein ain,e. Huna-
jasta saatu sima orn i,lme,ise,sti o,llut indoeu-
rooppalaisten kansojen vanhin alkoholijuo-
ma, j,opa voidaan puhua "siman ,maailman-
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kaudestakin". Hunajan ja si'man rmakeus on

ilmeisesti lyönyt oman lei'man,sa sdkä mui-

nai,suurd,en kansojen makuun että kielen-
käyttöön. Niinpä kreikkalaisilla pai,tsi viini,
myös vesi ja vilja oli u'sein thunajansul,oista'

tai'hunaj,anmielistä'. Tällöin e'i use'i,nkaan

enää ajate'ltu'kirjaimellista makeutta, vaan

5al ee n sä m,i e,lrlyttavä ä j a i la h dutta v aa.32)

Serkoittamalla hu,najaa maitoon saatiin
melikröton'hu'najaseos', jota käytettiin lä-

hinnä uhreirhin manalan jumali'll'e ja vainaji'l-

le, m'i'kä samalla on to'di'ste'sen vanhuu'des-

ta.33) Mutta myöhe,mmin sama sana tankoitti

myös hunajan ja veden seosta, hydrömeli,
joka sana lieneekin teh§ epäselvyyden
välttärniseksi. Siitä puhutaan ennen kaik-

kea lääkkeenä.34)
Mutta luonnollisempaa'kuin hunajan mai-

toon tai veteen sekoittaminen oli aina 'kä-
sillä olevan, usein laime'an, kitkerän ja ha-

pann,een virin,in parantaminen sil'lä lutkui'sten

muiden viinin maustei'den sijasta tai lisäksi.
Täten saatu oindmeli on ilmeisesti sanana

harvinaisemp,i kuin i'tse käytössä. Eräät

maininnat vaahtoavasta vii'nistä ovat hel-
poim,min ymmä,rrettävissä hunajan sekoit-
tamise,sta johtuneen jäl'ki'käynnin avulla.35)

Hedelmäjuomat

Hedel,mämehuista on epäilemättä ollut
tärkein viinirypäleistä puristettu, joüa tus-
kin on tarvinnut hunajalla maustaa'nii'n 'kuin
monia muita hedelmämehuja. Niinpä atee-
nalaiset vielä antiikin aikana toivat Diony-
soksen juhliin rypälem'ehua, gleukos, se-
koittivat siihen vettä ja joivat j'umalan'kun-

niaksi. Tällöin on tietysti o,llut ,ma'hdollista

'suggeroitu päihtyminen', sillä myös rypä-
lei,den uskottiin juovuttavan eläimiä, jopa
ihmisiäkin. Anakreon mainitsee ilmeisesti
ihmeenä hyväluonteisen Megiste'kse,n, joka
oli '10 kuutkauden ajan juonut rypä'lemehua,
tryks. Sen tunsivat hyvin myös roomalaiset
ni,mellä mustum.36)

Rypäl,em,ehua saatsttiin myös keittää
puoleen tai kolmannekse'en sen alkuperäi-
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sestä tilavuudesta. Al'koholi häipyi tällöin
tietysti kokonaan, mutta saatu hdpsdma, lat.
defrutum, oli hunajan tavoin makeuttamis-
ja mau'stamisaine mi.tä moninaisimpiin tar-
koiturksiin kehnoista viineistä alkaen. Keit-
tämistä jatkamalla saatiin siirapin tapainen
decocta ja sitä la'imentamalla ma,kea juoma.

Keittämisen saatettiin jostkus uskoa te'ke-

vän viinin väkevämmäksi, mu'tta ainakin
Aristoteles oli huomannut sen hei'kentävän,
ja muut käyttivät jopa kastrointi-sanaa.37)

Esimerkki,nä muista hedelmäjuomista
mainitta,koon hydrömölon, jota saatiin kvit-
teni,llä maustetusta hunajasta ja vedestä.
Siiderintapaisia hedel,mäjuomia käytettiin
antiikissa lähinnä lääkkeinä.38)

Etikkaiuomat

Kun rypälemehun annetaan va,paasti käy-
dä, muodostuu siitä viiniä, sitten viinietik-
kaa ja lopulta mautonta nes,te'ttä, lat. vappa.
Etikaksi käynyt viini on epäilemättä ollut
vars,in tavallinen il'miö antiikissa, mutta ha-
pan on jos'kus ma'keaa virkistävämpää.
Niinpä'happamen viinin lisäksi val'mistettiin
etitkan, an,tii'kin tunteman voi,makkaimman
hapon, avulla suorastaan virvoitusjuo-
mia.3e)

Pl'inius ihmettelee i,hmiste,n kokeiluhalua,
kun on keksitty etikan ja hunajan sekoitus,
oksimeli. Hän antaa sen reseptinkin, ja sii-
nä kiinnittää huomiota mel,koinen suola-
määrä, joka onkin tarpeen jan,ojuo,massa hi-

koil'taessa menetetyn suolan ko,rvaam,ise'k-

si. Oksymelia voidaan siten pitää nykyisten
virvoitusjuomie,n vastin,ee,na. Hunajaetikka
tunnetaan nykyisin,kin kau'ppatavar:ana.a0)

Se sam'oin kuin muutkin samantapaiset ai-

neet olivat myös lääkkeitä.ar)
Viiniin ,on tus,kin etikkaa ta,rvinnut lisätä,

koska sitä pynkii siihen syntymään liikaa
muuten,kin. Oksos merkitsi paitsi etikkaa,
myös kehnoa viiniä ja oli yleinen viinin her-
jaus.a2) llmeisesti tästä seirkasta j,ohtui, 'että

etikkaa sekoitettiin mieluummin pe'lkkään

veteen kuin laimeaan viini'i,n val,m'is'tettaes-

sa oksikräma,lat. posca -n'imistä sotaväe'n,

rahvaan ja orjien juomaa, joka oli s'uosittua

vielä ,keisariajalla.a3) Tämä saattaa olla se-

lityksenä myös Jeesukselle ristillä tarjot-
tuun ,kostutettuun sieneen tai hap,pam'een

j uomaan jo en nen ri'sti i n naul i'tse'm ista.aa)

Laimennettu viini
Mel!«oista osaa antii'kissa juodusta viinis-

tä on pidettävä alkoholipitoisuudeltaan niin
alhaisena, että kyseessä on ollut alrkoholi-

ton virvoitusjuoma, jos rajana pidetään ku-

ten ny§isin 2,*2 o/o. Valmistuksen ja säi-
lytyksen alkeellisuuden vuoksi on al'koho-

li,sta osa päässyt hai,htu,maan, osa happa-
nemaan etirkaksi. Sitten viiniä koti'oloissa
laimennettiin ehkä vielä runsaammin kuin
pi,doissa, joi€sa ni,issäki'n viini lienee usein
ollut vai,n 3-4 -pnose,nttista, si'is keskioluen
veroista. Etenkin naiset, §öväki ja orjat sai-
vat tyytyä puserrusjätteistä tehtyyn jätevii-

niin, thamna, joka on nykyisinrkin tuttua vii-
n,imaissa (ransk. piquette, sa'ks. Trester-
wein).as)

Eräiden viinien väkwyydestä kerrottiin
us,komattomia juttuja.a6) Toisaalta oli viine-
jä, jotka eivät ,menneet lainkaan päähän.47)

Paitsi käymis- ja haihtumisilm'iöistä saivat
tällaiset viinit usein selityks'en'sä kauppiai-
den ja kapakoitsijoiden oma-aloitteisesta
veden lisäämisest5.ae1 Sitä paitsi antiikin
vii,nit saattoivat jo alun,perin olla sakeita ja

happamia, niin että niiden laimentaminen
vede'llä ja maustaminen mitä monina'isim-

milla ainei'lla oli tarp,een vaatimaa.ae)

Voi'mme site,n huoleti yhtyä Pliniuksen
päivitterlyyn ihmi,sten keksi'miskyvystä juo-

ma-a,lalla ja pitää pikemminkin va'rovaisena
arviona hänen tietoaan 185 erilaisesta juo-

masta - 
ja karksin,kertaisesta määrästä nii-

den muunnoksia ltalian ul'kopuolella.so)

Lähdeviitteet

Antiiki,n,kirjailijoista on käytetty sarnoja lyhenteitä
kuin Oxfordi,n yliopiston julkaisemissa alan suurissa
hakuteoksissa.

1) Od. 22,*16. Toinen versio kertoi Anrkai'okses-



ta, joka kesken maljan juontia riensi hä.ätämään pois
valtavaa sikaa puutarhasta ja sai surmansa, Paroemio'
graphi Graeci, I (Göttingen, 1839), 148 f. Ath. 478 e.

V. Grace, "Win'e Jars", Cl, 42 (1947\,444.
2)Pi.Ol1.
3) Vanhimpana filosofi,na pidetty Thales piti vettä

kaikkeude,n perusaineena, D. L. I 27.
a) Teoksessa 'Juopumuksesta' (kadonnut), jota pi-

detään nykyis,in jonkin oppilaan ,kirioiüama'na, Ath. 44
d. D. L. tx 81.

5) Hp. Epid. lll 13. Punaisel'la m,erelrlä oli 'kalan-
syöjiä', jotka eivät juoneet lainkaan Agatharch. GGM
l, 111. Saha.ran.takana taas oli kansa, jolta suu oli
kasvanut umpeen, mutta'nenän alla oli aukko josta he
joivat piltlilrlä, Pomp. Mela, De situ orbis lll 9. Tolnen
suuton kan'sa e'li haistamalla, mutta muuan nenätön
taas saattoi syödä ra,akaa li,haatki,n, Str. XV 711.

6) Ath. 45 a. Plb. Il '19, Alc. fr. 161 . Ath.433 e. K. F.
H e rm a nn: Lehrbuch der Griechischen Privatalter-
thümer.3. Aufl. (Freiburg, 1882), pp. 243 f. Ranska-
lainen aikuin.en juo keskimääri,n 1 litran ne,stettä päi-
väs,sä, italialainen 0,9 l. B. Sadoun, G. Lolliand
M. Si I v e r m a n: Drinking in French Cu/ture (New
Brunswidk, 1965), p. 4. llmaston mukaan ltalian luvu'n
pitäisi o,lla suuremrpri, mutta Flanskassa käytetään enern-
män arlkoholijuomia, joita tLrosta mä,ärästä on 44 oÄ,

ibld. p. 45.
7) Matkailija §syy veden juomakelpoisuutta, Ath.

352, juomavesl kotona lämm'intä, X. Mem. lll 13.3,
spartalaisten soti,laiden juom,a-astia sur-rnniiteltu likai-
sen veden juornista varten, Ath. 483 b. Viin'i oli vä-
hemmän tarpeen Egyptissä, jossa Nii,lirn vesi oli kyl-
mää ja mie.llyttävänma'kuista, Ach. 'lal. Intr. Arat. lY
18 3---6.

8) X. Mem. lV 3.6. Ath. 293 a. Herjattaessa käs-
kettiin juoda kuumaa pirkeä. Plaut. Merc. 140.

e) Va,n,hin sällynyt Delfoin oraakkelilause sanoo
parhaiksi Argoksen maan, Tessalian hevoset, Spar-
tan naiset ja Arethusan lähteestä j,uovat mieh'ei, s.o.
kha,l'kislariset (läheltä Rhodosta), H. W. Parke and
D. E. W. Wormell: The Delphic Oracle, I (Oxford,
1956), 82 f., ll, 1 f. Pyhistä ennustuslähteistä, ibid. I,

27. Flunoilirjoita innoitti Pegasoksen kavion jä,lj,estä
puhjennut Hippo'krene Helikon-vu,oren hui,pulla. Filoso-
fi Fere§d,es (n. 540 eKr.) joi kaivosta ja en,nusti maan-
järistyksen. D. L. I 116.

10) Hp. Aer. I 10, VIll 50. Au,l. Gel,l. NA XIX 5.3.
Ath.43 e.

tr) Ath. 43 c, d. PIin. NH XIV 149.
12) Fl,p. Aer. Vll 5. Ath. 45 c, d. Hp. Aer. Vll 50,

Salubr. LXll, I 32.70. Kopais-järven sumuisuus teki
boiootialaisista typeriä. Hor. Ep. ll 1.244. Keisari Ves-
pasianuks,en suo,likatarri johtui liilasta §lmän veden
juomisesta. Suet. Vesp.'r3) Ath. 44 b, c. Viikuna,n syöjät olivat vahvoja ja
rotevia, mutta heidän hi'kensä haisi niin pa,halta, että
heitä kartettiin §lpylöissä.ta) Juutala,isten nasi,lrit ei\/ät saa,neet syödä mitään
viinflköynnöksestä saatavaa, 4. Moos. 6' 3--4, ja sa-
ma koski heidän äitejää'n,kin. Tuom. 13:7. Samoin Roo-
man Flamen Dialis -papit eivät saaneet koskeakaan
vi,ini'köyn,nöksen tuotteisiin: L W. Raymond: The
Teaching of the Early Church on the Use of Wine
and Strong Drink (New York, 1927), p. 62. Eleusiin
mysteereissä vallitsri vilniki,elto, K. Ker6nyit Die
Mysterien von E/eusis (Zürioh, 1962), p. 134, jopa
nephalia'raitis uhri' to,imitettil,n Dionysoksellekin, Plu.
De tuend. sanit. XVll. Juutalaisten ja l«i,stittyjen rait-
tiit lahkot luetellut Raymond, pp. 93 ff., 153. Caesarin
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kertoma nervien ja svebien kieltolaki, BG ll 15.4, lV
2.6, lienee säädetty orjien menetyksen estämiseksi,
vrt. vaihtokauppara Ho,m. ll. 8,475.

15) Baymond, pp. 64 f. Demostheneen raittiLüa ja
työteliäisyyttä yliste§, Ath. 44 f, pilkatbu D. Phil. ll
30, De fals. leg. 46. Ar. Eq. 349. Vedenjuoja 'kyy'niktko
parhastui lahjaksi saamastaan viiniruukusta, Ath. 422
c,d. Pythagoralaisia pidettiin täysjin raittiina, rnutta tre
eivät myöskään syöneet ,kalaa eikä lihaa, eivät pesey-
tyneet jne. Ath. 161 b-d.

16) Demorkritos puhui ensimmäisenä run,ollisesta in-
noituksesta 'entus,iasmin ja pyhan he,ngen kera', E. R.
D o d d s: The Greeks and the lrrational (Berkeley,
1951), p. 82. Krati,nos 'lie,n,ee ensi,mmäisenä sanonut,
eüeivät vadenjuojat s,aa mitään kelvollista aikaan, Ath.
39 c. Hän 'kerskui juomisel'laan Ja Aristofanes vihjasi
häntä vuoteensa kasteliJaksi, Ar. Eg. 400, Hor. Epist.
I 19.1 ff. Dodds, p. 101 n. 124. Ar. Eq. 88.

17) Kyyros kr.rljetti mukanaan hopeaty,nnyrissä kei-
te§ä Khoas,pesvirran vettä, Hdt. I 188, Ath. 45 b. Se-
resien ka,ns,a (kiinalai,set?) joivat vai,n vettä ja elivät
300 vuotta vanhoiksi, Lucian. Octog. 5. Numidi,alaiset
olivat Afri,ka,n rotwi,nta ja pitkä!,kä,isintä kansaa ja joi-
vat vain hyvirn niukasti viiniä, App. Pun. Ylll 10.71. Sa-
maa kansaa saatettii,n ,pitää täysin raittiina tai erityi-
sen juoppona, esirm. iberejä Espanjassa ja Baleareilla,
Justin. XLIV 2, Ä ;h.44 b, D. S. V 17.2, vaikka jo Pla-
ton oli rinnastanut heidät'kohtuutto,mirin traakia'laisiin,
Pl. Lg. 637 d,e.

17b) T. Kleberg: Hdte/s, restaurants et cabarets
dans I'antiquitö Romaine (Uppsala, 1957), pp. 104,
122. W. Y o u n g e r: Gods, Men, and Wlne (London,
1966), p. 167. J. L i n d s ay: The Ancient World
(London, 1968),240 f. V. Hytönen: Yleinen rait-
tiusliikkeen historia (Herlsinrki, 191 1), p,p. 43 t. K.
C hristof f e I : Durch die Zeiten strömt der Wein
(Ha,mburg, 1957), p. 297. l{erma,nn, pp. 13, 16, 139.
J. And16: l'Alimentation et la cuisine ä Rorne
(Paris, '1961), p. 163. Plaut. Persa 41. Ritu,aalisiista
yms. oudoista vedenjuontitavoista eri tahoilla maail-
ma,a, E. Crawley: Dress, Drinks, and Drums,
ed. by T. Besterma,n (Lo,ndon, 1931), pp. 194 ff.

r8) K. F. Henmann, p.229 n. 1.

B. J. Forbes a,rtikkelissa A History of Technology,
ll (Oxford, 19s6), 119. A'th.495 c,e,499 f,783 d. Vain
maitoa juoneita luete'ltu, Ä .h. 44 b,c, 585 c.

re) Hes. Eorae 39 f. Ath. 226 d. Hp. Aer. Xvlll 25.
Hevosen maidosta kermaa, voita ja juustoa, V. H e h n:
Kulturpflanzen und Haustiere, 8. Aufl. (Berlin, 191 1),
p. 156 f. Paitsi lehmä,n maitoa, pid,ettiin myös sen li-
haa ja veüa raskaana ravintona, Hp. Reg. ll 46.5. Mai-
toa juovat oky)rtit oi,keamielisiä ja kon'rmunisteja, J.

Haussleiter: Der Vegetarismus in der Antike,
(Berlin, 1935), pp. 27 f.,385. - RW 24.

20) Frg. 37 (Die,trl). Ath. 499 a.
ztl Ath. 477 a, 46 e, f. Hp. Acut. 2. H. E. S i g e-

rist: A History of Medicine, l(Oxford, 1961),487.
Plaut. Mil. G|.240, Menaech. 1089.

22) Ruotsiss-a oli keskialalla oluen puutteessa juo-
mana blanda (mjölkblanda) ell vass/a, J. P o n t 6 n:
Historia kring alkoholen (Stockholm, 1967), p. 93. Suo-
rnen olutjuusto tehtiin sekoittamal'la klehwaa olutta ja
maitoa, jol,loin maito juustoutui. Krei,kka,laiset tunsivat
voin vain barbaarlen ruokana, voiteena Ja lääkkeenä;
voi- ja olutmaat sekä öljy- ja viinimaat, Hehn, pp. 144
ff.

23) Forbes, p. '120. Justin. Xxlll 1.
2o) Hp. Aer. lX 50, Reg. Y\ Mul. I 80, Epid. Vll

82. Ctes. Fr.57.22. Vrt. Str. Vll 4.6, Plu. Art. 3, Gal.
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Vl 689, Andr6, pp. 153, 159 f.
) Ath. 124 e. Eglptissä vesiruukkuja pidettiin yöl-

lä [<qtolLla ja niiden u'ikopi,ntaa ka§tEltiin.
26) Lunta viiniin, Ath. 579 f. Roo,malai§et sanoivat

Neron ,keksineen jäähdyttimen, jo§sa lumi ynpeiröi vii-
niruukkua, Chrlstoffel, p. 212. Pakomatkal'laan hän kyl-
lä jol lätäköstä, Suet. Nero 48. Andr6, p. 163. Lunta
jopa torirlla myytävänä, Ath. 124 b--d, mutta kesällä
vai,kea saada, X. Mem. ll 1.30. Ath. 124 c. Andr6, p.
1'lO n.74. Hermann, pp. 70, 154, 162 f.

27) R. J. Forbes, "Ohemioal, Culinary, and Cosme-
tic Arts", A History ol Technology, I (Oxford, 'l9M),
278.

281 Younger, pp. 62, 97. Santkareita kestittiin tais-
telun jälkeen §keonil,la, ll. 11, 62H1. Kirke sekoitti
mynk§ä sii'hon, Od. 10, 234 ff.; harhaiteva jumalatar
Derneter nautti vain sitä, h.Cer. 207-11, ja se oli
Juoma,na myös Eleualin mysteereissä, A. Delatte,
"Le Cyc6on, breuvage rituel des nrystöres d'Eleusis",
Acad. de Belg. Bull. de /a C/asse des /ettres. . . 5e
56r. XL (19il), 690-752. Kurjur.tden juomaksi sitä sa-
noo Hipponaks, ft- 42,4, ja Theofrastoksen maalais-
luonnetta kartetaan §keon,in timjamln hajun vuoksi.
Char. lY l. Lääkkeeksi käytettiin monenlaista §keo-
nia, Hp. ,Acut. 39. Se ol,i myös soutaiien voimajuoma-
na, Th. lll 49. Sitä juotu torilla0<in, Eup. fr. 1228 b, 4
(Edmo'nds).' zr1 Hp. Reg. ll 42.30, Acut. Vl 10, Loeb ll 60. Aühi.

455 e.
30) Aristoteles tai pikem,minkin joku hänen oppilaan-

sa väitti oluesta ju,opunelden kaatuvan seläl'leen, muut
miten sattui, Ath. 34 b, 447 b. Antiikin lä'htei,tä olues-
ta, ks. artikkeliani Alkoholipolitiikka, 34 (1969) n:o 4.

st; Mant. lll 6, vrt. Xll 81.3. lberlen oluesta Str. lll
3.7 jne. !ks. ed. nootti.

32) Hunajasta ja sima6{a tarkemrni,n, ks. Alkoholi-
politiikka,34 (1969) N:o 3. Jopa hiiren juorna vesi.kin
oli thunajansuloista', Batr. ll.

:r1 Od. 10, 518 ff. Tä6sä uhrattiin myös vi,iniä. Sen
puuttumista yleensä vainajien palvon'nasta perustelti,in
viinin iloisuud'ella, joka oli sopimatonta Haadeksessa.

34) Esim. sienlrmyrkytyksissä, Ath. 6t d ja jopa lurm-
murtumissa, Hp. Fract. Xl 65; samaa tarkoitti apömeli,
ibid. XXXVI, vaitkka sitä yleensä pidetään huonona si-
man,a, L&S, s.v. Hydrömelin j.opa uskottu jouduttavan
paastoajan kuolemaa, mutta se oli vettä r,avitsevam-
paa ;ja joskus hei;kkoa viin,iai,ld,n parempaa, Hp. Diait.
L-Lll, LVl, Acut. XlX. Hunajajuornista Andr6, pp. 177
f., r91.

35) A. M aurizio: Die Geschichte der gegorenen
Getränke (Ber{in, 1933), p. 49. Vrt. Ath. 647 d, jossa
oinömeli si,ira,ppia vi,inistä ja hu,najasta. Vaahtoavasta
viinlstä ia maljoista, Ath. 471 c, d, t, 472 a, d, 504 a,
781 e. Floom,alaisil,la hunajasta ja virinistä telty mulsum
oli myöhemmin hyvin suosittu, jopa sitä pidetääfl
eräänlaisena samppanjan edeltäJänä, Maurizio, p. 49.
M. Schuster, "Zur Geschi,chte der Rauschgetränke",
Mitt. des Vereines kl. Philologen, ll (Wien, 1925), 52.

36) A!h. 465 a, b. G/eukos on tarkoittan,ut myös ma-
keaa, päihdyttävää vi,iniä, vrt. pilkkaamista Pyhän Hen-
gen vuoksl, Apt. 2:13. Eläi,met juopuneet paitsi viinis-
tä, puristetu€ta sakasta ja vi,irniköynnöksen os,ista, joilla
py4ydystettykin, Ath. 429 d. Me,gisteestä, Ath. 671 f,
673 d. Rypä,lemehu parasta 'hyväneuvoisuudelle', Ath.
649 b, mutta väkevään viiniin pannu.i{la rypälei1lä saa-
tiin juoja "sa,mmumaao", Ath. 653 e.

37) C. S e lt m a n: Wine in the Ancient World
(London, 1957), p. 152. Maurizio, p. 49. Decocta, Ath.
121 e. Hp. Acut.37. Ath. 429 c,d, jossa myös htrcmio,

että vanhat ja nuoret humaltwat muita helpommin.
38) Dsc. Y 22, Gal. Vl 744. Andr6, pp. 175 f.
3e) Sehman, p. 152: vappa elää muodossa wop

Amerikan slangissa ital. hylrkiön merkitykse§sä n. v.
t9l2 alk. E. Partridget A Dictionaty of Slang
and Unconventional English (Lo,ndon, 1956), pp. 9&1,
1225 johtaa §llä sen esp. guapo 'keikari' sanasta Si-
si,lian murteen ka,utta. Forbes, l, 285. Etikasta ruoan-
laitossa, Ath. 310 d. 31 I c. sienten rnyr,kyn poistossa
6t d.

ro) Flin. NH XIV 114:4,5 kg hunajaa, 1,3 l. vanhaa
etikkaa, 0,45 kg merisr.plaa, 2,8 l. sadevettä Ja kie-
hautetaan kymmenesti. Sigerlst, ll, 226. Gal. Hyg. Yl
271 ff. (Kt]'hn). Younger, pp. 77, 132. Hunajasta val-
mistettu etikka, Handbuch der Lebensmittelchemie,
Vll (Berlin, 1938), 790.

1r) Hp. Acut. XIX 59, D,a,t. L-Lll, Loc. Hom. 17,
Oksfglyky näyttää olleen hunajan asemasta vahaka-
kuista teh§ä, Hp. Fract. Il 36 ja merkinfteen samaa
kuin apdmeli 'huono sima'. Nimitykset ja reseptit ovat
tietysti vai,hdell'eet eri setrtujen ja aJan.kohtie,n mukana.

\ Ar. Ach. 35, Ath. 67 e. Kurkkr.run kaadettu etik-
ka oli myös kirJairnellisesti kidutuskeino, Ar. Ra. 620.
Oksikr-own 'vedelilä laimennettu hapan vi'irni' maini-
taan lääkkeenä, Dsc. ll 105; oksydlaion, etika,n ja
oliiviöljyn seos, G,al. Xlll 397.

o1 Hehn, p. 80. Mau'rizio, p. 49. Eri§inen mielty-
mys ha,p,pameen havaittavissa Karpaatei*ta Kiinaan,
Hehn, ibid. Poscan kreikk. vastine oksfkrämo 'hapan
seos' harvina,irnen, G/oss. s.v.

4) Matt. 27234 'vllniä sapen (t. katkeran nesteen)
kera', Mark. 15:36'täytettyään si,enen hapanviirn'i'lrlä',
Luuk. 23:36 'toivat htinelle hapa,nviinlä'. lohanneksen
evankeliumi ei main,itse tapausta. Teologisessa kirja,l-
lisuudessa ja raa'matu,n selityksessä on kohdat tulkit-
tu tuskia lievittävän ai,neen tarjoamiseksi. Sellaieeksi
antiirkki kuitenkih tuns{ vai,n oopiumin. Soti{a{den juoma
posca, mahdo'llrisesti etirkalla vielä vahvistettuna, on
käytännöllisempi selitys ja sopii Matter.rksen ja Luuk-
kaa,n kertomaan ilveilytarkoitukseen ja Ma,rkuksen so-
ti,laan virlpittömä{in virvoituksen tarjoamiseen.

6) Vii,ni ke€ti hyvi,n sekoirtussuhteen 3 ooaa vettä,
2 osaa viiniä, Ar. Eq. 1187 f. Suosittu selcoitussuhde
I osa vii,niä, 3 osaa vettä, Hes. Op. 595 f., Seltma,n,
p. 91. Mutta jookus se ollut jopa 1:5, jolloin väkevin-
ki,n viini (14 pain'opros.) antaa va,in 2,3-prosenttisen
ju,oman. Dictionnaire illustr6 de la Mythologie et des
Antiquitös Grecques et Romaines, 3. ed. (Paris, 1952),
1112 t. AuL Gell. NA X 23.1-4. Maurizio, p. 49. Sekoi-
tussuhteita, Ath. 430 f-431 b.4) Ugaritilaisessa myytissä julmalten juhlissa 1000
ruukkua viiniä, 10.000 vettä, A. Jirku: Kanaanäische
Mythen und Epen aus Ras Schamra-Ugarit (Gütersloh,
1962), p. 26. Odysseu,ksen viinin 20-kertai,nen laimen-
ntre Od. 9,208. Ath. 465 c, uskottu vielä Pliniuksen ai-
ka,na, Fl,in. NH XIV 54, joskin kävijä todennut vain 8-
kerta,isen lai mennoksen,hyväksi. Airistote{es (oppilas?)
puhuu viinistä, josta yksi ny§in'en kokopullo juovutti
yli 40 miestä, Ath. 429 f.

17) Aleksandriala,inen, Ath. 33 d, ja Alban viini,
Plin. NH XIV 31.4) Viinin turmelu liialla vedel'lä p,idois6a, Ath. 362
a, 782 d, ka'u,ppias ,kaatoi vettä viinin lisäksi etikkaan
ja soi,hh.r'ihinkin, Ath. 700 b.

ae) Forbes, ll, 133. E. Crawley a,nd T. Bester-
man: Dress, Drinks, and Drums (London, 1931), p.
192. Kreirkka'la,isen tarun mukaa,n varastolerrr'a orja kek-
s,i korvata viinin msivedellä, Christoffel, p. 205. Se
viinln maun ja elimistön kannalta ed,uksi.

50) Plin. NH XIV 't50.




