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Ranskan akatemian jäsen Henri Troyat on eri-
koistunut Venäjän hallitsijoiden ja kirjailijoiden
(Tolstoi, Dostojevski, Pu§kin, Lermontov) elämä-
kertoihin, mutta hän on pukenut myös kaunokirjalli-
seen muotoon vanhan kotimaansa historiaa. Troyat
näet syntyi Moskovassa 70 vuotta sitten. Hänen
perheensä pakeni vallankumouksen jaloista Rans-
kaan. Siellä hän on käynyt koulunsa ja hänen
kielensä on ranska, vaikka hän teostensa lähdeluet-
teloista päätellen ilmeisesti hallitsee myös entisen
äidinkielensä.

Troyat'n nimi oli alunperin Tarasov, ja kannatta-
nee mainita, että luultavasti samaa sukua on elänyt
meillä Suomessakin. Vüme vuosisadan alussa saapui
Petroskoin tienoilta nuori Anton Tarassov enonsa
luokse Savonlinnaan. Siellä Anton sitten teki pitkän
päivätyön kauppiaana ja oli kaupungin huomatta-
vimpia porvareita. Hän toimi lähes kuusi vuosikym-
mentä Savonlinnassa raatimiehenä, joten suvulla on
ollut myös täällä tuntuva sija. Hänen tyttäristään
ainakin pari avioitui savonlinnalaisten (Sopanen,
Lagander) kanssa. Luulen, että Troyat'lla on kaukai-
sia siteitä Suomeenkin, vaikkei hän varmaan itse
sitä aavista.

Troyat ei ole varsinaisesti historioitsija vaan
eräänlainen Ranskan Mika Waltari, joten hänellä on
kaunokirjailijana edellytyksiä lähestyä kuvattavi-
aan sielullisen erittelijän tavoin. Tämä antaa myös
hänen elämäkertateoksilleen oman viehätyksensä.
Mutta nüssä hän osaa pitää mielikuvituksensa
aisoissa ja tukeutuu vahvasti tosiasioihin ja lähtei-
sün, toisin kuin eräät historiallista elämäkertaa
harrastaneet suomalaiset kaunokirjailijat.

Nünpä voinemme süs pitää tosiasioita vastaavina
nütä kuvaksia Pietari I:n ja Katarüna II:n aikaisesta
tapakulttuurista, joita kohtaamme nyt käsiteltävis-
sä hallitsijaelämäkerroissa. Ainakin Pietarin osalta
Troyat'n esitys tuntuu lähes uskomattomalta.

Jo poikana Pietari sai itselleen juopon ja laiskan
opettajan, joka votkalasien välillä kertoi hänelle
suuren Venäjänmaan menneisyydestä. Ja oppihan
Pietari vünan ilot itsekin, ilman opettajan apua.
Minuun teki aikoinaan haltioittavan vaikutuksen
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tsaarin ryyppylasi, jonka Leningradissa sain nähdä
Pietarin majassa. Sünä oli totisesti mittaa.

Kyllähän Venäjän kansa itsekin oli hanakka
ryyppäämään, joten sünä suhteessa tsaari oli
kansansa oiva edusmies. Ruumültaan kookkaana
hän kesti uskomattomia määriä. Helppoa ei ollut
heikompien istua hänen pöydässään, sillä hän vaati
vierailtaankin samanlaista kestokykyä. Hänen ra-
kastajattarensa ja myöhempi puolisonsa Katarüna
joi myös reippaasti, mutta valvoi kuitenkin, ettei
tsaari päässyt turmelemaan terveyttään lüan pit-
kiksi venyneissä juomingeissa. Tietyn rajan ylitet-
tyään Pietari menetti harkintakykynsä ja saattoi
heittäytyä ryyppykumppaniensa kimppuun jopa
miekka kädessä.

Tsaari hanasti pakkojuottamista, jotta vieraat
humalapäissä öristessään samalla paljastaisivat sa-
laisia ajatuksiaan. Pietari näet osasi pitää tarvit-
taessa päänsä selvänä, eivätkä tätä jättiläistä pienet
annokset hevin pehmittäneetkään. Juopottelu ja
juottaminen kuuluivat süs tavallaan hänen hallitse-
mistaitoonsa.

Pakkojuottamisesta puhuessaan Troyat vüttaa
erään diplomaatin muistelmün, joissa kerrotaan
kestityksestä Pietarhovissa: "Meille juotettün päi-
vällisen aikana nün paljon tokajia, että pysyimme
tuskin pystyssä pöydästä noustessamme. Tämä ei
kuitenkaan estänyt tsaaritarta esittämästä meille
jokaiselle vielä noin pintin (n. l/2 litraa) suuruista
vünamaljaa, joka meidän oli pakko tyhjentää ja joka
pani meidät menettämään tolkkumme. Jotkut nu-
kahtivat puutarhaan, toiset metsään ja toiset
tuupertuivat sinne tänne maahan." Sitten diplo-
maattikunta herätettün ja pantün tsaarin johdolla
metsätöihin. Se varmaan selvittikin päätä. Näin
tilanne muistelmien mukaan jatkui:

"Illalla meitä kestitettün tavanmukaisesti ja
meille tarjottün nün tuhti annos vünaa, että se
lähetti meidät tajuttomaan uneen. Me emme ennät-
täneet nukkua kuin puolitoista tuntia, kun muuan
tsaarin suosikki tuli herättämään meidät keskiyön
maissa ja johdatti meidät vastoin tahtoamme
Sirkassin (?) ruhtinaan luo, joka oli vuoteessa
puolisonsa kanssa. Meidän täytyi jäädä aamun
neljään saakka heidän vuoteensa vierelle juomaan
vüniä ja vünaa nün, ettemme enää tienneet miten
selvitä yöpuulle. Kahdeksan maissa meidät kutsut-
tün aamiaiselle linnaan; mutta odottamamme kah-
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vin ja teen sijasta meille tarjottün suuret lssillissf
vünaa."

Pietarin omat pöytätavat olivat Euroopan-mat-
koillakin pöyristyttävät. Hän söi sormin, roiski
kastiketta ja pyyhki suunsa käden selkämykseen.
Lontoon-vierailun jäljiltä hänen majapaikkansa oli
kuin sikolätti, lähes kaikki oli siellä tuhottu ja
turmeltu. Eräs muistelija tosin antaa tsaarille
tunnustusta Berlünissä. Siellä Pietari näet aterioi-
dessaan todella kunnostautui, sillä hän "ei röyhtäis-
syt, ei piereskellyt eikä kaivellut hampaitaan".

Ruokaa ja vünaa Pietari kulutti valtavasti. Hert-
tua Saint-Simon, tuo Ranskan hovin maineikas
juoruilija, joutui ehkä tsaarin lumoihin, mikä ei
kuitenkaan estänyt häntä kertomasta seuraavia
tosiasioita Pietarin ruokailusta: "Se määrä, jonka
hän syö ja juo molemmilla säännöllisillä päivän
aterioilla, on käsittämätön, puhumattakaan sütä
miten hän ahmü olutta, limonaatia ja muita juomia
aterioitten välillä; pullo tai kaksi olutta, yhtä paljon
ja joskus enemmänkin vüniä, sitten liköörejä ja
sitten aterian lopuksi vünaa puoli litraa, joskus
litrakin."

Pietarin tavat olivat kaiketi muutenkin sellaiset,
että voisimme luonnehtia nütä barbaarisiksi. Hän
piti hovissaan kääpiöitä ja muita poikkeavia eris-
kummallisuuksia voidakseen laskea näiden rujou-
den kustannuksella leikkiä. Hovinarrit kuuluivat
Venäjällä asiaan hänen aikanaan. Vastenmielinen oli
hänen perustamansa juopotteluseurue, joka meni
uskomattoman pitkälle mielettömyyksissään ja ar-
vojen kunnioituksen puutteessa.

"Ryy-ppykonklaavin" ruhtinaspaavi oli Pietarin
opettaja, juoppo Zotov, joka tarkoitusta varten oli
saanut haltuunsa kokonaisen palatsin ja tusinan
verran palveluskuntaa, kaikki änkyttäjiä. Seuraan
kuuluvilta oli kaikilla kirkolliset tunnukset ja
ryyppweljistä 12 oli nimetty kardinaaleiksi, minkä
lisäksi oli suuri määrä alempiarvoisia prelaatteja.
Pietari itse oli arkkidiakoni. Konklaavi kesti kolme
päivää ja kolme yötä, eikä kukaan saanut sütä
kesken poistua. Vierailla oli vierellään kaksi tynny-
rinpuolikasta, toinen ruokaa ja juomaa, toinen
luonnollisia tarpeita varten. Juovuspäissä tämä
joukko kiroili, oksenteli ja raivosi ja samalla pilkkasi
pöyristyttävällä tavalla kirkonmenoja.

Hillitön juominen ei loppunut Venäjän hovissa

Pietari I:n myötä. Kuvatessaan Katarüna II:n
vaiheita Troyat kertoo, että myös keisarinna
Elisabet lankesi orgioihin ja irstailuihin. Ludvig
XV:n salainen asiamies saattoi viestiä toimeksianta-
jalleen Elisabetista: "Ifänen Majesteettinsa tuntee
selvää mieltymystä alkoholijuomün. Hän saattaa
käyttää niitä siinä määrin, että vajoaa tajuttomaksi.
Silloin hänen pukunsa ja korsettinsa täytyy leikata
auki." Vaatekappaleiden tärveltyminen juopottelun
yhteydessä ei liene aiheuttanut sanottavasti haittaa,
sillä Elisabet oli nün intohimoisesti kiintynyt puku-
jen vaihtamiseen, ettei hän koskaan käyttänyt
kahta kertaa samaa asua.

Juomistaan ei hallinnut myöskään Katariina II:n
aviomies, suuriruhtinas Pietari, joka oli välinpitä-
mätön kihlattunsa suloille. Miestä ympäröi jatku-
vasti vünan ja tupakan haju, valitti Katarüna
päiväkirjassaan. Myös hääiltana Pietari juopotteli
palvelijoittensa kanssa ja nukahti humalassa Kata-
rünan vuoteeseen. Kumpikin puoliso oli muuten
viattoman tietämätön sütä, mitä häävuoteessa olisi
oikein pitänyt tapahtua. Katarüna saattoi sitten
hallitsijana täyttää tässä suhteessa tiedoissaan
olevat aukot pätevien opettajien johdolla.

Suomalainen 1?00-luvun kuvaaja Mauri Sariola
panee Armfelt-romaanissaan Katarüna Suuren tyh-
jentämään runsaasti piripintaisia votkalaseja. Tässä
lehdessä olen jo aikaisemmin (Alkoholipolitükka
19?8, s. 157-159) epäillyt tuollaisen juomatavan
historiallista uskottavuutta. Myös Troyat'n totea-
mukset todistavat kritükin oikeutuksen Katarünan
osalta: "Tapansa mukaan hän juo kohtuullisesti.
Puoli lasia vüniä. Ja pyytää toisia tekemään
samoin." Tosin tsaaritar saattoi joskus kohentaa
huonoa kuntoaan - hän näet luuli, että hänellä oli
leini vatsassa - nauttimalla pippuria ja lasillisen
Malagan vüniä.

Troyat'n elämäkeroista Katarünaa koskeva vai-
kuttaa mielenküntoisemmalta, onhän kohteena vie-
rasmainen nainen, joka Venäjälle tuotuna joutui
mukautumaan kokonaan uuteen maailmaan. Kata-
rünan biografiassa kirjailijan sielullinen analysointi-
kyky pääsee paremmin oikeuksünsa kuin luonnon-
voiman tapaisen jättiläisen Pietari I:n kuvauksessa.

Kummankin elämäkerran suomenkielinen laitos
on toimitettu hutiloiden ja on todella häpeäksi
suurelle kustantajalle.
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