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neensä myiihemmin "yhä tiukemmin kaikkia
'henkisia' j uo mia2 u o;tunn". Nietzschen teks-

tikatkelma loppuu suositukseen, jossa esite-

tään "kaikille henkisille luonteille ehdotonta

pidättymistä alkoholijuomista. Vettä sen olla
pitaa..." (EH "Warum ich so klug bin" l, KSA

6,280-28l; vrt. N 1BBB 24 pl, KSA 13,616-
617).3

Puuttumatta tässä Ecce homo fkatso ihmis-
täl] -teoksen äärimmäisen monisyisiin tulkin-
taongelmiina voidaan seuraavassa katsoa,

missä määrin lainatut katkelmat käyvät yksiin
sen kanssa, mitä Nietzschen aiemmat kirjoi-
tukset vihj aavat filosofin suhteesta päihteisiin.

l860-luvun opiskeluvuosinaan Nietzsche

ei viela näytä sylkeneen korkeaankaan lasiin.
Tuolloin tällöin hän kertoo kirjeissään mielui-
sista viininjuontikokemuksista, kerran myös

1öllisten juominkien jälkivairoista. /iitinsa
tuhlaussyytöksiin hän silti vastaa, että kulut-
taa teatteria ja musiikkia, ei niinkään, toisin

kuin toverinsa, ruokaa ja juomaa. Pian tämän
jalkeen hän kumminkin kertoo kotiväelle,

kuinka oli ystävien ja muutamien viinipullo-
jen kera matkannut illalla joenrantaan laula-
maan tunteikkaasti An der Saale kuhlem

Strande (KGB I/2, 3, 6, 23, 44, 50; IUl, 56).

Nietzsche kutsuttiin 24-vuotiaana klassi-

sen filologian professoriksi Baselin yliopis-

25aksan väkijuomia tarkoittav a sana Geiste s geträn-
Äe tarkoittaa kirjaimellisesti "hengenjuomia".
Nietzschen teksteissä tällaiset uinuvat merkityk-
set ajetaan tuon tuostakin ylös, pystyyn, jalkeille.

:rViittaan Nietzscheen tekstiviittein. Käytän seu-
raavia lyhenteitä: CT = Die Ceburt der Tragödie,
MA = Menschliches, Allzumenschlicäes, M =
Morgenröthe,FW = Fröhliche Wissenschaft, CM =
Zur Cenealogie der Moral,W = Der FaLl Wagner,
CD = Catzen-Dämmerung,EH = Ecce. homo, AC =
Der An,tichrist, N = lYaclzlrzss (kirjallinen jaanisto).
Tukeudun Mazzino Montinarin ja Giorgio Collin
vuodesta 1967 alkaen ilmestyneeseen, ensimmäi-
seen luotettavaan muotoon saätettuun kriittiseen
tekstieditioon: Stimtliche Werke. Kritische Studi-
enausgube, Hg. M. Montinari & G. Colli, 2. Aufl.,
DTV/de Cruyte4 Nordlingen/Berlin l9BB (= KSA);
Briefraechsel. Kritist:he Cesomtausgabe, Hg. M.
Montinari & C. C. de Cruyter, Berlin 1975ff (=
KGB). - Kaikki suomennokset ovat omiani.

toon. Hänen ensivaikutelmiinsa mahtuu
paheksuntaa kulttuurihistorioitsija Jakob

Burckhardtia kohtaan, joka viihtyy oluttuvas-

sa. Vaan ei aikaakaan, kun Nietzschejo kertoo
istuneensa iltaa kunnianarvoisan kollegansa

kanssa, juoneensa kaksi Iasia punaviiniä ja

saaneensa "pirullisen krapulan" (KCB II/1,
30,248).s

Huolettava terveydentila on Nietzschen kir-
jeiden toistuvin aihe. Toipuessaan erään sai-

rausjakson jalkeen Alpeilla Nietzsche rapor-

toi iloisesta iltapäivästä ravitsemisliikkeessä,
jolloin hän paitsi nautti erilaisia lähdevesia

myös, hetken mielijohteesta, jakoi tuntemat-

toman pöytätoverinsa kanssa pullon Asti spu-

tnatltea. Toisaalla Nietzsche saattaa kehaista

erikoisia blandauskokeilujaan, esim. "naum-

burgilainen ja baselilainen viini yhdistyvät

oivasti vatsassani", tai muistaa vanhan ystä-

vän merkkipäivää "viinillä ja oluella ja muilla
väkijuomilla onnea toivottaen!" (KGB IIl3,
65.92,54).

Jos tässä vaiheessa luodaan katsaus Nietz-

schen teoksiin, voidaan lukea hänen professo-

rikautensa loppuun sijoittuneesta kirjastaan

I nhimillistä, lüan inhimilll.sra (1879-l BB0)

seuraava osio:

'tKirjaa on perinteisesti luettu suoranaisena oma-
elämäker1ana, ellei sitten yhdistettynä dokument-
tina ajatteli.jan tiestä ja ratkaisevasta käänteestä
hulluuteen. Mutta sitä on myös luettu yhtenä teks-

tinä muiden Nietzschen tekstien joukossa. Edel-
leen siinä on nähty anti-biograiian lajityypin pe-
rusesitys tai epäbiografinen parodinen, ironinen
tai pilaileva koe. Omasta puolestani lukisin .Ecce

homon kernaimmin jatkona Nietzschen muille fi-
losofisille kollaaseille, joissa käsitteellistyksen
periaatteet uusitaan.

5Nietzsche ihaili Jakob Burckhardtia kenties
enemmän kuin ketään toista oppinutta. Mita ilmei-
simmin Burckhardt vaikutti ratkaisevasti Nietz-
schen aiemman, joskin aina jännitteisen isänmaal-
lisuuden kääntymiseen kitkeraksi saksalaisvastai-
suudeksi. Nietzsche seurasi virkaveljensä luentoja
ja viesti toisaalle, että "uskon olevani hänen 60
kuulijastaan ainoa, joka kasittaa nuo syvälliset
ajatuskulut hetkittäisine murtumisineen ja polvei-
luineen aina arveluttavuuksiin saakka" (KCB II/1,
I55). Nietzsr:he kevi viimeiseen asti kirjeenvaih-
toa Burckhardtin kanssa.

E läa iLmctn, taidettu j a u ii niii. -'Iaideteoksi
mika viineihinkin: on parenrpijos ei tan it
paakaan, pitaytyy vedessä ja muuttaa ve
uudelleen viiniksi sisaisellä tulella. sit
säsokerilla (MA IVI 109, KSA 2,423).

134 a./OFO_LPOL|l f« A.tOHOr DOLTT tK(A
ötltee/l t ö211a97):2

Jos taas tarkataan hänen samanaikaisi
tiinpanojaan, havaitaan Nietzschen yli
maksi seuraavaa: "Aikoinaan sanottiin
viini, siellä jumala. Talla tarkoitettii
aina missä ylennytään, paikalla on j
Ah, kohottuminen on kuin viini: alkr
huumausaine" (N lBB0 4 [236], KSA !

Nietzschen sairaseläkkeen ja vapaar
lin uran alkuun sijoiltuu erityisen tra

tapaus. Han oli ystävystynyt filosofi-
Paul R6en kanssa, joka puolestaan
hänet nuorelle alykölle Lou von SaL

Intiimi kolmikkous loppui kuitenkin
toihin ja Nietzsche jätettiin, rai hän jä
seurueesta. Pala hänen kirjeestään Rt
von Salom6lle välirikon jälkeen on si
"Ajatelkaa toki tykönänne, että minä 1r

kin olen pääkipuinen puoli-mielipuoli
pitka yksinaisyys on sekoittanut." Nit
kertoo ottaneensa "suunnattoman anl

oopiumia": "Sen sijaan että olisin men
nä jarjiltani, näytti että viimeinkin ,2,

kiini". Vielä seuraavasta kirjeestä säi
Iuonnoksen mukaan Nietzsche kirjoitti
pian edellisen jälkeen, että "älkää vi
koittako jarkeäni äskettäisen oopiumik
mielettömyyksiin" (KGB III/1, 308-3(

Syyskuussa IBB2 Nietzsche mainitst
juuri "toisen konjakkini tänä vuonna'
raavan vuoden toukokuussa hän puhuu
mislaan raikeuksista ja sanoo. ettei pi
distää hänen uutta voimistumistaan hu
sen tuntemuksiin, sillä hän on "täyttyn
mästä". Varmemmaksi vakuudeksi hi
joittaa ystävälleen myöhemmin: "minä
mikään viininjuoja" (KGB III/1, 260
473).

Talla kohtaa voidaan jelleen kar

Nietzschen työn alla olleita teoksia.
tunnetuimman teoksensa, Äläin puhui .

Äustra (lBBl-l 8841. viimeiseen osaar

luu lau lu. jossa pääpuhuja"
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ki{ojen valinta,/ alkoholismi/ jo musiikki.../ il-
rnastollisen ja meteorologisen optimin valinta;
myös kulinaarisen/ vaikutelm ien määrän pie nentü-
minen: I sell aisten aikolen uaraaminen. j olloi n yk-
sikean kirja tai asia ei puhu/ meille, - saatikka
yksikaan ihnrinen.../ kokoontumisaiko.ja, r6gime
Genova; terveimmät tarvitsevat sellaisia aikoja tä-
nään; - paastoaikoja -/ vegetarismia vastaan - (N

IBBB 14 [206], KSA r3,387).

Toinen elämänmuodollinen huoneentaulu

kuuluu tähän tapaan i'Juo uettii.l Ei ikinä vä-

kijuomia./ tuolloin täIlöin raparperia/ aamui-
sin lasi teeta: jaüfulytäl/ öisin vahan lampi-
mämpäiil teatterissa gal6rie posto numerato/

ei silmälaseja kadulla/ dld mene ruuhkaanl/
iilii mene satamaan/ älti mene Roomaanl/ aiki

kirjoita kirjeitä/ ihaisin lämpimät vaatteet!"
(N IBBB 2r [5], KSA 13, sBO).

Oli miten oli, Nietzschen terveys romahti

tammikuun alussa IBB9. Erään version mu-
kaan hänen italialainen vuokraisäntänsä saat-

toi Nietzschen kotiin kaupungilta sen jälkeen.

kun hän oli herättänyt hämmennystä syleile-
mällä piestyä hevosta. Asunnolla Nietzschel-

le annettiin lasillinen Borbero-v7iniä. mutta

kun hän heti humaltui. vuokraisäntäväki ei

tarjonnut enempää (ks. Verrecr:hia 1986,

2s9-26r).
Jouduttuaan psykiatriselle klinikalle Nietz-

sche joi tarkkailuraporltien mukaan toistu-

vasti omaa virtsaansa (Verrecchia f986, :133).

Tausta-aineistoksi voi esittää otteen muisti-
vihkosta: "AlkohoLismi. Brahmani, joka päih-

tyy unohtaen jumalaisen substanssin, j<lsta

hänen persot)nansa muotoutuu, uppoaa epä-

puhtaan Sudran tasolle. Dwitlja, joka antau-

tuu käyneille juomille, palaa sisäisesti sen

tulessa. Hän puhdistaa itsensä jrmmallct lelr
mien, kiehuuu,u, uirtsuo" (N 1BBB 14 1176l,
KSA 13,362).fJ

Jos Nietzschen suhdetta päihteisiin tarkas-

telee edella selvitellyn valossa, voi kenties
päätellä, että hänen asenteensa oli arkaja tor-
juva, mutta utelias. Kirjeet f a kuvaukset vuo-

den lBB9 alusta) tukevat osin Ecce homo -kir-
jan kerrojan omaakuvaa, joskin myös merkit-
tävää eripuraa esiintyy. Viitteita vahvempien
juomien maistumisesta ei juuri esiinny, kun

taas viini, jopa naumburgilainen, tuntuu sopi-

neen ajoittain kirjoittajan ruokavalioon. Joka

tapauksessa kirjeiden, kirjojen ja muistiinpa-
nojen alkoholia koskevat lausumat limittyvät
kiinnostavalla tavalla toisiinsa.

Nahdakseni tärkeintä Nietzschen henkilö-
kohtaisessa päihdesuhteessa on se, kuinka
hanella näyttää keskiluokkaiseksi keskieu-

rooppalaiseksi olleen poikkeuksellisen kyse-

levä asenne jopa niinkin arkiseen ilmioon

kuin viiniin. Paihteiden yleisemrnälle pohti-

miselle huono viinapää, itsekurin ja houku-

tusten ristiveto sekä sivistyneen professori-

esteetti-intellektuellin viehtymys humalais-
juttuihin vaikuttavat, paradoksaalisesti tai ei,

tarjonneen hyvät valmiudet.

Filosofinen kysymyksenasettelu alkaa siis

tässäkin hämmennyksestä. Kuten Platon an-

toi Sokrateen sanoa: "Nimenomaän ihmette-

lyhän on fibsofille ominaista; se juuri on filo-
sofian lahtrikohta. Ja ihmettelyhän on filosofi-
an tehtävä"e. Tai niin kuin Aristoteles virkkoi
viisaista: "On ilmeistä, että ihmiset ihailivat
aluksi sitä, joka löysi jonkin yhteisten havain-

tojen piirin ylittävän taidon - ei vain siksi.

että liiydöistä oli jotakin hyiityä, vaan koska

hanta pidettiin viisaana ja muista erottuvana.

Kun sitten loydettiin useampia taitoja, joista

toiset liittyivat elämän välttämättömyyksiin ja

toiset muuhun elämiseen, jalkimmäisten löy-

täjiä pidettiin aina viisaampina kuin edellis-

ten löytäjiä, koska heidän tietonsa eivät pal-

velleet mitään välitiintä hyötyä. Sen jelkeen,

kun kaikki tällaiset taidot oli jo kehitetty, ltiy-

dettiin ne tieteet, jotka eivät palvele nautintoa

8En selvitä tässä artikkelissa juuri lainkaan sitä

eksegeettisesti hyvinkin kiintoisaa kysvmystä,
mistä Nietzschen päihteitä koskevat ajatukset pe-

riytyvät. Tässä kohtaa voi kuitenkin huomauttaa,
että osa hänen myiihäisistä päihdepuheistaan kyt-
keytyy hänen lukemaansa ranskalaiseen editioon
muinaisesta intialaisesta rnanun laista. Vrt. tästä
fragnrentti, jossa manun lakia reiäroidaan alkoho-
Iismin vastaisen kampanjan kannalta (N 1BB8 14

[200], KSA 1:1, :rB4).
')Platon, Theoitetos 155d, suorn. Marja Itkonen-

Kaila, Platonin teokset III, 280, Otava, Helsinki
-t979.

eivätkä elämän välttämättömyyksiä,
tapahtui ensin niilla seuduilla, joilla il
oli vapaa-aikaa."r0

MUINAISKREIKKALAINEN ONGEI

Nietzschen paihteita koskevan ajatteh-
teva lähtokohta on hänen antiikin K
koskevat tutkimuksensa ja päätelmän
nen ensimmäinen laajempi opillinen I

lynsä koski "dionyysisyyttä". Tämän r

hoisen kulttuuri-ilmion Nietzsche kats

luvan kreikkalaisuuteen tavalla, jr
unohdettu perinteisessä antiikin tut
sessa. Lyhyesti sanottuna dionyysisyyr
takin voimaperäistä ja pidäkkeetöntä
kreikkalaiset Nietzschen käsityksen r
tunnistivat itsessään, kavahtivat sitä,
oppivat elämään sen kanssa, hallitsemr
ja muovaamaan siitä laatlukasta taic
kulttuuria.

Dionyysisyytlen yksi keskeinen ulor

oli Nietzschen sanoin.Rnuscll. Tämä sa

taa yhtaikaa kiihkoon, pauhuun, vir
seen, hulluuteen, huumaan. humalaar
lanniksi Nietzscheä kommentoivat kär

sen tavallisesti sanalla intoxicotictn,
mys. Tässä suhteessa Nietzschen Dir
kuva paitsi noudattelee Homeroksen n

taa "riehuisasta Dionysoksesta"ll ja
myöhemmän antiikin bakkanteista,
hahmon ekstaattisista naispalvojistal'
sopii Oy Alko Ab:n valintaan ristiä ele
nen viiniopas Dionysokseksi.

Esikoisterrksessaan Tro,gerlian synty
kin hengest,ä (1872) Nietzsche ei kuitr
puhu paljoakaan viinistä tai humalast
tematisoi Rauschin ja dionyysisyyden I

pia ulottuvuuksia. Samanaikaisesti on I
kin sanottava, että hän rakentaa mitä
simmin suuren osan erittelyistään juop
tilan kuvaston ja tunnusmerkistön varr

rr)Aristoteles, Met,afisiikka, I 98 lb, suorr
Jatakari & I(ati Näätsaari & Perri Pohjar
Teokset VI,8-9, Gaudeamus, Helsinki 19(

Ll6 ALKOHOTIPOL TI!KKA
ö2l)9971..2

AIKOHOL]POLIT KKA
ö2 11997): 2



..' ls\a§\olpt)Dq re Pltnur
'uPP^ BInl PIInI roA rslssrelPulnH66 :olonu ueu

-rlo(lulds ueslnlsouur uäsrupEru uEp^'nlallodoni
rEl snnsrlP€ns1äs uEr?Iurru lnllo Plsreuuelo Bssrl

-qn[-sos,{uorO rrllr'(llsrsrn[rL[,,szldru ursJE.\) oos

-lEl uclrng'e[a1een1ur1lactrrer1nrl Torleerlrur leel
-lo lpÄorrorl lrlpEuEIIEq lesrlserBro upplnu Eluol
's6-08 'rrr" '166I ueqrunl l 'Ircg LlPln Pun
Dltolul un l' uauals.[ 141 ayquy'ue]rn g rellp.fi\'s)z r

'196I sr.red '..ser]tl].I selleg seT.. suortrP?,P
grglros '(ft:Ot) rcrurnBunl gueg E ut:llo'l
tnPd P rurn.rlunq.) J.r.rrrd P u()znl4 lnPd 'sl rrr
-D?11 :erQrroH l1'9611 ur1:ag 'lle1.ro1-necgny ''11ny
'[: '(IZ6I) rcue([q qrr.rlcrg 'sßqn 'uapuDg 1i.nz

u1 dIDtI nutog igg6l uopuo'l 'upllttr^lr)p!\l '(Zggt)
s.u,ttr1 lseuJ-{ * JeJT .rellp,IN ry Bue'1 ,ne.rpuy
'sueq 'nun11 .fo pDlJ dIJ:g,tg I srrsr.rr:d 'Elri].r.ron
sr.rnJ srlp.rolr orlrpJ 'Jur11?[ lc Jel)epJC 'aotnbqat

nula t1.t.{:t Ja rntlutJDJ uautoH 's>l '..lue.trl9(I cI sos

-,{uorq..'ueellnlsrnur etsepnnllnqodtlonl uuuurre

-rla^os'ullurple>1sue.r e[ (.soq])pfl Jpueu.re,\\qJs..
ucurelpsl?s'6.snqu)l?B porzue{,. uaurelluelBue
'..qJJPfl srluc.rnJ.6 Enlnnl ro^ elsEPrlol €ls€{ues
souuEel ucurlerlu€urlE I '8z6I rlursleH 'eÄe]o
'n]npl IA 'ueuruuetr\l oll0 'ruons osr?71 

'sorcruoHrl

pr?^r?llrcqr ee>1 relqÄ urlr?lof' u r r 
[oo.l ueos r.rnn]

-lln1 uccsrlenuruour uesrur.,tlqred Eloruronq

Illruurrl eqcszlerN Rlla 6ellIInl rJsP^o.rPA ISIo

'(ZU.'f V»f '[gt] I OflOgel g) esseuuo.r.led uesrru

-nlnPrunnq rusr|?cpl ueurlleerurl uel§rElPIIrs.r)
'uool[crI uo1rs1,{ c11 'llleeuad ueurlsrleepr Lto ErueJ
'e1uo,r1ed uosrtunlnRrunnq'o's plLtoAledunutrl

:OLI698I PI

-le^lEl uEPlouPS PSSoIqr^rlsrntr\l'Elsrtu,(lsl)trrlr

uo.tlsrolrse ueuue pelre ur>luoI oi 1d11o1rqe1

IIo uBq ..plspurnnq Elsesrs.(duorp.. elsnlEfv

'ktz-g7 'I yS) '1 ;3) uccslnpqorrnJslr ullcs
-r11cp,{nl eeclner snnsr,trrll.l lrlns pssanlsr,trle^ ue p

- rol' tcc11,{11,( les rs,{duo rp onu }p^epreq'e1see,rc1
e1se,r.(1seqE1 else,rllsrpdpl rlscsrllouurlnpu uouuonI
oIo)'elsesrel[p^t]e^ tpl'ueessreuurf, q le,rnqnd 1es

-ue1- eI lestuqrsre.rednlp I]IIB{ elsrol'e1smrcnI
e1sr,te11,{pqred o1o[ 'snedel eAEElsE^ uDumnq Eu
-u I tlpl ons a; ; tau e>1uoI'urrsl nludl( ) uas'rs:r.f lor7r"'

sdeulrs Rponl RlsrTlopr{Eru rro urpN '..nnl

-tnLU sluo'tJDtlp1ary)u't unld'n'u'ud unl'plspl
-s^nJod plsprurursrs Lrouuon[ f df lern'uesftuqr
ppndulnl plo[ 'e]oruJnq plsrllntllerr p]onl..

upptulr Icllp[p RElJnsn rls]cl ueqcszlerN

a:ltö61) a9
V))|1[od toHo>tv

'066I rlurslcH 'snueelinel '6-8'IA lasloel
'ourraquefqo.1 I.rled E rlpps]rlr?N r]p) 5r u€Iptef
elrn; 'ruons 'qI g6 I o:ltprsllbtay4l'se1e1o1stry,,,

'uPErE^ uolsrlJeursnuunl BI uoJse^n1 uEIII

-sntrlndonI upelsrdlellrre ueso ueJnns uIIuurIS

-rrurIr Elrru r?r?lurIPJ unll EllJ'e,ne1;oues ur>1

-ui)lrn>l uo rlsesrElreu€ruBq'BrsInn^nlloln PId

-ue [ee1 uepddsrsdduorp eI urqcsneg rosrletuel

upH 'ElsElBrunq rel Rlsrurr^ uEPIeo[lEd nqnd
uepluetrnl ra aq'JsztarN (ZeAt) pßaBuaq uly
-llsnau .f,ru.f s uDlp a 3 DtJ ul?r?ssesloeJSIoIIS g

'rs{es{os.(uor(I sPdorurr^ ueu

-ruorllolo Frtsrr ul?eturle^ u:qV o11y dg rrdos

so,{ur zrelsrlo,rledsreu Elsrsrllpels]e uotutletl

-purn['e1sre1ue11eq urlrrluE uEurluollo,(lu

efolerl e[,..elseslos.tuor( elsesrnllerJ.. RBI

-rrrurEru ues{oJerroH eelel}Bpnou rslred R^nl
-sos.(uorq uaqoszlärN psseelqns essel 's,{ru

-dr.llsd'uouoJtxolltt EIIEUES rlseslllelpl ues

]R^BluEEl le^roluetlltuol Earl.rszlerN rslruuel
-8ug'ueeleurnll (upeunnq'ueelnnllnq'uaas

-rruBEur^ 'unnqned 'uoolqrrl eB>lrellld BPl

-JII^ PUPS RUIEJ 'qrsnTrur UIOUBS ueql)szle IN IIo
snn^n]1oln ururo>lse>l rsld uep,(dsrs,L{uor6

'EIrnnlllnI

Rf Rlleprel ptsplnpppl plrrs ueetueplonru €[

Elrs uEBruoslrlleq 'BSSuEl uas ueeurele le,trddo
Pllnru'Elrs lE^rlqRAPl'uPE',sseslr le^rlsruunl
uep>lnru ues1.ftrsg1 ueLlrszlerN lesrEIEIIrarl
eluof 'e1u91ea11rprd eI glsrgradeurro^ ur]€l
-o[ r1o sidsrs.{duorp eunlloues rlsadq,tl 'esses

-Inur1lnl urlrrlue essesrelutred nllepqoun

r1o e1o[ 'e11e,rel ualllnnsrEIeI>lrer] ue^nl

-nnI roslPI eq:)sz13rN uorIlIlr-rJnnlllnl uosrorl

-elruotu uEurEJ'.,Elld.{srs,{,{uorp., r1so1 gsudl

-el4qa1 uaurllrdo rdrue[ee1 ueurerurursue ueu

-RH 'ESul?ull.)lB}?d PI PsueslntrlI]lnl lE^olsol
EEIlrer) urlrrluE ueueq uo ElrloIQlrlEI e^ä]

-uonl unlalle[e ue,ta>1so>1 Elralqrgd uaqcszlerg

vw]lcNo NrNrv]v)r)l]U)rsrvNrnw

1y1.,'eP{fe-EBde.t 
r1o

EIIrsrttlqr e11o['ellrnpnes pllrru ursue tnlqedel

BurBt r.l!''prs1,{(uolleuFltlE\ uBurBlr plln^lr

rlurslaH '€^Plo '0Bz 'Ill pslo4 uluop\,
-ueuolll efre1q 'uons 'pgg1 solatt»ay1 'u

'(rer'er vs
tI BBBI p) etleuucl uefur:dure1 uesrelsr
-oqoIlp ueeproreJe.r ?r1?l unuctu essol'r11

ElsBl 'u 'ElsrRI unu€ru elsosrElPrlur Els.
uoorlrPe u.)esrPlBlsuer 1?SueI?tlleInl ueuE
-1 (1 unnlsrrqndrpqre,l g;srsrpqll iru uruprl
'EBllnEruonq urluelrnl ro^ EElrloI ESSEJ,

-ed 1as1n1ele lE^oIsoI Etlelqrgd ueqrszla
'e1s.{rui(s.{1 E€srolurrl ur1ur,,r,{q llsesrl
Etrs uBaIurRI rrnnf essrle>11rue Essgt Elr

eolurlneu ele,Lpd lE^re Bllo[ 'leelerJ er

-,(o1 {pe1rqa1 of r1o 1opre1 tasrcllgt Ill
'uee1pI ues 'E.{tadq EtuetllE^ uEBtlu

-1ed 1B.rra Bsuoterl uppleq pISo{ 'pl[E

-srllepe urnl eurdureesrrl Eurp urrllel
-do1 uelsreurul{lE['uoosrurglo unqnn
eI urrsq.(dtugllErüEplE^ uEruEle 19.trÄ11

elsrof 'efolrpl erdureosn urr11apd91 ueq

'EuE^nJJoJe elsrnru ef eueesrra urrllopr
e{so1 uee^ 'E&gdrl ur1e1o[ rlo Etsref
-r:lrs ulPA rr - uoPrEl uc,tp11r1{ ur:r

-ure^Eq uelsrelq, urluoI rsdol elol'911

l€^rlrEllr lesruqr elle 'Elsräullr uo., :r

r(}llrr^ solololsrrv urnl utru lp,f '6..8^

-rJosolrJ uo ueqdlellaurqr e['etr{o]9lrll
-olrJ uo unnf os lelsreururo eTlrIosolrJ r

-elleuqr u€eluoueturN(. :€oues uosle

-up uolpld urln)'Elsrsl,{uuaururrq
srrs eBIIp nlellaseuesldudsdl ueur;

'lopnlulIE^ lp^dq ue,

're re1 rlsesrleeslopered '1e,re11n1re,t r

-srelerunq s,{ur,(1qar,r urllenllelletur
-uosse;ord ueeudlsr,trs EIos olo^rlsr
-nlnoq eI urrnleslr 'eedeurr,t ouonq

-r1qod alpruuresrel.{ ueprelylgd'urru
ueg1üll ueasrlre urlurru edol auu:

-esd>1 uesryleslna>11rod ueello rslesrr

-nor>lsal lslesrBllonlrlsel EElltrEU
plurnl 'es uo r?sseälllnsopqrgd essr

-glr>lu3q uar{oszlorN BlureIrEl ruasll
'PSurrsrol BIIl?ltI?] r?lF^e

1e,rd11nur1 letunsnBI lr?^lllsol r?rloqol

-edurrlsrnur ef ue[ohr1 'uapre[rr1 essc

EIof 'uoorlp^e1onr ue[e11ro[rr1 urellrr
-rdos nn1un1'ueurep8rnqurneu edo['l

m
z:ltö6) a9

!"))|1tod to!o)tv



ja ongelmallista kätkeytyi kreikkalaisten il-
meiseen luottamukseen viinin voimaan yksi-
lön kohottamisessa, rajoitteista vapauttami-
sessa ja yhteisOllisyyteen sulauttamisessa.

Viinijuhlat olivat sovitusjuhlia, joissa paitsi
ihmisen suhde luontoon myös ihmisten keski-
näiset välit uudistettiin ja elvytettiin.

Viini vaikutti kreikkalaisiin toisin kuin meidän
alkoholisoituneisiin aivoihimme. "Laimentamaton
viini tekee hulluksi", he sanoivat (N 1BB0 4.2321,
KSA 9, 158).

Tässä esille otetaan aitokreikkalaisten ja bar-

baarien laatuero: esimerkiksi Odysseiassa,

vain rujot ihmissyöjat, kykloopit, nauttivat
ohentamatonta viiniär3. Eronteko näyttää

Nietzschellä siirtyvän myös nykyajan määrit-
täjaksi suhteessa kreikkalaisten homeeriseen

kultakauteen.
Verrattuna edellä esiteltyihin elamakerta-

tietoihin Nietzschen niin sanottu henkilokoh-
tainen ongelma vaikutti seuraavankaltaiselta:
kuinka arvostaa kreikkalaisten parhaimpia
saavutuksia, jos on juuri esittänyt niiden ole-
van tiiviissä yhteydessä viiniin, jota taas itse
ei ar-vosta. Tämä on mahdollinen taustatulkin-
ta vielä yhdelle muistivihkokatkelmalle: "Vä-
kijuomien miellyttävä huuma, minä suhtau-

dun vähätellen leikillisyyteen - entä kreikka-
laiset'?" (N 1880 6 [314], KSA 9,278).

Joka tapauksessa huuman kokemus ja sen

monitahoinen merkitysavaruus olivat Nietz-
schen varhaiselle kreikkalaiskasitykselle eh-

dottoman keskeistä. Päihteitä ei kuitenkaan

erityisesti tematisoitu dionyysisen kokemuk-
sen keskiöön, vaan kaikki välineet ja keinot
huuman saavuttamiseksi jäivät sen lopputule-
man ja merkityksetr arvioinnin taakse. 'Iässä

suhteessa voidaan ehkä sanoa. että Nietzsche

pysyi uskolliserra hyvin nuorena ajattelemil-

|JKs. Minna Skalie Jensen, "Homeeriset eepokset
ja kreikkalainen kulttuuri-itlentiteetti" (-), suom.
Irnra-Riitta Järvinen. 'l'eoksessa Kaleurtlct jo. mau-
iLman eepokset,, toim. Lauri Honko, SKS, Helsinki
1987,29-30. Kiittn Outi Hollenderia tämän näkö-
kulman esiltärnisestä.

leen ajatuksille, kirjoittamilleen kirjoituksil-
le. 1S-vuotiaana hän oli sepittänyt romantti-

sen lied-perinteen mukaisen "Toukokuun
laulun". jossa huumaannus on nimenomaan

keväisten luonnonvoimien aikaansaamaa vir-
taamista (rauschen). Viimeisessä säkeistössä

runon puhuja yltyy sulautuvaan syleilyyn,
jonka kenties kuitenkin kasittaa mahdotto-

maksi tai vain hetkelliseksi hurmioksi (KGB

Ul, g)ta:

minä tahtoisin vajota
tähän ilon mereen
kuin suloista muistoa
suloista suoraan vereen
sinut minä tahtoisin kasittaa
enKa Kasrslanr rKrna paaslda

oi kevät sua lemmin sua nain
ei mitään kauniimpaa
kuin toukokuu toukokuu rain

NYKYEUROOPPALAINEN ONGETMA

Yhta kaikki kreikkalaisuus oli menetetty

kulttuurinen mahdollisuus. Nykypäivästä
muuan Nietzschen muistiinmerkintä kuuluu:
"Tässä on ihmisiä, jotka kaikki tahtovat hu-

maltua musiikista ja luulevat, että siitä seuraa

kulttuuria: mutta aiemmin humalasta seurasi

muuta kuin kulttuuria" (N lBB0, 3 [I501, KSA

9,95).
Kreikkalaisten huumaosuaminen erosi m itä

perusteellisimmin modernista humalaisesta

avuttomuudesta. Yhä tiukempi muotoilu on

sekin ylr;spantu vuonna 1BB0: "Saksalaisille

tarpeen maltti-liike: suuri enemmistö rikok-
sista liittyy alkoholiin ja niin myös itsemur-

hat!" (N lBB0,6 [208], KSA 9,252).
Siinä, missä tämä yksittäinen fragmentti voi

hyvin olla lainaus tai parodia raittiusliikkeen
julkaisusta, prysyttelee alkoholikysymys kui-

r'llr:h möchte mir,h versenken/ In clieser Meer von

l-ust/ Ein süsses DranEqedenken/ Er{tillt schon froh
clie Brust/ Ich rnöchte dich unrfassen/ Und nicht
rnehr von mir lassen/ O Frühling zieh' hereinl/ S'

kann.ja nicht's schönres gehen / Als den Mai, als

den Mai alleinl

tenkin Nietzschen teksteissä itsepint
esilla: "AIkoholi: saksalaiset, jotka ovat

ään tulleet häpeämättömän rahanhimc

tahtovat mieluummin politiikkaa kuin t
ovat kansallisen pimeyden orjia - tyh

misen kolme lähdettä" (N 1880, 7 [IBB
9,356).

Tämä alkoholiin, rahanhimoon ja
kointiin ankkuroitu saksalainen kolmi
järjestelmä toistuu rakenteellisesti
vientihankkeita arvioitaessa. Nietzsche

kinnän mukaan Saksa on vaikuttanut
kaan kolmasti: 2O0-luvulla se vei läntet

talismin, 1600-luvulla uskontosodat ja
Iuvulla "saksalaisen filosofian. romar
ja oluen" (N IBB0 3 [31], KSA 9, 55).

Toisaalla Nietzschen muistiinpanoisr

tenkin vihjataan, ettei ranskalaisilla c

puhtaampia jauhoja pussissaan. Päi

nastoa hyödyntäen Nietzsche kirjoittaa
va kylla, kuten tahdon lisätä, Chopin ar

vin lahella vaarallista ranskalaisen I
virtausta. eikä hänella ole suinkaan

sellaista musiikkia, joka vaikuttaa kal
auringollomalta ja joku silen pur ustaut

kaasti ja esiintyy eleganttina - vahv

slaavit eivät voineet torjua ylihienos

kulttuurin huumausaineita" (N IBB2,

KSA 9,682).
Nietzs<:hen päihdepohdinnoissa voi

kaikuj a l-rurkhardtilaisvaikutteisesta k
ripessimismistä. Eräässä vihkokatke
aprikoidaan, josko kahvin ja alkoholi
kyllisyys havaitaan vasta, kun tarkastt

suhteutetaan ongelmaan. Ihmislajin kt
kannalta ehkä vain vuosituhansien pe

tiivi riittaa (N 1881, 11 [45], KSA 9,4
Euroopan viehtymys paihteisiin ei ol

kään maanosan oma asia. Kohti moroct

neo,logiu,a, -teoksessa Nietzsche puutt
perialismin vaikutuksiin: "Eurooppa
nään rikas ja kekseliäs, mitä tulee
muuta piristeisiin, se ei tunnu tarvitser
tään rnuuta kuin stimulantteja ja palo

tästä seuraa myös suunnaton vääristely

leissa, näissä hengen paloviinaksissa
samaten tuo vastenmielinen, lOyhkaar
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rinnalle on lisätty hasis ja ylittamisen jälkeen

sanat "ainakin ohitettu" (N 1BBT/1BBB 1I

[85], KSA I3,4t). Tüorein mukaelma samasta

aiheesta sisältäe jo perustelut tutkimustar-

peelle:

Alkoholin ja rnusiikin kautta palataan kulttuurin ja

epäkulttuurin tasoille, jotka esivanhempamrne
ovat ylittäneet: siinä mielessä ei mikään ole opetta-
vaisempaa, mikään niin "tieteellistä" kuin päih-
tyä... Myiis rlronet nrausteet sisältävät paljastuksia
siitä, mistä olemnre peräisin. Kuinka paljon salai-
suutta kälkeytyykään esimerkiksi saksalaisen kui-
vatun päärynän ja saksalaisen "lapsekkaan mie-
lenlaadun" väliseen suhteeseen! ...Jos lihassa r-rn

tuota päür1,nää, jo esiintyy tätä rnielenlaatuakin:
sitä alkaa aa.uistu,rtt. ...Oi kuinka kaukana ollaan-
kaan "ymntärrettävün ymmärryksestä!" (N IBBB

14 [43], KSA 13,2:19).

Tätä fragmenttikolmikkoa ja niissä tematisoi-

tuja kysymyksiä voisi toki pitaa valaisevina

selityksinä sekä Nietzschen kiikkerälle suh-

teelle päihteisiin että hänen motivaatiolleen

tutkia niitä. Vähemmän psykologisoivasti

saattaisi ajatella, että merkintöihin sisältyy

tietokriittinen ohjelmaluonnos päihdepoliitti-
sille ia -filosofisille tutkimuksille. Paihteita

kannattaa tutkia, koska ne ja niiden kaytto

kerlovat asioista, jotka eivät mahdu ahtaim-

piin iarjenkaytiin rajoihin. Toinen seikka on

tietysti muistutus siitä, että huumaantumis-

tutkimuksissa täytyy jonkun yleensä huu-

maantua.

Eriytän Nietzschen paihteitä koskevan ajat-

telun neljään ukrttuvuuteen, jotka ovat mitä

ilmeisimmin toisensa leikkaavia monessa

kohdin. Erillistarkastelusta on käsittaakseni

se hyöty. että Nietzschen kritiikin monisär-

mäisyys voisi muutoirt jäädä vain vakuutta-

vuutta hakevaksi vakuutteluksi tavaran pal-
joudesta.

TIETOKRITIIKKI

Alkuvuoden 1BB0 satoa on erityisen mielen-

kiintoinen katkelma, jossa Nietzsche ottaa

klassiset edeltajansa mukaan huumaantumi-

sen arviointiin:

Aina lavoitellaan kaikkia iloia, niutta tuumitaanpra
niitä, jotka vetävät perässään välttämättörnästi
mielipahaa ja uupumusta; näitä ovat aina ihrnis-
tyvpin mukaan rauhoittavat ja kiihottavat nautin-
not henkistymisessä, säälissä, ekstaasissa, vihas-
sa, knstossa tai alkoholissa, oopiumissa, sukupuo-
lisuutlessa jne. Viime kadessä arvokkaimmiksi
iloiksi kuvataan ja tavoitellaan korkeimpien ja hei-
koimpien sijasta keskimmäiset: eli ne, jotka kestä-
vät tuomatta tullessaan mielipahaa ja jotka muu-
toin oval intensiivisempia kuin heikommat. Tässä

suhteessa Platon ja Aristoteles ovat oikeassa näh-
dessään tierlon tavoittelun kaikkein arvokkaim-
maksi - siinä määrin kuin kysymys on henkilokoh-
taisesta eikä yleisestä kokemuksesta: sillä useim-
mille ihmisille tieclon ilot kuuluvat kaikkein hei-
koimpiin ja pysyvät syvällä ruokailun iloien ala-
puolella (N lBB0 3 [9], KSA 9, 49-50).

Tiedon ilot ja nautinnot olisivat siis narkootti-

selta kannalta kaikkein edullisimpia. Teok-

sessa Ao.muru.sho (lBBl) esitetty ajatus kui-
tenkin muistuttaa tiedonjanonkin addiktoi-
vasta vaarasta:

Snru. -Tiedon Don Juan: häntä ei ole viela ltiydetty
yhdestäkään lilosofista tai mnoilijasta. Häneltä
puuttuu rakkaus tietonsa kohteisiin. Sen sijaan
hanella on henkeä, kutinaa ja nautintoa takaa-
ajoon ja tiedonjuoniin - aina tiedon korkeimpiinja
kaukaisimpiin tähtiin asti - siihen saakka, kunues
ei enää ole mitään n-ruuta jahrlattavaa kuin tiedon
ahsolurrttinen p ahaatek.er:y1s, samaan tapaan kuin

.luomarilla, joka lopulta .juo absinttia ja sievettä (M
327, KSA 3,232).

Edelleen eräässä Nietzschen Iragmentissa

vihjataan, että ainakin yliviljeltyyn epistee-

miseen intressiin liittyy halu nukuttaa itseä

koskevat kielteiset tunteet: "'puhdas tieto'

[on] il.se-inhon itsensä narkoosi" (N lBB3/

tBB424 [26], KSA 10,660).
Tietokriittinen päihdeaj attelu ulottuu

Nietzschen teksteissä myös filosofiseen teon-

analyysiin, jota filoso{i harrasti erityisesti

IBB0-luvun alussa. Talte ajalta. näistä tarkas-

teluista, voidaan lainata ajatus toiminnan ja

eksistenssin Jräihtymisulottuvuudesta: "Mo-
nia tekoja tehdaan, jotta jokin toinen teko si-

ten unohtuisi: on olemassa myös opiaattisia

tekoja. Minä olen olemassa sen vuoksi, että

joku muu unohdettaisiin" (N 1BB2/1883 5 [1],
I(SA 10,20I).

MORAALIKRITIIKKI

Nietzschen vastarinta moraalikäsityJ

muraalista ajattelutyyppiä kohtaan on

hanen hankkeensa puhutuimpia puoli

ka kesitykset sen sisällöllisistä erityisl

tä vaihtelevatkin rajusti. Voimatta tässi

lä tarkemmin Nietzschen kriittistä pr

hallitsevan länsimaisen ajattelu- ja to
mallin analysoimiseksi tyydyn antami

tettä siitä, että myiis tämä osa hänen t

avautuu paihteiden problematiikkaan
Huumautumisen kannalta Nietzscht

seen ajatteluun voi siirtyä tehokkaas

malla muistikirjamerkinnän vuodeltt
"Moraali-narkoosin sumussa puhutaz

lön oikeudesta puolustaa itseään..." (

t4lt92l,l(sA 13,378).
Yhä piikikkäämmin sanotaan t(

"kauniit tunteet,'ylevät mielenliikah,
kuuluvat, fysiologisesti puhuen, narkt

tarvikkeisiin: niitlen vaärinkaytölla o

sama seuraus kuin muunkin oopiumin

kohermoisuus..." (N 1BBB 15 [91], ß

461).

TAIDEKRITIIKKI

Nietzschelle niin ikään läheiseen este

kritiikkiin vie mui stiinmerkintä kesäl

"Väkijuomat ja huumausaineet väline

Iantunteeseen. Taiteen päihtymykset.

uden, velvollisuuksien juhlat" (N

ugll, KSA 9, 148).

Myöhemmältä ajalta periytyy lisäh

siitä, kuinka oopperamestari, Nietzsc

selin-kauden ystävä ja myöhempi mt

Wagner toimii. Tämä näet "tuntee op

ja narkoottiset vaikutukset ja tarvits

hyvin tunternaansa oman musikaalise

misvoimansa hermoherkkää hajan

vastaan" (N 1BBI t1 [251], KSA 9, 5

Kirjassaan lloinert tiede Nietzsche

muhkeammankin näytteen taidekr:

päihdeajattelusta. Huumaaral aineel

tetaan siinä relevanteiksi tietolähteil
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IDEOLOGIAKRITIIKKI

Musiikista voidaan ottaa askel sosiaalisem-
malle ja poliittisemmalle kentälle Epäjumul-
htimara-kirjan (l BBB) avulla. Saksalaisuuden

ruodinta tiivistyy ikimuistoiseen kaljoittelun
kritiikkiin:

...missään ei ole himokkaammin vaarinkaytetty
näitä kahta suurta eurooppalaista huumausainetta,
alkoholia ja kristinuskoa. Viime aikoina tähän on
pitänyt lisätä myös kolmas, jolla voidaan antaa
kuolinisku kaikelle hienolle ja rohkealle hengen
liikunnalle, musiikki, meidän ummettunut ja um-
mettava saksalainen musiikkimme. - Kuinka pal-
jon inhaa raskautta, lamaannusta, kosteutta, yö-
nuttua, kuinka paljon olutta onkaan saksalaisessa
älyssä! Kuinka onkaan mahdollista, etteivät nuoret
miehet, jotka omistavat täällä-olernisensa henki-
simmille maaleille, tunne henkisyyden ensim-
mäistäkään vaistoa, hengen itsesäill,tysuttistoa,
vaan juovat olutta? ...Oppineen nuorison alkoho-
lismi ei ehka ole sen oppineisuuden suhteen mi-
kaan kysymysmerkki - voihan hengetonkin olla
suuri oppinut -, mutta kaikissa muissa suhteissa
ongelma pysyy.- Mistä ei loytyisikean tuota oluen
tuottamaa loivaa hengen rappiota! (GD "W'as den
Deutsr:hen abgeht" 2, KSA 6, I04).

Nämä teemat olivat itse asiassa tulleet tunnis-
tetuiksi tai vihjatuiksi jo paljon aiemmin
Nietzschen muistiinpanoissa. Monille tulee
taatusti yllatyksena se suorastaan marxilai-
nen ote, jolla filosofi käy ylarakenteen kimp-
puun: "Jos historia[tiede] ei aina olisi naami-
oitua kristillistä teodikeetä, jos se kirjoitettai-
siin oikeudenmukaisemmin ja lampimalla
myötätunnolla, siitä tulisi vallankumouksen
pelottava tyiikalu: siinä missä se nyt on pal-
vellut opiaattina kaikkea kumouksellista vas-

taan. Samoin on laita filosofian... (N 1875 11

[38], KSA 8,2:10).
Näine painotuksineen, joskin kaantüpuol-

takin silrrräten, etenee mytis Kohti morualin
geneulogioe, -kirjan päättely. Maailmanus-
kontojen mainitaan olevan olennaisesti taiste-
lua kulkutaudiksi aitynyttä väsymystä ja ras-
kasmielisyyttä vastaan: "Erityisesti kristinus-
koa tulisi nimittää suureksi lohdutuskeinojen
aarrekammioksi, niin paljon virkistävää, lie-
vittävää, huumaavaa on siihen koottu..." (CM

17, KSA 5,377-378). Varmemmaksi vakuu-
deksi,4ntl-Kristuksessa (IBBB) teroitetaan:
"Kristinusko, alkoholi - korruption kaksi
suurta välinettä..." (AC 60, KSA 6,250).

Ideologiakritiikki ei kuitenkaan pureudu
vain kristinuskoon. Ajatus tarpeentyydytyk-
sestä, joka tapahtuu tyystin tyydyttäjien eh-

doilla, tulee kirkkaasti ilmi muuallakin. Iloi-
sessa tieteessti Nietzsche kirjoittaa seuraavas-
ti:

Ko,saissyöjtin l)oara. - Riisinsyönti pääasiallisena
ravintona ajaa oopiumin ja huumaavien aineiden
kayttOOn samalla tavalla kuin perunansyönti ajaa
viinanjuontiin -; riisi ajaa kuitenkin, hienompana
jälkivaikutuksenaan, myös ajattelu- ja tuntemista-
paan, .ioka vaikuttaa huumaavasti. Tämän kanssa
on sopusoinnussa, että huumaavien ajatus- ja tun-
temistapojen vaatijat, kuten nuo intialaiset opetta-
jat, ylistävät juuri dieettiä ja haluaisivat tehdä
massojen lain siita, mika on puhtaasti vegetabiilis-
tä: he tahtovat kuuluttaa ja lisätä tarvetta, jonka /ze

pystyvät tyydyttämään (F'W f45, KSA 3, 491).

Kuten jo sanottu, eurooppalaisten riippuvuu-
det eivät ole Nietzschen mukaan mitään sisä-
markkina-asioita. Pisteliäimmillaan imperia-
lismin ydin ilmaistaan tähän tapaan "Kysy-
mys ju, Dastaus. - Mitä villit kansakunnat
omaksuvat ensimmäisenä eurooppalaisilta?
Viinan ja kristinuskon, eurooppalaiset huu-
mausaineet. - Entä mihin ne nopeimmin tu-
houtuvat? - Eurooppalaisiin huumausainei-
siin" (FW 147, KSA :\,492).

HUUMAANNUS JA NIHITISMI

Edella pyrin hahmottelemaan ääriviivoja
Nietzschen päihdeajattelun monitahokkaas-
ta, sen ulottuvaisuuksista. Tieteen, taiteen,
politiikan ja moraalin ongelmia näytti olevan

mahdollista työstää narkoottisuuden näkö-
kulmasta. Nyt yritän vielä teräviiittää tarkas-
telua luonnostelemalla problematiikan, joka
yhtaalta kokoaa eri osa-alueita samaan käsit-
teelliseen voimapiiriin ja toisaalta säilyttää
erillisten asioiden suhteellisen itsenäisyyden.

Nietzsche oli erikoinen filosofi. Kuten ihmi-

set tapaavat tehda, hankin ajatteli a

monista katselukulmista. Nietzschen o

keisuutta on, että han naki tällaisessa

töisyydessä ja tällaisissa läheisyyksiss

telullisia yllykkeita, jotka saattoivat

ruokkia filosofista käsitteenmuodo

Muuan tärkeä näkövinkkeli oli ravinto

veys - ja (muun muassa) tätä tietä pä

Omat vaikeat, alinomaiset sairastelun

kuittasi kerran sanomalla, että ihmise

ole

...lapikotaisin eristettyjä kaikesta luonnon,
tä: niin kuin ei viinikaan menesly auringo
teessa, niin tulee meistäki:nhappa.rnia... (K

5,433).

"Nihilismiä"rs voi pitää ilmiönä, jokr

kein tehokkaimmin ajoi Nietzschen fil
maan ja käsitteellistamään. Se veti

myös päihteiden filosofisiin ja kasitte

kysymyksiin. Vaikka nihilismia k(

pohdinnat alkavatkin Nietzschen säil'

muistiinpanoissa tälla nimenomaisella

Iä vasta kesalla IBB0, hanen teksteist
jo alun pitaen jaljittaä viittauksia mar

mittaiseen kieltelyyn, tyhjaksitekemi
mitatointiin.

Muuan varhainen merkintä liittää n
sesti virittyvän asetelman niin tietc

päihdeproblematiikkaankin: "Tieteer

määrä on maailmankieltor6. Siinä ta

valmaankin se" mikü on pienen oop

noksen ensivaikutus: maailmanmyönr

mistuminen. Politiikassa olemmekin n

vaiheessa" (N 1869/1870 3 [t], KSA

Viisi vuotta myöhemmin Nietzsche I
elämänfilosofi Eugen Dtihringin aja

vain - kuten hänen kaimansa Engels

paljon tunnetummin tekemään - st

seen sitä ankarasti. Nietzsche kokoaa

mentoi Dtihringin tietokäsityksiä nil
ja narkoosin sanastossa:

Tieto yhdistää elämänkokemukset yhte
tietoisuudeksi ja, siinä missä se kohoaa yll
lisen elämän, tarttuu yleiseen kohtaloor
hetkellisen tarpeen htiipymiiiin kuulunt
Niin siiti tulee filosofiaa ja se johtaa ur
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rlenssin seu.ro,tLksio,l Himo, himokkuus/ saira-
us, sairaalloisuus/ rikos. kriminaalius/ seli-
baatti, steriliteetti/ hysterismi, tahdonheikko-
us, alkoholismi/ pessimismi/ anarkismi" (N
18BB t4 [7:]1, KSA l:1, 255). Tai: "kiihotusvä-
Iineiden rarvel -l huumausaineiden tarve"/
irstailu musiikissa jal alkoholin kanssa..." (N

1UBU 15 [32], KSA 13,428). Ja: "Nykysaksa -
maun alhaistuminen - yhä vulgaarimpi vir-
kistäytymistarve: myöhemmät ajat ovat löytä-
vä etualalla sairaalkrisia tarpeita, alkoholil-
Iisten kiihotusaineiden ja musiikki-opiaat-
tien lisääntymistä" (N f BBB 15 [36], I(SA 1:1,

429).

Kaikki tarkastelut eivätiääneet (vuosien tai
vuosikymmenien ajaksi) pöytälaatikkofiloso-
Ilaksi. Esimerkiksi viime tingassa viimeistel-
lyssä Ecr:e h,omossa päihtymys tulee ruodituk-
si dekadenssin kannalta. Kohdan, jossa ja-
sentyy suuntautuneisuuden fenomenologia ja
sosiaaliekologia, voi lukea kertojan oman elä-
mäntien reittikuvauksena tai yleisenä elä-
mäntapa- ja taidekriittisenä ar-viona päihty-
mistarpeen merkityksestä. Puhe on yhteydes-
tä "vaistonvastaisesti valitun toiminnan, niin
sanotun 'kutsumuksen', johon kaikkein z,,ii-

m.eiseksi kutsutaan" sekä "autiuden- ja nälän-
tunteen lnLum.u.amistarpeen" valilla. Vaara
ammatinvalinta seuraa jelkimmäisen perus-
tarpeen epätoivoisesta hoitamisesta esimer-
kiksi "narkoottisella taiteella". Niinpä Wag-

neriakin voi tarvita "niin kuin opiuctttia tawi-
taan" (EH "Warum ich so güte Bücher schrei-
lre": MA 3, KSA 6,325).

Näklikulma huumaulumisen pelusla\airn
merkilykseen ei ole selilellävissä pois suun-
pieksäntänä. Juuri nihilismi edellyttää lähi-
taistelua autiutta ja nAlkää vastaan. Deka-
denssin keskeinen kriittinen maasto kartoite-
taan monisanaisemmi n ja seikkaperäisemmin
Kohti m,onutlin. geneo,logia,o -teoksen kol-
rnännessa osilssu. Avainasemassa on ninren-
onraan päihtymyksen psykodynamiikka ja sen

antama osviitta ajattelutottumusten ja kasitta-
mistapojen analyysiin:

...sillä aflektien laukaisu on kärsivän suurin yritys
keverrnykseen, hu.u,ma, ukse en' hänen ehdottomasti
haluamansa huumausaineensa kaikenl:rista tus-
kaa vastaan. Yksin tässä - toisin sanoen kaipuussa
kipua, ehkiiiseuiiün, lruumo,ukseen rffiktin ka,u,tta -
piilee olettaakseni kaunan, kostonhalun ja tämän-
kaltaisten todell inen psykologinen syypäisyys: mi-
ttustu rrä1llää. ellJ lälä s111riiis1rllä etsiläün \ir-
heellisesti tlefensiivisestä vastaiskusta, pelkasta
reaktiivisesta suojautumistoimesta, "refleksiliik-
keestä" minkä hyvänsä äkillisen vahingon tai vaa-
rantumisen tapauksessa, sanlaan tapaan kuin pää-
tön sammakko luopuu syövyttävästä hapostäan.
Mutta ero on perustavaa laatua: tuolla tahclotaan
estää lisävahinko, taalla tahdotaan tavalla tai toi-
sella hu.u"m.o,tct tuskallinen, salainen, sietämättö-
rnäksi tuleva kipu entistä kiivaammalla emootiolla
ja karkottaa se ainakin hetkeksi tietoisuudesta, -
siihen tarvitaan affektia. mahdollisimman villia
affektia, ja sen herättämiseksi tarvitaan ensihä-
täistä parasta tekosyytä. "Jonkun on oltava syvpää
siihen, että tunnen oloni huonoksi" - tällainen
päättelytapa on tunnusornainen kaikille sairaille...
(cM rII15, KSA 5,374).

Natsivallan johdosta karmaisevan kaiun saa-

nutta Nietzschen kehittelemää "herran ja or-
jan dialektiikkaa" viitoittaa tässä katsannossa
pyrkimys pureutua ajattelun lähtiikohtaiseen
tilanteeseen. Biogra{isesti ajatellen sitä moti-
voi tietenkin oma jatkuva, paheneva sairaste-
Iu. Joko tiedostuskyvyn kynnykselle astuvat
yllykkeet ja affektit aktiivisesti myönnetään
ja jalostetaan tai ne kielletään, jolloin ne vaa-

tivat yhä vahvempia reaktiivisia affekteja ja
johtavat ennemmin tai myöhemmin hallitse-
mattomiin purkauksiin: "Kaikki vaistot, jotka
eivät I au kea ulospäi n, lt ä ün4'1) üt s i s üän1t tiin"
(CM II 16, KSA 5,322; vr1.I 10, KSA 5.272
narkoottisesta passiivisuudesta).

Nietzschen itsepintainen pitäytyminen ni-
hilismin, dekadenssin, moderniteetin ja päih-
teiden kysymyksissä käy nain ymmärrettä-
vämmäksi. Hänen hankkeeseensa yhtaikaa
monipuolisimmin ja yksipuolisimmin pereh-

tynyt filosofi Martin Heidegger väittää, että

Nietzsche ei pääse nihilismistä irti, vaan tar-
vitsee sitä.'Iuskin on sattuma, että Heidegger

vertaa tilannetta alkoholin vastustajaan, joka

"menettäisi substarussinsa", jos viina sattuisi
maailmasta loppumaanlT. Kritiikin heikkous
on kuitenkin siinä, että Heidegger yksiulot-

teistaa Nietzschen filosolian ihmis- -

keskeisyyden metafysiikaksi eikä r

enempää nihilismi- kuin narkoosikl
senkään monisyisyyttä.

Paitsi moraalikritiikkia, johon Nie
genealogiakirja kielifilosofiselta ja ps

torialliselta kannalta keskittyy, deka
käsittelyyn sisältyy myös muita yllä e

päihdediskurssin ulottuvuuksia. Este,

kannalta Nietzsche yhdistää Wagneri
ja Baudelairen samaan kasitekyvy
humalaan: "[Wagnerin] taiteesta tulee
itselleen jatkuva paon yritys, itsensä

misen, itse-huumauk.sen, väline, - se n

se lopulta määrää hänen taiteensa It
Sellainen'epävapaa' tar-vitsee hasis

maa, vierasta, raskasta, verhoavaa

kaikenlaista eksotismia ja ihanteen sy

mia, vain päästäkseen edes kerran irti
realileetisluan. - hän larvilsee uagn,

musiikkia... Tietty ihanteen katolisuu

teilijalla todiste hänen itsehalveksunr
'loasta': Baudelairen tapaus Ranskas

gar Allan Poen tapaus Amerikassa, $
tapaus Saksassa - että tuo pyha ihante

me-kahdeksasosaa-katolilaisuuden k
mu on enemmänkin, viettelyn taidet

IBBB,23 [2], KSA 13,60I).
Vastaavasti kulttuurikriittisessii tr

Iussa Nietzschen hahmottelema dek

yhtyy eurooppalaiseen, erityisesti I
vun lopun saksalaisuutta määrittävt

mänmuotoon. Nain han kirjoittaa yhte

lliherkkl 1 ttä koskettelevan muisl iinl
havainnolliseksi päätteeksi: "Alkoho
vaisto, vaan tottumus, typerä matkinta
rimainen tai äitelä sopeutuminen he

vaan regiimiin: - Mikä hyvä työ onkaa

Iainen saksalaisten joukossa! Sen ver

myyttä kuin on päässä pellavuutta,
sineä: esprit'n puule kasr oissa. sanas.

teessal laiska venyttely, saksalainen

täytymistarve, joka ei seuraa liiasta

r?Martin Heidegger, Nietzsche. Der Eur
Nihilisnius (1940). (ksulrtttusgabe, Bcl.
Petra Jaeger; Klostermann, Frankfurt/M. l
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Tellainen kaikuluotaus kartoittaa kasitteel-

listämisen pohjamuotoja, tällainen havain-

nointi taltioi kasitteellistamisen yhteisöllisia

seuraamuksia. Psykologismin tai sosiologis-

min sijasta Nietzsche saattaa paremminkin

syyllistyä filosofeille tyypilliseen teoreetti-

seen valloituspolitiikkaan, ellei sitten kun-
nostautua filosofiaan ankkuroidussa moni-

alaisuudessa.

Mikä voisi olla saavutuksen anti? Voiko

modernista päihdetutkimuksesta, -politiikas-

ta, -ongelmasta tai -hoidosta tietämättömältä

teoreetikolta, joka ei edes sen kummemmin

sekoillut tai sekakäyttänyt, oppia yhtaan mi-

tään? Miksi ylimalkaan filosofoida mausteis-

ta, yrteistä, rohdoista, viinistä, tupakasta, vii-
nasta, kamasta?

Paihdekysymyksissäkin tiedon hankkimi-

nen, tuottaminen, käsitteleminen ja kayttami-

nen kytkeytyy viime kädessä käsitteenmuo-

dostukseen, käsittämiseen. Filosofia on käsit-

teiden luomiseen ja purkamiseen keskittynyt
erikoistaito. Filosofinen ote merkitsee tieto-
jen ja tietokäsitysten vastavuoroista kasitteel-

listä työstöä. Sikeli myös päihdeproblematii-
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hilism: Nietzsche and narcotic substances
(Huumasta nililßmän: Nietzsche ja pöihteet)

Philosophical reflet'lion on nart'otit's is scarle -
at least among philosophers. Amongst W'estern

thinkers who do not generally take an interest in
the problematic of intoxication, Friedrich Nietz-
sche stantls out as a notable exception. His massive

literary output - books, notes, letters - features a

confrontation both persistent and multifaceted
with the issues of drugs and delirium. Suryrisingly,
however, his contributions in this field have passed

very much unnoticed.
Nietzsche starled out by conceptualizing some-

thing he discovered in the early Greeks as the

"Dionysian". Although he focused on tragedy and the

tragic type of thinking rather than sexuality or wine
cult, likewise related to the worship of Dionysus, he

chose for this whole notion the epithet of Rausch

(intoxication). What was special about the Creeks,
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kasta osalliset ovat kuka nilkkojaan, kuka

kurkkuaan tai korviaan myöten filosofisissa

ongelmissa. On parempi osata oman maaston-

sa erityispiirteet kuin eksya yhä uudestaan.

Oppiminen tosin edellyttänee juuri eksymis-

tä.

Nietzschen kasitteellistämista koskeva

avaintyö oli nihilismi. Merkillistä kylla han

loi tämän käsitteen ja kasitteellisyyden ky-

seenalaistajan paihteita koskevan hahmotus-

työnsä lähituntumassa. Niin kuin huumaantu-

misen kokemuksellisessa tilassa, myös nihi-

Iismin dekadentissa ajattelullisessa tilantees-

VAIV

sa käsitteellistämiskyky katoaa äkillisesti .
erontekotaidon myötä. Kroonistuessaan se vie lulkr,ro-uun paihteiden käyttöön ja pl

kaiken merkityksellisyyden, mielekkyyden ja riippuvuuksiin liittyy usein muita psykii

arvokkuuden häviämiseen. Ainoa mahdolli_ sairauksia. Tavallisin lisävaiva on riipp

suus on tehdä kasitteellistämisestä paras ko- den leviäminen päihteestä toiseen t,

kemuksellinen ilo. osallinen muista nautin- päihteiden sekakäyttti. Myös masen

noista. niin ettei sitä tarvitse abstrahoida tai suus, ahdistuneisuus ja persoonallisuus

huumata pois. öt ovat yleisia hoitoon hakeutuvilla poti
Paihderiippuvaisten itsemurhakuolleisr

Abstrakti ajanelu on monille rasire, - minulle, nr- luljo' 
yleisempää kuin muilla' ja valta

vinä päivinä, juhla ja 6rr-"-fNlAAS 
-iA 

iliö1, itsemurhayrityksistä liittyy paihteide

KSA i1, 463). Iaakkeiden kayttoa. Eniten muita psyyl
hairioita todetaan huumausaineiden k
jilla ja päihteiden sekakayttajilla. Heid

according to Nietzsche, was their mastery of t1.," *16 vallisin diagnoosinsa on asosiaalinen pt

and delirious powers in the service of cultural re- nallisuushairiö. Laittomien tai muutel
production. heksuttujen päihteiden kayttajiksi valil

In sharp contrast * trl::* :,jtt1:1",*t niitä, joiclen on muurenkin vaikea sop
plored conlemporary Europe as heing losl in

dmnken brutalities. Ni"t^"t" was iust a's eag", to yhteiskunnan sääntöihin' Mielentervt

draw from medical statistic.s as to apply the vocab- hairioiden lisäksi päihteiden kayttO al
ulary ofnarcoticism to all kinds ofsocial and psy- monille somaattisille sairauksille ja ta1
chological phenomena. The Moderns seemed.t0 mille.
him not only unable lo lake their lessons lrom the

Ancients but ruthless enough to establish their Kansanterveyden kannalta nikotiiniri
corrupt habits on a global scale. vuus on merkittävin paihdehaitta seka li

This distinction articulated, Nietzsche's critical lynssn sairastavuuden että kuolleisu
discourseondrugsisdividedi',l:f""",:Iplem€n, vuoksi. Tupakointi tappaa vielä varmer
tary dimensions. lt is through th. prohlematic oJ ,.
intoxication that he mana!ä; ;il; ';;h [* 

kuin juopottelu' A]koholistin nikotiiniri

questions of his enterprisÄs the nature and use 0l vuutta pidetään niin luonnollisena asian
knowledge, the stature of morality, the fate of the tei siihen päihdehoitopaikoissakaan kiir
arts and the ideological 

^link's 
of all intellectual ta juuri mitään huomiota. Kuitenkin t

efforts. The l-,as ic motlel of exc i lut ion and add icl ion .

proves to be an effective;;;i;i;.j;i;;i,;;;;. 'ään' että riippuvuutta aiheuttavan ai' )iäyttö lisää todennäköisyyträ retkahraa r
tahansa muuhun aineeseen. Psykiatriste
tilaiden tupakointi on jäänyt vielä vähen
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