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Helsingin yliopiston arabian 
kielen ja islamin tutkimuksen 
professori Jaakko Hämeen-Ant-
tila on julkaissut mielenkiintoi-
sen teoksen huumeiden kult-
tuurihistoriasta. Kirjan sisä-
kannessa professori on istutet-
tu lentävän maton kyytiin. Tri-
pillä siis ollaan.

Matka alkaa tutustumisel-
la oopiumin ja hasiksen histo-
riaan arabialais-islamilaisessa 
maailmassa ennen uuden ajan 
alkua. Lääkekäytössä nämä ai-
neet olivat tunnettuja jo hyvin 
varhain, mutta nautintoaineena 
ne alkoivat levitä vasta 1100-lu-
vulta eteenpäin. Hasis, joka 
nautittiin syömällä, oli köyhän 
kansan huume. Varakkaampien 
suosiossa oli oopiumi, jota käy-
tettiin hienoissa juhlissa ja illa-
nistujaisissa. Viini luokiteltiin 
ylellisyysaineeksi, johon varaa 
ei ollut kuin rikkaimmilla kan-
sankerroksilla. 

Yhteiskunnan suhtautumi-
sen määrittäminen huumeisiin 
oli hankalampaa kuin alkoho-
liin. Kun hasiksen ja oopiumin 
käyttö nautintoaineena ei ol-
lut tunnettua vielä ensimmäi-
sellä vuosituhannella, Koraa-
ni ei tuomitse niitä yhtä yksise-
litteisesti kuin viinin juomisen. 
Kirjanoppineilla olikin näin 
täysi työ löytää selkeitä ohjei-
ta oikeista menettelytavoista. 
Useimmiten huumeiden käyttö 
kuitenkin hyväksyttiin hiljaises-
ti. Varmoista lähteistä on pulaa, 
mutta käytännössä hasiksen ja 
oopiumin satunnainen käyttö 
lienee ollut suhteellisen yleistä, 
mutta riippuvuuskäyttö harvi-
naisempaa. Tarinoita ja runoja 
hyväksi käyttäen Hämeen-Ant-

tila kuvaa aikakauden paikallis-
ta huumedebattia. Mielenkiin-
toista on havaita siinä hyvinkin 
samanlaisia teemoja kuin myö-
hemmässä länsimaisessa huu-
mekeskustelussa. Esimerkkinä 
mainittakoon näkemys, että al-
koholin käyttö ruokkii aggres-
siivista ja väkivaltaista käyttäy-
tymistä, kun taas hasiksen vai-
kutukset ovat pikemminkin 
rauhoittavia. 

Avausjakson jälkeen lennäh-
detään länsimaiseen kulttuu-
ripiiriin, ja jatkossa keskity-
tään pääosin tarkastelemaan si-
tä, miten huumeita on käytet-
ty taiteilijoiden keskuudessa ja 
miten taiteilijoiden huumeko-
kemuksia on kuvattu länsimai-
sessa kirjallisuudessa.  Aikaja-
na ulottuu 1700-luvun lopulta 
1960-luvun alkuun. Oopiumin 
ja hasiksen lisäksi mukaan tule-
vat myös ilokaasu, kokaiini, sie-
net, meskaliini, LSD ja heroiini.

1800-luvun Englannissa oo-
piumi oli yleinen aine kansan-
lääkinnässä. Sitä käytettiin mo-
niin erilaisiin vaivoihin ja kolo-
tuksiin sekä muun muassa las-
ten nukuttamiseen. Päihdekäyt-
tö oli vähäistä, ja se rajoittui lä-
hinnä köyhimpiin kansanker-
roksiin, jotka saattoivat naut-
tia oopiumia hinnaltaan kal-
liimman alkoholin korvikkee-
na. Oopiumin vaikutuksiin 
ja käyttötapoihin tutustutaan 
historian ehkä tunnetuimman 
huumekirjan Thomas de Quin-
ceyn Confessions of an Opium 
Eater (1822, suom. 2007) kaut-
ta. Hämeen-Anttila selostaa 
seikkaperäisesti de Quinceyn 
kokemia oopiumin käytän ilo-
ja ja tuskia sekä tarkastelee hä-

nen suhdettaan joihinkin mui-
hin oopiumista kirjoittaneisiin 
kirjailijoihin (Coleridge, Wilde 
ja Dickens). Samalla hän selos-
taa yhteiskunnan asenteiden vä-
hittäistä muuttumista tultaessa 
kohti uutta vuosisataa, jolloin 
oopiumi alettiin nähdä vakava-
na yhteiskunnallisena ongelma-
na. Hämeen-Anttila korostaa, 
että kyseessä oli nimenomaan 
lääketieteen ja lääkärien am-
mattikunnan vahvistumiseen 
sekä uusien korvaavien lääkeai-
neiden markkinoille tuloon liit-
tyvä asennemuutos, riippuvuus 
tai muut ongelmat eivät olleet 
lisääntyneet.

Hasikseen tutustuminen aloi-
tetaan ranskalaisen sivistyneis-
tön piiristä. Tohtori Moreaun 
järjestämiin illanistujaisiin osal-
listui muun muassa Théophile 
Gautier, joka julkaisi niistä laa-
jalti tunnetun kertomuksensa 
Le Club des Hachichins vuon-
na 1846. Hämeen-Anttilan 
tarkempaan luentaan valikoi-
tuu kuitenkin amerikkalaisen 
Fitz Hough Ludlowin vuonna 
1857 julkaistu omaelämänker-
rallinen kannabiskirjallisuuden 
klassikko The Hasheesh Eater 
(suom. 2008). Ludlowin näyt 
olivat hurjia, mutta niin olivat 
annoksetkin. Nautintatapa oli 
vielä tuolloinkin syöminen eikä 
polttaminen, kuten se nykyisin 
pääasiassa on.

Samaan tapaan käsitellään 
muiden tarkasteluun valittujen 
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aineiden avaamia merkitysmaa-
ilmoja. Meskaliinin vaikutusten 
kuvaamisessa Aldous Huxleyn 
The Doors of Perception (1954) 
on tietenkin keskeinen, ja ko-
kaiinin kohdalla pistäydytään 
Freudin vastaanotolla ja ker-
rotaan Coca-Colan tarina. Tä-
män päivän näkökulmasta mie-
lenkiintoista on, että Suomea 
viime vuosina puhuttanut ilo-
kaasun viihdekäyttö nousi suo-
sioon ensimmäisen kerran Eng-
lannissa jo 1700- ja 1800-luku-
jen vaihteessa. Romanttisten, 
eksoottisia kokemusmaailmo-
ja estetisoivien kuvausten vas-
tapainoksi tarkastellaan lopuk-
si lyhyesti William Burroughsin 
omaelämänkerrallista romaania 
Junky (1953, suom. 2003). Se 
on huumeaddiktin elämäntavan 
kuvauksena kiistaton klassikko 
– minusta itse asiassa paras huu-
meista koskaan kirjoitettu kirja!

Jaakko Hämeen-Anttila kir-
joittaa hyvin, teksti on elä-
vää ja sillä on selkeä juoni. Lu-
kuelämyksenä kirja on nautitta-
va ja ajatuksia herättävä. Tekijä 
on paneutunut asiaansa hyvin, 
mutta myös joitakin asiavirhei-
tä löytyy. Esimerkiksi marihua-
nan koostumuksessa olisi pitä-
nyt mainita myös kasvin kukin-
to. Itse asiassa varsinkaan koti-
kasvattajia eivät lehdet ja varren 
osat enää edes kiinnosta. 

Hämeen-Anttila toteaa, että 
Burroughsilta toisin kuin aikai-
semmin käsitellyiltä kirjailijoil-
ta ei löydy huumenäkyjen ku-
vauksia. Ei ehkä niinkään Nis-
tistä, mutta roppakaupalla hä-
nen toisesta huumeklassikos-
taan Alaston lounas (Naked 
Lunch, 1959). Tässä tullaan 
myös Hämeen-Anttilan meto-
diseen ongelmaan. Hän tote-
aa aivan oikein, että Burroughs 
edustaa muutosta huumekult-
tuurissa, mutta tätä muutosta 

ei voi enää tavoittaa yhden kir-
jailijan yhden teoksen avulla. 
Burroughsin rinnalle luentaan 
olisi pitänyt ottaa beatkirjaili-
jat laajemminkin, esimerkik-
si Allen Ginsbergin runo Huu-
to (Howl, 1955) ja Ken Kesyn 
ja Merry Prangsters kollektii-
vin toiminta.  Itse asiassa tämä-
kään ei tavoittaisi huumekysy-
myksen kulttuurista muutosta 
kuin joiltakin osin. Kirjallisuu-
den tarkastelun rinnalle tarvit-
taisiin laajempi populaarikult-
tuurin luotaus, joka sisältäisi ai-
nakin musiikin (esim. juuri jou-
lun alla menehtyneen Lou Ree-
din tuotanto ja lukemattomat 
muut artistit), elokuvat (esim. 
Easy Rider) ja festivaalit (esim. 
Woodstock). 

Hämeen-Anttila ei ulota var-
sinaista kulttuurihistoriallista 
tarkasteluaan 1960-luvulle ja 
näin esimerkiksi se, missä mää-
rin de Quinceyn ja Ludlowin 
töillä on relevanssia nykyaikaan, 
jää hyvin pitkälti pohtimatta. 
Hän toteaa, että muun muas-
sa käyttötapojen muutoksen ja 
uusien aineiden vuoksi vertai-
lua ei voida suoraan tehdä. It-
se olisin taipuvainen ajattele-
maan, että 1950- ja 1960-lu-
ku muodostavat myös kulttuu-
risesti niin selkeän katkoskoh-
dan, että historiallisiin jatku-
moihin on syytä suhtautua suu-
rin varauksin. Tähän on oleel-
lisesti vaikuttanut myös nyky-
aikaisen huumekontrollin syn-
ty, jonka kehitys linjattiin vuo-
den 1961 huumausaineyleisso-
pimuksessa.

Hyvä kirja sisältää selkeän 
johtoajatuksen. Hämeen-Antti-
lan teesi on, että yhteiskunnalli-
nen huumeongelma on kehitty-
nyt varsinaisesti vasta huumei-
den kriminalisoinnin myötä. 
”Lainsäädännön tuominen mu-
kaan huumekysymykseen rik-

koi sosiaalisen kontrollin: huu-
meidenkäyttäjästä tuli rikolli-
nen, joka joutui yhteiskunnan 
ulkopuolelle”, hän kirjoittaa  ja 
toteaa, että tilanteesta on hyöty-
nyt vain järjestäytynyt huume-
rikollisuus. On selvää, että kan-
sainvälinen huumekontrolli ei 
ole saavuttanut tavoitteitaan ja 
että kieltopolitiikka on luonut 
kasvualustan laittomalle kau-
palle. Sitä on kuitenkin hanka-
lampi sanoa, millä tavoin kehi-
tys olisi ollut erilainen, jos poli-
tiikka olisi valittu toisin. Olisi-
ko toisenlainen politiikka kyen-
nyt ehkäisemään 1960-luvulla 
käynnistyneen huumausainei-
den käytön yleistymisen? Oli-
siko haittoja kertynyt vähem-
män? Kuka huumekaupasta oli-
si silloin hyötynyt? 

Näihin kysymyksiin lienee 
mahdotonta vastata, mutta on 
hyvä muistaa, että esimerkik-
si silloin kun LSD alkoi levi-
tä, se oli vielä laillista tavaraa ja 
esimerkiksi Timothy Leary ti-
lasi sitä ”opetuslapsilleen” suu-
ria määriä suoraan lääketehtaal-
ta, missä aineen keksijä Alfred 
Hofmann työskenteli. Vähän 
samankaltainen on tilanne tä-
nään niin kutsuttujen muunto-
huumeiden kohdalla: uusia ai-
neita yritetään kieltää sitä mu-
kaa kuin niitä käytössä ilmenee. 
Epävarmaa on myös se, kuin-
ka hyvin tunnemme huumei-
den käytön haitat yhteisöissä 
ennen huumekontrollin alkua. 
Tavallisestihan se menee niin, 
että ongelmat tulevat näkyviksi 
vasta sitten kun ilmiöt sellaisik-
si määritellään. Joka tapauksessa 
kysymys huumepolitiikan linja-
uksista on tällä hetkellä erittäin 
ajankohtainen, kun Coloradon 
ja Washingtonin osavaltiot ja 
Uruguayn valtio ovat päättäneet 
laillistaa kannabiksen myynnin.

Se että kirja inspiroi vasta-
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kommentteihin ja jatkopoh-
dintoihin on luettava teoksel-
le ansioksi. Keskustelu huume-
kysymyksistä syvenee, kun sii-
hen tuodaan mukaan erilai-
sia näkökulmia. Hämeen-Ant-
tilan teos on tässä suhteessa ar-
vokas lisä alan suomenkieliseen 
kirjallisuuteen. Yhdessä asias-
sa olin kuitenkin teokseen pet-
tynyt. Kun arabian kielen ja is-

lamin tutkimuksen professori 
kirjoittaa kirjan huumeista, oli-
sin odottanut, että tuo nimen-
omainen kulttuuripiiri painot-
tuu analyysissa. Nyt islamilai-
sen maailman kuvaus jää pel-
kästään avausjaksoon, joka se-
kin ulottuu vain uuden ajan 
kynnykselle. Olisi ollut tavatto-
man mielenkiintoista lukea ti-
lanteen muotoutumisesta uu-

della ajalla ja esimerkiksi siitä, 
minkälaisten käänteiden ja tul-
kintojen kautta suvaitsevaisuu-
desta on päädytty ankariin ran-
gaistuksiin ja jopa huumerikol-
listen kuolemantuomioihin, 
kuten esimerkiksi Iranissa. Tä-
mä olisi myös tuonut mielen-
kiintoisen lisän huumekrimina-
lisoinnin tarkasteluun. 

Politiikkavalinnat eivät ole sai-
rauksien välittömiä syitä. Ne 
eivät kuulu esimerkiksi sydän-
sairauksien etiologiaan, eivät-
kä ne selitä esimerkiksi haital-
lisen stressin yhteyttä sydänsai-
rauksiin. Politiikkavalinnat ovat 
sen sijaan merkittäviä sairauksi-
en syiden syitä. Ne määrittävät 
vahvasti esimerkiksi sitä, kenel-
lä on kasvanut riski kokea hai-
tallista stressiä. Kirjassaan The 
Body Economic – Why Austeri-
ty Kills David Stuckler ja San-
jay Basu esittävät, että politiik-
kavalinnat perustuvat näytön si-
jaan usein ideologioihin. Heil-
le myös leikkaukset edustavat 
ideologiaa, jonka tietyt intres-
sitahot pyrkivät paikoin esittä-
mään ainoana vaihtoehtona ta-
loudellisessa laskusuhdanteessa 
tai muussa kriisitilanteessa. Kir-
joittajat lupaavat osoittaa, että 
leikkaukset ovat vain yksi vaih-
toehto, ja usein huono sellai-
nen. Näytön he rakentavat his-
toriallisten tapahtumien tarjo-
amien luonnollisten koeasetel-
mien varaan, vertaamalla eri po-

litiikkavalintoja ja niiden seura-
uksia.

Ensimmäiset löydökset kos-
kevat Yhdysvaltojen 1930-lu-
vun lamaa. Stuckler ja Basu pe-
rehtyivät ajankohtaa koskeviin 
kansanterveystilastoihin ja huo-
masivat, että kuolleisuus ei la-
ma-aikana suinkaan lisääntynyt 
kaikkialla Yhdysvalloissa. Päin-
vastoin, osa ihmisistä tuli entis-
tä terveemmiksi. Ratkaisevan 
eron tekivät New Deal -ohjel-
maan kuuluneet laajamittaiset 
taloudelliset ja sosiaaliset uudis-
tukset, jotka tarjosivat miljoo-
nille laman runtelemille yhdys-
valtalaiselle työtä ja asunnon. 
Stuckler ja Basu löysivät tilas-
tollisesti merkitsevän yhteyden 
ohjelmaan kussakin osavaltios-
sa käytetyn rahamäärän ja väes-
tön terveyden paranemisen vä-
liltä. Yhteys säilyi, vaikka usei-
ta  useita demografisia ja so-
sioekonomisia tekijöitä vaki-
oitiin. Ei-kansanterveydellisis-
tä lähtökohdista luotu ohjelma 
alensi esimerkiksi infektiotau-
tien, lapsikuolleisuuden ja itse-

murhien määrän siihen panos-
taneissa osavaltioissa alemmalle 
tasolle kuin samalta tasolta läh-
teneissä osavaltioissa, joissa oh-
jelmaan ei panostettu.         

Seuraavat löydökset koske-
vat Neuvostoliiton hajoami-
seen liittyneitä politiikkavalin-
toja. Venäjän valintaa voidaan 
Stuclerin ja Basun mukaan ni-
mittää šokkiterapiaksi. Siihen 
kuului laajamittainen talouden 
vapauttaminen valtion ottees-
ta sekä mittava yksityistämis-
ohjelma, jotka molemmat py-
rittiin toteuttamaan huomat-
tavan nopeassa tahdissa, pää-
osin yhden ainoan vuoden ai-
kana. Šokkiterapian myötä Ve-
näjän bruttokansantuote puto-
si viidessä vuodessa 30 prosent-


