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!  Myönnän mielipiteekseni, Demea vastasi, että tavallaan jo-
kainen ihminen tuntee uskon totuuden omassa rinnassaan, ja 
hänen tietoisuutensa typeryydestään ja kurjuudestaan pikem-
min kuin mikään järkeily johtaa hänet etsimään suojelusta olen-
nolta, josta hän ja koko luonto ovat riippuvaisia. Elämäntarinan 
parhaimmatkin kohtaukset ovat niin ahdistavia tai niin ikäviä, 
että tuleva elämä on edelleen kaikkien toiveidemme ja pelko-
jemme kohde. Katsomme lakkaamatta eteenpäin ja ponniste-
lemme rukouksien, palvonnan ja uhrien avulla lepyttääksemme 
nuo tuntemattomat voimat, joiden tiedämme kokemuksesta 
pystyvän koettelemaan ja sortamaan meitä niin kovin. Kuinka 
kurjia olentoja olemmekaan! Mitä apukeinoja meillä olisi elä-
män lukemattomien vastoinkäymisten edessä, ellei uskonto tar-
joaisi sovitusmenetelmiä ja lepyttäisi noita kauhuja, joilla meitä 
alituisesti kuohutetaan ja kidutetaan?
"  Olen tosiaan vakuuttunut, Filon sanoi, että paras ja itse 
asias sa ainoa menetelmä tuottaa itse kullekin asianmukainen 
uskon tunto on ihmisten kurjuuden ja pahuuden osuva kuvaa-
minen. Ja siihen tarvitaan pikemminkin kaunopuheisuutta ja 
voimakasta kuvastoa kuin järkeilyä ja argumentteja. Onko ni-
mittäin välttämätöntä todistaa sitä, minkä jokainen tuntee sisäl-
lään? Välttämätöntä on vain saada meidät tuntemaan se, sisäi-
semmin ja herkemmin, jos mahdollista.
#  Ihmiset tosiaan, Demea vastasi, ovat kyllin vakuuttuneita 
tästä suuresta ja melankolisesta totuudesta. Elämän kurjuus, 
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ihmisen onnettomuus, luonteemme yleinen turmelus, huvi-
tuksista, rikkauksista ja kunniasta saatava tyydytystä tuotta-
maton nautinto; näistä fraaseista on kaikissa kielissä tullut 
melkein mietelauseenomaisia. Kukapa voi epäillä sitä, mitä 
kaikki ihmiset julistavat oman välittömän tunteensa ja koke-
muksensa pohjalta?
$  Tässä asiassa, sanoi Filon, oppineet ovat täsmälleen samaa 
mieltä rahvaan kanssa. Kaikessa kirjallisuudessa, sekä pyhässä 
että maallisessa, ihmisen kurjuutta on korostettu niin pateetti-
sen kaunopuheisesti, että innoituksena voi olla vain suru ja me-
lankolia. Runoilijat tulvivat tämänluonteisia kuvia, kun he pu-
huvat tunteen täyteydestä, ilman oppirakennelmaa, ja heidän 
todistuksellaan on niin ollen enemmän arvovaltaa. Aina Home-
roksesta tohtori YoungiinHI koko runoilijoiden innoittunut hei-
mo on vaistonnut, ettei mikään muu asioiden eduskuva sopisi 
jokaisen yksilön tunteeseen ja havaintoihin.
%  Mitä auktoriteetteihin tulee, Demea vastasi, niitä sinun ei 
tarvitse etsiä. Katso ympärillesi täällä Kleanthesin kirjastossa. Us-
kaltaudun väittämään, että lukuun ottamatta kemian tai kasvi-
tieteen kaltaisia yksittäistieteitä käsitteleviä kirjailijoita, jotka 
eivät kirjoita ihmiselämästä, lukemattomien kirjailijoiden jou-
kossa on tuskin ainoatakaan, jota ihmisen kurjuus ei olisi kir-
voittanut valittamaan ja tekemään tunnustuksia ainakin jossa-
kin katkelmassa. Ainakin todennäköisyys puoltaa sitä täysin, ja 
sikäli kuin muistan, yksikään kirjailija ei koskaan ole ollut niin 
kohtuuton että kieltäisi kurjuuden.
&  Sinun täytyy antaa minulle anteeksi, sanoi Filon, mutta 
Leibniz on kieltänyt sen, ja hän on ehkä ensimmäinenHJ, joka 
uskaltautui kannattamaan niin rohkeaa ja paradoksaalista mieli-
pidettä. Ainakin hän oli ensimmäinen, joka teki siitä 5loso5sel-
le järjestelmälleen keskeisen.
'  Ja ollessaan ensimmäinen, vastasi Demea, eikö hän ehkä ole 
vaistonnut virhettään? Onko tämä nimittäin aihe, jonka tii-
moilta 5loso5t voivat väittää tekevänsä löytöjä etenkin niin 
myöhäisenä ajankohtana? Ja voiko kukaan toivoa pelkällä kiis-
tämisellä (sillä järkeilyä aihe ei juuri salli) kumoavansa ihmis-
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kunnan yhtenäisen todistuksen, joka perustuu tolkkuun ja tie-
toisuuteen?
(  Ja miksi ihminen, lisäsi hän, teeskentelisi saaneensa vapau-
tuksen kaikkien muiden eläinten arvasta? Usko minua, Filon, 
koko maailma on kirottu ja saastutettu. Kaikkien elävien olen-
tojen kesken käydään alituista sotaa. Välttämättömyys, nälkä ja 
tarve kiihottavat vahvoja ja rohkeita, pelko, ahdistus ja kauhu 
liikuttavat heikkoja ja sairaita.  Elämään astuminen tuottaa ah-
distusta vastasyntyneelle lapselle ja sen kurjalle vanhemmalle. 
Heikkous, voimattomuus ja ahdinko ovat mukana elämän jo-
kaisessa vaiheessa, ja lopulta se päättyy tuskaan ja kauhuun.
)  Tarkkaile myös, sanoo Filon, luonnon omituisia temppuja, 
joilla se katkeroittaa jokaisen elävän olennon elämää. Vahvem-
mat metsästävät heikompia ja pitävät ne alituisessa kauhussa ja 
ahdistuksessa. Heikommat taas metsästävät vahvempia ja pii-
naavat ja kiusaavat niitä herpaantumatta. Ajattele hyönteisten 
luvutonta rotua. Ne joko sikiävät eläimen iholla tai lentelevät 
ympäriinsä ja pistelevät sitä. Näillä hyönteisillä taas on vielä it-
seään vähäisempiä hyönteisiä, jotka kiduttavat niitä. Ja niin joka 
suunnassa, edessä ja takana, ylä- ja alapuolella jokaista eläintä 
ympäröivät viholliset, jotka lakkaamatta tavoittelevat sen kur-
juutta ja tuhoa.
!*  Ihminen yksin, sanoi Demea, tuntuu olevan osittainen 
poikkeus tästä säännöstä. Yhdistymällä yhteisöksi hän voi ni-
mittäin helposti hallita leijonia, tiikereitä ja karhuja, jotka voi-
vat suuremman voimansa ja ketteryytensä ansiosta luonnostaan 
metsästää häntä.
!!  Päinvastoin, pääosin juuri tässä, huudahti Filon, luonnon 
yhtäläiset ja tasa-arvoiset maksiimit näkyvät parhaiten. Pitää 
paikkansa, että ihminen voi liittoutumalla voittaa kaikki todelli-
set vihollisensa ja nousta koko luodun eläinkunnan herraksi, 
mutta eikö hän välittömästi nostata itselleen kuvitteellisia vihol-
lisia, mielikuvituksensa demoneja, jotka riivaavat häntä taikaus-
koisella kauhulla ja hävittävät elämästä kaiken nautinnon? Hän 
kuvittelee, että hänen nautintonsa on niiden silmissä rikos: hä-
nen ruokansa ja leponsa pahastuttavat ja loukkaavat niitä, jopa 
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hänen nukkumisensa ja unensa tarjoavat uusia ahdistuneen pe-
lon aineksia, ja jopa kuolema, hänen pakopaikkansa kaikilta 
muilta vitsauksilta, tarjoaa vain loputtomien ja lukemattomien 
murheiden kammoa. Edes susi ei kiusaa arkaa laumaa pahem-
min kuin taikausko kurjan kuolevaisen ahdistunutta rintaa.
!"  Ota sitä paitsi huomioon, Demea, että juuri tuo yhteisö ja 
yhteiskunta, jonka avulla kukistamme nuo villipedot, luonnol-
liset vihollisemme, nostattaa vastuksiksemme ties mitä uusia 
vihollisia. Mitäpä murhetta ja kurjuutta se ei aiheuttaisi? Ihmi-
nen on ihmisen suurin vihollinen. Sorto, epäoikeudenmukai-
suus, halveksunta, häväistys, väkivalta, kansankiihotus, sota, 
panettelu, petos, huijaus; niillä ihmiset kiduttavat toinen toi-
siaan, ja pian he hajottaisivat muodostamansa yhteiskunnan, 
elleivät he kammoaisi vielä suurempia vaivoja, joita heidän ha-
jaantumisestaan koituisi.
!#  Mutta vaikka nämä eläinten, ihmisten, kaikkien kimp-
puumme käyvien luonnonvoimien ulkoiset loukkaukset, De-
mea sanoi, muodostavat kammottavan vitsauksien luettelon, ne 
eivät ole mitään verrattuna niihin, jotka kumpuavat itsestämme, 
mielemme ja ruumiimme rauhattomuudesta. Kuinka moni riu-
tuukaan tautien kiduttamana! Kuule suuren runoilijan pateetti-
nen luettelo:

ja sappikivi, mätäpaiseet, ähky,
ja riivajainen, tylsämielisyys,
kuuhulluus, hivuttava näivetys,
ja vesitauti, hirvittävä rutto,
ajokset, pöhötys ja nivelsärky.
Ja julma oli voihke; Epätoivo
luo saapui jokaisen ja sairaat hoiti;
ylinnä häilyi keihäs Kuoleman,
mut iskuaan hän säästi, vaikka moni
kuin jumalaa huus auttajakseen häntä.HH

!$  Mielen häiriöt, Demea jatkoi, ovat tosin salaisempia, mutta 
ehkä ne ovat yhtä lohduttomia ja kiusallisia. Katumus, häpeä, 
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ahdistus, raivo, pettymys, pelko, apeus, epätoivo; kuka on kos-
kaan saanut kulkea elämän läpi saamatta näitä julmia kidutta-
jia kimppuunsa? Monetko ovat tuskin koskaan tunteneet pa-
rempia tuntemuksia? Vaiva ja köyhyys, joita kaikki niin 
kammoavat, ovat suuren enemmistön varma kohtalo, ja ne 
harvat etuoikeutetut, jotka saavat nauttia mukavuudesta ja 
ylenpalttisuudesta, eivät koskaan saavuta tyytyväisyyttä tai to-
dellista onnea. Kaikki elämän hyvä yhdessä ei tekisi ihmistä 
kovin onnelliseksi, mutta kaikki vitsaukset yhdessä tekisivät to-
della kurjimuksen, ja mikä tahansa yksittäinen vitsaus melkein 
riittää (ja kuka voi olla vapaa kaikista?), ei, usein yhden hyvän 
puuttuminen (ja kuka voi omistaa kaikki?) riittää tekemään 
elämän elinkelvottomaksi.
!%  Jos tähän maailmaan pistäytyisi yhtäkkiä muukalainen, esi-
merkiksi sen vitsauksista näyttäisin hänelle sairaalan täynnä tau-
teja, vankilan tupaten täynnä pahantekijöitä ja velallisia, raato-
jen peittämän taistelukentän, valtamereen uponneen laivaston 
sekä tyrannian, nälänhädän tai ruton piinaamana kituvan kan-
sakunnan. Minne minun pitäisi ohjata hänet näyttääkseni hä-
nelle elämän iloisen puolen ja antaakseni hänelle käsityksen sen 
nautinnoista? Tanssiaisiin, oopperaan vai hoviin? Hän voisi pe-
rustellusti ajatella, että näytän hänelle vain ahdistuksen ja surun 
moninaisuutta.
!&  Noin iskeviä esimerkkejä ei käy vältteleminen kuin puolus-
tuspuheilla, jotka pahentavat syytöstä entisestään, sanoi Filon. 
Kysyn, miksi kaikki ihmiset kaikkina aikakausina ovat lakkaa-
matta valittaneet elämän kurjuutta?… Heillä ei ole perusteltua 
syytä, sanoo yksi: valitukset kumpuavat vain siitä, että he ovat 
taipuvaisia tyytymättömyyteen, nurkumiseen ja ahdistukseen… 
Ja minä puolestani vastaan: voiko kurjuudelle olla varmempaa 
perustaa kuin moinen onneton luonteenlaatu?
!'  Mutta jos he todella olisivat niin onnettomia kuin väittävät, 
sanoo vastustajani, miksi he jatkavat elämistä? 

Tyytymätön elämään, kuolemaa pelkääväHK.
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