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Ahavath Israel

Kuinka oikeassa oletkaan ettei minulla ole tuollaista rakkautta ja tähän on kaksi syytä. Ensinnäkään, en ole koskaan 

elämässäni rakastanut yhtäkään kansaa tai kollektiivia. En sen enempää Saksan, Ranskan tai Amerikan kansaa, en 

työväenluokkaa tai mitään muutakaan, joka voitaisiin laskea tällaiseen uskollisuusluokkaan. Tosiasia on, että 

rakastan ainoastaan ystäviäni ja olen hyvin kykenemätön minkään muunlaiseen rakkauteen. 

Toiseksi tällainen rakkaus juutalaisiin tuntuisi minusta epäilyttävältä, koska olen itse juutalainen. En rakasta itseäni 

tai mitään mikä kuuluu olemiseni substanssiin […] En rakasta juutalaisia, enkä ”usko” heihin, minä kuulun tähän 

kansaan, luonnostaan ja tosiasiassa.
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Kirje Gershom Scholemille 20.7.1963



Tyttö vierailta mailta 

Das Mädchen aus der Fremde
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1. Ymmärtäminen 7.9. 

2. Rakkaus 14.9

3. Parvenu ja paaria   21.9

4. Totalitarismi ja ideologioiden logiikka 28.9 

5. Toimiva elämä – käytäntö, tuotanto ja uusintaminen 5.10

6. Yksityinen ja poliittinen vapaus 12.10

7. Tarina, perinne ja auktoriteetti 26.10 

8. Uusi alku ja poliittinen toiminta 2.11 

9. Banaali pahuus 9.11

10. Arvostelma 16.22
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3. Parvenu ja paaria 



Annetun (esi)politiikka
Totuus on etten ole koskaan yrittänyt olla mitään muuta tai millään muulla tavalla kuin olen, enkä ole koskaan 

tuntenut kiusausta tähän suuntaan. Se olisi kun sanoisi että olen mies enkä nainen – eli tiettyä hulluutta. 

Tiedän toki, että on olemassa ”juutalaisongelma” jopa tällä tasolla, mutta se ei ole koskaan ollut minun 

ongelmani, ei edes lapsuudessa. 

Juutalaisuus on elämäni kiistämätön tosiasia enkä ole koskaan halunnut muuttaa tai kieltää tällaisia asioita. 

On olemassa sellainen asia kuin perustava kiitollisuus kaikelle sille mikä on niin kuin se on, sille mitä on annettu 

eikä tehty, mikä on fysei eikä nomoi. 

Tietenkin tällainen asenne on esipoliittinen, mutta äärimmäisissä tilanteissa – kuten juutalaisen politiikan 

tilanteissa – sillä on välttämättä myös poliittisia seurauksia, vaikkakin ikään kuin negatiivisesti.” 
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Identiteettipolitiikka 

”Me tajuamme, että ainoat ihmiset, jotka välittävät meistä tarpeeksi työskennelläkseen 

johdonmukaisesti vapautuksemme puolesta, olemme me itse. Tämä keskittyminen itseämme 

koskevaan sortoon ilmenee identiteettipolitiikan käsitteessä. Uskomme, että syvällisin ja mahdollisesti 

kaikkein radikaalein politiikka nousee suoraan omasta identiteetistämme vastakohtana sille, että 

pyrkisi lopettamaan jonkun toisen sorron. Mustien naisten tapauksessa kyse on erityisen 

vastenmieliseksi, vaaralliseksi ja uhkaavaksi koetusta, ja siten vallankumouksellisesta käsitteestä. Sillä 

jos katsommepa mitä tahansa meitä edeltänyttä poliittista liikettä on päivänselvää, että näissä kuka 

tahansa muu, paitsi me itse, on enemmän vapautuksen arvoinen.” 
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Identiteetin politiikka ulkoa 

”Tiesin näyttäväni juutalaiselta. Näytin erilaiselta kuin muut lapset. Olin hyvin tietoinen tästä, 
mutta en tavalla, joka olisi saanut minut tuntemaan alemmuutta.” 

”Tajusin sen mitä olen siitä lähtien ilmaissut toistuvasti yhdellä lauseella: ”Kun sinua 
vastaan hyökätään juutalaisena, on sinun puolustettava itseäsi juutalaisena." Eikä suinkaan 
saksalaisena tai maailmankansalaisena tai ihmisoikeuksien haltijana tai jonkin muun 
perustalta vaan mitä voin tehdä konkreettisesti juutalaisena? 

”Mutta nyt juutalaisuuteen kuulumisesta oli tullut oma ongelmani. Ja oma ongelmani oli 
poliittinen. Puhtaasti poliittinen!”  
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Juutalaiskysymys?  

”Moderni juutalaiskysymys on peräisin valistuksesta; se oli valistusta eli ei-juutalainen maailma 
asetti sen. Sen muotoilut ja vastaukset ovat määrittäneet juutalaisten käyttäytymistä ja 
assimilaatiota/kotoutumista.” 

Lessing: järki ihmiskunnan ja suvaitsevaisuuden perustana

Romantiikka ja historismi: erityinen historia 

Humanismi: Sivistyskoulutus (Bildung) ja suvaitsevaisuus (Toleranz).

Juutalaiset saavat ja menettävät ainutkertaisen historian
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Valistus ja juutalaiskysymys (1932)



Salongit  

Lyhyt hetki Ranskan vallankumouksen jälkeen

Juutalaisista taloista henkisen maailman kohtaamispaikkoja

Sivistynyt persoonallisuus (gebildete Pesönlichkeit)

“Koska salonki oli sosiaalisesti neutraali tila se oli Berliinin juutalaisten 

ulottuvilla. Näiden sosiaalinen asema oli määrittelemätön, mutta he 

mukautuivat uuteen sosiaaliseen tilanteeseen hämmästyttävän nopeasti. 

Juutalaisten ei tarvinnut vapautua erilaisista yhteiskunnallisista siteistä sillä he 

olivat jo lähtökohtaisesti yhteiskunnan ulkopuolella. […] Kun juutalaisnaiset olivat 

emansipoituneet he olivat vapaita kaikista konventioista aina siinä määrin, että 

tätä on jopa vaikea kuvitella tänä päivänä.” 
Koivusalo: 10 käsitettä & Arendt
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Saksalaisen 
juutalaisnaisen elämä 

Habilitaatio projekti  

Saksalaisen juutalaisnaisen elämänkerta romantiikan ajalta

Kirjallisuussalonki romantiikan aikana

”Läheisin ystäväni, vaikka kuoli jo sata vuotta sitten”

1933 lähes valmis. Kaksi vikaa kappaletta Pariisissa 30-luvun lopussa

Julkaisu vasta 1958 
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Salongit ja kirjeenvaihto

Berliinin salongit

1808 kääntyy kristityksi ja naimisiin Karl August Varnhagenin kanssa 

Rahel Levi – Rahel Robert – Rouva  Varnhagen von Ense

Kar Varhagen toimittaa Rahelin kirjeet ja esseet 

• Rahel, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde (3 osaa, 1834)

• Galerie von Bildnissen aus Rahels Umgang (2 osaa 1836).
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”Viimeiset sanat”  

”Millainen historia! - Olen pakolainen Egyptistä ja Palestiinasta ja löydän teiltä apua, rakkautta ja 

huolenpitoa! . . . Ylpeällä ilolla ajattelen tätä alkuperääni ja kaikkea tätä yhteyttä kohtaloon, 

jonka kautta ihmiskunnan vanhimmat muistot liittyvät uusimpaan tilanteeseen, kauimpiin ajassa 

ja avaruudessa. 

Se mikä oli niin kauan elämässäni suurin häpeäni, pahin kärsimykseni ja epäonneni, että olin 

syntynyt juutalaiseksi, en nyt haluaisi mistään hinnasta olla menettänyt.”

Rahelin sanat kuolinvuoteella Karl August Varnhagen von Ensenin mukaan
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Rahel Varnhagen (Levin) 1771- 1833)
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Ei ole mitään mitä juutalainen 
ei voisi saavuttaa 

”Minulle kerrottiin ... että Varnhagen on nyt naimisissa pikku Levyn kanssa. 
Nyt vihdoin hänestä voi tulla lähettilään vaimo ja ylhäisyys. Ei ole mitään 

mitä juutalaiset eivät voisi saavuttaa.” 

”Tässä, kuten muuallakin, Wilhelm von Humboldt on aikansa paras, terävin 
ja ilkeämielisin juorujen lähde. Hän osui naulan kantaan vaikka ilmaisi 

asian pahanilkisimmin kuin olisi ollut tarpeen.” 
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13



Rahel pyrkyrinä (parvenu)   

”Jos juutalaiset halusivat osallistua 1800-luvulla yhteiskuntaan, heistä piti tulla 
pyrkyreitä/nousukkaita (parvenuita) par excellence. Ja varmastikin juutalaiset 
määrittivät nousukkaista noiden vuosikymmenien pätevimmät esimerkit. Rahelin 
oli esitettävä tämä osa puhtaasti, jos hän todella halusi olla esimerkki kaikesta 
”triviaalisuudesta”. Ja Rahelille, henkilölle, joka halusi esittää elämän itsensä 
kaikessa järisyttävässä ylevyydessään ja väistämättömässä mauttomassa 
banaalisuudessaan tämä oli varmasti jopa tärkeämpää kuin tuntea itsensä 
poikkeusyksilöksi.”
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Menestyksen palvonta 

”Kuten kaikki pyrkyrit, hän ei koskaan haaveillut muutoksesta huonoissa 
olosuhteissa, vaan siitä, että henkilöt muuttuisivat hänen edukseen niin, että 
kaikki paranisi kuin taikaiskusta. Pyrkyrin usein täysin hullu oman itsensä 
yliarviointi juontuu tästä kaikkien voimavarojen ja lahjojen valtavasta 
rasituksesta ja jännityksestä, jotka hänen on pantava peliin voidakseen kiivetä 
edes muutaman askelman yhteiskunnan portaikossa. Niinpä näin kovin 
vaikeasti saavutettu pieninkin menestys antaa hänelle itsekorostetun 
vaikutelman, että ”kaikki on mahdollista” ja vastaavasti pieninkin 
epäonnistuminen heittää hänet heti takaisin yhteiskunnallisen 
olemattomuuden syövereihin ohjaten hänet näin harharetkille palvomaan 
kaikkein mitättömintä menestystä.”
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Parodoksi ja Narri?  

”Ja kaikki se mikä minun piti ostaa tuollaisella yrityksellä, ei varsinaisesti ollutkaan 
olemassa minulle.”

Rehellinen parvenu, joka myöntää itselleen haluavansa vain epämääräisesti sitä 
mitä kaikilla on ja huomaa rehellisesti ettei koskaan ole itse asiassa halunnut 
mitään erityistä, on eräänlainen paradoksi. 

Nousukas (parvenu), joka kaipaa paaria olemassaoloaan, on porvarillisessa 
yhteiskunnassa narri. 
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Rouva Varnhagen von Ense
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Sisäinen kapina 

Rahelista sietämätöntä, että "minun on nyt kohdatta ihmiset ikään kuin en olisi 
mitään muuta kuin mieheni – ennen en ollut yhtään mitään ja se oli paljon."

”Mutta julkisesti hän ei halunnut olla narri tai paradoksi, ja siksi tarvitsi 
Varnhagenin tekemään itsestään rouva Friederike Varnhagen von Ensenin ja 
pyyhkimään pois koko hänen olemassaolonsa etunimeään myöten.” 

Vaivihkaa ja miestään vastaan, tietoisessa kapinassa tällaista olemassaoloa 
vastaan hän taikoi tilkkuja vanhasta olemassaolostaan eläen tätä omaa elämäänsä 
"vain sisäisesti”. 
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Parvenun virheet – paarian hyveet 

Ihmisten kasvojen liiallinen huomiointi 

”Tämä herkkyys, kirjaimellisesti myötä-tunto, etäisyyden puute, on kuin sairaalloisesti 
kasvanut ilmaus sen arvokkuuden vaistomaiselle ymmärtämiselle, joka on ominaista 
jokaiselle, jolla on ihmisen kasvot. Tämä vaisto, jota etuoikeutetut eivät tunne määrittää 
paarian ihmisyyden ja erottaa hänet selvästi siitä metsästettävästä pedosta, jota hänen on 
edustettava yhteiskunnassa. Ihmisen kasvojen kunnioittamisesta paaria löytää 
vaistonomaisesti sen yleisen ihmisarvon, josta tulee luonnollinen lähtökohta järjen 
rakentamalle moraalimaailmalle.” 
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”Voin mieluummin 
satuttaa omakätisesti 
sydäntäni kuin loukata 
toisen kasvoja ja nähdä 
niiden loukkaantuneen.”



Juutalainen paaria 

Rahelin ”virheet” estivät tätä tulemasta todelliseksi parvenuksi, onnelliseksi parvenuksi

”Se, että hän onnistui pelastamaan paariaominaisuutensa parvenu-olemassaolossaan 
avasi hänelle näköalan tiellä ikääntymiseen ja vanhuuteen.” 

Oivaltamalla näin kaikkien yritystensä turhuuden Rahel astuu vanhuuteen. Hän ei ollut 
tehnyt mitään väärin eikä jättänyt yhtäkään kiveä kääntämättä 

Rahel säilyi juutalaisena ja paariana. Ja vain siksi, että hän takertui kumpaankin, hän löysi 
paikkansa eurooppalaisen ihmisyyden historiassa. 
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”Olin juutalainen, en 
kaunis, tietämätön, 
vailla armoa, sans
talents et sans
instruction: ah ma 
soeur, c’est fini; c’est
fini avant la fin 
reelle. Ei ole mitään 
mitä olisin voinut 
tehdä toisin.”



Paaria ja parvenu

Antisemitismin historia (1894) 

L'antisémitisme son histoire et ses causes (1894)

Jobin tunkio: esseet 

Job`s Dungheap. Essays on Jewish Nationalism and Social Revolution 1948
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Bernard Lazare (1865 – 1903)
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Paaria – hyljeksitty  

Intian alhainen kasti tai kastiton, saastainen 

Nykytermi dalit (poljetut).

Portugalin paria tai tamilin paraiyar (rumpali) alhaisin kasti

Yleismerkityksessä yhteiskunnasta ulosheitetty hylkiö 1819.
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Paraiyars Intia 1909
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Paaria(1823) 

Juutalaiset paarioina

Michael Beerin näytelmä Der Paria. Trauerspiel in einem Aufzuge 1826
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Michael Beer (1800 – 1833) 
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Paariakansa - vieraskansa 

”Juutalaisuuden omaleimainen uskonnollis-historiallis-sosiologinen ongelma 
voidaan ymmärtää parhaiten vertaamalla sitä Intian kastijärjestelmään. Mitä 
juutalaiset olivat sosiologisesti ottaen? Paariakansa (Pariavolk). 

Kuten Intiasta tiedämme tämä tarkoittaa rituaalisesti, muodollisesti tai 
tosiasiallisesti sosiaalisesta ympäristöstään erotettua vieraskansaa 
(Gastvolk). ”
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Parvenu – nousukas, pyrkyri 

Ranskan verbistä parvenir (selvityä, onnistua) - nousukasmaisuus

Nousukas, kiipijä, uusrikas, pyrkyri 

Latin pervenire – tulla, saapua 
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Uppoamaton Margaret Brown
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Parvenue – paaria kompleksi

”1800-luvun puolivälistä lähtien perusta keskiverto juutalaisen niin sanotulle 
monimutkaiselle hengelliselle ja psykologiselle mielentilalle löytyy toisaalta paarian 
mielipahasta siitä ettei hän onnistunut tulemaan parvenuuksi ja vastaavasti parvenun
huonosta omatunnosta tämän tietäessä, että oli pettänyt kansansa, kieltänyt sen 
alkuperän ja vaihtanut universaalin oikeudenmukaisuuden itselleen annettuun 
henkilökohtaiseen etuoikeuteen.” 
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Ollako vai eikö olla juutalainen? 
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David Tennant & Andrzej Czajkowskin pääkallo 

”Yhteiskunta, joka joutui kohtaamaan juutalaisten poliittisen, taloudellisen ja 
oikeudellisen tasa-arvon teki kuitenkin hyvin selväksi ettei yksikään sen luokista ollut 
valmis myöntämään juutalaisille sosiaalista tasa-arvoa ja että vain poikkeukset 
juutalaiskansasta otettaisiin vastaan. Juutalaiset, jotka saivat kuulla tämän oudon 
kohteliaisuuden omasta poikkeuksellisuudesta eli erityiset juutalaiset tiesivät varsin 
hyvin, että juuri tähän sisältyvä monimielisyys avasi heille yhteiskunnan ovet. 
Monimielisyys, jonka mukaan he olivat kyllä juutalaisia ja kuitenkaan olematta 
oletettavasti juutalaisten kaltaisia. Jos he siis halusivat tällaista kanssakäymistä he 
yrittivät siten ”olla ja ei olla juutalainen”. 



Erikoisjuutalainen - mahtava velho

Englannin pääministeri vuosina 1868 ja 1874–1880

”Hän huolehti pääsystä ylemmäs ja kaikkein ylimpiin seurapiireihin intohimoisemmin ja häpeämättömimmin kuin 

kukaan muu juutalainen älykkö, mutta hän oli heistä ainut, joka löysi salaisuuden kuinka säilyttää onnekkuus, tuo 

paarian luontainen ihme ja joka tiesi alusta alkaen ettei koskaan pitänyt kumarrella noustakseen ”korkealta vielä 

korkeammalle”.

Hän oli täysin tietämätön juutalaisten todellisista oloista ja vakuuttunut juutalaisrodun vaikutuksista nykyajan 

yhteiskuntiin […] Hän ihaili kaikkea juutalaista niin paljon, että sille veti vertoja vaan hänen tietämättömyytensä 

siitä mikä oli juutalaista.” 
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Sir John Everett Millais: Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield 1881.

”Tällä hetkellä ei ole 
toista rotua…joka 
ihastuttaa, kiehtoo ja 
aateloi Eurooppaa 
niin kuin 
juutalaiset.”.” 



Yleinen mekanismi

”Niin kauan kuin on olemassa halvennettuja ihmisiä ja luokkia, 

paaria ja parvenu piirteet uusitaan jokaisessa sukupolvessa 

verrattomalla yksiäänisyydellä sekä juutalaisessa yhteisössä että 

kaikkialla muuallakin.” 
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Salattu perinne 

Juutalainen paariana: Salattu perinne – essee 1944

”Holtiton jalomielisyys on suhtautumistapa, joka kuvaa parhaiten 
juutalaiskansan vaatimusta omasta osastaan Eurooppalaisessa taiteessa ja 
kirjallisuudessa. 
Suurieleisesti ja ilman protestimuminoita se on täysin rauhallisesti antanut 
lukea oman kansansa suurten kirjailijoiden ja taiteilijoiden ansiot toisten 
kansojen piikkiin ja vastikkeeksi (pikkutarkan säännöllisin maksuajoin) se on 
itse saanut epäilyttävän etusijan tulla kutsutuksi jokaisen kuuluisan 
petkuttajan ja huijarin isäksi.” 
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Paaria perinne

Juutalaiset runoilijat, kirjailijat ja taiteilijat, jotka eivät pyrkineet vaan apinoimaan ei-

juutalaisia tai esittämään parvenuta vaan edustaen yhteiskunnallisia hylkiöitä kehittivät 

omasta kokemuksestaan paaria tyypin hahmon.   

Aloittivat yksilöinä oman sydämensä ja aivojensa emansipaation ja saavuttivat kuitenkin 

vapauden ja kansansuosion puhtaasti mielikuvituksensa voimalla. 

Salattu ja hiljainen paaria –perinne assimiloituneiden juutalaisten ajattelussa 
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Schlemihl ja Unien valtias

Paarian ja runoilijan yhteys: tavallisen (juutalais)kansan runoilija  

Iloinen ja huoleton kansanomainen julkeus erossa etuoikeutettujen juutalaisten omakuvaan 

Luonnollisen vapauden sarkastinen laulu 

”Luonnollisen vapauden käsite (jonka on juuri orjuuden ja tyrannian välisen taistelun tuolla puolen elävä 
hylkiö käsittää) tekee sekä orjista että tyranneista yhtä luonnottomia ja siksi naurettavan hauskoja 
hahmoja.” 

Saksalaisuuden ja juutalaisuuden todellinen sekoittaminen

”Heine on ainoa saksanjuutalainen, joka voisi totuudenmukaisesti kuvata itseään sekä saksalaiseksi että 
juutalaiseksi. Hän on ainoa erinomainen esimerkki todella onnellisesta assimilaatiosta koko tuon prosessin 
historiassa.”
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Isidor Popper: Heinrich Heine  (1843/4)
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Emansipaatio runoilijana 

Antoi Saksan kielen välityksellä paariakansalle paikkansa Euroopan 
historiassa. 

”Hän yksinkertaisesti jätti huomiomatta ehdon, joka oli luonnehtinut 
emansipaatiota kaikkialla Euroopassa. Nimittäin se, että juutalaisesta voisi 
tulla ihminen vain kun hän lakkaa olemasta juutalainen.

Koska Heine piti tämän asenteen hän pystyi tekemään jotakin mihin vain 
harvat hänen aikalaisensa kykenivät -puhumaan vapaan ihmisen kielellä ja 
laulamaan luonnollisen ihmisen lauluja.”
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Amalia Keller: Heinrich Heine  (1797–1856)
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Tietoinen paaria

Teki paariasta poliittisen käsitteen ja asetti tietoisen paarian parvenuta vastaan.

Heti kun paaria astuu politiikan areenalle ja muuttaa asemansa poliittisiksi käsitteiksi, hänestä 
tulee kapinallinen.

Jokaisen juutalaisen tulisi esiintyä avoimesti paarian edustajana, "koska jokaisen ihmisen 
velvollisuus on vastustaa sortoa".

”Hän toisin sanoen vaati, että paaria luopuisi kerralla kaikista schlemihlin etuoikeuksista, 
irrottautuisi toivekuvien ja ja illuusioiden maailmasta, luopuisi mukavasta luonnon antamasta 
suojelusta ja ottaisi osaa miesten ja naisten maailmaan.”
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Bernard Lazare
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Epäonnistuminen

Ei siksi, että suututti rikkaat, etuoikeutetut juutalaiset, nabobit ja filantroopit, joiden 
johtajuuden haastanut ja vallanhimon tuominnut

Ongelma ei parvenu tai hallitsevat kastit, ratkaiseva ongelma että paariat kieltäytyivät 
ryhtymästä kapinallisiksi. 

Mieluummin vallankumouksellinen toisten kuin omassa yhteiskunnassaan

Valmiimpi olemaan rikkaiden pöydän muruista elävä pummi (schnorrer)

”Ja kun paariasta tulee pummi, hän ei ole minkään arvoinen, ei siksi, että hän on köyhä ja kerjää, vaan koska 

hän kerjää niiltä, joita vastaan hänen pitäisi taistella, ja koska hän arvioi köyhyytensä niiden tekijöiden 

mukaan, jotka sen ovat aiheuttaneet.”
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Epäilty
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Charlie Chaplin 

Ei tietenkään juutalainen, mutta kuvaa paarian uuden maailman 

”Se on maailma, josta sen enempää luonto tai taide eivät voi tarjota pakopaikkaa ja jonka koettelemuksia 
vastaan ainoa panssari on oma nokkeluus tai satunnaisten tuttavuuksien ystävällisyys ja inhimillisyys.”

Pienten ihmisten kiehtovuus

”Chaplinin sankarit eivät ole hyveellisyyden vertauskuvia, vaan pieniä ihmisiä tuhansine ja yksine 
epäonnistumisineen ja ikuisine ongelmineen lain kanssa.” 

Ainaisesti epäilyttävä hahmo yhteiskunnan silmissä 

”Hän voi olla riidoissa maailman kanssa tuhannella ja yhdellä tavalla, ja hänen konfliktina sen kanssa voivat 
saada  monenlaisia muotoja, mutta aina ja kaikkialla häntä epäillään, joten oikean ja väärän argumenteilla ei 
ole mitään merkitystä.”



Suuri ihminen – uusi idoli  
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Chaplin: Diktaattori 1940

”Mutta sitten tuli työttömyys, eikä asia enää ollut hauska. Pieni ihminen tiesi kohdanneensa 

kohtalon, jota mikään oveluus tai älykkyys ei voinut välttää [..] Chaplinin suosio alkoi nopeasti 

heiketä […] kun tämän taustalla ollut inhimillisyys oli menettänyt merkityksensä. Ihmiset 

lakkasivat etsimästä naurusta helpotusta, pieni mies oli päättänyt olla iso.”

Chaplinin diktaattori, pienen ihmisen ja suuren kihon kontrastin korostus, ei 
vastakaikua 

Pieni ihminen ei enää 30-luvun massojen idoli 



Hyväntahtoinen ihminen 
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Franz Kafka 

Kafkan luomat paariatyypit - yhteiskunta on joku – hän itse ei kukaan 

Kysymys ei enää siitä kohteleeko yhteiskunta häntä oikein vai väärin vaan 
yksinkertaisesti siitä, onko itse yhteiskunnalla tai hänellä itsellään lainkaan todellista 
olemassaoloa. 

Ei halua muuta kuin perusoikeutensa ihmisenä: kotiin, työhön, perheeseen ja 
kansalaisuuteen. Hyvän tahdon ihminen haluaa vaan universaalit ihmisen oikeudet. 



Normaalista poikkeuksellista 
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Franz Kafka 

”Todellista ihmiselämää eivät voi johtaa ihmiset, jotka tuntevat olevansa erotettuja inhimillisyyden 

perustavista ja yksinkertaisista laeista, eivätkä ne, jotka valitsevat elämän tyhjiössä vaikka sitten 

joutuisivatkin siihen vainojen takia. Ihmisten elämän on oltava nimellistä ei poikkeuksellista.”

Kafkan nerous ja modernin hengen ilmaisu juuri pyrkimyksessä olla ainoastaan 
inhimillinen olento, tavallinen ihmiskunnan jäsen. 

”Ei ollut hänen vikansa, että tämä yhteiskunta oli lakannut olemasta inhimillinen ja että sen 

verkkoihin jääneet jäsenet, jotka olivat todella hyväntahtoisia ihmisiä, joutuivat toimimaan sen 

sisällä poikkeuksellisina ja epänormaaleina pyhimyksinä tai hulluina. ”



Ei enää eristäytymisen 
mahdollisuutta

”Sillä ainoastaan kansan puitteissa ihminen voi elää ihmisenä ihmisten 

keskuudessa uuvuttamatta itseään. Ja ainoastaan kun kansa elää ja toimii 

yhteistyössä toisten kansojen kanssa se voi osallistua muodostamaan maan 

päälle yhteisesti ehdollistettua ja yhteisesti kontrolloitua ihmisyyttä.” 
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