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MERKITYSTÄ JA MIELENRAUHAA 
Professori Juha Sihvola 

Antiikin hyvä elämä 
 
 

Antiikin filosofien keskustelut hyvästä elämästä kiinnostavat nykyajan ihmisiä yhä enem-
män. Tämä voi johtua siitä, että nykyäänkin monesta tuntuu siltä, että hyvään ja onnelli-
seen elämään ei riitä rikkaus, valta, ei nautintokaan. Tarvitaan jotakin muuta, johon antiikin 
filosofit kiinnittivät huomiota: ihmisen kykyjen, halujen ja tunteiden sekä yhteisöllisten suh-
teiden tasapainoista kehittämistä. Onnellinen elämä on hyveellistä elämää. 
 
Hyveellisen elämän puolesta antiikin filosofien teoksista löytyy jännittäviä, usein myös kes-
kenään ristiriitaisia perusteluja. Stoalaiset asettivat ihanteeksi askeettisen elämän, jossa 
tunteilla ei ole mitään sijaa ja ihmisen vapautuu kaiken ulkoisen vaikutuksesta elämäänsä. 
Aristoteles taas katsoi, että elämä on hyvää silloin, kun ihminen on saavuttanut järjen ja 
tunteiden hyveet oman ponnistelun, hyvän kasvatuksen ja suotuisten olosuhteiden ansios-
ta. Onnellisuus on Aristoteleen mukaan aina riippuvaista myös ulkoisista tekijöistä. Antiikin 
filosofiaa lukemalla voidaan siis saada vahvaa taustatukea erilaisille hyvää elämää koske-
ville pohdinnoille. 
 
Kiinnostava kysymys on myös, kykeneekö ihminen koskaan saavuttamaan hyvän ja onnel-
lisen elämän. Tähän antiikin filosofit, kuten Aristoteles, ja varhaiskristilliset ajattelijat kuten 
kirkkoisä Augustinus vastasivat eri lailla. Aristoteleen mukaan ihmisestä voi tulla hyveelli-
nen ja onnellinen, jos kasvatus on onnistunutta ja jos käytössä on kohtuullisesti aineellista 
hyvää. Augustinus taas korosti, että ihminen on aina perisynnin vallassa eikä kykene omin 
voimin sen enempää hyveeseen kuin onnellisuuteen. Vain Jumalan armosta voi ihminen 
toimia oikein. Jotta syntiset eivät eläisi kuin porsaat pellossa, tarvitaan paitsi armoa myös 
kovaa kuria ylläpitävää maallista hallitusvaltaa. 
 
Varhaiskristillistä ihmiskuvaa on usein pidetty pessimistisenä ja kreikkalaisen filosofian 
ihmiskuvaa optimistisena. Ehkä siksikin niin moni on Kreikasta kiinnostunut. Lähempi tar-
kasstelu osoittaa, ettei ero kirkkoisien ja Kreikan filosofien välillä niin suuri ole. Aristoteles 
ja stoalaisetkin myönsivät, että hyveelliset ovat todella harvinaisia. Stoalaisten mukaan 
lähes kaikki ihmiset ovat halujensa ja tunteidensa armoilla eläviä hulluja. Toisaalta kirk-
koisätkin myönsivät, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä, loihan Jumala hänet kuvakseen. 
Varhaiskristillinen ihanneihminen, jollaisen Jumalan armo voi tuottaa, ei paljonkaan poik-
kea stoalaisesta viisaasta, joka on täysin irrottautunut ulkomaailman vaikutuksesta. Tästä-
kin hyvää elämää koskevien käsitysten vertailusta on paljon iloa nykyihmiselle. 
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