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ole Euroopan kovimpia Foucault’n, 
psykoanalyysin, agitpropin, dada-
ismin, anarkismin tai separatistisen 
feminismin intoilijoita.” 

Dawkins asettuu sinänsä kun-
niakkaan perinteen jatkajaksi, jossa 
julkisesti tunnettu tieteentekijä ottaa 
kantaa uskonnon asemaan yhteis-
kunnassa. Yksi ilmeinen edeltäjä on 
filosofi Bertrand Russellin kirjanen 
Why I Am Not a Christian. Rus-
sellin mukaan uskonto on tuottanut 
sivilisaatiolle hyötyä vain kahdessa 
asiassa: se auttoi aikoinaan kalen-
terin järjestämisessä ja teki Egyptin 
pappien havaintojen ansiosta kuun- 
ja auringonpimennysten ennusta-
misen mahdolliseksi. Useimmat 
meistä ehkä kuitenkin hyväksyvät 
sivilisaation määritelmän hieman 
laajempana kuin sarkastinen lordi 
Russell. Arvelen, että näin tuumii 
myös Dawkins. Mutta ei hän silti 
näe uskonnon tuottaneen paljoakaan 
hyvää. 

Humanistisen vinkkelin kautta, 
ennen muuta taiteen lävitse maa-
ilmaa katsoen sekä Russell että 
Dawkins tuntuvat kuitenkin unoh-
tavan jotakin olennaista: ihmisen ir-
rationaalisen puolen. Kun Dawkins 
esittää, että jumalan olemassaolo 
voidaan redusoida tieteelliseksi hy-

poteesiksi ja sellaisena myös kumota, 
niin hän aidosti luulee olevansa asian 
ytimessä. En moiti häntä siitä. Mutta 
uskonto, myös Dawkinsin keskeisenä 
kohteena oleva kristinusko, poh-
jautuu paljon enemmän tarinoiden 
kertomiseen ja niiden vertauskuval-
liseen tulkintaan kuin tieteelliseen 
todisteluun. Tieteelliset argumen-
tithan osoittautuivat ylivoimaisiksi 
jo Gregorioksen ja Makrinan aikana 
– ei heidän dialoginsa voi puolustaa 
uskoa muuten kuin vetoamalla kir-
joituksiin. Siksi Dawkins tuskin 
vakuuttaa muita kuin niitä, joille 
(luonnon)tieteellinen argumentointi 
on jo valmiiksi validi avain kaikkeen. 
Tarinoiden kertomisen maailmaan 
tai pelon ja lohdun tunteisiin sillä ei 
kuitenkaan päästä.

Irrationaalinen ihmisessä

Toki kristillinen kielenkäyttö on 
muuttunut. Dawkins ei ole ot-
telemassa Franciscus Assisilaisen, 
Nicolaus Cusanuksen tai Simone 
Weilin kanssa (vaikka tuskin kokisi 
sitäkään ongelmaksi), vaan pamfletin 
kantimena on pitkälti evoluutio-
oppia vastaan suunnattu kristillinen 
vaihtoehtoselitys eli jumalperäinen 
intelligent design, jonka vaikutus 

on entisestään voimistunut Yhdys-
valloissa Bushin hallinnon aikana. 
Mutta tämäkin asetelma palauttaa 
mieleen Gregorioksen ja Makrinan 
dialogin.  Nythän ID:n kannattajat 
opponoivat ikään kuin tieteen kie-
lellä oikeaa paradigmaa vastaan, jota 
Dawkins puolustaa ja jonka logii-
kalla hän kumoaa harhakäsitykset. 
Vaikka edellä totesin, että keskustelu 
ei tunnu paljoakaan edistyneen 
sitten varhaiskristillisten aikojen, 
pidän tietenkin tärkeänä, että sitä 
jatketaan. Itse allekirjoitan dawkin-
silaisen epäävän kannan jumalan 
olemassaoloon, mutta sehän ei tar-
koita, että samalla olisi selvitty us-
konnosta. Sillä ihminen on edelleen 
tarinoita kertova eläin. Ainakin yh-
dessä kohdin Dawkinsin teesi us-
konnon haitallisuudesta osuu juuri 
tämän takia harhaan. Hänen mu-
kaansa uskonto on haitallista opet-
taessaan, että on hyveellistä tyytyä 
omaan ymmärtämättömyyteensä tai 
tietämättömyyteensä.  Tieteen kan-
nalta moinen asenne epäilemättä on 
ärsyttävä, mutta jokainen, joka on 
ollut tekemisissä taiteen ja siis ih-
misen irrationaalisen puolen kanssa, 
voi nähdä, että tässä kohdin tiede ei 
voi paljoakaan auttaa.
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Daniel Dennett kertoo ha-
luavansa esittää alustavia 
teorioita, jotka mahdol-

listaisivat uskontojen tutkimisen 
luonnonilmiöinä muiden luonnon-
ilmiöiden rinnalla. Hän tunnustaa 
kernaasti velkansa William Jamesin 

jo yli satavuotiaalle teokselle The Va-
rieties of Religious Experience ja sitee-
raakin klassikkoa toistuvasti. Suurin 
ero on kohdeyleisössä. Jamesin 
Gifford-luennot oli osoitettu pää-
asiassa yliopistoväelle, kun taas Den-
nettin kirja on kirjoitettu suurelle 

amerikkalaisyleisölle, jota yhdistää 
juuri uskonnollisuus.

Dennett mainitsee esipuheessaan, 
että kirjan viesti voi vaikuttaa omitui-
selta ei-amerikkalaisille. Kieltämättä 
evoluutioteorian ja kreationismin 
vastakkainasettelun jatkuva setvi-
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minen voi kummastuttaa lukijoita, 
jotka eivät ole herkistyneet debatin 
taustalla jyllääville poliittisille voi-
mille. Dennettin kunnianhimoinen 
tavoite on saada vastustavatkin lu-
kijat käymään läpi hänen argument-
tinsa uskontojen tieteellisen tutki-
muksen puolesta. Mutta on vaikea 
kuvitella umpimielisimmän funda-
mentalistiyleisön noteeraavan teosta, 
kun ei Jamesin valloittava proosakaan 
kyennyt popularisoimaan aihetta ah-
dasmielisten keskuudessa. Ajatukselle 
avoimemmat Dennett kutsuu ajatus-
leikkiin ja rehelliseen pohdintaan us-
kontojen metafyysisistä, moraalisista 
ja sosiaalisista hyveistä ja paheista.

Lumous murtuu on myös poliit-
tinen kannanotto. Jamesin viitoit-
tamaa tietä kulkeva Dennett kokoaa 
vahvasti polarisoituneen amerikka-
laisen uskonnollisen maiseman ra-
tionaalisen leirin vanhoja sotaratsuja 
(Dawkins, Harris, Diamond, Pinker) 
ja kummajaisia (Julian Jaynes) sekä 
joukon hieman uudempia liittolaisia 
yhteiseen rintamaan. Hän antaa 
selkeän muodon tieteelliselle lähes-
tymistavalle debatissa, joka Atlantin 
takaa voi ajoittain näyttää jopa koo-
miselta. Kysymyksessä on kuitenkin 
laajempi globaali ilmiö. Analyyttista 
ajattelua levittämään suunnitellusta 
teoksesta paistaa läpi huoli siitä, että 
rationaalinen asenne uskontoihin on 
pahasti alakynnessä.

Lumo ja sen murtaminen

Teos on jaettu kolmeen osaan. En-
simmäisessä Dennett selittää ”lumo-
uksen” ja hakee keinoja sen murta-
miseen. Lumous koostuu uskonnon 
itsensä lisäksi siihen liitetystä ja sitä 
suojelevasta tabusta. Uskontoa tur-
vaava asenne ei ole ainoastaan us-
konnon sisäinen fundamentalistien 
ongelma, vaan sitä edustavat myös 
maltilliset metafyysiset uskomukset. 
Dennett huomauttaa, että jopa ih-
miset, jotka eivät kannata uskovien 
näkemyksiä, usein ajattelevat tämän 
uskon uskomukseen sanelevan, että 
uskonnot tulee jättää rauhaan tie-
teelliseltä tutkimukselta ja kritiikiltä. 
Evolutionaarisen lähestymistavan 
vaatima arvokäsitys haluaa puh-
kaista uskontoja suojelevan kuplan. 

Dennett väittää, että luontaisten ar-
vojen muuttaminen välineellisiksi 
tutkimuksen avulla ei tee niistä vä-
hemmän arvokkaita. Tietomme us-
kontojen välineellisistä arvoista voi 
jopa rikastaa niitä, mutta ennen em-
piiristä tutkimusta emme voi tietää, 
ansaitsevatko ne lumouksen vaatimaa 
kunnioitusta. 

Toinen osa pyrkii luomaan 
pohjan uskontojen evoluutiolle ja 
pohtimaan, kuinka nykyiset suuret 
uskontokunnat kehittyivät primitii-
visistä uskomuksista. Dennett antaa 
kielelle suuren roolin metafyysisten 
olioiden ja niiden asuinpaikkojen 
luojina ja ylläpitäjinä. Kollektiivinen 
rituaalikäyttäytyminen puolestaan 
vahvistaa näiden ontologisesti ha-
tarien käsitteiden statusta yhteisön 
silmissä, säilyttää tiedon niistä jul-
kisen toiston avulla sekä mahdollistaa 
uskontojen kehittymisen. Dennett 
nojaa Dawkinsin meemi-analogiaan 
ja muistuttaa, että on myös tut-
kittava toistetun informaation omi-
naisuuksia, sillä erilaiset retoriset 
tehokeinot sekä muu rituaalisisältö 
ovat voineet muuntua kehityskaa-
rensa aikana yhä helpommin omak-
suttaviksi. Itse Jumalan käsite tarjoaa 
esimerkin ongelmista, joita tutkija 
voi odottaa kohtaavansa. Vanhan 
Testamentin Jumala on ajan kuluessa 
abstrahoitu muotoon, joka eroaa ka-
tegorisesti alkuperäisestä käsitteestä: 
näitä kahta ei voi suoraan verrata. 
Kysymys monoteististen uskontojen 
Jumalten olemassaolosta vaikuttaa 
sellaiselta käsitesekamelskalta, että 
Dennett toteaa sen mahdottoman 
epäselväksi. Tämä ei tarkoita, että 
hän jättää oven avoimeksi jollekin 
teismin muodolle, vaan hän vihjaa, 
että usko uskomukseen on perusta-
vampi kysymys kuin yliluonnollisen 
olemassaolo.

Kolmannessa osassa Dennett 
hahmottelee, millaista tulevaisuuden 
poikkitieteellisen uskonnontutki-
muksen tulisi olla. Hän ei säästele 
sanojaan suomiessaan postmodernin 
kulttuurirelativismin kyllästämiä 
metodeja ja pitää postmodernistien 
haluttomuutta käsitellä tutkittujen 
uskomusten totuudenmukaisuutta 
samantapaisena mekanismina kuin 
uskontojen tabut. Tavoitteena on 

tehdä empiiristä tutkimusta eikä 
tulkita eri uskontokuntien näke-
myksiä totuusarvoista erotettuina 
tarinoina.

Dennett käsittelee myös us-
konnon suhdetta moraaliin ja 
ehdottaa, että ainoastaan uskon-
nolliseen dogmaan perustuva mo-
raalinen kanta ei voi olla vakavasti 
otettava näkemys. Toisin sanoen 
ajatus uskonnon sanelemasta moraa-
lisesta dogmasta yksilön moraalisena 
ohjenuorana on mieletön, jos tämä 
on omaksunut kantansa pohtimatta, 
sokean uskon varassa. Dennett pitää 
tätä väitettä mahdollisesti kirjansa 
radikaaleimpana, mutta laajemmasta 
eettisestä näkökulmasta väite uskon-
nollisten ryhmien jaetusta vastuusta 
vaikuttaa vielä dramaattisemmalta. 
Hän nimittäin pitää maltillisia us-
kovia osittain vastuussa fundamen-
talistien teoista, sillä he tarjoavat 
fundamentalisteille suojaisan paikan 
radikalisoitua.

Yhteiset aseet, yhteiset 
tavoitteet

Uskonto ja ihmismieli ei ole Den-
nettin valossa täysin onnistunut 
oppikirja. Toisaalta olisi virhe lukea 
sitä näin, sillä Ketolan ja kumppa-
neiden ei tarvitse Dennettin tavoin 
huolehtia oikeistopoliitikoista, jotka 
saavat vaikutusvaltansa radikalisoi-
tuneesta kristillisestä seurakunnasta. 
Toimitteen lukijat myös mitä toden-
näköisimmin sallivat huomattavasti 
vapaammin uskomuksia yliluonnol-
lisesta.

Toimittajat toteavat, että uskon-
totiede ei voi ottaa kantaa jumalten 
olemassaoloon, mutta julistaessaan 
jumalten olemassaolon yhdenteke-
väksi heidän kantansa tulee selväksi. 
Kysymys ei ole tutkimuksen kannalta 
tärkeä, mutta sen sivuuttaminen 
kertoo enemmän kuin yksikään iko-
noklastinen ele tai uskontunnustus. 
Teoksen kognitioteorian pikainen 
esittely sekä tapaustutkimukset 
tuovat myös esiin Dennettin kirjan 
ilmeisiä puutteita. Uskonnontutki-
musta tehdään koko ajan, ja alalla 
on värikäs historia; Dennettin kutsu 
tieteilijöiden yhteiseen voimanpon-
nistukseen vaikuttaa ontolta.
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Dennettin kirja esittäytyy apu-
välineenä, jonka voi surutta hukata, 
kun sen tavoite on saavutettu ja sen 
teoriat korvattu paremmilla. Jos 
kirja olisi osoitettu tiedeyhteisölle, 
Dennett vaikuttaisi olevan pahasti 
myöhässä talkoista. Kirjan perim-
mäinen tarkoitus löytynee toisaalta: 
se on näkyvän intellektuellin julkista 
debattia varten suunnittelema locus 

communis -kokoelma, kasa keinoja, 
joilla lukija löytää tiensä uskonnol-
lisesti valveutuneiden amatöörime-
tafyysikkojen argumenttien ja vasta-
argumenttien keskellä. Nämä väit-
telyä varten teroitetut aseet Dennett 
kuitenkin tarjoaa ensin vastapuolelle, 
uskonnon puolustajille sekä sen tie-
teellisen tutkimuksen ja kritiikin 
vastustajille. Hän luo areenan it-

selleen ja muille ateisteille, mutta 
itse argumentti ja sen esittämisessä 
käytetty retoriikka ovat tarkoitettu 
yhteiseen käyttöön ja konsensuksen 
hakemiseen. Tämä areena vain on 
niin selkeästi Yhdysvalloissa, että 
jää epäselväksi, kuka tai ketkä ovat 
Kimmo Pietiläisen suomennoksen 
kohdeyleisö.

Brittiläisen filosofin, toimit-
tajan ja ahkeran tietokirjai-
lijan Julian Bagginin taskukir-

jakokoinen ateismi-esittely ehdittiin 
julkaista suomeksi ennen varsinaista 
uskontokritiikkien ryöppyä. Samalla 
se jäi – varmasti myös kustantajansa, 
kömpelön taitto- ja painoasunsa 
sekä arvatenkin vähäisen kirjakaup-
pajakelun vuoksi – lähes kokonaan 
pimentoon. Se on sääli, sillä kirja 
on tasapainoinen, lyhyydestään 
huolimatta monipuolinen ja selkeä 
yleisesitys. Alkuteos on ilmestynyt 
Oxford UP:n mainiossa pikkukirja-
sarjassa, ja sen brittilevikki on ollut 
mittava. Baggini itse tunnetaan kirjo-
jensa lisäksi Philosopher’s Magazinen 
toimittajana, aktiivisena blogistina ja 
kolumnistina.

Kirjailija, italofiili, jalkapallo- ja 
pyöräilyspesialisti Jukka Pakkasen 
muistelua, fiktionpalasia ja aforismeja 
limittävä ohut mietekirjanen on 
puolestaan komeasti koviin kansiin 
pakattu ja ehkä yllättäenkin Kirja-
pajan julkaisema. Jumalattomuutta 
ymmärtävää tai siihen myönteisesti 
suhtautuvaa kirjallisuutta ei kris-
tillisiltä kustantajilta juuri odoteta. 
Kirjapajalta tuli aiheesta teologi ja 
Dawkins-kriitikko Alister McGrathin 

Ateismin lyhyt historia (2004), jota ei 
voi pitää tasapainoisena katsauksena, 
sillä McGrath antaa peittelemättä va-
kaumuksensa vaikuttaa kirjan asiasi-
sältöön ja tosiasiaväitteisiin.

Bagginin ja Pakkasen kirjoilla ei 
ole ensisilmäykseltä juuri muuta yh-
teistä kuin mitta. Kirjoittajanimet ja 
otsikot rimmaavat yhteen, ja kirjoja 
lukee mielellään. Pinnalla tuntuu ero: 
siinä missä Pakkanen kirjoittaa tyyli-
kästä lausetta, ei Baggini-suomen-
noksen kieliasua voi suuresti kehua. 
Toivottavasti sitä korjataan tuleviin 
painoksiin, ehkä myös tarpeettomat 
suomentajan jälkisanat poistaen.

Peruslinja on samankaltainen. Us-
kolle Jumalaan, oletukselle jumalien 
olemassaolosta, Jumala-hypoteeseille 
ei ole katetta. Ei ole perusteita, ei 
näyttöä, ei mikään kokemuksessa 
eikä omassa ajattelussa anna tukea. 
Ja Pakkanen ilmaisee hienovireisesti 
tätäkin olennaisemman edellytyksen 
jumala-ajatuksesta irtipäästämisessä: 
”Kuoleman varjo on haalentunut, 
olen päässyt minänä olemisen hyb-
riksestä. Kuolemiseni on oleva pelkkä 
kuittaus, erään ihmisolennon hä-
viäminen elottomaan.” (54) Myön-
teisen resignaation opettelu, elämän-
mittainen harjoitus päästää irti maa-

ilmasta alkaa siitä, että harjoitellaan 
päästämistä irti itsestä, luopumista 
minän kaikkeudesta. Onnistuu tai 
ei.

Kumpikaan kirjoittajista ei ole 
dogmaattisesti sokea tai kiihkoileva. 
Epäilyksen varjon sallivat molemmat. 
Myönteisiä sanoja kristinuskon hy-
vistä ilmentymistä lausuu kumpikin. 
Pakkasen sanoin: ”Kristillisyys ei 
toteudu uskomisessa, vaan lähim-
mäiseen suhtautumisessa.” (22) Pak-
kasen vahvuutena on kaunokirjal-
linen henkevyys ja ilmavuus, vaikka 
kirja lopulta onkin varsin niukka 
sisällölliseltä anniltaan. Baggini sen 
sijaan onnistuu käsittelemään häm-
mästyttävän monta kysymystä kirjan 
lyhyydestä huolimatta. Jos pitäisi 
lukea vain yksi suomennettu uskonto- 
kritiikkiä käsittelevä kirja, suositte-
lisin tätä.

Baggini toteaa, että hänellä on 
tarjota vain perusteet parhaiden 
perusteiden hyväksymiselle, ei sen 
enempää: ”[...] yleensä ottaen pa-
remmat selitykset ovat yksinkertai-
sempia, johdonmukaisempia ja kat-
tavampia kuin muut vaihtoehdot. 
Ne ovat myös todennäköisemmin 
jollain tavoin testattavia tai niillä on 
joitain ennakoitavia ominaisuuksia.” 
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