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DOGMAATTISTA USKONTOKRITIIKKIÄ
Anders Enqvist, Tiede ja uskonto.
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija
Ab, Helsinki .  s.
Tämä kirja ei ansaitsisi filosofista huomiota,
ellei sitä voitaisi nähdä symptomina jostakin syvemmästä. Anders Enqvistin teos
on puuduttava ”vapaa”-ajattelijahenkinen
johdatus siihen, miksi uskonnot, erityisesti kristinusko, ovat tekijän mielestä silkkaa
humpuukia. Sanoma on yksinkertainen:
uskonnoissa on kyse vain uskomuksista,
joita ei ole kunnolla (tai lainkaan) perusteltu, mutta onneksi tiede korvaa tuollaisia uskomuksia tiedolla, joka on totta.
Hylättäköön siis uskonto sairaana toiveunelmana ja omaksuttakoon tieteellinen
maailmankuva. Näin helppoa se on.
On tietenkin totta, että ihmiset uskovat kaikenlaisia kummallisuuksia köykäisin
perustein. Joskus nuo huonosti perustellut
uskomukset saattavat myös liittyä uskonnollisiin elämänmuotoihin ja käytäntöihin. Uskomusjärjestelmien perustelemisen
normatiivinen tarkastelu on uskonnonfilosofian sekä yleisen tietoteorian ja tieteenfilosofian ydinteemoja. Mutta mitään
filosofisesti kiinnostavaa kontribuutiota
uskon ja tiedon käsitteisiin tai uskonnollisten uskomusten perusteltavuuden arviointiin Enqvistin kirja ei paljon lupaavasta nimestään huolimatta tarjoa. Tieteen ja
uskonnon välinen suhde esitetään mustavalkoisesti täydellisenä oppositiona, jossa
hyvä erottuu pahasta yhtä terävästi kuin
Hollywood-elokuvissa.

Kapea käsitys uskonnosta
Kirjoittaja vyöryttää kristinuskoa vastaan
vanhat tutut argumentit. Hän käy läpi
muun muassa Jumala-todistusten epäuskottavuuden, pahan ongelman, Raamatun ristiriitaisuudet ja kulttuurilainat sekä
uskonnollisten kokemusten ja uskonnollisten tarpeiden sekulaarin selitettävyyden.
Mitään kovin uutta hän ei näistä teemoista sano, joskin erityisesti Raamatun ristiriitoja käsittelevä luku tarjoaa näppärän ja
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hauskankin paketin tästä aiheesta kiinnostuneelle. Hämmentävää kuitenkin on,
että Enqvist – ja hänen laillaan monet
muut tieteeseen vetoavat uskontokriitikot
– katsovat tämäntapaisen tarkastelun toimivan argumentaationa uskonnollista uskoa
vastaan. Enqvistin näkökulmasta paradigmaattinen uskova on äärimmäinen
fundamentalisti (Jehovan todistajiin viitataankin monesti), joka väittää Raamatun
olevan viimeistä piirtoa myöten ristiriidaton, Jumalan sanaan perustuva kokonaisuus ja objektiivisesti tosi historiallinen
kuvaus. Kirjoittaja maalaa kritiikkinsä kohteesta niin yksioikoisen ja vivahteettoman
kuvan, että hänen oma taistelunsa kristinuskoa vastaan alkaa muistuttaa Jehovan todistajien vihkosten tekstiä. Lukukokemuksina nämä ovat jokseenkin yhtä vastenmielisiä ja argumentaatioltaan samantasoisia.
Enqvistin esittämä ”tieteellinen” uskontokritiikki ei ole vähääkään avarakatseisempaa ja eri näkökulmia kriittisesti kuuntelevaa kuin se fundamentalismi, jota vastaan hän hyökkää. Molemmissa ”kerrotaan vain se, mikä on oman asian kannalta
edullista, totuus on toisarvoista, kunhan
oma asia esiintyy oikeassa valossa” (s. ).
Enqvist muun muassa kuvittelee, että jumalan olemattomuus voidaan ”todistaa”
vetoamalla siihen, etteivät uskovat ole koskaan pystyneet esittämään todistusta jumalan olemassaololle (s. ). Ja hän uskoo,
että uskonnon maailma on ”sairaan maailma”, jossa hallusinaatiot ottavat ”reaaliolentojen” paikan (s. ). ”Terve persoonallisuus” ei moista tarvitse (s. -).
Tällaisista lähtökohdista on vaikea edetä
rakentavaan uskontokritiikkiin.
Yksi koko myöhempää tarkastelua vääristävä oletus tehdään jo kirjan alussa,
kun uskonnot määritellään uskomusjärjestelmiksi, joissa oletetut ”oliot, asiat tai vaikutusvoimat eivät ole havaittavissa, vaan
niiden olemassaoloon tai vaikutukseen uskotaan erilaisilla perusteilla, yleensä, koska
joihinkin kirjoituksiin on niin kirjoitettu”
(s. ). Tästä määritelmästä onkin helppo
siirtyä uskon ja taikauskon identifiointiin
(s. -). Tekijä ei lainkaan näe, että
monille uskonnollisesti uskoville on hyvin
tärkeää pyrkiä erottamaan aito usko taikauskosta. Ainakin yksi tämän erottelun
käyttötavoista on uskonnollisen kielen
sisäinen (mistä ei seuraa, ettei erottelua
voitaisi jollakin tavalla tehdä myös uskonnollisen kielenkäytön ulkopuolelta käsin).
Uskonnollinen henkilö voi esimerkiksi
kritisoida rukouksen maagisesti parantavaan vaikutukseen uskovaa fundamentalistia siitä, että tämä on ajautunut Jumalaa
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manipuloimaan pyrkivän taikauskon piiriin ja hylännyt oikean uskon. Eikä uskonnollinen ihminen suinkaan välttämättä pidä Raamattua tai muuta pyhää kirjaa
uskonsa perusteena tieto-opillisessa mielessä. Usko Jumalaan voi joillekuille olla niin
perustavaa, että olisi mahdotonta ajatellakaan sen perustuvan mihinkään muuhun,
esimerkiksi pyhän kirjan auktoriteettiin.
Raamattuun suhtaudutaan pyhänä kirjana
tietyn uskonnollisen elämäntavan sisällä,
johon jo kuuluu usko Jumalaan.
Samantapaisia ongelmia, jotka kaikki
johtuvat uskonnollisen uskon naiivin fundamentalistisesta tulkinnasta, Enqvistin
teoksesta löytyy loputtomasti. Esimerkiksi Jobin kirjasta puhuessaan kirjoittaja
sanoo kertomuksen saavan ”oudon käänteen” luvun  jakeessa , kun Jumala
vihastuukin Jobin ystäviin, ”vaikka nämä
nimenomaan puolustivat jumalaa ja vaikka
Job nimenomaan syyttää jumalaa mielivallasta” (s. -). Ehkäpä Jumalan käyttäytymisen ”outous” tässä onkin avain Jobin
kirjan uskonnolliseen syvyyteen, jolta Enqvist täysin ummistaa silmänsä. Kenties
juuri Jumalan puolustelu oletetuin eettisin
perustein (samoin kuin hänen syyttämisensä eettisin perustein) onkin se virhe, jota
aidon uskovan ei pidä tehdä, virhe, josta
Job (toisin kuin ystävänsä) lopulta vapautuu.

Uskonto ja tiede sekaisin
Filosofinen kysymys, jonka Enqvistin
kirjan lukeminen voi houkutella esiin, on
ilmeinen. Onko kaikki (tiedepohjainen)
uskontokritiikki väistämättä tällaista, näin
alkeellisella tavalla uskonnollista ajattelua
ja kokemusta vääristelevää? Eikö ole mahdollista keskustella uskonnosta tasapainoisesti, ymmärtävästi, monipuolisesti ja
samalla (itse)kriittisesti? Millaisin edellytyksin uskontokritiikki on mielekästä ja mahdollista? (En tässä yritäkään vastata näihin
vaikeisiin kysymyksiin. Joitakin alustavia
vastausehdotuksia olen esittänyt teoksessani Usko, järki ja ihminen: Uskonnonfilosofisia esseitä [Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja , Helsinki, ].
Ja ennen kuin vapaa-ajattelijat älähtävät,
muistutan, ettei kyseisen kirjan – eikä
edellä esitetyn suppean Enqvist-kritiikin –
tarkoituksena ole puolustaa mitään uskontoa; en itse kuulu uskonnollisiin yhteisöihin, mutta etsin filosofista tapaa ymmärtää ja arvioida uskonnollista uskoa siten,
että tehdään oikeutta sen uskonnolliselle
erityisluonteelle.)
Hieman paradoksaalisesti Enqvistin
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teoksen, kuten tieteeseen nojautuvan ateismin yleisemminkin, perimmäisenä virheenä on uskonnon ja tieteen sekoittaminen.
Uskontoa tarkastellaan uskomusjärjestelmänä, jota pitäisi arvioida samoin kriteerein kuin tieteellisiä teorioita. Tässä kilpailussa uskonnolliset uskomukset eivät tietenkään menesty. Mutta kriitikolta unohtuu
helposti, että uskonnollisten uskomusten
asema uskovien elämässä voi olla aivan
toisenlainen kuin tieteellisten uskomusten.
Myöskään Jumalan olemassaololla ei ehkä
tarvitse tarkoittaa aivan samaa kuin tieteen tutkimien tai arkielämässä havaittavien objektien olemassaololla.
Huomautettakoon vielä, että kovin
paljon uskontoa ymmärtäväisemmin Tiede
ja uskonto -kirjan kirjoittaja ei käsittele tiedettä, johon hän olettaa uskontokritiikkinsä perustuvan. Tämän teoksen sisältämä
”tieteenfilosofia” on jonkinlaista naiivia empirismiä ja realismia, jonka mukaan tiede,
toisin kuin uskonto, yksinkertaisesti tuottaa meille havaintoihin perustuvaa tietoa
objektiivisesta todellisuudesta. Esimerkiksi
ei-havaittavien teoreettisten olioiden ja prosessien olemassaoleviksi olettaminen epäsuoran empiirisen evidenssin nojalla – eli
koko tieteellisen realismin problematiikka
– jää Enqvistin tarkastelussa syrjään. Jos
Jumalan olemassaolo torjutaan vain siksi,
ettei Jumalalla ole havaittavia ominaisuuksia, joudutaan luopumaan monen tieteellisenkin entiteetin olemassaolosta.
Onkin hiukan ironista, että Enqvistin
ontologis-epistemologisen johtoajatuksen,
”olemassaolo on havaituksi tulemista” (s.
, ), teki filosofian historiassa tunnetuksi irlantilainen piispa.
Sami Pihlström
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ISKEVÄ PUHEENVUORO
Mika Ojakangas, Pietas.
Kasvatuksen mahdollisuus.
Summa, Helsinki .  s.
Mika Ojakangas on julkaissut jatkumon
joillekin väitöskirjansa Lapsi ja auktoriteetti
päättäville teemoille lapsen kasvatuksesta
vaikeana nykyaikana. Kirjan on julkaissut
yksi uusista pienkustantamoista, Summa,
jolle voi vain toivottaa onnea ja menestystä. Kirja olisi varmaankin löytänyt sijansa suuremmankin kustantamon suojista,
mutta hyvä näin. Kirjaa sopii opettajille
ja muille kasvatuksesta kiinnostuneille. Jos
kirja löytäisi opettajat, saisi Summa tilaisuuden myydä myös volyymia, sen laadun
ohella, jota teoksessa todella on.

Kasvatuksen polut
Ojakankaan kirja on siis tärkeä puheenvuoro kasvatuksesta käytävään keskusteluun.
Kirjan lukuina on neljä laajahkoa esseetä,
otsikoiltaan ”Kriisi ja kritiikki”, ”Kasvatus ja auktoriteetti”, ”Lapsuus” sekä kirjan
päättävä ”Koti ja yhteiskunta”. Yhdessä ne
muodostavat luontevasti etenevän ja argumentatiivisen kokonaisuuden.
Kirjan tyylilajina on pohtiva, iskevä
ja vähäviitteinen kerronta, jonka seuraaminen vaatii sekä Ojakankaan edustaman
filosofisen heimon sanaston että sen taustalla olevan yhteiskuntafilosofian tuntemista. Mutta kirjassa on kyllä monta kerrosta
ja se avautuu myös aivan tavanomaisella
lukutavalla, jossa kirjoitettua verrataan itse
koettuun ja ajateltuun sekä siihen tieteenperinteeseen, johon itse on sosiaalistunut.
Tästä jälkimmäisestä näkökulmasta Pietaksen juoni on jokseenkin seuraava. Ensin
on kriisikertomus, joka nimetään teknologiseksi nihilismiksi. Sen käskymuoto
kuuluu, että niin luonto kuin ihmisluonto
on altis tekniselle muokkaamiselle. Sitten
tulee pelastusohjelman hahmotelma, jossa
keskeisillä paikoilla ovat sekä kasvattajien
auktoriteetti että kodin merkitys. Niille
tulisi löytää uusi, valheellisista suhteista
vapaa, paikka ihmisen kasvattamiselle perustuvassa maailmassaolemisessa. Ojakankaan projekti on todella huomionarvoinen
etsiessään kasvatuksen polkua tästä jonnekin muualle, jonnekin sellaiseen aikaan
ja tilaan, jossa asioilla olisi järjestyksensä,
mutta järjestys ei todellakaan olisi se, mikä

se on nyt. Kiinnostunut lukekoon kirjan
ja liittyköön keskusteluun! Kirja palkitsee
lukijansa.

Maailmankatsomusten törmäykset
Ojakankaan kasvatusajattelua on mahdotonta yrittää puristaa mihinkään yhteen
kasvatusfilosofiseen perinteeseen. Taustalla kaikuvat Rousseau, nimeltäkin mainittu
Nietzsche, ehkä myös A. S. Neill ja monet
monet muut. Tällainen nimien pudottelu
jääköön kuitenkin niille, jotka työkseen
skolastisoivat menneillä. Esimerkkejä ja
malleja varmasti on, ja kasvatuksen historioitsija löytää kirjasta monta kohtaa, joissa
pyörä on keksitty uudelleen. Oman näkemykseni mukaan kasvatuksen ehdoista on
kuitenkin keskusteltava ja kirjoitettava jatkuvasti niitä elettyyn hetkeen päivittäen.
Kirjan ajatusrakennelman taustalta voi
löytää historiallisen materialisminkin oletuksia, joita hän ei tosin suoraan sano. Kuitenkin hän esittää, että teknologia ympäristönä muokkaa tietoisuuttamme, ja täten
vieraannuttaa alkuperäisestä luontosuhteesta ja teknologia kasvatustieteenä muokkaa
tietoisuuttamme, ja täten vieraannuttaa
alkuperäisestä kasvatussuhteesta.
Väitteitään kirjoittaja perustelee jännittävästi. Hän nimittäin kärjistää, että
tieteen maailmankuva ja kasvatuksellinen
maailmankatsomus ovat tyystin vastakkaisia toisilleen. Ojankankaan katsannossa
tiede etsii uutta, perustuu aiemman hylkäämiseen ja kritiikkiin, ja sen perusmalli
on tieteellinen koe, jossa aiemmalla kokemuksella ei ole sijaa tai merkitystä. Kasvatus puolestaan nimenomaan nojaa kokemukseen. Vanha ja hyväksi havaittu on
sen todellinen perusta. Siksi kirjoittaja voi
jo esipuheessaan julistaa tutkielmansa perusväitteen: tieteelliseen lapsi- ja kasvatuskäsitykseen liittyvä kasvatus on ideologisessa ja yhteiskunnallisessa kriisissä, ”sillä
tiede ei ymmärrä mitään kasvatuksesta” (s.
). Kirjassa on toisin sanoen kysymys ammatillisen kasvatuksen ja niiden valtiollisten instituutioiden kritiikistä.
Mikä sitten ymmärtää kasvatuksen
ellei yliopistollisen koulutuksen saanut päi-
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