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Uskontokritiikki yrittää usein 
sieltä, missä aita on ma-
talin. Uskonnolliseen kat-

somukseen suhtaudutaan tiedollisena 
virheenä ja uskontojen pyhät kirjat 
leimataan pelkäksi satuiluksi vaivau-
tumatta hetkeksikään miettimään, 
miksi niillä on ollut niin paljon mer-
kitystä niin monille. Samalla päivi-
tellään, miksi ihmeessä uskonnol-
linen ihminen ei luovu maailman-
kuvastaan, vaikka luonnontiede ei 
ole löytänyt jumalaa sen paremmin 
kiven alta kuin tähtitarhoista. Us-
kontoa toisin sanoen kritisoidaan 
ymmärtämättä, mitä se on.

Yksiniitisen uskontokritiikin itse-
ymmärrys ei ulotu niin pitkälle, että 
se tajuaisi itse edustavansa saman-
laista silmäpuolista ja todellisuuden 
osia huomiotta jättävää maailman-
kuvaa, josta se uskontoja syyttää. 
Uskonnon osuva arvostelu edellyttää 
sen pontimien analyysia.

Michel Onfray herättelee henkiin 
valistuksen ja Marxin perintöä. Yh-
täältä hän pyrkii Kantin tavoin va-
pauttamaan ihmisen alaikäisyydestä, 
toisaalta hän katsoo uskonnon ilmai-
sevan vieraantumista, jossa ihminen 
luo todellisen maailman rinnalle ku-
vitteellisen maailman, johon todelli-
suutta alati vertaa. Onfrayn mukaan 
uskonto ei ole tyhjää fabulointia, 
vaan se vastaa ”ontologiseen tyh-
jiöön”, jonka oman kuolevaisuuden 
tiedostaminen synnyttää. Uskonnon 
vaara ei ole siinä, että se tarjoaa loh-
dutusta, vaan siinä, että fiktiiviseen 
tuonpuoleiseen vetoaminen estää 
ihmistä tutkimasta tämänpuoleista 
maailmaa ja kohentamasta olemas-
saolonsa ehtoja. Näin uskonto estää 
ihmistä toteuttamasta itseään pys-

tyttämällä muurin hänen ja hänen 
mahdollisuuksiensa välille.

Onfray kiistää väitteet jumalan 
kuolemasta, sillä fiktio ei voi kuolla. 
Jumala on yhtä kestävä kuin ihmisen 
kuolemanpelko. Siksi ateismin teh-
tävänä ei Onfrayn mukaan ole ai-
noastaan jumalan olemassaolon kiis-
täminen, vaan pelkästään kielteisen 
ateismin ylittäminen ja viime kädessä 
vaihtoehtoisen, positiivisen etiikan 
luominen. Ateismi ei voi tyytyä sa-
nomaan, että uskonto on syntynyt 
eksistentiaalisen ahdistuksen peit-
teeksi, vaan sen on myös itse ky-
ettävä käsittelemään tuota ahdistusta 
ja sen syitä.

Tahdonvapauden tihutyöt

Onfrayn uskontokritiikki perustuu 
ajatukseen, jonka mukaan elämän 
haurautta ja kuoleman lopullisuutta 
ei saa vähätellä tai peittää näkyvistä 
millään verukkeella. Jumalan ole-
massaolon kieltäminen on välttä-
mätön askel kohti materialismia, 
jossa ihminen ymmärtää, ettei ole 
muuta kuin kuolevainen ruumiinsa. 
Tuonpuoleisilla ihanteilla voidaan 
perustella millaisia julmuuksia ta-
hansa, mutta Onfray uskoo, että 
katoavaisuuden tajuaminen tekee 
ihmisestä eettisen: ymmärtäessään 
tuonpuoleisen harhaksi hän pyrkii 
käyttämään ainoan, rajallisen elä-
mänsä mahdollisimman hyvin ja oi-
valtaa, että myös muut ovat samassa 
eksistentiaalisessa tilanteessa.

Onfray väittää, että ateismi on 
sekä historiallisesti tuore että erittäin 
marginaalinen ilmiö. Ateismin his-
toria alkaa vasta uudella ajalla, koska 
nimitystä ”ateisti” on käytetty leima-

kirveenä, jolla ei-toivotut ajattelijat 
on yritetty vaientaa, vaikka he eivät 
olisi jumalan olemassaoloa kiistä-
neetkään.

Ensimmäiseksi ateistiksi Onfray 
kelpuuttaa apotti Jean Meslier’n. 
Vuonna 1729, pian Meslier’n kuo-
leman jälkeen, julkaistiin Meslier’n 
teos Mémoire des pensées et des sen-
timents de Jean Meslier, prêtre, curé 
d’Étrépigny et de Balaives, sur une 
partie des erreurs et des abus de la con-
duite et du gouvernement des hommes 
où l’on voit des démonstrations claires 
et évidentes de la vanité et de la 
fausseté de toutes les divinités et de 
toutes les religions du monde pour être 
adressé à ses paroissiens après sa mort, 
et pour leur servir de témoignage de 
vérité à eux, et à tous leurs semblables, 
jota pidetään ateismin ensimmäisenä 
avoimena puolustuspuheena. Onfray 
jäljittää pitkän keston filosofian-
historiaa: Meslier’n, d’Holbachin 
ja Feuerbachin ajatukset ovat yhä 
ajankohtaisia, koska niiden johto-
päätöksiä ei ole viety loppuun asti. 
Onfrayn mukaan juutalaiskristillinen 
ajattelutapa on rämettänyt kulttuurin 
niin perin pohjin, etteivät ihmiset 
vieläkään usko kaiken palautuvan 
materiaan, todellisuuteen ja maa-
ilmaan, vaikka ovatkin näennäisesti 
luopuneet uskonnosta.

Onfray suhtautuu kielteisesti 
kaikkeen uskontoon, mutta ennen 
kaikkea monoteismiin, jota hän 
kuvaa eräänlaiseksi kuolemanvietin 
yleistymiseksi. Monoteistiset arvot 
näkyvät esimerkiksi eri ruumiin-
osien välisestä hierarkiasta, nautin-
tokielteisyydestä ja psykiatrin tavasta 
tarkastella potilaitaan. Länsimaista 
kulttuuria leimaa Onfrayn mukaan 
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perusteeton usko kärsimyksen jalos-
tavaan vaikutukseen: oikeus aborttiin 
ei ole vielä mitään, jos eutanasia on 
kielletty, ja haluttomuus tuottaa nau-
tintoa ja välttää kärsimystä osoittaa, 
ettei kuoleman lopullisuutta ja kärsi-
myksen todellisuutta ole sisäistetty.

Uskonnon synnyttämät estot ja 
ennakkoluulot ohjaavat ihmisten 
ajattelua: oikeudenkäytössä ihminen 
oletetaan vapaaksi ja sitä myöten 
vastuulliseksi, jotta häntä voitaisiin 
rangaista. Vapaa tahto on Onfraylle 
yksi uskonnollisen ajattelutavan tur-
miollisimmista jäännöksistä, maa-
gista ajattelua, jossa oletetaan, että 
ihminen toimii tahdonalaisesti ja 
tiedostaa motiivinsa. Onfrayn mie-
lestä pedofiilin vangitseminen on 
yhtä mielekästä kuin aivokasvainpo-
tilaan viskaaminen vankilaan, sillä 
oletus vapaasta tahdosta jatkaa hyvän 
ja pahan tiedon puusta syömisen 
teemaa: vapaaksi oletettu ihminen 
voidaan tuomita ja samalla hänen te-
koihinsa voidaan suhtautua tunteen-
omaisesti, ymmärtämistä vältellen. 
Onfrayn kritiikki tahdonvapautta 
kohtaan on sitäkin arvokkaampaa 
koska juuri kukaan ei tohdi vapaata 
tahtoa kiistää.

Pata kattilaa ja kattila pataa

Onfray korostaa, että teologinen ajat-
telutapa on pohjimmiltaan epäde-
mokraattinen, sillä yhteen totuuteen 

ja yhteen elämäntapaan velvoitta-
minen, tapahtuu se sitten jumalan, 
isänmaan tai työn varjolla, on tasa-
valtalaisuuden antiteesi. Totuuden 
omistajana esiintyvä uskonto pyrkii 
sanelemaan ihmisten elämäntavan 
ja vaientamaan kysymykset. Niitä 
ei tarvita, koska oppi tietää jo to-
tuuden. Onfrayn valistuksellinen ote 
korostaa itse ajattelemisen tärkeyttä, 
mutta aina Onfrayn maltti ei riitä, 
vaan hän ryhtyy opettamaan lukijaa. 
Kirjan suuri heikkous ovat jaksot, 
joissa Onfray vesittää omat perus-
ajatuksensa. Psykologisoidessaan 
Paavalin motiiveja hän itse syyllistyy 
kritisoimaansa juutalaiskristilliseen 
kapeakatseisuuteen, eikä retorinen 
kalistelu, jossa uskonto paisutellaan 
syyksi kaikkeen pahaan aina ja kaik-
kialla, ole uskottavaa. Onfray esimer-
kiksi syyttää katolista kirkkoa ja nat-
sismia ”rakkausavioliitosta”, mutta 
hänen ainoana lähdeteoksenaan on 
ilmeisesti ollut ranskannos lievästi 
sanoen kiistellyn Daniel J. Goldha-
genin lievästi sanoen kiistellystä A 
Moral Reckoning -kirjasta. Pamfletissa 
on ehkä ymmärrettävää, että lähteitä 
luetaan valikoivasti, mutta vakuut-
tavuus nakertuu, kun omia tarkoi-
tushakuisuuksia tuetaan muiden tar-
koitushakuisuuksilla, jotka esitetään 
historiallisina tosiasioina.

Välillä Onfray tuntuu unoh-
tavan oivalluksensa uskonnon ek-
sistentiaalisesta perustasta. Hän 

arvostelee Raamattua, Tooraa ja Ko-
raania epäjohdonmukaisuudesta si-
nänsä perustellusti, mutta unohtaa 
samalla, ettei uskonnollinen tunne 
perustu logiikkaan eikä niin ollen ole 
myöskään logiikalla horjutettavissa. 
Uskonnon lyhytnäköisyydet, ajat-
telemattomuudet ja valheellisuudet 
Onfray kartoittaa kattavasti antaen 
niille ansaittua mitäkuulua, mutta 
on vaikea ounastella, miten hän 
vastaisi uskonnon epädogmaattisim-
mille muodoille, sillä hän kirjoittaa 
ikään kuin esimerkiksi kierkegaardi-
laisittain asennoituvaa kristinuskoa 
ei olisi olemassa. Pahimmillaan ka-
rikatyyrimainen aineisto pitää reto-
riikkaa tyhjäkäynnillä, mutta argu-
mentaatio ajautuu karille.

On sääli, että Onfray haaskaa 
leijonanosan paukuistaan islamiin, 
juutalaisuuteen ja kristinuskoon. 
Vahvimmillaan hän on oivaltaessaan, 
että nykyaikaiset uskonnottomuuden 
muodot ovat usein teologiaa valekaa-
vussa. Näennäisen uskontokriitti-
sestä sanastostaan huolimatta ne toi-
mivat uskonvarmuuteen perustuvina 
maailmankuvina, lahkoina muiden 
joukossa. Onfray osoittaa, ettei teo-
loginen maailman hahmottamisen 
tapa rajoitu uskontoon, vaan se elää 
ja voi hyvin monissa maallisissa ja 
tunnustuksettomissa muodoissa. 
Uskontokritiikillä ei ole virkaa, ellei 
se osaa kritisoida uskonnon ohella 
myös itseään.
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On ilo huomata, että hyvin 
toimitettujen teologisten 
suomennosten perinne 

ei ole kokonaan katkennut, vaikka 
sarjat Hengen Tie ja Kristikunnan 
klassikkoja hiipuivatkin pois. Niis-

sähän ilmestyi klassikkotekstejä, 
joilla on myös filosofista kiinnosta-
vuutta, kuten Augustinuksen Henki 


