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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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(32) Näistä askelmerkeistä päädytään 
ateismiin, eikä se ole uskon asia. 
Voihan aina olla toisinkin, tietenkin, 
mutta uskonhypyn voi tehdä niin 
monista syistä ja moniin suuntiin, 
että se helposti muuttuu irviku-
vakseen. ”Kristinusko kannattaa pe-
riaatetta, että on hyvä uskoa ilman 
todisteita – melko kätevä perusohje 
uskonjärjestelmälle, jonka puolesta 
ei ole hyviä todisteita.” (37) Baggini 
käy läpi Pascalin pelurin todistelut, 
joiden mukaan on kuitenkin pa-
rempi uskoa kuin olla uskomatta. 
Ne eivät – etnosentrisminkään takia 
– päde.

Tämän voi esittää myös toisin 
kuin Baggini. Miksi ei ole edes ve-
donlyönnin verran syitä uskoa Ju-
malaan? Kolmella perusteella. En-
simmäinen omakohtaisesti: en ole 
elämäni aikana kokenut yhtään ko-
kemusta enkä havainnut yhtään ha-
vaintoa, joka antaisi edes aavistuksen 
henkilökohtaisesta suhteesta jonkin-
laiseen jumaluuteen. Jumalalta, joka 
toivoisi ihmisten löytävän hänet ja 
pelastuvan, tällainen itseään ilmai-
semattomuus olisi vastuutonta. Siis: 
joko tällaista Jumalaa ei ole tai sitten 
hänen kohtaamisensa ei ole edellytys 
millekään seuraukselle suhteessa mi-
hinkään tuonpuoleiseen, vaikka sel-
lainen olisikin.

Toiseksi: jos Jumala olisi olemassa 
sellaisena kuin hänet voisi eettisesti 
hyväksyä ja sellaisena kuin esimer-
kiksi luterilainen pelastustyö uskon-
nonopetuksen, rippikoulujen ja dia-
konian muodossa opettaa, tällainen 
Jumala, kaikesta tietoisena, kaikkeen 
kykenevänä ja kaikessa hyvänä, ei 
vaatisi eikä odottaisi luomiltaan ih-
misiltä mitään, kaikkein vähiten 
häneen itseensä kohdistuvaa pal-
velua, palvontaa ja uskomista. Aja-
tuskin on absurdi: ihminen palvele-
massa Jumalaa. Me olisimme, kuten 
koko luomakunta, hänen luominaan 
ja hänen suojassaan ehdoitta valittuja 
ja ehdoitta rakastettuja. Tämä on 
eettinen vähimmäisvaatimus kenelle 
tahansa maalliselle vanhemmalle, 
joka on tuottanut uutta elämää. Ei 
Jumala voisi sen huonompi olla.

Lopuksi: jos Jumala olisi ole-
massa siinä muodossa, jossa häntä 
voisi pitää kaikkein korkeimman 

hyvän toteutumana, hän myös pe-
lastaisi ehdoitta jokaisen luomansa 
ihmisen. Eikä vain ihmisiä, vaan jo-
kaisen tuntevan olennon, mukaan 
lukien vaikkapa cockerspanielini 
sekä kaikki muut elämäänsä kokevat 
elämänmuodot. Hänen olisi pelas-
tettava jokainen luomansa elämä, jos 
valinta kadotuksen ja pelastuksen vä-
lillä olisi totta.

Sen vuoksi on yhdentekevää 
uskoa jumalaan. Jos on olemassa 
jumala, joka ei täytä yllä lausuttuja 
piirteitä, hän täyttäisi paholaisen 
tunnusmerkit. Vain itsekkäät tai-
puisivat palvomaan tällaista olentoa, 
siinä missä olisi moraalisesti oikein 
vastustaa häntä. Jos puolestaan on 
olemassa Hyvä Jumala, ei hän vaatisi 
uskomaan itseensä. On siis tarpee-
tonta uskoa Jumalaan – ja juuri sillä 
perusteella, että näin on, Jumala olisi 
olemassa, jos olisi olemassa.

Mutta uskonnot elävät perinteen 
ja tunteen varassa, ilman rationaalista 
tukea tai peliteoriaa. Jos järkiperus-
teita etsitään, jumalille ja uskonnoille 
sovitetaan usein kosmologista ja eet-
tistä roolia. Ajatellaan, että ihminen 
kaipaa olemassaololle selityksiä, 
joihin jumaluus on avain: mistä 
kaikkeus tuli, miksi olemme täällä, 
miksi asiat ovat näin, mihin maailma 
menee. Toisekseen oletetaan, että 
tarvitsemme uskonnollisen etiikan 
perustaksemme, tai muuten hyvän ja 
pahan erottelut katoavat kokonaan.

En usko kummankaan roolin 
olevan enää merkityksellinen, ai-
nakaan tässä yhteiskunnassa. Suurin 
osa länsimaisista ihmisistä on jo 
tottunut odottamaan tieteellisiä 
vastauksia, jopa kosmologiassa: vä-
hitellen saamme vaikeimpiinkin 
aiheisiin ainakin vähän tarkempia 
tieteellisiä selvityksiä. Etiikkakin voi 
hyvin ilman uskonnollista tukea. 
Päinvastoin monien nykypäivänä 
tärkeimpien eettisten keskustelujen 
kannalta uskonnolliset etiikat voivat 
usein olla esteitä (kuten silloin kun 
puheena ovat ihmisoikeudet, yksi-
löiden tasavertaisuusperiaatteet su-
kupuoleen, rotuun, seksuaalisuuteen, 
ikään ymv. katsomatta, monikult-
tuurinen etiikka, eläin-, luonto- ja 
globaalietiikka, jne.).

Jumalten tarve syntyykin kah-

desta muusta, paljon inhimillisem-
mästä suunnasta yksilön välittömässä 
kokemuksessa: eksistentiaalisesta ah-
distuksesta ja moraalisuuden kehitty-
misestä. Keskeisin monoteistisen ju-
malan tehtävä on aina ollut ihmisen 
kuolemanjälkeisen elämän näkymien 
avaaminen. Jumala on vastaus huo-
leemme itsemme ja lähimmäistemme 
kuolemasta. Kuten Pakkanen asian 
laittaa heti intronsa aluksi: ”Tiedän 
olevani olemassa, sillä tiedän kuo-
levani. Tahtomattani maailmaan jou-
tuneena elän valinnanvapauden van-
kilassa, josta pääsen vasta kuollessani. 
Siitä armottomasta tosiasiasta kasvaa 
ihmisyys. Ei ihme, että mielessä käy 
ajatus Jumalasta olemassaolon hel-
pottajana.” (9)

Moraalikehitykseen ja itsereflek-
tioon liittyvä tehtävä taas tarkoittaa 
sitä, että tarvitsemme itseämme 
varten moraalisen dialogikumppanin, 
yliminän tai harjoitusvastustajan – 
sparring partner. Moraalisuuden ke-
hittyminen on ajattelun, tunteiden 
ja tahdon kehittymistä. Se tapahtuu 
nimenomaan harjoituksena, käyt-
tämällä moraalista herkkyyttä, mie-
likuvitusta ja käytännöllistä järkeä 
(fronesis), ei alistumisena ennalta 
annettuun koodistoon. Ei ole kovin 
suurta merkitystä sillä, millaisin al-
kueväin lähdemme liikkeelle tai 
millainen harjoitusvastustajamme 
on, moraalisuus kehittyy kyllä joka 
tapauksessa harjoittelun, sisäis-
tetyn painin myötä. Mutta se on 
selvää, että harjoitteluvastustaja – tai 
vaikkapa esikuva, jota kohti ensin 
kasvetaan ja jota kohtaan sittemmin 
opitaan kriittisyyttä – tarvitaan ja 
sellaisen on oltava uskottava. Tähän 
tarpeeseen monoteistinen Jumala ja 
uskonto ovat omiaan.

Sekularisoitumisen eteneminen 
ja sen mahdollisuudet sekä seura-
ukset ovat loppujen lopuksi kiinni 
näistä kahdesta jumaluuden käyttö-
tarpeesta. Miten pyrimme olemaan 
moraalisia sparrauskumppaneita 
toisillemme, yhteisöissä, dialogeissa 
toisten kanssa ja saamaan yliminässä 
säilyvän moraalisesti merkityksellisen 
Toisen keskustelukumppaniksemme 
myös hiljaisia hetkiä varten? Insti-
tutionaalisesti tämä kysymys koskee 
myös kasvatusta ja kouluja. Entä 
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miten onnistumme rakentamaan 
käytäntöjä, joissa ihmisen kuole-
minen kohdataan arvokkaasti, poh-
diskelevasti ja lohduttavasti ilman 
turvautumista uskomuksiin ja tari-
noihin tuonpuoleisista ja maagisista 
tapahtumista? Institutionaalisesti 
tämä kysymys koskee myös sairaa-

loita, saattohoitoa ja hautaamiskäy-
täntöjä.

Uskontokritiikinkin on edettävä 
myös näihin kysymyksiin, jos se 
mielii olla vaikuttavaa ja vastuuntun-
toista. Jos kritiikki perustetaan vain 
uskontojen metafyysisten järjettö-
myyksien kumoamiseen (luonnon-
tieteelliset kriitikot) tai uskontojen 

eettisten järjestelmien kritisoimiseen 
(humanistiset kriitikot), ei vielä 
kohdata niitä kysymyksiä, joihin us-
konto ensisijaisesti nykyihmisten elä-
mässä vastaa. Lukijan vakaumuksesta 
riippumatta Bagginin ja Pakkasen 
kirjat toimivat hyvin sparrauskump-
paneina ja täyttävät siinä mielessä 
mainitut vaatimukset.

Sam Harrisin päätä ei palella. 
Hän ilmoittaa ykskantaan ta-
voittelevansa yhden irrationaa-

lisuuden lajin – uskonnollisen uskon 
– lopettamista, sen poistamista ih-
miskuntaa riivaamasta. Tavoite on 
toki mitä kannatettavin. Mutta en 
ole aivan varma, edistääkö Harrisin 
laajaa huomiota herättänyt kirja tätä 
päämäärää ainakaan taktisesti par-
haalla mahdollisella tavalla.

Teoksella on eittämättömät an-
sionsa. Harris äimistelee uskontoja 
ja niiden valtaa maailmassa ilahdut-
tavalla suorasanaisuudella ja tekee 
tarkkoja huomioita. Mutta hän myös 
lipsuu tarkoitushakuisiin kärjis-
tyksiin ja liioitteluun, mikä heikentää 
teoksen tehoa. Lisäksi kirjassa on 
paljon tyystin tarpeetonta sälää. Se 
sisältää muun muassa hämärähkön 
luvun meditaatiotekniikoista, joita 
Harris tarjoaa uskonnollisen hengel-
lisyyden tilalle uudeksi rationaaliseksi 
hengellisyydeksi.

Tulta päin!

Hätkähdyttävän suuri osa länsi-
maista fiksuimmistoa ei halua tai us-
kalla kysyä aitoja kysymyksiä uskon-
noista. Suomessakin sankka joukko 
humanistis-yhteiskuntatieteellisiä 
teoreetikkoja sun muita skribenttejä 

tuntuu pitävän modernin luonnon-
tieteen metodologiaa ja valistuksen 
ihanteita pahempana uhkana ihmis-
kunnan hyvälle kuin uskontoja.

Tiede ja järkihän ovat maskulii-
nista materialismia, individualismia, 
liberalismia, empirismiä ja ties mitä 
kamalaa, vai mitä? Uskonnot sen 
sijaan hohkaavat yhteisöllisyyttä, va-
kaumusta, pyhän kokemusta, lähim-
mäisenrakkautta ja henkisyyttä; tai 
ainakin ylisukupolvista kulttuuripe-
rinnettä jota pitää vaalia vaikkei en-
keleihin ja muihin menninkäisiin us-
koisikaan. Tai vähintäänkin uskonto 
on käyttökelpoinen liittolainen hir-
veiden luonnontieteilijöiden ja paho-
laismaisten uusliberalistien ja globa-
lisoijien (roviolle sellaiset!) hyökkä-
yksiä torjuttaessa, eikö niin?

Kun ottaa huomioon sen mit-
taamattoman määrän kuolemaa, 
kärsimystä ja ajatuksen nujerrusta, 
jota uskonnot ovat saaneet aikaan 
ja aiheuttavat koko ajan kaikkialla, 
on vähintäänkin outoa, kuinka ym-
märtävin sanoin ihmiskunnan luova 
luokka niistä yhä puhuu. Vallitseva 
tapa on hyväksyä uskontojen ole-
massaolo jonakin eittämättömänä ja 
ikuisena sosiaalisena faktana ja kan-
nustaa kohteliaasti ”maltilliseen” us-
konnollisuuteen, puhua uskontojen 
hyvistä puolista, suvaitsevaisuudesta 

ja ”uskontojen dialogista” ja siitä, 
kuinka kaikki uskonnot lopulta 
opastavat rauhaan ja rakkauteen.

Eivät opasta, sanoo Sam Harris 
ja on oikeassa. Hän muistuttaa meitä 
inkvisitiosta, antisemitismistä, noita-
vainoista, kolonisaatiosta, islamisti-
sesta terrorismista, Yhdysvaltojen us-
konnollisesta oikeistosta, kristittyjen 
ehkäisykielteisyyden uhreista kehi-
tysmaissa, holokaustista ja lukemat-
tomista väkivaltaisista tragedioista, 
joista meidän on kiittäminen us-
kontoja. Holokaustin tai Pohjois-Ir-
lannin vuosisataisten tappokinkerien 
palauttaminen vain uskonnosta joh-
tuvaksi on monimutkaisten asioiden 
yksinkertaistamista. Niihin ovat 
vaikuttaneet useat seikat, uskonnon 
lisäksi ainakin nationalistinen ide-
ologia ja raaka valtapolitiikka. Sama 
pätee moniin muihin hirveyksiin, 
jotka Harris listaa uskonnoista joh-
tuviksi.

Mutta Harrisin ansio on, että hän 
sanoo ääneen, että uskonnot ovat 
myös syynä konflikteihin, verenvuo-
datukseen ja kansanmurhiin. Hän 
on yksinäinen huutavan ääni kor-
vessa. Vastuuntuntoiset toimittajat, 
poliitikot, tieteen ja taiteen tekijät 
toistelevat uupumattomasti, kuinka 
uskontoja toki käyttävät hyväkseen 
pahantahtoiset ihmiset julmiin pyr-
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