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DOGMAATTISTA USKONTOKRITIIKKIÄ

Anders Enqvist, Tiede ja uskonto. 
Kustannus Oy Vapaa Ajattelija 
Ab, Helsinki !""#. !#$ s.

Tämä kirja ei ansaitsisi fi losofi sta  huomiota, 
ellei sitä voitaisi nähdä symptomina jos-
takin syvemmästä. Anders Enqvistin teos 
on puuduttava ”vapaa”-ajattelijahenkinen 
johdatus siihen, miksi uskonnot, erityises-
ti kristinusko, ovat tekijän mielestä silkkaa 
humpuukia. Sanoma on yksinkertainen: 
uskonnoissa on kyse vain uskomuksista, 
joita ei ole kunnolla (tai lainkaan) perus-
teltu, mutta onneksi tiede korvaa tuol-
laisia uskomuksia tiedolla, joka on totta. 
 Hylättäköön siis uskonto sairaana toive-
unelmana ja omaksuttakoon tieteellinen 
maailmankuva. Näin helppoa se on.

On tietenkin totta, että ihmiset usko-
vat kaikenlaisia kummallisuuksia köykäisin 
perustein. Joskus nuo huonosti perustellut 
uskomukset saattavat myös liittyä uskon-
nollisiin elämänmuotoihin ja käytäntöi-
hin. Uskomusjärjestelmien  perustelemisen 
normatiivinen tarkastelu on uskon non fi lo-
sofi an sekä yleisen tietoteorian ja tie-
teenfi losofi an ydinteemoja. Mutta mitään 
fi losofi sesti kiinnostavaa kontribuutiota 
uskon ja tiedon käsitteisiin tai uskonnol-
listen uskomusten perusteltavuuden arvi-
ointiin  Enqvistin kirja ei paljon lupaavas-
ta  nimestään huolimatta tarjoa. Tieteen ja 
uskonnon välinen suhde esitetään musta-
valkoisesti 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 epäus-
kottavuuden, pahan ongelman, Raama-
tun ristiriitaisuudet ja kulttuurilainat sekä 
 uskonnollisten kokemusten ja uskonnol-
listen tarpeiden sekulaarin selitettävyyden. 
Mitään kovin uutta hän ei näistä teemois-
ta sano, joskin erityisesti Raamatun risti-
riitoja käsittelevä luku tarjoaa näppärän ja 

hauskankin paketin tästä aiheesta kiinnos-
tuneelle. Hämmentävää kuitenkin on, 
että Enqvist – ja hänen laillaan monet 
muut tieteeseen vetoavat uskontokriitikot 

– katsovat tämäntapaisen tarkastelun toimi-
van argumentaationa uskonnollista uskoa 
vastaan. Enqvistin näkökulmasta para-
digmaattinen uskova on äärimmäinen 
fundamentalisti (Jehovan todistajiin viita-
taankin monesti), joka väittää Raamatun 
olevan viimeistä piirtoa myöten ristiriida-
ton, Jumalan sanaan perustuva kokonai-
suus ja objektiivisesti tosi historiallinen 
kuvaus. Kirjoittaja maalaa kritiikkinsä koh-
teesta niin yksioikoisen ja vivahteettoman 
kuvan, että hänen oma taistelunsa kristin-
uskoa vastaan alkaa muistuttaa Jehovan to-
distajien vihkosten tekstiä. Lukukokemuk-
sina nämä ovat jokseenkin yhtä vastenmie-
lisiä ja argumentaatioltaan samantasoisia.

Enqvistin esittämä ”tieteellinen” us  kon-
to kritiikki ei ole vähääkään avarakat sei-
sempaa ja eri näkökulmia kriittisesti kuun-
televaa kuin se fundamentalismi, jota vas-
taan hän hyökkää. Molemmissa ”kerro-
taan vain se, mikä on oman asian kannalta 
edullista, totuus on toisarvoista, kunhan 
oma asia esiintyy oikeassa valossa” (s. #$). 
 Enqvist muun muassa kuvittelee, että ju-
malan olemattomuus voidaan ”todistaa” 
vetoamalla siihen, etteivät uskovat ole kos-
kaan pystyneet esittämään todistusta juma-
lan olemassaololle (s. %"&). Ja hän uskoo, 
että uskonnon maailma on ”sairaan maa-
ilma”, jossa hallusinaatiot ottavat ”reaali-
olentojen” paikan (s. %'(). ”Terve persoo-
nallisuus” ei moista tarvitse (s. %'(-%')). 
Tällaisista lähtökohdista on vaikea edetä 
rakentavaan uskontokritiikkiin.

Yksi koko myöhempää tarkastelua vää-
ristävä oletus tehdään jo kirjan alussa, 
kun uskonnot määritellään uskomusjärjes-
telmiksi, joissa oletetut ”oliot, asiat tai vai-
kutusvoimat eivät ole havaittavissa, vaan 
niiden olemassaoloon tai vaikutukseen us-
kotaan erilaisilla perusteilla, yleensä, koska 
joihinkin kirjoituksiin on niin kirjoitettu” 
(s. #). Tästä määritelmästä onkin helppo 
siirtyä uskon ja taikauskon identifi ointiin 
(s. #-%"). Tekijä ei lainkaan näe, että 
 monille uskonnollisesti uskoville on hyvin 
tärkeää pyrkiä erottamaan aito usko tai-
kauskosta. Ainakin yksi tämän erottelun 
käyttötavoista on uskonnollisen kielen 
 sisäinen (mistä ei seuraa, ettei erottelua 
voitaisi jollakin tavalla tehdä myös uskon-
nollisen kielenkäytön ulkopuolelta käsin). 
Uskonnollinen henkilö voi esimerkiksi 
kritisoida rukouksen maagisesti paranta-
vaan vaikutukseen uskovaa fundamentalis-
tia siitä, että tämä on ajautunut Jumalaa 

manipuloimaan pyrkivän taikauskon pii-
riin ja hylännyt oikean uskon. Eikä us-
konnollinen ihminen suinkaan välttämät-
tä pidä Raamattua tai muuta pyhää kirjaa 
uskonsa perusteena tieto-opillisessa mieles-
sä. Usko Jumalaan voi joillekuille olla niin 
perustavaa, että olisi mahdotonta ajatella-
kaan 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 fun-
damentalistisesta tulkinnasta, Enqvistin 
teoksesta löytyy loputtomasti. Esimerkik-
si Jobin kirjasta puhuessaan kirjoittaja 
sanoo kertomuksen saavan ”oudon kään-
teen” luvun )! jakeessa $, kun Jumala 
 vihastuukin Jobin ystäviin, ”vaikka nämä 
nimenomaan puolustivat jumalaa ja vaikka 
Job nimenomaan syyttää jumalaa mielival-
lasta” (s. #(-#)). Ehkäpä Jumalan käyttäy-
tymisen ”outous” tässä onkin avain Jobin 
kirjan uskonnolliseen syvyyteen, jolta En-
qvist täysin ummistaa silmänsä. Kenties 
juuri Jumalan puolustelu oletetuin eettisin 
perustein (samoin kuin hänen syyttämisen-
sä eettisin perustein) onkin se virhe, jota 
aidon uskovan ei pidä tehdä, virhe, josta 
Job (toisin kuin ystävänsä) lopulta vapau-
tuu.

Uskonto ja tiede sekaisin

Filosofi nen 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 mah-
dollista keskustella uskonnosta tasapai-
noisesti, ymmärtävästi, monipuolisesti ja 
 samalla (itse)kriittisesti? Millaisin edellytyk-
sin uskontokritiikki on mielekästä ja mah-
dollista? (En tässä yritäkään vastata näihin 
vaikeisiin kysymyksiin. Joitakin alustavia 
vastausehdotuksia olen esittänyt teoksessa-
ni Usko, järki ja ihminen: Uskonnonfi losofi -
sia esseitä [Suomalaisen Teologisen Kirjalli-
suusseuran julkaisuja !!$, Helsinki, !""%]. 
Ja ennen kuin vapaa-ajattelijat älähtävät, 
muistutan, ettei kyseisen kirjan – eikä 
edellä esitetyn suppean Enqvist-kritiikin – 
tarkoituksena ole puolustaa mitään uskon-
toa; en itse kuulu uskonnollisiin yhteisöi-
hin, mutta etsin fi losofi sta tapaa ymmär-
tää ja arvioida uskonnollista uskoa siten, 
että tehdään oikeutta sen uskonnolliselle 
erityisluonteelle.)

Hieman paradoksaalisesti Enqvistin 
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teoksen, kuten tieteeseen nojautuvan ateis-
min yleisemminkin, perimmäisenä virhee-
nä on uskonnon ja tieteen sekoittaminen. 
Uskontoa tarkastellaan uskomusjärjestel-
mänä, jota pitäisi arvioida samoin kritee-
rein kuin tieteellisiä teorioita. Tässä kilpai-
lussa uskonnolliset uskomukset eivät tieten-
kään 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 tie-
teen tutkimien tai arkielämässä havaittavi-
en  objektien olemassaololla.

Huomautettakoon vielä, että kovin 
paljon uskontoa ymmärtäväisemmin Tiede 
ja uskonto -kirjan kirjoittaja ei käsittele tie-
dettä, johon hän olettaa uskontokritiikkin-
sä perustuvan. Tämän teoksen sisältämä 

”tieteenfi losofi a” on jonkinlaista naiivia em-
pirismiä ja realismia, jonka mukaan tiede, 
toisin kuin uskonto, yksinkertaisesti tuot-
taa meille havaintoihin perustuvaa tietoa 
objektiivisesta todellisuudesta. Esimerkiksi 
ei-havaittavien teoreettisten olioiden ja pro-
sessien olemassaoleviksi olettaminen epä-
suoran empiirisen evidenssin nojalla – eli 
koko tieteellisen realismin problematiikka 

– jää Enqvistin tarkastelussa syrjään. Jos 
Jumalan olemassaolo torjutaan vain siksi, 
ettei Jumalalla ole havaittavia ominaisuuk-
sia, joudutaan luopumaan monen tieteel-
lisenkin entiteetin olemassaolosta.

Onkin hiukan ironista, että Enqvistin 
ontologis-epistemologisen johtoajatuksen, 

”olemassaolo on havaituksi tulemista” (s. 
##, $#%), teki fi losofi an historiassa tunne-
tuksi irlantilainen piispa.

Sami Pihlström

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 menes-
tystä. Kirja olisi varmaankin löytänyt sijan-
sa suuremmankin kustantamon suojista, 
mutta hyvä näin. Kirjaa sopii opettajille 
ja muille kasvatuksesta kiinnostuneille. Jos 
kirja löytäisi opettajat, saisi Summa tilai-
suuden myydä myös volyymia, sen laadun 
ohella, jota teoksessa todella on.

Kasvatuksen polut

Ojakankaan kirja on siis tärkeä puheenvuo-
ro kasvatuksesta käytävään keskusteluun. 
Kirjan lukuina on neljä laajahkoa esseetä, 
otsikoiltaan ”Kriisi ja kritiikki”, ”Kasva-
tus ja auktoriteetti”, ”Lapsuus” sekä kirjan 
päättävä ”Koti ja yhteiskunta”. Yhdessä ne 
muodostavat luontevasti etenevän ja argu-
mentatiivisen kokonaisuuden.

Kirjan tyylilajina on pohtiva, iskevä 
ja vähäviitteinen kerronta, jonka seuraa-
minen vaatii sekä Ojakankaan edustaman 
 fi losofi sen heimon sanaston että sen taus-
talla olevan yhteiskuntafi losofi an tuntemis-
ta. Mutta kirjassa on kyllä monta  kerrosta 
ja se avautuu myös aivan tavanomaisella 
lukutavalla, jossa kirjoitettua verrataan itse 
koettuun ja ajateltuun sekä siihen tieteen-
perinteeseen, johon itse on sosiaalistunut.

Tästä jälkimmäisestä näkökulmasta Pie-
taksen juoni on jokseenkin seuraava. Ensin 
on kriisikertomus, joka nimetään tekno-
logiseksi 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 pe-
rustuvassa maailmassaolemisessa. Ojakan-
kaan projekti on todella huomion arvoinen 
etsiessään kasvatuksen polkua tästä jonne-
kin 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 mahdo-
tonta yrittää puristaa mihinkään yhteen 
kasvatusfi losofi seen perinteeseen. Taustal-
la 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 histori-
oitsija löytää kirjasta monta kohtaa, joissa 
pyörä on keksitty uudelleen. Oman näke-
mykseni mukaan kasvatuksen ehdoista on 
kuitenkin keskusteltava ja kirjoitettava jat-
kuvasti niitä elettyyn hetkeen päivittäen.

Kirjan ajatusrakennelman taustalta voi 
löytää historiallisen materialisminkin ole-
tuksia, joita hän ei tosin suoraan sano. Kui-
tenkin hän esittää, että teknologia ympä-
ristönä muokkaa tietoisuuttamme, ja täten 
vieraannuttaa alkuperäisestä luontosuhtees-
ta ja teknologia kasvatustieteenä muokkaa 
tietoisuuttamme, ja täten vieraan nuttaa 
 alkuperäisestä kasvatussuhteesta.

Väitteitään kirjoittaja perustelee jän-
nittävästi. Hän nimittäin kärjistää, että 
tieteen maailmankuva ja kasvatuksellinen 
maailmankatsomus ovat tyystin vastakkai-
sia toisilleen. Ojankankaan katsannossa 
tiede etsii uutta, perustuu aiemman hyl-
käämiseen ja kritiikkiin, ja sen perusmalli 
on tieteellinen koe, jossa aiemmalla koke-
muksella ei ole sijaa tai merkitystä. Kas-
vatus puolestaan nimenomaan nojaa ko-
kemukseen. Vanha ja hyväksi havaittu on 
sen todellinen perusta. Siksi kirjoittaja voi 
jo esipuheessaan julistaa tutkielmansa pe-
rusväitteen: tieteelliseen lapsi- ja kasvatus-
käsitykseen liittyvä kasvatus on ideologi-
sessa ja yhteiskunnallisessa kriisissä, ”sillä 
tiede ei ymmärrä mitään kasvatuksesta” (s. 
$&). Kirjassa on toisin sanoen kysymys am-
matillisen kasvatuksen ja niiden valtiollis-
ten instituutioiden kritiikistä.

Mikä sitten ymmärtää kasvatuksen 
ellei yliopistollisen koulutuksen saanut päi-
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