
Mistä jumalasta puhutaan?

Keskustelu Jumalan olemassaolosta on
jatkunut periaatteessa samankaltaisin ar-
gumentein 150 vuotta, Darwinin Lajien
synty teoksesta (1859) lähtien. Kielteiset
perustelut voi tiivistää tämän hetken tun-
netuimman ateistisaarnaajan Richard

Dawkinsin kiteytykseen: Jumalaa ei ole,
koska yhtäältä tieteellinen hypoteesi ei
tarvitse Jumalaa ja toisaalta Jumala ei se-
litä mitään ja koska uskonto voidaan selit-
tää eräänä evoluution kannalta sinänsä pe-
rustellun ominaisuuden tarpeettomana (tai
jopa vahingollisena) oheistuotteena.

Ennen darvinismia Jumalaa voitiin
ajatella perusteltavan järkiperäisesti  kai-
ken luojana ja ylläpitäjänä. Ennen Koper-

nikusta ja Galileita ihminen voi taivaalle
katsoessaan jopa kokea näkevänsä aivan
konkreettisesti pilkahduksia Jumalan va-
lon- ja kullantäyteisistä asuinsijoista.

Mutta pitkiin aikoihin monet kristityt
eivät ole mieltäneet Jumalaa yhtä konk-
reettisesti tai pitäneet tärkeänä (tai edes
oikeana) pyrkimyksiä todistaa hänen ole-
massaolonsa.

Ateismikeskustelussa häiritsee hie-
man juuri se, että siinä kumotaan yhä uu-
destaan se jumala, joka on jo ajat sitten
muutenkin kumoutunut ja jota useimmat
kristitytkään eivät puolusta. Kuten Matti

Myllykoski tämän numeron artikkelis-
saan huomauttaa, ”Dawkins tekee taval-

laan turhaa työtä, koska tarpeettoman Ju-
malan olemassaoloa ei tarvitse kumota
erikseen minkäänlaisella tieteellisellä teo-
rialla”.

Turhaa työtä lienee ylipäätään kaikki
sellaisen jumalan kumoaminen, joka ju-
mala olisi todistettavissa loogisin, tunte-
maamme todellisuuteen liittyvin argu-
mentein. Jos jumala olisi todistettavissa,
hän tavallaan menettäisi jumaluutensa.
Jotta jumala olisi ”uskottava”, hänen pitää
olla käsittämätön, selittämätön ja todista-
maton, isompi kuin ihminen ja hänen ym-
märtämänsä maailma. Tätä Jumalan käsit-
tämättömyyttä ja tuonpuoleisuutta myös
Raamattu pyrkinee ilmentämään sijoit-
taessaan Jumalan taivaalle, kaikkeuden
luojaksi ja ylläpitäjäksi.

Vasta viime vuosisatojen luonnontie-
teiden kehitys on tehnyt näin luonnehdi-
tusta Jumalasta kömpelön, ihmisen näköi-
sen jumalolion ja harrastelijakemistin,
joka olisi ollut välttämätöntä kumota il-
man ateistista kritiikkiäkin.

Mutta totta on myös kuitenkin se, että
tällainen nykymittapuun mukaan pienen-
puoleinen ja  jopa  pikkusieluinen jumal-
olio pilkistelee yhä edelleen paitsi Raama-
tusta, myös kirkkojen oppikokoelmista, li-
turgisista teksteistä ja joskus jopa saar-
noista. Kysymyksessä on kirkkojen ongel-
ma: periaateohjelma on varsin kaukana
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useimpien kristittyjen todellisesta ajatte-
lusta ja uskosta.

Ateistiseen jumalauskon kritiikkiin on
täysin mahdollista yhtyä samalla kun voi
kokea olevansa kristillisen viitekehyksen
sisällä elävä etsijä ja kyselijä – kristitty,
moni sanoisi. Ateistinen kritiikki kieltää
usein vain sen jumalan, jonka moni kris-
titty on mielessään jo muutenkin kieltä-
nyt.

Useimpien ateistien keskustelukump-
paniksi tuntuisivat sittenkin sopivan par-
haiten ne fundamentalistit, jotka katsovat
Raamatun olevan pääpiirteissään totta
myös luonnontieteellisine, moraalisine
ymv. käsityksineen. Kuten Jarkko Joki

artikkelissaan kirjoittaa, fundamentalis-
tien ”kreationismi ei nouse puhtaista us-
konnollisista motiiveista vaan se pyrkii te-
kemään uskosta omaa etuaan laskelmoi-
vaa insinööritiedettä, jonka avulla voidaan
saada varmuus tuonpuoleisesta hyvästä
osasta ja oma selusta turvattua”.

Oikea dawkinsilainen insinööritiede
vastaan fundamentalistinen huuhaa -insi-
nööritiede, se olisi ehkä sittenkin sopivin
keskustelupari. Hedelmällisemmässä Ju-
mala-keskustelussa olisi hyvä lähteä liik-
keelle siitä kysymyksestä – kuten Mylly-
koski toivoo – mitä itse kukin Jumalasta

puhuessaan tarkoittaa. Ateistien kumoama
teistinen oliojumala tuskin kelpaisi lähtö-
kohdaksi monelle nykykristityllekään, sa-
nokoon hänen kirkkonsa periaateohjelma
mitä hyvänsä.

Kun Jarkko Joki muistuttaa artikkelis-
saan eräistä kristinuskon raadollisuuden
elementeistä (Jumalan tuleminen ihmisek-
si tarkoittaa, että Jeesus oli sukua apinoil-
le, kaloille ja alkubakteereille siinä missä
me ihmisetkin), Leo Näreaho huomauttaa
vastaavasti omassa evoluutiopsykologiaa
esittelevässä artikkelissaan, ettei edes us-
konto näyttäisi nykytietämyksen valossa
olevan tosiaankaan muuta kuin eräänlai-
nen evoluution vahinko – ei siis lajin me-
nestymistä edistävä tekijä,  vaan eräiden
edistävien tekijöiden sivutuote.

Luther taisi sanoa, että itsekkään ih-
misen harjoittamana rukouskin on syntiä.
Ehkä samaa voisi sanoa myös uskonnon
harjoittamisesta ylipäätään? Ja silti kysy-
mys Jumalasta kiinnostaa yhä monia epäi-
lijöitä, ateisteja kuin kristittyjäkin.

Mielestäni tämä Vartija nostaa esille
harvinaisen mielenkiintoisia kysymyksiä
hyvin oleellisista asioista.

Martti Mäkisalo
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Matti Myllykoski

Jumalongelma

Ateistinen uskontokritiikki ja

kristillinen apologetiikka

Viime vuosina sekä ateistisen uskontokri-
tiikin että kristillisen apologetiikan taso
on noussut, ja myös keskustelu uskonnon
substanssista ja perimmäisestä tarkoituk-
sesta on saanut uutta syvyyttä. Jonkinlai-
sena aikojen merkkinä ovat Yhdysvallois-
sa best seller listoille kohonneet uskon-
tokriittiset teokset, etenkin Richard

Dawkinsin The God Delusion1 ja Daniel

C. Dennettin Breaking the  Spell:  Reli-
gion as a Natural Phenomenon.2 Suoma-
lainen pienkustantaja Terra Cognita on
tehnyt kulttuuriteon julkaisemalla molem-
mat tänä vuonna Kimmo Pietiläisen suo-
mennoksina; Dawkinsin teos on
ilmestynyt nimellä Jumalharha ja Den-
nettin teos nimekkeellä Lumous murtuu:
uskonto luonnonilmiönä. Dawkins on eto-
logi (eläinten käyttäytymisen tutkija) ja
evoluutiobiologi, joka toimii tieteen popu-
larisoinnin (Public Understanding of
Science) professorina Oxfordin yliopis-
tossa. Dennett puolestaan on uskonnonfi-
losofi, joka johtaa kognitiivisen tutkimuk-
sen keskusta Turfsin yliopistossa Yhdys-
valloissa. Molemmat tutkijat julistautuvat

teoksissaan selkeästi ateisteiksi, joille
Dennett ehdottaa pehmeämpää ja muka-
vasti kotiinpäin vetävää nimitystä brights
(”välkyt”). Heidän teoksensa ovat kiin-
nostavasti argumentoituja, mutta johto-
päätöksiltään kiistanalaisia puheenvuoro-
ja.

Johtava ja tuottelias brittiteologi Alis-

ter McGrath on vastannut Dawkinsin
aiemmissa teoksissa esittämään uskon-
tokritiikkiin teoksessaan Dawkins’ God3.
Tämäkin puheenvuoro on hienosti suoma-
laisten lukijoiden saatavilla Kirsi Nisulan

suomennoksena Dawkinsin Jumala.4 Kos-
ka Dawkinsin uusin teos ei tuo McGrathin
esittämän kritiikin kannalta asiaan mitään
uutta, suomennetut teokset johdattavat lu-
kijansa hyvin keskustelun ytimeen. Esitte-
len seuraavassa katsauksessa ensin
Dawkinsin näkemykset ja McGrathin kri-
tiikin sekä arvioin kummankin perusteita,
mahdollisuuksia ja rajoja. Lopuksi luon
kriittisen katsauksen Dennettin kokonais-
näkemykseen, joka on mielestäni kristilli-
sen uskon kannalta   haastavampi kuin
Dawkinsin esittämä kritiikki.

1 Bantam Press 2006.
2 Viking Penguin 2006.

3 Blackwell 2005.
4 Kirjapaja 2006.
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Richard Dawkins ja jumalharha

Richard Dawkins on jo 1990-luvulla tullut
anglosaksisessa maailmassa tunnetuksi
ärhäkkänä ateismin edustajana muun
muassa  kirjoillaan The Selfish Gene5 ja
The Blind Watchmaker.6 Näissä hän esit-
tää evoluutiota ohjaavan luonnonvalinnan
(natural selection) ainoaksi uskottavaksi
selitykseksi maailman  ja  elämän  tarkoi-
tukseen. Evoluution takana ei ole Juma-
laa, vaan pitkäkestoinen luonnonvalinnan
ohjaama kehitys, josta luonnon monimuo-
toisuus on syntynyt. Tästä Dawkins tekee
sen johtopäätöksen, että Jumalaa ei ole –
yhtäältä tieteellinen hypoteesi ei tarvitse
Jumalaa ja toisaalta Jumala ei selitä mi-
tään.

Dawkins korostaa kuitenkin, että ih-
misellä on ainutlaatuinen mahdollisuus
puolustaa arvokkuuttaan ja vapauttaan
luonnonvalintaa vastaan. Uusimmassa
kirjassaan Jumalharha Richard Dawkins
haluaa riisua uskonnolta ylimääräisen
kunnioituksen auran, joka sen ylle usein
pannaan lepäämään. Dawkins kiistää ”Ju-
mala-hypoteesin” yliluonnollisesta olen-
nosta, joka on suunnitellut ja luonut kai-
ken. Sen sijaan hän haluaa todistaa, että
kaikki luova äly on syntynyt vasta pitkä-
kestoisen ja komplisoituneen, evoluutios-
sa vaikuttavan luonnonvalinnan myötä.
Tästä syystä Dawkins katsoo, että kreatio-

nistit argumentoivat virheellisesti, kun he
panevat sattuman vastapooliksi tietoisen
suunnittelun, joka puolestaan vaatisi seli-
tyksekseen vastaavanlaisen Jumalan ole-
massaolon. Dawkinsin mukaan ei ole
myöskään sokean sattuman tai jumalalli-
sen suunnittelun seurausta, että miljardien
enemmän tai vähemmän elottomien pla-
neettojen joukossa elämä syntyi ja kehit-
tyi ainakin sillä yhdellä planeetalla, jonka
me tunnemme. Kaikkeudella on Dawkin-
sin mukaan yksinkertainen alku, josta mo-
nimuotoisuus on vähitellen kehittynyt – ei
Jumalaa, joka luomistyössään olisi toteut-
tanut suuren kokonaissuunnitelman.

Dawkins liittyy perinteeseen, jossa
evoluutioteoriaa on sovitettu myös ihmi-
sen kulttuurin kehitykseen. Dawkinsilta
itseltään on peräisin termi ”meemi”, joka
tarkoittaa aivoissa olevaa informaatioyk-
sikköä, kulttuurista kopioitujaa, eräänlais-
ta kulttuurigeeniä. Esimerkkeinä mee-
meistä Dawkins mainitsee sävelmiin, aat-
teisiin, arkkitehtuurin piirteisiin ja uskon-
nollisiin   käsityksiin liittyvät   rakenteet,
jotka tulostuvat erilaisiksi ”meemituot-
teiksi” (iskelmät, aatteet, rakennukset, us-
konnot). Meemeinä uskonnolliset käsityk-
set ovat itseään monistavaa informaatiota,
jota Dawkins kutsuu ”mielen loiseksi” tai
”virukseksi”. Dawkinsin teorian mukaan
uskonto on syntynyt vanhempien auktori-
teetin ja lasten vanhempiinsa kohdistaman
tottelevaisuuden sivutuotteena. Uskonnon
irrationaalisuus puolestaan on samantyyp-
pistä syntyä kuin rakastuminen. Dawkins
katsoo, että moraalin juuret eivät ole us-
konnossa, koska valtaosa ihmisistä pyrkii
toimimaan eettisesti jo ilman uskontoa:
pahan salliminen ja piittaamattomuus joh-
taisivat yksinkertaisesti kaaokseen. Daw-
kins muistuttaa myös, että moraaliset kä-

5 Suom. Geenin itsekkyys, Art House 1993.
6 Suom. Sokea kelloseppä, WSOY 1989.

Dawkinsin mielestä Jumalaa ei ole, koska yhtääl-
tä tieteellinen hypoteesi ei tarvitse Jumalaa ja
toisaalta Jumala ei selitä mitään.
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sitykset muuttuvat ajan mukana. Dawkin-
sin mielestä uskonnon pohjimmainen ole-
mus on fanaattinen ja väkivaltainen, ja
siksi myös maltillinen uskonnollisuus
ruokkii väkivaltaista uskontoa. Kaikkea
uskonnollisuutta vastaan hän korostaa,
että ihminen yksin on vastuussa elämänsä
tarkoituksesta.

Kirjassaan Dawkins vastaa hyvin ly-
hyesti Alister McGrathin (Dawkins’ God)
esittämään kritiikkiin hänen aiemmista
teoksistaan. Dawkinsin mielestä McGrat-
hin kritiikki supistuu yhteen ainoaan koh-
taan – siihen, että tiede ei pysty osoitta-
maan Jumalaa olemattomaksi. Dawkins
viittaa Bertrand Russellin keksimään
ajatukseen pienestä teekannusta, joka
kiertää aurinkoa maan ja Marsin välisellä
radalla. Sitäkään ei voi todistaa olematto-
maksi, koska sen voi uskoa olevan ole-
massa ilman  että  sitä  havaitaan  millään
keinoilla.

Osuuko Dawkins maaliinsa?

Brittiläisessä uskontokeskustelussa on he-
rännyt kysymys, ymmärtääkö Dawkins
Jumalasta puhumisen ja teologian perus-
teita oikein. Dawkinsia kritisoi Jumalhar-
han ilmestyttyä tuoreeltaan marxilainen
kirjallisuuden ja kulttuurin tutkija Terry

Eagleton kirja-arvostelussaan Lunging,
Flailing, Mispunching.7 Arviossa, joka on
hauska ja älykäs, mutta ei mielestäni joka
suhteessa oikeudenmukainen, Eagleton
pitää Dawkinsin teologian tuntemusta hei-
veröisenä ja moraalista uskontokritiikkiä
karkean ohiampuvana.

Alister McGrath lähestyy aihetta kir-

jassaan Dawkinsin Jumala suurin piirtein
samaan tapaan, vaikkakin seikkaperäi-
semmin. McGrath paneutuu Dawkinsin
ateistiseen uskontokritiikkiin tutkimalla
erityisesti sitä, miten Dawkins siirtyy evo-
luutioteoriasta ateistiseen maailmanku-
vaan. McGrathin mukaan tiede ei voi rat-
kaista kysymystä Jumalan olemassaolos-
ta. Jo keskiajalta käyty keskustelu teismin
ja tieteen suhteesta osoittaa pikemminkin
vain sen, että Jumalan rooli on käsitteelli-
sesti marginalisoitunut. Kumotessaan nä-
kemystä Jumalasta kelloseppänä Dawkins
puolestaan hyökkää William Paleyn

(1743–1805) teoriaa vastaan, jonka jo
1800-luvun johtavat teologit hylkäsivät.
Dawkins ei ota McGrathin mukaan huo-
mioon sitä, että kristinusko on kasvanut
uudelleentulkintojen kautta koko histo-
riansa ajan ja että se on joutunut vastaa-
maan darvinismin haasteeseen aivan tie-
tyssä vaiheessaan.

McGrath pitää olennaisena seuraavaa
kysymystä: ”Minkä ehtojen on täytyttävä
ennen kuin voimme päätellä, että jokin us-
komus on oikeutettu?” Valistuksen julis-
tamaa täydellistä objektiivisuutta ei ole
olemassa, koska myös tutkijoita – Daw-
kinsia ja muita – ohjaavat erilaiset syvään
juurtuneet uskomukset. Vastaavasti Daw-
kinsin määritelmä uskosta sokeana luotta-
muksena on kestämätön, koska usko vai-
kuttaa koko ihmisessä. Jumala-uskoa ei
voi verrata satuolentoja koskeviin usko-
muksiin, ja vastaavasti puhe jonkin usko-

Dawkinsin mielestä uskonnon pohjimmainen ole-
mus on fanaattinen ja väkivaltainen, ja siksi
myös maltillinen uskonnollisuus ruokkii väkival-
taista uskontoa.

7 ”Hyökkää, huitoo, iskee ohi”; http://www.
lrb.co.uk/v28/n20/eagl01_.html
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muksen ”todennäköisyydestä” on aina si-
doksissa lausujansa subjektiivisiin käsi-
tyksiin. Kun Dawkins esittää, että evoluu-
tion valossa Jumala on ”monimutkainen”
ja siksi ”epätodennäköinen”, hän tekee
tarkoitushakuisesti valikoitujen premis-
sien perusteella uskonhypyn agnostisis-
mista ateismiin. McGrath korostaa edel-
leen, että eri tieteenaloilla ja elämänalueil-
la kieltä käytetään eri tavoin, ja siksi myös
uskolla ja teologialla on oma kielensä. Pu-
huessaan uskosta ”sokeana luottamukse-
na” Dawkins sivuuttaa järjen kiistattoman
roolin teologisessa ajattelussa ja argumen-
taatiossa.

McGrath horjuttaa Dawkinsin tieteel-
listä itsevarmuutta selostamalla laajasti
sitä, miten luonnontieteissä on tapahtunut
radikaaleja     teorianvaihdoksia, vaikka
menneen ajan tutkijoilla on ollut tapana
antaa oman aikansa saavutuksille pysyvä
arvo. Luonnontieteelliset teoriat eivät ole
”oikeita” vaan väliaikaisia, sillä hetkellä
parhaiksi katsottuja näkemyksiä. Me
emme McGrathin mukaan voi tietää,
onko darvinismi totta; myös sitä on syytä
pitää väliaikaisena eikä lopullisena teoria-
na.

Dawkins joutuu McGrathin mukaan
kiusallisesti sivuuttamaan tutkimukset,
joiden mukaan uskonnollinen toiminta
vaikuttaa myönteisesti ihmisten hyvin-
vointiin. Vastaavasti hän sanoo, että
1900-luvun paheksuttavimmat murhaajat
ja suvaitsemattomimmat ihmiset ajatteli-
vat uskonnon olevan sorron väline. Joi-

denkin ateistien tai uskonnollisten ihmis-
ten pahuus ei oikeuta leimaamaan kaikkia
ateisteja tai uskovaisia pahoiksi. Suurin
osa uskovista ja ateisteista on aivan taval-
lisia ihmisiä.

McGrath kritisoi myös Dawkinsin kä-
sitystä ”meemeistä”, jotka ovat hypoteet-
tisia käsitteitä ja joiden olemassaolosta ei
ole minkäänlaisia konkreettisia todisteita.
Ne ovat myös tarpeettomia, koska kult-
tuurin kehitystä voidaan selittää riittävän
hyvin muiden mallien avulla. Kun
Dawkins haluaa tehdä uskonnosta mielen
viruksen, McGrath ehdottaa, että samaa
metodia voidaan käyttää myös Dawkinsin
itsensä ajatteluun. Vakavampi ongelma
liittyy  siihen, että meemit yrittävät ole-
massaolollaan tehdä tyhjäksi kaiken
reflektiivisen ajattelun. Kulttuuri on pää-
osin tarkoituksellista toimintaa – kuten
esimerkiksi antiikin uskontokriitikkojen
käyttö 1800-luvun ateistisessa polemiikis-
sa. McGrathin mukaan Dawkinsin geenin
ja meemin välille luoma analogia on yk-
sinkertaisesti virheellinen.

Luonnontieteen ja  uskonnon välinen
sodankäynti Euroopassa kuuluu McGart-
hin mukaan positivismin kyllästämään
menneisyyteen, jossa 1800-luvun lopun
sosiaaliset olot vaikuttivat kirkkokritiikin
kärjistymiseen. Oman aikamme ongel-
maksi McGrath näkee luonnontieteiden ja
humanististen tieteiden vieraantumisen
toisistaan. Humanistia huolestuttaa, minne
luonnontieteet ovat viemässä ihmiskun-
taa. Kun Dawkins kritisoi kristinuskon
maailmankuvaa ahtaaksi ja rajoittuneeksi,
McGrath muistuttaa, että teologit ovat
aina – myös keskiajalla – olleet riippuvai-
sia aikansa luonnontieteen heille  tarjoa-
mista selityksistä. Sen sijaan kristityt ovat
aina korostaneet, että todellisuus ei rajoitu

Me emme McGrathin mukaan voi tietää, onko
darvinismi totta; myös sitä on syytä pitää väli-
aikaisena eikä lopullisena teoriana.
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siihen, mitä me näemme. McGrathin mie-
lestä kristinusko vahvistaa luonnon herät-
tämää ihmetyksen tunnetta, koska tutki-
malla maailmaa voi nähdä jotakin sen ta-
kana olevasta Jumalan mielestä ja Juma-
lan kauneudesta. Kristilliselle teologialle
maailma jää aina salaisuudeksi, mutta sen
hyödylliseen ja välttämättömään ymmär-
tämiseen tarvitaan aina rationaalista vai-
vannäköä.

Avoimia kysymyksiä kumpaankin

suuntaan

Dawkinsin ja McGrathin puheenvuorojen
välille ei synny leikkauskohtaa. Dawkins
puhuu maailmasta ja maailmankaikkeu-
desta, joka jo valmiiksi sulkee pois ajatuk-
sen ihmisen ajattelun ehdoilla toimivasta
olentojumalasta. McGrath puolestaan an-
taa Jumalalle suvereenin, mutta salatun ti-
lan inhimillisen ajattelun ja kristillisen
teologian monipolvisen kehityksen tuolla
puolen. Mielestäni he molemmat ovat
hahmottaneet Jumala-uskoon liittyvän on-
gelman olennaisessakin mielessä vain
osittain. Esitän joitakin näkökulmia, joi-
den tarkoituksena on avartaa Dawkinsin
ja McGrathin käymää keskustelua.

1) Ensimmäinen huomautukseni kos-
kee Jumalaa, kieltä ja maailmankuvaa.
Dawkinsin mielestä uskonnollisen puheen
Jumala on kauttaaltaan sidoksissa vanhen-
tuneeseen, epätieteelliseen maailmanku-
vaan. Puhuessaan Jumalasta Raamatun
kirjoittajat ja myöhemmät uskovat ihmiset
olisivat tällaisen ajattelun mukaan aina
kuvitelleet, että heidän sanansa tavoittavat
Jumalan. Tämä ei pidä paikkaansa. Raa-
matun teksteissä Jumala esiintyy sekä mo-
nin tavoin maailmankuvaan sidottuna
esimerkiksi laskeutuessaan Siinainvuorel-
le tulessa (2. Moos. 19:16–20) että siitä

riippumattomana olentona esimerkiksi
Salomon rukouksessa, jonka mukaan tai-
vasten taivaatkaan eivät ole Jumalalle kyl-
lin avarat (2. Aik. 6:18). Juuri tästä syystä
puhe Jumalasta ja tuonpuoleisuudesta on
vääjäämättömän monenkirjavaa ja ristirii-
taista. Vaikka kaikki käsitykset Jumalasta
ovat riippuvaisia kulloisenkin puhujan
maailmankuvasta, puheen tarkoittama Ju-
mala ei sitä ole. On täysin uskonvarainen
asia, onko tällaista sanoilla tarkoitettua,
mutta sanoilla vangitsematonta Jumalaa
vai ei. Jo monet kirkkoisät ovat tiedosta-
neet, että Jumalasta on puhuttava apofaat-
tisesti, ”sanomattomin” ilmauksin ja ne-
gaation kautta.

Ongelman perinpohjainen tiedostami-
nen johtaa teologian kuitenkin uudenlais-
ten haasteiden eteen. Teologian kehitty-
vässä historiassa, jota McGrath esittelee
Dawkinsia vastaan, erilaiset kristilliset
auktoriteetit ovat aina puhuneet oman ai-
kansa vaatimusten mukaisesti Jumalasta,
luomisesta ja luomakunnasta. Luonnon-
tieteen uskottavat tai ainakin kohtuullisen
uskottavat teoriat maailmankaikkeuden
synnystä, maapallon iästä tai ihmislajin
kehityksestä eivät siten pohjimmiltaan uh-
kaa kristinuskon ydintä. Tällaisen argu-
mentaation avulla puhe Jumalasta voidaan
säästää luonnontieteelliseltä    kritiikiltä.
Samalla se tulee kuitenkin riisutuksi vaa-
timastaan viimekätisestä arvovallasta sekä
ylihistoriallisesta totuudesta, ja se osoit-
tautuu aikansa maailmankuvista ja kult-
tuureista riippuvaksi. Miten käy luonnon-
tieteellistä kritiikkiä väistäneen teologian
totuuden? McGrath ei ryhdy liberaaliteo-
logien tavoin kaivamaan teologiasta esiin
uskon kultaista ydintä. Sen sijaan hän –
monien muiden nykyteologien tavoin –
ajattelee, että uskolla ja teologialla on
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oma kielensä, ja siten ne saavat pitää to-
tuutensa muita kielipelejä ja ajatusjärjes-
telmiä vastaan. Tällaisella reservaattiajat-
telulla on kuitenkin ongelmansa: samalla
logiikalla saavat totuutensa pitää myös
kaikenlaiset natsismit ja höpsismit, jotka
eivät halua punnituttaa julistustaan siinä
kielessä, jota kaikki ihmiset puhuvat, ei-
vätkä siinä elämässä, jota kaikki ihmiset
elävät päivästä toiseen.

2) Samaa maailmaa ja elämäntodelli-
suutta katsovina Dawkinsin ja McGrathin
erilaiset käsitykset Jumalan merkityksestä
herättävät kysymyksiä. Dawkinsille Ju-
mala on myyttinen olento, jolla ei ole
minkäänlaista sijaa tuntemassamme todel-
lisuudessa. Hänelle modernin ihmisenkin
tarpeisiin räätälöity, elastinen Jumala-
kuva merkitsee tarpeettoman olennon tai
oletuksen ymppäämistä tieteelliseen maa-
ilmankuvaan, joka itsessään on riittävän
selkeä ja aukoton. Jumalaa ei ole missään
muodossa, ei evoluution takana, rinnalla
eikä sisällä. Dawkinsilta lienee edelleen
turha kysyä, miltä meidän tuntemaamme
todellisuuteen johtaneen evoluution pitäisi
näyttää, jotta jonkinlainen jumaluus yli-
päänsä voisi olla olemassa. Tällainen ky-
symys on Dawkinsin näkökulmasta mie-
letöntä spekulointia, koska Jumalaa ei
tarvita mihinkään – ei maailman selittä-
miseen, ei moraalin perusteisiin, ei ihmi-
sen identiteetin rakentamiseen. Tämä on
mielestäni ydinkysymys, jonka valossa
Dawkins tekee tavallaan turhaa työtä, kos-

ka tarpeettoman Jumalan olemassaoloa ei
tarvitse kumota erikseen minkäänlaisella
tieteellisellä teorialla.

McGrath kiertää kysymyksenasette-
luineen samantapaista rataa, mutta aivan
toisenlaista planeettaa kuin Dawkins. Hän
kyseenalaistaa paitsi Dawkinsin näke-
mykset myös evoluutioteorian kiistatto-
muuden. McGrathilta voisi kysyä, millai-
nen maailman ja todellisuuden täytyisi
olla, jotta Jumala voitaisiin todistaa ole-
mattomaksi. McGrathin silmin evoluutio-
teoria voi olla totta tai sitten ei, ja luon-
nontieteellisen tutkimuksen yksityiskoh-
dat voivat olla millaisia vain, mutta silti
Jumala on, koska hän voi olla. Aina on
tilaa niin mystiselle tai tuonpuoleiselle ju-
malakäsitykselle, että rationalistinen kri-
tiikki ei pysty vangitsemaan sitä. Siten
McGrathinkaan    ajattelussa tieteellinen
teoria ei todista yhtään mitään, koska poh-
jimmiltaan on kysymys siitä, että ihminen
tarvitsee Jumalaa. Tällaiselle ihmiselle
Jumala on joka tapauksessa olemassa, tur-
vautuupa hän sen tueksi millaiseen tieteel-
liseen selitykseen tai filosofiaan tahansa.
(Vai oletteko kuulleet kreationistista, jolle
usko Jumalaan ei merkitse henkilökohtai-
sessa elämässä yhtään mitään?) Nietzsche
sanoi kerran: ”Jos elämällä olisi tarkoitus,
se olisi jo löydetty.” Tätä sattuvaa aforis-
mia mukaillen voisi sanoa myös: ”Jos Ju-
malan olemisen tai olemattomuuden voisi
todistaa, se olisi jo todistettu.”

3) Kysymys uskonnon väkivaltaisuu-
desta kulkee Dawkinsin ja McGrathin esi-
tyksissä samanlaisia sisäpuolisuuden latu-
ja. Dawkinsille uskonto on kaiken pahan
alku ja juuri, pahassa aktiivinen ja hyväs-
sä saamaton, kun taas McGrath näkee var-
sinkin modernin pahan alkuperän maalli-
sissa ideologioissa. Molempia voidaan ar-

Dawkins tekee tavallaan turhaa työtä, koska
tarpeettoman Jumalan olemassaoloa ei tarvitse
kumota erikseen minkäänlaisella tieteellisellä
teorialla.
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vostella siitä, että he rajaavat uskonnon
muista inhimillisistä ilmiöistä ja instituu-
tioista riippumattomaksi saarekkeeksi,
jonka  moraalista  tasoa voidaan  arvioida
lukuisista erilaisista konteksteistaan riip-
pumatta. McGrath on tässä suhteessa suh-
teellisuudentajuisempi kuin Dawkins,
vaikkakaan en voi joka suhteessa yhtyä
hänen arvioonsa 1900-luvun diktatuurien
uskonnonvastaisuudesta. Parantaakseen
omaa asemaansa ja vastustaakseen sosia-
lismia Länsi-Euroopan kristilliset kirkot
tukivat ennen toista maailmansotaa avoi-
mesti nationalistisia liikkeitä. Saksassa
kansallissosialismi oli etenkin luterilaisten
kirkonmiesten suosiossa ennen kuin Hit-
ler kääntyi kirkkoja vastaan. Italiassa fa-
sismi suojeli roomalaiskatolista kirkko-
kansaa kommunismilta, ja Espanjassa ka-
tolinen kirkko liittoutui Francon diktatuu-
rin kanssa. Aina toiseen maailmansotaan
asti monet kirkot olivat valmiita tukemaan
sellaisia väkivaltaisia ja diskriminoivia
yhteiskuntajärjestelmiä, jotka tukivat kir-
kon omaa asemaa ja merkitystä. Tämä
johtui luonnollisesti siitä, että vuosisatoja
eurooppalaista kulttuuria hallinneilla kir-
koilla oli paljon menetettävää. Nykyisin
tilanne on toinen, kun kirkot ja kristilliset
liikkeet etsivät uudelleen paikkaansa yh-
teiskunnassa.

Mielestäni ateisteilta, uskovilta ja ag-
nostikoilta on aina kysyttävä, millaisen
Jumalan he kieltävät, uskovat tai pitävät
tietämättömyytensä kohteena. Miksi ateis-
ti ei tarvitse Jumalaa ja uskova tarvitsee?
Vasta tällaisesta keskustelusta voisi avau-
tua, miten asianosaiset suhteuttavat käsi-
tyksensä inhimilliseen tietoon, koskipa se
sitten luonnon- tai ihmistieteitä.

Daniel C. Dennett ja uskonnon lumous

Teoksessaan Lumous murtuu uskonnonfi-
losofian professori Daniel C. Dennett pyr-
kii osoittamaan uskonnon   kauttaaltaan
luonnolliseksi ja inhimilliseksi ilmiöksi.
Hän sitoo uskonnon olemuksen käsityk-
seen yliluonnollisten toimijoiden olemas-
saolosta ja heidän suosionsa tavoittelusta.
(Tästä käsityksestä riippumattomat va-
riaatiot voidaan lukea hengellisyydeksi.)
Dennett hakee selitystä uskonnon syntyyn
ja kehitykseen luonnollisesti evoluutiosta
– etenkin sen kysymyksen näkökulmasta,
kenen hyväksi uskonto toimii.

Evoluution myötä ihmisen intentio-
naalinen ajatustoiminta kehittyi arvioi-
maan sitä, mitä toiset ihmiset uskovat, tie-
tävät, toivovat, pelkäävät jne. Moniulot-
teisesta toimijuuden pohdinnasta kasvoi
Dennettin mukaan myös käsitys kuolleista
toimijoina sekä luonnonilmiöiden takana
olevien näkymättömien toimijoiden olet-
taminen. Aikuisten ja lasten suhteessa vai-
kuttavat auktoriteetti, luottamus ja kuu-
liaisuus siirtyivät suhtautumiseen näitä
näkymättömiä toimijoita kohtaan. Näihin
haettiin yhteyttä ennustusten ja paranta-
jien avulla, ja yhteyden ylläpitämiseen ke-
hittyi vähittäisessä muutostilassa elävä
suullinen traditio. Tällainen ”logistiikka”
kehittyi huomattavasti maanviljelyskult-
tuurin, viljamarkkinoiden, eläinten kesyt-
tämisen ja yhteisöjen kasvun myötä. Kil-
pailevat henget korvautuivat vähitellen
yhdellä kaikkivaltiaalla Jumalalla. Niin
uskonnosta tuli Dennettin mukaan vähi-
tellen järjestelmä, jolle delegoitui omat
vartijansa  ja asiantuntijansa. Yhteisöissä
vallan itselleen anastaneet liittoutuivat us-
konnollisten johtajien kanssa ja osoittivat
siten olevansa itsekin alamaisia korkeam-
mille voimille. Vaikka uskonto oli kallis
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projekti, se vahvisti tällaisessa asetelmas-
sa yhteisöjen kiinteyttä, sisäistä solidaari-
suutta ja rajanvetoa ulkopuolisiin. Musiik-
ki, tanssi ja muut rituaaleissa toistuvat ais-
tilliset ilmiöt vahvistivat uskonnon ase-
maa. Kaikessa tässä Dennett liittyy ystä-
vänsä Dawkinsin meemiteoriaan.

Dennett ajattelee, että tällainen uskon-
non evoluutio synnytti myös ”uskon us-
koon” (belief in belief). Uskonnosta kehit-
tyi oma järjestelmänsä, jonka asiantunti-
jatkaan eivät tiedä, mistä perimmiltään
puhuvat. Dennett kritisoi käsitystä, jonka
mukaan uskonto olisi rakkaussuhde, kos-
ka uskonnossa olisi tällöin kysymys per-
soonattomasta, puolueellisesta ja sokeasta
rakkaudesta. Palvonnan kohteen tai koh-
teiden ylenmääräinen pyhyys luo tutki-
mattomuuden savuverhon uskonnon ym-
pärille: uskonnon moraalikäsityksiä ei saa
kyseenalaistaa, ja uskonnon edustajat voi-
vat erottaa edustamansa ”hyvän” hengelli-
syyden ”pahasta” materialismista. Den-
nettin mukaan  uskontoja on  voitava ar-
vioida kriittisesti tällaisten – hänen mie-
lestään kestämättömien – asetelmien ja
mielikuvien ohi. Uskonto on Dennettin
mukaan saanut aikaan ensi sijassa pahaa,
ja uskonnon tuoma hyväkin olisi saatu ai-
kaan jollakin muulla tavalla.

Dennettin kirjassa on hienoa sen suo-
raviivaisuus ja teesin selkeys. Kirja-arvos-
teluissa on tosin epäilty, tavoittaako teos
tarkoitettua lukijaansa, Jumalaan edelleen
uskovaa ihmistä, joka olisi tieteellisen va-

listuksen tarpeessa. Uskontokeskusteluun
tarvitaan joka tapauksessa kontribuutioita,
joissa pyritään selittämään mahdollisim-
man monipuolisesti, miten uskonto on
syntynyt, vahvistunut ja luonut instituu-
tionsa. Tällainen keskustelu on hyödyllis-
tä siitäkin huolimatta, että ihmisen esihis-
toriallisella uskonnolla spekulointi ei mis-
sään muodossa voi täyttää tieteellisen to-
teennäyttämisen tai vääräksi osoitettavuu-
den vaatimuksia.

Arvioidessaan uskonnon hyödylli-
syyttä Dennett herättää olennaisen kysy-
myksen uskonnon syntyhistoriasta. Ydin-
ongelma, jota Dennett ei mielestäni pysty
kunnolla selvittämään, liittyy uskontopro-
jektin kohtuuttoman kalleuden ja lume-
vaikutuksen väliseen ristiriitaan: miksi
muinaisajan ihmiset aina ja kaikkialla ke-
hittivät uskontojaan sekä investoivat nii-
hin kohtuuttomasti työtään ja omaisuut-
taan, kun tosiasioiden olisi pitänyt puhua
sen puolesta, että sato ei parane eikä huo-
none rukoilemalla ja että kultti ei estä so-
tia ja onnettomuuksia? Evoluutio on kul-
kenut varmasti monenlaisia harhapolkuja,
mutta Dawkinsin ja Dennettin kritiikin
valossa uskonto on koko ihmisen kehitys-
historian pahin, sinnikkäin ja pitkäkestoi-
sin erehdys. Mutta millä kriteereillä us-
konto voidaan arvioida totaaliseksi ereh-
dykseksi?  Arkitodellisuuden valossa us-
konnon harjoittajat ovat aina kokeneet
saavansa uskonsa välityksellä ”siunausta”
ja ”hyvää”, mitä tahansa tämä kulloinkin
tarkoittaa. Tästä huolimatta myös uskon-
non nimissä aiheutettu paha tulee ottaa
vakavasti, eikä  uskontojen  pyhiä kirjoja
ole syytä jättää kriittisen arvioinnin ulko-
puolelle. Esimerkiksi Raamatussa on lan-
ganpäitä monenlaisille Jumala-käsityksil-
le ja toimintatavoille, ja sen tulkitseminen

Evoluutio on kulkenut varmasti monenlaisia har-
hapolkuja, mutta Dawkinsin ja Dennettin kritiikin
valossa uskonto on koko ihmisen kehityshistorian
pahin, sinnikkäin ja pitkäkestoisin erehdys.
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on johtanut kristittyjä niin väkivaltaan ja
typeryyksiin kuin rakkauden tekoihin ja
syvälliseen viisauteen.

Uskonto kulttuurina

Mielestäni uskonnon syntyä tulisi tarkas-
tella mahdollisimman lavealla rintamalla,
eivätkä Dennettin pohdinnat ole suinkaan
yksipuolisimmasta päästä. Uskonnon
kenttään   kuuluu inhimillinen kokemus
kaikkine puolineen rakkaudesta ja inhi-
millisistä arvoista aina väkivaltaan ja tai-
kauskoon saakka. Jumala ja uskonto eivät
mielestäni ole ensi sijassa totuutta tai val-
hetta, hyvää tai pahaa, vaan kulttuuria.
Dawkinsin lanseeraamia termejä käyttäen
Jumalan ja uskonnon voi huoletta julistaa
meemituotteeksi tai vaikkapa mielen vi-
rukseksi, jos niin halutaan. Erilaiset nimi-

tykset ja teoriat eivät kuitenkaan tee tyh-
jäksi sitä hyvää ja pahaa  tai viisasta ja
typerää, mitä uskonnossa tapahtuu. Kai-
ken institutionaalisen vallankäytön ja
opillisten kahnausten rinnalla uskonto on
harjoittajalleen hengellinen koti, joka on
yksityisistä syistä arvokas hänelle itsel-
leen. Ateisti puolestaan kokee tulevansa
mainiosti toimeen ilman tällaista intiimiä
tilaa. Jumala on siten siellä missä Jumalaa
tarvitaan; missä Jumalaa ei tarvita, siellä
Jumalaa ei ole. Tämä on niin ateistille
kuin uskovalle, kummallekin erikseen,
yksi elämän lähtökohdista. Valintojensa ja
tuntemustensa kanssa he elävät päivästä
toiseen yhtä ja samaa elämää niiden kans-
sa, jotka eivät katso  tarpeelliseksi ottaa
kantaa koko asiaan.
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Leo Näreaho

Sosiobiologiasta evoluutiopsykologiaan

Charles Darwinin (1809–1882) vuonna
1859 ilmestynyt teos Lajien synty ja sen
pohjalta yhä tarkemmaksi muotoutunut
evoluutioteoria on muuttanut hitaasti mut-
ta varmasti ihmisten käsitykset luonnosta
ja luonnon prosesseista. Useimmat – aina-
kin länsimaiset – ihmiset hyväksyvät Dar-
winin teorian luonnonvalinnasta, joka se-
littää mm. eliöiden monimuotoisuuden ja
niiden erityiset, sopeutumiseen viittaavat
ominaisuudet sekä elämänmuotojen epä-
tasaisen levinneisyyden maapallolla. Toki
myös länsimaailmassa, erityisesti Yhdys-
valloissa, on (varsinkin) uskonnollisia pii-
rejä, jotka kiistävät evoluutioteorian tai ai-
nakin haluavat voimakkaasti rajoittaa sen
pätevyysalaa. Kesäkuussa 2007 julkaistun
gallupin mukaan 66 % yli 18-vuotiaista
amerikkalaisista pitää ehdottomasti tai to-
dennäköisesti  totena väitettä, jonka mu-
kaan Jumala on luonut ihmisen suurin
piirtein nykyiseen muotoonsa viimeisen
10 000 vuoden sisällä! Toisaalta 53 % us-
koo ihmisen (ehdottomasti tai todennäköi-
sesti) kehittyneen alemmista elämänmuo-
doista miljoonien vuosien aikana. Pro-
senttiluvut ovat  siten  ristiriitaisia, mutta
joka tapauksessa on huomattavaa, että sa-
man gallupin mukaan ensimmäistä väitet-
tä pitää ehdottomasti totena 39 % aikuisis-
ta amerikkalaisista.

Evoluutioteoriaa ei kuitenkaan voi si-

vuuttaa kukaan, joka maailmankatsomus-
ta rakentaessaan haluaa ottaa tieteen tu-
lokset vakavasti. Evoluutioteorian mu-
kaan ihmiset ja muut nykyiset eläinlajit
ovat kehittyneet miljoonien tai kymme-
nien miljoonia vuosien aikana nykyiseen
muotoonsa luonnonvalinnan tuloksena.
On huomattava, että Darwin ei (ilmeises-
ti) tuntenut Gregor Mendelin (1822–
1884) esittämiä periytymislakeja eikä hän
tietenkään ollut tietoinen geenien tai
DNA:n vaikutuksesta ihmisen biologias-
sa. Nykyisin vallitsevana näkemyksenä
on, että darwinistisen luonnonvalinnan
yksikkö on ensisijaisesti geeni – ei siis
yksilö, ryhmä tai laji. Tämä näkemys ”it-
sekkäästä geenistä” on voittanut alaa var-
sinkin englantilaisen Richard Dawkinsin

kirjoitusten ansiosta.

Evoluutiopsykologian periaatteita

Evoluutioteoria on biologinen ja siten
luonnontieteellinen teoria. Evoluutiopsy-
kologia on olennaisesti evoluutioteorian
ulottamista ja soveltamista ihmistieteiden
alueelle.1 Se vastustaa erityisesti perin-
teistä ihmistieteellistä lähtökohtaa, jossa –
ainakin evoluutiopsykologien tulkinnan

1 Ks. Toobyn ja Cosmideksen kirjoitus teok-
sessa The Handbook of Evolutionary Psycho-
logy, luku 1, joka on oman esitykseni perusta-
na.
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mukaan – ihmismieli on ymmärretty ”tyh-
jäksi tauluksi”, jota kokemukset ja ympä-
ristö voivat mielen määrin muokata. Vah-
vassa muodossaan evoluutiopsykologia
pyrkii yhdistämään ihmistieteiden erilliset
ja keskenään jopa ristiriitaiset osa-alueet
yhtenäiseksi tieteelliseksi tutkimusohjel-
maksi. Kapeammin ymmärrettynä evo-
luutiopsykologiassa selvitetään luonnon-
valinnan seurauksena syntyneitä ihmisen
psykologisia rakenteita ja niiden vaikutus-
ta hänen käyttäytymiseensä.

Nykyisen biologisen evoluution kes-
keinen käsite on adaptaatio eli sopeutuma.
Adaptationistinen ajattelu perustuu siihen,
että luonnonvalinta on ainoa tunnettu elol-
lisen luonnon prosessi, jonka ansiosta
eliölajien rakenteet ilmentävät järjestystä
ja ovat funktionaalisesti eli tiettyä toimin-
toa toteuttaen organisoituneita. Yleensä-
hän luonnossa entropia eli epäjärjestys
pyrkii lisääntymään. Jos siis eliölajissa il-
menee jokin monimutkainen, funktionaa-
lisesti organisoitunut toiminto, voidaan
sille löytää selitys lajin historiasta, jossa
luonnonvalinta on vaikuttanut. Lajille on
kehittynyt tietty ominaisuus, koska tuo
piirre on edistänyt lajin sopeutumista val-
litseviin oloihin. Lajin yksilöistä ne, joilla
on (geenimutaation kautta syntynyt) edul-
linen ominaisuus, lisääntyvät populaatios-
sa enemmän kuin muut. On huomattava,
että sopeutumat kehittyvät pitkien ajan-
jaksojen kuluessa, joten ihmisenkin evo-
lutiiviset, fyysiset ja psyykkiset ominai-
suudet periytyvät satojen tuhansien tai
miljoonien vuosien takaa metsästäjä-ke-
räilijä-kulttuurin kaudelta. Esi-isiemme ja
-äitiemme oli ratkaistava monia sopeutu-
misongelmia: oli hankittava ravintoa, löy-
dettävä suvunjatkamiskumppani, huoleh-
dittava lapsista, tehtävä yhteistyötä, suun-

nistettava luonnossa, vältettävä petoja.
Biologisen    evoluutioteorian ohella

toinen evoluutiopsykologian kulmakivi on
ollut tekoäly- ja informaatiotutkimuksen
kehitys (usein puhutaan myös komputa-
tionalismista). Evoluutiopsykologeille
mieli/aivot muodostavat informaatiojär-
jestelmän, jonka toimintaa voidaan mal-
lintaa tekoälytutkimuksen ja kognitiotie-
teen keinoin. Ihmisen mielen (ja mielen
perustana olevien aivojen) toiminnot ovat
syntyneet ensisijaisesti pitkän evoluu-
tioprosessin tuloksena ja toimintojen tar-
koituksena on ollut auttaa ihmistä sopeu-
tumaan vallitsevaan fysikaaliseen, biolo-
giseen ja sosiaaliseen ympäristöön – olipa
ihminen tietoinen tästä perimmäisestä tar-
koituksesta tai ei.

Tärkeää on huomata, että evoluu-
tiopsykologia torjuu teleologiset eli pää-
määrähakuiset selitykset. Kun aikaisem-
min ihmisen käyttäytymistä selitettiin dar-
winistisesti – ja tämä pätee myös evoluu-
tiopsykologian edeltäjään sosiobiologiaan
– viitattiin ihmisten pyrkimykseen maksi-
moida biologinen kelpoisuutensa eli käy-
tännössä tuottaa mahdollisimman  paljon
jälkeläisiä. Tällaisessa selityksessä on te-
leologinen sivumaku. Tieteessä on pyrit-
tävä aitoihin kausaalisiin selityksiin, jois-
sa syy edeltää seurausta. Evoluutiopsyko-
logia rakentaa kausaaliketjun geeneistä
ihmisen käyttäytymiseen juuri huomioi-
malla aivojen/mielen informaatiokäsitte-
lyn tason. Ihmisen aivoissa on lukuisia,

Evoluutiopsykologiassa selvitetään mm. luonnon-
valinnan seurauksena syntyneitä ihmisen psykolo-
gisia rakenteita ja niiden vaikutusta hänen käyt-
täytymiseensä.
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eriytyneitä informaatiota käsitteleviä oh-
jelmia (esim. erilaisia oppimis- ja päätte-
lysysteemejä) sekä monenlaisia ”tietokan-
toja”, jotka esim. koskevat omia ja toisten
ihmisten samoin kuin ulkomaailman reak-
tioita. Aivot ovat yksinkertaisesti luon-
nonvalinnan ”suunnittelema”   tietokone.
Geneettinen vaihtelu mutaatioineen voi
muovata aivoissa toteutuvia komputatio-
naalisia ohjelmia sen mukaan, miten hy-
vin ja oikein ohjelmat välittävät informaa-
tiota ulkomaailmasta eli miten hyvin ne
palvelevat tietyn geneettisen perustan säi-
lymistä. Näin ollen geneettinen vaihtelu
aiheuttaa kausaalisesti aivojen neuraalis-
ten ohjelmien muuntelua, joka taas syn-
nyttää muutoksia yksilöiden käyttäytymi-
sessä. Ympäristöolojen muuttuessa tietyt
ohjelmat antavat ulkomaailmasta totuu-
dellisemman kuvan kuin toiset ja ensin
mainittujen ohjelmien perustana olevat
geenit – ja samalla yksilöt geenien kanta-
jina – menestyvät muita geenikantoja pa-
remmin. Ihmisen käyttäytymisen evoluu-
tiobiologinen selitys ei siis perustu pel-
kästään valintapaineeseen tai yksilön ”ha-
luun” maksimoida jälkeläistensä määrä.
Todellinen perusta on kausaaliketju: ge-
neettinen muuntelu ® aivojen informaa-
tiorakenteet ® ihmisen käyttäytyminen.

Tutkimustyössään evoluutiopsykologi
lähtee liikkeelle oletusta adaptaatio-ongel-
masta, jonka esihistorialliset ihmiset ja
heidän hominidien heimoon kuuluneet
edeltäjänsä (tai itse asiassa heidän geenin-
sä) ovat joutuneet ratkaisemaan. Näistä
sopeutumisongelmista antavat vihiä pa-
leoantropologinen tutkimus, nykyajan
metsästäjä-keräilijöitä koskevat havainnot
samoin kuin muita nisäkkäitä koskeva tut-
kimus. Tämän jälkeen evoluutiopsykologi
kehittää hypoteeseja siitä, millaisia neuro-

logis-psykologisia ohjelmia näiden adap-
taatio-ongelmien ratkaisu on mahdollises-
ti tuottanut. Ohjelmien todellista olemas-
saoloa voidaan testata tutkimalla mm.
kognitiivisen psykologian samoin kuin
kehitys- ja sosiaalipsykologian todistus-
aineistoa ja tekemällä ihmisten käyttäyty-
mistä koskevia, kulttuurien välisiä vertai-
luja. Jos oletettuja kognitiivisia rakenteita
löytyy, voidaan vielä testata, etteivät muut
hypoteesit kuin evoluutiopsykologia selitä
rakenteiden olemassaoloa paremmin.
Löydettyjen kognitiivisten rakenteiden ja
ohjelmien pohjalta voidaan laatia ennus-
teita, jotka edelleen varmentavat hypotee-
sien pätevyyden. Lyhyesti: evoluutiopsy-
kologia  pyrkii olemaan aito luonnontie-
teellinen, kausaaliseen selittämiseen poh-
jaava teoria.

Evoluutioteorian mukaan kaikki ihmi-
sen fyysiset ja psyykkiset piirteet eivät
suinkaan  ole adaptaatioita. Sopeutumien
ohella on myös adaptaatioiden synnyttä-
miä sinänsä hyödyllisiä evolutiivisia sivu-
tuotteita. Esimerkiksi samat neuraaliset
ohjelmat, jotka mahdollistavat sen, että ih-
minen voi omaksua puhutun kielen, mah-
dollistavat myös (hyödyllisesti) kielen lu-
kemisen ja kirjoittamisen, vaikka siis nuo
neuraaliset rakenteet ovat alun perin ke-
hittyneet puhuttua kieltä varten. Edelleen
jotkin piirteet ovat evoluution geneettisen
muuntelun tuottama ”melua”, kuten esi-
merkiksi lukemisen ja kirjoittamisen op-
pimiseen liittyvät geeniperustaiset ongel-
mat. On myös huomattava, että puhe jon-
kin piirteen myötäsyntyisyydestä ei tar-
koita, että piirre olisi lapsella olemassa
syntymästä saakka esimerkiksi valmiina
kykynä. Lapsella on pikemminkin taipu-
mus oppia ja reagoida maailmaan tietyn
neuraalisen ohjelman mukaisesti. Tässä
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mielessä puhe evoluution tuottamista kog-
nitiivis-neuraalisista ohjelmista ei eroa
kovinkaan paljon perinteisemmästä vais-
to-käsitteestä.

Evoluutiopsykologian tuloksia tarkas-
teltaessa on myös erittäin tärkeää muistaa
seuraava seikka. Perinteisen psykologian
mukaan ihmisen kognitiiviset kyvyt ovat
luonteeltaan yleisiä. Ihminen pystyy rat-
komaan yhtä lailla fysikaalisen, sosiaali-
sen kuin teoreettisenkin alueen ongelmia.
Evoluutiopsykologia sen   sijaan väittää
– ja tälle väitteelle kyllä löytyy empiiristä
tukea – että monet ihmisen kognitiiviset
kyvyt ovat alue- tai kohdespesifejä. Ta-
vallisesti puhutaan kognitiivisten piirtei-
den modulaarisuudesta; tosin ihmismielen
modulaarisuuden asteesta kiistellään. Ih-
miset esimerkiksi suoriutuvat tietyntyyp-
pisestä päättelytehtävästä paremmin, kun
ongelma kytketään sosiaaliseen tilantee-
seen verrattuna ongelman esittämiseen
abstraktissa muodossa. Tällöin voidaan
havaita, että ihmiset ovat herkkiä havait-
semaan, jos toinen henkilö yrittää saada
itselleen etua heidän kustannuksellaan. Si-
ten voidaan päätellä, että ihmismielessä
on erityinen ”huijarin tunnistus -moduli”
(on tietysti eri asia, toimiiko tuo moduli
aina riittävän tehokkaasti!). Edelleen evo-
luutiopsykologia esimerkiksi väittää, että
tarkkaavaisuus ei ole yksi yleinen kyky,
vaan sen perustana on erilaisia tarkkaavai-
suusmekanismeja, jotka valitsevat eri
alueilta informaatiota eri tarkoituksiin.
Yksi systeemi on mm. erikoistunut pro-
sessoimaan ihmisen kasvoja koskevaa in-
formaatiota. Toinen tarkkaavaisuusmeka-
nismi on herkistynyt havaitsemaan erityi-
sesti eläinten sijainnin ja niiden paikan
muutokset. Tällaiset muutokset havaitaan
tutkimusten mukaan paremmin kuin fysi-

kaalisten kappaleiden sijainnin muutok-
set. Edelleen tutkimuksissa on havaittu,
että pienten lasten takaa-ajoleikeissä on
piirteitä, jotka valmentavat lapsia pakene-
maan saalistavia eläimiä. Tehokas eläi-
miin liittyvä kognitiivinen prosessointi on
ymmärrettävästi ollut varhaisihmisille
erittäin tärkeää.

Monia muitakin fyysisen, biologisen
ja sosiaalisen informaation hankintaan
erikoistuneita kognitiivisia rakenteita voi-
taisiin mainita. Seuraavassa selvittelen
kuitenkin tarkemmin eräitä keskeisiä evo-
luutiopsykologisen selittämisen alueita.

Sukupuoli ja parinmuodostus

Evoluutiopsykologit eivät ole yksimielisiä
siitä, mitkä ovat ihmislajille tyypillisim-
mät pariutumis- tai parinmuodostusstrate-
giat. Yksiavioisuus eli monogamia, joka
voi olla elinikäistä tai peräkkäistä (vain
yksi kumppani kerralla) on harvinaista ni-
säkkäiden keskuudessa; sitä on arvioitu
esiintyvän n. 3 %:lla nisäkäslajeista. Yl-
lättävä (?) etnologisten tutkimusten tulos
on, että maailman esiteollisista kulttuu-
reista vain 16 %:lla on yksiavioinen avio-
liittojärjestelmä. Selvästi yleisin järjestel-
mä on polygynia eli miesten moniavioi-
suus (yli 80 % kulttuureista). Tosin käy-
tännössä useimmat esiteollisten kulttuu-
rien miehistä ja naisista elävät yksiavioi-
sesti, koska vain harvoilla miehillä on val-
taa tai voimavaroja elättää useita vaimoja
ja heidän lapsiaan.

Muiden nisäkäslajien käyttäytyminen
ja havainnot esiteollisista kulttuureista

Yllättävä etnologisten tutkimusten tulos on, että
maailman esiteollisista kulttuureista vain
16 %:lla on yksiavioinen avioliittojärjestelmä.
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näyttävät siis viittaavan ihmisten (mies-
ten) ”luontaiseen” moniavioisuuteen. Sa-
mansuuntainen piirre on mm. se, että ih-
misurokset useimpien polygynisten nisäk-
käiden tavoin kilpailevat aktiivisesti parit-
telukumppaneista, osoittavat naisia suu-
rempaa fyysistä aggressiivisuutta ja elävät
riskialttiimmalla tyylillä. Toisaalta ihmis-
ten käyttäytymisessä ja rakenteessa on
myös yksiavioisuuteen viittaavia piirteitä.
Esiteollisissa kulttuureissa havaittavan to-
siasiallisen yksiavioisuuden ohella ihmi-
sillä on mm. neurofysiologisia rakenteita,
jotka ovat yhteydessä parinmuodostuk-
seen ja kiintymyssuhteen ylläpitämiseen.

Edelleen moniavioisuuteen viittaava
piirre  on  eri  kulttuureissa sekä miehillä
että naisilla ilmenevä taipumus hakeutua
lyhytaikaisiin seksisuhteisiin. On jopa
väitetty, että ihminen on fysiologisesti so-
peutunut lyhyisiin seksisuhteisiin. Esi-
merkiksi ihmisuroksilla on suhteellisen
suuret kivekset ja runsas sperman tuotan-
to; nämä piirteet viittaavat muilla nisäk-
käillä lyhyisiin pariutumissuhteisiin. Bio-
logisesti yleistäen voidaan sanoa, että ih-
miselle ovat tyypillisiä pluralistiset pariu-
tumisstrategiat.

Evoluutiopsykologiassa puhutaan
seksuaalistrategioiden teoriasta (SST).
Sen mukaan niin miehillä kuin naisillakin
on käytössään sekä lyhyt- että pitkäaikai-
sia pariutumisstrategioita, jotka tosin ovat
erilaisia eri sukupuolilla. Lähtökohtana
on, että sukupuolet investoivat suvunjat-
kamiseen hyvin eri tavoin. Naiselle ras-
kaus ja lapsen saaminen ovat huomatta-
vasti suurempi investointi kuin miehelle.
Niinpä naiset panevat pitkäaikaisen suh-
teen solmimisessa enemmän painoa mie-
hen varallisuudelle, kunnianhimolle ja
kypsyydelle sekä toisaalta miehen avoi-

melle ja turvalliselle luonteelle. Nämä
piirteet viittaavat miehen kykyyn ja ha-
luun elättää pitkäaikaisesti nainen lapsi-
neen. Miehelle taas ovat ensisijaisen tär-
keitä merkit, jotka kertovat naisen hedel-
mällisyydestä (ikä, ulkonäkö). Pitkäaikai-
seen pariutumisstrategiaan liittyvät suku-
puolten käyttäytymispiirteet on vahvistet-
tu kulttuureja vertailevissa tutkimuksissa.
Näissä  havainnoissa ei tosin ole mitään
dramaattisesti uutta. Vanhan sanonnan
mukaanhan naiset valehtelevat ikänsä,
miehet tulonsa.

Sukupuolten biologis-psykologisista
eroista suvunjatkamisessa seuraa myös,
että miehet ovat naisia huomattavasti ha-
lukkaampia lyhytaikaisiin seksisuhteisiin.
Koska miehen ei välttämättä tarvitse käyt-
tää paljon resurssejaan suvunjatkamiseen,
hän voi levittää tehokkaasti geenejään
myös lyhytaikaisten suhteiden kautta.
Maailman eri kulttuurialueita koskevat
kyselytutkimukset vahvistavat evoluutio-
psykologisen ennustuksen: miehet ovat
naisia selvästi valmiimpia solmimaan ly-
hytaikaisia seksisuhteita. Erityisesti niillä
miehillä, joilla on korkea arvoasema yh-
teisössä, on suhteellisesti enemmän lyhyt-
aikaisia seksisuhteita kuin vähemmän ar-
vostetuilla miehillä.

Mutta myös naisille lyhytaikainen pa-
riutumisstrategia  voi olla edullinen. En-
nen kaikkea nainen voi saada jälkeläisel-
leen parempilaatuiset geenit lyhytaikaisen
seksisuhteen seurauksena. On havaittu,
että lyhytaikaista seksikumppania etsies-
sään naiset valitsevat erityisesti hallitsevia
ja fyysisesti maskuliinisia miehiä, joilla
on mm. leveät hartiat ja alhainen ääni.
Tärkeä valintaperuste on myös kasvojen
symmetrisyys, koska se todennäköisesti
osoittaa vähäistä haitallisten mutaatioiden
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määrää mieskumppanin perimässä.
Yksi miesten ja naisten seksuaalisuu-

teen  liittyvistä eroista on, että mies voi
fyysisesti pakottaa naisen sukupuoliaktiin
– ääritapauksessa raiskata naisen. Evoluu-
tiopsykologiassa on keskusteltu siitä,
onko raiskaamisella seksuaalis-adaptiivis-
ta merkitystä vai onko se evoluution sivu-
tuote. Raiskaaminenhan on joka tapauk-
sessa yksi miehen mahdollinen äärikeino
levittää geenejään eteenpäin. Seksuaalista
pakottamista esiintyy myös joillain muilla
eläinlajeilla (mm. orangeilla) ja ihmisyh-
teisöissä raiskaukset eivät ole olleet harvi-
naisia historiassa eivätkä ne ole nykypäi-
vänäkään. Itse asiassa rangaistuksen pelon
vähetessä (esim. sotatilanteessa) yllättä-
vän monet miehet ovat valmiita raiskaa-
maan. Raiskaamisen adaptiivista roolia on
selitetty mm. seuraavalla teorialla. Monet
miehet kokevat seksuaaliseen pakottami-
seen ja raiskaamiseen liittyvät fantasiat
kiihottaviksi. Miehillä on kuitenkin myös
psykologinen mekanismi, joka estää sek-
suaalisen väkivallan käytön todellisessa
tilanteessa. Tämä mekanismi voi kuiten-
kin joillakuilla, varsinkin narsistisilla mie-
hillä, kytkeytyä pois päältä erityisesti hei-
dän koettuaan loukkauksia naisten taholta.
Tälle teorialle löytyy jonkin verran empii-
ristä tukea. Raiskaamiseen liittyvä evo-
luutiopsykologinen perusta on  kuitenkin
edelleen epäselvä.

Koska seksuaalisuus ja suvunjatkami-
nen ovat kulttuurisista tekijöistä riippu-
matta olennaisen tärkeitä biologisia toi-
mintoja niin ihmisyksilön kuin -yhteisön-
kin kannalta, voi evoluutiopsykologia tar-
jota uskottavia selityksiä juuri seksuaali-
suuden alueella. Miksi miehillä on suu-
rempi taipumus aviollisiin syrjähyppyihin
kuin naisilla? Miksi miehet/naiset suosi-

vat kulttuurista riippumatta tietynlaisia
kumppaneita? Miksi sotatilanteessa useis-
ta miehistä tulee raiskaajia? Miksi mies-
ten ja naisten mustasukkaisuus eroaa toi-
sistaan? (Naiset ovat tavallisesti musta-
sukkaisia miehen mahdollisista emotio-
naalisista siteistä muihin naisiin, koska
evoluutiopsykologisesti tarkasteltuna nai-
nen pelkää miehen sijoittavan resurssinsa
toiseen naiseen ja tämän lapsiin. Miehet
ovat erityisen mustasukkaisia naisen mah-
dollisista vieraista seksuaalikumppaneis-
ta, koska naisen syrjähypyt kasvattavat
mahdollisuutta, että mies ei ole naisen las-
ten isä).

Moraalin ja uskonnon kehitys

Ihmisen seksuaalikäyttäytymiseen liitty-
viä selityksiä ehkä löytyy evoluutiopsyko-
logiasta, mutta ihminen ei ole ainoastaan
biologinen, vaan myös kulttuuria luova ja
kulttuurissa elävä olento – ja tietysti sek-
suaalisuuskin on myös kulttuurinen piirre.
Juuri kulttuurin ajatellaan usein olevan se
alue, joka erottaa ihmisen ja eläimen toi-
sistaan; ihminen ei ole eläimen tavoin
vain luonnonolio, vaan myös kulttuuri-
olento. Myös tätä erottelua evoluutioteo-
ria ja -psykologia on sinänsä uskottavasti
kaventanut. Ei ole epäuskottavaa puhua
(ainakin korkeampien) eläinten kulttuuris-
ta, esimerkiksi simpanssilaumassa voi-
daan havaita monimutkaisia sosiaalisia
suhteita ja käyttäytymissääntöjä. Itse

Koska seksuaalisuus ja suvunjatkaminen ovat
kulttuurisista tekijöistä riippumatta olennaisen
tärkeitä biologisia toimintoja, voi evoluutiopsyko-
logia tarjota uskottavia selityksiä juuri tällä
alueella.
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asiassa simpansseja tutkineen Frans de

Waalin mukaan simpanssit saattavat jopa
olla ihmistä sosiaalisesti älykkäämpiä.
Tästä huolimatta ihmisen kulttuuri on
määrällisesti ja ehkä laadullisestikin eri-
laista kuin eläimillä. Miten evoluutiopsy-
kologia selittää esimerkiksi ihmisen mo-
raalisen ja uskonnollisen käyttäytymisen?

Evoluutiopsykologia teoreettinen läh-
tökohta on yksinkertainen. Jos ihmisen
käyttäytymisessä ilmenee systemaattisesti
jokin piirre, täytyy piirteellä olla adaptii-
vinen yhteys ihmisen suvunjatkamisme-
nestykseen. Piirre on joko suoranainen so-
peutuma eli se edistää ihmisen geneettistä
menestystä tai se on jonkin toisen sopeu-
tuman sivutuote. On tosin myös piirteitä,
jotka ovat eräänlaista geneettis-evolutii-
vista ”melua”, mutta tällaiset puutteelliset
tai haitalliset piirteet tuskin ovat olennai-
sia  selitettäessä ihmiselle tärkeitä, esim.
kulttuurisia, ominaisuuksia.

Miten ihmisen moraalinen käyttäyty-
minen on voinut evoluution kuluessa ke-
hittyä, jos jokainen pyrkii varmistamaan
ensi sijassa omien geeniensä jatkumisen?
Ensiksikin on huomattava, että evoluutio-
psykologia tukeutuu ns. sukulaisuusteo-
riaan, jonka mukaan yksilön intressi on
edistää myös lähisukulaisten hyvinvoin-
tia; sukulaisillahan on keskenään eri mää-
rin samoja geenejä. Tässä on siten yksi
perusta altruistiselle käyttäytymiselle,
joka on epäilemättä moraalin välttämätön
ehto. Yleisesti evoluutiopsykologia lähtee
siitä, että ihmisen moraalin kehittyminen
perustuu varhaisten ihmisten yhteistyön
tarpeelle.

Yksi tapa tarkastella moraalin eri ta-
soja on ottaa luokittelevaksi lähtökohdak-
si Lawrence Kohlbergin moraalisen ke-
hityksen teoria (tässä yhteydessä ei ole

ratkaisevaa, eteneekö yksilön moraalin
kehitys todella Kohlbergin teorian mukai-
sesti tai onko tasojen järjestys joka suh-
teessa ”oikea”). Ensimmäisellä tasolla
moraalinen käyttäytyminen on auktori-
teettien tottelemista ja rangaistuksen vält-
tämistä. Seuraavilla tasoilla yksilö ym-
märtää yhä paremmin moraalisen käyttäy-
tymisen sosiaalisen luonteen ja oman yh-
teistyöpanoksensa merkityksen sosiaali-
sessa elämässä. Viides taso vastaa jonkin-
laista utilitaristisen yhteiskuntasopimuk-
sen ideaa ja kuudennella tasolla moraali
määrittyy itse valittujen universaalisten
oikeudenmukaisuusperiaatteiden pohjalta
(kantilaisen etiikan periaate).

Yhteistyökäyttäytymisen mahdolli-
suutta on testattu evoluutioteoreettisten
mallien avulla. Tutkijoiden lähtökohtana
ovat olleet ns. vangin dilemmaan perustu-
vat peliteoreettiset mallit, joilla on tutkittu
itsekkään ja toisaalta yhteistyökäyttäyty-
misen menestyksellisyyttä. Oletetaan, että
evoluutiopelissä on kaksi pelaajaa, ja mo-
lemmilla on käytössään sekä itsekkyyteen
että yhteistyöhön perustuva strategia. Jos
molemmat tekevät yhteistyöhön perustu-
van valinnan, kumpikin tuottaa kolme yh-
teistyötä tekevää jälkeläistä. Jos molem-
mat tekevät itsekkään valinnan, kumpikin
saa yhden itsekkään jälkeläisen. Jos toi-
nen pelaaja tekee yhteistyövalinnan ja toi-
nen valitsee itsekkäästi, ei ensin mainittu
saa lainkaan jälkeläisiä, kun taas itsekäs
pelaaja tuottaa viisi itsekästä jälkeläistä.
Näille oletuksille rakennettuja strategioita
(seuraava ”sukupolvi” siis perii edellisen
strategian) peluutetaan tietokoneella  toi-
siaan vastaan satunnaisessa järjestyksessä.
Mallinnukset ovat osoittaneet, että parit ja
ryhmät, jotka tekevät yhteistyötä, selviy-
tyvät paremmin kuin itsekkäistä yksilöistä
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muodostuvat parit ja ryhmät. Samoin yh-
teistyötä tekevien ryhmien yksilöt pärjää-
vät paremmin verrattuna itsekkäisiin yksi-
löihin, mutta toisaalta yhteistyöryhmien
sisällä itsekkäät yksilöt menestyvät pa-
remmin.

Näin ollen evoluutiopsykologinen
teoria mahdollistaa ja jopa ennustaa jon-
kinasteisen moraalisen ryhmäkäyttäyty-
misen jo hyvin yksinkertaisella asteella.
On myös testattu muita malleja, jotka
osoittavat, että vastavuoroinen yhteistyö
on evolutiivisesti itsekkyyttä suotuisampi
strategia. Myös ns. välillinen vastavuoroi-
suus (A auttaa B:tä, B auttaa C:tä, joka
auttaa A:ta) voidaan mallintaa peliteoreet-
tisesti. Vaikka yksilö ei saa auttamises-
taan suoraa palkintoa, hän voi hyötyä siitä
epäsuorasti, koska esim. hänen maineensa
paranee, mikä tuo hänelle etuja ryhmässä.
Vielä altruistisempi käyttäytymisen muo-
to on toisten pyyteetön hoivaaminen ja
huolenpito. Evoluutiopsykologisesti tar-
kasteltuna hoivakäyttäytymisen juuret
ovat sukupuolten parinmuodostuksessa ja
jälkeläisten hoivaamisessa. Koska geneet-
tisten sukulaisten hoivaamisesta vastaavat
psykologiset mekanismit eivät ole ehdot-
toman tarkkoja, voi hoivaaminen ulottua
myös oman sukulaispiirin ulkopuolelle.

Mutta entäpä Kohlbergin esittämän
moraalijaottelun ylimmät tasot? Eikö to-
dellisen moraalin ydin ole aidossa altruis-
missa, johon ei liity minkäänlaista vasta-
vuoroisuuden eikä hyötymisen odotusta?
Dennis Krebs, joka on tutkinut moraali-
käyttäytymistä evoluutiopsykologisesta
näkökulmasta ja jonka esitykseen olen
yllä tukeutunut (ks. The Handbook of
Evolutionary Psychology, luku 26), huo-
mauttaa, että Kohlbergin teorian ylimmät
tasot ovat abstrakteja ja teoreettisia tasoja,

joissa ei juurikaan viitata tunnetekijöihin.
Hänen mukaansa on hyvin vähän näyttöä
siitä, että ihmiset (erityisesti esiteollisissa
kulttuureissa) turvautuvat abstrakteihin
moraaliperiaatteisiin. Toisaalta on esitet-
ty, että todellisen altruismin kehitys on ta-
pahtunut samanaikaisesti edenneen biolo-
gisen ja kulttuurievoluution kautta. Kun
ihmiset ovat muodostaneet perheryhmiä
laajempia, jopa tuhannen hengen heimo-
yhteisöjä, joissa kaikki jäsenet eivät tunne
toisiaan, on huijareita alettu rangaista it-
sekkäästä käytöksestä. Tällöin huijarei-
denkin olisi täytynyt omaksua altruistinen
elämäntyyli, jolloin siitä olisi tullut osa ih-
misen luonnollista käyttäytymisvalikoi-
maa.

Uskonnosta puhuttaessa ollaan yhä
syvemmällä vain ihmiselle tyypillisen
kulttuurin alueella. Useat evoluutioteoree-
tikot ja evoluutiopsykologisesti suuntau-
tuneet uskonnon tutkijat ovat esittäneet
teorioita uskonnon synnystä. Yleinen nä-
kemys on, että uskonto ja uskonnolliset
käsitykset eivät itsessään ole adaptaatio,
vaan ne ovat syntyneet muiden sopeutu-
mien sivutuotteena. Uskonto näyttää liian
monisäikeiseltä ilmiöltä ollakseen vain
yhden evolutiivisen mekanismin tuote.
Richard Dawkinsin mukaan tärkein us-
kontoa    evoluutiopsykologisesti tukeva
mekanismi liittyy lapsen psykologiseen
kehitykseen. Luonnonvalinta on kehittä-
nyt lapsen aivot sellaisiksi, että lapsella on
taipumus uskoa kaikki, mitä hänen van-
hempansa tai heimon vanhimmat hänelle

Näin ollen evoluutiopsykologinen teoria mahdol-
listaa ja jopa ennustaa jonkinasteisen moraalisen
ryhmäkäyttäytymisen.
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kertovat. Tällainen luottamus on useim-
missa tapauksissa eloonjäämisen kannalta
hyödyllistä, mutta sen kääntöpuolena on
”orjamainen herkkäuskoisuus”. Se altistaa
lapsen ja myöhemmin aikuisen mielen
erilaisille epätosille uskomuksille, jotka
jatkavat elämäänsä ”mielen viruksina” su-
kupolvesta toiseen. Lapsilla on myös
luonnostaan dualistinen teoria mielestä.
Lapsi elollistaa ja personifioi luonnon ei-
elollisia  ilmiöitä.  Myös tässä  voi nähdä
yhteyden uskonnolliseen ajatteluun, joka
tavallisesti sisältää monenlaisia uskomuk-
sia ei-ruumiillisista jumalista ja demo-
neista. Yleisesti ottaen: ihmismieli koos-
tuu erilaisista psykologis-neuraalisista toi-
mintaohjelmista eli moduleista ja (erityi-
sesti Dawkinsille) uskonnolliset käsityk-
set edustavat näiden modulien vääriä hä-
lytyksiä, eräänlaisia harhalaukauksia.

Evoluutiopsykologian rajat ja

mahdollisuudet

Edellä olen selostanut evoluutiopsykolo-
gian perusteita ja tutkimustuloksia otta-
matta väitteisiin tarkemmin kantaa. Seu-
raavassa esitän muutamia, erityisesti filo-
sofisia arvioita evoluutiopsykologian
luonteesta.

Evoluutiopsykologiaan perustuvat tut-
kimukset ovat paljastaneet monia kiinnos-
tavia syytekijöitä ihmisen käyttäytymises-
sä. Erityisesti ihmisen seksuaalikäyttäyty-
misen alueella evoluutiopsykologisia seli-
tyksiä on vaikea sivuuttaa. Evoluutiopsy-

kologia herättää kuitenkin usein tunteen-
omaista (?) vastustusta monien ihmistie-
teilijöiden keskuudessa. Varsinkin femi-
nistisesti suuntautuneessa sukupuolitutki-
muksessa on vallalla konstruktionistinen
tieteenfilosofia, joka painottaa niin tiedon
kuin ihmisen käyttäytymiseenkin liitty-
vien piirteiden, mm. seksuaalisuuden, so-
siaalisesti rakentunutta luonnetta. Kon-
struktionismia on tietysti eriasteista, mutta
jos sen nimissä systemaattisesti sivuute-
taan evoluutiopsykologian ja sen lähitie-
teiden, kuten kognitiivisen psykologian ja
neurotutkimuksen tulokset, ummistetaan
yksinkertaisesti silmät empiirisesti kiin-
nostavilta tutkimustuloksilta.

Evoluutiopsykologisen selittämisen
vahvuutena on selitysten universaalisuus
(ne ovat kulttuurista riippumattomia), tes-
tattavuus ja ennustavuus ja myös se, että
niiden tukena on vahvasti perusteltu luon-
nontieteellinen teoria – evoluutioteoria.
On kuitenkin huomattava, että evoluu-
tiopsykologisissa selityksissä, jotka perus-
tuvat mielen informaatio-ohjelmien toi-
mintaan ja lopulta geenivalintaan, ei ole
ratkaisevaa, onko ihminen  itse tietoinen
selitysperusteena olevista kausaalisista te-
kijöistä vai  ei.  Juuri tämä tietysti tekee
monista selityksistä kiinnostavia, mutta
toisaalta se johtaa ihmisen tietoisen toi-
minnan ja ratkaisujen ohittamiseen. Jos
ihmisen  käyttäytymistä koskeva  evoluu-
tiopsykologinen, siis aidosti tieteellinen
selitys täyttää tehtävänsä yhtä hyvin riip-
pumatta siitä, tarvitseeko selityksessä
edes periaatteessa huomioida ihmisen tie-
toisuuden roolia, ei tietoiselle kokemuk-
selle näytä jäävän mitään tehtävää ihmi-
sen toiminnan selittämisessä!

Kuvaavaa on, että John Tooby ja Leda
Cosmides, jotka kuuluvat tunnetuimpiin

Evoluutiopsykologisen selittämisen vahvuutena
on muun muassa selitysten universaalisuus (ne
ovat kulttuurista riippumattomia), testattavuus ja
ennustavuus.
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evoluutiopsykologeihin, eivät tutkimus-
alan käsitteellisiä perusteita luotaavassa
kirjoituksessaan (viite 1) analysoi lain-
kaan tietoisten ja ei-tietoisten tekijöiden
roolia  evoluutiopsykologisessa selittämi-
sessä; he tuskin edes mainitsevat tietoi-
suus-käsitettä. Toisaalta he esittävät, että
evoluutiopsykologia on yritys yhdistää ih-
mistieteiden hajanaiset alueet yhtenäiseksi
tieteenalaksi. Mutta mitä voi olla ihmistie-
teellinen tutkimus ilman ihmisen tietoisen
toiminnan todellista huomioimista? Psy-
kologista tutkimusta yritettiin aikoinaan
tehdä – behaviorismin nimellä – ohitta-
malla ihmisen tietoisen kokemuksen taso.
Mutta behaviorismi kuuluu nykyään lä-
hinnä psykologian historiaan.

Epäilemättä ihmisen mieli/aivot ovat
eräänlainen informaatiota käsittelevä tie-
tokone. Mutta onko koko ihmisen tietoi-
suus palautettavissa informaationkäsitte-
lyyn? On hyviä perusteita väittää, että
näin ei ole. Mielenfilosofiassa vallitsevan
yleisen käsityksen mukaan ihmisen tietoi-
suuden laadullista, ”joltakin tuntumisen”
ominaisuutta ei voi palauttaa kausaalisek-
si informaatiosuhteeksi mm. juuri sen ta-
kia, että tuollaiset suhteet ovat mahdolli-
sia ilman tietoisuutta, ne eivät sinänsä
edellytä tietoisten ominaisuuksien läsnä-
oloa. Yhä useammat filosofit ja psykolo-
git (mm. suomalainen Antti Revonsuo)
ovatkin alkaneet kehitellä teorioita, joissa
ihmisen fenomenaalinen tietoisuus ote-
taan vakavasti yrittämättä redusoida tai
eliminoida sitä. Jos hyväksytään, että tie-
toisuudella on maailmassa todellista vai-
kuttavaa voimaa ja halutaan pitää kiinni
evoluutioteoreettisesta lähtökohdasta, on
tietoisuudelle löydettävä paikka luonnon
kehityksessä. Tietoisuuden ominaisuudet
tuskin olisivat kehittyneet, ellei niillä olisi

suurta evolutiivista merkitystä kantajal-
leen. Toisaalta, jos tietoisuutta ei voi pa-
lauttaa kausaalisiin ja informaatiosuhtei-
siin, on evoluution ja naturalismin alaa
laajennettava. Ehkäpä evoluution kulues-
sa syntyy fysikaalisista ominaisuuksista
poikkeavia, aidosti uusia (tietoisuuden)
ominaisuuksia? Ehkäpä luonnon evoluu-
tioon kuuluu yhtä lailla myös tietoisuuden
kehityksen myötä ilmenevä henkinen ja
”hengellinen” taso?

Myös muihin evoluutiopsykologisten
selitysten rajoituksiin voisi kiinnittää huo-
miota. Evoluutioon pohjaavat selitykset
ovat esimerkiksi luonteeltaan yleisiä, kos-
ka ne koskevat periaatteessa kaikkia ihmi-
siä. Mutta siksi niiden selitysvoima vähe-
nee tarkasteltaessa jotain rajattua ihmis-
ryhmää tai erillisiä yksilöitä, joiden käyt-
täytymisen selittämisessä tarvitaan olen-
naisesti muita, kohdespesifimpiä selitys-
perusteita.

Yksi suuri kysymys koskee ihmisen
moraalikäyttäytymisen ja altruismin evo-
luutiopsykologista selittämistä. Kysymys
on laaja liittyen yleisemminkin biologian
ja kulttuurin suhteeseen, joten esitän tässä
vain pari huomiota. Ensiksikin yllä mai-
nittu Dennis Krebsin väite, jonka mukaan
ihmiset arkielämän eettisissä ongelmis-
saan harvoin tukeutuvat abstrakteihin mo-
raaliperiaatteisiin, ei ole kovin vakuuttava
argumentti evoluutiopsykologisen näke-
myksen puolesta. Ei pidä unohtaa, että
koko länsimainen yhteiskuntakäsitys pe-
rustuu erityisesti valistuksen aikana muo-
tonsa saaneisiin moraalisiin ideoihin (kä-
sityksiin kaikkien ihmisyksilöiden arvosta
ja luovuttamattomista oikeuksista). Nämä
abstraktit moraali-ihanteet ovat ohjanneet
länsimaailman kehitystä ja vaikuttavat
edelleen meidänkin yhteiskunnassamme.
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Niillä on taatusti todellista merkitystä ih-
misten elämässä, vaikka niihin ei aina tie-
toisesti vedottaisikaan. Toiseksi, yleisem-
mällä tasolla tarkasteltuna myös evoluu-
tiopsykologit joutuvat ottamaan kantaa
vanhaan filosofiseen kysymykseen arvo-
jen ja tosiasioiden suhteesta. Voidaanko
moraalinormeja johtaa luonnon tosiasiois-
ta? Voidaanko evoluutiopsykologian
avulla rakentaa käsitys yhteisestä ihmis-
luonnosta, joka on myös yhteisten moraa-
liarvojen  perusta?  Etiikan  naturalisoimi-
nen on toki monien moraalifilosofien mie-
lestä mahdollista (itse ajattelen toisin),

mutta joka tapauksessa evoluutiopsykolo-
gienkin on tiedostettava etiikan luontee-
seen liittyvät filosofiset ulottuvuudet.
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Jarkko Joki

Kreationismi Lutherin ristin

teologian läpivalaisussa

Litteän pannukakkumaan kannattajat tai-
tavat olla jo käymässä vähiin.1 Kristillis-
ten piirien ja erityisesti herätyskristittyjen
parissa elää kuitenkin vielä uskomatto-
man sitkeänä luonnontieteellisen evoluu-
tioteorian vastustaminen. Evoluutioteo-
rian koetaan olevan ristiriidassa Raama-
tun  luomiskertomusten  tulkinnan  kanssa
ja toisaalta teorian mukaista elämän ja ih-
misen syntyä pidetään epämiellyttävänä ja
yhteensopimattomana kristinuskon juma-
lakuvan kanssa. Aikaisemmin evoluutio-
teorian vastustusta kutsuttiin kreationis-
miksi ja siihen niputettiin usein myös mo-
nen muun tieteellisen teorian vastustami-
nen, esimerkkinä mainittakoon fysiikan
alkuräjähdys eli big bang -teoria, joka fy-
sikaalis-matemaattisena teoriana esittää
universumin synnyn laskettuna maail-
mankaikkeuden laajenemisesta ja siitä
tehdyistä mittauksista taaksepäin aina al-
kuhetkeen eli singulariteettiin asti.

Nykyään kreationismin tilalla tai rin-
nalla on ryhdytty puhumaan älykkäästä
suunnittelusta eli ID-teoriasta.2 Idea mo-
lemmissa on kuitenkin sama, vaikka osa

älykkään suunnittelun puolestapuhujista
ei halua kantaa enää kreationistin leimaa.

Suuret ja vanhat kirkkokunnat ovat
hyväksyneet evoluutioteorian luonnontie-
teellisenä selityksenä biologisen elämän
synnylle eivätkä näe sen olevan ristirii-
dassa raamatullisen luomisuskon kanssa.
Silti ammattiteologipiirien ulkopuolella ja
myös monien luonnontieteilijöiden kes-
kuudessa Raamatun luomiskertomusten ja
evoluutioteorian yhteensovittamista pide-
tään hyvin hankalana ja teennäisenä. Teo-
logitkin ovat yllättävän vähän pohtineet
luonnontieteellisen    evoluutioteorian    ja
kristillisen jumalakuvan sekä luomisteo-
logian yhteensopivuutta. Luonnontieteen
on annettu olla luonnontiedettä ja toisaalta
teologit ovat pitäytyneet omissa perintei-
sissä kysymyksenasetteluissaan. On syn-
tynyt kaksi toisistaan riippumatonta elä-
män piiriä: sisäinen uskon maailma, jossa
pätevät teologia ja mystiikka sekä toisaal-
ta aisti- ja arkitodellisuuden maailma, jota
ymmärretään tieteen avulla.

Seuraavaksi yksi näkökulma, joka

1 Yhdysvalloissa on toiminut vielä 2000-luvulla
Flat Earth Society, jonka puheenjohtaja Char-

les  K. Johnson kuoli  2001.  Puheenjohtajan
kuoltua toiminta on hiipunut.

2 William Dembski (2002) on esittänyt teorian
älykkään suunnitelman ideasta. Esimerkiksi
prof. Tapio Puolimatka viittaa häneen kirjas-
saan ”Usko, tieto ja myytit” esitellessään te-
leologisen jumalatodistuksen varteenotetta-
vuutta.
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mahdollisesti auttaa kuromaan umpeen
luonnontieteellisen    evoluutioteorian    ja
kristillisen luomisuskon välistä maail-
mankatsomuksellista kuilua. Tarkoitukse-
na ei ole tehdä kristinuskosta luonnontie-
dettä eikä luonnontieteestä kristinuskoa
vaan osoittaa kuinka ne mahtuvat yhteen
ja samaan, ristiriidattomaan maailmankat-
somukseen. Samalla käy ilmi, miksi krea-
tionismi ja ID-teoria eivät ole pelkästään
luonnontieteellisestä näkökulmasta epä-
päteviä ja valheellisia vaan niitä voidaan
kritisoida myös tieteenfilosofisella ja kris-
tillisen dogmatiikan tasolla.

Evoluution raadollisuus ja kristillinen

usko

Ensi näkemältä vaikuttaa siltä, että evo-
luutioteoria ja luonnossa ilmenevä raadol-
lisuus ovat räikeässä ristiriidassa kristilli-
sen maailmankatsomuksen kanssa.  Evo-
luutioteorian isän, Charles Darwinin

(1809–1882), oli vaikea ymmärtää, että
hyvä Jumala olisi voinut tarkoituksella
luoda loispistiäiset sellaisiksi, että ne
käyttävät  ravinnokseen  elävien  toukkien
ruumiita. Miten kaikkivaltias ja täydelli-
nen hyvyys, Jumala, voisi käyttää näin
raadollista menetelmää luomistyössään?

Evoluutio perustuu selviytymistaiste-
lulle, kilpailulle ja heikoimpien yksilöiden
ja jopa lajien kuolemiselle. Luonnon olo-
suhteet karsivat armottomasti pois hei-
koimmat ja sairaimmat yksilöt elämän ra-
kentuessa kilpailun ja saalistuksen varaan.
Toisen elämä on toisen kuolema: peto ei
pitkälle pötki pelkillä rehuilla, ilman saa-
listaan. Luonnon kiertokulku ja elämän
jatkuminen sukupolvesta toiseen perustu-
vat kuolemaan. Tämä pätee sekä peto–
saalis-suhteisiin että luonnolliseen suku-
polvien vaihtumiseen. Uusien lajien kehit-

tymisen mahdollistavat osaltaan sukupuu-
tot, joiden ansiosta vapautuu elintilaa. Di-
nosaurusten kuoleminen sukupuuttoon
vapautti niin paljon elintilaa, että nisäk-
käiden kehittyminen mahdollistui. Ilman
dinosaurusten sukupuuttoa siis tuskin oli-
simme tässä.  Biologit sanovat: kuolema
on hinta, jonka maksamme seksuaalisesta
lisääntymisestä. Sukupolvien ketju on
mahdollinen vain siten, että edelliset su-
kupolvet antavat tilaa tuleville.

Ei ole siis ihme, että osa luonnontie-
teilijöistä on kieltänyt kristillisen uskon.
Siihen on toki vaikuttanut osaltaan myös
kirkon vaino luonnontieteilijöitä kohtaan
etenkin keskiajalla, mutta myös myöhem-
min esimerkiksi Darwinia kohtaan. Sul-
keeko luonnontiede pois Jumalan tunte-
misen?

Luonnollinen teologia ja ristin teologia

Arkikokemuksessa ilmenee ihmisen luon-
tainen taipumus kuvitella Jumala maksi-
moimalla kaikki hyvät ominaisuudet. Sak-
salainen filosofi Ludwig Feuerbach

(1804–1872) osuu uskontokritiikissään
oikeaan sanoessaan, että ihmisellä on tai-
pumuksena heijastaa taivaalle oma ihan-
nekuvansa, jota hän pitää sitten jumalana.
Jumala on täydellinen rakkaus, hyvyys,
viisaus, tieto, voima, suuruus ja kunnia.
Luther kritisoi kuitenkin terävästi tätä ih-
misen luonnollista tapaa kuvitella Jumala.
Ihmiset eivät ole oppineet tuntemaan oi-
keaa kristinuskon Jumalaa hänen voima-
suuruutensa ja hyvien ominaisuuksiensa
täydellisyyden perusteella. Ihminen ei voi
käsittää Jumalan suuruutta, eikä tällainen
mielikuva Jumalasta kaikkien hyvien
ominaisuuksien maksimina loppujen lo-
puksi vastaa todellisen Jumalan olemusta.
Ihmisen rahkeet eivät riitä siihen, että hän
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voisi edes ajatuksen tasolla kavuta Juma-
lan luokse korkeuksiin. Arkikokemuksen
ja inhimillisen viisauden kautta ei löydetä
kristinuskon Jumalaa. Jumala ei antaudu
ihmisen luontaisen rakkauden mukaisen
etsinnän kohteeksi; ihmisen rakkaus kun
on korkeita tavoittelevaa itse korostusta.

Ihmisen rakkaus on kieroutunutta. Ih-
minen rakastaa luonnostaan sellaista,
mikä on hyvää. Ihmisen rakkaus syntyy
kohteen vetovoimasta: kauneudesta, hy-
vyydestä ja viisaudesta. Ihminen ei rakas-
ta luonnostaan koskaan sellaista, mikä ei
itsessään ole mitään. Lutherin ristin teolo-
gian mukaisesti vastakohtaparina ihmisen
rakkaudelle on Jumalan rakkaus, joka on
pyyteetöntä. Jumalan rakkaus ei ole riip-
puvainen kohteensa vetovoimasta, vaan se
luo rakastettavansa. Jumalan rakkaus koh-
distuukin kaikkeen sellaiseen, joka itses-
sään  ei  ole  mitään;  hulluun,  sairaaseen,
heikkoon, syntiseen ja kurjaan.

Ihmisen rakkaus Jumalaankin on tä-
män – ihmisen rakkauden luonteen –
vuoksi aina pyyteellistä. Ihminen odottaa
Jumalalta, joka on korkein hyvä, itselleen
kaikkea hyvää: maallista menestystä ja
onnea ja maallisen taipaleen päätteeksi
ikuista elämää taivaassa. Ihminen pyrkii
käyttämään Jumalaa keppihevosena tai-
vaaseen. Hän rakastaa sekä Jumalaa että
lähimmäisiään pohjimmiltaan vain sen ta-
kia, että siitä on hänelle itselleen hyötyä.

Rakkautemme pyyteellisyyden vuoksi
Jumala joutuu kätkemään meiltä näky-
mättömät ominaisuutensa: hyvyytensä,
valtasuuruutensa ja voimansa. Kieroutu-
neisuus ja oman voiton tavoittelu on niin
kokonaisvaltaista, että Jumala joutuu te-
kemään vierasta työtä osoittaakseen meil-
le kieroutuneisuutemme ja kuolettaakseen
meistä synnillisen rakkautemme.

Vieras työ tarkoittaa elämän koettele-
muksia ja vastoinkäymisiä: syntiä, sai-
rautta, hulluutta ja heikkoutta. Niiden
kautta Jumala osoittaa meille todellisen ti-
lamme ja rakkautemme pyyteellisyyden:
sen, että olemme itsemme ympärille kä-
pertyneitä ja etsimme sekä Jumalasta että
lähimmäisistä omaa hyväämme heitä ra-
kastaessamme.

Arkikokemuksesta ja itsekkäästä rak-
kaudesta ponnistava ihminen tavoittelee
Jumalaa korkeuksista, etsien häntä hänen
näkymättömien ominaisuuksiensa perus-
teella. Tällaista ihmistä voidaan kutsua
kunnian teologiksi, koska hän tavoittelee
Jumalaa kunnian, suuruuden ja hyvyyden
vuoksi. Kun Jumala kätkee nämä ominai-
suutensa häneltä, on rakkaus Jumalaankin
lopussa. Luonnollinen ihminen ei näe siis
Jumalaa siellä, missä hän rakkautensa
luonteen vuoksi on: alhaalla, kurjuudessa,
heikkoudessa, kärsimyksessä ja kuole-
massa. Kunnian teologi katsoo ristin ohit-
se etsiessään Jumalaa korkeuksista.

Ristin teologia ja evoluutio

Lutherin ristin teologian valossa voimme
ymmärtää myös, miksi Jumalan toiminta
maailmankaikkeudessa on kätkettyä.
Luonnonlait, evoluutio ja luonnonvalinta
toimivat Jumalan naamiona luonnossa.
Kunnian teologi etsii luonnosta ihmeelli-
siä merkkejä Jumalan luomistyöstä. Hä-
nelle ei kelpaa ajatus siitä, että Jumala

Luonnollinen ihminen ei näe siis Jumalaa siellä,
missä hän rakkautensa luonteen vuoksi on: al-
haalla, kurjuudessa, heikkoudessa, kärsimykses-
sä ja kuolemassa. Kunnian teologi katsoo ristin
ohitse etsiessään Jumalaa korkeuksista.
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voisi käyttää vajavaista ja raadollista
”evoluutiokoneistoa” luomisen työväli-
neenä. Jumalan toiminta on kuitenkin
myös luomisessa salattua ja kätkettyä.
Luomisessakin näkyy Jumalan työn ristin-
muotoisuus.

Jumalan rakkaus Jeesuksessa johti sii-
hen, että Jeesus tyhjensi itsensä, otti orjan
muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja oli
kuuliainen ristinkuolemaan saakka. Juma-
lan toiminta on siis aina vastakohtaansa
kätkettyä. Jumala ei ole meidän rakkau-
temme mukaisen älyn ulottuvissa, koska
silloin me väistämättä käyttäisimme häntä
keppihevosena oman etumme ajamiseen.
Aivan kuten lunastuksessa Jeesus tuli in-
himilliseen maailmaan ja tyhjensi itsensä
myös luomisessa Jumala on omasta tah-
dostaan luopunut kaikkivaltiudestaan ja
käyttänyt ristinmuotoista menetelmää,
joka näyttää kunnian teologista vajaamit-
taiselta, raadolliselta ja jopa suorastaan
pahalta.

Vaikka voisimmekin tämän perusteel-
la hyväksyä ajatuksen siitä, että Jumalan
toiminta ja luomistyö ovat luonteeltaan
kätkettyjä emmekä voi erottaa sitä luon-
nonlaeista, voivat   luonnossa vallitseva
selviytymistaistelu, kärsimys, kuolema ja
sukupuutot tuntua luomistyön välineinä
karmeilta ja raadollisilta.

Jumala ei kuitenkaan ole tunteeton
Luoja, joka vain kovakouraisesti käsitte-
lee luotujaan kärsimyksen, puutteen ja
kuoleman kautta.  Kirkkaimmin Jumalan
toiminnan kärsimykseen ja heikkouteen
kätketty luonne tulee näkyviin, kun hän
itse tuli meidän kaltaiseksemme Jeesuk-
sessa ja osallistui meidän ja koko luoma-
kunnan selviytymistaisteluun, kärsimyk-
seen ja kuolemaan. Ihmisten toimesta Jee-
susta piestiin, halveksittiin ja lopuksi hä-

net naulittiin ristille, jossa hän kärsi tus-
kallisen kuoleman alastomana, hyljättynä
ja häpäistynä. Evoluution näkökulmasta
risti on selviytymistaistelussa täydellinen
häviö, kärsimyksen ja kuoleman paikka.
Jeesuksen elämässä ja kuolemassa Jumala
osoitti meille, ettei eläimellisen selviyty-
mistaistelun voittaminen olekaan elämän
päätarkoitus. Jumalan voima ja viisaus on
kätkettynä heikkouteen, kärsimykseen ja
kuolemaan. Saksalainen teologi Dietrich

Bonhoeffer (1906–1945) – jonka natsit
myöhemmin teloittivat keskitysleirillä –
muistuttaa, että ristin jälkeinen ylösnou-
semuksen aamu ei ollut itsestään selvyys.
Ristinkuolema oli totaalinen loppu, johon
ei sinällään sisältynyt mahdollisuutta
ylösnousemukseen. Ylösnousemuksessa
tapahtui Jumalan vapaavalintainen ihme-
teko, jossa Jumalan  tulevaisuus – tuon-
puoleisuus – välähti ihmisten maailmaan.
Tässä maailmassa Jumala antoi työntää it-
sensä ristille.

Jumala ei tee pahaa tarkoituksellises-
ti, vaan meidän kieroutuneen rakkautem-
me vuoksi hänen hyvänsä on kätkettynä
pahaan. Jumala kätkeytyy luonnon lakien
taakse pyyteellisen rakkautemme ulottu-
mattomiin. Hän myös käyttää luonnonla-
keja ja elämän kohtaloita kasvattaakseen
meitä ja osoittaakseen  meille  pyyteettö-
män rakkautensa.

Jumalan työ maailmassa on aina ris-
tinmuotoista, se kätkeytyy vastakohtaan-
sa. Jeesuksen elämä ei ollut sarja kauniita
ja rohkeita: kunnian sijasta ristin häpeä,
voiman sijasta heikkous. Apostoli Paavali
sai myös Herralta sanan: ”Minun armoni
riittää  sinulle. Voima tulee täydelliseksi
heikkoudessa.” (2. Kor. 12:9) Evoluutio
sopii kristinuskon Jumalan työvälineeksi:
Jumalan, joka tyhjensi itsensä, luopui ma-
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jesteettioikeuksistaan ja antoi  naulita  it-
sensä ristille. Hän jätti ihmiselle valinnan
vapauden ja haluaa ilman pakottamista
saada meidät ymmärtämään, mitä on to-
dellinen rakkaus. Käsitys tyylipuhtaasta ja
kiiltokuvamaisesta luomisesta on kunnian
teologiaa, joka pyyteellisesti etsii Jumalaa
hänen näkymättömien ominaisuuksiensa
perusteella. Niitä ovat valtasuuruus, voi-
ma, kunnia ja kirkkaus.

Jumala elämän synnyn takana

Evoluutiota ei siten tarvitse nähdä vastak-
kaisena asiana kristilliselle uskolle. Mutta
eikö sitten elämän synnyn pelkkä luon-
nontieteellinen selittäminen sulje pois Ju-
malaa elämän luojana? Todennäköisesti
elämän synty elottomasta aineesta ensim-
mäisiksi eläviksi soluiksi pystytään vielä
joskus toistamaan laboratoriossa ja havai-
taan, että eloton aine voi itsestään järjes-
täytyä elämäksi. Kumoutuuko silloin lo-
pullisesti ajatus Jumalasta Luojana?

Supramolekyylikemia ja nanoteknolo-
gia ovat tämän hetken luonnontieteellisen
tutkimuksen kuumia perunoita. Niistä
odotetaan seuraavaa mullistavaa teknolo-
gisen kehityksen aaltoa. Nanoteknologial-
la tarkoitetaan äärimmäisen pieniä (milli-
metrin miljoonasosan mittakaavassa) lait-
teita, joita kemistit rakentavat atomi ato-
milta ja molekyyli molekyyliltä.

Supramolekyylikemia – johon nano-
teknologia osaltaan perustuu – auttaa ha-
vainnollistamaan, kuinka ”tieteellisten
sormenjälkien” etsiminen elämän älyk-
käästä suunnittelijasta perustuu tieteenfi-
losofiseen väärinymmärrykseen. Supra-
molekyylikemiassa tehdään pienessä mit-
takaavassa samankaltaisia älykkäitä ra-
kenteita (suurikokoisia molekyylejä ja
useista molekyyleistä koostuvia ryppäitä),

joihin elollinen elämäkin perustuu. Kui-
tenkin myös nämä kemistien rakentamat
älykkäät ja äärimmäisen pienet rakenteet
valmistetaan molekyylirakenteeltaan hy-
vin yksinkertaisista lähtöaineista. Kemis-
tin ei tarvitse kuin järjestää sopivat olo-
suhteet, niin yksinkertaisista reagensseista
(molekyyleistä) rakentuu hyvinkin moni-
mutkaisia molekyyliryppäitä. Raaka-ai-
neissa ei itsessään ole mitään ihmeellistä
eikä älykästä. Olosuhteiden (lämpötila,
sekoitussuhde) aiheuttamaa reaktiota näi-
den yksinkertaisten molekyylien välillä
kutsutaan itsejärjestäytymiseksi. Pienem-
mistä molekyyleistä itsejärjestäytyneet
supramolekyylit saadaan hallitusti muut-
tamaan rakennettaan ja toimintaansa esi-
merkiksi tietynlaisen valon avulla. Ny-
kyään  osataan valmistaa  molekyylitason
kytkimiä tai antureita, jotka reagoivat olo-
suhteisiin. Supramolekyyli voi sulkea si-
säänsä lääkeaineen ja toimia sen jälkeen
lääkeaineen kuljettajana ja vieden muulle
elimistölle haitallisen lääkeaineen suoraan
kohteeseensa ja vapauttaen sen vasta pe-
rille päästyään.

Tehdään pieni ajatusleikki: Kemisti
laboratoriossaan kehittelee tällaisia itse-
järjestäytyviä systeemejä ja muokkaa niitä
aina vain eteenpäin olosuhteita muuttele-
malla. Kaikki reaktiot perustuvat vain
normaaleihin fysikaalis-kemiallisiin vuo-
rovaikutuksiin, luonnonlakeihin. Kuiten-
kin olosuhteita muuttamalla hän saa itse-
järjestäytymisiä tapahtumaan niin, että lo-
pulta syntyvät älykkäät supramolekyylit
saavat tajunnan, ajattelukyvyn. Tämän
seurauksena supramolekyylit ryhtyvät sel-
vittämään alkuperäänsä. Tutkiessaan ke-
hitysketjua taaksepäin ne voivat havaita
vain, että olosuhteet ovat olleet aina suo-
tuisia seuraavalle ja sitä seuraavalle jär-
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jestäytymiselle. Kaikki reaktiot palautuvat
luonnon vuorovaikutuksiin. Supramole-
kyylit eivät voi mistään päätellä, onko
koeputken takana joku, joka on suunnitel-
lut olosuhteet ja edesauttanut järjestäyty-
mistä vai onko kaikki vain sattuman kaup-
paa.

Ehkä me olemme suuressa koelabora-
toriossa tai -putkessa, emmekä voi miten-
kään nähdä tämän putken ulkopuolelle.
Onko systeemin takana Luoja, joka on
luonut materian, säätänyt sille sellaiset
ominaisuudet ja maapallolle otolliset olo-
suhteet, että elämä on voinut itsenäisesti
järjestäytyä ja kehittyä? Siihen kysymyk-
seen emme voi vastata aistitiedon avulla.
Ristinmuotoisuuden vuoksi Jumalan työ
voidaan tuntea vain uskolla.

Rudolf Bultmann (1884–1976) on
esittänyt samansuuntaisen ajatuksen pu-
huessaan demytologisoinnista. Hänen mu-
kaansa Raamatun myyteistä riisuminen on
rinnasteinen tehtävä Paavalin ja sittemmin
Lutherin uskonpuhdistukselle. Paavali ja
Luther korostivat, että ihminen pelastuu
yksin armosta ilman omia tekoja.  Bult-
mannin mukaan demytologisointi osoit-
taa, että olemme myös tiedollisesti tyhjin
käsin Jumalan edessä. Myyteistä riisumi-
nen poistaa väärän varmuuden, joka pe-
rustuu objektivoivaan tietoon. Ei ole eroa
sillä luottaako ihminen omiin hyviin te-
koihinsa tai kykyynsä saada objektiivista,
tieteellistä tietoa uskoon liittyvistä asiois-

ta. Molemmat johtavat väärään turvalli-
suuden tunteeseen. Jumalasuhteessa
emme voi luottaa omiin tekoihimme em-
mekä myöskään omaan tietoomme. Bult-
mannin mukaan ihminen, joka ymmärtää
olevansa täydellisesti sekä tietojen että te-
kojen suhteen tyhjin käsin Jumalan edessä
ja joka luopuu kaikesta varmistamisesta,
löytää todellisen turvan.

Tässä  valossa  voimme havaita, ettei
kreationismi nouse puhtaista uskonnolli-
sista motiiveista vaan se pyrkii tekemään
uskosta omaa etuaan laskelmoivaa insi-
nööritiedettä, jonka avulla voidaan saada
varmuus tuonpuoleisesta hyvästä osasta ja
oma selusta turvattua.

Uskon avulla ja Golgatan ristillä hui-
pentuneen Jumalan ilmoituksen   kautta
voimme kuitenkin nähdä saman ristinmer-
kin luomisessa kuin minkä näemme Jee-
suksen elämässä ja kuolemassa ja jokai-
sen kristityn elämässä. Jumalan työn sa-
lattu luonne luo tilan uskolle, ja siksi
luonnontiede ei kumoa uskoa. Usko Luo-
jaan ja luomiseen ei ole siinä suhteessa
nykyään yhtään sen epätieteellisempää
kuin se oli Paavalin, Lutherin tai Galilein

aikana. Jumalan toiminta on ollut salattua
kaikkina aikoina. Luomisuskosta ei voi
myöskään tehdä tiedettä. Jumala ei mahdu
koeputkeen, eikä häntä voi saada tieteen
objektiksi. Tieteen  tehtävä on tutkia tä-
mänpuoleista todellisuutta eikä se siten
tehtävänsä eikä määritelmänsäkään puit-
teissa voi ottaa kantaa tuonpuoleiseen to-
dellisuuteen.

Evoluutio ja ihmisen vastuu

Pitääkö meidän sitten hyväksyä kristittyi-
nä vahvimman oikeus ja eläimellinen sel-
viytymistaistelu osaksi ihmiselämää? Nat-
si-Saksan aikana evoluutioteoriasta saa-

Kreationismi ei nouse puhtaista uskonnollisista
motiiveista vaan se pyrkii tekemään uskosta
omaa etuaan laskelmoivaa insinööritiedettä, jon-
ka avulla voidaan saada varmuus tuonpuoleises-
ta hyvästä osasta ja oma selusta turvattua.
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tiin kimmoke Kolmannen valtakunnan ro-
tuoppeihin ja rodunjalostukseen, jota so-
vellettiin Euroopan väestöön karmein seu-
rauksin. Jos kerran luonnonvalinta karsii
pois heikot ja sairaat, miksi vastustaa evo-
luutiota ohjaavaa voimaa ihmisten yhteis-
elämässäkään? Miten sovittaa yhteen kris-
tillinen ymmärrys oikeasta ja väärästä ja
toisaalta evoluution kuuluva raadollinen
kamppailu?

Luonto itsessään ei ole moraalinen
eikä moraaliton, eivätkä eläimet ajattele
asioita moraaliselta kannalta. Kissa ei
hiirtä tappaessaan tee moraalista tekoa, ei
hyvää eikä pahaa. On yhtä järjetöntä ky-
syä, onko sininen hyvä tai paha? Emme
voi sijoittaa inhimillisiä tunteita ja moraa-
lisia näkökulmia eläinten maailmaan.
Richard Dawkins on sanonut: luonnon
tapahtumat eivät ole julmia tai lempeitä
saati sitten hyviä tai pahoja. Niinpä luon-
nossa vallitsevista lainalaisuuksista ei voi
johtaa ihmisyyteen kuuluvan etiikan pe-
rustaa.

Ihminen poikkeaa muusta luomakun-
nasta siinä, että ihminen on asetettu kes-
kusteluyhteyteen Luojansa kanssa. Ihmi-
nen luotiin Jumalan kuvaksi. Jumalan ku-
vana ihmisyyteen kuuluu myös ymmärrys
hyvästä ja pahasta, jonka Jumala on aset-
tanut ihmisten sydämiin ja ilmoittanut ih-
miskunnalle jo Vanhassa testamentissa ja
kirkkaimmin pojassaan Jeesuksessa Kris-
tuksessa. Vuoropuhelu ihmiskunnan ja
Luojan välillä on myös kehittänyt ihmisen
moraalitajua ajan saatossa. Vielä Vanhas-
sa testamentissa olevat (1. Moos. 4:23–
24; 2. Moos. 21:23–24) kostoon perustu-
vat lait ”silmä silmästä, hammas ham-
paasta” vaihtuivat Jeesuksen myötä vuori-
saarnassa posken kääntämisen etiikaksi
(Matt.  5:38–42). Moraalisen ymmärryk-

sensä vuoksi ihmisellä on myös erityinen
vastuu muusta luomakunnasta.

Jumalan tuleminen ihmiseksi, ihmis-
kehoon tarkoittaa, että Jeesus  oli  sukua
apinoille, kaloille ja alkubakteereille siinä
missä me ihmisetkin.  Ajatus  voi  tuntua
tyrmäävältä, mutta kyseessä on sama pa-
hennus  kuin joulun ja  pääsiäisen kerto-
muksissa; jouluna Jeesus asetettiin eläin-
ten ruokintakaukaloon ja pääsiäisenä hä-
net tapettiin rikollisena ristillä. Tämän
pohjalta voimme ymmärtää, että Jeesuk-
sen lunastustyö ei rajoittunut pelkästään
ihmissukuun, vaan hän lunasti koko luo-
makunnan (Kol. 1:20). Jumala osallistui
koko luomakunnan kärsimykseen tule-
malla ihmiseksi Jeesuksessa (Room.
8:18–25).

Ristin teologian näkökulmasta käsin
ihminen voi nöyrästi myöntää olevansa
osa eläinkuntaa ja koko luomakuntaa. Ih-
minen Jumalan kuvana tarkoittaa erityi-
sesti sitä, että ihminen voi olla Jumalan
puhuteltavana ja suhteessa Jumalaan.

Jumala käyttää käsittämättömiä kei-
noja osoittaakseen meille todellisen rak-
kauden lain: selviytymistaistelun, kärsi-
myksen ja kuoleman keskelle hän ilmes-
tyy kanssakärsijänä ja kuolee ristillä. Ris-
tin hullutuksessa tulee ilmi hänen rakkau-
tensa lahjoittava luonne: se antaa, ei vaa-
di. Jumalan pyyteetön rakkaus ilmenee
juuri siellä, missä ei ole itsessään mitään
arvokasta.  Selviytymistaistelun voittami-
nen ei olekaan elämän tarkoitus. Vastoin
järkeä tosielämä ja viisaus löytyvätkin

Jumalan tuleminen ihmiseksi, ihmiskehoon tar-
koittaa, että Jeesus oli sukua apinoille, kaloille
ja alkubakteereille siinä missä me ihmisetkin.
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sieltä, missä on alakynteen jääneitä, heik-
koja ja vajavaisia. Heille kelpaa Kristuk-
sen alas laskeutuva rakkaus.

Jumalan rakkauden kohteena elävät
voivat myös rakastaa lähimmäisiään pyy-
teettömästi. Näin siksi, että heidän ei tar-
vitse enää ansaita Jumalan rakkautta omil-
la teoillaan. Jumalan pyyteettömän rak-
kauden kokeminen saa ihmisen spontaa-
nisti rakastamaan lähimmäisiään. Vastoin
luontaista taipumusta vahvimman oikeu-
teen ja heikkojen sortamiseen kristitty

seuraa siis Jumalan rakkautta ja asettuu
heikkojen ja sorrettujen rinnalle. Jumalan
rakkauden ohjaamana kristittykään ei kat-
so henkilöön, vaan rakastaa vihollista niin
kuin ystävää. Kristitty ei rakkaudessaan
etsi hyvää itselleen, vaan antaa ja tekee
hyvää toisille.  Siksi  kristityn paikka on
siellä, missä on köyhiä, sairaita, syntisiä,
pahoja ja vihollisia. Luther nimittääkin
seurakuntaa parantumattomien ihmisten
sairaalaksi. Kristityt kantavat toinen tois-
taan, koska Kristus kantaa meitä.
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NÄKÖALOJA

Willkommen, bienvenue, welcome…

Das ist Gesichtslähmung eli ”tuo on kas-
vohalvaus”, sanoo mies pöytävieraille
vastapäätä istuvasta vaimostaan, joka on
peittänyt toisen puolen kasvoistaan mus-
talla liinalla. Kohtaus on saksalaisesta elo-
kuvasta, joka kuvaa jälleenrakennuksen
kynnyksellä olevaa maata heti sodan jäl-
keen. Elokuvassa natsien passiiviset myö-
täilijät – miehet – muuttuvat häikäilemät-
tömiksi pyrkyreiksi noustakseen yhteis-
kunnallisiin asemiin ja jättääkseen taak-
seen ikävän menneisyyden. Muutoksen
hintana on tunteiden kylmyys, kyynisyys
ja vauhtisokeus. Tällaisesta näkökulmasta
naisen kärsimyksestä juontunut kasvohal-
vaus saa symbolisen merkityksen: se kos-
kettaa koko maata.

Berliinin-kävijä voi hakea menneisyy-
den jälkiä kaupungista, joka kirjavien vai-
heiden kautta elää vieläkin jälleenraken-
nusprosessissa. Museosaarella sijaitseva
Berliinin tuomiokirkko rakennettiin keisa-
ri Wilhelm II:n käskystä mahtailevaksi
valtakunnan monumentiksi vuosina
1895–1905. Vanhan uusklassisen kirkon
tilalle nousi lopulta mainiosti keisarival-
lan symboliksi sopiva sekä valtaistuimen
ja alttarin liittoa julistava rakennus. Tuo-
miokirkkoa vastapäätä revitään nyt puo-

lestaan alas DDR-aikaista hirvitystä, ”ta-
savallan palatsia”, joka rakennettiin  sen
jälkeen, kun Walter Ulbricht oli vuonna
1950  käskenyt räjäyttää sodasta  ihmeen
kaupalla säilyneen Berliinin kaupungin-
linnan maan tasalle. Tilalle yhdistynyt
Saksa haluaa rakentaa menetetyn linnan
uudelleen vanhojen piirustusten mukaan.

Tuomiokirkon sisätilat kertovat kir-
kon ja valtiovallan yhteisistä toiveista ja
yhteisestä ideologiasta. Evankelistojen
kanssa seisovat ylhäällä kupolin juuressa
sulassa sovussa Luther, Melanchthon,

Zwingli ja Calvin. Ylätilaa koristavat
myös friisit, joissa kuvataan kirkon kärsi-
mystietä ja menestystarinaa Apostolien
teoissa: Stefanus kivitetään, mutta Paava-
lin saarna levittää voittoisaa evankeliu-
mia. Alttarin yläpuolella korkealla ole-
vaan kilpeen on valittu sopiva raamatun-
lause (2. Kor. 5:20; KR 1938): ”Antakaa
sovittaa itsenne Jumalan kanssa.” Siis: ol-
kaa kuuliaisia, älkää innostuko uusista
aatteista, älkää kapinoiko, vaan antakaa
sovittaa itsenne keisarin kanssa.

Rakentaminen ja jälleenrakentaminen
eivät ole koskaan tulleet halvaksi, mutta
kirjat voivat olla halpoja. Alexander-
platzilta Stimuluksen käteen tarttui pie-
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nestä kojusta 50 sentin hintaan Kleiner
mann – Was nun?, Hans Falladan läpi-
murtoromaani vuodelta 1932. Siinä kerro-
taan yhteisestä elämästään epävarman
nuorenparin toimeentulohuolista lama-
ajan Berliinissä. Kirjasta löytää monta
mieleenpainuvaa kohtausta. Lapsen hoita-
misesta kätilö tietää kertoa, että itkevää
lasta ei pidä lohdutella liikaa, vaan pitää
antaa sen itkeä itkunsa loppuun. Äidin
otettua neuvosta vaarin pieni mies jää it-
sekseen ihmettelemään, että onkohan tuo
sittenkään ihan hyvä ajatus.

Länsipuolella kirjakaupasta löytyi eu-
rolla poleeminen teos nimeltä Filmr:ss
meillä kiittävät arvostelut saaneesta elo-
kuvasta Untergang, joka kuvaa Hitlerin

(Bruno Ganz) ja hänen esikuntansa vii-
meisiä päiviä maanalaisessa bunkkerissa
keskellä Berliiniä. Kirjan erilaisten artik-
kelien mukaan muualla rohkeaksi ja re-
helliseksi julistettu filmi palvelee itse
asiassa saksalaisten halua unohtaa natsi-
menneisyytensä. Elokuvassa saksalaisen
katsojan samastumiskohteina ovat viatto-
mat sankarit, Hitlerin hyväsydäminen
nuori sihteeri Traudl Junge ja urhea Hit-
ler-nuori Peter. Nämä ohjaavat katsojan
katseen tulevaisuuteen, pois Hitlerin kau-
heista vuosista, joihin ”Saksan kansa” itse
ei ollut millään tavalla syyllinen. Eloku-
van kriitikkojen mukaan autenttisuuden

fiktio pyyhkii petollisesti natsi-Saksan
vaikutuksen pois katsojien mielistä.

À propos Hitler. Kurt Tucholsky loi
Weimarin tasavallassa merkittävän uran
lehtimiehenä ennen tämän itävaltalaisen
korpraalin valtaannousua. Nähtyään jo
hyvissä ajoin Hitlerin aikeet Tucholsky
pakeni Ruotsiin, jossa hän kirjoitti sairaa-
na ja joutilaana Q-päiväkirjaansa (Q = Ich
quatsche = minä lörpötän). Vastoin kir-
joittajan kaavailuja päiväkirjat ovat pääty-
neet meidänkin käsiimme – niitä ja muita
Tucholskyn kirjoituksia löytää myös hal-
valla berliiniläisistä antikvariaateista.
Yksi merkinnöistä alkaa ranskankielisellä
sitaatilla, jonka voi suomentaa seuraavas-
ti: ”Hänen puheensa olivat kiihkeitä ja hä-
nen puhetaitonsa, jolla hän vietteli kanso-
ja ja saattoi niitä hurmioon, oli kiivasta ja
kuohahtelevaa. Hän oli erikoisen röyhkeä,
kun häntä kannatettiin ja hänelle osoitet-
tiin suosiota. Hän loi itselleen arvovallan,
joka sai hänen seuraajansa pelkäämään
hänen edessään niin, etteivät he uskalta-
neet väittää häntä vastaan pienissä eivätkä
suurissa asioissa.” Ja tähän Tucholskyn
lakoninen kommentti: ”Anteeksi kuinka
–? Ei nyt sentään. Näin on kirjoittanut
Bossuet.1

– Lutherista.”

Stimulus

1 Jacques Bénigne Bossuet (1627–1704):
Meaux’n piispa, yksi aikansa tunnetuimpia
ranskalaisia saarnaajia ja oikeaoppisen rooma-
laiskatolisuuden puolustajia.
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ARVIOT

Niko Huttunen

SANKARIKUOLEMA JOKAMIEHENOIKEUTENA

Ilona Kemppainen: Isänmaan uhrit. Sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan
aikana. Bibliotheca  Historica  102. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura,  2006.
280 s.

Alokasaikana opettelimme Sillanpään
marssilaulua. Kummastukseni heräsi, kun
pääsin sanoihin ”Tääll on suorana seistä ja
kaatua joka miehellä oikeus”. Sen kyllä
ymmärsin, että joskus voisi olla pakko tai
suoranainen velvollisuus kaatua, mutta jo-
kamiehenoikeutena en osannut sitä pitää.

Ilona Kemppaisen väitöskirja sankari-
kuolemasta on oiva johdatus siihen maail-
mankuvaan, jossa sankarikuolemaankin
voi olla oikeus. Kemppainen sanoo tutki-
vansa mentaliteettien historiaa, jonka
määritelmä jää hiukan epäselväksi. Men-
taliteetti on kuitenkin jotain, joka ilmenee
sekä arkiajattelussa että -toiminnassa.
Näin tutkimus kattaa käytännössä kaiken,
mikä liittyy sankarivainajiin.

Tutkimuskohteen laajuus tekee tutki-
muksesta paikoin pintapuolisen. Kemp-
painen käsittelee itse kaatumisen tapahtu-
maa, kaatuneiden evakuointia, suruvieste-
jä, kuolinilmoituksia, sankarihautajaisia ja
sota-ajan romaanien kuvauksia sankari-
vainajista. Luultavasti yksikin näistä osa-
alueista olisi riittänyt väitöskirjan aineis-
toksi. Toisaalta kirja antaa nyt yleiskuvan
sankarikuolemasta.

Yleisesti tiedetään, että toisen maail-
mansodan aikana Suomi oli silmiinpistävä
poikkeus kaatuneiden huollossa. Kun

muualla maailmassa kenttähautaus oli
yleinen menettely, Suomessa vainajat py-
rittiin kuljettamaan kotiseudulle haudatta-
vaksi. Talvisodan alkaessa ohjesääntö oli-
si edellyttänyt kenttähautausta, mutta käy-
täntö jyräsi teorian. Kotiseudun sankari-
hautajaiset korostivat sotilaiden ja siviili-
maailman yhteyttä näkyvällä tavalla: san-
karivainajat eivät kaatuneet jonkun etäi-
sen valtiomahdin vaan myös konkreetti-
sen arkiympäristönsä puolesta.

Kemppainen arvelee, että kotiseudulle
hautaamisen taustalla olivat myös vuoden
1918 muistot. Kun valkoinen kansanosa –
Mannerheimin päiväkäskyn mukaisesti –
piti talvi- ja jatkosotaa vain vapaussodan
jatkona, oli aivan luonnollista, että uudet
sankarivainajat haluttiin haudata vapaus-
soturien viereen. Kenttähaudat olisivat
sen sijaan ikävästi rinnastuneet metsäisiin
joukkohautoihin, joihin kaatuneet ja teloi-
tetut punaiset oli kätketty.

Kemppaisen katsaus kaatuneiden kuo-
linilmoituksiin on varsin mielenkiintoi-
nen. Yllättävää on se, että nykynäkökul-
masta pateettiselta vaikuttava isänmaallis-
uskonnollinen fraseologia oli sotavuosina
käypää tekstiä ja se näytti tulkinneen
omaisten tunteita. Kemppainen yrittää et-
siä myös kriittisempiä sävyjä, mutta var-
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sin laihoin tuloksin. Aseistakieltäytyjä
Arndt Pekurisen raamatullinen muisto-
lause kuuluu harvoihin poikkeuksiin.

Kemppaisen teoksesta selviää myös,
että sankarikuoleman ihannointi ei ole
vain Sillanpään marssilaulun erikoisuus.
Pinnalta katsoen näyttää siltä, että hengen
uhraaminen isänmaan alttarille oli monille
aikalaisille suorastaan kutsumus. Kemp-
painen kiinnittää aivan oikein huomiota
siihen, että kyseessä on rinnastus Kristuk-
seen ja omaisten osalta Mariaan. Kemp-
painen toteaa myös, että romaanitaiteessa
sureva omainen on yleensä vanha äiti,
jonka ainoa poika on kaatunut.

Yhteydet kristilliseen mielikuvamaail-
maan ja sovitusteorioihin ovat ilmeiset,
mutta Kemppaisella tällainen analyysi jää
varsin yleiselle tasolle. Sankariuhri-ajatte-
lussa olisikin teologisen analyysin paikka.
Tällainen tutkimus valottaisi  sitä, miten
kristilliset ajatukset muuttuvat nationalis-
min välineiksi ja auttaisi samalla jäsentä-
mään sankariuhriajattelun eri ulottuvuuk-
sia. Yhteydet kristinuskoon selittänevät
myös sen, mistä sankarikuoleman ylistä-

minen sai käyttövoimansa: rinnastus Kris-
tukseen ja marttyyreihin kuulosti niin yle-
vältä, ettei haitannut vaikka tämä ihanne
ei aivan vastannut todellisuutta. Tuskin
kukaan tosiasiassa ajatteli, että rintamaso-
tilaan korkein tavoite olisi kuolla.

Kemppaisen tutkimuksen luettuaan
ymmärtää monia asioita paljon laajem-
min. Nykyinen ohjesääntö kaatuneiden
huollosta näyttää pohjautuvan pitkälti vii-
me sotien kokemuksiin. Sankarihautaus-
maita, kaatuneiden muistopäiviä ja ”Uhrin
ansiosta lippu liehuu” -iskulauseitakin op-
pii tarkastelemaan historiallisessa asiayh-
teydessään.

@ARVIO = Kirjoittamisaikanaan
Sillanpään ajatus sankarikuolemasta joka-
miehenoikeutena ei ollut kummajainen –
mutta ei sitä ihan tosissaan pitänyt ottaa.
Sen kai Sillanpääkin oivalsi, koska runoili
heti kaatumisen oikeutta julistettuaan:
”niin kauan teillä on suojattu lies kun on
pystyssä yksikin mies.” Ei olisi suojaa, jos
joka mies vain etsisi sankarikuolemaa.

Anna-Riitta Tunturi

USKONNON TULEVAISUUS

Richard Rorty, Gianni Vattimo: Il futuro delle religione. Garzanti Libra s.p.a., Milano.

Filosofit, amerikkalainen postempiirinen
neopragmaatikko Richard Rorty ja italia-
lainen hermeneutikko, Torinon yliopiston
filosofian professori ja latinalaisen Euroo-
pan postmoderni kehittäjä Gianni Vattimo
– Suomessakin korkealle arvostetut ajatte-
lijat – ovat Rooman Pontificia Università
Lateranensen tutkijan, Santiago Zabalan
johdolla julkaisseet keskustelevat puheen-
vuoronsa, joka on ilmestynyt saksaksi ni-
mellä die Zukunft der Religion, Uskonnon
tulevaisuus.

Frankfurter Allgemeine Zeitung arvioi
kirjan otsikolla Jumala laskee kiväärinsä
alas. Arvio ilmestyi Tanskan pilapiirros-
jupakan aikaan. Kirjoittajan mukaan us-

konnolla on nyt kiväärit pystyssä, mutta
jotain pelkoa täytyy tuntea satiirista teks-
tiä tai kuvaa laadittaessa, koska islam ot-
taa johdon kiväärien avulla. Täten Rortyn
ja Vattimon kirjassa on räjähdysainetta
heidän kysyessään ylipäänsä, mitä uskon-
to on. Ei ihme, että uusi paavi Benediktus
XVI omisti ensimmäisen kiertokirjeensä
rakkauden aiheelle.

Antiikin polyteismissä jumalat tarvit-
sivat välittäjiä keskustellessaan ihmisten
kanssa. Kristinusko perustuu monoteis-
mille ja tämä monoteismi aikaansai lisäksi
kiistan tieteen ja uskonnon välille. Nyky-
ajan postmodernismissa ei ole enää miele-
kästä kieltää ateistina uskontoa tai teistinä
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tiedettä, ja tähän metafysiikan dekon-
struktioon osallistuvat filosofit Rorty ja
Vattimo. Kummatkin edustavat postus-
konnollisessa ja -metafyysisessä kulttuu-
rissa ”heikon ajattelun” -käsitettä, jota
apostoli Paavali käytti: ”Kun olen heikko,
olen vahva”. Tämä ajattelu tulee metafyy-
sisen olemisen (sein) ja muun ontologian
tilalle. Rortyn ja Vattimon mukaan meta-
fysiikka korvataan käsitteellä sivistys tai
hengenviljelys, josta kirjassa käytetään
saksankielistä sanaa ”Bildung”. Ajatusta
Rorty on käyttänyt aiemminkin, parikym-
mentä vuotta sitten käsite ”edifioiva” jäi
jäljelle kun filosofialta tieteenä riisuttiin
tieteiden portinvartijan asema, ja mestari-
ajattelijan roolin tilalle asettui Juergen
Habermasin kommunikaatiofilosofia.

Dekonstruktio on länsimaisen ontolo-
gian ja aina Parmenidesistä lähtien
Nietzscheen jatkuneen metafysiikan ylit-
tämistä. Totuuden dekonstruktio lopettaa
sen logosentrismin etuoikeuden, joka me-
tafyysisellä läsnäolon ja ”äänen” ajattelul-
la oli logoksessa, ”maailmajärjestykses-
sä”. Rorty ja Vattimo näkevät tämän me-
tafysiikan ylittämisenä, josta he käyttävät
Martin Heideggerilta lainaamaansa käsi-
tettä ”Ueberwindung”, ja ylittämisen vielä
voimakkaampaa sanaa ”voittaminen”,
”Verwindung”.

Mutta Heideggerin kirjoitus Ueber-
windung der Metaphysik (1939–40) on
kaikkea muuta kuin metafysiikan ylittä-
mistä, päinvastoin. Jos metafysiikka ylite-
tään, jäljelle jää positivismi, joka on vain
”tekniikkaa”. Toinen Heideggerin arvos-
telun linja toisen maailmansodan kynnyk-
sellä koski Nietzschen ”tahtoa vallasta”,
joka johti suoraan natseihin. Metafysiikan
jälkeen siis olisi vain tekniikkaa, tahto
valtaan, natsien ”Uni-Form”, suorituksen
prinsiippi.

Vielä Vattimo väittää, että Heidegger
ajoi metafysiikan loppua, ja hänen filoso-
fiansa oli ontologiaa. Mutta ontologiahan
jos jokin on metafysiikkaa, oppia olemi-
sesta, ja se on filosofian ensimmäinen teh-

tävä.
Rortyn ja Vattimon mukaan heikko

ajattelu on perinyt metafysiikan dekon-
struktion tehtävän. Metafysiikan tilalle
työntyy kielifilosofia, kokemuksemme on
strukturoitu kielellisen edelläolevuuden,
apriorin muodossa. Gadameria lainaten
se oleminen, joka haluaa tulla ymmärre-
tyksi, on kieltä. Uskonnossa se merkitsee
ihmisten välistä vuoropuhelua. Näin ole-
misesta tulee tapahtumaa, saksaksi ilmais-
tu Ereignis. Vuoropuhelussa sytytämme
ne kriteerit,  joiden  johdosta  vuoropuhe-
lustamme tulee ikään kuin pieni klassik-
ko.   Tätä   raamatussa kuvaa Jeesuksen
sana: ”Missä kaksi tai kolme kokoontuu
minun nimessäni, siellä Jumala on läsnä”.
Vattimo ymmärtää protestanttien ehtoolli-
sen nautinnan oikeutettuna, koska tässä
symbolisessa transsubstantiossa ei ole to-
dellisuuden läsnäoloa.

Lisäksi ”heikossa ajattelussa” huoma-
taan, että kaikessa ei tarvita tieteellistä se-
litystä. Uskonnosta tulee yleismaailmalli-
nen eetos ja ei-dogmaattinen asenne, joka
perustuu demokratialle. Totuus ei koskaan
ole objektiivista, vaan aina interpersonaa-
lia vuoropuhelua, joka muodostuu kielen
osissa. Tämä ajattelu muistuttaa anglosak-
sista John Rawlsin etiikkaa, jossa meta-
fyysisen perustelun sijasta riittää yhteisön
hyväksyntä ja modus vivendi, tai Thomas
Bridgesin etiikkaa, jossa keskeisenä on
yhteisöjen suuntautuneisuus toisiinsa. Il-
man suuntautuneisuutta elämällä ei olisi
suuntaa eikä merkitystä. Mutta voihan
olla niin, että jonkun yhteisön moraalinen
konsensusjärjestelmä saattaisi vaatia esi-
merkiksi eetosta, joka ei ole yleistettävis-
sä koskemaan kaikki  ihmisiä,  ajatellaan
vaikka kansallissosialisteja, joille inhimil-
lisen elämän kunnioittaminen ei koskenut
juutalaisia.

Gianni Vattimon tarkoituksena on
päästä eroon Raamatun perinteestä ja ka-
tolisen kirkon dogmeista. Tulisiko meidän
uskoa Jeesukseen vain siinä tapauksessa,
jos voimme todistaa Jumalan luoneen
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maailman seitsemässä päivässä ja että
Jeesus tosiaankin heräsi kuolleista, että
perheen omasta luonteesta johtuen ihmi-
nen on monogaami ja heteroseksuaalinen,
että nainen on luonnostaan kykenemätön
papiksi, että kondomien käytön on oltava
kielletty vaikka AIDS leviää, että eron-
neet eivät saa kirkon siunausta uudelle lii-
tolleen ja että aborttia ei saa hyväksyä –
ts. voimmeko näistä katolilaisuuden mää-
ritelmistä huolimatta olla kunnon katoli-
laisia? On katolisen kirkon riski, jos se
edelleenkin esiintyy auktoriteettina, jol-
loin se marginalisoi itsensä.

Richard Rorty pitää itseään maallise-
na antiklerikalistina, ja se on poliittinen
asenne. Vattimon katolisuutta Rorty pitää
”puoliuskovaisten” tapakristittyjen teolo-
giana, jossa ilmestys on supistettu 1. Ko-
rinttolaiskirjeen 13 lukuun, kristilliseen
rakkauteen. Rortyn mukaan kommunikaa-
tiofilosofian jälkeen vakaumus, jonka mu-
kaan tieteelliset tulokset saavutettaisiin ra-
tionaalisesti, mutta uskonnolliset ei, on
heikentynyt, eivätkä luonnontiede ja us-
konto enää kilpaile toistensa kanssa.
Ateismi ei ole enää mielenkiintoista, on
vain ihmisiä, jotka ovat ”uskonnollisesti
epämusikaalisia”. Ihmisten lisääntynyttä
toleranssia olla pohtimatta kysymyksiä,
jotka aikaisemmin olivat hyvin keskeisiä,
voidaan Rortyn mukaan pitää ”esteettise-
nä asenteena”. Tämä esteettisyys edellyt-
tää Immanuel Kantin standardierottelua
kognitiivisen, moraalisen ja esteettisen
välillä, ja tämä erottelu on ei-metafyysi-
sen, historioitsevan filosofian päävastus-
tusaluetta. Kantin filosofian puolustajien
mukaan kaikista asioista tulee pelkkiä
”makuasioita”, jos yhteneväistä mielipi-
dettä ei löydy, ja tämä on ei-metafyysisen
filosofian mukaan yhtä huonoa kuin us-
koa Kantin rationaalisuuteen, säännön
noudattamiseen.

Rorty luopuu kaikesta fundamentaali-
perustelusta, varsinkin uskonnon suhteen.
Pragmaatikko Rortyn loppukaneetti on
hieno: Uskovaiset ihmiset elävät riippu-

vaisuuden tunteessa, ei-uskovaiset ihmiset
toivovat parempaa tulevaisuutta. Ero näi-
den kahden ihmistyypin välissä on siinä,
että ensimmäisessä kohdassa ei voida
puolustella syntynyttä kiitollisuudentun-
netta ja toisessa ei voida puolustella syn-
tynyttä riippuvuutta toivon tunteesta.

Vattimo ottaa esiin Nietzschen ”Ju-
mala on kuollut” -teesin, joka on alun pe-
rin Lutherin käsite. Lisäksi hän puhuu in-
karnaatiosta kénosis-käsitteen avulla. Se
tulee kreikan kielen verbistä kenóo, ”minä
tyhjennän”. Nietzschen ”Jumala on kuol-
lut” tulkitaan tässä ajatukseksi, että Nietz-
sche tarkoitti Jeesusta ristinpuulla. Kéno-
siksessa ymmärretään Jumalan muuttu-
neen poikansa kuoleman kautta ihmiseksi,
jolloin hän antoi itsensä ja kaiken muun-
kin meidän ihmisten käsiin. Täten Jumala
ei pidä meitä enää renkeinään vaan ystä-
vinä, ja tässä on pelastushistorian mielek-
kyys. Lainaan Vattimon ehkä vaikeinta
lausetta: ”Ei ole skandaali sanoa, että
emme usko sen takia evankeliumiin, kos-
ka tiedämme, että Kristus on noussut
kuolleista, vaan se on, että uskomme Kris-
tuksen ylösnousemiseen, koska olemme
lukeneet siitä evankeliumissa”.

Siis  ei  ole  skandaali olla uskomatta
evankeliumiin, (Matteus 26–28), koska
tiedän Kristuksen ylösnousseen kuolleis-
ta, mutta on skandaali sanoa uskovansa
Kristuksen ylösnousemiseen, koska on lu-
kenut siitä evankeliumista ja Matteus on
siitä kirjoittanut. Tämä on auktoriteettei-
hin uskomista, pilaantunutta realismia,
objektivismia, joka on autoritäärisyyttä ja
joka on aina hallinnut kirkon historiaa.
Täten ”todellisuus” on redusoitu sen anti-
metafyysiseen sisältöön. Vattimo  ei näe
maailmaa ainoastaan ja pääasiallisesti ob-
jektiivisesti olemassa olevien asioiden ja
esineiden maailmana, vaan haluaa uskon-
non, joka luopuu realiteetin ja objektiivi-
suuden vaatimuksista, jolloin kiista totuu-
den ja lähimmäisenrakkauden välillä lak-
kaisi. Vattimon mukaan katolinen kirkko
on rakenteellisesti liian vahva. Kristikunta
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ei voi enää harjoittaa dogmaattisia, mo-
raalisia ja kasvattavia toimintaperiaattei-
taan. Paavin olisi ymmärrettävä, että auk-
toriteetin takana pysyttäytyminen on ver-
rattavissa 1800-luvun katolisiin pappei-
hin, joiden täytyi kuunnella filologista
raamattukritiikkiä ja kuulla olevansa teke-
misissä Lähi-idän luomismyyttien kanssa.
Ja 1900-luvun puolivälissä fyysikoita ei
lainkaan miellyttänyt kuulla ainoastaan
yrittävänsä ratkaista arvoituksia.

Presidentti George W. Bushin lempi-
filosofi on Jeesus, mutta on erittäin epäto-
dennäköistä, että Jeesuksen lempipresi-
dentti olisi Bush, joka käy sotaa toisten
uskontojen fundamentalistien kanssa.
Vattimo redusoi kristillisen sanoman Paa-
valin korintolaiskirjeeseen, ainoaan koh-
taan Raamatussa, jota ei vuosisatojen saa-
tossa ole voitu purkaa myyteistä, lähim-
mäisenrakkauden totuuteen. Rortyn mu-

kaan Vattimo on asettanut Jumalan pal-
vonnan tilalle rakkauden jumalan palvon-
nan.

Vattimo on hermeneutikko, ei ole ole-
massa tosiasioita, on vain tulkintoja ja
meillä  on niistä etukäteistietoa. Saman
voisi tietysti sanoa tähtitieteilijästä, jolla
on aivoitus maailman avaruuden olemuk-
sesta.

Kuitenkin keskustelua johtanut San-
tiago Zabala joutui huomauttamaan, että
on mahdotonta luopua täysin metafyysi-
sestä logoksesta. Rortyn mukaan se on
melkein samaa kuin luopuisimme halua-
masta valtaa ja tyytyisimme lähimmäisen-
rakkauteen.

Miten vain, kirjan mukaan uskonto ei
ole kuollut, Santiago, Jumala on vielä luo-
namme.
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Vartija – 120 vuotta ajan hermolla

Vuosien saatossa Vartijassa on tähyilty kohti avaria horisontteja ja esitetty erinäisiä
käsityksiä myös muista maailmanuskonnoista. Seuraavassa kaksi näytettä lehden ensim-
mäisiltä vuosikymmeniltä.

Näkyy tulevan tavaksi panna taide- ja
teollisuusnäyttelyjen ohessa näytteelle
myöskin maailman uskonnot. Suuren
maailmannäyttelyn aikana Chikagossa v.
1893 pidettiin tuossa lännen liikekeskus-
tassa myöskin uskonnollinen kongressi,
ensimmäinen laatuaan. Ja aikomuksena
on pitää samanlainen kongressi maail-
mannäyttelyssä Parisissa v. 1900.

Vaikka Vartijan toimitus tosin epäi-
lee, onko tuommoisesta uskonnollisesta
yhteisliikkeestä mainittavaa hyötyä us-
konnon asialle, katsoi toimitus kuitenkin
velvollisuudekseen lähettää erityinen kir-
jeenvaihtaja omin silmin tuommoista il-
miötä tähystelemään. Tämän sitä ker-
naammin kun se kerran oli nähtävissä
Suomen entisen emäkirkon alueella, jopa
vain muutaman tunnin matkan päässä
Suomen kirkon läntisestä rajasta.

[...]

Tunnettu oxfordilainen professori Max
Müller oli sairauden takia estettynä saapu-
masta kokoukseen, mutta oli lähettänyt
esitelmän uskontojen historiallisesta tutki-
misesta, joka lyhennysotteena luettiin.
Varsinpa kieltoperäisellä kannalla tuntui
tämä kuuluisa kielimies olevan. Hän odot-
taa sitä aikaa, jolloin eri uskontojen sijaan
on tuleva uskonto, ei kuitenkaan kristinus-
ko tai joku muu korkeampi uskonto, vaan

jonkinlainen vielä tuntematon eri uskon-
tojen yhteinen pohjakerrostuma. Tuntui
siltä kuin olisi tuommoinen ajatteleminen
enemmän haaveilemista kuin tiedettä,
enemmän vanhan järkeisuskoisuuden
köyhää kiertokulkua kuin uudenaikaista
edistynyttä tiedettä. Oli vaikeaa uskoa,
mitä esitelmän tulkitsija (svedenborgilai-
nen pastori Björck) vakuutti, että Müller
sentään uskoo jumalallisen ilmoituksen.
Jos olisi tuota lajia enemmän jatkunut,
tuskinpa olisi jaksanut olla mukana kon-
gressin loppuun asti.

[...]

Tukholman juutalaisen seurakunnan
rabbiini tohtori G. Klein käsitteli ainetta:
uskonto ja moraali. Hän liikkui vanhan
testamentin pohjalla ja asettui jyrkästi ja
nimenomaan saksalaisen V. Egidyn suun-
taa vastaan, tämä kun kokonaan eroittaa
uskonnon ja moraalin toisistaan ja arvelee
että uskonnot, jopa kristinuskokin, ovat
liiaksi vanhentuneet, voidaksensa kan-
soissa ylläpitää siveellisyyttä: Esitelmän
pitäjä muutoin suositteli juutalaisuutta oi-
keana uskontona. Hän sanoi: ”Jos tahdot
oppia tuntemaan taidetta, mene taiteen
kansan, Kreikan kansan luoksi. Ja jos tah-
dot oppia tuntemaan uskontoa, tule uskon-
non kansan, Juutalaisten, luoksi.” Ihmisen
täytyy, voidaksensa oikein elää, tuntea oi-
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kean Jumalan tahto. Sentakia on Juutalai-
silla puhtain moraali! – Esitelmän jälkeen
esiintyi tunnettu Upsalan professori Rudin
ja ilmoitti, että esitelmän-pitäjä oli pyytä-
nyt professorin tulemaan saapuville kuu-
lemaan esitelmää ja tarpeen mukaan sitä
oikaisemaan ja täydentämään. Ja tuo hurs-
kas teoloogi tunnusti, että juutalainen
rabbiini oli käsittänyt vanhan testamentin
raamatun syvemmin kuin  moni  kristitty
teoloogi. Sanoi esitelmää kuullessa johtu-
neen mieleen se paikka uuden testamentin
raamatusta, jossa kerrotaan, kuinka kir-
janoppinut tuli yöllä Jeesuksen tykö. Joh.
3. Täytyy tulla Golgatalle, jos tahtoo op-
pia tunteman uskon ja moraalin täydelli-
syydessään: uskon, joka Jumalan hylkää-
mänäkin uskoo Jumalaan, sekä rakkau-
den, joka kuolemaan vaipuessakin rukoi-
lee vainoojain edestä. Sillä tavoin kristitty
teoloogi oikasi ja täydensi juutalaisen kir-
janoppineen oppia. Eikä viimemainitulla
ollut siihen mitään sanottavaa.

Frans Nordlund

Uskontieteinen kongressi Tukholmassa
Elokuun 31–Syyskuun 4 p:nä 1897.
Vartija 10 (1897) s. 346, 348, 440

[…] Näin muhammedilaisuuden verkko
kietoutuu joka puolelta alkuasukasten ym-
pärille. Kaikki tummalle miehelle tarpeel-
linen sivistys on heidän mielestään mu-
hammedilaisten käsissä, kaikki edistys-
mahdollisuudet henkisessä, taloudellises-
sa, yhteiskunnallisessa suhteessa riippuvat
liittymisestä muhammedilaisuuteen.

Kuitenkin olisi erehdys luulla, että is-
lam vaikuttaisi pakanain mieliin ainoas-
taan kyvyllään esittää ulkonaisia voima-
keinoja. Pakanalla on syvempiäkin syitä.
Animismin tunnustaja on tottunut ajattele-

maan jumalaansa oikulliseksi, arvaamat-
tomaksi tyranniksi, ja niin ei hänen ole
vaikeaa omistaa muhammedilaista juma-
la-käsitettä, joka kyllä kaunistaa Allahin
99:llä kauniilla attribuutilla, mutta jättää
hänet lopultakin samanlaiseen tylyn des-
pootin asemaan, mihin animismin henget-
kin kukin voimainsa mukaan pyrkivät.
Muhammedilainen jumala-käsite on jäy-
kän monoteistinen ja transcendenttinen,
mutta jättää juuri siksi tilaa yhä runsaam-
pana versovalle pyhimysten palvelukselle,
joka korvaa pakanallista monijumalai-
suutta. Koraani, rukous, pesemiset ja
muut uskonnolliset harjoitukset käsitetään
tehokkaiksi t a i k a k e i n o i k s i, jotka
suojelevat niiden harjoittajaa kaikkia vi-
hamielisiä voimia vastaan, ja niin voi ani-
mismin tunnustaja tässäkin pitää vanhat
mielipiteensä, voipa vielä toivoa pääse-
vänsä paljon tehokkaampain taikain osal-
lisuuteen. Muhammedilainen f a t a l i s -
m i on kuin tehty mustaa miestä varten.
Sillä avuton on musta rotu aina ollut sekä
arabialaisten että eurooppalaisten rinnalla.
Heidän soturiensa urhoollisuus on ollut
turhaa maahan tunkeutuvien vierasten
aseiden edessä, maat ja tavarat on heiltä
riistetty, orjan kova kohtalo on ollut hei-
dän osaa, ja vielä tänään heitä  voidaan
nylkeä kaupoissa, ja kaikki vaaleampi-
ihoiset pitävät oikeutenaan halveksia hei-
tä. Mikä on tähän kaikkeen syynä? ”Ki-
rottu musta nahka”, jota et koskaan voi
yltäsi riisua, hirmuinen, vääjäämätön koh-
talo. Fatalismi on neekerille sopiva uskon-
to. Ja vihdoin: tarjoohan islam jotain, jota
ihmisluonto yleensäkin suosii. Vihollista
saa vihata, himojaan ei tarvitse hillitä.
Saattaapa sanoa, että koko islamilainen
uskonnonharjoitus kaikkine hengettömine
muotomenoineen houkuttelee pelkän
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oman kunnian etsimiseen. Ja islamin tai-
vas – tätäkään ei saa unhottaa – tarjoaa
kaikki maalliset nautinnot moninkertaisi-
na.

[...]

Mutta jos kulttuurin voitto on näin kysy-
myksenalainen, niin siveellisestä voitosta
voi puhua vielä vähemmän. Jollain paik-
kakunnalla voi, kuten jo edellä mainittiin,
paloviinan käyttö vähetä, mutta sen sijaan
tulevat ehkä opium ja hašiš. Itsekkäisyys
jää murtamatta, jopa saa uusia aseita. Mu-
hammedilaisilta neekerit oppivat kaikki
ovelat kauppamenetelmät ja muut keinot
hyötyä lähimäisensä kustannuksella. Ja,
ennen kaikkea, muhammedilaisuus turme-
lee avio-olot ja kaikki sukupuolisiveyttä
koskevat käsitteet.

[...]

Tällaisena islam pakanamailla esiintyy: it-
setietoisena, rohkeana, käyttäen häikäile-
mättä propagandansa hyväksi kaikkia kei-
noja,  joita  eurooppalaiset siirtomaahalli-
tukset sallivat.

On tosiaan syytä kysyä: mitä tekee
kristikunta tätä sen perivihollista vastaan,
joka ei uhkaa ainoastaan vielä koskemat-
tomia pakanamaita, vaan kristinuskolle
voitetuitakin kansoja.

Antti J. Pietilä

Islamin ja kristinuskon välinen
taistelu pakanamailla
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