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Johdanto 
 

Yksikään luonnontieteilijä saati biologi on tuskin vaikuttanut aatehistoriaan samalla tavalla kuin Charles 

Darwin. Darwinin teoria lajien synnystä luonnon valinnan seurauksena tarkoitti, että ensimmäisen kerran 

historiassa ihmisellä oli tieteellisesti uskottava, luonnollinen selitys perimmäiseen kysymykseen ihmisen 

alkuperästä, mihin vastauksen oli tuohon asti kyennyt antamaan vain uskonto. Evoluutioteoria sitoi ihmisen 

kiinteäksi osaksi luonnollista maailmaa ja poisti mystiikan ihmisen alkuperän ympäriltä. 

Darwinin teoria osui historiallisesti ajan hermoon, sillä valistusajan jäljiltä eurooppalaisissa tiedepiireissä oli 

vallalla deistinen jumalkäsitys, joka korosti Jumalan merkitystä nimenomaan maailman ja ihmisen luojana. 

Vielä Darwinin syntymää edeltäneellä vuosisadalla, 1700-luvulla, ihmisen olemassaoloa ilman yliluonnollista 

selittäjää pidettiin yleisesti mahdottomana, vaikka esimerkiksi fossiilitutkimus haastoikin Raamattuun 

pohjautuvaa ajattelua. Ongelmana oli nimenomaan suunnitelmallisuuden puute: ihmisten ja eläinten 

kompleksisuudelle ei pidetty mahdollisena muuta selitystä kuin Jumala. Darwinin teoria kaikessa 

yksinkertaisuudessaan poisti Jumalan tarpeen yhtälöstä. 

Evoluutioteoria perustuu ajatukseen eliöiden kehittymisestä ajan myötä luonnonvalinnaksi nimitetyn 

mekanismin kautta, jossa sopeutuvaisimpien yksilöiden lisääntyminen on runsaampaa kuin vähiten 

sopeutuvien ja näin lajityypilliselle toiminnalle hyödyllisimmät mutaatiot siirtyvät suuremmissa määrin 

eteenpäin kuin haitalliset. Tämän seurauksena on sukupolvien myötä merkittävä lajillinen kehitys ja 

eriytyminen, lajien synty. 

Lähes yhtä kuuluisa kuin evoluutioteoria itse on sen aiheuttama kuohunta aiheen tiimoilta. Tuskin yksikään 

tieteellinen teoria on kohdannut yhtä laajamittaista, kiivasta vastustusta kuin evoluutioteoria. Ennen 

kaikkea nämä ristiriidat liittyivät uskontoon. Kristinuskoon kuuluva ajatus Jumalasta ihmisen luojana ja 

tämän erityisasemasta Jumalan luomakunnassa on olennainen osa uskonnon oppisisältöä ja 

evoluutioteorian katsottiin haastavan tämän näkemyksen kautta koko uskonnon. Pahimmillaan 

evoluutioteorian katsottiin kieltävän Jumalan olemassaolon kokonaan. Kiista uskonnon ja evoluutioteorian 

kesken on jatkunut lähes keskeytyksettä jo toista vuosisataa: esimerkiksi Yhdysvalloissa asiasta käydään 

edelleen todellista poliittista vääntöä. 

Kaiken evoluutioteorian herättämän uskonnollisen keskustelun keskellä tulee yllättävän harvoin 

miettineeksi, mitä itse Darwin oli asiasta mieltä. Asiaan perehtymättä Charles Darwiin lyödään helposti 

ateistin leima sillä oletuksella, että Darwin halusi tietoisesti haastaa kristinuskon teoriallaan. Kuitenkaan 

Darwinin varsinaisista näkemyksistä asian suhteen ei puhuta lähellekään yhtä paljon kuin hänen 

vastustajiensa. 
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Tässä kandidaatin tutkielmassa tutkin Charles Darwinin uskonnollisia näkemyksiä, hänen omaa 

uskonhistoriaansa ja miten hänen tieteellinen työnsä vaikutti hänen omaan uskonnolliseen ajatteluunsa. 

Lähestyn aihetta seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 

Mitä Charles Darwin kirjoitti uskonnosta? Miten hänen uskonnolliset näkemykset muuttuivat hänen 

elämänsä aikana? Miten hänen luonnontieteellinen tutkimuksensa vaikutti hänen omaan 

uskonnollisuuteensa ja näkemykseen itse uskonnosta? 

Näiden kysymysten kautta uskon saavani hyvän kokonaiskuvan Darwinin uskonnollisista näkemyksistä. 

Kysymykset perustuvat ennakkokäsitykseeni siitä, että Darwinin on käsitellyt aihetta kirjallisissa töissään ja 

hänen uskonnolliset käsityksensä ovat muuttuneet hänen elämänsä aikana. Tämän käsitys minulle on 

muotoutunut muista yhteyksistä (yleisesti Euroopan tieteenhistoriaan tutustuessani), mutta itse aiheeseen 

tarkemmin perehtymättä. Aihetta on popularisoitu jonkin verran, muun muassa brittiläisessä elokuvassa 

Creation vuodelta 2009, joka käsittelee Darwinin uskonnollista kriisiä hänen tyttärensä Annien kuoleman 

jälkeen Lajien synnyn kirjoittamisen hetkellä. Elokuva herätti ilmestyessään kohua Yhdysvalloissa aiheensa 

vuoksi ja jäi sen vuoksi vaille suurempaa huomiota muualla. 

Aihetta on tutkittu tai ainakin sivuttu laajemmassa Darwin-tutkimuksessa paljon. Eteenkin Cambridgen 

yliopistossa Darwinin elämän kaikki puolet on kaluttu läpikotaisin. Lähteiden valinnassa jouduin siis 

tekemään rajausta. Päädyin antamaan puheenvuoron Darwinille itselleen. 

Päälähteenäni tässä työssä käytän 1958 ilmestynyttä Darwinin omaelämänkertateosta The Autobiography 

of Charles Darwin 1809-1882, jonka on toimittanut Darwinin tyttären tytär Nora Barlow. Darwinin 

omaelämänkerta julkaistiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1887 nimellä The life and letters of Charles 

Darwin, including an autobiographical chapter, josta kirjan toimittanut Francis Darwin – Charlesin poika – 

oli kuitenkin poistanut juuri tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisimman materiaalin, Darwin 

kirjoituksia uskonnosta ja kristinuskosta. Nämä poistot oli tehty Darwinin lesken, Emma Darwinin toiveesta. 

Tämän lisäksi pyrin hyödyntämään muuta Charles Darwinin omaa kirjallista tuotantoa aina Beaglen 

matkasta Lajien syntyyn ja Ihmisen polveutumiseen. Muuna kirjallisuutena olen ottanut mukaan  brittiläisen 

tieteenhistorioitsijan Janet Brownen kirjan Charles Darwinin Lajien synty vuodelta 2009, joka tiivistää hyvin 

perinteisimmät tulkinnat Darwinista. 

Tulkintoja Darwinin uskonnollisista näkemyksistä tarjosi myös Cambridgen yliopiston kuuluisa Darwin-

tutkija James Moore, jonka artikkelit teoksessa Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteen ja uskonnon 

suhteesta oli hyvä opponentti muulle käyttämälleni lähdeaineistolle. Mooren tulkinnat poikkeavat osittain 

sekä Darwinin omista kirjoituksista että muiden käyttämieni lähteiden tulkinnoista. 
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Päätös käyttää päälähteenäni Darwinin omaelämänkertaa antoi minulle mahdollisuuden tutkia aihetta sen 

pohjalta, mitä Darwin itse halusi asiasta sanoa. Huolimatta siitä, että kaikki tutkijat (esimerkiksi Silvan S. 

Schweber) eivät pidä Darwinin kirjoituksia täysin rehellisinä tästä aiheesta, se antaa joka tapauksessa kuvan 

siitä, miten Darwin itse halusi asian tuoda ilmi. Vaikka hän olisi ollut agnostisempi Lajien synnyn 

kirjoittamisen hetkellä kuin antoi ymmärtää, hänen päätöksensä kuvailla itseään teistiseksi kertoo jotain 

hänen ajattelustaan ja tunteistaan aihetta kohtaan. 

Darwinin kirjeenvaihto tarjosi hyvän tuen elämänkerran maininnoille aiheesta. Cambridgen yliopiston 

Darwin Corresponse Project -nettisivusto oli tässä kullanarvoinen. Harmillisesti sivusto oli työn tekohetkellä 

osittain vajavainen ja osittain epäkunnossa, joka aiheutti hieman ongelmia oikeiden kirjeiden etsimiseen. 

Pystyin kuitenkin omasta mielestäni löytämään keskeisimmän sisällön. 

Tässä työssä minulle hahmottui kuva tiestä, jonka hän talsi tavanomaisesta 1800-luvun anglikaanista 

tieteellisen maailmankuvan omaavaksi agnostikoksi. Tapahtumaan liittyi ainakin Darwinin omien 

kirjoitusten ja muiden lähteinäni käyttämän materiaalin perusteella vähemmän dramatiikkaa kuin alun 

perin Darwinin maineen perusteella oletin. Myös Darwinin pidättyväisyys uskonnollisiin kannanottoihin oli 

minulle yllättävä havainto ottaen huomioon sen, miten paljon evoluutioteoria aiheutti keskustelua 

nimenomaan uskonnollisesta näkövinkkelistä. 
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1. Darwinin uskonhistoria ennen Lajien syntyä 
 

 

1.1. Kasvatus ja nuoruusvuodet 
 

Charles Darwin syntyi vuonna 1809 hyvätuloiseen suurperheeseen Shrewsburyn pikkukaupunkiin 

Shopshiressa, Luoteis-Englannissa. Charlesin perhe oli uskonnollisesti vahvasti unitaarinen, joka 

kristinuskon suuntauksena kuului ajan vapaamielisimpiin. Unitaarisuudessa uskotaan perinteisen 

kolmiyhteyden sijaan Jumalan olevan yksi¸ eikä esimerkiksi Jeesuksella ole tässä suuntauksessa selkeästi 

määriteltyä roolia. Unitarismia leimasi tämän vuoksi esimerkiksi anglikaanista kirkkoa laajempi uskonvapaus 

Charlesin isoisä, tunnettu orjuuden vastustaja Erasmus Darwin oli lisäksi avoin vapaa-ajattelija. Myös 

Charlesin isä Robert Darwin oli omaksunut isänsä vapaa-ajattelun, mutta ennen kaikkea sosiaalisista syistä 

piti sen omana asianaan. 1800-luvun alun Englannissa anglikaanisen kirkon asema oli vahva, jonka vuoksi 

myös Charles kastettiin kyseisen kirkon jäseneksi.1 

Darwinin kasvatus ei siis ollut uskonnon suhteen ajalleen kaikkein tyypillisin. Huolimatta isänsä ja isoisänsä 

vapaa-ajattelusta olisi kuitenkin väärin tulkita, että Charlesin kasvatus olisi ollut jotenkin uskonvastaista tai 

kannustanut ateismiin. Charles kävi koulunsa anglikaanisessa Shrewsburyn sisäoppilaitoksessa, jossa 

kristilliset seremoniat olivat osa jokapäiväisiä rutiineja.2 Nuoruudessaan Darwin ei varsinaisesti ollut 

erityisen uskonnollinen, mutta mitään selkeitä merkkejä varhaisesta ateismista ei voida osoittaa. 

Pikemminkin voidaan sanoa, ettei Darwin osoittanut mitään erityistä kiinnostusta uskontoa kohtaan.3 Sen 

sijaan Darwin muistelee biologian kiinnostaneen häntä jo nuoresta pitäen.4 

 

1.2. Lääkäriopinnoista teologiaa opiskelemaan 
 

Darwinin isä lähetti nuoren Charlesin Edinburghiin vuonna 1825 opiskelemaan lääketiedettä. Darwin oli 

aluksi ahkera opiskelija, mutta kyllästyi nopeasti ja lopetti opinnot jo parin vuoden jälkeen vuonna 1827. 

Luennot olivat hänen mielestään uskomattoman tylsiä.5 Hänen myös sanotaan omanneen kammon verta 

                                                           
1
 Browne 2009, s 22-24 

2
 Darwin 1958 s 28 

3
 Darwin kuvailee suhdettaan uskontoon nuoruudessaan sanoin ”from what little I had heard and thought on the 

subject “Darwin 1958 s 57 
4
 Darwin 1958 s 22-23 

5
 Darwin 1958 s 47 
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kohtaan. Edinburghissa Darwin kiinnostui kuitenkin ensimmäisen kerran todenteolla luonnontieteistä, 

etenkin kemiasta. Hän alkoi myös harrastaa eläintentäyttämistä.6 

Lopulta Darwin päätyi hakeutumaan Cambridgen yliopistoon opiskelemaan teologiaa. Tuohon aikaan papin 

tehtävä tarjosi kuitenkin hyvän keskiluokkaisen toimeentulon. Darwin suhtautui positiivisesti ajatukseen 

maalaispappina toimimisesta.7 

 

Tuolloin Darwin alkoi ensimmäisen kerran omien sanojensa mukaan todenteolla pohtia omaa suhdettaan 

uskontoon. Elämänkerrassaan Darwin kertoo, ettei uskollisuuden julistaminen kaikille kristinuskon dogmille 

tullut häneltä luonnostaan. Hän ei kuitenkaan osoittanut epäilyksiä Raamattua kohtaan ja omaksui 

Englannin kirkon tuolloisen arkkipiispan, John Summersin logiikan, jonka mukaan historiallisen Jeesuksen 

olemassaolo ja tämän seuraajien kääntyminen kristinuskoon oli vedenpitävä todiste kristinuskon 

oikeellisuuden puolesta. Summers päätteli, että jos historiallinen Jeesus ei olisi ollut Jumalan poika vaan 

huijari, tämä ei olisi kyennyt vakuuttamaan epäilijöitä kääntymään uskoon.8 

Joka tapauksessa Darwinin ymmärrys kristinuskosta oli ennen teologian opintoja puutteellinen. 

Elämänkerrassaan Darwin päivittelee, miten helposti hän omaksui tavan uskoa jotain, mitä ei täysin 

ymmärtänyt.9 

1.3. Luonnollinen teologia 
 

On verratonta historian ironiaa, että Charles Darwin sai ensimmäisen yliopistotason luonnontieteellisen 

koulutuksensa koulukunnalta, jonka kasvoi myöhemmin kumoamaan. Yleisen väärinymmärryksen vuoksi 

tätä tavataan anakronistisesti kutsua kreationismiksi. Kreationismi on kuitenkin nykyaikainen käsite, joka 

syntyi nimenomaan vastustamaan jo tieteellisen konsensuksen saavuttanutta evoluutioteoriaa. Aikana 

ennen darvisnimia luonnontieteessä vallitsi konsensus  luonnosta Jumalan luomistyönä. Tätä nimitettiin 

Darwinin aikana ”luonnolliseksi teologiaksi” (natural theology).10 

Darwin tutustui luonnolliseen teologiaan kolmantena opiskeluvuonnaan. Hänen luonnon historian 

opettajansa, kasvitieteilijä ja geologi John Stevens Henslow, samoin kuin muut Cambridgen kollegansa, 

jakoi aikakauden yleisen ajatuksen luonnontieteen tarkoituksesta tutkimuksena Jumalan luomistyöstä. 

Henslow’n ajattelussa tieteen ja uskon ristiriita tarkoitti aina oletusarvoisesti sitä, että tiede oli väärässä. 

                                                           
6
 Browne 2009, s 22-24 

7
 Browne 2009, s 27-28 

8
 Darwin 1958, s 57-67 

9
 Darwin 1958 s 56-58 

10
 Browne 2009 s 30-31 
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Osa tieteestä pyrki siis aina sovittamaan tutkimustuloksia yhteen Raamatullisen totuuden kanssa. Tämä 

kuvastaa hyvin Darwinin ajan luonnontieteen tilaa.11 

Darwin itse kiinnostui erityisesti kuuluisan kristillisen filosofin ja utilitaristin, arkkidiakoni William Paleyn 

teoksista, jossa argumentoitiin luonnollisen teologian puolesta. Erityisesti Darwinia kiehtoi Paleyn teos 

Evidences of Christianity and Principles of Moral and Political Philosophy, joka on pitkälti 

yhteiskuntatieteellinen teos Jumalan merkityksestä moraalin asettajana ja yhteiskunnallisesta järjestyksestä 

Jumalan tarkoittamana, luonnollisena järjestyksenä. Darwinia kiehtoi erityisesti Paleyn logiikka, jota piti 

ihailtavana.12 Luonnollisen järjestyksen ajatusta Paley sovelsi myös kaikkein kuuluisimmassa teoksessaan 

Natural Theology, jossa Paley argumentoi luonnon täydellisen järjestyksen olevan todiste Jumalan 

olemassaolosta.13 Teoksessa Paley esittää itsessään kuuluisan kelloseppävertauksensa, jonka mukaan 

luonto kaikessa monimutkaisuudessaan on selkeästi suunniteltu, todistaen näin suunnittelijan 

olemassaolon. Kirja oli alun perin vasta-argumentti filosofi David Humen väitteelle siitä, että luonnon 

näkeminen suunniteltuna on vain perspektiiviharha tarkasteltaessa luontoa ihmisen näkökulmasta.14 

Juuri luonnon ”täydellisen järjestyksen” ja ”monimutkaisuuden” selittäminen luonnollisella tavalla oli 

evoluutioteorian vallankumouksellisin piirre.15  

 

1.4. Beaglen matka ja uskonmenetys 
 

Darwinin matkaa HMS Beaglella on tavattu pitää hänen uransa käännekohtana. Hyvästä syystä. Paitsi että 

se nosti Darwinin maineeseen, eteenkin hänen matkakertomuksena The Voyage of the Beagle16 julkaisun 

myötä, hänen retkellä tekemänsä havainnot toimivat sytykkeenä hänen ajatukselleen lajien synnystä ja 

evoluutiosta.17 Tuon matkan jälkeen Darwin päätti lopullisesti hylätä uransa pappina ja suuntautua 

                                                           
11

 Browne 2009 s 31 
Darwin in letters, 1821-1836: Childhood to the Beagle voyage, darwinproject.ac.uk,viitattu 21.7.2016 
12

 Darwin 1958 s 59 
13

 Sulloway 2006, s 107-108 
14

 Browne 2009 s 30-33 
Darwin 1958 s 59 
15

 Sulloway 2006, s 108 
16

 The Voyage of the Beagle on itse asiassa jälkeenpäin annettu nimitys teokselle, joka julkaistiin 1839 nimellä Journal 
and Remarks Se oli alun perin kolmas osa neliosaisessa sarjassa The Narrative of the Voyages of H.M. Ships Adventure 
and Beagle. 
17

 Sulloway 2006, s 110 
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luonnontieteilijäksi. Ensimmäistä kertaa elämässään Darwin tuli näkemään ristiriidan näiden kahden välillä. 

Myös Darwin itse on kuvaillut matkaa elämänsä tärkeimmäksi yksittäiseksi tapahtumaksi18. 

Valmistuttuaan Cambridgesta 22-vuotias Darwin oli suunnitellut asettumista aloilleen ja 

ammatinharjoittamista pappina. Hänen kiinnostuksensa luonnontiedettä ja geologiaa kohtaan oli kuitenkin 

kirinyt hänen edelleen, sillä HMS Beaglen tutkimusretkikunta pyysi häntä mukaan merimatkalle tropiikkiin 

professorinsa John Stevens Henslown suosituksesta. Matkan tarkoituksena oli tutustua eri maanosien 

luonnonhistoriaan ja geologiaan. Darwin oli oletettavasti kiinnostunut matkasta, vaikka ehtikin aluksi 

kieltäytyä siitä isänsä vastustuksen vuoksi. Lopulta Darwin päättyi kuitenkin lähtemään matkalle.19 

 

Viisi vuotta kestäneen matkan aikana Beagle seilasi kolmen eri mantereen välillä. Matka alkoi 1831 

Englannin Plymouthista Kanariansaarten ja Kap Verden kautta Etelä-Amerikkaan, jonka eteläkärjen kautta 

se jatkoi Galabagossaarille. Tällä osuudella Beagle viipyi pisimpään, sillä matka Plymouthista Galabagosiin 

kesti peräti neljä vuotta. Loppu matkasta tehtiin reilussa vuodessa. Tyynenmeren ja Australiaan kautta 

Beagle suuntasi Intian valtameren halki Afrikan eteläkärkeen ja teki vielä kierroksen Etelä-Amerikassa 

ennen paluuta Englantiin 1836.20 

 

1.4.1. Uniformalistinen geologia ja evoluutio 

 

Darwinin ensisijainen tehtävä oli tutkia matkakohteiden geologiaa. Ennen matkalle lähtöä Beaglen kapteeni 

Robert FizRoy oli antanut Darwinille geologi George Lyellin teoksen Principles of Geology, joka esitteli uutta 

uniformaalista geologista teoriaa.21 Uniformalismi on tieteenfilosofia, jonka mukaan luonnonlait ovat samat 

sekä menneessä että nykyisyydessä. Lyellin teoksen ajatus oli selittää maan pinnan geologinen 

muotoutuminen ilmiöillä, jotka tapahtuvat myös nykyisyydessä. Tämä haastoi nk. katastrofi-teorian, jonka 

mukaan maan pinta oli muotoutunut äkillisten ja radikaalien muutosten, kuten vedenpaisumusten myötä. 

Teos tuli vaikuttamaan merkittävästi Darwinin ajatteluun, eteenkin kun Darwinin havainnot eri maanosien 

geologiasta tukivat Lyellin teoriaa. Samaan uniformaaliseen ajatukseen tulisi kytkeytymään myös hänen 

evoluutioteoriansa. 22 

 

Darwinin aikana oli yleinen käsitys oli, että eläimet olivat aina eläneet siellä, missä elävät nykyisin. Koska 

                                                           
18

 Darwin 1958 s 76 
Browne 2009 s 34-35 
19

 Browne 2009 s 35-36 
20

 Darwin 1838, s 9 
21

 Darwin 1958 s 77 
22

 Browne 2009 s 36-38 
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Lyellin teoria haastoi käsityksen siitä, että maa olisi aina ollut samanlainen, Darwinin oli helppo omaksua 

Lyellin teorian siitä, että eläimistö oli ennemminkin kotoisin ”luomisen keskuksista” (centers of creation) ja 

siten kulkeutuneet saarille mantereiden kautta. Darwin ei pitänyt uskottavana, että esimerkiksi Galabagosin 

tuliperäisellä saarella olisi voinut olla eläimistöä kovinkaan kauaa.23 

Ajatus evoluutioteoriasta syntyi Beaglen matkan aikana tehtyjen havaintojen perusteella. Darwin huomasi 

selkeän ristiriidan aiempien teorioiden ja keräämiensä havaintojen ja faktojen välillä. Patagoniasta kaivetut 

fossiilit olivat yksi retken tärkeimmistä löydöistä, sille niiden johdosta Darwin päätti hylätä Lyellinkin 

tukeman teorian siitä, että aiemmat eläinlajit olisivat aina kuolleet seuraajiensa tieltä esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen vuoksi. Darwin kuitenkin löysi fossiileja, joissa ei ollut mitään merkkejä tästä. Darwin 

päätyi sen sijaan kannattamaan italialaisen luonnontieteilijä Giovanni Battista Brocchin ajatusta, jonka 

mukaan eläimet olisivat kuolleet pois luontaisesti. Tämä ei kuitenkaan ollut tyydyttävä selitys.24 

Matkan edetessä Darwin havaitsi yhä suuremman eron eri maanosien ja eteenkin saarten eläimistön välillä. 

Tämä horjutti hänen uskoaan luomisoppiin, mikä näkyy hänen päiväkirjamerkinnöissään.25 Esimerkiksi 

Australiassa ollessaan Darwin kirjoittaa, miten epäuskoinen voisi väittää jonkun toisen Luojan suunnitelleen 

Australian ja Euroopan eläimistön, niin erilaisia ne hänen mukaansa olivat. Toisaalta vain yksi Jumala voisi 

kyetä tuottamaan yhtäläistä kauneutta molempiin. Näiden ajatusten välillä oli luonnollisesti ristiriita, joka 

häiritsi Darwinia.26 

Pitkän matkan aikana Darwin kykeni havaitsemaan variaatioita enemmän kuin olisi odottanut. Ajatus 

mutaatiosta ja lajien sopeutumisesta ympäristöönsä yhdistettynä uniformaaliseen tieteelliseen ajatteluun, 

jossa lajit muotoutuvat maaston tapaan hyvin pitkässä ajassa, oli evoluutioteorian pohja. Lajien synnyssä 

Darwin luettelee tärkeimmiksi tämän ajatuksen innoittajiksi Pantagonian fossiilit, eteläamerikkalaisen 

strutsilajin levinneisyyden ja Galapagos-saaren poikkeuksellisen erityityneen eläimistön.27 

1.4.2. Uskonnot ja ihmiset 

 

Elämänkerrassaan Darwin kuvaa itseään ennen matkaa ”ortodoksiksi”28, joka siteerasi Raamattua 

vastaansanomattomana auktoriteettina.29 
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Matkansa aikana Darwin tutustui myös eri puolella maailmaa eläviin ihmisiin ja heimoihin. Vaikka Darwin ei 

tätä kirjoituksissaan erityisemmin korostakaan, voidaan otaksua, että hänen käsityksensä uskonnoista 

monipuolistui tuona aikana. Darwin oli kotoisin hyvin yksioikoisen kristillisestä Englannista. Matkan aikana 

hänelle muodostui käsitys erilaisista uskonnoista, joista osa oli vanhempaa perua kuin kristinusko.30 

 

Darwin kirjoitti myöhemmin elämänkerrassaan, miten vanhan testamentin tarusto Baabelin torneineen ja 

merkkinä toimivine sateenkaareineen alkoi tuntua hänestä yhtä uskottavilta kuin minkä tahansa muun 

uskonnon mytologia. Darwin kertoo pohtineensa usein, että jos Jumala ilmestyisi hinduille, sallisiko hän 

yhdistää hindulaisen taruston kristinuskoon samaan tapaan kuin juutalaisten tarusto. Tätä Darwin piti 

epäuskottavana.31   

 

Voidaan perustellusti otaksua, että Darwinin tutkimus geologian, fossiilien ja saarten eläimistön parissa 

herätti hänessä ristiriidan uskonnollisen ajattelun suhteen. Ottaen huomioon, miten merkittävästi Darwinin 

uskonnollisuus kiinnittyi hänen käsitykseensä luonnontieteestä, on helppo ymmärtää, miten merkittävä 

muutos käsityksessä luonnontieteeseen merkitsi myös merkittävää muutosta hänen käsitykseensä 

uskonnosta. 

  

                                                           
30
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Browne 2009 s 46-47 
31

 Darwin 1958 s 85-86 



11 
 

3. Lajien synty, suunnittelijan kuolema 

 

3.1. Luopuminen kristinuskosta 
 

Beaglen matkan jälkeen vuosina 1836-1839 Darwin pohti paljon suhdettaan uskontoon. Hän koki 

lisääntyneen ymmärryksensä luonnonlaeista ja faktoista tekevän uskon kristinsuskon tukemiin ihmeisiin 

vaikeaksi – sitä vaikeammaksi, mitä enemmän tietoa oli saatavilla. Hän alkoi myös epäillä Raamatun 

todistusarvoa. Hän kirjoittaa elämänkerrassaan, miten Raamatun ajan ihmiset olivat liian tietämättömiä ja 

herkkäuskoisia, jotta heidän silminnäkijähavaintonsa kristinuskon olennaisista ihmeistä olisivat luotettavia 

todistuksia. Tämä viittaa suoraan Darwinin opiskeluaikoinaan omaksumaan John Summersin logiikkaan. 

Darwin ei omien sanojensa mukaan ollut antanut näille ajatuksille aiemmin minkäänlaista arvoa, mutta 

niiden alkaessa vaikuttaa häneen hän menetti uskonsa kristinuskoon ”jumalallisena ilmestyksenä”.32 

Darwin oli omien sanojensa mukaan vastahakoinen luopumaan kristillisestä uskostaan. Toisaalta hän myös 

kirjoittaa elämänkerrassaan, etteivät uskonnolliset tunteet olleet koskaan hänessä täysin kehittyneetkään33. 

Uskosta luopuminen tapahtui kuitenkin niin hitaasti, ettei hän omien sanojensa mukaan joutunut 

kamppailemaan asian kanssa. Sen tapahduttua Darwin ei enää kokenut kaipuuta kristinuskoon ja alkoi 

kasvissa määrin kritisoida sen epämiellyttävinä pitämiään oppeja, kuten vääräuskoisten rankaiseminen 

ikuisella kidutuksella.34   

On huomattavaa, että luopuminen kristinuskosta ei tarkoittanut ryhtymistä agnostiksi tai ateistiksi. 

Ennemminkin se salli Darwinin pohtia omaa suhdettaan Jumalan olemassaoloon ilman kristinuskon oppeja, 

jotka olivat ristiriidassa luonnontieteellisten faktojen kanssa.  

 

3.1.1. Jumalan olemassaolosta 

 

Vaikka Darwin menetti uskonsa kristilliseen Jumalaan,  hän ei kuitenkaan koskaan täysin sulkenut pois 

Jumalan olemassaolon mahdollisuutta. Vielä Lajien syntyä kirjoittaessaan hän piti itseään teistinä siinä 

mielessä, että uskoi Jumalan olevan elämän synnyn taustalla, mutta kirjoitti elämänkerrassaan tämän 

ajatuksen heikentyneen ajan myötä.35 Myöhemmin hän kuvasi itseään suoraan agnostiseksi sanoen sen 

                                                           
32
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35
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kuvaavan parhaiten hänen mielensä tilaa. Darwin havainnoi, että ikääntyminen teki hänestä 

agnostisemman. 3637 

Darwinin elämänkerrassa on useamman sivun mittainen pätkä, jossa Darwin pohtii uskonnollisia 

näkemyksiään. Tämä alkuperäisestä painoksesta Darwinin vaimon Emma Darwinin pyynnöstä poistettu, 

sittemmin Darwinin tyttärentyttären Nora Barlowin pyynnöstä palautettu osa on Darwinin uskonnollisen 

ajattelun kannalta yksi valaisevimmista. Siinä Darwin pyrkii osoittamaan, ettei hänen tieteellinen 

maailmankuvansa tarvitse Jumalaa toimiakseen ja sen vuoksi hän ei koe tarvetta uskoa teistiseen 

Jumalaan.38 

Todisteet kuitenkin puhuvat sen puolesta, että varsinaisena ateistina Darwinia ei ole syytä pitää.39 Darwin 

jopa suoraan kielsi olevansa ateisti kirjeessään John Fordycelle vuonna 1879. Kirjeessään Darwin myös 

vakuuttelee, ettei näe ristiriitaa siinä, että ihminen uskoisi sekä Jumalaan että hyväksyisi evoluutioteorian. 

40 

On syytä muistaa, että esimerkiksi maailmankaikkeuden synnyn suhteen ei Darwinin aikana ollut olemassa 

tieteellistä selitystä. Sen suhteen Darwin kirjoitti pitäytyvänsä agnostikkona, ikään kuin jättäen takaportin 

auki mahdollisuudelle Jumalasta luonnonlakien asettajana, uskoi hän siihen tosissaan tai ei.41  

 

3.1.2.  Uskosta luopumisen ajankohta 

 

Darwin kirjoittaa elämänkerrassaan luopuneensa kristinuskosta Beaglen matkan jälkeen, kristillisestä 

Jumalasta evoluutioteorian myötä ja muuttuneensa teististä agnostikoksi myöhemmin Lajien synnyn 

julkaisun jälkeen. Janet Brownen mukaan ”kaikki todisteet viittaavat siihen”, että Darwin oli avioituessaan 

Emman kanssa luopunut uskonnollisista rakenteista, mutta uskoi silti jonkinlaisen jumalolennon 

vaikuttavan ihmistiedon ulkopuolella.42 

Kaikki tutkijat eivät kuitenkaan pidä tätä totuudenmukaisena. Darwinin päiväkirjamerkinnät ja 

muistiinpanot eroavat joiltain osin jälkikäteen yleisölle kirjoitetusta elämänkerrasta. Esimerkiksi tutkija 

Silvan S. Schweber esittää Journal of the History of Biology -julkaisussa kirjoittamassaan artikkelissa ”The 

origin of the Origin revisited”, että Darwinin muistiinpanoissa näkyi kasvava agnostisuus jo ennen Lajien 
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 Charles Darwin to To John Fordyce 7.5.1879, Darwin Correspondence Project, 12041 
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synnyn julkaisua – aikana, jolloin Darwin oli omien väitteidensä mukaan vielä teisti.43 Myös Edward Manier 

pitää Darwinin väitettä huterana ja kirjoittaa kirjassaan ”The young Darwin and his cultural circle” Darwinin 

uskonnon olleen lähempänä ”wordsworthialaista luonnon uskontoa” kuin William Paleyn ajatusten 

mukaista Jumalalliseen kelloseppään uskovaa teismiä.44 

Toisaalta Darwinin elämänkerran kirjoittaja James Moore esittää likipitäen täysin päinvastaisen tulkinnan 

Darwinin uskoa koskevassa artikkelissaan teoksessa Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja 

uskonnosta. Moore antaa paljon todistusarvoa Darwinin kirjatulle väitteelle, ettei hän ”missään vaiheessa 

hylännyt kristinuskoa ennen kuin täytin neljäkymmentä vuotta”. Darwin täytti 40 vuonna 1849, kauan 

Beaglen matkan ja evoluutioteorian keksimisen jälkeen.45Moore ylipäänsä karsastaa jälkeenpäin luotua 

traditiota, jossa Darwin ”menetti” uskonsa ja kritisoi sitä paikkaansapitämättömäksi yritykseksi perustella 

uskontoa koskevia argumentteja Darwinin arvovallaltaa hyväksi käyttäen.46  Moore myös katsoo, että 

vaikka Darwin hylkäsikin kristinuskon - Mooren mukaan vasta Annien kuoleman jälkeen 1851 - Darwin uskoi 

silti loppuun saakka Jumalaan.47  

 

3.2. Luonnontieteellinen maailmankuva 
 

Darwin kehitti evoluutioteoriansa vuonna 1853 ja julkaisi pääteoksensa Lajien synnyn vuonna 1858. Tänä 

aikana hänen maailmankuvansa muuttui sellaiseksi, mitä nykyään kuvataan useimmiten 

luonnontieteelliseksi maailmankuvaksi. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, ettei Darwin enää käyttänyt 

Jumalaa selittävänä tekijänä luonnossa tapahtuville ilmiöille tai niiden alkuperälle.48 

Elämänkerrassaan Darwin kuvaa, miten hänen aiemmin ihailemansa William Paleyn ajatus luonnon 

monimutkaisuudesta todisteena Jumalan suunnittelutyöstä menetti merkityksensä evoluutioteorian myötä. 

Aiemmin esimerkiksi lajien kompleksisuutta oli pidetty selkeänä osoituksena Jumalan olemassaolosta. 

Darwin katsoi, että koska evoluutioteoria kykeni selittämään lajien kehittymisen nykyiseen pisteeseensä 

luonnollisella tavalla ilman ”luojaa”, luonnon tilan ulkopuoliselle Jumalalle ei ollut enää tarvetta. Kaikki on 

peräisin ja seurausta pysyvistä luonnonlaeista. 49 
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Darwin kirjoittaa myös, kuinka hänen ymmärryksensä evoluutiosta ja siihen sisältyvästä valtavasta 

kärsimyksen määrässä luonnossa asetti kristillisen Jumalan kyseenalaiseksi. Darwinin evoluutioteoriaan 

kuului lajien välinen kamppailu, lähes jatkuva kärsimys ja kuolema. Jumalan, joka voisi luoda maailman 

suoraan tyhjästä, ei tarvitse sallia näin paljon loputonta kärsimystä. Tämän vuoksi hänelle tuttu mahtava ja 

kaikkivoipa Jumala, jonka hyväntahtoisuudella ei ole rajoja, ei olisi voinut sallia luonnon kehittymistä 

evoluution kaltaisella tavalla.50 

Myöhemmin urallaan 1871 julkaisemassaan teoksessa Ihmisen polveutuminen (The Descent of Man) Darwin 

kirjoitti myös toisesta klassisesta jumaltodistuksesta, ihmisten sisäisestä ja vaistomaisesta uskosta 

yliluonnolliseen. Darwin argumentoi, että sikäli kun ihminen hyväksyy Jumalan siksi, että iso joukko ihmisiä 

kokee Jumalan todelliseksi, tulisi tällöin myös hyväksyä pahojen henkien ja muiden yliluonnollisten 

olentojen olemassaolo. Ne kun ovat vieläkin laajemmin ymmärrettyjä ja koettuja kuin tyypilliset teistiset 

jumalat.51 

Darwin ei kuitenkaan hylännyt täysin Jumalan olemassaolon mahdollisuutta vielä Lajien syntyä 

kirjoittaessaan. Hän säilytti vielä mahdollisuuden Jumalasta evoluutioketjun alullepanijana. Kirjeessään Asa 

Greylle vuonna 1860 Darwin kertoo aiheen olleen hänelle tuskallinen ja vakuuttaa, ettei hänen 

tarkoituksensa ole kirjoittaa ateistisesti. Hän kuitenkin pysyy käsityksessään, ettei kristinuskon mukainen 

hyvä ja kaikkivoipa Jumala voi olla evoluution takana. Kirjeen lopussa hän kuitenkin vakuuttaa, ettei jonkin 

teistisen olennon olemassaolo ole silti hänestä mahdottomuus.52 

Vuonna 1871 ilmestyneessä teoksessaan Ihmisen polveutuminen (The Descent of Man) Darwin teki 

tiettävästi ainoan yrityksen käsitellä uskontoa biologisena ilmiönä ja liittää sitä yhteen evoluutioteorian 

kanssa. Darwin näki, että uskontojen moraalisäännöillä on tärkeä merkitys lajien säilymisen kannalta, mutta 

esitti silti kärkästä kritiikkiä ajatukselle, että usko Jumalaan olisi lajityypillinen tai synnynnäinen 

ominaisuus.53 Perusteluna Darwin käyttää näkemystään, että maailmassa on edelleen useita ihmisrotuja, 

jotka eivät ymmärrä Jumalan konseptia tai harjoita sellaisen palvomista. Tämä kertoo Darwinin mukaan 

siitä, ettei uskonto ole välttämätöntä lajien selviytymiselle.54  
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3.3. Uskovainen vaimo 
 

Vuonna 1838, kaksi vuotta Beaglen matkalta palaamisensa jälkeen, Darwin päätti asettua aloilleen ja 

avioitui serkkunsa Emma Wedgwoodin kanssa. Emma Darwin oli Charlesia huomattavasti uskonnollisempi. 

Myös hän oli saanut unitaarisen kasvatuksen, mutta toisin kuin Charles, Emma oli tehnyt uskostaan tärkeän 

osan elämäänsä. Emmaa ei kuitenkaan ole syytä pitää minkäänlaisena fundamentalistina, ainoastaan 

varmana omasta uskostaan.55  

Uskonnolliset näkemyserot eivät olleet pariskunnalle merkityksettömiä. Jo pyytäessään Emmaa 

puolisokseen Charles oli alkanut kyseenalaistaa kristinuskon oppeja. Hän oli tästä myös avoin puolisolleen. 

Tämä ei kuitenkaan estänyt paria avioitumasta.56 

 

Avioliiton aikana Emma ja Charles kävivät aiheesta lukuisia keskusteluja kristinuskosta, sen opeista ja 

tieteen suhteesta uskontoon. Tätä on dokumentoitu jonkin verran muun muassa kirjeenvaihdon muodossa. 

Eräässä kirjeessa Emma kirjoittaa, ettei pidä Charlesin perusteluja epäilyksiä syntinä, mutta pelkää niiden 

synnyttävän ”tuskallisen tyhjiön” heidän välilleen.57 Emmaa kalvoi pelko, että evoluutioteoria saisi Charlesin 

erkaantumaan yhä voimakkaammin kristinuskosta ja näin estäisi parin tapaamisen paratiisissa kuoleman 

jälkeen. Tämä vaivasi Charlesia ja hän säilyttikin kirjeen lisäten siihen tekstin, jossa kertoi itkeneensä useaan 

kertaan sitä lukiessaan.58 

Vuonna 1851 Darwineja kohtasi tragedia, kun perheen tytär Annie kuoli vain 10-vuotiaana.59 Tämä aiheutti 

jonkin verran myös uskontoon liittyviä jännitteitä Charlesin ja Emman välille. Charles ei tuossa vaiheessa 

enää uskonut kuoleman jälkeiseen elämään, kun taas Emma kertoi parin lapsille Annien menneen 

taivaaseen. Charles ei missään vaiheessa halunnut loukata vaimonsa uskonnollisia tunteita. 60 On 

mahdollista, että vaikka Charlesilla olisi ollut halua ottaa radikaalimmin kantaa uskontoon ja Jumalan 

olemassaoloon, hän malttoi mielensä kunnioittaakseen vaimonsa uskoa.  

Poikkeavista näkemyksistä huolimatta Darwinien avioelämä oli varsin rauhallista ja rakkaudellista. Charlesin 

sairastuttua Emma hoiti Charlesia kotona tämän kuolemaan saakka.61  
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3.4. Myöhempi suhde kristinuskoon 
 

I am sorry to have to inform you that I do not believe in the Bible as a divine revelation, & 

therefore not in Jesus Christ as the son of God. –Darwin, 188062 

Darwin kasvoi elämänsä aikana ulos kristillisestä uskosta tieteen avulla. Koska hänen uskonsa oli 

alunperinkin seurausta kotikasvatuksesta ja aikakauden henkisestä ilmapiiristä, hän ei varsinaisesti koskaan 

valinnut noudattaa kristillistä uskoa sen ideologian vuoksi. Darwin hyväksyi kristinuskon, koska piti sitä 

totena. Kun hän tieteellisen työnsä tuloksena koki uskonmenetyksen, hänelle ei jäänyt syitä puolustella sitä. 

Elämänkerrassaan Darwin kirjoittaa paljastavasti, ettei ymmärrä miksi kukaan haluaisi kristinuskon olevan 

totta.63 

Darwin tunsi Raamatun opintojensa vuoksi hyvin ja oli perillä sen teologisista selityksistä. Jo ennen 

uskonmenetystään hänen suhtautumisensa Vanhaan Testamenttiin oli ristiriitainen. Jo Beaglen matkan 

aikana Darwin alkoi nähdä niin selkeän eron Vanhan Testamentin ja Uuden Testamentin Jumalan välillä, 

että alkoi pitää Vanhaa Testamenttia lähes eri uskonnon opinkappaleena, kuten vertaus hindujen pyhiin 

kirjoituksiin osoittaa (vaikka liittyikin enemmän mytologisiin maailmanselityksiin). Vanhan Testamentin 

Jumalaa Darwin kuvaa elämänkerrassaan ”kostonhimoiseksi tyranniksi”.64 

 

Uuteen Testamenttiin hän suhtautui positiivisesti vielä uskosta luopumisen jälkeenkin. Elämänkerrassaan 

hän kuvaa Uuden Testamentin moraalia kauniiksi. Darwin kuitenkin ymmärsi, että käsitys Raamatusta 

moraalisena ohjenuorana on enemmän perua sen tulkinnoista ja jälkikäteen annetuista merkityksistä kuin 

itse tekstistä.65 Darwin ei juuri kirjoittanut Jeesuksesta, mutta eräässä lyhyessä kirjeessään utelevalle 

nuorelle miehelle vuonna 1880 hän toi hyvin selväsanaisesti ilmi, ettei uskonut Jeesukseen Jumalan 

poikana.66  

Vaikka Darwin useaan otteeseen kiisti halunsa levittää ateistista tai agnostista ajattelua, elämänkerrassaan 

hän iloitsee suorasanaisesti siitä, miten skeptisyys uskontoa kohtaan yhteiskunnassa oli yleistynyt hänen 

elämänsä viimeisinä vuosinaan.67 Hän ei mielelään puhunut aiheesta julkisesti siinä määrin, että jopa hänen 

ihailijansa, biologi, evolutionisto ja ateistinen skeptikko Edward Aveling kuvailee tekstissään 

hämmästystään, kun Darwin uteli häneltä hänen ateismistaan. Avelingin mukaan Darwin ei hänen 
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tietääkseen ollut juurikaan kiinnittänyt huomiota uskonnon ja tieteen konfliktiin, joka koski myös hänen 

teoriaansa.68 

Kaikesta huolimatta Darwinin suhde Anglikaaniseen kirkkoon pysyi hyvänä aina hänen kuolemaansa saakka. 

Darwinin lapset kastettiin kirkon jäseneksi ja hän jopa avusti paikallisen kirkkonsa korjauksia, liberaaleja 

kirkonmiehiä ja lähetysseuroja rahallisesti. Darwin oli ystävä monien kirkonmiehien kanssa ja perusti jopa 

1850 lähiseurakuntansa pastorin John Innesin kanssa seurakunnan työväestölle kirkollisen 

hyväntekeväisyysjärjestön. Kuolemansa jälkeen Darwin myös haudattiin Westminster Abbeyn pyhien 

lattialaattojen alle, mikä kertoo ennen kaikkea siitä, ettei Anglikaaninen kirkko koskaan nähnyt Darwinia 

vihollisenaan.69  

3.5. Tarina uskoontulosta kuolinvuoteella 
 

Erityisesti Yhdysvaltojen uskonnollisissa piireissä elää vanhana tarina Charlesin Darwinin uskoontulosta 

kuolinvuoteella. Tämä tarina julkaistiin tiettävästi ensimmäisen kerran vuonna 1915 ilmestyneessä Bostonin 

babtistien perhelehdessä Watchman-Examner. Artikkelin kirjoittaja ”Lady Hope” –nimellä tunnettu 

Elisabeth Cotton väitti vierrailleensa Darwinin luona tämän maatessaan kuoleman kielissä. Artikkelissa 

Hope kuvaa Darwinin makaamassa vuoteessaan Raamattu kädessään julistamassa uskoaan Jeesukseen ja 

katuvansa ”nuoruutensa” radikaaliutta.70 

Tarinaa Lady Hopesta ja Darwinin uskoontulosta ei yleensä pidetä erityisen uskottavana.71 Hopen tarinassa 

on kuitenkin merkittäviä yhtymäkohtia todellisuuteen, esimerkiksi tapa jolla hän kuvaa Darwinien tiluksia ja 

piha-aluetta on hämmästyttävän paikkaansapitävä. James Moore pitääkin mahdollisena, että Elisabeth 

Cotton on mahdollisesti ainakin päässyt vierailemaan Darwinien luona. Hän ei myöskään sulje täysin pois 

mahdollisuutta Darwinin myöhemmästä uskoontulemisesta, vaikka todisteita sen puolesta ei olekaan.72 

Lady Hopen tarina kertoo enemmän Darwinin merkityksestä tieteen sekularisoitumiselle kuin Darwinin 

omasta uskonnollisesta ajattelusta. Darwinin teoria evoluutiosta ja lajien synnystä luonnollisen valinnan 

avulla asetti Raamatun aseman uhatuksi sitä voimakkaammin, mitä voimakkaammin heidän uskonsa liittyi 

Raamatun kirjaimelliseen tulkintaan. Vaikka monet maltilliset kristityt tulkitsivatkin evoluutioteorian olevan 

yhdistettävissä kristinuskoon tapana, jolla Jumala on luomistyönsä toteuttanut, myös he joutuivat 
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myöntämään Raamatun olevan nyt muuta kuin maailmanselittäjä.73 Darwinin näkemyksillä on siksi väliä 

myös heille, jotka ovat hänen kanssaan kiivaimmin eri mieltä. 
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Loppulause 
 

Charles Darwin kasvoi tavallisessa, ehkä hieman normaalia vähemmän uskonnollisessa viktoriaanisen ajan 

englantilaisperheessä tyypilliseksi oman aikakautensa anglikaanikristityksi, joka ei juuri pohtinut uskontoa 

tai uskonnollisuutta ennen huomattavan kypsää ikää. Darwinilla oli nuoresta pitäen tietynlaisia epäilyksiä 

kristinuskon dogmatiikkaa kohtaan, mutta piti sen käytännöllisestä puolesta sen verran, että päätyi 

hylkäämään luonnontieteellisemmän lääkärin uran ja tavoittelemaan uraa maalaispappina. 

Opiskeluaikana Darwin omaksui luonnollisen teologian, jossa Jumalan olemassaolo kietoutui tuon ajan 

puutteelliseen ymmärrykseen maailman ja ympäristön geologisesta ja biologisesta alkuperästä ja jossa 

käytettiin Jumalaa selittävänä tekijänä mysteerille, jota ei voitu tieteellisesti selittää. Darwin hyväksyi 

tämän erityisesti William Paleyn edustaman ajatussuunnan. Koska Darwin ei aiemmin ollut pohtinut 

uskontoa erityisen kriittisesti, tästä kasvoi hänen vahvin linkkinsä ja perustelunsa pitää kiinni kristinuskosta. 

Darwinin menetti uskonsa Beaglen matkan myötä, jolloin hän päätyi havaintojensa ja tutkimuksensa 

pohjalta hylkäämään Paleyn teorian ja kehitti ajatuksen lajien synnystä luonnollisen prosessin avulla, joka ei 

vaatinut yliluonnollista alullepanijaa. Hylkäämällä luonnollisen teologian hän hylkäsi myös kristinuskon. 

Darwin piti itseään vähintäänkin julkisesti teistinä vielä Lajien synnyn julkaisun aikoihin, vaikka olikin 

käytännössä luopunut uskonnon harjoittamisesta ja sen järjestelmistä. Hänestä tuli ajan myötä agnostikko, 

jonka luonnontieteellisessä maailmankuvassa Jumalalle ei ollut tarvetta, mutta jonka olemassaoloa hän ei 

koskaan nähnyt syytä aktiivisesti kieltää. Vanhentuessaan Darwinin näkemykset jyrkkenivät, mutta hän 

pitäytyi ottamasta kovin rajusti kantaa oletettavasti vaimonsa vuoksi, jolle uskonto oli tärkeä asia. 

Uskonnollinen näkemysero toi pariskunnan välille kitkaa, mutta ei koskaan uhannut hajottaa sitä. Ei edes 

silloin kun pariskunnan yhteinen lapsi kuoli. 

Charles Darwin kirjoitti uskonnosta kenties vähemmän kuin hänen merkityksensä aiheesta käytävälle 

keskustelulle olisi antanut aihetta. Darwin ei koskaan kirjoittanut omaa ”Jumalharhaansa”74 tai vaikuttanut 

aktiivisesti skeptismin puolesta.  

 

Mitä Charles Darwin siis kirjoitti uskonnosta? Paljastavin lähde Darwinin uskonnollisille näkemyksille löytyy 

hänen omaelämänkerrastaan, jossa uskontoa käsitellään pitkin kirjaa sekä yhtenä muutaman sivun 

mittaisena osiona. Tästä muodostui lopulta päälähde tälle tutkimukselle. Suuremmalle yleisölle hän ei 

uskonnosta suuremmin kirjoitellut Ihmisen polveutuminen –teoksen lyhyempiä mainintoja 

lukuunottamatta. Syvällisemmän kuvan Darwinin uskonnollisista näkemyksistä saa hänen 

                                                           
74

 Richard Dawkinsin ateismin puolesta argumentoiva teos ”The God Delusion” 
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kirjeenvaihdostaan, jossa hän otti asiaan kantaa suorasanaisemmin. 

 

Darwin oli kasvanut kunnioittamaan kristinuskoa ja sen oppia, mutta uskonkriisinsä ja erkaantumisensa 

myötä muuttui kriittisemmäksi sitä kohtaan. Hän arvosteli kristinuskon dogmaattisuutta ja oppeja. Voidaan 

perustellusti väittää, että hän ei pitänyt kristinuskon oppia kannattamisen arvoisena riippumatta siitä, oliko 

se totta vai ei. Sen sijaan hän ei omannut mainittavia antipatioita kristillisiä traditioita, kristinuskon 

moraalia tai itse kirkkoa vastaan. 

Charles Darwinin oma uskonhistoria on sinänsä tuttu tarina monille tämän aikakauden tiedemiehille, jotka 

kasvoivat eroon uskonnollisista näkemyksistä tieteen avulla. Tarkoittaako tämä siis, että jokainen tiedemies 

oivaltaessaan tieteellisen selityksen päätyy hylkäämään Jumalan? Luonnollisestikaan ei. Etenkin tänä 

päivänä tiede ja uskonto tuntuvat elävän huomattavasti suuremmassa harmoniassa kuin Darwinin aikana, 

vaikka ymmärryksemme maailmankaikkeudesta ja sen synnystä luonnonlakien avulla on huomattavasti 

kehittyneempi. 

Selitys tälle löytynee kenties tärkeimmästä havainnostani, mitä Darwinin uskonhistoriaa tutkiessani tein. 

Darwinille, kuten niin monelle muullekin aikalaistiedemiehelle, uskonto linkittyi vahvasti uskonnolliseen 

maailmanselitykseen. Sen korvautuminen tieteellisellä särki pohjan Darwinin uskolta. Darwinin 

kirjoituksista on selkeästi pääteltävissä, että hänen uskonsa perustui ensisijaisesti logiikkaan ja sen 

todellisuutta selittävään luonteeseen, ei mihinkään sisäsyntyiseen kokemukseen tai vakuuttuneisuuteen. 

Darwin ei kirjoita koskaan omanneensa varsinaisia uskonnollisia kokemuksia ja päinvastoin lopulta myös 

päätyy teilaamaan ne todistuksena Jumalan olemassaolosta. 

 

Se uskonnollisuuden muoto, mikä monilla tiedemiehillä on tänä päivänä, on uskonnon henkisempi ja 

filosofisempi, ei konkreettinen maailmanselitys Sen ei ole tarkoitus olla ristiriidassa tieteellisen totuuden 

kanssa. Voidaan sanoa, että tiedemiehille Jumala sijaitsee luonnon ulkopuolella. Charles Darwinin Jumala 

sijaitsi luonnon sisällä.  
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