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HEIKKI SARMAJA

Egil Skallagrimmssonin saagassa kerrotaan
viikinkiaikaisesta tappelupukarista, joka

kierteli pitkin maata haastamassa talonpoikia
kaksintaisteluun kanssaan. Haastettujen oli
astuttava varmaan tuhoon, sillä muinaiselle
miehelle kunnia oli elamaakin kalliimpi. On-
neksi saagan sankari Egil vapauttaa kansan

tästä kauheasta murhamiehestä. Julian Pitt-
Rivers kertoo andalusialaisen version vastaa-

vista kaksintaisteluinstituution väärinkäyttä-
jistä. Siinä tappaja vielapa osasi ärsyttää uh-
rinsa vaatimaan kaksintaistelua, jolloin las-
kelmoivalla "haastetulla" oli oikeus valita
ase, jonka käytössä han oli mestari (Pitt-Ri-
vers 1977,173).

Saagojen aikoihin näytti siis olleen tilantei-
ta, joissa mies valitsee varman häviön. Mutta

onko tämä vain menneiden sankariaikojen
eksoottinen ilmiti? Vaitan, että ei ole. Miehi-
nen hulluus on täällä tänään.

CELTAN KOVIN JA ASSAN NOPEIN

TutkijaTommi Hoikkala oli ollut kymmenisen

vuotta sitten ravintola Cellassa seuranaan

useita nuoria naispuolisia sosiaaliantropolo-
gian opiskelijoita. Viereisessä pöydässä oli
istunut muutama vieras kundi, ja jälkeenpäin

Tommi arveli, että näitä oli jotenkin rasittanut
hänen pöytänse kadehdittava koostumus.

Oma arveluni on, että pöydästä kantautuneilla
sivistyssanoilla oli myös oma osuutensa ta-
pahtuneeseen. Jossain vaiheessa kundit taisi-
vat jotenkin virnuilla ja ilmehtiä, mutta tämän

Tommi muisti vasta jälkeenpäin. Sitten kundit
olivat lähteneet. Hetkeä myöhemmin Tommi

pisti kätensä puvuntakkinsa taskuun ja huo-

masi, että sehän oli litimarka! - Kundit olivat
salaa kaataneet siihen kaljaa. Tässä kohtaa
kertomustaan Tommi kauhisteli, mitä olisi-
kaan voinut tapahtua,jos han olisi huomannut
sen jekun silloin, kun ne kundit olivat vielä
paikalla... Ihmettelin, että miten niin tapah-
tua...? Tommi joutui selittämään, että hänen-
han olisi ollut pakko yrittää vetää niitä kunde-
ja turpaan!

Tarinan loppu tuntui minusta tuolloin joten-

kin oudolta - epäsäätyiseltä. Mistähän Tommi

oli kotoisin, jostain duunarilähiöstä? Nykyi-
sin, aiheeseen perehtymisen ja oman vastaa-

vanlaisen kokemuksen ialkeen ymmärrän,

että silloin kun tosi tilanne haastaa miehisyy-
den, toiminta karkaa järjen vallasta ikään
kuin toiseen todellisuuteen. Riippumatta so-

siokulttuurisesta taustasta. Minulle, keski-
ikaiselle rillipäätutkijalle sattui seuraava ta-
paus:

Kesäaamu Rautatientorin metroasemalla.

Odotin Itäkeskukseen lähtevää junaa. Ta-

panani oli sijoittua laiturin päähän kohdalle,
johon ensimmäinen vaunu pysahtyisi, perilla
pääsee sitten vähemmalla kavelemisella. OIin
ajatuksissani. Ehka jotenkin aioin istahtaa
kauimmaiseen penkkiin, siinä näytti olevan

tilaa. En kiinnittanyt huomiota penkilla jo is-

tuviin hahmoihin. Olin aivan lähellä, kun ha-

vahduin siihen, että istujat olivat tosi pahan

nakoisia. Kaikki heissä viestitti, että tässä ol-
laan tosi kovia. Kaksi isoa kundia ja kimma.
Paljon mustaa nahkaa. Toinen kundeista vä-

laytti olemuksellaan mielikuvan poikaiän sar-
jakuvien Buffalo Billistä. Seuraava havainto
oli, että jengi ei ollut mitenkään nuhjuisen ja
nyrjähtäneen oloista yli-ikäistä farkkujengia,
nahkapuvuissa oli natinaa ja heloissa hohtoa.
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- Harrikkajengiä? Kaikki nämä havainnot

tein sekunnissa, ja siinä samassa sekunnissa

tajusin ylittaneeni hajamielisyydessäni tuon

vaikeasti sanoiksi puettavan reviirin rajan.

Tätä virhettäni sankarit havahtuivat viestittä-
mään jokaisella eleellään. Paallimmäisin

ulottuvuus heidän lavasäteilyssään oli arvaa-

mattomuus. Milla hetkellä tahansa saattaisi

tapahtua jotakin rajattoman väkivaltaista.

Mitä tahansa. Jälkeenpain laskin mielessäni,

että turvallinen etäisyys olisi ollut noin 15

metriä. - Olin siis I2 metriä väärällä puolella
sitä näkymätöntä rajaa, joka erottaa elävät

kuolleista. Tämän kaiken tajusin hetkessä.

Mutta tämähän on metroasema... eihän tämä

voi olla totta...

Sen sijaan, että olisin tehnyt sen ainoan ja

vaistonvaraisesti oikean ratkaisun eli vetäyty-

tynyt kunnioittavan välimatkan päähän, jäin

seisomaan. Erehdyin älyllistämään ongel-

man: Minulla on oikeus seistä tässä! Minulla
ei saa olla ennakkoluuloja: joku pukeutuu

noin, entä sitten? On naurettavaa perääntyä

vain siksi, että jollakin on nahkatakki. Onhan

kiusallista, jos metrossa viereen istuu joku

poikkeavan oloinen tyyppi, mutta on jotenkin

vielä nolompaa vaihtaa paikkaa sen takia.

Demokraattinen kansalaisvelvollisuus vaatii
tekeytymään aivan kuin se omituinen olisi
ihan OK... Lyhyeen hetkeen mahtui viela jo-

kin mielikuva, että nämäkin tyypit valittavat

sitten jossakin TV-haastattelussa, että "van-

hempi polvi katsoo heti kieroon jos jollain on

vähän erilainen letti tai jotain niittejä rotsis-

sa..."
Tulee omituinen olo, kun pahan näköiset

jähmettyvät... Odottamaan, että otan itselleni
turvallisen etäisyyden? Minulle näytetään töl-
listävää idiootin ilmettä. Mihin katson? Yksi
virhe lisää! Käännän pääni hitaasti heihin
päin, viestitän rauhallisuutta, päättäväisyyttä,

ikään kuin välinpitamattömyyttä. Mielessä

kelaa: olisi aivan mieletöntä, että ne tulisi
hakkaamaan, en ole mitenkään ärsyttänyt vai

olenko...? Ei kukaan voi tulla vetämään toista

kuonoon vain siksi, että se vain seisoo metro-

asemalla odottamassa junaa. Enhän edes ole
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sanaakaan sanonut... Kimma tajuaa tilanteen

vaarallisuuden: "Et mee hakkaa! Et mee hak-

kaa! Mita se sua liikuttaa missä yks mulkku
seisoo!" Aavistukseni oli siis oikea. tilanne on

vakava... Hengitykseni alkaa tuntua väreilyl-
tä, ja vedän ilmaa keuhkoihin syvin vedoin,

kasvoni tuntevat kohinan, adrenaliini alkaa

osallistua tilanteen kehitykseen, katson niitä
päin kasvoja... Mielessä pyörii: "Jumalauta

mä seison tässä!"

Metro pelastaa tilanteen. Kuljen kuin unes-

sa ja kuitenkin äärimmäisen harkitusti. Istun
ikkunan viereen ja katson ulos. Tuntuu type-

rältä katsoa tunnelissa ulos ja tajuta jossain

näköpiirin ulkopulella, miten jengi on kiihty-
myksen vallassa. Buffalo Bill hakeutuu istu-
maan vastapäätä ja näyttää tappajalta. Kat-

seemme kohtaavat. Pakotan itseni vastaa-

maan hänen katseeseensa pari sekuntia yli-
määräistä. Se tuntuu henkeä salpaavan pahal-

ta. Tosi iso kundi... sillä on tatuointeja... läh-

denkö Kulosaaressa ulos? Jos se lähtee perään,

se laiturihan on ihan autio! Metro on turvalli-
sempi...? Päästään maan pinnalle, voin katsoa

ulos. Helpottaa. Käy mielessä, miten tällaisis-
sa tilanteissa auringon paiste ja kesän vihreys

tuntuvat niin epätodellisilta. Ikkunaan hei-
jastuu tuo viiruiksi kavenneiden silmien tui-
jotus. Tosi paha, tosi iso, mutta tavallaan tosi

tyylikkaan näköinen kundi... se on varmaan

just päälle kolmekymppinen... se ei näytä

ktiyhalta. Yritän vetää rauhallisesti henkeä,

pahin on jo takana, pahin on jo takana...

Itäkeskuksessa juna purkautuu. En livistä
vieläkään, koirakin puree, jos sitä juoksee

karkuun. Buffalo Bill kiiruhtaa rinnalle, kä-

velemme eteenpäin... Hän painaa olkapääl-

lään omaani. Tilanne jatkuu rullaportaissa.

Yrittaa saada minut vetämään ensin. SE voi

tapahtua milloin tahansa. Pitaisikti sanoa jo-

takin? Mieleeni välähtävät sanat, jotka pitäisi
sanoa Eastwood-tappajan ilmeella: "Haluutsä
et mä tapan sut". Ehkä se luulisi, että minulla
on jokin ase? - Alyttinta! Ei, ala sano mitäänl

Ei mitaan! Kaikkea mitä sanot voidaan käyt-
tää sinua vastaan... Ei ole olemassa mitään

sanaa tai lausetta, jota ei voisi kayttaa hak-



kaamiseen oikeuttavana kipinänä. - Valah-
dyksenä muistan, miten kävi yhdelle tuttavan
tutulle psykologille ruotsinlaivalla. Joku
korsto oli tullut uhoamaan, että sitä tekis mieli
vetää turpaan tollasta pyöreärillistä nynnyä.
Psykologi oli vastanut jotenkin ammatillisen
orientoituneesti: "Sinun siis tekee mieli lyo-
dä? Entäpä jos minä sanoisin että siitä vaan?"
Tätä lausetta han ei jalkeenpäin muistanut sa-

noneensa, mutta kaverit olivat kertoneet. -
Sitten ripsurotsinen pysahtyi...? Kylla? Etai-
syys kasvaa. Helpotus valahtaa sisääni het-
kella, jolloin oivallan, että etäisyys on kasva-
nut jo niin suureksi, että korsto olisi nauretta-
van näköinen, jos ottaisi juoksuaskelia perää-
ni. Värinä jatkui vielä pitkaan.

Miksi en noudattanut ainajärkevää neuvoa:

viisaampi väistää? Miksi Tommi olisi ollut
valmis vaarantamaan nenänsä luuston? Miksi
oman poikuuteni kirjoittamattomissa päivä-
kirjoissa on muutama kertomus, joissa onTbz-

duttu tappeluun ja vedetty tai oltu valmiita
vetämään turpaan isompaa, seurauksista vä-
littamatta? Koiraa pidetään tyhmänä eläime-
nä, se kun saattaa ärhennellä isommalleen,
mutta miksi poika tai mies ei ole rakkia vii-
saampi?

Pohtiessaan pärjäämisen eetosta suomalai-
sen palkkatyön kunnian kentilla Matti Kort-
leinen (1992) käylti valiotsikkoa "YMMliR-
RAN KYLLA, MUTTA MITA JARKEA TAS-
SA ON?". Parempaa otsikkoa ei kunniaa kä-
sittelevälle tutkimukselle voisi löytää. Mutta
ehkä sittenkin voidaan antaa selitys sille,
miksi mies näyttää ottavan tieten tahtoen tur-
paansa puolustaessaan itsetuntoaan ja kunni-
aansa?

Vaikka kunniaa puolustava sankaruus on
järjetöntä, se on selitettävissä. Uskon, että
'järjettömiä" tekoja ja niiden edellyttämää
rohkeutta syntyy eräänlaisissa ansatilanteis-
sa. Mielettömien tekojen käyttövoimana ovat
yhtaalm ltuhtuuriset miehen määritykset ja
toisaalta yliaikainen miehenluonto - eli mie-
hen laj ityypilliset tunnere aktiot. Y eiten, että
miehen "sankaruudella" on yhteys ihmisen
lajinkehityksen historiaan. Ja väitän jopa, että

tappelevien koirien tunteiden logiikasta käsin
voi ymmärtää Tommi Hoikkalan ravintola-
kayttaytymistä paremmin kuin lukemalla
konstruktivistista sosiologiaa maskuliini-
suuksien kulttuurisesta rakentumisesta. Tirr-
paanvedon tieteellä on suora yhteys Charles
Darwiniin ja miehisten tunteiden evoluuti-
oon. Ja kun puhutaan tunteisla. on myös pu-
huttava suuresta suomalaisesta sosiologista
Edvard Westermarckista.

SOSIOI.OGIAN VAKIOMALTI JA MIEHINEN MIES

Yhteiskuntatieteissä nykyisin vallitsevan kä-
sityksen mukaan vaikkapa miesten naisiin
nähden moninkertainen osallisuus väkival-
taan selittyy miehisyyden kulttuurisesta ra-
kentumisesta: miehisyys on siis pelkastään
opittua. Darvinistiset evoluutiopsykologit ni-
mittävät tätä vallitsevaa viitekehystä termillä
"Standard Social Science Model" (SSSM). Sen

yleiset lahtOkohdat on tiivistetty seuraavasti:
Elaimet käyttaytyvat biologiansa mukaises-

ti, mutta ihminen sen sijaan on kulttuurin oh-
jaama. Kulttuurit ovat itsenäisiä arvoihin ja
symboleihin perustuvia systeemejä. Koska
ihminen on vapaa biologisista rajoituksista, ei
kulttuurien monimuotoisuudelle ole esteitä
tai rajoja. Ihmislapsi syntyy maailmaan varus-
tettuna vain muutamalla refleksilla ja kyvylla
oppia. Oppiminen on kaikkeen kelpaava
kyky, jolla hankitaan mitä erilaisimpia taitoja.
Lapset oppivat kulttuurin sekä indoktrinaati-
on, palkitsemisen ja rangaistuksen että rooli-
mallien kautta. Ihminen on vailla ennakkotai-
pumuksia, oppiva tabula rasa (Pinker 1994,
406; Tooby & Cosmides 1992).

Tämä ajatusmalli perustuu vuosisadan al-
kupuolella tapahtuneeseen sosiologian para-
digman kumoukseen, jossa kaikki Darwiniin
vivahtavakin siivottiin ihmistieteistä. Kaikki
se, mikä oli aikaisemmin selitetty biologialla,
selitettiin nyt uudestaan "kulttuurisesti".
Käänne tapahtui, koska ihmisen evoluutiota
korostavat teoriat olivat yleensä päätyneet eri-
arvoisuutta puolustavan rasismin tai miesso-
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vinismin käyttöön. Tällaista biologista taantu-

muksellista determinismiä vastaan nousivat

edistykselliset ja optimistiset kulttuuria kos-

keval teoriat. Samalla kun päästiin eroon ns.

sosiaalidarvinismista, hylattiin myös kaikki
pohdinnat yhteisestä ihmisluonnosta. Uusi

kulttuuriteoria huipentui vähän myöhemmin

antropologien Ruth Benedictin ja Margaret

Meadin tuotantoon (Degler 1991). Benedict

vaitti jopa, että ihmiset näkevät värejä kult-
tuurin määrittämällä tavalla. Nykyisin vallit-
seva muotiajattelu - ns. konstruktivistinen
suuntaus - on SSSM-sosiologian värikkäin
kukka.

Kun näitä selviöiksi muuttuneita SSSM-

lahtokohtia on viime vuosina kritisoitu 70-lu-

vun sosiobiologian tai 90-luvun evoluutiopsy-

kologian pohjalta, on tämä herättänyt erityi-
sesti Yhdysvalloissa voimakkaita moralistisia
reaktioita. Yhteisestä ihmisluonnosta (human

nature) puhuvat ovat saaneet kuulla olevansa

taantumuksen kannattajia: kovasydämisiä,

rasisteja, miessovinisteja, naisvihaajia, back-

Iashin airueita, porvarillisen ideologian kan-

nattajia, deterministejä, reduktionisteja jne.t

Darwinista puhumisen on katsottu murenta-

van yhteisen uskomme edistykseen ja mah-

dollisuuteen kouluttaa uusi ja parempi huo-

misen ihminen. Suomessakin on perinnolli-

syystieteen professori Petter Portin (1995)

rAntropokrgi Marshall Sahlinsin mielestä koko so-

siobiologia on suuri erehdys (Sahlins 1982). Darvi-
nistiset biologit ovat hänen mielestään vain "alita-
juisesti" siirtäneet porvarillisen taloustieteen aja-
tusmuotoja eläinten valtakuntaan. Marx antoi ai-
koinaan vastaävän tuomion Darwinin teoriasta.
Limbo! Sahlins väittää myös, että koko modernin
biologian keskeisin lahtokohta on "totemismia".
Ht;psistäl Biologi Richard Dawkinsin mielestä
Sahlinsin kuuluisa kritiikki on pelkästään toisen
puolesta nolostuttava väärinkäsitys (Dawkins
f993, 310). John Maynard Smith on jopa antanut
tälle kuuluisalle ajatukselle nimenkin: "Sahlins'
fallacy" (Maynard Smith 1993, 192). Myös Suo-

messa sosiobiokrgian kritiikki on seurannut tosi-
asioista järkkymättä marxilaisen filosofian viitoit-
tamaa tietä, ehtymättömänä lähteenään Engelsin
"Luonnon dialektiikka" (ks. I-aihonen & Haila &
Haukioja I9B9).
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varoittanut vaarasta Kanava-lehdessä: "Bio-
logismi uhkaa yhteiskunnallista kehitystä,

kun sen varjolla voidaan väistää vastuu ja tor-

jua yhteiskunnalliset uudistukset." Tiede ja

Edistys -lehdessä Portin (1996) pelottelee:

"Geneettinen essentialismi siirtää vastuun

yksilöltä geeneille. Syyllisyyskäsitys länsi-

maisessa oikeustajunnassa perustuu vapaa-

seen tahtoon. Jos geenit määräävät kaiken

kayttaytymisemme, emme enää ole vastuun-

alaisia. Olemme kaikki geeniemme uhreja". -
Juoskaa! Juoskaa! Maailmanloppu tulee!

Lajitovereita on kylla osattu kohdella kal-

toin ilman biologisia teorioitakin. Mika tahan-

sa erilaisuus näyttää riittävän, esimerkiksi se,

että niilla toisilla on niin erilainen kulttuuri.
Sita paitsi myös "poliittisesti korrektia" tabu-

la rasa -lahtokohtaa voidaan kayttaa sortavan

politiikan perusteluna, ja se on ollutkin moni-

en totalitaaristen käytäntöjen hellimä teoria

siitä, miten kasvatetaan "uusi ihminen". Mei-

dän läntisessä demokratiassamme sitä kan-

nattavat kiihkeimmin ne, jotka vakuuttavat

meille, että juuri he tietävät paremmin kuin
me muut, mita sille tyhjalle vahataululle tulisi
raapustaa. Siksi tabula rasa on ihmistä raken-

tavien insinöörieliittien rakkain teoria -
suunnilleen kuin kuolematon sielu papistolle

tai terapoitava mieli psykologeille. Sosiologi-

set koulukunnat sietävät kuunnella toistensa

suusta mitä tahansa typeryyksiä, mutta kaikki
Westermarck-seuran jäsenet - poikkeuksena

Erik Allardt - ryhdistäytyvät heti näyttämään

kulmahampaitaan, kun kuulevat jonkun lau-

suvan Dar-winin nimen, vaikka heidän suoje-

luspyhimyksensä Edvard Westermarckin

koko tuotanto perustui tämän teoriaan.

Darwin pohti aikoinaan, onko rotujen hen-

kisissä ominaisuuksissa eroavaisuuksia. Ai-
van hyvä kysymys. Ihmisen evoluutiota kos-

keva moderni tiede voi osoittaa, että "rotujen"
valilla ei voi olla mitään sellaisia henkisten

kykyjen eroja, joita rasistit kuvittelevat löytä-

neensä, sillä me ihmiset olemme yhden ja sa-

man perinnöllisen pesän jakajia (vrt. Cavalli-
Sforza & Cavalli-Sforz a 1995, 267 -283). D ar-

winin teorioista lähtevä tiede ihmisen evoluu-
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tiosta voi siis kumota rasistien tosiasioita kos-
kevia uskomuksia eika pelkästäan paheksua
heidan moraalinsa paskamaista alhaisuutta
kuten SSSM. Tietenkään yhteisestä ihmis-
luonnostamme ei seuraa loogisesti moraali-
nen kannanotto: "meidän tulee kohdella toi-
siamme tasa-arryoisesti". Mutta kylla se mo-
raalinmuodostusta helpottaa huomattavasti.

Onko naisilla ja miehilla syntyjään sama

psykologia? "Sosiologian vakiomalli" olettaa,
tai antaa ainakin ymmärtää, että näin on: mie-
hiksi pelkastään opitaan, eika yhtaan synny-
tä. Periaatteessa poikavauvastakin saataisiin
kasvatettua se, mitä kutsumme tytöksi. Evo-
luutiopsykologit asettavat kysymyksen sen si-
jaan näin: onko ihmislajin historiassa kos-
kaan ollut aikakautta, jolloin sukupuolten
täydellisestä psyykkisestä samanlaistumises-
ta olisi ollut etua Iisääntymiskilpailussa?
Vaikka evoluutiopsykologit korostavat kaikil-
le yhteista ihmisluontoa, väittävät he kuiten-
kin, että naisen ja miehen sielussa on silti pie-
noisia eroja. Mies tekee jälkeläisen maail-
maan muutaman minuutin ponnistelulla,
mutta nainen joutuu uhraamaan yhteen lap-
seensa vuosia. Kahdella näin erilaisella elai-
mellä ei voi olla täsmälleen sama tunne-elä-
mä.

Koska kulttuuri on se ainoa multa, jossa ih-
misen taimi ylipäätään voi kasvaa, ei ole mah-

dollista millaan empiirisilla koejarjestelyilla
selvittää, mitä ihminen olisi ilman opitun pa-
nosta. Identtisistä kaksosista tehtyjen tutki-
musten avulla tiedetään yhtäja toista synnyn-
näisen ja hankitun vuorovaikutuksesta. Mutta
harvassa ovat identtiset kaksoset, joista toi-
nen olisi kasvatettu tytöksi ja toinen pojaksi.
(On muuten yksi tapaus! Ks. Gleitman 1991,
607.) Puutetta on yritetty korvata sosiaalipsy-
kologisilla koeasetelmilla, joissa aikuiset on
pantu hoitamaan vaaleanpunaisiin ja -sinisiin
puettuja "transvestiittivauvoja". Havaittiin,
että vaaleansiniset saivat reippaampaa kohte-
lua kuin "sisarensa". Mutta toisaalta vauvat-
kin tuottivat palautetta, joka viritti "piiloka-
meratutkimuksen" hoitajia yksilollisiin suo-
rituksiin. Vauvatkin siis kasvattavat vanhem-

piaan, vuorovaikutus ei ole yksisuuntaista.
On kuitenkin olemassa aitoja "koejärjeste-

lyjä", jotka selvittävät kiistaa synnynnäisen ja
opitun suhteesta sukupuolten kehityksessä.

Dominikaanisessa tasavallassa on maaseu-

dulla muutama kylä, jossa tavataan harvinai-
nen perinnöllinen luonnonoikku, jota on sa-

nottu valehermafroditismiksi. Syntyy vauvoja,
jotka ovat sukupuoliselta ilmiasultaan tyrtöjä,
ainakin isän ja äidin mielestä, ja tyttöinä heitä
myös kohdellaan. Murrosiässä paljastuu sit-
ten erehdys, kun miehiset hormonit hyrahtä-
vät käyntiin. Sukupuolinen ilmiasu muuttuu
miehiseksi. Se vastaa heidän todellista hor-
monitoimintaansa, joka ei siis vielä sikiovai-
heessa ollut tuottanut miehisia elimia. Tama
merkillinen o'koeasetelma" testaa eräitä val-
Iitsevia kasityksia: Millaisia tyrtöjä nuo pojat
olivat lapsuudessaan? Kumpana sukupuole-
na he jatkavat elämäänsä murrosiän jälkeen?

Kehen he rakastuvat: poikiinko, kuten heidän
opittu identiteettinsä viittaisi, vai tyttöihin,
jotka ovat vastakkainen sukupuoli biologises-
sa mielessä? Jos he rakastuvat tyttöihin, he

olisivat lapsuutensa identiteettiin nähden les-
boja! Miten kavi?

Olen kertonut tästä luonnonoikusta usealle
sosiologikollegalle ja kysynyt heidan veik-
kaustaan siitä, mikä on kyseisten tyttöpoikien
kohtalo hankalassa tilanteessa. Sosiologiaa

opiskelleet - otoksessa mukana myös profes-
soreita - ovat poikkeuksetta ehdottaneet, että
opittua roolia vedetään jatkossakin. - He
kaikki ovat olleet väärässä. Sukupuolenvaih-
tajien elamä jatkui seuraavalla tavalla: Ensin-
näkin, kulttuuriset tytöt ryhtyivat miehiksi ja
vieläpä suhteellisen kivuttomasti, he eivät siis
kokeneet mitään totaalista persoonallisuus-
kriisiä, joka esimerkiksi Freudin seksuaali-
teorian mukaan olisi ollut väistämätön. Toi-
seksi, lähes kaikki heistä (I5/1) rakastuivat
tyttöihin ja menivät naimisiin. Eli hormonit
ratkaisivat. Ihmisen seksuaalinen suuntautu-
minen näyttää tämän "kokeen" mukaan vah-
vasti synnynnäiseltä valmiudelta (Gleitman
1991,608).
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MIES NYRKKI JA NAINEN

Yleisesti ottaen mies pystyy antamaan naisel-

le turpaan. Mies on skrode. Urosihmisilla on

noin 30 prosenttia enemmän ruumiinvoimia.
Keskimäärin. Kun otetaan huomioon miehi-
sen lihasylivoiman sijoittuminen erityiseksi
ruumiinrakenteeksi, niin huomataan, että

miehella on tuplasti enemmän turpaanveto-

voimaa kuin naisella. Keskimäärin. Mutta li-
säksi naiset ovat, jos mahdollista, vielakin
surkeampia iskemään nyrkilla kuin heitta-

mään pesäpalloa! On olemassa paljon miehiä,
jotka ovat heikompia kuin vahvat naiseto mut-

ta silti katsotaan yleistävästi, että miehet ovat

vahvempia. Mies ikaan kuin normitetaan vah-

vemmaksi.

Ja vahva on jotenkin yksinkertaisella taval-

la myös rohkea. Sosiaalipsykologisessa koe-

asetelmassa tutkittiin, millaiset ihmiset rien-
tävät rohkeasti apuun nähdessään kadulla
"ison" riepottelevan "pienempää". Avuliaita
sankareita yhdistävät seuraavat piirteet: he

olivat miehiä, nuorehkoja ja keskimääräistä

rotevampia. Tirnne-elämyksenä tappeluun

siivittävä rohkeus on varmaan niin naiselle

kuin miehellekin yhtalainen adrenaalihuma-

la ja irrationaalinen kokemus. Mutta, naiselle

se ei tuollaisessa tilanteessa ole samanlainen

kulttuurisesti määrittyvä velvollisuus. Tappe-

lussa menestyvä hiirikin oppii entistä aggres-

siivisemmaksi ja haviaja puolestaan käy vä-

hin erin varovaisemmaksi. Metrossa tapaama-

ni Buffalo Billin nakoinen korsto on varmasti

saanut elämänsä varrella rohkaisevaa palau-

tetta väkivaltaa uhoavasta käytöksestään. Eh-

kapa hänen serotoniininsakin ovat virittayty-
neet hierarkkista uhoa yllapitavalle tasolle

(vrt. Oatley & Jenkins 1996,74)?
Olettakaamme ihminen tabula rasaksi, jolla

kuitenkin olisi syntyjaan nämä kaksi suku-

puolia toisistaan erottavaa piirrettä: seksuaa-

linen kiinnostus vastakkaiseen sukupuoleen
ja urosihmisen kaksinkertainen tappelukyky.

Eivätkö pelkastaan jo nämä kaksi tosiasiaa

antaisi lahtokohdan kahden erilaisen suku-

puoliroolin konstruoitumiseen. Olen yrittänyt

miettiä, millainen kasitys minulla olisi itses-

täni tilanteessa, jossa kaikki naiset olisivat
yhta vahvoja kuin Mike Tyson. Ja millaisia
olisivat tysonilaiset naiset? Pillahtaisiko tyso-

nilainen puolisoni itkuun, kun minä ärähtäi-

sin hänelle, vai ärähtäisinkö minä hanelle?

Olisinko kesy pelkastaän siksi, että olisin hei-
kompi? Ehka.

Rajoittuvatko erot vain ruumiinrakentee-
seen? Onko ihmislajilla ruumiinrakennetta
vastaavia synnynnäisiä eroja myös tunteissa
ja reaktioissa? Muiden eläinten maailmassa

sukupuolten erinäköisyys viittaa myos käyt-

täytymiseroihin. Kuudesta ihmisapinalajista
gibboneilla on samankokoiset naaraat ja

urokset ja vastaavasti eri sukupuolten tempe-

ramentti on huomattavan samanlainen. Me

sapienssit olemme huomattavasti enemmän

kaksimuotoisia, suunnilleen kuin simpanssit.

Ja niiden urokset ovat tappeluun valmiimpia
kuin naaraat ja lisäksi tappelevat erilaisista
syistä kuin nämä. Ovatko naiset siis keski-
määrin vähemmän hanakoita vetämään tur-
paan? Aggressiivinen mustasukkaisuus on

evoluutiopsykologian mukaan synnynnäistä.

Juuri miehen seksuaalinen mustasukkaisuus

oli se argumentti, jolla systemaattinen darvi-
nisti ja evoluutiopsykologian isä Edvard Wes-

termarck aikoinaan kumosi suositun teorian

ihmisen muinaisesta seksuaalisesta promis-

kuiteetista, teorian jota ovat omina aikoinaan

kannattaneet kiihkeästi mm. Friedrich En-

gels ja Sigmund Freud.

Onko mies mustasukkaisempi kuin nainen?

Ehka. Muiden nisakkaiden keskuudessa

tämä on melkeinpä sääntö, jolla on myös sel-

kea biologinen selitys. Mutta mies taitaa olla
muissakin tilanteissa arhakampi. Kun kaytiin
Iävitse kaikki miestenja naisten eroja koske-

vat tutkimukset, niin kahdesta asiasta vallitsi
yksimielisyys: Miehet ovat lapsesta saakka

aggressiivisempia, toiseksi miehet ovat taita-
vampia avaruudellista hahmotuskykyä vaati-

vissa tehtävissä (Gleitman 199I, 604-605).
Naiset ovat puolestaan parempia muista-

maan, missä järjestyksessä mitakin tavaroita

on jossakin tilassa. Synnynnäisiä järjestysih-
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misiä? Tallakin ominaisuudella on ollut ky-
syntää naisen kehityshistoriassa (Silverman
& Eals 1992). (Tama ero johtunee tyuöjen ja
poikien leikkien erilaisuudesta. Onko leikki-
en erilaisuus pelkastaan kulttuuria?) Voidaan
tietysti sanoa vähättelevästi, että on ltiydetty
"'r ain" muutama ero. Mulla se. että pojat ovat
aggressiivisempia, on oleellinen tieto juuri
turpaanvedon teorian kannalta. Aggressiivi-
suus on lisäksi siita merkillinen ominaisuus,
että sen tasoon voidaan vaikuttaa mieshormo-
nin annostelulla. Muistan lukeneeni jostain,

että mies eläisi useita vuosia pitempään, kun-
han vain huolehdittaisiin kuohimisesta ennen
mumosikää. Siis myös kivekset tuottavat ris-
kikäyttäytymistä, ei pelkästaan kulttuuri.
Mies ei ole tässä suhteessa juuri munaa kum-
mempi.

KOHTI PAVIAANIN FII.OSOFIAA

Charles Dar"win on sanonut, että se, joka ym-
märtää paviaanin käyttäytymistä, pystyy opet-
tamaan meille enemmän ihmisestä kuin kon-
sanaan filosofi Locke (Degler 1991, 7). Ei ole
sattuma, että Dar-win mainitsi juuri John
Locken, tabula rasan isän. Ensimmäisen su-
kupolven darvinismi hämmästeli eliöiden ra-
kenteellisia ihmeita; silmän rakenteen täy-
dellisyys sai itsensä Darwinin kokemaan hui-
mausta. Mutta biologia osoittaa, että myös
eläinten kayttaytymispiirteet ovat yhtä ih-
meellisen taydellisia ratkaisuja vaikkapa pe-
liteoreettisiin ongelmiin. Paviaanin kulma-
hampaat ovat evoluution tulos, mutta niin on
myös se tapa, jolla se niitä esittelee lahimmäi-
silleen ja vihollisilleen. Miljoonien vuosien
hienosäätämää irvistelyä. - Sosiologisessa
kirjallisuudessa näkee väitettävän, että ihmi-
sen ilmeet ovat kulttuurin tuotteita, kerrotaan
olevan kulttuureita, joissa surua ilmaistaan
vaikkapa hymyilemällä. Roskaa. Ilmeiden ja
niitä vastaavien tunteiden arsenaali on kaik-
kien kulttuurien ihmisille yhteinen (Gleitman
1991,4I4). Jopa niin täydellinen Iuonnon tai-
deteos kuin neitosten veikistelevä silmäpeli

miehille on pienintä piirrettä myöten sama,

kohtasit Hänet sitten Papualla tai Posiolla
(Cronin 1994, 331). - Tiesitkti muuten, että
sokeana syntyneellä lapsella on aivan yhtä
suloinen hymy kuin näkevällä sisarellaan?
Katso vaikka valokuvasta (Gleitman 1991,
41s).

Paviaani voi siis opettaa meille enemmän
ihmisestä kuin vakiomallinen sosiologia.
Mutta jos pistämme yksittäisen paviaanin
hakkiin tarkkailtavaksi, emme koskaan saa

selville, kuinka hienon hieno psykologia silla

- tai oikeammin hanella - on. Vasta vapaana
luonnossa kaikille paviaanin psykologian
ominaisuuksille loytyy kayttoa: älylle, oppi-
miskyvylle, tunteille, reaktioille, ilmeille ja
ihmeelliselle kyvylle oivaltaa toisten tavoit-
teellisesti toimivien otusten mieltä. Yksittais-
ten paviaanien psykologiasta ja monien pavi-
aanien sosiaalisesta kanssakäymisestä konst-
ruoituu koko paviaanilauman s<lsiaalinen to-
dellisuus, jossa on perherakenteita, ovelia
kaveruussu hteira j ne. Atyt<t<ai t ta. sosiaal isi l-
la ja oppivilla elaimilla on tunteita, jotka
ikaan kuin viettelevät ne geenien "itsekkyy-
den" sanelemiin ratkaisuihin. Myös tunteet
ovat evoluution "sokean kellosepän" työtä -
käyttaakseni biologi Richard Dawkinsin kie-
Iikuvaa. Häneltä on kotoisin myös puhe "gee-
nin itsekkyydestä".2

Paviaanien tunteellisen kanssakäymisen ei
tarvitse olla kovinkaan tietoista tai alykasta,
kysymyshän on juuri tunteista. Toisaalta tun-
teet - ikään kuin jotenkin vastakkaista tietoi-
selle järjen kaytolle - ovat nimenomaan älyk-
käiden, oppivien ja sosiaalisten eläinten kayt-
täytymisstrategioita. Rauni Myllyniemi on oi-
valtanut Darwinin merkityksen sosiaalipsy-
kologialle. Artikkelissaan "Sosiaalinen emo-
tionaalisuus - simpanssit ja ihmiset" (1989,
375; korostus: H. S.) hän toteaa, että vaikka
simpanssien tietoisen älylliset suoritukset
ovat ihmeteltäviä, niin kiinnostavin ominai-
suus löytyy muualta: "... ei näiden eläinten
kayttaytymisen kuvauksia lukeva voi olla tuu-
mimatta: alykkaita bki, mutta ennenkaikkea-
han nämä yksilAt oaat emotionaalisia." Myl-
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lyniemen luonnehdinta simpansseista on täs-

mälleen sama, jonka David Hume teki aikoi-
naan meistä ihmisistä: "ihmisen järki on tun-

2 Darwinin teoria selittää suoraan. miksi eliöt ovat
itsekkaita. Mutta millä selittää elitiiden epäitsek-
kyys, kuten itsensä uhraamiseen johtava aggres-
sio? Ongelmiin, esim. Darwinia askarmttaneeseen
muurahaisten kayttaytymiseen, loytyi selitys vasta

vuonna 1963, kun William Hamilton löysi ns. su-
kulaisvalinnan (kin selection) periaatteen. Sosio-

biologian .ja evoluutiopsykologian yksi keskeinen
idea on seuraava: Olettakaamrne, että jostain il-
maantuu epäitsekkaan kayttäytymisen geeni Gee.

Tämän erityisen Geen kohtalo onkin ensikuule-
malta eriskummallinen, sillä sen parjaamisen tule-
vaisuuden ratkaisee se, onko sen aikaansaama alt-
ruistinen käyttaytyminen hytidyttänyt geeniti it-
seään. - On siis yhdentekevää, hyödyttääkö alt-
ruistinen käytös geeniä kantanutta EL\)T4l Ral-
kaisevaa siis on se, että Geen aiheuttama kayttay-
tyminen auttaa Geetä sisältävää "geenipoolia" py-
symään j atkossakin olemassaokrtaistelu n pudotus-
peleissä (Wright 1994, 163). Vanhadarvinistiset
aggressioteoreetikot, kuten Konrad Lorenz, selitti-
vät asian väärin. "He olivat väärässä, koska he ei-
vät tienneet miten evoluutio toimii. He olettivat
erheellisesti, että evoluution keskeinen piirre on
pikemminkin lajin (tai ryhmän) etu kuin yksilon
(tai geenin) etu" (Dawkins 1993, 16).

Esimerkki: Meidan sisarusparvessamme me

kaikki olemme geeni Geen kantajia. Eräänä päivä-
nä minä ja kolme pikkuveljeäni kohtasimme sa-
vannilla nälkäisen leijonan. Geeni Cee oli vaikut-
tanut aivojeni rakentumiseen ja siksi minut valtasi
raivoisa tunne, altruistinen aggressio, ja ryhdyin
tappelemaan leijonan kanssa. Ja veljeni juoksivat
kotiin. Leijona söi minut. Huono juttu minulle. -
Mutta kantamani geeni Geen kannalta juttu on toi-
nen: Minä olin 1OO-prosenttisesti sukua itselleni.
Sureva isäni on S0-prosenttisesti sukua minulle.
Samoin myös pelastuneet pikkusisarukseni ja syn-
tymättömiksi jääneet Iapseni. Sisarpuolet, van-
hempien sisaret ovat 2S-prosenttisesti, serkkuni
I2,S-prosenttisesti jne. Minut syönyt leijona söi

siis 100 yksikköä yhteista sukulaisuuttamme, mut-
ta altruistinen aggressioni pelasti samalla 150 yk-
sikkoa, kolme sisarustani. Voiton puolelle jai siis
50 yksikkoa verrattuna siihen tilanteeseen, eltä
minä olisin juossut kotiin ja leijona olisikin syönyt
kolme pikkuveljeäni. Sankarikuolemallani jatkoin
sukuani - siis kantamieni geenien elinkaana -
saman verran kuin jos olisin tehnyt lapsen: 50 yk-
sikktia. Geeni Geen ansiosta meikalaiset ovat lei-
jonan vatsassakin lisääntymiskykyisempia kuin
sellainen lajitoverini, joka olisi vastaavassa tilan-

teiden renki". Humen mielestä tunteet eivät

ole irrationaaleja vaan luonnon ihmiselle an-

tamia vaistoja, jotka ovat tietoisen harkinta-

teessa juossut karkuun ja jattänyt pikkuveljet sur-
man suuhun (vrt. Wright 1994, 158-165).

Edellä olevassa leijona-esimerkissä on tehty
myönnytys inhimilliselle turhamaisuudelle, silla
oikea darvinistinen Geen kertomus pitäisi tehdä
kokonaan geenin näkökulmasta. Richard Dawkins
on teoksissaan tehnyt juuri näin soveltaessaan kir-
joissaan Hamiltonin perusideaa. Edella kuvattu
geeni Gee halusi monistaa itseään kantajansa kus-
tannuksella - se on "itsekäs". Dawkins sanookin,
että me eliöt, eläimet ja kasvit, olemme geeniemme
kannalta vain niiden suunnittelemia "ajoneuvoja",
joita ne lanitsevat pyrkiessään monistamaan ilse-
ään ikuisuuden tiellä. Dawkins kayttaa "itsekkyy-
destä" puhuessaan lainausmerkkeja, kuin silmää
iskien. Tietenkaan geenilla ei ole tietoisuutta
(Dawkins 199:l). - Joidenkin modernin darvinis-
min kriitikkojen mielestä tämä ei ole yhtään vitsi-
kasta: "Dawkins saattaa näyttää materialistilta ja
uskonnon vastustajalta, mutta hänen äärimmäinen
reduktionisminsa, jonka mukaan DNA esiintyy
kuolemattomana ja yksilon ruumis on perimmil-
tään yhdentekevä, on monessa mielessä teologinen
kertomus joka muistuttaa uskomusta, että tämän-
puoleisen maailman asiat (lihallisuus) ovat tur-
huutta, kun taas sielu (DNA) kestää ikuisesti"
(Nelkin & Lindee 1995, 53). Biologian teoria on
siis kulttuurinen konstruktio. - Hallelujal

Vaikka kuinka selittaisi, että "geenin itsekkyys"
on vain sanaleikki, niin jotenkin se vain näyttää
loukkaavan monia hyväntahtoisia ihmisia - ja Pet-
ter Portinia. He ilmeisesti kuulevat siinä väitteen:
"ihminen on luonnostaan itsekäs". Vaikka "geenin
itsekkyys" on aina perimmüinen syy lohonkin elai-
men tai kasvin käyttäytymispiirteeseen, nün uüli-
tön syy kyseiseen käyttaytymiseen voi olla aivan
toinen. Steven Pinker on ilmaissut asian suunnil-
leen seuraavasti: Jos joku henkilo esiintyy julki-
sesti epäitsekkäänä, mutta hänen todellinen motii-
r insa onkin ajaa vain omaa etuaan. niin sanumme
häntä teeskentelijaksi. 'filanne on aivan toinen, jos

sekä hänen julkinen esiiintymisensä että hänen
henkiltikohtainen motiivinsa ovat molemmat epä-
itsekkaita - emme suinkaan julista sellaista henki-
löä teeskentelijäksi. - Olkoonkin, että hänen alt-
ruistiset tunteensa ilmestyivät tähän maailmaan
alun alkaen siksi, että ne auttoivat hänen esi-isien-
sä geenien leviämistä populaatiossa. "On väärin
suhtautua motiivien evoluution syiäin, aivan kuin
ne olisiuat meidän motiivejamme" (Pinker 1994,
ref. de Waal 1996,238l' korostus: Pinker).
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järjen ulkopuolisia liikkeelle panevia vaikut-
ti1ia. " Ar ationaalisia", ei irr ationaalisia (P e-
nelhum 1993, 139). Humen filosofia ihmis-
luonnosta on darvinistinen ennen Darwinia.
Hänen kritiikkinsa aikansa filosofeja kohtaan
rakentui oleellisesti sille tosiseikalle, että
myös eläimillä on tunteita. Eläinten tunteet
ovat myötäsyntyisiä motiiveja, jotka ohjaavat
niita kayttaytymään tarkoituksenmukaisesti
ilman tosiasioita koskevia tietoisia loogisia
päättelyjä (vrt. Hume 1978).

Humen teoria emootioista on tavallaan
muotoa 'oymmärrän, mutta mitä järkeä tässä

on". Kun Locke kielsi synnynnäiset "ideat",
osui hän suurimmilta osin oikeaan. Humen
mielestä Locke on kuitenkin käyttänyt sanaa

"idea" epämääräisella tavalla: "tarkoitta-
maan niin hyvin kaikkia havaintojamme, ais-
timuksiamme, tunteitamme kuin ajatuksiam-
mekin. Jos näin ono niin haluaisinpa todella
tietää, mitä joku lruaittelee tarkoittauansa
uäitteellti, että itserakkaus, suuttutnuß loukka-
ul*esta tai suhupuolinen intohimo eiucit olisi
synnynnciisiä?" (Hume 17 7 7, 2:17) (korostus :

H. S.). Edvard Westermarckin sosiologia lahti
liikkeelle oman aikansa evoluutiopsykologi-
asta, kaikille yhteisestä ihmisluonnosta ja eri-
tyisesti tunteista. Hän tavallaan yhdisti Dar-
winin teorian Humen ja Adam Smithin sosiaa-
listen tunteiden psykologiaan (vrt. von Wright
I9B2). IVestermarckin mukaan kaikki inhi-
milliset yhteiskunnat ja kulttuurit rakentuvat
yhdelta osaltaan aina sosiaalisille vaistoille,
jotka ovat suunnilleen niita ilmioita, joita sa-

nomme tunteiksi. Tämä on myös nykyaikaisen
evoluutiopsykologian lahtokohta (vrt. Oatley
& Jenkins 1996, 60-94). Tassä suhteessa

:r"On myönnettävä, että monilla varhaisilla yhteis-
kuntatieteen evolutionisteilla oli kohtalokkaan vir-
heellisia kasityksia, jotka perustuivat toisaalta
puutteelliseen Darwinin ymmärtämiseen, toisaalta
aikakauden vallitseviin ennakkoluuloihin. Esi-
merkiksi Spencerin ja Sumnerin luokka- ja rotuen-
nakkoluulot ovat silmäänpistäviä. Useimmat heis-
tä kannattivat myös kyseenalaisia kasityksia ryh-
mävalinnasta seka käyttivat harhaanjohtavia ja
virheellisiä organismianalogioita, mutta eräät,

Westermarck on täysin moderni. Ja hän eroaa
edukseen 70-luvun yhteiskunnan "sosiobio-
logisista" selityksistä tai B0-luvun "darvinis-
tisesta yhteiskuntatieteestä", jotka erehtyivät
selittämään valmiita kulttuurisia ilmiöitä suo-
raan biologisista teorioista (v.t. Symons
1992). Tunteiden merkitystä korostava Wes-

termarck on 9O-lukulainen. On törkeä virhe
pitaa hanta "sosiaalidarrinistina".jl

TUNTEIDEN KELLOPELI

Tietysti voisi ajatella, että evoluutio olisi puh-
distanut ihmisen tajuisen olemisen kaikista
niistä vaistotoimintastrategioista, joita ihmi-
sen apinamaisilla esi-isillä aikoinaan oli.
Evoluutio olisi siis tuottanut ihmisen päähän

tabula rasa -tyyppisellä "yleisohjelmalla" va-
rustetut aivot kasvualustaksi, jolle sitten yksi-
lön elämänkokemus ja sosialisaatio ohjelmoi-
vat kulttuurisesti määrittyneet kuvionsa.
Vaikka paviaanin ja ihmisen tunne-elämästä
näyttäisikin löytyvän vaikka kuinka paljon
samankaltaisuutta, niin paviaanilla se kaikki
olisi vain vaistotoimintaa. mutta meilla ihmi-
silla sisäistettyä kulttuuria. Paviaaniemo
hoivaa pentuaan vaistotoimintana, nainen tai
mies kulttuurisena konstruktiona, "naisen tai
isän roolina". Paviaanisisko ja -veli eivät kat-
so toisiaan silla silmalla, koska vain toisessa

laumassa kasvaneet kiinnostavat kiihdyttä-
västi. Mutta yleishimokasta ihmislasta hillit-
see vain keksitty sääntö, insestitabu. - Täi
ehkapa himokin on kulttuurinen konstruktio?
Nainkin meille on väitetty.

Tirrpaanvedot olisivat myös sisäiseltä luon-

huomottouimpano Westermarck, oliuat merkille-
pantaaon nykyaikaisia ojattelussaan" (Van den
Berghe 1991,274; korostus: H. S.). Westermarck
kaytti biologisia teorioita hyvin huolellisesti, hän
esimerkiksi hankki "Avioliiton historian" kasikir-
joituksen arvioijaksi itsensä Alfred Russel Walla-
cen, darvinismin toisen isän. Wallace myös puo-
lusti nuorta suomalaistutkijaa, kun eräs kriitikko
oli vaittanyt, että tällä oli virheellinen käsitys dar-
vinismista (Westermarck 1927, 96-110).
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miuttaan katsomalla toisiaan viipyilevän het-
ken syvälle silmiin, niin evoluution kylaseppä
toteaa, että "tässäpä on vanha kunnon kohdis-
tetun katseen tunnistamisen vaisto, jonka ke-
hittelin jo matelijoille... tälle näkyy aina ltiy-
tyvän uutta kayttOa... ei saa heittää pois... mi-
tähän jos tähän sapienssin evoluutiomalliin
kytkisi yhden ruuvin lisää?" - Ja niinpä sitten
vuosimiljoonia myöhemmin: häkellyttävän
kiihdyttävät katseet kohtaavat, pupillit laa-
jenevat, sydan hakkaa... ja tango soi. Tai sit-
ten vuosimiljoonia myöhemmin ja toisaalla
lehtien henkilOkohtaista-palstalta loytyy rii-
paiseva yhteydenottopyyntö. Nimimerkki
"Rakastunut" kirjoittaa: "Suklaasilmäinen
tyttö. Olit perjantaina 16.3. kello 19.30 Ja-
nakkalan Kesoililla. Sinulla oli punainen top-
pis ja valkoiset korvalaput. Katseemme koh-
tasivat... Naenko Sinua milloinkaan?"

Ja kahdenkeskinen katse on salainen katse.

Ja salainen katse voi johtaa salaiseen suhtee-
seen. Molemmille sukupuolille on etua itsek-
kään geenin "keksimästä" strategiasta nimel-
tä uskottomuus. Miestä se käskee: "Pekka, toi
sun muija Ulla on tietysti ihan mukiin mene-
vä, ikäisekseen jotakuinkin säilynyt, mutta
kuka sita aina yhta ja samaa... Mutta ajattele-
pa tota firman palkanlaskijaa Pirjoa gossar-
deissa... Tehän olette vaihtanut katseitakin...
Sita paitsi olet rakastunut, olen nimittain li-
rauttanut elimistöösi hiukan harkintaa su-
mentavia psykofarmakoita." Naiselle se kuis-
kaa: "Pirjo, toi sun Urposi on ihan kunnon
mies - kantamaan ruokaa lapsille... Mutta toi
uusi hallintopaallikko, Pekka, vaikuttaa niin
fiksulta, osaa puhua tunteistakin... Itse asias-
sa olet aina viihtynyt vähän kypsempien mies-
ten seurassa... Pekan kädetkin on jotenkin...
ja kun se katsoo, niin sä tunnet itsesi todella
NAISEKSI..."

Seuraava itsekkään geenin keksimä strate-
gia on häveliäisyys: "Alä nyt, mita jos joku
näkee... Veda nyt edes toi verho alas." Kaikis-
sa kulttuureissa naiminen pyritään katke-
mään muiden katseilta. Vaistomainen piilot-
telu ehkä vähentää itsekkaän geenin kuole-
makseen pelkaaman coitus interruptuksen to-
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noltaan täysin erilaisia. Apinauros puolustaa
asemaansa yhteisössä, koska sillä on tällainen
vaisto. Mies taasen on naista väkivaltaisempi,
koska sitä edellyttää miehisyyden o'genderin"

kulttuurinen konstruktio - tai jotakin sinne-
päin. Tai sitten sanotaan, että mies puolustaa
kunniaansa, ja kunnia on jotakin puhtaan
kulttuurisesti määrittynyttä. Ja Wester-
marckin väite, että "apinakin suuttuu jos sille
nauretaan", on pelkkaa lapsellista eläimen
inhimillistämistä, eihän elaimella voi olla
omanarvontuntoa. Paviaani vetää kilpakosi-
jaansa turpaan vaistomaisesti, miestä ohjaa
"mustasukkaisuuden myytti". Paviaaninaa-
raalla on urosta kiihottavat pakarat - siis vais-
tomaisesti - mutta miehen kiinnostus nuoren
naisen ruumiinmuotoihin ja kasvojen kau-
neuteen on opittua naisen sikakulttuurista
esineellistämistä.

Mutta. Evoluutio ei toimi näin. Meille ei
kasva suuria aivoja ja isoa päätä noin muuten
vain - kapasiteettia, jolle ltiytyy kaytttiä vasta
silloin, kun joku nero keksii jonakin päivänä
kielen,jonka se sitten opettaa Iapsilleen. Evo-
luutio tuottaa mitä nerokkaimpia ratkaisuja,
mutta se ei toimi kuten kaikkivaltias ja ennal-
ta näkevä Jumala, joka rakentaa täydellisen
vaikka tyhjastä. Luonnon evoluutio on pikem-
minkin kuin romuista rakentava kyläseppä,
joka säästää kaiken - "ei kannata heittää pois,
viela tatajohonkin voi käynää" -jajoka päi-
vittäin miettii, miten vanhasta kamasta saisi
väsättyä pikkuisen paremman. Eikä masennu
siitä, että valtaisa osa kaikista kokeiluista
epäonnistuu surkeasti eikä menesty markki-
noilla, joilla kelpaa vain paras, mita tarjolla
on. Olemassa oleva on aina lähtokohtana.
Evoluutio voi tehda kalanevistä nelja jalkaa ja
neljastajalasta neljä kättä, tai se voi edelleen
väsätä takimmaisista kasista taas jalat; tämä-
hän on inhimillisten jalkojemme historia.
Mutta evoluutio ei osaa tehda meille kolmatta
silmää niskaan, vaikka siitä olisi huikeasti
hyötyä olemassaolotaistelussa.

Samoin on tunteiden maailmassa. Siispä,
jos ihmisen ja simpanssin muinaiset yhteiset
esi-isä ja -äiti viestittivät seksuaalista val-



dennäköisyyttä, sillä mustasukkainen avio-

mies voi vaikka tappäa kilpailijansa. Ja jos

uskottomat ovat ovelia jarjestellessään yhtei-

sia hetkiä, niin eipä epäilyksien riivaamalta

Urpoltakaan puutu mielikuvitusta palata mat-

kalta yllattaen, sillä ihmisjarki näyttää olevan

erikoistunut tunnistamaan lähimmäisten pe-

tolliset juonet (Cosmides & Tooby 1992,193).

Vielä muutama vuosikymmen sitten saattoi

monissa länsimaissakin - kuten Texasissa

1972 - Pekan tappanut Urpo kavella oikeus-

salista vapaana miehenä, mikali pystyi todis-

tamaan tavanneensa uskottomat itse teosta

tuoreeltaan, "flagrante delicto". Katsottiin,
että eihän kukaan 'Järkevä mies" voi hillitä
itseään sellaisessa tilanteessa (Daly & Wilson

1988, 193; Westermarck 1933, 333-336).
Silmäpeli, rakastuminen, uskottomuus, hä-

veliaisyys ja turpaan vetävä mustasukkaisuus

muodostavat ovelan kokonaisuuden, jossa

tunteet toimivat toisaalta yhteen kuin kellon-
rattaat, toisaalta kuin ovelat siirrot shakkipe-

lissä. Uskottomuus ja salattu katse auttavat

tekemään osumia kilpailijan maaliin, musta-

sukkaisuus on taas rajua taklauspelia, joka

pitaa ikaan kuin maalinsuun puhtaana omas-

sa päädyssä. Urpon vartioiva mustasukkai-

suus on vastaus Pirjon uskottomuuteen, mutta

Pirjo on vielä ovelampi: han siirtää tarpeen

tullen maalitolppia Urpon vartioimassa pää-

dyssä. Naisen hedelmällisin hetki, ovulaatio,

on kätketty tapahtuma, ja Urpon vahtimis-

urakka tehdään vaikeaksi, silla juuri kaikkein
otollisimpana iltana Pirjon tunteet viestittävät

Pekalle erityisen kiihkeästi: "ota minut!" (vrt.

Wright 1994,70). Mutta geenien kieroilut ei-

vät lopu tähän: Kahden naisen loukussa suk-

{ Kirjailija Matti Makela sanoo haluavansa vaihtaa
ajatuksia jonkun muslimimiehen kanssa seuraa-

vasta ongelmasta: "Olen vuosien varrella pannut
merkille, että jostakin, luultavasti hormonaalisesta
syystä, kummankin vaimoni kuukautiset muuttu-
vat aina samaan aikaan, vaikka ne valilla olisivat
esim. matkan vuoksi siirrettyinä poikenneet toisis-
taan. Eli siinä suhteessa minun on kahden vaimon
kanssa loputtomasta seksihurjastelusta haaveile-
valle tuotettava lattea pettymys. Tilanne on mieli-

kuloiva Pekka kuljettaa mukanaan tuoksu-

viestejä, mihin molemmat naiset reagoivat

synkronisoimalla kuukautiskiertonsa. Itsek-
kaalle geenille on tärkeää, että Pirjon hedel-

mällisimmät päivät syrjäyttävät Ullan yrityk-
sen tulla raskaaksi, jotta Pirjon tuleva lapsi

saisi Pekan huolenpidon osakseen.a - Itsek-
kään geenin peliteoreettinen matematiikka

todistaa armottomasti, että monogamia on

ihan kaypä vaihtoehto ja slralegia. muIta se on

vielakin parempi, kun siihen lisätään puoli-

soiden taipumus uskottomuuteen. Itsekäs

geeni ei aina oikein tykkaa uskollisuudesta,

koska pariuskollinen mies voi saada jalkelai-

siä vain yhdelle naiselle ja uskollinen nainen

taas menettää laadussa. Menestyvässä Pekas-

sa olisi todennäköisesti enemmän laatua kuin

siinä Urpo-ressukassa, johon Pirjo joutui tyy-
tymään silloin, kun monogaamista miesten

tasajakoa tehtiin.5

FIKSUUS VAISTONA

Tämä uskottomuuden ja salaamisen vaisto on

tehokkuudestaan huolimatta aika simppeli,
monet pariuskollisuuden ruumillistumina pi-

detyt linnutkin sen osaavat. Eikä kaki suin-

kaan ole ainoa, joka osaa lykätä geenejään

muiden ruokittaviksi (Ridley 1994, 213).

Mutta ihminenhän on älykas ja oppiva. Darwi-
nin mielestä ihmisen ihmeellinen älykkyys ei

tee kuitenkaan mahdottomaksi sitä, että hä-

nella olisi samalla hyvin kehittyneitä vaistoja.

Tämän Darwinin oivalluksen paikkansapitä-

vyyden on osoittanut mm. Steven Pinker 1994

kirjassaan "The Language Instinct". Pinker

aloja myöten sama kuin perinteisessäkin aviolii-
tossa" (Mäkela 1995, 9B). En tieda, mitä muslimi-
mies asiasta sanoisi, mutta minä selittäisin ns. Aa-

nalaefektin seuraavasti: Koska muinaiset homini-
dit olivat usein monivaimoisia. kannatti suosikki-
vaimon geenin yrittää siirtää kantajansa ovulaatio
muiden vaimojen tahtiin. Ja koska suosikit saivat
enemmän jälkeläisiä kuin kakkosvarat, jäi tämä
geeni vallitsevaksi. Makelan molemmat vaimot
ovat perineet tämän voittajan strategian.
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yhdistää darvinismin ja Noam Chomskyn kie-
liteorian sekä osoittaa, että ihmisen kieliky-
vyn takana on jotakin aivan muuta kuin beha-

vioristien kuvaama kaikkeen kelpaava oppi-
miskyky. Kielenoppimisen edellytyksenä on

ihmispäässä oleva synnynnäinen "kielikone",
jossa on ikään kuin valmiiksi ohjelmoitu kayt-
toJarJestelma.

"Kielivaisto" on kiehtova ominaisuus, kos-
ka sen olemassaolo näyttää, miten ihmisen
biologia ja kulttuuri ovat punoutuneet erotta-
mattomasti yhteen laj inkeh ityksen h istorias-

5Murrosikäisten rakastumiset ovät onnettomia,
koska ei ole vielä opittu rakastumaan realistisella
tasolla. Luokan pojat rakastuvat siihen kauneim-
paan, ja tytöillä on vielä epärealistisempia tuntei-
den kohteita. Vahitellen sitten suostutaan rakastu-
maan siihen, joka suostuu vastaamaan kysyvään
katseeseen. Kun rakastuminen on näin käynnisty-
nyt, tunteet kaunistavat ihmeenomaisesti ruman-
kin kohteen - ja monogaminen parinmuodostus
tulee mahdolliseksi. Rakkautta sanotaan sokeaksi.
Mutta se on myös terävänäköistä, sillä rakastunut
"näkee selvästi pienetkin positiiviset yksityiskoh-
dat, joita rakastumaton ei huomaa ollenkaan"
(Lehtovaara 1986, 119). Biologit tuntevat tämän
silmäpelin - kahdesta kolmeen sekuntia pitkän
tuijotuksen - nimella "copulatory gaze" (Fisher
1992). Silmäpelin ansiosta sadmme uusia asunlo-
säästäjiä ja kansantalous saa motivoituneita aher-
tajia. Hyvä.

Mutta. En voi olla viittaamatta silmäpelin vaka-
viin yhteiskunnallisiin seurauksiin. Mies on psy-
kologialtaan taipuvainen moniavioisuuteen, nai-
nen ei (Symons l98t). Meidan kulttuurimme yksi-
avioisuus on demokratiaa: urpojen enemmistö on
äänestänyt harvalukuisemmat pekat nurin. Mutta
menestyjä-pekat ovat ovelia: he han'astavat peräk-
käistä yksivaimoisuutta. He ovat su.rja-aaioitujia
("serial monogamist") eli he vaihtavat ajan ja syn-
nytysten kuluttaman vaimonsa nuorempaan. Tyh-
mät urpot eivät huomaa matematiikan armotonta
lopputulosta: nuorista naisista, rumistakin, tulee
pula. Ja tämän kaiken kerrannaisvaikutuksena
syntyy yhteiskunnan alimmalle portaalle yksinäis-
ten miesten, tosiurpojen, synkea joukko. Toisaalle

- ikaan kuin pekkojen selän taakse - syntyy puo-
lestaan kasvava joukko hylattyja ex-rouvia. Nämä
yksinäisten kaksi joukkoa eivät muodosta toisil-
leen kysyntää eivatkä tarjontaa: miehet laadutto-
mia, naiset liian vanhoja. Ex-rruvien markkina-
arvoa vähentää myös pekkojen siittämä geeniperil-
listen lauma, joka on ex-rouvien yleinen rasite.

ALKOHOLIPOLITIIKKA

sa: kielivaisto on biologisesti rakentunut vä-
hittain luonnonvalinnan kautta ympäristössä,
jossa jo puhutaan ja jossa siis on jo olemassa
"inhimillistä" kulttuuria jossakin muodossa.

I(ulttuuri on punoutunut ihmisen perimään
tuhansien sukupolvien saatossa. Kielivaiston
ansiosta ihmislapsi omaksuu ympäristönsä
kielen hammästyttävällä nopeudella, silla ky-
seessähän on vain kulloisenkin kulttuurisen
"fenotyyppisen" kielen sovittaminen perin-
nölliseen "genotyyppiseen" kielivalmiuteen.

Jo David Hume oivalsi, ettei lapsi voisi op-

Pekkojen sarja-avioituminen tuottaa näin kerran-
naisvaikutuksenaan suunnatonta tuskaa näiden
yksin jaaneiden ryhmien keskuudessa. Se on osal-
taan syynä myos alkoholismiin, itsemurhiin, asun-
nottomuuteen, nuorisorikollisuuteen ja prostituu-
tioon. Nappejaän nuolemaan jääneet naisettomat
miehet ovat eri maiden tilastojen mukaan myös
kaikkein väkivaltaisimpia, todennäköisimpia tap-
pajia (Daly & Wilson f988, 287). Siis sarja-avioi-
tujat kylvävät myös kuolemaa. Yksinäinen mies on
vakava sosiaalipoliittinen ongelma. IIkka Taipale
onkin todennut, että yksinäiset miehet loistavat
poissaolollaan "Kuka on kukin" -teoksessa, mutta
kansoittavat yömaj oja, siirtotyömaita, vankiloita ja
muita laitoksia (Taipale 1982, 227). - Sosiaalipoli-
tiikan professorin J. P. Roosin mielestä (HS
9.9.1995) urpojen kannattaisi yrittää muuttua pe-
koiksi! - Yhta hyvin han voisi suositella ex-rouvil-
le nuortumista.

Kirjailija Matti Makela (1995) on kirjassaan
"Kaksi vaimoa" pohtinut avoimesti sarja-avioitu-
jan moraalista ongelmaa. Miksi pitaisi hylata yha
rakas ensimmäinen vaimo? Rehellinen kaksivai-
moisuus voisi olla naisen kannalta edullisempi ja
siksi miehen kannalta moraalisempi ratkaisu. En-
simmäisen vaimon hylkaamista vaativa monoga-
mistinen Iainsäädäntömme on jäänyt jälkeen tosi-
asioista (vt. Wright 1994, I33). Ilta-Sanomissa
(12.1.1996) kerrottiin suurmiehen hautajaisista:
"Suru yhdisti Ranskan entisen presidentin Mitter-
randin kaksi perhettä. Hautajaissaatossa kulkivat
eilen peräkkäin leski Danielle kahden poikansa
kanssa sekä Mitten'andin avioton tytär Mazarine ja
monivuotinen rakastajatar Anne Pingeot." - On
siis olemassa jo protokolla vaimojen marssijärjes-
tyksestä, mutta miksi käytämme sanoja "avioton"
ja "rakastajatar"l Euroopan kristillinen perinne
tuskin on esteenä tulevaisuuden monivaimoisuu-
delle, silla Luther todisti, että myös Jumala ja Raa-
mattu suhtautuvat asiaan myönteisesti.
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pia puhumaan, ellei siihen olisi jonkinlainen

ennakkovalmius. Pinker kertoo myös, miten

systemaattinen pieni kielivirhe voi olla perin-
nollinen sukuvika: monikkomuodot eivät suju

taysjärkisiltä aikuisilta, koska geeneissä on

virhe (Pinker 1994,48). Behavioristiset kie-
Ienoppimisteoriat ovat olleet pelkka erehdys:

puhumaan oppimiseen on mennyt vähintään

pari miljoonaa vuotta, skinneriläinen kolme

vuotta on siis aivan liian lyhyt aika. Kielen
oppiminen on myös hyvä esimerkki siitä, mi-
ten opitun ja synnynnäisen suhde ihmisen

psykologiassa järjestyy. Majavan geeneissä on

padonrakennuksen "resepti", ja ihmisen gee-

neissä on kielipään resepti, joka on kaiken
kulttuurin edellytys.

Kielen ymmärtäminen on siis vaisto, mutta

niin on mielenkin ymmärtäminen. Miten pavi-
aani ymmärtää toisen paviaanin aikomuksia?

Paviaani on juoni otus, joka pystyy ratkaise-

maan monimutkaisia kuvioita sen suhteen,

kenelle kannattaa irvistellä, kenelle ei. Esi-

merkiksi: isomman kannattaa suhtautua pie-

nempäänsä kunnioituksella, silla pienellä on

ehkä toinen pieni kaverina, ja yhdessä ne

voittavat sen ison. Kannattaa aavisLaa, mitä se

pieni hautoo mielessäänl Mutta näitä shakki-
maisia strategiapelin tilanteita paviaani ei

suinkaan ratkaise yleisella behavioristisella
oppimiskoneella, vaan synnynnäisella erityi-
sellä aistilla, joka on kehittynyt juuri tahan

tehtävään. Jo Darwin tajusi asian huomautta-

essaan, että paviaanikin ymmärtää paremmin

ihmistä kuin juhlittu filosofi Locke: "The
monkeys understand the affinities of man bet-

ter than the boasted philosopher himselfl'
(Degler 1991, 7). Ihmisella on samansukui-

nen toisen aikomuksia lukeva aisti, joka on

suunnilleen se, mitä filosofi Daniel Dennett

kutsuu "kansanpsykologiaksi" (Baron-Cohen

t995,25).
"Kansanpsykologian" synnynnäisyydestä

todistaa autismi-niminen aivotoiminnan puu-

te. Autistin kyky tajuta toiset subjekteiksi on

vajavainen. Hänen päänsä oivallusapparaatin
palapelista puuttuu ikaan kuin joitakin alioh-
jelmistoja, eikä puutetta voi korvata kuin osit-

tain aivojen muilla oppimiskyvyillä. Autistis-
mista on kaytetty nimitystä "mindblindness",
se on siis ikaan kuin sosiaalista värisokeutta.

Autisti soveltaa ajatteleviin otuksiin elottomi-

en otusten teoriaa, joka muuten sekin on

ikaan kuin valmis "aliohjelma". Kun aikui-
nen ojentaa autistilapselle kätensä nostaak-

seen hänet ylos lattialta, lapsi saattaa ryhtya
tarkastelemaan kättä, ikaan kuin esineenä oi-
valtamatta ojentamisen tarkoitusta. Autisti-
nen lapsi ei hakeudu ilmekommunikaatioon,

koska ei ymmärrä kasvojen viestejä. Kaikki
leikit, joissa joku tekeytyy ikaan kuin joksikin
toiseksi, ovat autistille hämmentävän käsittä-

mättömiä (Baron-Cohen 1995).

Autisti saattaa kuitenkin olla muissa suh-

teissa älykäs ja oppivainen, joissakin asioissa
jopa merkillisen hyvä. Tämä on ns. asperger-

syndrooma (Frith 199f). Eräs akateemisesti

kunnostautunut asperger-syndroomansa

kanssa elävä nainen, Temple Grandin, on ku-

vannut tilannettaan: "Olen kuin antropologi

Mars-planeetalla." Hän joutuu jatkuvasti

päättelemään ja vertailemaan sosiaalisia ti-
lanteita aikaisempiin vastaaviin tilanteisiin
yrittäessään saada selville meidän marsilais-

ten ilmeiden ja sanomisien keskinäistä miel-
tä. Lapsena hän päätteli, että muilla lapsilla
on varmaankin salaisia telepaattisia kykyja
(Baron-Cohe n 1995, l4I). Grandinin havain-

to marsilaisista: "joku kertoo omituisen jutun

+ ottaa kasvoilleen hymyilevän ilmeen = ns.

vitsi". Temple Grandin ei myöskään pysty

kuvittelemaan sellaista tunnesuhteiden abst-

raktiota kuin kunnia, silla naita asioita hän

kykenee ajattelemaan vain konkreettisten vi-
suaalisten mielikuvien avulla. Kuullessaan

sanan kunnia hän kertoo yrittävänsä nostaa

mieleensä kuvaa "säkenöivästä sateenkaaren

värisestä auringosta" (Grandin I993).
Haastattelin ystävääni Eeva Karhukalliota,

joka antaa puheopetusta autistisille lapsille.
Hän kertoi, että aluksi lapsen oikea suoritus

pitaa valittomästi palkita pistämällä suuhun

karkki, o'koska mielihyväkeskus ei toimi nor-

maalilla tavalla". Opetuksen täytyy olla hyvin
johdonmukaista, "kaikki aina samalla taval-
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la". Puheopetuksessa käytetään aina apuna
kuvakirjoja. Myos ilmeitä täytyy opettaa. Au-
tistilapset eivät pidä paijauksesta samalla ta-
valla kuin muut lapset "eivätkä oikein opi si-
Iittamään kissaa". - Eli, silloin kun lapsen
mindreading-vaisto toimii puutteellisesti,
joudutaan turvautumaan varsin merkillisiin -
kirjaimellisesti behavioristisiin - opetusme-
netelmiin. Asperger-syndroomaisista onkin
sanottu, että he ovat "luonnostaan behavioris-
teja" (Frith 1994, L7 Bi).

Nayttaa siis siltä, etä ihmisen älykkyys ja
oppimiskyky - tämä "yleistietokone" - on se-

kin rakentunut evoluution historiassa toimi-
maan määrättyjä tehtäviä varten erikoistu-
neista moduleista. Luonto on rakentanut ih-
mispään täyteen valmiita käyttöjärjestelmia
ja apuohjelmia: yhtaalla on huikeita huippu-
suorituksia, toisaalla ktimpeloa kompastelua
yksinkertaisiin loogisiin tehtäviin. Kolme-
vuotias oppii suomen kielen sijamuodot, mut-
ta aikuinen maisteri tuskailee, mihin suun-
taan sitä nuppia pitää vaantää, kun siirrytään
kesäaikaan (Cronin 1994, 336). Ihmisalyn
päättelytoiminta on pelkkaa haparointia ver-
rattuna evoluution historiasta imuroituihin
valmiisiin vaisto-ohjelmiin. David Hume ver-
tasi ihmisaivoja ennalta ohjelmoituun tietoko-
neeseenjo 22Ovuottasitten. Hän asetti taval-
laan myös yleisoppivan tietokoneen mahdolli-
suuden kyseenalaiseksi (vrt. Htme 1777,1.
4.) Humen näkemyksiä onkin luonnehdittu
"darvinistisiksi" (Penelhum 1993, 124).

Se, miksi pojat leikkivät juuri leikkiautoil-
la, on lähinnä kulttuurinen kysymys, mutta
miksi pojat leikkivät vähemmän nukeilla kuin
tytöt? Entä jos onkin niin, että leikkimään

ryhtyvät lapset tunnistavat ympäröivästa kult-
tuurista juuri kyseiselle kulttuurille ominai-
sen miehisen ja naisellisen maailmat, jotka
olisivat kulttuurisessa fenotyypissaan ikaan
kuin aina odottamassa uutta omaksujaansa?

Ja näin olisi ollut satatuhatta sukupolvea?
Päässämme olisi siis sukupuolen valmis käyt-
töjärjestelmä? Ei tama olisi yhtaan sen ih-
meellisempää kuin se, mitä edellä kerrottiin
Chomskyn osoittaneen kielen oppimisesta tai

Baron-Cohenin osoittaneen mindreadingista.
Ainakin simpanssien päässä on synnynnäi-
nen idea sukupuolirooleista: heilla tytöt yrit-
tävät hoitaa vauvoja poikien harjoitellessa ki-
vien paiskomista ja risujen heristelemistä. Ja
jotain todistaa sekin, että simpanssit suhtau-
tuvat heitä tutkiviin sapiensnaaraisiin eri lail-
Ia kuin saman lajin uroksiin (Goodall 1991).
Sukupuolierottelua ja simpanssikulttuurista
konstruktiota? - Naisvihaa? Entäpä jos suku-
puolenvaihdosleikkaukseen haluava trans-
seksuaali onkin vain ja pelkästään kirurgisen
avun tarvitsija, jolle luonto on tehnyt ilkeän
kepposen: terve sielu terveessä, mutta täysin
väärässä ruumiissa? Eli asia olisi juuri niin
kuin hän sen itse kokee, ja olisi siis virhe kiu-
sata häntä terapeuttiammattikunnan psykiat-
risilla diagnooseilla.('

TURPAANVETO ON TASUAAST

Hallitsevan yhteiskuntatieteen vallitsevalle
yleissivistykselle sanat "vaisto" ja "aggres-
sio" tuovat mieleen punarintasatakieliurok-
sen, joka hyökkää punaisen lankakerän kimp-
puun. Paviaanien hienostunut - Iähes kultu-
relli - turpaanveto on valovuosien päässä täl-
laisesta simppelistä refleksistä. (Se ei ole ref-
leksi eikä höyrykattilakaan, josta täytyisi aina
valilla päästää paineita pihalle.) Kaikkia pu-
reva paviaani sairastaa raivotautia, sillä ra-
biesvirus on kytkenyt sen aivoihin oman "it-
sekkään" geenin ohjelmansa: "pure kaikkia
elaimia ja levita minun kopioitani". Sosiaali-
sen ja älykkään eläimen oma aggressio sen

sijaan on hienosäädetty täsmäase. Tai pitaisi

" Baron-Cohenin ja Frithin loytama "mielisokeus"
on ollut 1äpimurto tästä vammasta kärsivien lasten
ja aikuisten opettamisessa ja tukemisessa myös
Suomessa. Aikaisempi psykoterapeuttinen tulkin-
ta ei ollut vain tehoton, vaan myös tuhoisa: yhä
edelleen Suomessa on "asiantuntijoita", jotka
saattavat ehdottaa lapsestaan huolestuneille äidil-
le ja isälle avioeroa, koska "lapsi oirehtii perheen
psyykkistä pahoinvointia". (Nain kerrottiin Suo-
men Autismiyhdistys ry:stä.)
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sanoa ovat, sillä samaa adrenaliinikäynnis-
teistä apparaattia käyttävät funktioiltaan eri-

laiset tunteet: reviirin puolustaminen on eri

asia kuin se, että suuttuu siitä, että kaveri on

niin epäreilu (de Waal 1996; Trivers l97l).
Yleisin eläinten välinen voimainkoetus on

Ioukkaantumiselta säästävä "rituaalinen"
uhoaminen (Huntingford & Turner 1987,40-
45). Raivokkain karhupaviaanien välinen ag-

gressio loytyy sieltao missä kaksi taysikas-

vuista urosta taistelee johtajuudesta, ja tällöin

tappelu voi olla hengenvaarallista. Mutta sil-
loin taistellaankin geenipankin tarjoamasta

päävoitosta eli haaremin her:ruudesta. Mutta

tappelevien urostenkin strategiasta löytyy ta-

kaponti. Hävion selvästi häämöttäessä kan-

nattaa luikkia pakoon. "Itsekkään geenin"

vaistostrategia neuvoo: "tänään sinä, ehkä

huomenna minä".
Naaraspaviaani on puolestaan valmis rai-

voisaan taisteluun puolustaessaan poikasen-

sa henkeä. Naaraan aggressiosta saattaa olla

apua silloin, kun lauman uusi johtajauros yrit-
tää ensitöikseen tappaa edeltajansa siittämät

imeväisikäiset pienokaiset. "Itsekäs geeni"

neuvoo tämänkin ilkeyden, sillä paviaaninaa-

rasta ei voi panna paksuksi niin kauan, kuin

se imettää ahkerasti - kuten ei muuten sa-

piensnaarastakaan. (Tauko hedelmällisyy-

dessä on ollut geenin itsekkyyden kannalta,

i Christopher Badcock on darvinistisen herätyksen
saanut freudilainen. Hänen mielestään Ti'iversia
soveltaen eräät Freudin omituisina pidetyt teoriat
saavat dar-vinistisen selityksen. Hän kutsuu yritys-
tään "psykodarvinismiksi". Tämä on erittain kiin-
nostava yritys. Badcock näkee myös suurta vaivaa
todistaakseen, että evoluutiopsykologien lemmik-
ki Westermarck olikin itse asiassa huonompi dar-
vinisti kuin Freud (Badcock 1995). Tamä yritys ei
onnistu, silla Badcock vaikenee liian monista
Freudin tolkuttomuuksista, joita mm. Wester-

marck on arvostellut ankarasti (vrt. Westermarck
1934). Badcock yrittaa myös naittaa keskenään
Freudin ja Westermarckin teoriat insestikiellon
alkuperästä. Turha vaiva, sillä Freud oli täysin vää-

rässä ja Westermarck erittäin oikeassa, kuten Art-
hur P. Wolfin tutkimus osoittaa (1995).

Richard Webster on kirjoittanut kirjan "Why
t'reud was Wrong" (Webster 1996). Kirjaa on ar-

paradoksaalista kyllä, edullisin strategia.)

Paviaanien suurperheen aamutoimista kan-

tautuu kuulemma jatkuva mekastus, silla ai-

dit riitelevat vieroitusikäisten poikastensa

kanssa siitä, saako sitä tissiä vai ei. Poikaset

yrittavät jopa vetää pihistelevää äitia turpaan.

Aiti yrittaa ärhennellen vieroittaa äidin gee-

nin mielestä jo itsekseen parjäävän kokoista

poikasta, koska muutoin se itse ei tule kii-
maan ja lisälapsien saanti lykkääntyy. Poika-

sen geenillä on siis vastakkainen intressi tis-

sin suhteen.

Kaikilla perheenjäsenilla on omien gee-

niensä intressin kannalta edullinen, juuri oi-
kea strategia. Uros-, aiti- ja lapsipaviaanilla

on kullakin eri lailla kohdistetut adrenaliini-
humalat. - Evoluutiopsykologian itsekkään

geenin peliteoriasta käsin voi selittää myös

ihmisen perheriitojen dynamiikkaa: kilpailun
aidin hyväksikaytosta - ns. oidipuskomplek-
sin - ja pienten lasten murhaavan sisarkateu-

den. Eri ikavaiheisiin liittyvät eri intressit ja

vastaavasti erilaiset tunnereaktiot. Robefi

Trivers on nimeltään mies, joka löysi perheen

sisäisten turpaanvetojen yleisen biologisen

teorian (Trivers 1974; Wright 1994, 166-
169). Hyväntahtoinen kasitys eläinten perhe-

suhteiden harmoniasta sai väistyä, tilalle tuli
oletus "voimakkaasta, haikäilemättömästä ja

opportunistisesta toinen toisensa hyväksi

vosteltu tyyliin: "... Darwin on myös poroporvarei-
den suosikkisankari, koska hänen perusajatuksen-
sa soveltuvat erityisen hyvin pikkuporaarillisten
minähe ikkouksie n rationalisointiin" (Frankfurter
Algemeine Zeitung 11.7.96 korostus: H. S.). -
Janne Kivivuoren kriittinen tutkimus "Psykopoli-
tiikka" (1996) osoittaa, miten freudilaiset yhteis-
kunta-analyytikot opettavat psyykkisesti "ter-
veen" ja "tieteellisen" politiikan lisäksi myös, mil-
laista persoonallisuuden vajausta poliittinen tai
tieteellinen vastapuoli potee.

Ihmismielen tiedostamattomien toimintojen
daryinistinen teoria tulee olemaan fantastisempi
krrin Freud villeimmissä unientulkinnoissaankaan
kuvitteli. Seuraavassa yhden yksinkertaisen tie-
dostamattoman toiminnon selitys: Kahden kilpai-
levan uroseläimen uhoamisen yksi strategia on

blffitus, jota itsekkaan geenin mielestä kannattaa
yrittää ennen pakoon säntäämistä tai alistumisen
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käyttämisestä" (Dawkins 1983, 55). Triversin
ansiosta Freudin ideat on mahdollista pistää

eksaktin tieteen puntariin.T
Mies ei ole paviaani, ainoastaan lahisuku-

lainen. Mutta järkeä sumentava ja pelkoa syr-
jään tunkeva verenkohina, jonka tappeluun

ryhtyvä ihmisuros kokee, on niin ikään lähi-
sukuinen tunnetila sille, minka paviaaniuros-
kin kokee miehen sielussaan. Mies on siis
väkivaltaisuudessaan ja riskinotossaan sel-
västi itselleen ja ympäristölleen vaarallinen.
Erityisesti nuorukaisiässä. Kavereiksi ryhty-
neet nuorukaiset muodostavat veljellisiä po-
rukoita, mutta entuudestaan toisilleen tunte-
mattomat nuorukaiset voivat joissakin tilan-
teissa rajahtää toistensa tappajiksi. Joissakin
kulttuureissa on vähemmän tappoja kuin toi-
sissao mutta kaikkialla tappoon syyllistyvät
moninkertaisen usein miehet, erityisesti nuo-
ret miehet (Daly & Wilson I9BB, 137-161).
Miehella on siis selvästi taipumuksia lyhyt-
ikäisyyteen.

Miten luonnonvalinta voi tuottaa ilmiselvää
elinkelvottomuutta? Siksi, että evoluutiostra-
tegiat eivät lupaakaan eliölle ensisijaisesti
pitkaa ikaa ja onnellista elämää, ainoastaan

oikeuden kantaa kuolevaisen hetken geenejä,
joilla on kaikkein kekseliäimmät keinot jat-
kaa omaa elinkaartaan. Luonnon kannalta
miesyksilön elämän pituus on vain yksi stra-

viestittämistä. Bluffaaja esittää peräänantamaton-
ta rohkeutta eikä paljasta toiselle vahaisintäkaan
epäröintiä. - Viiksikarvakaan ei saa värähtää en-
nen hetkeä, jolloin uhman tilalle tulee väistävä
strategia, pakokauhu. Se tulee sitten kuin napista
painaen. Parhaaseen bluffiin elain pystyy silloin,
kun sen oma mieli salo.a siltä itseltüän tämän rat-
kaisevan hetken. Jos uhoaja aavistaisi oman tule-
van reaktionsa, niin se saattaisi pilata uskottavan
uhoesityksen. (Asianajajakin puolustaa murha-
miestä parhaiten uskoessaan asiakkaansa syyttö-
myyteen.) Samasta syystä Assan nopein vaistomai-
sesti jäädytti metroasemalla kasvojensa ei-tahdon-
alaisen ilmelihaksiston, silmät viiruiksi jne. (vrt.
C azzani ga 199 4, 17 5). Mutta mi tä oli si tapahtu nut
Assan nopeimmalle, jos Buffalo Bill olisi oikeasti
hyökännyt tai tehnyt jonkin äkkinäisen liikkeen?
En tiedä. Olisin rynnännyt karkuun vaistomaises-
ti? Tommi Hoikkala kommentoi käsikirjoitustani
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tegia muiden joukossa. Uroksen uhoaminen
on riskisijoitus geenipankin kirjanpidossa,
mahdollisten voittojen on siis oltava suurem-
pia. Simpanssiyhteisössa on enemmän täysi-
ikaisiä naaraita kuin uroksia, silla tappelut
reviirin rajoilla ovat riskaabelia puuhaa. Vie-
raan reviirilauman uroksiin sovelletaan tap-
pavaa väkivaltaa, väännetään tarkoituksella
jaseniä sijoiltaan jne. Myös perhelauman
urosten keskinäiset välienselvittelyt saattavat

tuottaa sankarivainajia, vaikka niissä nouda-

tetaankin eräänlaista pidattyväisyyttä. Mutta
hurjimmilla tappelijoilla voi silti olla enem-
man jalkelaisia kuin kesymmilla lajitovereil-
laan. Ilmiö on havaittu myös joidenkin ihmis-
populaatioiden kohdalla (Chagnon 1992,
239). On siis hengenvaarallista olla uros, sillä
miesten maailmassa vallitsee aito hobbesilai-
nen taistelu: "elämä on raaka, ruma - ja lyhyt"
(Wilson 1993, 166).

NAISISTA KAUNEIN, MIEHISTA ROHKEIN

Kirjailija Matti Mäkelä haastoi riitaa tunnus-
tamalla haluavansa neitsyeen. "Sika!" Neljä-
kymmentä vuotta sitten sivistynyt naisyleisö
olisi loukkaantunut verisesti, jos joku olisi
julistanut neitsyyden täydellistä yhdenteke-
vyyttä. Kulttuuri siis muuntelee loputtomasti?

näin: "Cellan kovin - minustahan syntyy varsin
miehekäs kuva, mika on tietysti mairittelevaa.
Myös voisin sanoa, että onneksi ne jatkat lahtivat
siitä ennen kuin huomasin heidan jekkunsa, enpä
tiedä olisiko minusta ollut tappelijaksi. Jalkeen-
päinhan on aina helppo teoretisoida: olisi ollut
pakko lyoda!" - Juuri näinhän sen pitää ollakin:
"enpä tiedü". Jos Tommi tietäisi reaktionsa ennal-
ta, tai jälkeenpäin, niin hän ei koskaan pystyisi
uskottavaan uhkailubluffiin. Miehen uhma on siis
"tiedostamatonta" kayttaytymistä. Tunteemme
ovat huijareita ja pitavat tietoisuuttamme pilkka-
na, koska eliön, kuten Tommin, henkilökohtaiset
tavoitteetja intressit ovat vain osittain samoja kuin
tämän geeneilla. "Itsekkaat geenit" saattavat ajaa
elion kapakkatappeluun, koska niille on ollut sel-
laisesta käytöksestä etua - Iilnslollise.sri - savannin
muinaisuudessa. Toisen elämänehto on toisen
"kuoleman vietti". - Thrkkaile tunteitasi!
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Ihmisen seksuaalisuuden evoluutiosta kir-
joittanut Donald Symons kertoo Amazonin ja-

nomamö-kansasta. jolla on erityinen sana

"moko dude" kuvaamaan juuri makeimmil-
leen kypsynyttä hedelmää. Sanaa käytetään

myös neitosista. Symons näytti amerikkalai-
selle yleisölle diakuvia kyseisen heimon nai-

sista, toiset kuvat esittivät moko dudeja, toiset

taas niitä muita. Amerikkalaiset miehet oival-
sivat vieraan kulttuurin vieraan käsitteen jo
muutamasta kuvasta (Symons 1995, 106).

Missään ei ole kulttuuria, jossa miehet eivät

arvioisi naisen seksuaalista haluttavuutta iän
ja ulkonäön mukaan. Ja kun tahan viela lisa-
tään miehen synnynnäinen mustasukkaisuus,

niin Matti Makelan atavistinen mielihalu ei

ole niinkään perverssi - evoluutiopsykologian

näkökannalta. Ainakin Westermarck ajatteli
niin (Westerm arck 19 49, 146).

Ei omena puusla kauas pu{oa. mutta sieme-

net kulkeutuvat kauaksikin, koska meissä on

makean - kaloreiden - himo. Luonto on suun-

nitellut omenan tyydyttämään makuamme,

omena on siis halumme hedelma. Golden de-

licious on lisäksi tarkoituksella jalostettu.

Darwinin mukaan moko dude on sekä luon-

nonvalinnan että jalostuksen tulos. Ja jalos-

tuksen kriteerinä ovat olleet miehisen himon

oikukkaat preferenssit. Havis Amandassa nä-

kyisi siis tuhansien miessukupolvien määrä-

tietoisen katsetyöskentelyn viimeistä milliä
myöten hioma taideteos, josta Ville Wallgren

olisi tehnyt vain taidokkaan näköiskopion.

Symonsin mielestä Darwin kuitenkin erehtyi.

Hän on varsin vakuuttavasti osoittanut, että

miesten silmät lumoavat moko dudet ovat yk-

I Symonsin näkokulma on ehkä liian staattinen.
Professori J. P. Roos on kiinnittänyt huomiota myös

naisellisten kudosten dynamiikkaan. Hän on ha-
vainnut, että "uudessa suhteessa vaatteiden riisu-
minen saattaa tehdä sinut suorastäan kykenemät-
tömäksi jatkamaan; kaikki se määrä löysää poi-
muista läskiä joka vaatteiden alta paljastuu, voi
tuntua kuvottavalta". Roos on huomannut myös,

että pimeys tai silmien sulkeminen auttaa tällaisis-
sa tilanteissa. Mutta haluttava nainen ei saa myös-
kään olla liian laiha: "Naimisessa on toki myös

sinkertaisesti odotusarvoltaan maksimaalisia

lisääntymiskoneita (Symons 1995, B0-112).
Eniten jalkikasvua ovat saaneet sellaiset mie-

het, jotka ovat hurmaantuneet seuraaviin ul-
koisiin ominaisuuksiin: nuoruus (monta syn-

nytystä vielä edessä), kapea vyötärö (kohtu

vapaana), pystyt rinnat (ei ole imetysten rasit-
tama), matemaattisen keskiar.roiset kasvon-

piirteet (ei geneettisiä ääripoikkeamia) ja vir-
heetön iho (hyvä terveys). - Naisen kauneus

on siis kokonaan katsojan silmissä! Wester-

marck arvosteli Darwinia samasta asiasta

kuin Symons jo sata vuotta sitten (Wester-

marck 1893, 30I-305). Mutta ehka miehen

esteettiset mieltymykset, seksuaalivalinta,

selittävät jotakin? Ehka ainakin ihmisnaa-

raan poven vähittäisen pulleutumisen?8

Tarja Smura saisi miesseuraa suoraan hui-
pulta, matkustaisi hän minne tahansa, vaikka
Filippiineille. Naisen seksuaalinen rankkaus

on pitkalti riippumaton sosiaalisista tausta-

kytkennöistä. Miehen haluttavuus sijoittuu
toisin. Kun Esa Saarinen astuu suomalaisten

naistenlehtien levikkialueen ulkopuolelle, on

han pelkka rillipää nörtti. Naisten silmissä

seksuaalisesti kiinnostava mies on ympäris-

tön arvostama mies (Buss 1994,20-48). Ym-
päristön määrittämä asema voi pemstua eri-
laisiin asioihin: Kyky naurattaa toisia - nai-

sethan ilmoittavat kuorossa haluavansa'ohuu-

morintajuista". Musikaalisuus. Darwin

(1871, 331) ajatteli aikoinaan, että uroksen

musikaaliset esitykset viehättävät naisia ja

että naisten hanakkuus muusikoiden perään

on taannut musikaalisen lahjakkuuden kehi-
tyksenja voittokulun. Ajatelkaa: Se, että nai-

merkitystä silla, etta ruumis ei ole liian kiinteä,
jolloin sen voi panna liikkeeseen (esim. liian pie-
net rinnat, jotka eivät liiku lainkaan ovat tylsiä!)
mutta sanoisin että raja tulee vastaan aika akkia"
(Roos 1993, 199-206). Roosin keräämät havain-
not heteroseksuaalisesta uuersiosta - "tuntuu ku-
vottavalta" - ovat merkittäviä (vrt. Westermarck
1932,60-99). Niiden ansiokkuutta lisää se, että ne

ovat suomalaisen sosiologian ainoa kontribuutio
realistiselle ihmiskasitykselle puoleen vuosisa-
täan.
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set ovat jo miljoona vuotta olleet halukkaita
heittämään, erilaisin kulttuurisin versioin tie-
tenkin, pikkuhousujaan tom joneseille, on

tuottanut Tom Jonesin musiikilliset kyvyt ja
kultaisen kurkun.e Omaisuus ja asema ovat
myös koettuja yrttejä nostattamaan naisen
lempeä. - Itse asiassa koko miehinen parjaa-
misen hinku, tavoittamattoman dialektiikka,
perustuu pärjaajien erityiseen suosioon nais-
maailmassa (Wright 1994, 236-62).

Miesten maailma tunnistaa sen, jota voi-
daan töniä, ja sen, jota ei tönitä. Mutta ehkä
naisellakin on taipumus arvostaa kovista ja
haluttavassa miehessä pitää olla hiven tur-
paanvetäjää? Olisiko niillä naarailla, jotka
ovat hurmaantuneet suojelevasti raivostuviin
miehiin - "tosimiehiin", ollut geeniperintö
paremmassa turvassa? Viime vuosisadan mai-
neikkaimmista kylätappelijoista kerrottiin,
että "varsinkin tytöt pitivät heitä arvossa" tai
että "myös tytöt olivat ylpeita sellaisten mies-
ten seurasta" (Haavio-Mannila 1958, 141).
Mestarinyrkkeilijä Purtsi Purhoselta kysyt-
tiin, mitä mieltä hän on naistenmiehen mai-
neestaan (IS 31.8.1996). "Aikanaan se piti
paikkansa. Ajattele nyt, kun nyrkkeilykehan
ulkopuolella istui kolme rivia kauniita naisia.

- Voi sita ihanaa, unohtumatonta nuoruutta!"
Tiedetään myös, että naisten rakastumiset
suosivat leveäharteisia, kapealanteisia ja hie-
man dominoivia miehiä (vn. Campbell 1995).
Aggressiivisuus ei näytä olevan mikään mie-
hisyyden turhanpäiväinen koriste, kuten
vaikkapa parta, joka on ehka tulosta siitä, että
naiset ovat olleet oikullisen viehättvneitä kar-

e Muistan lukeneeni jostakin Martti Haavion tutki-
muksesta, että suomen kielen sana "sankari"juon-
tuu keskiaikaisen pelimanniorkesterin kokoonpa-
nosta: "sankari" (sängare) lauloi, "pukari" (puka-
re) puhalsi pillia ja "keikari" (geikare) vingutti jo-
tain viulun tapaista. Luulenpa, että Sursillien su-
kuun on uinut salaa lukemattomia musikaalisia
geeneja sankareilta, pukareilta ja keikareilta. -
Nykysana "rokkari" on saamassa vastäavaa mie-
histä sisältöä?

r0 Siviilipalvelukseen pyrkivien "vakaumuksen
aitoutta" selvitti viela 60-luvulla eritvinen lauta-

vanaamaisista uroksista.
Vaikka miesten tappeluvalmius joissakin

tilanteissa ei olekaan naisen katseen hiomaa,
niin naisen läsnäololla saattaa olla merkitys-
tä. Olisiko tutkija Hoikkala reagoinut loukka-
ukseen yhtä vahvasti,jos pöydässa ei olisi ol-
lut moko dudeja, joiden edessä kasvojen me-
netys olisi tapahtunut? Olisinko minä luikki-
nut metroasemalla suosiolla syrjemmälle, el-
lei korstojen seurassa olisi ollut lisääntymis-
kelpoisen näköinen nainen? Mies on naisen
katseen orja? Mies kantaa myös mukanaan
jonkinlaista liikkuvaa reviiriä, jonka sisälla
olevia naisia joutuu puolustamaan toisten
miesten mahdollisilta loukkauksilta. Esi-
isämmehän olivat nomadeja ja seurassa ollut
nainen oli todennäköisesti sukulainen tai vai-
mo. Eika itsekkaan geenin kannalta ole ollen-
kaan yhdentekevää, millaisen vieraan miehen
kanssa sisaret, vaimot, aidit tai tyttäret ovat
tekemisissä.ro

Asiaa valaiseva tapaus: tutkija Aarne Kin-
nunen oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta
oli kahden työtoverinsa - nuoria kauniita nai-
sia - kanssa pubissa oluella. Seuraan oli ryh-
tynyt änkeämään "iso känninen korsto" ta-
voitteenaan saada naisseuraa. Tyyppi oli nais-
ten mielestä inhottava, mutta kuten tuonlai-
sessa tilanteessa niin usein käy, ei Aarnen
naisseuralaisten viilentelevä viestitys mennyt
perille. Tilanne tuli kiusalliseksi. Erityisesti
Aarnelle. Hän kertoi kokeneensa, että hänen
olisi pitanyt jotenkin mennä valiin ja että hä-
nen olisi pitänyt sanoa vaikka: "Hei kundi.
Otas vähän iisisti. Koitas tajuta, että nää tytöt

kunta. Vakaumuksen arvioitsijat esittivat pasifisti-
kokelaille psykologisesti ovelia vakiokysymyksia.
Esimerkiksi: "Kieltaytyisitkö kayttamästä vaki-
valtaa, jos joku yrittäisi raiskata sisaresi?" Me sa-
dankomitealaiset mietimme, että kannattaa inttää
sitkeästi: "En kayttaisi väkivaltaa missään tilan-
teessa". Sillä inttäminen saa anojan vaikuttamaan
typerältä tutkintalautakunnan tosimiesten silmis-
sä. Ja koska pasifistinen vakaumus on heidän mie-
lestään typerä, niin vakaumuksesi määritellään ai-
doksi - ja pääset siviilipalvelukseen.
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ei tosiaankaan ole kiinnostuneet sun seurasta.

Voisitsä mennä nyt ihan rauhassa johonkin

muuhun pöytään". Tätä, tai vastaavaa, hän ei

saanut suustaan ulos, koska tajusi, että se

kundi oli vastuuttomassa tilassa ja tuloksena

olisi mahdollisesti ollut tappelu. Aarne arkai-
Ii, pysyi hiljaa - ja hapesi. Neidot eivät edes

huomanneet Aarnen sielunkamppailua. Näin

he ainakin kerloivat.

Jos korsto olisi sattunut kännipäissään

Ioukkaamaan suorasanaisesti tai hypistele-

mään Aarnen seurassa olleita naisia, olisi tap-

pelu ollut vaikeampi välttää. Eräässä televi-
sio-ohjelmassa haastateltiin nuorta miestä,

joka oli kerännyt graduunsa tutkimusaineis-
toa siitä, miltä tuntuu olla nainen. Han oli
pukeutunut itse naiseksi ja lähtenyt naamio-

asussa liikenteeseen (ei ollut Paavo Lipposen

oloinen mies). Han kertoi myös, että muuta-

massa tilanteessa hänen miehiset reaktionsa

olivat paljastaa miehisen sukupuolen trans-

vestiittihahmon sisäIlä. Hänen tarjoamansa

esimerkki oli juuri edellä kuvattua vastaava

tilanne ravintolapöydässä. Legendaarinen

murhamies Matti Haapoia tappoi ensi kerran,

kun joku juopunut häävieras oli sanonut hä-

nen sisartaan rumaksi vasten tytön kasvoja.

Nain han kertoo elämäkerrassaan. Jälkeen-
päin on väitetty, että hän vain "yritti kaunis-

tella" tekoaan keftomalla tarinan siskoon

kohdistuneesta loukkauksesta (Ervasti 1992,

4345). Naisen kunnian puolustamista -
vaikka tappamalla - pidetään siis jotenkin

hyväksyttävänä. Ulkonakotin kohdistuva

loukkaus on naisen kunnialle kova pala, ehkä

kovempikin kuin huorittelu. Ja huora-sanan

käytosta ovat lukemattomat miehet maksa-

neet kalliisti, monet hengellään.

Osa edella esitetyistä ideoista on pikem-
minkin leikittelevia, enka pida tiukasti kiinni
kaikista yksityiskohdista. Ihmisen psykologi-

an tieteellinen tutkimus edellyttää kuitenkin
vastauksia juuri tallaisiin kysymyksiin. Evo-

luutiopsykologit eivät kuvittele selittävänsä

sitä tai tätä kulttuurista instituutiota. Katolis-
ten pappien naimattomuus ei varmasti ole it-
sekkään geenin tuottama instituutio, mutta

eivät ihmisen sosiaaliset vaistot tuota mitään

muutakaan historiallista instituutiota tai kult-
tuuria. On varma, että jo muinaiset hominidit
elivät kulttuurisesti monimuotoista elämää,

oli erilaisia perhe- ja sukulaitoksia jne. Silti
on väärin sanoa, että ihmisen vaistot muodos-

tavat ikään kuin laidat tai vaihteluvälin sille
vapaalle tilalle, jossa kulttuurinen voi kukois-
taa. Evoluutiopsykologit väittävät, että kai-
kessa sosiaalisessa ja kulttuurisessa on aina

mukaan punoutuneena yhteinen ja tunteelli-
nen ihmisluonto, joka siis konstruoi kaikkea
inhimillistä toimintaa - itse asiassa Wester-

marck oli konstruktivisti. Oikeastaan evoluu-

tiopsykologia palauttaa sosiologialle huma-

nistien, filosofien, kirjailijoiden ja satiirikko-
jen monitahoisen ihmiskäsityksen. Siksi on-

kin merkillistä, että yhteisestä ihmisluonnos-

ta ja erilaisiksi hienosäädetyistä psyykkisistä

sukupuolieroista puhuminen herättää toistu-
vasti syytöksen "biologisesta determinismis-

tä". Darwinin kiivaat kriitikot vaivautuvat

kuitenkin harvoin ottamaan selvää, mitä on

determinismi tai mita on biologia.rr

rr Daniel Dennett ehdottaa yhteiskuntatieteen uu-
deksi paradigmaksi seuraavaa korjattua evoluutio-
mallia SSSM:stä (1995, 491): "Whereas animals
are rigidly controlled by their biology, human be-
havicrr is largely determined by culture, a krgely
autonomous system ofsymbols and values, growing
from biological base, but growing indefinitely away
from it. Able to ouerpower or escape biological
constraints in most regards, r:ultures can vary fiom
one another enough so that important portions of
the variance are thereby explained... Learning is
not, a general-purpose process, but human beings
have so many special-purpose gadgets, and learn
to harness them with such versatility, that learning
often can be treated as if it were an entirely me-
dium-neutral and content-neutral gift o[ non-srz-
pidity." Dennettin välitysehdotus on mielestäni
huono, koska siinä kulttuuri "voittaa" tai "pake-
nee" biologian "ahtaista rajoista". - Missä on kult-
tuuri, jonka jokapäiväinen moraali "karkaa"
"määrittämättömästi" evoluution tuottamista mo-
raalisista tunteista? Tai missä on perhelaitos, joka
toimii "'riippumattomasti" j äsentensä keskinäises-
tä kiintymyksestä? Dennett lipsahtaa tarpeetto-
maan kulttuurin ja biologian vastakkain asettami-
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