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Opettaako historia valtiot ratkaisemaan kriisejään?
Evoluutiobiologi, fysiologi, eliömaantieteilijä, tie-

tokirjailija ja akateemikko Jared Diamond on tullut 
tunnetuksi popularisoiduista tietokirjoistaan. ”Tykit, 
taudit ja teräs” voitti vuonna 1998 Pulitzer-palkin-
non, eikä syyttä: teos esitti hyvin perustellun näke-
myksen siitä, miksi eurooppalaiset valtiot vuosisatoja 
sitten valloittivat ja kolonisoivat muiden maanosien 
silloiset korkeakulttuuritkin, eikä päinvastoin.

Tänä vuonna ilmestynyt ja nopeasti suomennettu 
teos jatkaa samalla linjalla analysoiden valitsemi-
ensa esimerkkikansojen selviytymistarinoita viime 
vuosisadalla, eikä siinä puututa lainkaan Euroopan 
Unionin saati Valkoisen talon nykyisiin johtamison-
gelmiin. Valtiollisten kriisien kohtaamista ja niistä 
selviytymistä tarkastellaan ”uudesta viitekehyksestä, 
avoimesti vertailevasta lähestymistavasta sekä omista 
ja ystävieni elämänkokemuksista syntyneestä pers-
pektiivistä”.

Monitieteellinen näkökulma korostuu, kun esi-
merkkivaltioiden kriisinhallintaa tarkastellaan psy-
koterapiassa käytetyllä 12-portaisella asteikolla. Maa-
kohtaisissa analyyseissa todetaan, miltä osin kipupis-
teiden käsittely näyttäisi olevan kesken.

Seitsemästä esimerkkimaasta ensimmäisenä esi-
tellään Suomi, jossa kirjoittaja kertoo viettäneensä 
useita viikkoja, kertomansa mukaan kieltäkin opis-
kellen jo 1950-luvulla ”vain neljä vuotta siitä, kun 
Neuvostoliitto evakuoi Suomen maaperällä sijain-
neen sotilastukikohtansa”. 

Jared Diamond: 
MULLISTUS -Valtiollisten
kriisien käännepisteitä
o l aV i K a n e r V i s T o

KIRJA-ARVOSTELU

Keskustelut suomalaisten kanssa vain 12 vuotta Val-
vontakomission maasta poistumisen jälkeen sanan-
vapauttamme nakertaneen, mutta ”vapaaehtoisen” 
itsesensuurin aikaan lienevät vaikuttaneet siihen, että 
Diamondin näkemys maamme politiikasta tuosta 
ajasta nykypäivään on paras ja todenmukaisin ikinä 
näkemäni vierasmaalaisen historioitsijan analyysi 
tuosta aiheesta. 

Toki kriitikon tarkka silmä löytää tästäkin tarkas-
telusta pikkuvirheitä, kuten Suomenlinnan rakenta-
misen tarkoitusta ja kultasormuskeräyksen ajankoh-
taa koskevat kohdat; myös nyky-Suomen väkiluku 
on pyöristetty 6 miljoonaksi. Ne eivät häirinne, kun 
kokonaiskuva on onnistunut:
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”Sota oli tuhonnut Suomen infrastruktuurin: 
maatilat olivat jääneet hoitamatta, teollisuuslai-
tokset huoltamatta, kaksi kolmasosaa kauppa-
laivastosta oli tuhoutunut ja kuluneiden, vara-
osattomien kuorma-autojen käyttövoimana oli 
häkäpönttö…”

”Paasikivi ja Kekkonen oppivat tuolloi-
sista virheistä. Heidän mielestään olennaiset, 
ankarat tosiasiat olivat, että Suomi on pieni ja 
heikko maa, joka ei voinut odottaa apua länti-
siltä liittolaisilta”.

”Vaaran vuosina Suomessa kehitettiin uusi 
politiikka Neuvostoliitosta johdetun vallan-
kaappauksen välttämiseksi.” ja ”Suomen tasa-
painoilu yhdisti Neuvostoliitosta riippumat-
tomuuden ja taloudellisen kasvun. Maailman 
mittakaavassa Suomessa tulee aina olemaan 
vähän työntekijöitä, ja he odottavat hyvää 
palkkaa.”

Muiden esimerkkimaiden osalta en pysty-
nyt löytämään edes pikkuvirheitä, kun itse en 
ole käynyt muualla kuin USA:ssa ja ”kylmän 
sodan” (Länsi-)Saksassa. Australian, Chilen, 
Indonesian ja Japanin osalta joudun siis vain 
luottamaan kirjoittajan muistiinmerkintöihin.

Kokonaisuutena kirjoittajan analyysi nyky-
Suomesta on niin mairitteleva, että kirja kan-
nattaa lukea jo pelkästään tämän vuoksi. Kunpa 
itsekin osaisin vielä 81-vuotiaana kirjoittaa 
yhtä kirkkaasti ja laaja-alaisesti!

Tutkittua
Sänkyyn kelpaa kuka vain, mutta puolisoksi 
mies haluaa terävän naisen – Laaja tiede-
artikkeli kertoo, mikä on älyn merkitys 
parinmuodostuksessa

Älykkyyden sanotaan viehättävän meitä vaikkemme 
sitä aina tiedosta. Tämä johtuu siitä, että miellämme 
helposti älykkyyden liittyvän matemaattisiin taitoi-
hin, emmekä tunnista sen tavallisimpia ilmenemis-
muotoja kuten huumorintajua. Huumori kuitenkin 
edellyttää monimutkaista järkeilyä ja ymmärtämistä.

Vuonna 2017 Wienin yliopiston tutkijat pyysi-
vät 150 vapaaehtoista lukemaan mustaa huumoria 
ja tekijät heille tämän jälkeen älykkyystestin. Kokeen 
tulos osoitti, että synkästä huumorista pitäminen 
ennustaa älykkyyttä.

Toinen harvoin tunnistettu älyn piirre on huip-
putason urheilusuoritus. Monet lajit vaativat kovaa 
reaktionopeutta ja nopeaa ajattelua, joilla molem-
milla on vahva tilastollinen kytkös yleisälykkyyteen. 
Kun siis ihailemme huippu-urheilijoita, ihailemme-
kin sitä älyä, joka suoritukseen vaaditaan.

Älykkyyden ja viehättävyyden kytköstä pyrittiin 
etsimään yhdysvaltalaistutkimuksessa, johon osallis-
tui 15000 nuorta aikuista. Heillä teetettiin älykkyys-
testi, jonka jälkeen heidän ulkonäköään arvioitiin 
viisiportaisella asteikolla. Tulosten mukaan vähiten 
viehättävien ryhmän keskimääräinen älykkyysosa-
määrä oli 94,2 ja erittäin viehättävien 100,7. Tämän 
tutkimuksen perusteella viehättävät ihmiset olivat 
myös älykkäitä. 

Älykkyys sekä kauneus periytyvät, joten ajan 
kuluessa älykkäät muuttuvat keskimäärin kauniim-
miksi. Tutkijat uskovatkin kauneuden olevan erään-
lainen hyvien geenien piilomainos. Tutkimuksissa 
on mm. todettu ihmisten kokevan symmetriset kas-
vot kauniina ja symmetrisyys taas kertoo geenien 
hyvästä laadusta.

Länsi-Australian yliopiston tutkimus vuodelta 
2017 paljasti nuorten pitävän haluttavimpana seksi-
kumppanina ihmistä, jonka äo on 120. Tätä korke-
ampi luku ei enää kasvattanut houkuttavuutta. 135 
pisteen kumppani oli kuitenkin tutkimuksessa halut-
tavampi kuin 100 pisteen kumppani. Huippuälykästä 
kumppania kuitenkin vierastettiin.


