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hilip Lieberman on amerikkalaisen
Brown Universityn kognitio- ja kie-

litieteen professori. Hänen teoksensa Eeva
puhui on eräänlainen raportti lähes kolmen-
kymmenen vuoden tutkimusprojektista,
jossa hän esittää fysiologiaan perustuvan
selityksen ihmisen puhekyvylle ja luo sa-
malla kielen teorialle uusia ulottuvuuksia.

Teos jakaantuu esipuheeseen ja kuuteen
lukuun, jotka tekijä on otsikoinut melko
omaperäisesti: Hiiret puhuivat yöllä, Sim-
panssit ja aikakoneet, Se on iso vauva,
Kuolleet miehet ja naiset puhuvat jälleen,
Puhuvat ja ajattelevat aivot sekä Mitä, mil-
loin ja missä Eeva puhui Aatamille ja Aa-
tami Eevalle? Lisäksi teoksen lopussa on
omina lukuinaan  lähdeviitteet, kirjallisuus
ja hakemisto.

Teoksensa lähtökohdat Lieberman esit-
telee esipuheessa Descartesin kuuluisaa
lausahdusta muokaten: puhun, siis olen.
Puhuva ihminen ilmaantui noin 150 000
vuotta sitten Afrikassa ja Lähi-idässä ja
syrjäytti aiemmat Homo erectuksen ja
neandertalinihmisen. Puhekyvyn mahdol-
listavat aivomekanismit ovat syntyneet
evolutiivisessa prosessissa, joka on mu-
kauttanut aivot ajattelemaan ja kielentä-
mään ajatuksia. Kielen kehittyminen edel-
lytti tiettyjä syömiseen, hengittämiseen ja
äänteiden tuottamiseen vaadittavia anato-
misia muutoksia. Kehitys on periaatteessa

analoginen niiden mekanismien kanssa,
jotka saivat aikaan tiikerille raidat ja nor-
sulle kärsän. Ihmiselle evoluutio kehitti ky-
vyn ajatella ja puhua.

Tekijä esittää omat näkökantansa myös
eräisiin ristiriitaisiin kysymyksiin, kuten
ihmisen evoluution monialueellisuuteen ja
kieligeenin olemassaoloon. Lieberman ot-
taa kielteisen kannan Noam Chomskyn
lingvistiseen teoriaan, jossa väitetään, että
ihmisillä olisi syntyessään universaali kie-
lioppi geneettisesti koodattuna aivoihin.

Tutkijat ovat eri mieltä siitä, miten ke-
hittyminen puhuvaksi ihmiseksi tapahtui.
Eeva-hypoteesin mukaan nykyihminen ke-
hittyi noin 150 000 vuotta sitten Afrikassa
ja levittäytyi sieltä Eurooppaan, Aasiaan ja
Australiaan. Siellä se syrjäytti vanhemmat
ihmisten kaltaiset hominidit. Tämän teorian
mukaan kaikilla nykyihmisillä olisi siis af-
rikkalaiset esi-isät. Toisen, niin sanotun mo-
nialueellisen hypoteesin mukaan nykyihmi-
nen olisi kehittynyt paikallisesti eri alueil-
la ja eri aikoina toisistaan riippumatta Ho-
mo erectus -populaatioista, jotka olisivat
levittäytyneet alueille Afrikasta noin mil-
joona vuotta sitten. Lieberman esittää pe-
rusteita edellisen teorian puolesta jälkim-
mäisen kumoamiseksi.

Ihmispuheen äännökset tajutaan Lieber-
manin mukaan pikemmin tavun kuin fonee-
min pituisina yksiköinä. Puheen tuottamis-
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ja ymmärtämisprosessit ovat tavattoman
mutkikkaita, eikä yhdelläkään toisella elä-
vällä lajilla ole sellaista anatomiaa eikä niitä
aivomekanismeja, joilla ihminen tuottaa
puhetta. Nämä syntyivät, kun evoluutio
»nikkaroi» rakenteita, joita alun perin käy-
tettiin toisiin tarkoituksiin. Suun, nielun ja
kurkunpään primaareja toimintojahan oli-
vat hengittäminen ja ravinnon nieleminen.
Niiden rakenne on muuttunut siten, että
niillä on helpompi tuottaa useanlaisia toi-
sistaan helposti erotettavia äänteitä.

Toisessa luvussa Lieberman selostaa
pitkästi tutkimusta simpanssien elintavoista
ja kielestä. Kuvailemalla luvun lopussa
simpanssin kurkunpään anatomiaa, joka on
erilainen kuin ihmisellä, hän johdattelee
lukijan evoluutiossa askelen eteenpäin.

Kolmannessa luvussa Se on iso vauva
Lieberman esittelee ääntöväylän rekonst-
ruktion vertaillen vastasyntyneen ihmisen,
neandertalinihmisen ja aikuisen ihmisen
kalloja ja tekee päätelmiä heidän puheky-
vystään. Suurin ongelma puheentuoton
kannalta on siinä, että neandertalinihmisen
ja vastasyntyneen lapsen ääntöväylän ra-
kenne on sellainen, että kitapurje ei eristä
nenä- ja suuväylää toisistaan kuten aikuisel-
la nykyihmisellä, vaan kaikki äännökset
ovat vahvasti nasaalisia. Tästä huolimatta
Lieberman päättelee, että neandertalinihmi-
set osasivat todennäköisesti puhua, vaikka-
kaan heidän puheensa ei ollut samanlaista
kuin nykyihmisillä.

Neljäs luku Kuolleet miehet ja naiset
puhuvat jälleen jatkaa samaa teemaa. Nean-
dertalilaiset olivat ihmisen puheen evoluu-
tion välivaihe. Nykyihmisellä suu ja nielu
ovat suurin piirtein yhtä pitkät, mutta nean-
dertalinihmisellä suuväylä on paljon pitem-
pi kuin nielu ja siitä johtuu, että hän ei to-
dennäköisesti pystynyt tuottamaan selviä i-
ja u-vokaaleja ja kaikki äänteet olivat na-
saalisia.

Viidennessä luvussa Puhuvat ja ajatte-

levat aivot Lieberman vertaa aivoja tietoko-
neeseen, pohtii afasian ja Parkinsonin tau-
din todistusvoimaa sekä vuorikiipeilyn an-
tia aivojen toiminnan ja kielen tutkimuksel-
le. Hän arvostelee chomskylaista »leluling-
vistiikkaa» eikä usko kieligeenin olemassa-
oloon. Sen sijaan hän päättelee, että vaikka
ihmisaivoissa on ainutlaatuinen hermojär-
jestelmä, joka on sopeutunut säätelemään
puhuttua kieltä, ja vaikka sen perusarkki-
tehtuuri on osa ihmisen geneettistä perin-
töä, kieli ja puhe on opittu yleisillä asso-
siatiivisilla prosesseilla, samoilla, joiden
ansiosta opimme muitakin mutkikkaita
käyttäytymisen piirteitä.

Kuudennessa ja viimeisessä luvussa
Lieberman kertaa vielä modernin Homo
sapiensin ääniväylän anatomian ja selittää,
mitä haittoja on tuonut mukanaan se kehi-
tys, joka on muokannut sen paremmin so-
veltuvaksi puhetta tuottamaan. Varhaisim-
mat nykyihmisen kallolöydöt ovat noin
100 000 vuotta vanhoja. Niiden perusteel-
la voidaan päätellä, että näillä esi-isillä oli
samanlainen ääntöväylä kuin meillä nykyi-
sin elävillä ihmisillä ja että heillä oli myös
puheeseen sopeutuneet aivot ja he puhuivat
kuten me.

Teoksessa on hauskoja anekdootteja,
jotka piristävät paikoin raskasta tyyliä. Tyy-
lin taas puolestaan tekevät raskaaksi toistot
sekä turhat yksityiskohdat että selitykset
tutkijoiden, tutkimusvälineiden tai tutki-
muspaikkojen taustasta. Joissakin kohdis-
sa lukija jää hämmästelemään outoja väit-
teitä, kuten »osa vastauksesta on, että pys-
tymme ajattelemaan, koska puhumme» ja
»jollakin tiedostamattomalla tavalla tie-
dämme, että muut älykkäät olennot olisivat
ihmisiä, jos ne osaisivat puhua». Paikoitel-
len myös pienet huolimattomuusvirheet ja
kankea käännöskieli epätarkkoine ilmauk-
sineen ja outoine lauserakenteineen rasitta-
vat lukijaa.

Kirja sopii pienikokoisena ja pehmeä-
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kantisena hyvin käteen, mutta se olisi voi-
nut olla miellyttävämpi ja esimerkiksi opis-
kelijoita ajatellen paljon käyttökelpoisem-
pi, jos se olisi toimitettu tiiviiksi, pääasiaan
keskittyväksi tietopaketiksi. Se ei lopulta
myöskään sisällä paljoakaan uutta verrattu-
na vuonna 1993 ilmestyneeseen Mikko
Korhosen loistavaan teokseen Kielen syn-
ty, jossa sitä paitsi vaikeat asiat on selitetty
kiitettävän selkeästi koko ajan lukijaa aja-
tellen. Vaikka ihmisen evoluution tutkimus

edistyy koko ajan ja vaikka Lieberman on
ottanut huomioon myös uudempaa, 1990-
luvulla ilmestynyttä tutkimusta,  teoksen
anti jää kaiken kaikkiaan yksipuolisem-
maksi, kalpeammaksi ja vaikeaselkoisem-
maksi Korhosen teoksen monipuoliseen
sisältöön verrattuna. 
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