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V ihdoin saamme luettavak-
semme suomennettuna 
Ferdinand de Saussuren 

Yleisen kielitieteen kurssin. Tätä on 
odotettu, eikä turhaan, sillä teos 
on nautittava ja suomennos erin-
omainen.

Kurssi on kielitieteen, struktura-
lismin ja semiotiikan merkkipaaluja. 
Teos on innoittanut lukuisia seu-
raajia, tulkitsijoita, kriitikoita ja 
opiskelijoita jo liki sadan vuoden 
ajan. Se on tuonut keskusteluun 
joukon käsitteitä ja erotteluja, joiden 
avulla kielen ilmiötä tarkastellaan. 
Suomennos vakiinnuttaa jo käytössä 
olleista käännöksistä esimerkiksi 
termit erotteluille ”kieli” – ”kielen 
käyttö” – ”puhunta”, ”merkki” – 
”merkitsijä” – ”merkitty”, ”syntag-
maattiset suhteet” – ”assosiatiiviset 
suhteet”.

Keskustelu teoksen ympärillä 
jatkuu edelleen. Sen vaikutuksesta 
eri tieteiden tai suuntausten välillä 
väitellään puolesta ja vastaan. Oman 
lisänsä keskusteluun tuovat erilaiset 
tulkinnat siitä, mitä Saussure oikein 
sanoi tai tarkoitti. Syynä tähän on 
osaltaan kirjan syntyhistoria.

Mies ja kolme kurssia
Ferdinand-Mongin de Saussure 
(1857–1913) syntyi Genevessä kuu-
luisaan luonnontieteilijäsukuun. 
Hänen opintonsa suuntautuivat 
kielentutkimukseen, erityisesti in-
doeuropeistiikkaan. Aloitettuaan 
opintonsa Genevessä hän siirtyi 
Leipzigiin, jossa valmistui tohto-
riksi. Saksasta Saussure suuntasi Pa-

riisiin, jossa toimi École pratique 
et normalen opettajana ja Pariisin 
kielitieteellisen yhdistyksen apulais-
sihteerinä. Vuonna 1891 Saussure 
palasi Geneveen itseään varten 
perustettuun ylimääräisen profes-
sorin virkaan. Vuosina 1907–1911 
hän piti kolme yleisen kielitieteen 
kurssia, jotka toimivat käsillä olevan 
teoksen lähtökohtana.

Kurssien osallistujien muis-
tiinpanoista Saussuren kollegat 
Charles Bally (1865–1947) ja Albert 
Sechehaye (1870–1946) toimittivat 
teoksen postuumisti Albert Ried-
lingerin avustuksella. Kumpikaan 
toimittajista ei ollut itse osallistunut 
kursseille, ja Riedlingerkin vain kah-
delle ensimmäiselle (Sechehayen 
vaimon, Margueriten, muistiin-
panot kolmannelta kurssilta tosin 
ovat yhtenä lähteenä, mutta hänen ei 

mainita avustaneen toimitustyössä). 
Muiden muistiinpanojen viisi tekijää 
ovat kukin seuranneet vain jotakin 
kolmesta kurssista.

Kurssien sisällöt poikkesivat toi-
sistaan. Samaten Saussuren käyt-
tämät termit ja käsitteet selvästi 
muuttuivat kurssista toiseen. Taus-
talla on hänen tuskastuneisuutensa 
kielentutkimuksen kohteen identi-
teettiin. Hän hyökkää ajoittain an-
karastikin sitä sekaannusta kohtaan, 
että kieltä pyritään tarkastelemaan 
samanaikaisesti eri lähestymista-
voilla. Erityisesti hän vaatii, että 
kielen ajallisen ja historiallisen tar-
kastelun täytyy pysyä erillään staat-
tisesta, synkronisesta kielen kulloi-
senkin tilan tarkastelusta.

Synkronisessa tilassa Saussure 
näkee kielen ”merkkien” järjes-
telmänä, joka on oleellisesti erojen 
järjestelmä, vailla substanssia, joka 
kantaisi kvaliteetteja. Samaten 
merkit eivät muodosta mitään an-
nettua vaan konstituoituvat kahden 
toisilleen välttämättömän puolen, 
”merkitsijän” ja ”merkityn” vuoro-
vaikutuksesta.

Ensimmäisellä kurssillaan 
Saussure käsitteli lähes yksinomaan 
diakronista lingvistiikkaa tuohon 
aikaan tutun terminologian avulla. 
Sitä vastoin heti toisen kurssin 
alussa puututtiin kielen tutkimuksen 
yleisiin ongelmiin, jotka tuntuivat 
saaneen Saussuren siinä määrin val-
taansa, että johdannoksi tarkoitettu 
osa venyi aina marraskuusta 1908 
tammikuun lopulle 1909. Loppuosa 
kurssista käsitteli indoeuropeistiikkaa 
yleiseen kielitieteeseen johdattavana. 
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Viimeisen kurssinsa Saussure jakoi 
kahteen osaan käsitellen kieliä ja 
kieltä – alkuosa kosketteli lähinnä 
diakroniaa, ja vain puolisen tusinaa 
luentoa oli omistettu staattiselle 
lingvistiikalle ja kielelle, vaikka tämä 
osuus on Saussuren omaperäisintä 
antia kielen ja semiotiikan tutkimuk-
selle.

Toimittajat päätyivät ratkaisuun 
koota kolmesta kurssista jäsentynyt, 
systemaattisesti etenevä koko-
naisuus silläkin uhalla, että he häi-
vyttäisivät Saussuren luentojen et-
siskelevän, pohdiskelevan luonteen.
Tämä on sittemmin johtanut lo-
puttomaan ymmärrysten ja väärin-
ymmärrysten suohon. Tämä tosin 
myös pitää keskustelun Saussuren 
ympärillä elossa ja vireänä uusien 
lähteiden ja tulkintatyökalujen il-
mestyessä saataville.

Käännös
Julkaistun käännöksen ehdottomana 
ansiona on sujuva kieli. Tommi 
Nuopposen käännös tekee kunniaa 
Saussuren ilmeisen selväsanaisille  
luennoille, jotka eivät tarttuneet aka-
teemisen kielenkäytön kiemuroihin, 
vaikka käsiteltävät aiheet olivatkin 
osin hyvin monivivahteisia. Tähän 
on varmasti osaltaan vaikuttanut 
se, että hänen kuulijansa olivat ko-
keneita kielentutkijoita ja tunsivat 
aikansa keskustelua. Nykypäivän lu-
kijalla ei kuitenkaan välttämättä ole 
tätä etua puolellaan, joten ajoittain 
lukija kaipaisikin viitteitä avukseen. 
Ala- tai loppuviitteiden puute lisää 
kirjan luettavuutta, mutta asiaa tun-

tematon voi uteliaisuuden herättyä 
jäädä paikoin hämilleen.

Viitteiden puute on ehkä siksikin 
outoa, että tarjolla olisi esimerkiksi 
Tullio De Mauron erinomaisen pe-
rusteellisesti viitteistetty ja kommen-
toitu italiannos, jonka ranskalaisesta 
laitoksesta onkin tullut Kurssin ny-
kyinen standardieditio. Vastaavasti 
käytössä on Rudolf Englerin mas-
siivinen Edition critique (joka on 
toiminut Nuopposen käännöksen 
pohjana). Se sisältää ne lähteet, joista 
julkaistu teos on koottu.

Eräs käännöksen ratkaisu 
hieman kummeksuttaa. Selvästi 
tekninen termi langue suomen-
netaan kieleksi tai kielen järjestel-
mäksi. Ranskan kielessä Saussure 
on kyennyt selkeästi osoittamaan 
määräisellä artikkelilla, milloin hän 
puhuu kielestä erityismerkityksessä 
la langue – suomesta tämä mahdol-
lisuus puuttuu. Aiemmin la langue 
onkin käännetty milloin ”Kieli”, 
milloin ”kieli”, milloin jopa jätetty 
kääntämättä, jotta ero tulisi selväksi. 
Nuopposen suomennos kuitenkin 
onnistuu mielestäni etupäässä hyvin 
erottamaan toisistaan kielen yleensä 
ottaen ja Saussuren tarkoittaman 
synkronisen kielitieteen tutkimus-
kohteen.

Sitä vastoin joukko muita 
termejä jätetään vieraskieliseen 
asuunsa. Esimerkiksi ”arbitraarisuus” 
– olisi ollut kiinnostavaa tietää 
kääntäjän kannanotto siihen, onko 
kyseessä ”sattumanvaraisuus” vai 
”mielivaltaisuus”. Toisaalta tämäkin 
muoto on vakiintunut käyttöön, 
mutta onko esimerkiksi ”apertuura” 

perusteltua jättää suomentamatta 
”avaumaksi” tai ”epookki” ”aika-
kaudeksi”? Ongelmana on erottaa 
Saussuren tekniset termit muiden 
alojen termeistä.

Esipuhe
Viitteiden puutteen korvaa laaja, pe-
rusteellinen filosofian tohtori Carita 
Klippin esipuhe, jossa hän sijoittaa 
erinomaisesti Saussuren ja tämän lu-
ennot aikalaiskeskusteluun kielentut-
kimuksen kentällä. Klippin huomiot 
nuorgrammaattisesta koulukunnasta 
ja Franz Boppista tuovat tarvittavaa 
lisävalaistusta siihen ankaruuteen, 
jolla Saussure tuntuu hyökkäävän 
vallitsevia kielentutkimuksen sekaan-
nuksia kohtaan.

Klippi käyttää myös hyväkseen 
uusimpia Saussuren elämäkertaan 
ja pidettyihin kursseihin liittyvää ai-
neistoa, mikä kiinnostanee ainakin 
osaa lukijoista. Varsinkin Saussuren 
elämän loppupuoli on herättänyt 
ymmärrettävästi uteliaisuutta lähde-
aineiston puuttuessa. Olettaisin, että 
Klippin esipuhe saattaa vielä meil-
läkin synnyttää keskustelua esimer-
kiksi syistä, miksi Saussure lähti Pa-
riisista, ja muista vastaavista tiedoista.

Vastapaino on tehnyt kult-
tuuriteon julkaistessaan vihdoin 
suomennoksen tästä innoittavasta 
teoksesta. Pohdinnoillaan Kurssi va-
kuuttaa lukijansa inhimillisen kielen 
suunnattomasta moninaisuudesta ja 
sen tarkastelutapojen runsaudesta. 
Täten kirja löytänee paikkansa tä-
mänkin julkaisun lukijoiden hyl-
lystä.


