
Sanojen syntyprobleema 

Tunnettu ja arvossapidetty, laajatietoinen fenno-ugristi BJÖRN COLLIN-
DER julkaisi prof. Julius von Farkasin toimittamassa vuosikirjassa Ural-
altaische Jahrbücher 1956 kirjoituksen „Die Entstehung der Sprache". Samat 
ajatukset hän toi julki myöhemmin aikakauskirjassa Suomalainen Suomi 
kirjoituksessaan „Ihmiskielen synty" (1957 n:o 3, ss. 137—143). Harvoin 
olen suuremmalla mielenkiinnolla ja tyydytyksellä lukenut kielentutkijäimme 
esittämiä ajatuksia tärkeistä periaatekysymyksistä kuin nämä kielen syn-
typrobleemaa koskettelevat artikkelit. En voinut muuta kuin sanoa mielessäni: 
Jo oli aikakin! 

BJÖRN OOLLINDERUI esittämät ajatukset eivät ole meillä Suomessakaan 
uusia, mutta hämmästyttävästi väheksyttyjä. Tämän alan tutkimusta on 
meillä edustanut ja vienyt eteenpäin A H T I RYTKÖNEN, joka väitöskirjaksi 
aiotussa teoksessaan „Eräiden itämerensuomen im-sanojen historiaa", erityi
sesti sen johdannossa, teki syvällisen luotauksen deskriptiivis-onomatopo-
eettisten sanojen luonteeseen ja merkitykseen kieltä luoneena tekijänä (jul
kaistu tekijän itsensä kustantamassa sarjassa Kielentutkimuksen työmaalta 
III , 1940). Ennakkovastustus oli niin suuri (tekijä ei mm. hyväksynyt teoriaa 
im-yhtymän astevaihtelusta), että RYTKÖNEN ei lopulta uskaltautunut 
tavoittelemaan tutkimuksellaan f il. tohtorin arvoa. Hän on jatkanut kuitenkin 
tutkimuksiaan ja monissa julkaisuissaan — mm. lastenkielen alalta — mie
lestäni vakuuttavasti osoittanut, miten sanoja on, jopa rinnakkaisesti toi
silleen vieraissa kielissä, syntynyt luonnonäänien jäljittelystä ja interjektioista, 
silloinkin kun sellainen väri on myöhemmin sanan merkityksestä kokonaan 
hävinnyt. Vain yhden esimerkin mainitakseni hän on edellyttänyt, et tä verbi 
tappaa 'töten', aikaisempi merki tys 'schlagen', pohjautuu ääntä jäljittelevään 
tap-junreen, kuten sanoissa tapella 'sich schlagen' (vrt. esim. taputtaa 'klopfen'). 
Tällaisille selityksille ovat arvovaltaiset tutkijamme vain nauraneet. 

LAURI HAKULINEN ei tosin Rytkösen tavoin ole koettanut tunkeutua 
„syntyihin syviin", mut ta hän on väitöskirjassaan „Über die semasiologische 
Entwicklung einiger meteorologisch-affektivischen Wortfamilien in den ost
seefinnischen Sprachen" (Studia Fennica 1933) ansiokkaasti valaissut eräiden 
tavallisten sanojen yhteenkuuluvaisuutta deskriptiivis-onomatopoeettisiin 
sanaperheisiin. Mainitakseni taas vain yhden esimerkin, hän yhdisti aamu 
'Morgen' sanan verbiin haamottaa, häämöttää 'schimmern, dämmern'. Vaikka 
HAKULINEN oli perustellut äänteellistä puolta myös „nuorgrammaattisin" 
millimetrimitoin (esim. katodissimilaatiolla huomen-haamu >• huomen-aamu), 
ei etymologiaan uskottu, ja koko väitöskirja oli tällaisten itsenäisten kannan
ottojen vuoksi jo aivan hylkäämisen partaalla. Kuvaavaa, e t tä TOIVONEN 
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on Suomen kielen etymologisesta sanakirjastaan jät tänyt Hakulisen aamu-
selityksen kokonaan mainitsematta, niinkuin muidenkin tutkijain omasta 
mielestään „mahdottomat" etymologiat.1 

Niin et tä BJÖKN СОЬЬШБЕШП mainittu mielipide sanojen syntyproses
sista oli erinomaisen tervetullut. COLLINDEB, huomattaa, et tä juuri suomen 
kieli (tosin myös ainakin lähemmät sukukielet) tarjoaa mitä kiitollisinta 
materiaalia tämän kysmyksen tutkimiselle. Hän on ilmeisesti oppinut paljon 
Rytköseltä (jonka nimenkin hän, Hakulisen nimen ohella, mainitsee),2 ja 
RYTKÖNEN puolestaan, muutenkin ansioitunut, on tietojensa pohjan saanut 
k e n t t ä t y ö s t ä , kerätessään erään savolaismurteen perinpohjaisen sa
naston. J a kenttätyötä (tosin enimmäkseen lapista) on Collinderillakin run
saasti takanaan. Silloin parhaiten joutuu tekemisiin myös niiden psykologisten 
faktorien kanssa, jotka luovat uusia sanoja joko hämärästi entisten pohjalta 
tai aivan „tuulesta", ja sitenhän niitä on luotu kielen alusta alkaen, vaikka 
vertaileva historiallinen tutkimus vain harvoissa tapauksissa kykenee sen 
osoittamaan. 

COLLINDEE, on ottanut valaisevan esimerkin saksan sanasta lachen 
(gootin hlahjan), josta tanskassa on tullut le, samoin ruotsissa, mutta mer
kityskin muuttunut vain 'hymyilemiseksi'. Ainakin yhtä antoisia olisivat 
olleet suom nauraa 'lachen' ja hymyillä 'lächeln'. Kumpikaan ei e n ä ä 
vaikuta luonnonääniseltä, mut ta kun tiedämme, että naura- < nakra- (-kr-
yhä vepsä-karjalan kielipiriirissä, vatjassa, eteläeestissä ja liivissä), niin tuskin 
meidän tarvitsee epäillä, ettei sana olisi ollut naurun ä ä n t ä jäljittelevä. 
On edelleen muistettava, et tä hymy kuuluu verbiin hymistä, joka on hiljaista 
ä ä n t ä kuvaava sana, ja Agricola puhuu peräti pasunan pyterästä hymystä =* 
torven sekavasta äänestä. Sanat hymy, hymistä ovat vain toisinto sanoista 
humu, humista, esim. metsä humisee, metsän humu. Pienellä äänteiden vaih
telulla, mikä tämäntapaisissa sanoissa on — kaikkialla — yleistä, saadaan 
lukemattomissa tapauksissa esiin äänen erilainen laatu ja senmukaiset 
merkitys vivahdukset, esim. kohista, kahista, kuhista, kihistä, tohista, tuhista, 
suhista, sähistä, sihistä, puhista, pihistä, päristä, pöristä, piristä, lorista, liristä, 
torista, täristä, tiristä, murina, myrinä, surina, hurina, hyrinä jne., ja niin saman
tapaista muotoa kuin merkitystä voidaan usein seurata sukukieliin saakka. 
Mutta esim. tora 'riita' kuuluu ilmeisesti verbiin torista 'pitää pahaa, tori-
sevaa ääntä' , ja sama sana merkitsee vepsässä peräti 'sotaa' (tora), ja verbi 
toraita, toraidan 'sotimista', mikä antaa aihetta etsiä sodallekin ('Krieg') jotain 
samanlaista alkuperää, jolloin ei tarvitse säikähtää sitäkään (ja tämä koskee 
kaikkia vastaavanlaisia tapauksia), jos eri sukukieliini verrattaessa muodot 
eivät vastaa äännehistoriallisesti tarkasti toisiaan, eivätkä aivan tarkasti 
merkityksetkään, kun esim. kuulo- eli auditiivinen kuva on muuttunut näkö-
eli visuaaliseksi kuvaksi, kuten juuri hymystä puhuttaessa. Niinpä suom. 
täristä 'zittern, schüttern' on vain silminnähtävää tai tunnettavaa tärinää, 
mutta eestissä alkuperäisempää korvin kuultavaa räminää tai helinää (moö-

1 Sensijaan siellä aamu on — ei tosin ensi kertaa — yhdistetty sanaan ammoin 
'vor langen Zeiten', mikä on perustunut Agricolan aamut 'ammoin' sanaan, joka var
masti ei ole muuta kuin yksi Agricolan runsaista eestiläisyyksistä (eest. amut 'ammoin') 
ja lisäksi kaukana 'Morgen' merkityksestä. 

2 Tämän tunnustuksen hän oli kirjeessään antanut myös Rytköselle itselleen 
edellä mainitun tutkimuksen ilmestyttyä, eikä hän ole sitä salannut keskusteluissa, 
joita minulla on joskus ollut hänen kanssaan. 
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kade tärin 'miekkojen räminä, kalske, helinä'). J a suomen väristä 'zittern'. 
Senkin näemme tai tunnemme, mutta vepsässä se on alkuperäisempi ääntä 
kuvaava 'itkeä, parkua' (laps värizob 'das Kind weint'). Suom. nukkua 
'schlafen' näyt tää aivan normaalisanalta. Jo kansanomainen nukuin makaa
maan 'ich schlief ein; ich begann zu schlafen' vie alkuperän jäljille, ja eestin 
tukkuda (n- ~ t-i) 'dusen', suom. ' torkkua' näyt tää selvästi sanan alkupe
räisen deskriptiiviluonteen; suom. torkkua 'dusen' on ollut merkitykseltään 
'horjahdella', 'schwanken, wackeln'. 

Palatakseni vielä hymisemiseen ja hymyyn, niin eestissä kyllä on ümiseda 
'hymistä, puhua epäselvästi', mutta suom. 'hymyillä, hymy' on naeratada, 
naeratus (<C nakrahta-, siis kuten saks. 'lächeln'). Sen rinnalla on tavallinen 
vähän jämeämpi mutta äänetön muhehmine (sana näkyy ihme kyllä W I E D E -

MANNin sanakirjasta puuttuvan), jota vastaa suomen äänekäs mukaileminen, 
momentaanisesti myhähtäminen (voivat olla metateettisia muotoja humusta 
ja hymystä, vrt. typerä у pyterä yms.)3. 

Miten hienosti merkitykset voivat kehittyä, osoittaa myös esim. suom. 
tuhma ja tyhmä, joissa merkityksen pohjana on ollut eest. tuhm ' t rüb, dunkel' 
(esim tuhmad silmad 'sameat silmät', aken on tuhm 'ikkuna on samea, likainen'; 
WiEDEMANNilla — taas kuvaavaa — myös tuhme, tuhvakas, tuhn, tuhmijas 
ym.). Kirjasuomessa — tosin eräiden sekamurteiden esikuvan mukaan — 
on tyhmä 'dumm, einfältig', mutta tuhma alkaa olla vain 'unartig' (esim. 
lapsi on tuhmana). Eestin merkitystä vastaa suomessa läheisesti tahmea, 
tällaisten sanojen tavanomaista vokaalivaihtelua. J a suom. ruma 'hässlich, 
unschön', mutta sen variantti rymä on jo pieni kirosana; eest. johdannainen 
rumal 'dumm'. Tällaisissa tapauksissa voidaan vain tarkasti tutkimalla päästä 
selville siitä, onko sanan takana mahdollisesti ollut äänen jäljittely vai 
joitakin deskriptiivisanojen tukikohtia. 

Koska oli puhe nauramisesta ja hymyilemisestä, niin tulkoon maini
tuksi myös i t k e m i s e n moninaisia ilmauksia, esim. eest. nutma 'weinen', 
mutta sama verbi vepsässä ilmaisee koiran haukkumista (koir nutdb 'der 
Hund bellt', liivissä pin иЫав), niin et tä sana eestissä on alkuaan merkin
nyt vain kovaa, v äänekästä itkua, koiran ulvomista muistuttavaa, samoin 
kuin liivissä räukkd tai vepsässä edellä mainittu väristä tai voikta, voikan, 
jonka takana on tuskaa ilmaiseva interjektio voi, voih! Hiljaisempaa itkua 
merkitsee Hiv. iik§, itkun ja sitä kai on merkinnyt myös eteläeestin ikke 
(<C itke-) ja suom. itkeä. 

Äänekästä valittelua ilmaisee suom. voihkaa (veps. voikta ' i tkeä'). 
Miten epälukuisissa tapauksissa onkaan juuri i n t e r j e k t i o synnyt
tänyt verbejä ja uusia sanaperheitä! Mutta miten kauas merkitys on voinut 
hämärtyä, osoittaa esim. eestin verbi puhkama 'levätä', 'ruhen', puhkus 
'lepo', 'Ruhe'. Suomalainen ei voi oudokseltaan olla hymyilemättä nähdessää-
esim. hautaristissä kirjoituksen Puhka rahus 'lepää rauhassa' tai lukiessaan, 
et tä esivanhempien luut puhkavad haudassa, sillä mieleen tulee hyvin äänekäs 
toimitus (puh!, äh!, puhkaa, ähkää 'stönen, ächzen'). Jopa sellainen normaa-
lisana kuin suom. puhua 'sprechen' on tunnetusti samanlainen, ääntä ilmai
sevaa alkuperää. 

Lintujen nimet perustuvat, niinkuin tunnettua, suurimmaksi osaksi 
lintujen äänen jäljittelyyn, mikä on joskus johtanut samantapaisiin nimiin 

3 Ja eikö liene samanlaista lähtöä unkarin nevet, alk. mevet, mövet, wog. möväl-, 
(ks. BÁBCZI GÉZA, Magyar szófejtő szótár). . 
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toisilleen vieraissakin kielissä. Ei siis erikoista ihmettä siinä, että kielten 
muitakin äänenjäljittelystä syntyneitä sanoja on sattunut eri kielissä lähes 
samanlaisiksi, eikä niiden siis tarvitse olla lainaa kielestä toiseen. 

COLLINDER tähdentää ehkä liiaksikin y k s i l ö n merkitystä kielen 
alkuperäisessä luomistyössä. Kyllä kai sittenkin samanlaiset kuulo- ja näkö
aistimukset ja niiden vienti kieleen on samanaikaisesti päässyt tapahtumaan 
myös yhteisöjen keskuudessa. Ei silti ole kiellettävissä, että yksilön sana-
keksinnöt leviävät, jopa nopeasti. COLLINDER muistuttaa, miten kaasu 'Gas' 
on syntynyt ja levinnyt, samoin maisteri Johannes Aavikin tietoisesta sanojen 
luomista eestin kirjakieleen. Näitä nyt ei kylläkään sovi verrata kansanih
misten kielelliseen luomistyöhön, jossakin määrin Aavikin keksintöjä, sikäli 
kuin ne ovat olleet vaistonvaraisia, mitä ne suurelta osalta eivät ole olleet.4 

Täytyy erikoisesti tähdentää sitä seikkaa, että alkuaan äännemaalauk-
sellisten sanojen väri on todennäköisesti u s e i m m i n hävinnyt, niistä 
on tullut aivan ,,normaalisanoja" (kuten jo mm. eest. puhkama 'levätä' osoitti). 
Pahempi, e t tä vaikka sen voi usein aavistaa, sitä on vaikeampi niinkuin 
sanotaan „todistaa". Tuollaisten sanojen ulkonaisena tunnusmerkkinä on 
useinkin äänteellinen h o r j u v u u s (vrt. esim. nukkua ~ tukkuda yllä), 
ja vaikka merkitys ei tekisi estettä, niin niinsanottu „kriitillinen tu tk i ja" 
hylkää vertailuissaan pientenkin äänteellisten vaikeuksien vuoksi niiden 
yhteenkuuluvaisuuden. Jos taas äännemaalauksellinen väri on selvästi 
havaittavissa, niin etymologian tutkija merkitsee yksinkertaisesti „onomatop." 
tai ,,deskr." — ja sillä kuittaa koko asian, ikäänkuin sellaisia sanoja ei kävisi 
vakavasti käsitteleminen, ikäänkuin kaikki sellainen olisi nuorta ja tilapäistä. 
Eihän se toki aina ole sellaista, niin paljon kuin, varsinkin luontoa lähellä 
olevilla kansoilla, tilapäistä tällä alalla yhä syntyykin, jolloin hyvin haluk
kaasti tar tutaan kielessä ennenolemattomiin, hanakimmin vieraista opittui
hin äänteisiin äänneyhtymiin (esim. g, d, b, ts, kr jne. sanan alussa). Tämä 
tendenssi on saattanut viedä samanlaisiin tuloksiin eri tahoillakin. Kun 
E. N. SETÄLÄ uraa uurtavassa ja aina muistettavassa nuoruuden opukses
saan „Yhteissuomalainen äännehistoria" s. 3 varovasti päättelee, että soin
nillinen klusiili g, d, b olisi sanan alussa ehkä esiintynyt jo kantasuomessa, 
perustelee hän päätelmäänsä sillä, että pari marjannimeä vepsäkarjala-aunuk-
sessa ja toisaalta liivissä on g-, b- alkuisia: vepsän дагЪол, liivin gärban == 
suom. karpalo 'Moosbeere', veps. Ьол, Hiv. buolgäz, suom. puola, puolukka 
'Preiselbeere'. Tämä samankaltaisuus ei kuitenkaan ole muuta kuin rinnak-
kaisesti vaikuttaneen tendenssianalogian tulosta: kun g, d, b oli vieraasta 
vaikutuksesta joutunut näiden kielten fonologiseen systeemiin, tunkeutuivat 
ne erinäisissä tapauksissa k, t, p: n paikalle myös omiin sanoihin, varsinkin 
sellaisiin, jotka tyyliarvoltaan ovat hellittelysanoja. Todistettavasti on myös 
l a s t e n k i e l i jät tänyt perintöään normaalikieleen, omituisia muotoja ja 
uusia sanojakin synnytettyään. 

Jokaista kieltä • varhaisimmista ajoista asti ovat rikastuttaneet l a i 
n a s a n a t . Jos tutkijan on onnistunut kuoria ne pois (onhan niissäkin myös 

4 COLLINDER ottaa näytteeksi vain sanan relv 'ase' (ennen sojariist). Jokainen 
huomaa, että analogiaa on tarjonnut revolver, eikä Aavik itsekään sitä ole salannut, 
mutta sellaiset kuin taunida ' tuomita' (ennen hukka maista), naasida 'palata' (ennen 
tagasi tulla) ja kymmenet muut ovat syntyneet vain tyhjiä, käyttökelpoisia foneemeja 
etsien. Lyhyessä ajassa niistä on tullut eestin kirjakielen omaisuutta, jota valuu kansan
kieleenkin. 
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äännemaalauksellista ainesta ja kontaminaatiota omaan sanastoon) ja jos 
hän lisäksi jotenkuten aavistaa, mikä osuus omassa sanastossa on yksityis
kohdin ottaen ollut äännemaalauksella (mikä tutkimuksen nykyisellä asteella 
on vain vastaisuuden toive), jää joka tapauksessa runsas joukko ikivanhoja 
sanoja, joiden alkuperästä ei voi sanoa mitään. Miten on syntynyt esim. 
sellainen sana kuin jalka 'Fuss' ? (Se sana on CoLLiNDEidllakin kummastelun 
aiheena.) On kuitenkin kysyttävä, onko se aikoinaan kuulunut edes ns. kan
tasanoihin. Jos se on ollut johdannainen (vrt läheisiä selkä, niska), niin voi
daan — sikäli kuin koskaan voidaan — päästä perille sanan alkuperäisestä 
luonteesta vain tutkimalla „ juurta" jal- ja tietenkin sen oletettavaa sana
perhettä, alkumuotoa ja merkitysassosiaatioita. On myös otettava selvää, 
mikäli mahdollista, siitä, miten mikin käsite om ilmaistu vieraissa kielissä 
ja mitä sen alkumerkityksestä mahdollisesti on saatu selville, vaikka ety
mologisten sanakirjain tekijät vain kouraantuntuvissa tapauksissa vaivautu
vat ajattelemaan alkumerkityksiä, tyytyen vain sanavertailujen rekisteröintiin. 

Lisäksi vielä eräs tärkeä näkökohta. Eihän ole useinkaan varmaa, 
eikö jokin nomini, joka varmasti n ä y t t ä ä kantasanalta, olekin aikaisem
masta v e r b i s t ä abstrahoitu. Ajattelen esim. sanaa huuli 'Lippe', jonka 
tapaamme kaikista lähisukukielistä. Onhan sekin j o t e n k i n syntynyt, ei 
taivaasta t ipahtanut. On arvatenkin ollut jokin v e r b i , joka on kuvannut 
huulilla synnytettävää ä ä n t ä , viheltämistä,maiskauttamista (esim. *huultaa), 
josta abstrahoittiin huuli, kuten on irronnut eestin toinen 'huulta' merkitsevä 
sana mokk ( < mokka) verbistä mokeldama (jollei tämä ole denominaali) 'die 
Lippen bewegen', mokutama 'meckern, stottern', suom. mokottaa, olla mököt
tävin huulin 'mit zusammengezogenen Lippen'. 

Omat kokemukseni semantiikan tutkijana ovat vieneet minut siihen 
päätelmään, e t tä ainakin kantasuomen sanastossa on ollut yllättävän paljon 
sellaista, mikä suuremmalla tai pienemmällä varmuudella on näytettävissä 
äännemaalauksen synnyttämäksi. Siitä johtuu olettamukseni — sanottakoon 
sitä vaikka työhypoteesiksi —, että samalla tekijällä on myös kielen alku-
luomuksessa ollut määräävä osuus. Sanoja on syntynyt ja kuollut, eri suku
kielissä elämään jääneissä ta i niissä syntyneissä on paljon äänteellisiä variant
teja, tuollaisten sanojen luonteen mukaisesti. Siitä johtuu, et tä se sanasto, 
joka „tieteellisellä tarkkuudella" on osoitettu suomalais-ugrilaiseksi tai 
uraalilaaiseksi, on suhteellisen niukka. Joku sanoo, että tästäkin varmana 
pidetystä on runsaasti pois karsittavaa. Minä puolestani uskoisin, et tä moni
puolisemman tutkimuksen edistyessä tämä yhteinen sanasto tulee päinvastoin 
huomattavasti suurenemaan, niin vaikeaa kuin tuon vuosituhansien takaisen 
kantakielen rekonstruointi onkin, eikä vähimmin sen vuoksi, e t tä samat 
predispositiot ovat myöhemmin aiheuttaneet paralleelista kehitystä sisar-
kielissä. 

En ollut aikonut näitä ajatuksiani panna paperille ennenkuin joskus 
toiste, jolloin olisin kysymystä voinut perinpohjaisemmin käsitellä ja moni
puolisemmin asian ytimeen käyvillä esimerkeillä valaista. Kun sydämeni 
ääni kuitenkin käski muistamaan arvokkaan elämäntyön suorit tanutta 
tiedemiestä ja ystävääni В е к е Ö d ö n i ä hänen merkkipäiväkseen toimitetta
vassa julkaisussa, en voinut vastustaa kiusausta, vaan tar tuin viittaukseno-
maisesti tähän vaikeaan probleemaan, yhtyen suurin piirtein В JOEN COLLIN-
DEEin kielen synnystä esittämiin ajatuksiin. 

Helsinki LAURI КЕТТТШЕК 






