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P ari vuotta sitten tällä palstalla 
listattiin fi losofi an klassikoiden 
vanhoja ja uusia suomennoksia 

(2/2001). Ehkä yllättävästi, useimmilta 
länsimaisen fi losofi an vaikutusvaltaisim-
milta klassikoilta on olemassa edes jota-
kin suomeksi. Parhaimmassa tapaukses-
sa on ilmestynyt/ilmestymässä (lähes) 
koko tuotanto, kuten Platonin, Aristo-
teleen ja Descartesin Teokset. Joissakin 
tapauksissa suomennokset rajoittuvat 
vähäisiin vaikkei vähäteltäviin otteisiin. 
Puutteista huolimatta edistystä tapahtuu. 
Vuosi 2002 toi tullessaan muun muassa 
Akvinolaisen Summa theologiaen jyke-
vän valikoiman, Baconin Uuden Atlan-
tiksen, Campanellan Aurinkokaupungin, 
Diogenes Laertioksen Merkittävien fi lo-
sofi en elämän ja opit, Emersonin Luon-
non, sekä uusia osia Aristoteleen, Des-
cartesin ja Snellmanin teoksia. Vuosiluku 
2003 (tai ainakin 2004) on painettu tai 
tullaan painamaan mm. Augustinuksen 
Jumalan valtioon (alkupuoli), Gadamerin 
hermeneutiikka- kokoelmaan, La Mettri-
en Ihmiskoneeseen, McIntyren Hyveiden 
jäljillä -teokseen, Marxin väitöskirjaan 
Demokritoksesta, Montaignen Esseiden 
täydelliseen (?) laitokseen, Skinnerin 
Kolmanteen vapauden käsitteeseen ja eräi-
siin Deleuzen, Derridan ja Kierkegaardin 
kirjoitusten suomennoksiin.

Ennakkotietoja tai ainakin huhupu-
heita on kuultu Hegelin Logiikan tietees-
tä, Horkheimerin Järjen eklipseistä, Hu-
men esseistä, Montesquieun  Lakien hen-
gestä, Tocquevillen Demokratiasta Ame-
rikassa ja Vicon Uudesta tieteestä. Viime 
mainitun urakakseen ottaneelle Martti 
Bergerille Kulttuurirahasto myönsi jo-
kin aika sitten apurahan käännöstyö-
hön. Kiitos siitä, sillä ehdottoman mer-
kittävää Giambattista Vicoa (1668-1744) 
ei ole tähän saakka ollut lainkaan suo-
meksi lukuunottamatta lyhyttä passus-

ta Italian kirjallisuuden kultaisessa kir-
jassa (1945). Italialaisen fi losofi an suures-
sa keskuksessa, Napolissa eläneen Vicon 
omaperäinen fi losofi a eroaa siinä määrin 
samaan aikaan pohjoisemmassa synty-
neistä ”moderneista” fi losofi sista esityk-
sistä, että suomennos kaipaa tuekseen 
tavallista perusteellisemman ja seikkape-
räisemmän johdannon ja selitysapparaa-
tin. Esittämättä ei malta olla, että itali-
aksi kirjoitetun Uuden tieteen lisäksi olisi 
hienoa saada suomeksi Vicon kaksi var-
haisempaa ja lyhyempää traktaattia, lati-
nankieliset De nostri temporis studiorum 
ratione (1708) ja De antiquissima italo-
rum sapientia (1710). Näissä hän aset-
taa kuuluisan maksiiminsa ”verum esse 
ipsum factum”. Ihmisolento voi todel-
la ymmärtää vain omia tekojaan ja teke-
misiään eli ”tekoasioitaan”. Jumala puo-
lestaan on luonut luonnon ja ihmisen-
kin luonnonolentona. Ulkokohtaiseen 
havaintoon tai kokeelliseen jäljittelyyn 
(imitaatio) perustuva luonnontieteel-
linen tutkimus ei voikaan ymmärryk-
sen syvällisyydessä päästä ihmistieteen 
tasolle.

J okainen suurten sivistysmaiden 
kirjakaupoissa vieraillut tietää, että 
fi losofi an klassikkokäännöksistä on 

jatkuvasti saatavilla huokeita niteitä, jot-
ka on kuitenkin käännetty ja toimitettu 
parhain asiantuntijavoimin. Saksassa fi -
losofi an harrastajaa hemmotellaan edul-
lisilla ”kaseteilla”, jotka pitävät sisällään 
klassikkojen teosten moniosaisia laitok-
sia. Monesti suuren sivistysmaan kan-
salaisella on myös mahdollisuus valita 
useamman käännöksen väliltä. Kullakin 
kustantajalla on oma yhtenäinen klas-
sikkosarjansa, johon kuuluvien kym-
menien tai jopa satojen teosten selkä-
myksistä muodostuu kirjakaupan hyl-
lystöön kaunis värikenttä. Valitettavasti 

tällaista kirjallista aisti-ilmiötä ei juuri 
Suomessa esiinny. Vaikka varsinkin pie-
net erikoiskustantamot julkaisevat voi-
miinsa nähden kunnioitettavan paljon 
 fi losofi aa, niin aukot jäävät suuriksi ja 
teosten myyntihinnat nousevat korkeik-
si. Moni lukija jää odottamaan alennus-
myyntiä. Sen jälkeen kirjaa ei sitten saa-
kaan kirjakaupasta, vaan sitä täytyy etsiä 
antikvariaateista tai tiedustella kustan-
tajan varastosta. Kaikkia fi losofi sia suo-
mennoksia tulisikin olla jatkuvasti saa-
tavissa, ei hinnalla millä hyvänsä, vaan 
edullisesti ja etsimättä. Ei saa käydä esi-
merkiksi niin, että jo yli kolmensadan 
vuoden ajan merkityksensä säilyttänyt-
tä Spinozan Etiikkaa (1994) ei muuta-
man vuoden perästä enää löytyisi kau-
pan hyllyltä! Nykyisen kirjabusineksen 
nopeatempoisuus ei voi tarkoittaa sitä, 
että Etiikka tai joku muu klassikko tu-
lee ja menee kuin yhdentekevä tendens-
siromaani.

Tällä hetkellä suomalaiset laatukus-
tantajat julkaisevat fi losofi an klassikoi-
ta sulassa sovussa mutta kukin omalla 
tahollaan. Tuloksena on ulkoasultaan 
kirjava joukko suhteellisen kalliita kir-
joja, joista ei vuosien mittaan muodos-
tu yhä suurempaa yhtenäistä värikenttää 
kirjakaupan hyllystöihin tai kassanvie-
rien pyörötelineisiin. Mahdotonta täl-
lainen kehitys ei välttämättä olisi. Suo-
malaiset fi losofi an kustantajat voisivat 
näet yhdistää voimansa ja perustaa yh-
teisen ja yhtenäisen fi losofi an klassik-
kosarjan.1 Siinä julkaistaisiin samantyy-
listen kansien sisällä mahdollisimman 
kattavasti sekä uudet suomennokset et-
tä vanhojen suomennosten uusintapai-
nokset. Kustantajat sitoutuisivat yhdessä 
kirjakauppiaiden kanssa pitämään sarjan 
kaikkia osia jatkuvasti ja maankattavas-
ti saatavilla. Säätiöiden ja julkisen val-
lankin tulisi innostua asiasta ja myön-
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Suomentajan on palveltava kahta herraa

Viimeaikaisessa Peirce-käännöskeskuste lussa voin olla tyytyväinen 
ai na kin siihen, että fi losofi sten kir joitusten suo men taminen moni-
ne on gel  mi neen on noussut huomion kohteeksi. Esi mer kiksi Reijo 
Kupiaisen Heideg ger-suomennos Oleminen ja aika ei virittänyt yhtä 
kiivasta keskustelua, vaikka kyse oli ehkä vieläkin haas tavammasta 
kirjoittajasta ja tuossakin suomennoksessa oli omat ongelmansa.

Viimeksi Peirce-antologia Johda tus tieteen logiikkaan ja muita kir-
joituksia kirvoitti puheenvuoron maisteri Sami Paavolalta ja lisen-
siaatti Mats Berg manilta.1 Mikko Lahtisen, Sami Pihl strömin ja 
Tommi Vehka vaa ran lailla he arvioivat kriittisesti suo men nos työni 
yhtä osaa, vierassanain suo ma laistamista. Työn mo nista ulottu vuuk-
sista nimenomaan tämä on noussut arvosteluissa ehkä suhteetto-
mankin korostuneeseen asemaan ja arvostelu pelottanut lukijoita.

Maist. Paavola ja lis. Bergman ovat oikeassa huomauttaessaan, 
että suo men nosstrategiani ei välttämättä hel po ta luki jan asemaa. 
Tässä suhteessa olen  ottanut Peircen epäystävälli syy den sydämen-
asiakseni: luistavia lau se ra ken teita  mutta pohdituttavia sana valin-
toja. Suomennok seni saattaa muis tuttaa sellaista nykymusiikki sä-
vellystä, jossa kuulijan on vastaan otet tava yht’aikaa sekä koodi et-
tä teos; lu kijan tehtävää on koetettu kuitenkin helpottaa jättämällä 
lähtökieliset kä sitteet mahdollisimman usein näkyviin.

Tilanne on kuitenkin kahtalainen: pääpiirteiltään suomenkieli-
nen  teksti on kevyemmin luettavaa kuin  sellainen, jota vierasperäi-
set ilmaukset  hallitsevat. Kieltämättä suomennokseni lukeminen on 
vaivalloista sellaiselle, joka ei halua luopua aikaisemmasta (joskin vä-
häisestä) Peircen suomentamisen perinteestä tai eng lanninkielisestä 
asiantuntemuspää omas taan. Sellaiselle lukijalle ei suo men nosta ole-
kaan tarkoitettu. Ihan ne lukijani on kiinnostunut suomen kielen 
huomioonottamisesta ja kehit tä misestä ja sen mahdollisuuksien 
myö tä tuntoisesta harkitsemisesta. Kuten esi puheessa totean, suo-
mennokseni ko rostaa lähtötekstin kaunokirjallisia omi naisuuksia – 
tarkkuus ei tie ten kään saisi moisesta kärsiä – ja tutkimus käytössä on 
palattava alkutekstiin. Arvannette, keneltä sanamuoto on lainattu.2

Peircen sanaston latinalaisperäiset termit on suomalaistettu ylei-
semmin kuin kreikkalaisperäiset. Tähän on ollut perusteensa. La-
tinalaisperäiset sanat eivät – ainakaan minun kielitajussani – erotu 
englanninkielisestä lähtötekstistä sellaisiksi vierassanoiksi,  että nii-
den vieraus olisi suomennoksessa välttämättä säilytettävä ja suo-
mennokseen  täl lais ta vuorottelua järjestettävä; sen si jaan kreik-
kalaisperäiset oppisanat, ku ten ty kismi, vieraannuttavat sekä lähtö-
teks tin että suomennoksen  ilmai sua. En olekaan pitänyt järkevänä 
 en kä tar koi tuksenmukaisena, että suo ma lais ta mi nen olisi vietävä 

”aivan joh don mu kai sesti loppuun saakka”.3

Maist. Paavola ja lis. Bergman pääs tävät minut tässä kieltämät-
tä hel  pommalla kuin dosentti Sami Pihl ström,4 joka ensin suosittaa, 
että va kiin tuneita fi losofi sia termejä olisi käytettävä ”edes maltilli-
sesti”, ja sitten moittii minua siitä, että olen tietynasteista maltilli-
suutta noudattanut, kun olen käyttänyt esimerkiksi sa noja logiikka, 
idea, psykologia jne. Ristiriitaisten vaatimusten esittäminen ja ratkai-
sujeni nimittäminen ”väännök seksi” ja ”sot ke miseksi” kertoo emo-
tionaalisesta vas ta rinnasta, mutta moi nen vastarinta voi toki perus-
tua todellisiin syihin. Arvelen kuitenkin emotionaalisten seikkojen 
ehkä osal taan vaikuttaneen siihen, että jotkut kirjan arvostelijoista 
ovat pitä neet sanavalintojani korostuneen hankaloittavina.

Kuten maist. Paavola ja lis. Bergman toteavat, ei tällaisiin on-
gelmiin ole tarjona ehdottoman oikeaa totuutta vaan linjanve-
doista voidaan olla eri mieltä; huomauttaisin, että kyse on usein-

tää tukea myös uusintapainosten otta-
miseen. Olisi tärkeää, että mahdollisim-
man moni jo olemassa oleva suomennos 
pääsisi mukaan heti alussa. Silloin voi-
simme jo muutaman vuoden kuluttua 
ihaillen katsella kauniin klassikkosarjan 
lukuisia niteitä, joissa fi losofi t kauppaa-
vat suuria oppejaan pienellä rahalla ko-
tiin kannettavaksi.

Koska fi losofi an klassikoiden julkai-
seminen on miltei poikkeuksetta talou-
dellisesti vähemmän tuottoisaa toimin-
taa, niin mitään suuria yksityisiä voit-
toja kustantajat eivät yhteistoimintan-
sa myötä menettäisi. Sen sijaan yhdis-
tetyin voimin voitaisiin päivänvaloon 
saada sellainenkin teos tai teossarja, jo-
ta kukaan ei yksin pysty kustantamaan. 
Sarja olisi siis vain yhdistävä loppupiste. 
Muutoin kustannustoiminta jatkuisi ku-
ten ennenkin.

Filosofi sia teoksia käännetään ja kus-
tannetaan ennen muuta siksi, että niitä 
pidetään lukemisen arvoisina kirjoina. 
Suomalaisten ns. pienkustantamoiden 
olemassaolon syynä on epäkaupallinen 
pyrkimys rikastuttaa suomalaista kult-
tuuria. Taloudellinen tuottoisuus tai ai-
nakin tappioiden minimointi on vain 
välineellinen asia, joka luo mahdolli-
suuksia kulttuuriteoille. Jos fi losofi an 
klassikkosarja perustettaisiin, niin tie-
tenkin motiivit olisivat nytkin puhtaas-
ti sivistykselliset. Mahdotonta ei ehkä 
kuitenkaan olisi sekään, että sarja tun-
tuvasti vilkastuttaisi fi losofi sten teosten 
kauppaa. Toisihan näyttävä sarja klassi-
kot huomattavasti paremmin esille kuin 
hajanainen ja kirjava joukko yksittäisiä 
kirjoja, joista useimpia ei edes löydy kir-
jakaupojen hyllyiltä.

Mikko Lahtinen

Viite
1.       Suomalaisten kustantajien aiemmista 

yhteishankkeista käy esimerkiksi 1940- 
ja 50-luvun vaihteessa parinkymmenen 
niteen verran karttunut Aikamme 
kult  tuuri -sarja. Tässä Suomen kulttuuri-
ra haston johdolla toimitetussa sarjassa 
il mestyi yhteiskunnallisesti painottunutta 
tietokirjallisuutta, kuten Emil Öhmannin 
Kieli ja Kulttuuri (Otava 1947), Eino 
Krohnin Henkisen kulttuurimme kohtalo 
(Gummerus 1948), Yrjö Oinosen Kauno-
kirjallisuutemme ja yhteiskunta (WSOY 
1948) ja R. H. Oittisen Työväenkysymys ja 
työväenliike Suomessa (Tammi 1948).
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