
28   niin & näin  2/2012

kolumni

Palaan viime vuonna niin & näin -lehdessä1  
esittämääni Ludwig Wittgensteinin Tracta-
tuksen ensimmäisen lauseen suomentamiseen. 
Tähän minut sai ryhtymään lyhyt keskus-
teluni Tommi Uschanovin kanssa Helsingin 

kirjamessuilla viime syksynä. Hänestä kirjoituksessani 
esittämäni, järjestyksessä toinen käännökseni on parempi 
kuin ”lopulliseksi” tarjoamani. Lause Die Welt ist alles, 
was der Fall ist on toisessa käännösversiossani: ”Maailma 
on kaikkea, mikä tapahtuu.” (Tätä myöhempi suomen-
nokseni oli: ”Maailma on kerta kaikkiaan sellainen kuin 
se on.”)

Marraskuun puolivälissä tukholmalaisessa hotellissa 
päätin miettiä asiaa vielä uudestaan. Jokin tuossa ”mikä 
tapahtuu” -versiossa on vielä puutteellista. Siitä puuttuu 
saksan Fall-sanan arkipäivän ulottuvuus. Niinpä suo-
mensin sen vielä kerran, ja nyt se kuuluu: ”Maailma 
on kaikkea, mikä sattuu ja tapahtuu.” Suomen kielen 
ilmaisu ”sattuu ja tapahtuu” sisältää sekä huolettoman 
huomautuksen ”sellaista sattuu” kuin myös asiallisen to-
teamuksen ”tämä tapahtuu”.

Päätin kysyä takaisinsaksannosta Helsingin Goethe-
Instituutin eläkkeellä olevalta johtajalta, Eike Fuhrman-
nilta, monipuoliselta kielen ja kielten tuntijalta. Hänestä 
uusi ehdotukseni pitäisi kääntää saksaksi Die Welt ist 
alles, was eintritt und geschieht, joka merkitsee ”sattuu ja 
tapahtuu”. Itse asiassa eintritt pitäisi jopa korvata verbi-
muodolla zutritt, jonka suomennos on ”pitää paikkansa” 
tai ”olla totuudenmukainen”. Fuhrmann tähdentää, että 
sana Fall sisältää totuuden konnotaation, jollaista ”sattuu 

ja tapahtuu” ei sisällä. ”Maailma on kaikkea, mikä ta-
pahtuu ollessaan tosi.” Se on siis ”tosiasia loogisessa ti-
lassa”. Tosin Tractatuksen seuraava lause, 1.1, tarkentaa 
tämän: Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der 
Dinge. Suomeksi: ”Maailma on tosiasioiden, ei olioiden2, 
kokonaisuus.”

Meidän täytynee tyytyä käännökseen: ”Maailma on 
kaikkea, mikä sattuu ja tapahtuu.” Mutta keskustelles-
samme Tractatus Logico-Philosophicus -kirjan ensimmäi-
sestä lauseesta filosofiasta kiinnostuneiden, mieluusti 
saksaa osaavien ihmisten kanssa on hyvä tähdentää Fall-
sanan lisämerkitystä, joka ilmentää käsitteen totuus-
ulottuvuuden. Suomen kieli ei ole tässä aivan toivoton, 
sillä ”sellaista sattuu” -ilmaisuun kätkeytyy kuitenkin 
eräänlainen kevyttotuus. Muistelkaamme edellisessä 
jutussani käyttämääni esimerkkiä viuhahtaja-Kallesta, 
jonka aamuiseen alasti juoksemiseen tutut ovat tottuneet. 
Jos joku kertoo, että Kalle se jaksaa kipittää ilkosillaan 
ulkosalla, siihen vastataan: ”Niinhän se on.” (Ruotsiksi: 
Det är ju fallet.) Tai jopa: ”Sellaista se on.” Tämä tokaisu 
voidaan ilmaista myös sanoin: ”Sehän on totta.” Syvä-
totuus on, että 1 + 1 = 2.

Viitteet
1  M. A. Numminen, Ludwig Wittgensteinin Tractatuksen ensim-

mäinen lause. niin & näin 1/11.
2 ”Olio” on huono suomennos sanalle ”entiteetti” – ja valitettavan 

vakiintunut. Parempi olisi ”olenne”.
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