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ABSTRACT
This dissertation discusses the Finnish-American relations in Finno-Ugric
linguistics and the development of the field in the United States from the
Second World War into the 1960s. These academic relations are studied from
the viewpoint of four Finnish linguists’ visits to the United States and the
correspondence and events surrounding these visits. The study seeks to gain
understanding as to why, when and how Finnish-American relations in FinnoUgristics were formed and how they interrelated with the development of the
field in the United States. To achieve this goal, the study traces the institutional
history of the field in the United States from war-time language instruction to
Cold War area studies and places the Finnish linguists’ visits in this larger
context.
In this study, the history of linguistics is approached from an externalist
point of view, utilizing the broad contextualization of cultural history. The
dissertation’s framework draws on histoire croisée, and by focusing on the
reciprocal and asymmetrical nature of the relations, the study analyzes the
various drivers and barriers that affect the formation and development of
academic relations. The study is based on archival sources consisting of
linguists’ private correspondence and institutional documents from American
universities.
The outset of Finnish-American relations in Finno-Ugristics was opposite
to that of many other fields, as Finland was in the field’s international forefront
while the United States was only beginning to build Finno-Ugristics as an
academic field after the Second World War. The study shows how Finland
subsequently provided expertise and publications to the newly established
field in the United States. By examining the subject from institutional and
personal perspectives, the entwined nature of these micro and macro levels is
highlighted in the study. Furthermore, the study shows how profoundly
factors both internal and external to science influenced the formation and
development of Finno-Ugristics in the United States and the field’s FinnishAmerican relations.
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ESIPUHE
Tämä väitöskirja on työ, joka on syntynyt ennen kaikkea syvästä mielenkiinnosta kielitieteen historiaan. Siihen, että olen gravitoitunut kohti Yhdysvaltoja
koskevaa tutkimusasetelmaa, lienee vaikuttanut vuosituhanteen vaihteessa
Yhdysvalloissa viettämäni vuosi. Kun nyt katson taaksepäin, voin todeta, että
”kääntymykseni” kielentutkijasta kielitieteen historian tutkijaksi alkoi jo kirjoittaessani maisterivaiheessa oppihistorian esseetä. Se jätti kytemään jotain,
jonka vuoksi päädyin lopulta tekemään myös graduni oppihistoriasta, ja sen
valmistumisvaiheessa alkoi tuntua välttämättömältä tutkia aihepiiriä vielä kokonaisen väitöskirjan verran. Siksi haluan ensimmäisenä kiittää Tapani Kelomäkeä, joka luotsasi aikanaan niin tuota esseetä, gradua kuin tätä väitöskirjaakin. Ilman Tapanin avointa suhtautumista tutkimusideaani olisin tuskin
ryhtynyt tähän työhön, ja pidän suuressa arvossa sitä, että Tapanin ovi oli aina
auki ideoiden esittämistä, oivallusten jakamista ja keskustelua varten. Joidenkin kommenttien merkitys ja arvo valkenivat minulle vasta työn loppuvaiheessa.
Lämpimät kiitokset haluan esittää työni ohjaajina toimineille Taru Nordlundille, Pauli Kettuselle ja Johanna Vaattovaaralle. Heidän kykynsä ohjata
keskeneräistä ja paikoin moneen suuntaan kurottuvaa työtä on ollut arvokasta. Pauli on johdattanut minua historiantutkimuksen polulla, ja hänen
kanssaan käydyt keskustelut nousivat hyödyllisellä tavalla tekstin yläpuolelle,
abstraktimmalle ja rakenteellisemmalle tasolle. Noiden keskustelujen aikana
piirretyt kaaviot ovat olleet tärkeä työn hahmottamisen väline. Taru ja Johanna tulivat ohjaajikseni työn vaikeimmassa vaiheessa, sen keskitaipaleella.
Heidän rakentava ja paneutuva kommentointinsa on ollut korvaamatonta
työn hahmon löytämisessä ja tekstuaalisessa rakentamisessa. Tarun huolellinen, rauhallinen ja empaattinen luotsaus vielä työn viime metreilläkin on auttanut säilyttämään kurssin maaliin asti.
Väitöskirjani on valmistunut kahdessa eri jaksossa, joiden välissä vierähti
viisi vuotta tutkimuksen ja yliopiston ulkopuolella. Työhön uudestaan tarttuminen tuon pitkäksi venähtäneen tauon jälkeen oli lopulta elähdyttävää ja
inspiroivaa, ja siitä suurin kiitos kuuluu Kimmo Svinhufvudille, joka rohkaisevalla tekstin kommentoinnillaan, huumorintajullaan ja psykologisesti tarkkanäköisellä otteellaan valoi uskoa siihen, että työ ansaitsee tulla valmiiksi.
Työni esitarkastajia Johanna Laaksoa ja Toivo Raunia kiitän saamistani perusteellisista ja eteenpäin vievistä kommenteista, joiden avulla pystyin hiomaan ja tarkentamaan työtäni kohti parempaa lopputulosta. Toivoa kiitän
myös vastaväittäjäkseni suostumisesta.
Olen tutkimukseni kanssa seikkaillut kielitieteen ja historiantutkimuksen
välillä tuntien itseni paikoin vieraaksi molemmissa, mutta sittenkin työni on
saanut toistuvasti osakseen kiinnostusta ja kannustusta molempien alojen tutkijoilta, mistä olen hyvin kiitollinen. Kiitän kaikkia, jotka ovat vuosien varrella
lukeneet ja kommentoineet työtäni ja keskustelleet siitä kanssani. Erityisellä
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lämmöllä muistelen poliittisen historian nationalismiseminaaria, Langnetin
kielioppi ja kielen teoria -alaryhmää sekä Tvärminnen seminaaria. Samaten
kannustavasti työhöni on suhtauduttu Yhdysvalloissa. Thank you to everybody
at the NAAHoLS meetings and all those who made me feel at home during my
long research trips to Indiana and New York. A special thanks to Dina Kellams,
Director of Archives at IUB, for your invaluable help during my archival
research!
Minulla on ollut ilo ja etuoikeus tehdä työtäni tutkijakoulu Langnetin rahoittamana tohtorikoulutettavana, osana isoa verkostoa. Taloudellisesti olen
saanut työlleni tukea lisäksi Emil Aaltosen säätiöltä ja Helsingin yliopiston
suomen kielen laitokselta. Kotilaitokselleni ja erityisesti Vuorikadun tutkijakollektiiville olen kiitollinen myös niiden tuomasta ryhmään kuuluvuuden
tunteesta, millä on ollut suuri merkitys tutkijantaipaleelleni.
Samaan aikaan kanssani väitöskirjaansa ovat tehneet lukuisat kielentutkijat, joista harva on jäänyt vain kollegaksi. Tätä lämminhenkistä ja viisasta
joukkoa kiitän tässä yhdessä! Tomi Visakon pitkäaikainen ystävyys sekä olutja matkaseura on auttanut yli monen alhon. Katariina Harjunpäälle olen kiitollinen samalla aaltopituudella olemisesta ja monista tutkimuksen ulkopuolisista asioista mutta myös yhdestä työn kannalta tärkeästä kommenttikierroksesta. Markus Hamusen kanssa olen onnekseni voinut jakaa kiinnostukseni oppihistoriaan, mikä johti myös erinomaisiin yhteisiin opetuskokemuksiin. Suvi Honkasta kiitän työhuonetoveruudesta ja vanhemman kollegan viisaudesta. Eero Voutilainen on toiminut useasti tarpeellisena järjen äänenä,
minkä lisäksi Eeron kanssa olen voinut pohtia tutkimustyön ja muun työelämän yhdistämistä. Lisäksi haluan kiittää lingvistis-gastronomista piiriä eli
Erika Sandmania, Hanna Lanttoa ja Pekka Posiota hyvän ruuan ja kielitieteen
parissa vietetyistä illoista!
Tutkimuksentäyteiseen elämään tarvittavaa tasapainoa ovat tuoneet perhe
ja ystävät, ja heille kuuluu kiitos jaetusta arjesta ja juhlasta! Vanhempiani
Sinikkaa ja Perttiä haluan kiittää kasvatuksesta, joka on kannustanut älylliseen uteliaisuuteen ja vaalinut oppimisen riemua. Veljeäni Tapioa kiitän yhteisistä vaelluksista, huumorista sekä argumentaatiotaitoa hiovista keskusteluista.
Lopuksi kiitokset kahdelle tärkeimmälle. Väitöskirjani käsikirjoitus lähti
esitarkastukseen vain hieman ennen poikamme Oskarin syntymää. Työn viimeistely vauva-arjen keskellä on vaatinut puolisoltani Antilta venymistä, josta
olen loputtoman kiitollinen. Ilman teitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Kiitos
siis kaikesta.

Helsingissä, 7. maaliskuuta 2021
Elina Pallasvirta
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JOHDANTO
Toisen maailmansodan loppuvaiheessa, 17.5.1945, lähti Yhdysvalloista matkaan 24-vuotiaan kielentutkijan Thomas Sebeokin kirje Tukholmaan. Vastaanottajana oli Helsingin yliopiston slaavilais-balttilaisen kielentutkimuksen
dosentti Valentin Kiparsky, venäläissyntyinen suomalainen slavisti.
Dear Professor Kiparsky:
My friend and teacher, Roman Jakobson, kindly referred me to your
cousin, General Yakhantov, who gave me your address. I am writing
to you in the hope of establishing contact with Finnish linguists as soon
as possible. As it happens, my special field of research is Finno-Ugric,
and I am about the only linguist in America specializing in that specific
subject. Naturally, I am most anxious about the colleagues in Finland,
and trust that you can transmit my letter either to the editor of one of
the key journals or to the secretary of your linguistic society. I have
tried several times to contact Steinitz and Lotz in Stockholm, but without success so far. Please write to me as soon as possible, so that we
can exchange publications and information at the earliest moment.
Best wishes to all of you.
Sincerely yours,
Thomas A. Sebeok1
Nuoren tutkijan yhteydenotto kytkeytyy osaksi kahta suurempaa kokonaisuutta: suomalaisten ja yhdysvaltalaisten tutkijoiden suhteita fennougristiikassa sekä fennougristiikan syntyä yliopistollisena oppiaineena Yhdysvalloissa. Nämä kokonaisuudet ovat tämän tutkimuksen aiheena.

1.1 MIKSI TUTKIA FENNOUGRISTIIKAN
TRANSATLANTTISIA SUHTEITA?
1.1.1 TUTKIMUSASETELMA JA TAVOITTEET
Toisella maailmansodalla oli laajamittaiset vaikutukset maailmanjärjestykseen niin politiikan, tieteen kuin taiteenkin saralla. Sodan jälkeen Yhdysvalloista tuli globaalisti merkittävä kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vaikuttei-

1

Sebeok–Kiparsky 17.5.1945. C264, Box 49, Kiparsky, IUBA.
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den lähde, ja Yhdysvallat saavutti johtavan aseman nopeasti myös tiedemaailmassa. Ennen sotaa tieteellisiä vaikutteita oli niin kielitieteessä kuin useilla
muillakin aloilla saatu Saksasta, mutta sodan myötä suuri joukko tutkijoita
pakeni Saksasta Yhdysvaltoihin, mikä osaltaan vaikutti Yhdysvaltojen tieteelliseen voittokulkuun. Tiedemaailman painopisteen siirryttyä näin Atlantin toiselle puolelle kontaktien luominen yhdysvaltalaisiin tutkijoihin ja yliopistoihin tuli tärkeäksi. Suomalaiset tutkijat alkoivat aktiivisesti luoda uusia ja palauttaa vanhoja suhteita yhdysvaltalaisiin kollegoihinsa varsinkin lääketieteessä, luonnontieteissä ja tekniikan aloilla. (Hietala 2002: 537–539; Paaskoski 2008: 179–186.) Suomensukuisten kielten tutkijoille tällainen tarve
orientoitua sodan jälkeen kohti Yhdysvaltoja ei kuitenkaan ollut näin yksiselitteisesti tärkeää, sillä suomalais-ugrilaisuuteen keskittyneen tutkimuksen
luontainen toiminta-alue oli Eurooppa eikä fennougristiikkaa tuolloin vielä
harjoitettu Yhdysvalloissa yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Koska
suhteita Yhdysvaltoihin luotiin kuitenkin myös suomensukuisten kielten
alalla, kysymys näiden yhteyksien syntyhistoriasta ja tarkemmasta luonteesta
on erityisen kiinnostava.
Aiemmassa tutkimuksessa vähälle huomiolle on jäänyt se yllättävä seikka,
että toisen maailmansodan myötävaikutuksella Yhdysvaltoihin todella syntyi
fennougristiikka yliopistollisena oppiaineena. Tässä tutkimuksessa keskityn
selvittämään fennougristiikan transatlanttisia suhteita ja niiden yhteyttä tähän laajempaan kontekstiin toisesta maailmansodasta 1960-luvulle. Tarkastelen suomalaisten ja yhdysvaltalaisten fennougristien vuorovaikutusta erityisesti neljän suomalaisen kielentutkijan kautta. Lauri Posti (1908–1988),
Paavo Ravila (1902–1974), Valentin Kiparsky (1904–1983) ja Eeva Kangasmaa-Minn (1919–2008) vierailivat kaikki Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen ja olivat mukana luomassa kontaktiverkostoa suomalaisten ja yhdysvaltalaisten välille. Heidän vierailunsa sekä niiden ympärille kytkeytyvät
tapahtumat ja yhteydenpito toimivat tässä työssä tarkasteluikkunana fennougristiikan transatlanttisiin suhteisiin.
Kohdehenkilöiden Yhdysvaltain-matkoista tiedetään toistaiseksi vain vähän eikä niitä aiemmin ole tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, minkä vuoksi
huomiotta on jäänyt myös vierailujen laajempi kehys. Koska tutkimusvierailulle Yhdysvaltoihin lähteminen vaati paljon järjestelyjä ja ennen kaikkea vastaanottavan tahon, on syytä kiinnittää huomio siihen, minne Yhdysvalloissa
suomalaiset matkustivat ja miksi juuri sinne. Tätä kautta liitän vierailut osaksi
niiden laajempaa kehystä ja osoitan, että kohdehenkilöiden matkat liittyivät
keskeisesti Yhdysvaltoihin tutkitun kauden aikana syntyneeseen fennougristiikkaan ja sen kehitykseen yliopistollisena oppiaineena. Selvitän työssäni, miten suomalaisten kielentutkijoiden Yhdysvaltain-vierailut kytkeytyvät yhdysvaltalaiseen fennougristiikkaan ja miten vierailut ja alan kehitys vaikuttivat
toisiinsa. Tutkimuksessani keskeisessä osassa on siksi selvittää ja kuvata, miten ja minkälaisten tieteensisäisten ja -ulkoisten seikkojen myötävaikutuksella
yhdysvaltalainen fennougristiikka syntyi ja miten se kehittyi institutionaalisesti.
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Suomalaisen kielitieteen ja suomensukuisten kielten tutkimuksen historiaa on laajoja yleisesityksiä lukuun ottamatta tutkittu tähän mennessä melko
vähän, ja fokus on pääosin rajautunut tieteen sisältöihin (laajoja yleisesityksiä
esim. Korhonen 1986; Karlsson 1997; Häkkinen 2008). Näin ollen tieteenteon
laajempi konteksti on tutkimushistoriassa jäänyt suhteellisen vähälle huomiolle. Tämän työn tutkimusasetelmaa on ohjannut ajatus siitä, tieteenulkoinen
konteksti asettaa väistämättä reunaehtoja tieteenteolle ja vaikuttaa sitä kautta
myös tieteensisäisiin asioihin. Siksi tarkastelemalla tiedettä ja tutkijoita osana
laajempaa, tieteenulkoista kontekstia voidaan saada hedelmällinen näkökulma myös tieteensisäiseen tutkimuskohteeseen, ja tämän vuoksi lähestyn
tutkimusaihettani pohtimalla tieteenalan kehitykseen ja tiedesuhteisiin vaikuttaneita yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia tekijöitä.
Lähestyn tutkimusaihettani seuraavien tutkimuskysymysten kautta: Minkälaisista lähtökohdista tiedesuhteita Suomessa ja Yhdysvalloissa rakennettiin? Käytännössä tämä tarkoittaa perehtymistä siihen, miten toinen maailmansota vaikutti kielitieteeseen kummassakin maassa. Milloin ja miten fennougristiikan transatlanttiset suhteet syntyivät? Tämän kysymyksen avulla
tutkin suhteiden ajoittumista ja suuntaa. Miten fennougristiikka syntyi ja kehittyi Yhdysvalloissa? Tähän kysymykseen vastaan tutkimalla fennougristiikan kannalta keskeisiä toimijoita Yhdysvalloissa niin henkilötasolla kuin institutionaalisesti. Ja lopuksi: Minkälaiset tekijät vaikuttivat suhteiden syntyyn
ja kehitykseen? Tähän paneudun erityisesti käsittelemällä vierailujen edellytyksiä ja vaikuttimia molempien osapuolten kannalta. Vastaan tutkimuskysymyksiin ensisijaisesti laajan yhdysvaltalaisista yliopistoista kerätyn arkistoaineiston avulla, joka koostuu pääosin yksityisestä kirjeenvaihdosta ja hallinnollisista asiakirjoista. Tämän aineiston kautta on mahdollista saada kattava käsitys fennougristiikan synnystä ja kehityksestä Yhdysvalloissa sekä transatlanttisten suhteiden toimijaverkostosta ja suhteiden kehityksestä.
Tutkimusasetelman kautta työssä nousee esiin kolme laajempaa, toisiinsa
kiinteästi liittyvää teemaa, jotka kulkevat mukana läpi työn, ja kootusti käsittelen niitä työn kuudennessa luvussa. Ensimmäinen teema on fennougristiikan kehitys tieteenalana ja sen lähitieteet Yhdysvalloissa. Tarkastelen kehitystä ajallisena ja paikallisena muutoksena, joista ensimmäiseen kuuluu alan
muutos valittuna ajanjaksona toisesta maailmansodasta noin 1960-luvun
puoliväliin saakka ja jälkimmäisen osalta tarkastelen fennougristiikan luonnetta Yhdysvalloissa ja vertaan sitä tilanteeseen Suomessa. Tässä analyysin
kohteena on etenkin alan sijoitus tieteiden kentässä eli se, mitkä tieteet on Yhdysvalloissa nähty fennougristiikan lähitieteinä. Laajemmin ajateltuna kyse
on tieteenalan itseymmärryksestä, jota tämäkin tutkimus alan historiakuvan
osalta muokkaa. Tarkastelunäkökulma fennougristiikkaan ja sen kehitykseen
on tutkimuksessa ensisijaisesti institutionaalinen; varsinaisten tieteensisältöjen, tutkimusten ja teorioiden analysointi rajautuu siis tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi fennougristiikka määritellään tässä työssä laajasti siten,
että se kattaa myös fennistiikan – palaan tähän määrittelyyn tarkemmin luvussa 1.1.3.
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Toinen teema on kansallisen ja kansainvälisen rajankäynti tieteessä, ja se
liittyy kiinteästi alan historiakuvaan Suomessa. Käsittelemällä tätä teemaa
pohdin, minkälaisin ehdoin tiede ja tutkijat voivat ylittää valtiorajat. Tiede on
perusluonteeltaan ylirajaista ja kansainvälistä, mutta siitä huolimatta tutkijat
toimivat aina tietyssä kansallisessa ja paikallisessa kontekstissa. Tämä kansallisen ja kansainvälisen välinen ristiveto on erityisen monisäikeinen suomensukuisten kielten tutkimuksessa. Fennougristiikalla on historiallisesti ajatellen ollut sikäli kansallisromanttinen painolasti, että alalla on ollut rooli kansakunnan identiteetin ja kansallisvaltion rakentamisessa (esim. Salminen 2008:
206), mutta samalla fennougristiikka on jo perusluonteeltaan kansainvälistä.
Lisäksi ei-indoeurooppalaisuutensa vuoksi suomalais-ugrilaiset kielet tarjoavat arvokasta aineistoa typologiseen ja muuhun yleiskielitieteelliseen tutkimukseen, mikä niin ikään kytkee alaa kiinteästi kansainväliseen yhteyteen.
Teeman pohdinnan kannalta kiinnostava on myös suomalaisten fennougristien keskuudessa jo 1900-luvun alussa esillä ollut ajatus siitä, että suomalaisilla on mahdollisuus olla maailman kärjessä nimenomaan suomalais-ugrilaisuuteen keskittyvässä tutkimuksessa, jossa suomalaisilla tutkijoilla katsottiin
olevan luontainen etulyöntiasema (esim. Salminen 2008: 95–96; Tanner ja
Miikkulainen 2007: 19). Tutkimalla fennougristiikan transatlanttisia suhteita
käsillä oleva työ tuottaa uutta tietoa alan tutkijoiden kansainvälisyydestä ajanjaksona, jonka Yhdysvaltain-suhteita ei toistaiseksi ole juurikaan tutkittu. Samalla työ antaa näkymää siihen, miten tutkijat loivat ja ylläpitivät kansainvälisiä suhteita valittuna ajanjaksona. Lisäksi pohdin yleisemmällä tasolla tieteen kansallisen ja kansainvälisen profiilin ristivetoa.
Työn kolmas teema, tiedesuhteisiin vaikuttavat edisteet ja hidasteet, tulee
esiin tutkimusaiheen laajan kontekstualisoinnin kautta. Tiedesuhteisiin sekä
tieteentekoon ja tutkijoihin yleisemmin vaikuttavat väistämättä myös useat
eritasoiset tieteenulkoiset seikat yksilötason vaikuttimista institutionaalisiin,
poliittisiin ja aatteellisiin tekijöihin, joista kaikki voivat olla suhteita edistäviä
tai hidastavia seikkoja. Keskeistä on se, että vuorovaikutuksen osapuolten erilaiset motivaatiot suhteiden syntyyn ovat riittävän yhteensopivat, jotta tiedesuhteet voivat muodostua. Fennougristiikan transatlanttisten suhteiden syntyyn ja kehitykseen vaikutti keskeisesti toinen maailmansota ja kylmä sota,
jotka osaltaan vahvistivat Yhdysvalloissa vieraisiin kieliin ja kulttuureihin
kohdistuvaa tutkimusta, ja tätä kautta fennougristiikka sai maassa institutionaalista asemaa. Samalla suhteisiin vaikuttavat myös huomattavasti pienemmän kokoluokan tekijät, sillä suhteet ovat riippuvaisia niiden osapuolista eli
yksittäisistä tutkijoista. Näin ollen suhteisiin vaikuttavat yhtä lailla tutkijoiden
henkilökohtaiset ominaisuudet, kyvyt kuin erilaiset motiivitkin. Tarkastelussa
tulee esiin myös moninaisten käytännönläheisten seikkojen rooli tiedesuhteiden rakentamisessa erityisesti tutkimusvierailujen järjestämisessä.
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1.1.2 MENETELMÄT JA NÄKÖKULMA
Tämän tutkimuksen akateeminen koti sijaitsee suomen kielen oppiaineessa,
mutta tutkimus edustaa tieteenhistoriaa, joten työn voi tässä suhteessa nähdä
kuuluvan sekä kielitieteen että historiantutkimuksen alaan (tai laajemmin tieteentutkimukseen). Kielitieteellinen koulutukseni vaikuttanee tapaani tulkita
tekstejä, mutta tutkimuksessa käytettävät menetelmät ovat kuitenkin ensisijaisesti tieteen- ja historiantutkimuksen alalta.
Tieteentutkimukselle on ominaista menetelmien moninaisuus, eivätkä
käytetyt lähestymistavat useinkaan noudata perinteisiä tieteenalarajoja (Kiikeri ja Ylikoski 2004: 10–11). Niinpä esimerkiksi tieteensosiologisia ja tieteenhistoriallisia tutkimuksia voi harvoin luokitella vain toiseen kategoriaan, vaan
useimmissa töissä on ominaisuuksia molemmista (Huumo 2005: 20). Myös
tässä tutkimuksessa voi nähdä tieteenhistoriallisen otteen lisäksi tieteensosiologisia piirteitä. Menetelmällinen pluralistisuus, joka tieteentutkimuksessa
vallitsee, on ominaista myös historiantutkimukselle; tutkimuskohdetta lähestytään tyypillisesti monista eri näkökulmista ja eri menetelmin, sillä ei ole olemassa yhtä metodia, jolla lähteistä voisi löytää tai paljastaa ”oikeat vastaukset”
asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Hyrkkäsen (2002: 11) sanoin ”historiallinen selittäminen ei ole perimmäisten syiden vaan ilmiöiden keskinäisten yhteyksien jäljittämistä ja osoittamista”.
Yleisesti ottaen tieteenhistorian, kuten muunkin tieteentutkimuksen, tutkimuskohde ”tiede” on käsitettävä laajasti, sillä se voi tutkimuksesta riippuen
merkitä niin tieteensisältöjä, tieteellisiä teorioita ja yksittäisiä tutkimuksia
kuin tutkijoita ja tiedeyhteisöä kollektiivina tai tiedettä instituutioina ja tieteen suhdetta sitä ympäröivään yhteiskuntaan. Tieteenhistorian tutkimukset
voidaankin pääpiirteissään luokitella internalistiseen ja eksternalistiseen lähestymistapaan riippuen siitä, kuinka autonomiseksi tutkimuskohde ”tiede”
on niissä käsitetty ja rajattu. Internalistinen tieteenhistoria tarkastelee tiedettä sen sisäisistä lähtökohdista käsin ja rajaa tutkimuskohteensa tieteensisäisiin seikkoihin, kun taas eksternalistinen tieteenhistoria katsoo tiedettä
osana sen laajempaa sosiaalista ja yhteiskunnallista ympäristöä (Niiniluoto
2002: 606; internalismista ja eksternalismista tarkemmin ks. esim. Shapin
1992).2 Valittu näkökulma vaikuttaa oleellisesti siihen, minkälaisia esityksiä
tieteenhistoriasta on mahdollista kirjoittaa. Huhtasen (2018: 16) mukaan in-

2

Internalismi/eksternalismi-jakolinjan ei kuitenkaan tarvitse olla näin jyrkkä. Näiden lähestymis-

tapojen väliin voi katsoa sijoittuvan esimerkiksi Thomas Kuhnin (1962) teorian tieteellisistä vallankumouksista ja paradigmoista, sillä Kuhnin teoriassa normaalitieteen aikana vaikuttavat tieteensisäiset
seikat ja vallankumousvaiheessa tieteenulkoisten tekijöiden merkitys kasvaa (Niiniluoto 2002: 607).
Kuhnin teoriaa on sovellettu myös kielitieteeseen (Suomessa esim. Karlsson 1975, 1980; Kuhnin käsitteistöä hyödyntävät myös Korhonen 1986; Hovdhaugen ym. 2000), mutta toisaalta sitä on myös pidetty
kielitieteeseen soveltumattomana (tunnetuin kritiikki on Percival 1976). Tässä tutkimuksessa kielitiedettä ei tarkastella kuhnilaisen teorian valossa.
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ternalistiselle tieteenhistorialle on tyypillisempää esittää tieteessä ajallisia jatkumoita ja pitkiä kehityslinjoja sekä nähdä tieteelliset teoriat toistensa täydennyksinä tai parannuksina.
Tämän tutkimuksen lähtökohta on yhteneväinen eksternalistisen tieteenhistorian kanssa siinä, että tieteenteon ajallis-paikallisten reunaehtojen tarkastelu on työssä keskeisessä osassa. Asetelma on näin ollen oikeastaan päinvastainen kuin mihin kielitieteen oppihistoriassa on tyypillisesti totuttu, sillä
tutkimuskohde ”tiede” tulee tässä työssä määritellyksi laajasti niin, että sen
alle kuuluvat niin tutkijoiden liikkuvuus, tiedeinstituutiot, rahoitusinstrumentit kuin aikakauden yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja poliittiset näkökohdat,
mutta sen sijaan varsinaiset tieteensisällöt rajautuvat pääosin työn ulkopuolelle. Koska tutkimusasetelmaa on ohjannut ajatus siitä, että tarkastelemalla
tiedettä ja tutkijoita osana ympäröivää yhteiskuntaa aiheesta on mahdollista
saada mielekästä tietoa, tutkimuksessa keskeiseen osaan nousee tutkimuskohteen asettaminen laajempaan viitekehykseensä. Tuon tavoitteen saavuttamiseksi on siis kysyttävä: Mihin laajempaan kokonaisuuteen tutkimuksen
kohdehenkilöiden Yhdysvaltain-vierailujen voi katsoa liittyneen ja miten tämä
vaikutti vierailuihin? Vastaan kysymyksiin laajan arkistoaineiston avulla ja
ankkuroimalla näkökulman Yhdysvaltoihin, sillä tällä tavoin aiheesta on mahdollista selvittää uutta, nykykäsitystä täydentävää tietoa. Kyse on pitkälti siitä,
mitä Hyrkkänen (2002: 200–203) tarkoittaa kirjoittaessaan aatehistorian
kontekstoinnista eli tekstien liittämisestä aikalaiskirjallisuuteen, aiempaan
tutkimukseen ja valittuun näkökulmaan. Tekstejä tällä tavoin tulkiten tutkimusaiheelle syntyy tutkimuksen edetessä tutkijan hedelmälliseksi katsoma
konteksti, joka näin siis ei ole ennalta määriteltävissä vaan on osa tutkimustulosta, kuten Hyrkkänen (mts. 201) toteaa. Tämä johtuu siitä, että millään tutkimuskohteella tai aineistolla ei itsessään ole ennalta annettua tai yhtä oikeaa
kontekstia, vaan kyse on nimenomaan tutkijan työn tuloksesta (mp.).
Lähestyn aihettani kahdella tarkastelun tasolla. Makrotasolla perehdyn
fennougristiikan institutionaaliseen kehitykseen Yhdysvalloissa, ja mikrotasolla tarkastelen vierailuja ja vuorovaikutusta henkilöittäin. Mikro- ja makrotasojen välillä liikutaan työssä useaan kertaan, koska ne vaikuttavat väistämättä toisiinsa: yksittäisten ihmisten toimien tulokset voivat johtua rakenteista ja prosesseista, mutta toisaalta rakenteet ja prosessit palautuvat aina yksittäisiin ihmisiin ja heidän tekojensa seurauksiin (Hyrkkänen 2002: 197). Tämän takia olen lähestynyt aihettani sekä institutionaalisesti että henkilövetoisesti, selvittämällä vuorovaikutuksen osapuolia ja tutkimalla heidän toimintaansa ja toimintaympäristöään. Mikrotason tarkastelu on välttämätöntä
myös siksi, että fennougristiikan varhaiset transatlanttiset suhteet henkilöityvät voimakkaasti ja fennougristien varhaisen vaiheen vuorovaikutus Suomen
ja Yhdysvaltojen välillä oli täysin riippuvaista sen toimijoista, eikä heitä ollut
aikakauden aikana montaa. Näin ollen on mahdollista mikrohistoriallisista
lähtökohdista, tutkimalla tiettyjä henkilöitä tarkemmin, muodostaa makrohistoriallinen synteesi aiheesta.
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Tarkasteltaessa tutkimuskohdetta institutionaalisella tasolla erityisen merkityksellistä on näkökulman ankkuroiminen Yhdysvaltoihin, sillä se vaikuttaa
oleellisesti siihen, miltä fennougristiikka ja sen transatlanttiset suhteet näyttävät. Siinä missä suomalaisille Yhdysvallat on suurikokoinen ja tunnettu, Yhdysvalloista käsin katsottuna Suomi, suomalaiset ja suomensukuiset kielet
ovat paitsi pieniä, myös vieraita. Pienuus ja vieraus vaikuttavat suoraan siihen,
mihin esimerkiksi Suomi maana asettuu yhdysvaltalaisessa mentaalisessa
kartassa. Pienuus johtaa siihen, että Suomi tulee Yhdysvalloissa usein ryhmitellyksi jonkin suuremman kokonaisuuden osaksi, kuten esimerkiksi Pohjoismaat. Vieraus taas vaikuttaa tuon ryhmittelyn asialliseen tarkkuuteen, eli
Suomi voidaan lukea myös johonkin sellaiseen kokonaisuuteen, johon se ei
varsinaisesti kuulu, kuten Skandinavia tai Baltian maat. Lisäongelmia ryhmittelyyn tuottaa paitsi maan sijainti niin maantieteellisesti kuin geopoliittisestikin idän ja lännen välissä myös suomen kielen ei-indoeurooppalaisuus. Kielitieteellisestä näkökulmasta Suomi kuuluu voimakkaammin itään kuin maantieteellisestä tai geopoliittisesta näkökulmasta. Samankaltaiset määrittely- ja
ryhmittelyhaasteet koskevat myös suomalais-ugrilaisia kieliä. Se, miten Suomi
ja suomalais-ugrilaiset kielet sijoittuvat yhdysvaltalaisten tutkijoiden mentaalisessa kartassa, vaikuttaa puolestaan yhdysvaltalaisteen fennougristiikkaan ja
yhdysvaltalaisten vuorovaikutukseen suomalaisten kanssa tavoilla, joita olisi
vaikea havaita puhtaasti suomalaisesta näkökulmasta käsin.
Toisen maailmansodan vaikutus Euroopan ja Yhdysvaltojen voimasuhteisiin on perinteisesti nähty siten, että sodan myötä ja sen jälkeen Yhdysvaltojen
vaikutusvalta on kasvanut maan noustua supervallaksi, kun taas Euroopan
asema on vastaavasti heikentynyt. Myös tieteenhistoriassa toista maailmansotaa pidetään käännekohtana, jonka jälkeen Yhdysvaltojen arvo tutkimuksessa
on kasvanut voimakkaasti. Tämä on näkynyt muun muassa Yhdysvaltoihin
suuntautuneiden opinto- ja tutkimusvierailuiden määrän kasvuna sekä englannin vakiintumisena tieteen kieleksi Euroopassa (Hietala 2002: 537–541).
Muutokseen ovat vaikuttaneet etenkin sodan aikainen aivovuoto Euroopasta
Yhdysvaltoihin sekä Yhdysvaltojen taloudellinen noususuhdanne. Taloudellisen noususuhdanteen puitteissa Yhdysvallat pystyi vahvistamaan kehityksen
suuntaa tukemalla eurooppalaisten vierailuja Fulbright-stipendijärjestelmän
sekä muiden apurahojen avulla. Tämä näkemys toisen maailmansodan vaikutuksesta Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteisiin toistuu myös suomalaisen kielitieteen historiaa käsittelevissä teoksissa (Karlsson 1997: 57; Hovdhaugen,
Karlsson, Henriksen ja Sigurd 2000: 189). Tässä mielessä kuvauksissa toisen
maailmansodan jälkeisestä tieteellisestä vuorovaikutuksesta korostuu asetelma, jossa Yhdysvallat on tiedon ja rahoituksen antava osapuoli ja Eurooppa
vastaanottava osapuoli.
Yllä esiteltyä historiakuvaa ei tässä tutkimuksessa ole tarkoitus kiistää,
vaan katsoa asiaa toisesta näkökulmasta. Lähtökohtana on historiantutkimuksen lähestymistapa, johon viitataan nimillä histoire croisée ja entangled history (ks. Werner ja Zimmermann 2006; Saunier 2013). Tässä tutkimussuuntauksessa keskeiseen osaan nousee vuorovaikutuksen kaksisuuntaisuuden
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pohtiminen ja ajatus siitä, että vuorovaikutuksen molemmat osapuolet muuttuvat kanssakäymisen myötä. Tällaista lähestymistapaa seuraan myös tässä
työssä: tutkimukseni perusoletuksena on, että fennougristiikan transatlanttiset suhteet olivat luonteeltaan kaksisuuntaisia siten, että molemmat osapuolet
olivat aktiivisia toimijoita ja olivat näin ollen sekä ottavassa että antavassa roolissa. Niin ikään tarkasteluun tulee se, miten vuorovaikutus muuttaa kanssakäymisen osapuolia.
Vuorovaikutuksen kaksisuuntaisuuden korostamisen ei ole tarkoitus kiistää sitä, että monilla tieteenaloilla tutkimuksen keskus todella siirtyi Yhdysvaltoihin, ja Suomi taas sijoittui monilla aloilla tieteen periferiaan3 (Ben-David
1971: 19; Stolte-Heiskanen 1987). Sen sijaan kaksisuuntaisuuden ottaminen
lähtökohdaksi tekee näkyväksi poikkeukset yleisestä kehityksestä. Yksi niistä
harvoista osaamisalueista, joissa Yhdysvallat ei ollut ilmiselvästi Eurooppaa
edellä, oli vieraat kielet ja kulttuurit, ja tämän osaamisalueen sisällä erityisesti
fennougristiikka, jota Yhdysvalloissa ei ollut akateemisena tieteenalana tuolloin olemassa käytännössä ollenkaan. Fennougristiikan luontainen toimintaalue oli Eurooppa ja Suomessa alalla oli erityisen pitkä historia, joten voidaan
sanoa, että fennougristiikan keskus–periferia-jako oli erilainen kuin useimmilla muilla tieteenaloilla: Suomi oli osa keskusta, Yhdysvallat periferiaa. Kun
Yhdysvaltoihin alettiin toisen maailmansodan myötä rakentaa myös fennougristiikkaa, katse kääntyi kohti Suomea ja muita maita, joissa oli fennougristiikan osaamiskeskuksia. Yhdysvallat tarvitsi Suomesta osaajia, tutkimuskirjallisuutta ja aineistoja, eli tiedon suunta oli itse asiassa päinvastainen kuin monilla muilla tieteenaloilla. Tämä poikkeuksellinen asetelma on jäänyt tähän
saakka huomiotta, mihin on uskoakseni vaikuttanut vakiintunut näkemys Yhdysvalloista tieteen keskuksena alalla kuin alalla – nousihan Yhdysvallat tieteen kansainväliseen eturintamaan myös kielitieteessä viimeistään Noam
Chomskyn transformaatioteorian ja generatiivisen kieliopin myötä.

1.1.3 KESKEISET KÄSITTEET JA RAJAUKSET
Tutkimukseni keskiössä on tieteenalakokonaisuus nimeltä fennougristiikka,
jonka alustavaksi määritelmäksi annettakoon tässä ’suomalais-ugrilaisia kieliä käsittelevä tutkimus’. Koska tieteenalat ja niiden nimitykset kuitenkin
muuttuvat ajassa ja paikassa, on tähän määritelmään syytä tehdä muutamia
tarkennuksia. Ensin on otettava kantaa käsitteiden fennougristiikka ja uralistiikka käyttöön. Tässä työssä käytän termiä uralistiikka fennougristiikan synonyyminä, ellei tekstiyhteydestä muuta ilmene, ja sama koskee tämän tieteenalan tutkimuskohteena olevan kielikunnan nimityksiä suomalais-ugrilai-

3

Käsitteet keskus ja periferia ovat lähtöisin sosiologiasta, mutta niitä on sovellettu paljon myös tie-

teentutkimukseen. Tunnetuimmat mallit ovat esittäneet Edward Shils (1961) ja George Basalla (1967).
Tässä työssä viittaan tieteen keskus–periferia-jaolla ensisijaisesti tutkimuksen volyymiin ja stabiliteettiin.
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set kielet ja uralilaiset kielet – tämä käyttötapa noudattaa useiden nykytutkijoiden linjaa. Nimitysten taustalla on käsitys uralilaisen kielikunnan sukupuumallista, jossa uralilaisen kielikunnan on katsottu jakautuvan kahteen päähaaraan, suomalais-ugrilaisiin kieliin ja samojedikieliin, jolloin käsitteiden suomalais-ugrilaiset kielet ja uralilaiset kielet välillä on merkitysero. Tämä niin
kutsuttu binaarimalli on kuitenkin myöhemmin kyseenalaistettu niin, että käsitteiden uralilaiset kielet ja suomalais-ugrilaiset kielet voi nähdä tarkoittavan
samaa asiaa.4 Käsitteet eivät kuitenkaan ole työssäni siinä mielessä vapaassa
vaihtelussa, että sanavalinnat heijastelevat aikalaisten käytänteitä tutkimusaineistossani. Tämä näkyy varsinkin neljännessä luvussa, jossa käsittelen tieteenalan nimeämiseen liittyviä haasteita Yhdysvalloissa.
Fennougristiikkaa määriteltäessä tulee esiin myös kaksi muuta tärkeää näkökohtaa: yksittäisten kielten (erityisesti suomen, viron ja unkarin) tutkimuksen suhde fennougristiikkaan sekä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksen
suhde suomalais-ugrilaisten kansojen ja kulttuurien tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa käytän termiä fennougristiikka sen laajassa merkityksessä niin,
että käsitteen alle kuuluu myös fennistiikka.5 Käsittelen fennistiikkaa fennougristiikan osana, koska tutkimusaiheen kannalta ja erityisesti työssä käytetyn yhdysvaltalaisen näkökulman vuoksi näitä kahta ei olisi mielekästä erottaa toisistaan, vaikka nykypäivän suomalaisesta perspektiivistä katsottuna
määrittely saattaakin tuntua vieraalta. Kyse on siis pyrkimyksestä ymmärtää
tutkimuskohdetta sen omista lähtökohdista käsin: tutkitun aikakauden yhdysvaltalaisesta perspektiivistä katsottuna fennistiikka oli fennougristiikan osa.
Käsitellessäni Suomen tilannetta teen paikoin erottelun fennistiikan ja fennougristiikan välille, ja tämä tulee tekstiyhteydestä esille.
Fennougristiikka käsitetään tässä työssä kielentutkimukseksi, mutta koska
työni rajautuu osin henkilövetoisesti, tulen käsitelleeksi kielentutkimuksen lisäksi myös muita suomalais-ugrilaisuuteen keskittyviä tieteenaloja, joilla
työni keskiössä olevat tutkijat liikkuivat. Näihin kuuluvat etenkin niin kutsutut kansalliset tieteet kuten folkloristiikka ja kansatiede. Muista kielitieteistä
työssä esiin nousee slavistiikka, sillä slavisteilla oli osansa fennougristiikan
transatlanttisten suhteiden synnyssä. Viitatessani kielentutkijoiden tutkimusalaan yleisellä tasolla käytän termejä lingvistiikka, kielitiede ja kielitieteet
toistensa synonyymeinä. Tarkemmin pohdin fennougristiikan käsitettä, nimitystä ja tieteenalan suhdetta muihin kielitieteen aloihin työn kuudennessa luvussa.
Tutkimuksen käsittämä aikajänne ei rajaudu kummastakaan päästään jyrkästi yksittäiseen vuosilukuun, vaan rajausta on ohjannut tutkimuskohteen

4

Erilaiset tavat mallintaa uralilaisten kielten keskinäisiä suhteita sekä niistä käyty keskustelu on

luonnollisesti monimutkaisempi kuin tässä esitetty, mutta en erittele aihetta tarkemmin tutkimusasetelmani rajauksen vuoksi.
5

Kirjoitusasuksi voisi siis ajatella myös ”fenn(ougr)istiikka”, joka toisi määrittelyn paremmin esille

mutta ei sovellu kuljetettavaksi tekstissä.
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mielekäs periodisointi. Aikarajauksen alkua on ohjannut keskittyminen nimenomaan suhteiden syntyyn, minkä vuoksi suuri osa työstä käsittelee aikaa
1940-luvun puolivälin jälkeen, jolloin mahdollisuus yhteyden luomiselle avautui toisen maailmansodan päätyttyä. Koska tutkimukseni käsittelee myös sitä,
millaisista lähtökohdista suhteita alettiin luoda, tältä osin työni ulottuu myös
aikaan ennen toisen maailmansodan päättymistä. Tutkimuksen ajallista päätepistettä taas on määritellyt fennougristiikan transatlanttisten suhteiden
muuttuminen 1960-luvulla. Tuolloin fennougristiikan kannalta keskeisissä instansseissa tapahtui lukuisia henkilöstövaihdoksia etenkin Yhdysvalloissa
mutta myös Suomessa, mikä omalla tavallaan päätti suhteiden syntyvaiheen
ja alkutaipaleen. Niin kutsuttuihin suuriin ikäluokkiin6 kuuluvien tutkijoiden
Yhdysvaltain-matkat eivät näin ollen kuulu työni piiriin, sillä niiden aikaan
suhteet Yhdysvaltoihin oli jo luotu ja kansainvälistymismahdollisuudet olivat
rakenteellisellakin tasolla paremmat kuin ensimmäisinä vuosina toisen maailmansodan jälkeen.
Suhteita tarkastellaan työssä neljän suomalaisen kielentutkijan Yhdysvaltain-vierailujen kautta. Kohdehenkilöiden valintaperusteena on ollut ottaa lukuun ne suomalaiset kielentutkijat, jotka vierailivat Yhdysvalloissa ennen
1960-lukua ja olivat osaltaan rakentamassa fennougristiikan transatlanttisia
suhteita. Tätä kautta lähemmässä tarkastelussa ovat Lauri Posti, Paavo Ravila,
Valentin Kiparsky ja Eeva Kangasmaa-Minn.7 Ravilan ja Kangasmaa-Minnin
osalta olen huomioinut myös heidän seuraavat, 1960-luvulla tekemänsä vierailut Yhdysvaltoihin, koska ne liittyvät keskeisesti tutkittuun ilmiöön. Suomalaisten lisäksi käsittelen tarkemmin ruotsalaisen Björn Collinderin Yhdysvaltain-vierailua, koska sen tarkastelu on merkityksellistä suomalaisten vierailujen ymmärtämisen kannalta. Palaan kohdehenkilöiden valintaan työn viidennessä luvussa vierailujen yhteydessä. Yhdysvaltalaisista tutkijoista mukana ovat tutkimusaiheen kannalta keskeiset toimijat. Suuren huomion työssä
saa Thomas Sebeok, jonka rooli yhdysvaltalaisessa fennougristiikassa ja sen
transatlanttisissa suhteissa oli ohittamaton. Hänen lisäkseen tärkeässä roolissa ovat John Lotz ja Roman Jakobson, joilla molemmilla oli niin ikään keskeinen osa fennougristiikan kehityksessä Yhdysvalloissa.
Tutkimuksessa usein toistuva sanapari transatlanttiset suhteet vaatii niin
ikään tarkennuksia. Viittaan sillä ensisijaisesti Suomen ja Yhdysvaltain suhteisiin, en Kanadaan tai toisaalta muihin Euroopan maihin. Käytän termiä
transatlanttinen korostamaan suhteiden poikkeuksellista luonnetta välimatkan johdosta, sillä välimatka oli oleellinen tekijä tiedesuhteita luotaessa – vierailujen tekeminen Suomesta johonkin toiseen Euroopan maahan oli vaivattomampaa kuin Yhdysvaltoihin. Siitä huolimatta, että työ rajautuu Suomen ja
Yhdysvaltojen kautta, suhteiden yhdysvaltalaisen puolen keskeiset toimijat
ovat emigrantteja ja näin ollen taustaltaan eurooppalaisia, pääosin virolaisia
6
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ja unkarilaisia. En kuitenkaan problematisoi heidän kansalaisuuttaan, vaan
olen päätynyt näkemään määrittävänä tekijänä heidän toimintaympäristönsä,
joka on Yhdysvallat. Maa jäi toimintaympäristönä suurimmalle osalle emigranteista pysyväksi, sillä useimmat jäivät maahan ja heistä tuli myöhemmin
myös Yhdysvaltojen kansalaisia. Luonnollisesti heidän taustansa on kuitenkin
sikäli merkityksellinen, että se on vaikuttanut heidän alavalintaansa ja taustansa kautta heillä on toisenlainen suhde Eurooppaan.
Suhteiden osalta olen kiinnostunut nimenomaan akateemisesta vuorovaikutuksesta, minkä vuoksi esimerkiksi käytännön tarpeisiin tähtäävä kielenopetus suomalaisilla siirtolaisalueilla Yhdysvalloissa sekä yksittäiset viittaukset suomalais-ugrilaisiin kieliin yhdysvaltalaisessa tutkimuskirjallisuudessa
jäävät pääosin tutkimuksen ulkopuolelle. Käsittelen kuitenkin toisen maailmansodan aikana käytännön tarpeisiin järjestettyä kielenopetusta, koska sillä
on merkittävä vaikutus tiedesuhteiden syntyyn sodan jälkeen. Suhteiden tarkasteluun kuuluu työssä sekä henkilökohtainen että institutionaalinen vuorovaikutus. Suhteisiin läheisesti liittyvää ja usein esille tulevaa käsitettä verkosto
käytän historiantutkimukselle tyypillisesti sen metaforisessa merkityksessä;
varsinaisia verkostotutkimuksen menetelmiä tässä työssä ei sovelleta.8
Lopuksi on syytä tarkastella vielä (kieli)tieteenhistorian tutkimukseen liittyvää sanastoa. Tieteen historian tutkimuksesta käytetään suomen kielellä
useita, keskenään melko lailla synonyymisiä termejä: oppihistoria, tieteenhistoria ja tutkimushistoria sekä näitä spesifimpejä alakohtaisia variantteja, kuten kielitieteen historia tai fennistiikan historia. Termit ovat hyvinkin päällekkäisiä, eikä niiden käyttöön Suomessa tyypillisesti liity voimakkaita intohimoja suuntaan tai toiseen. Suomen ja sen sukukielten tutkimuksen historiasta
on perinteisesti käytetty muotoa oppihistoria, mutta vaikuttaisi siltä, että nimitys on vähitellen väistymässä; esimerkiksi Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineessa aiemmin nimellä ”Oppihistoria” ollut kurssi on nykyisin nimeltään ”Tieteenalan historia”. Nämä alan useat eri nimitykset on syytä pitää
mielessä esimerkiksi etsiessä kirjastojen tietokannoista alan tutkimuksia, sillä
tieteenalan historiaa käsitteleviä teoksia luokitellaan monenkirjavien asiasanojen alle, ja joissain tapauksissa tieteenhistoriaan viittaava asiasana puuttuu jopa kokonaan. Tässä työssä noudatan suomalaista perinnettä enkä tee
eroa käsitteiden oppihistoria ja tutkimushistoria sekä niiden eri varianttien
välille. Alan terminologiasta kansainvälisesti käyty keskustelu on nähdäkseni
kuitenkin tärkeää panna merkille, joten erittelen sitä alla.
Englannin kielessä tilanne on suomen kieltä mutkikkaampi, koska sanan
tiede lähin vastine science viittaa ensisijaisesti koviin tieteisiin ja luonnontieteisiin, mikä rajaa näin ollen ihmistieteet käsittelyn ulkopuolelle (ks. esim. Kiikeri ja Ylikoski 2004: 17–18). Niinpä tieteentutkimusta ja tieteenhistorian tutkimusta yleisellä tasolla kuvaavat termit kuten history of science rajaavat tosiasiallisesti ihmistieteet käsittelynsä ulkopuolelle ja näin ollen esimerkiksi
8
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seen siitä, että fennougristiikan tieteenhistoriaa olisi hedelmällistä lähestyä juuri verkostonäkökulmasta.
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kielitieteen historian tutkimuksen nimityksessä täytyy toisin kuin suomen kielessä spesifioida, mistä alasta on kyse: history of linguistics, history of Germanic languages. Tällä kenties ensinäkemältä triviaalilta vaikuttavalla seikalla on merkitystä sikäli, että useimmat niistä kansainvälisistä seuroista ja
konferensseista, joiden nimi on jokin versio ilmauksesta history of science, todella rajaavat toimintansa puhtaasti luonnontieteisiin. Näin ollen humanistiset tieteet jäävät vaille vastaavaa kattokäsitettä, ellei sellaiseksi lasketa usein
aatehistoriasta käytettävää nimitystä history of ideas. Kiinnostavan lisäsävyn
määrittelyyn tuo kielitieteen osalta se, että etenkin Yhdysvalloissa kielitieteilijät ovat 1900-luvun alusta lähtien pyrkineet määrätietoisesti siihen, että lingvistiikka tulisi määritellyksi ja nähdyksi nimenomaan tieteenä (science). Suomessa ei nähdäkseni ole ollut vastaavan vahvuista pyrkimystä tähän suuntaan;
meillähän sana tiede pitää sisällään myös ihmistieteet (esim. kielitiede). (Tieteenhistorian suhteesta luonnontieteisiin ja humanistisiin tutkimusaloihin
Herlin 2000.)
Kielitieteen historiankirjoitukseen perehtyvä lukija törmää tämän tästä
myös ilmaukseen historiografia (historiography), erityisesti englanninkielistä kirjallisuutta lukiessaan. Historiografia viittaa yleisesti ottaen metatason
metatasoon, eli historiantutkimuksen historiaan. Yleisen historiantutkimuksen piirissä termin tarpeellisuus on helppo ymmärtää, mutta kun puhutaan
erityistieteiden historiasta, abstraktiotaso nousee yhdellä pykälällä: siinä
missä kielitiede tutkii kieltä, kielitieteen historiantutkimus tutkii kielitiedettä,
joten kielitieteen historiantutkimuksen tutkimus on jo kolminkertaisella tulkinnan tasolla. Lisäksi termiä historiografia tunnutaan käyttävän kielitieteessä kolmessa eri merkityksessä, mikä on luonnollisesti omiaan tuottamaan
lisäsekaannuksia. Ensimmäisessä merkityksessä termiä käytetään kuvaamaan
kielitieteen historiankirjoitusta (esim. Swiggers, Desmet ja Jooken 1998: 30–
31), toisessa merkityksessä termi kuvaa kielitieteen historiankirjoituksen tutkimusta ja kolmas käyttötapa kuvaa tietyntyyppistä kielitieteen historiankirjoitusta; tämä määrittely on kielitieteen historiantutkimukselle uransa omistaneen Koernerin kynästä, ja käsittelen sitä tarkemmin seuraavassa alaluvussa.

1.2 FENNOUGRISTIIKAN TIETEENHISTORIA
JA AIEMPI TUTKIMUS
Kielitieteen historian voi nähdä sijoittuvan sekä osaksi yleistä tieteenhistoriaa
(tai vielä laajemmin yleistä historiantutkimusta) että osaksi kielitiedettä. Tällaisessa kahdelle alalle tai niiden väliin sijoittuvassa tutkimuksessa haasteeksi
nousee erilaisten käytäntöjen, tutkimusperinteiden ja aiemman tutkimuksen
tunteminen ja hallinta. Kyse on niin kutsutusta kaksoispätevyyden problematiikasta eli siitä, tulisiko tieteenhistorioitsijalla olla koulutus ja pätevyys sekä
historiantutkimuksesta että tutkimuksen kohteena olevalta alalta. Aate- ja op-
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pihistorian professorina pitkän uran tehnyt Juha Manninen (1999: 52–53) pitää kahden alan samanaikaista ja yhtä syvällistä hallintaa käytännöllisenä
mahdottomuutena, sillä vahvistaessaan toisen alaan osaamistaan tutkija tulee
samalla ohentaneeksi profiiliaan toisella alalla. Pitkälle vietynä pohdinta kaksoispätevyydestä johtaa kysymykseen siitä, kenellä on oikeus kirjoittaa tietyn
tieteenalan historiaa: tulisiko kirjoittajan olla ensisijaisesti kyseisen alan edustaja vai historiantutkija? Koska kysymykseen lienee mahdotonta antaa lopullista vastausta, kaksoispätevyyden ongelma on nähdäkseni hyväksyttävä tieteidenvälisen tutkimuksen yhtenä ominaisuutena. Tieteenhistoriaa kirjoittavat niin historiantutkimuksen kuin muidenkin tieteenalojen edustajat, mikä
johtaa erilaisiin painotuksiin ja rajauksiin tutkimuksissa, ja sitä kautta käsitys
tieteenhistoriasta monipuolistuu.
Keskusteltaessa kaksoispätevyydestä tieteenhistoriaa tutkivan on syytä
pohtia myös omaa suhdettaan tähän kysymykseen. Lukeudun itse pohjakoulutukseltani kielitieteilijöihin, ja koulutusalataustallani on ollut työssä suurin
merkitys tutkimusasetelman sommittelemisessa. Historioitsija ei todennäköisesti päätyisi tällaiseen tutkimusasetelmaan, sillä sen rakentamiseen tarvittavat pohjatiedot löytyvät lähinnä kielentutkimuksen oppihistoriankirjoituksesta – näin lienee useimmissa erityisalojen historiaa käsittelevissä tutkimusasetelmissa. Toisaalta tieteenhistorian tutkimusta olisi nähdäkseni mahdotonta tehdä ilman historiantutkimuksessa tarvittavaa näkökulmaa, minkä
vuoksi on paikoin pyrittävä myös irrottautumaan pohjakoulutuksensa lähestymistavasta. Tätä asetelmaa kuvaa Mannisen (1998: 14) huomio siitä, kuinka
historiantutkija pyrkii ”suuntaamaan huomionsa juuri sellaisiin todellisuuden
kertautumattomiin piirteisiin, joista yleistä tietoa tavoittelevien teoreettisten
tieteiden tutkija koulutetaan suuntaamaan huomionsa pois”. Huomion merkitys kasvaa, mitä eksaktimmasta tieteenalasta on kyse, sillä ero historiantutkijan näkökulmaan ei humanistisilla aloilla yleisesti ottaen ole näin jyrkkä.
Esimerkiksi kielitieteessä ja historiantutkimuksessa on molemmissa tutkimussuuntauksia, joissa alat kohtaavat tai tulevat hyvin lähelle toisiaan; tällaisia ovat ainakin historiantutkimuksen alaan kuuluva käsitehistoria sekä kielentutkimuksen alaan kuuluva historiallinen sosiolingvistiikka.

1.2.1 KIELITIETEEN HISTORIAN TUTKIMUS
Kielitieteen historian tutkimus nykymuodossaan on alkanut 1960-luvulla ja
vakiintunut omaksi tutkimusalakseen 1970-luvulla; Koerner (1995: 3) pitää
yhtenä osoituksena alan itsenäistymisestä sitä, että alalta voi laatia väitöskirjan. Kielitieteen historiaa on toki tavalla tai toisella käsitelty huomattavasti
aiemminkin, mutta keskityn tässä alaan sen nykymuodossaan. Vuonna 1974
alalle perustettiin tieteellinen julkaisu Historiographia Linguistica ja samaan
aikaan sen rinnalle julkaisusarja Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Alan jatkuvasta kasvusta voinee pitää todisteena
sitä, että vuonna 2009 alalle perustettiin edellisten rinnalle uusi julkaisu Language and History. 1970- ja 1980-luvuilla alalla alettiin myös järjestää
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säännöllisiä konferensseja kuten International Conference on the History of
the Language Sciences (ICHoLS, 1978), ja samoihin aikoihin alalle perustettiin tieteellisiä seuroja kuten The Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas (1984) ja The North American Association for the History of the
Language Sciences (1987). Alan toistaiseksi ainut professuuri on Sheffieldin
yliopistossa, jossa oppituolin haltijana on tällä hetkellä Andrew Linn. (Smith
2016: 72–73.)
Alalla todennäköisesti eniten julkaissut tutkija on E.F.K. Koerner, joka on
kirjoittanut paljon kielitieteen historian tutkimuksessa tarvittavasta teoriataustasta ja metodologiasta.9 Vuonna 1974 Koerner toi esille myöhemmin
usein toistamansa kannan siitä, että aiempaa kielitieteen historian tutkimusta
on paitsi liian vähän, se on hänen mukaansa myös heikkolaatuista (Koerner
1974). Tämän ajatuksensa tueksi hän (1999: 8–9) jakaa aiemman lingvistiikan
historiankirjoituksen kolmeen luokkaan: 1) kokoavat historiateokset, 2) propagandistiset kirjoitukset eli niin sanottu voittajien historia ja 3) irralliset historiankirjoitukset. Samalla hän luonnostelee uuden, neljännen kategorian,
joka on hänen mukaansa paras lähestymistapa kielitieteen historian tutkimukseen. Tämän kategorian hän on nimennyt lingvistiikan historiografiaksi.
Ensimmäinen kategoria on Koernerin mukaan ollut pitkään hallitseva kielitieteen historiografiassa, ja hän kuvailee sitä konservatiiviseksi kirjoittamistavaksi. Tähän luokkaan Koerner (1999: 9) sijoittaa esimerkiksi suomeksikin
käännetyn Milka Ivićin teoksen Kielitiede ennen ja nyt (1966) sekä Leroyn
(1967) ja Malmbergin (1964) teokset; ne kaikki esittelevät kielitieteen historiaa
yleisellä tasolla ja lienevät käytetyimpiä oppikirjoina. Tähän kategoriaan kuuluvia historiankirjoituksia kuvaa ajatus siitä, että kirjoitushetkellä on saavutettu riittävä tiedon taso, jotta menneisyyden summaaminen on järkevää. Samoin tällaisissa tutkimuksissa piirtyy Koernerin mukaan kuva siitä, että tiede
on edistymistä ja nykyhetki edustaa kehityksen korkeinta huippua. Kirjoittaja
on Koernerin (1999: 10–11) mukaan yleensä lähemmäs viisikymmentävuotias,
usein vanhempi ja edustaa sukupolvea, joka jakaa ajatuksen senhetkisen tieteen paremmuudesta suhteessa aiempaan.
Toista kategoriaa kuvaa hyvin jo sen nimi, ”propagandistiset historiankirjoitukset”. Kuvaus on tuttu myös yleisen historian puolelta; nämä tutkimukset
ovat eräänlaista voittajien historiaa, jossa historian tapahtumien nähdään olevan vääjäämätöntä kehitystä kohti parempaa, eli nykyhetkeä. Kirjoittaja on
Koernerin (1999: 10–11) mukaan yleensä kolmissakymmenissä ja edustaa tiettyä koulukuntaa, jonka hän pyrkii kirjoituksessaan osoittamaan paremmaksi
kuin aiemman, vastakkaisen koulukunnan. Tähän kategoriaan Koerner lukee
varsinkin Chomskyn teoksen Cartesian linguistics (1966). Tämän kategorian
9
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kaista perusajatukseltaan samoja tekstejä monta kertaa uudestaan pienin muutoksin. Viittaan työssäni
Koernerin kirjoituksista siihen, jossa viittauksen kohteena oleva asia on nähdäkseni parhaiten muotoiltu, mutta sama tekstikatkelma pienin muutoksin on kuitenkin todennäköisesti löydettävissä myös
muista Koernerin julkaisuista.
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kirjat vanhenevat erittäin nopeasti, kun niiden tehtävä on tullut suoritetuksi
(mp.). Ensimmäisen kategorian teokset sen sijaan kestävät aikaa melko hyvin,
koska ne ovat luonteeltaan ennemmin toteavia kuin kantaaottavia.
Kolmannen kategorian historiankirjoitus ei Koernerin (1999: 11–12) mukaan pyri edistämään tiettyä tieteenparadigmaa tai argumentoimaan erilaisten tieteellisten vallankumousten puolesta vaan on luonteeltaan vähemmän
tunteiden värittämää. Näissä teoksissa annetaan tunnustus edellisten sukupolvien työlle nykytiedon välttämättömänä pohjana. Esimerkiksi tästä kategoriasta Koerner nostaa Arensin teoksen Sprachwissenschaft (1955)10. Vaikka
tämänkaltaiset historiankirjoitukset ovat Koernerin (mp.) mukaan näistä
vaihtoehdoista parhaimpia, hän näkee silti tärkeäksi luoda uuden, neljännen
kategorian.
Neljännen kategorian Koerner nimeää lingvistiikan historiografiaksi. Se on
hänen mukaansa parhaiten integroitunut muuhun lingvistiikkaan ja tarvitsee
oman, muusta historiantutkimuksesta erillisen metodologiansa (1999: 12–13).
Tähän kategorian määrittelyyn liittyy nähdäkseni useita ongelmia, joita erittelen alla. Pidän Koernerin ajatusta kielitieteen historiankirjoituksen tarpeesta
omalle metodologialle ongelmallisena, koska mielestäni se monimutkaistaa
alan tutkimusta tarpeettomasti ja nostaa kynnystä tutkimuksen tekoon melkoisesti. On vaikea nähdä, miten kielitiede historiantutkimuksen kohteena
olisi sillä tavoin poikkeuksellinen, että muussa historiantutkimuksessa ja tieteentutkimuksessa käytetyt menetelmät eivät siihen soveltuisi. Toisena ongelmana Koernerin lingvistiikan historiografian määrittelyssä pidän sitä, että hän
edellyttää alan tutkijalta aiemmin tässä luvussa mainittua kaksoispätevyyttä,
tai oikeastaan vielä enemmän: tutkijan tulisi Koernerin mukaan hallita niin
kielitiede, historiantutkimus kuin metodologiset ja epistemologiset kysymykset (1999: 13). Kuten aiemmin todettua, kaksoispätevyyttä on käytännössä lähes mahdoton saavuttaa tai ylläpitää, ja sen vaatiminen ei ainakaan edistä kielitieteen historian tutkimuksen kasvua. Kolmantena ongelmana Koernerin kategoriassa pidän hänen sille antamaansa nimeä historiografia, sillä kuten
edellä tuli ilmi, sitä käytetään useassa eri merkityksessä.
Yllä kuvatun kaltaista kansainvälisillä foorumeilla käytyä teoreettis-metodologista keskustelua kielitieteen historiankirjoituksesta on Suomessa käyty
hyvin vähän, mutta kielitieteen historiaa on toki tutkittu meilläkin. Uusille tutkimuksille on kuitenkin vielä hyvin tilaa, ja myös alan menetelmiin ja lähestymistapoihin liittyvää keskustelua soisi käytävän enemmän. Keskustelun vähyys selittynee osittain sillä, että kielentutkijoiden keskuudessa tutkimushistoriaa on perinteisesti kirjoitettu muun työn ohessa; yksinomaan oppihistoriaan keskittyneitä suomensukuisten kielten tutkijoita meillä ei ole.
Alla kuvaan Suomessa erityisesti 1900-luvulla harjoitetun fennistiikan ja
fennougristiikan historiankirjoitusta sekä tarpeellisin osin myös muuta suomalaisesta tieteenhistoriasta tehtyä tutkimusta. Aiemmasta, aina Ruotsin vallan ajalta saakka tehdystä fennistiikan ja fennougristiikan tutkimuksesta saa
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käsityksen esimerkiksi Häkkisen (2008: 18–20) teoksesta. Fennistiikan ja fennougristiikan lähioppihistoriaa eli tutkimusta 1950-luvulta nykypäivään on
kirjoitettu verrattain vähän. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran historiasarjan
kolmas osa (Häggman 2015) on oikeastaan ainut esitys, joka käsittelee fennistiikan historiaa 2000-luvulle saakka; Häkkinen (2008) kuvaa tutkimusta noin
1970-luvulle saakka. Kirjallisuuteen perehdyttyäni olen päätynyt jakamaan
sen seuraaviin ryhmiin, joilla on kullakin omat ominaispiirteensä:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

tutkimushistorian yleisteokset
rajattua aihetta käsittelevät kirjoitukset tutkimushistoriasta
historiakatsaukset oppikirjojen alussa
keskustelunavaukset ja vastineet tieteellisissä julkaisuissa
juhlapuheet ja muistokirjoitukset
omaelämäkerrat, muistelmat ja vastaavat.

Ensimmäisen ryhmän teokset muodostavat selkeän oman kokonaisuutensa tieteen historiografiassa: siihen kuuluvat laajat teokset ja teossarjat kuten Suomen tieteen historia 1–4 ja Suomen Akatemian historia 1–3. Suuri osa
tällaisesta historiankirjoituksesta on erilaisten tieteellisten seurojen ynnä
muiden toimijoiden (tilaus)historioita. Suomensukuisten kielten tutkimuksen
kannalta relevanteimpiin kuuluvat Suomalais-Ugrilaisen Seuran historiaa käsittelevä Timo Salmisen Aatteen tiede (2008) sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kolmiosainen historiasarja, johon kuuluvat Irma Sulkusen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892 (2004) sekä Kai Häggmanin Sanojen talossa (2012) ja Pieni kansa, pitkä muisti (2015). Tällaisissa teoksissa
huomionarvoista on se, että niiden kirjoittajat ovat useimmiten historioitsijoita, eivät kohteena olevan tieteenalan edustajia. Parhaimmillaan tällaiset teokset antavat luotettavaa ja perinpohjaista tietoa kohteestaan ja sen toimijoista, mutta luonteensa vuoksi niistä puuttuu usein tutkimuksellinen kysymyksenasettelu.
Saman ryhmän eräänlaisen alakategorian muodostavat tieteenalakohtaiset
yleiskatsaukset, joiden kirjoittaja on tyypillisesti historiantutkijan sijaan kohteena olevan tieteenalan edustaja. Tällaisissa teoksissa tutkimushistoriaa tarkastellaan usein melko kapeassa rajauksessa: yhteiskunnallinen konteksti on
mukana tällöin vain vähäisessä määrin ja pääpaino on tehdyssä tutkimuksessa
ja teorioiden kehityksessä. Tieteenhistoriaan itseensä liittyvää teoreettista ja
metodologista pohdintaa näihin sisältyy vain harvoin. Tällaisia teoksia, jotka
ovat arvokkaita ensisijaisesti tutkitun tieteenalan kannalta, ovat esimerkiksi
Fred Karlssonin Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen (1997), Kaisa
Häkkisen kaksiosaisen Suomen kielen historian (2008) toinen osa (joka pääotsikostaan huolimatta käsittelee tutkimushistoriaa), Mikko Korhosen FinnoUgrian Language Studies in Finland 1828–1918 (1986), sekä Hovdhaugenin,
Karlssonin, Henriksenin ja Sigurdin The history of linguistics in the Nordic
Countries (2000). Kyseiset teokset antavat kattavan kuvan kielitieteen kehityksestä ja tutkijoista Suomessa.
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Toisen ryhmän muodostavat sellaiset tieteenalan historiaa koskevat tutkimukset, joissa on kapeampi fokus ja sitä myötä tarkempi kysymyksenasettelu.
Tällaisia ovat esimerkiksi fennistiikan historiaa käsittelevät Tapani Kelomäen
Nuorgrammattisuuden myytti suomen kielen tutkimuksessa (2009) sekä
Katja Huumon väitöskirja ”Perkeleen kieli” – suomen kieli ja poliittisesti korrekti tiede 1800-luvulla (2005). Tämän ryhmän teoksissa ote on ensimmäisen
ryhmän teoksia kriittisempi, ja useimmiten myös tieteenhistorian teoreettismetodologiset näkökulmat ovat vahvemmin esillä. Lasken tähän kategoriaan
kuuluviksi myös useimmat oppihistoriaa käsittelevät artikkelit, koska niissä
on usein jo pituusrajoitteiden vuoksi välttämätöntä valita spesifimpi aihe kuin
laajoissa historiateoksissa. Tällaisia artikkeleita ovat esimerkiksi Auli Hakulisen Kielitieteen suomalaisuus (1993), Kaisa Häkkisen Suomen kielen tutkimus kansallisen diktatuurin kourissa (1993) ja Tiina Onikki-Rantajääskön
Mestari–kisälli-mallin soveltuvuus fennistiikan historiaan (2011). Samalla
tämä on kooltaan pienin ryhmä: tällaisia julkaisuja meillä on toistaiseksi vain
vähän.
Kolmannen ryhmän aiemmasta tutkimushistoriasta muodostavat erilaiset
historiakatsaukset erityisesti oppikirjojen alussa. Tiettyä kielitieteen alaa esittelevissä teoksissa on toisinaan esimerkiksi johdannon osana tai laajemmin
omana lukunaan katsaus tuon tutkimussuuntauksen historiaan (esim. Stevanovic, Lindholm ja Arminen 2016; Mäntynen, Shore ja Solin 2006; Ainiala,
Saarelma ja Sjöblom 2008). Kirjoittajana on kyseisen tutkimussuuntauksen
edustaja. Tällaiset katsaukset ovat usein suppeita ja luettelevia – laajempi
kontekstualisointi näissä on ymmärrettävästi harvinaista. Huomionarvoista
on se, että alan opiskelija saa tyypillisesti tällaisista katsauksista peruskäsityksen tutkimusalan historiasta, joten sillä, mitä tällaiseen historiakatsaukseen
nostetaan esille ja miten siitä kirjoitetaan, on paljonkin merkitystä.
Neljänneksi ryhmäksi hahmotan tieteellisissä julkaisuissa käydyn keskustelun alan historiasta. Näissä puheenvuoroissa kirjoittavat ovat tyypillisimmin
aikalaisia eli keskustelua käydään eletystä ja koetusta historiasta. Kirjoitusten
sävy on monesti poleeminen; vastakkain ovat yleensä kirjoittajan ja vastakirjoittajan näkemykset siitä, mitä todella tapahtui ja minkälaiset yleistykset
menneisyydestä ovat oikeudenmukaisia. Henkilökohtaisuutensa vuoksi tämä
lähdetyyppi antaa tutkijalle hedelmällistä tietoa erityisesti silloin, kun lähdettä
käytetään nimenomaan ”jälkenä” menneisyydestä, ei niinkään todisteena
siitä, miten asiat ”oikeasti” olivat (Kalela 2000: 94–95).
Viidennen ja kuudennen ryhmän kirjoitukset muistuttavat toisiaan siinä,
että niissä käsitellään yksittäistä tutkijaa, mutta erona on kirjoittajan näkökulma: viidennessä ryhmässä kirjoittajana on kollega, kuudennessa kategoriassa kirjoittaja kirjoittaa itsestään ja omasta historiastaan. Tieteellisissä lehdissä julkaistavien juhlapuheiden ja muistokirjoitusten sävy on luonnollisesti
kohdettaan kunnioittava, ja niitä julkaistaan yleensä vain riittävän ansioituneeksi katsotuista tutkijoista. Jonkinlaista yhteenvetoa kohteena olevan tutkijan urasta saattaa kirjoituksesta löytyä, mutta muutoin sävy on usein toteava
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ja luetteloiva. Tälle lähdetyypille oman kokemukseni mukaan hämmästyttävän tyypillinen ongelma on useat pienet virheet vuosiluvuissa, joiden tarkistaminen vaatii paljon työtä. Omaelämäkertojen ja muistelmien sävy on tietysti
vahvan henkilökohtainen, eikä näissä kirjoituksissa tyypillisesti pyritä niinkään ”objektiivisiin faktoihin” vaan välittämään kirjoittajan jälkiperspektiivissä muodostamia näkemyksiä omasta urastaan ja menneisyydestään. Suomensukuisten kielten tutkijoista tällaisia teoksia ovat julkaisseet esimerkiksi
Lauri Kettunen (1960), Aimo Turunen (1990) ja Osmo Ikola (1993).
Yllä hahmottelemani kategorisointi ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi, ja onkin selvää, ettei kaikkia tieteenhistoriaa käsitteleviä teoksia ole mahdollista sijoittaa näihin ryhmiin. Niiden väliin jäävät esimerkiksi Kielentutkimuksen
klassikoita (Dufva ja Lähteenmäki 2002) ja Kielentutkimuksen modernit
klassikot (Haddington ja Sivonen 2010), jotka molemmat esittelevät lukijalle
kuuluisia kielitieteilijöitä mutta jättävät historiallisen kontekstualisoinnin hyvin vähälle. Kategorioiden ulkopuolelle jää myös yksi tärkeä väylä, jonka
kautta alalta valmistuneiden historiakäsitys muodostuu ja muovautuu: kielitieteen historian opinnot, joita käsittelen lyhyesti alla.
Tieteenalan kollektiivinen historiakäsitys on osaltaan verrattavissa Kalelan
(2000: 37–39) kuvailemaan ”kansanomaiseen historiaan”, jota yhteisö ylläpitää itse, sekä ajatukseen ”julkisesta historiasta”. Tätä kollektiivista historiakäsitystä rakentaa omalta osaltaan oppihistorian rooli tutkintovaatimuksissa
sekä tuon opintojakson sisältö. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa fennistiikan
maisterintutkintoa suorittava opiskelija lukee tämänhetkisten tutkintovaatimusten mukaan opintojensa pakollisena osana syventävissä opinnoissa yhden
kurssin aiheesta nimellä ”Tieteenalan historia”; kurssin nimi oli aiemmin ”Oppihistoria”. Opintojakson oppimistavoitteita ja sisältöä kuvataan tutkintovaatimuksissa seuraavasti:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fennistiikan ja fennougristiikan suuret linjat, osaa suhteuttaa eri tutkimustraditioita toisiinsa
sekä arvioida tieteenalan asemaa tieteiden kentässä ja roolia Suomen
historiassa ja yhteiskunnassa. Opintojakso luo yleiskuvaa fennistiikan
ja suomalais-ugrilaisten kielen tutkimuksen historiasta ja tutkimustavoitteiden kehityksestä. Samalla suhteutetaan nykytutkimuksen suuntauksia ja painotuksia tieteenalan historian jatkumoon.11
Kuvauksen perusteella opiskelija saa kurssista parhaimmillaan erittäin kattavan kuvan alan historiasta ja pystyy sitä kautta kontekstualisoimaan muilla
kursseilla oppimaansa, mutta oppihistorian kurssi käydään vasta syventävien
opintojen vaiheessa. Perusopinnoissa olevan kielentutkimuksen johdantokurssin yhtenä osana käsitellään kylläkin myös kielentutkimuksen historian
suuria linjoja, mutta syvällisempää käsitystä alan historiasta kurssin ei voi ajatella antavan. Näin ollen opiskelija perehtyy tieteenalansa historiaan varsinai-
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Suomen kielen tutkintovaatimukset, SUKU-370.
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sesti vasta maisterivaiheessa ja tieteenalan historian rooli on opinnoissa ylipäätään suhteellisen pieni. Thomasin (2016: 15) mukaan kielitieteen opiskelijat ovat kuitenkin useimmiten kiinnostuneita alansa historiasta, vaikka sitä ei
tutkintovaatimuksissa painotettaisikaan.
Kun tieteenalan historiaa opiskellaan tutkinnossa vain yhden kurssin verran, kurssilla käytetyllä lukemistolla on erityisen suuri merkitys tieteenalan
kanonisoidun historiakuvan rakentamisessa. Omana opiskeluaikanani opintojakson tenttisuoritusvaihtoehdossa lukemistona oli sinänsä kattava kokoelma kirjallisuutta (Karlsson 1997, 1975; Häkkinen 1993; Hakulinen 1993;
Korhonen 1986), mutta huomattavaa on se, että lukemiston artikkelimuotoisia kirjoituksia voidaan kuvailla hyvinkin kantaaottaviksi aikansa tuotoksiksi.
Tällaisessa lukemistossa on riskinä, että opiskelija saa melko värittyneen kuvan tieteenalansa historiasta – opintojakson suorittaminen luentokurssina
antoi todennäköisesti monipuolisemman kuvan suomen ja sen sukukielten
tutkimuksen historiasta. Tohtorikoulutuksessa oppihistorian rooli on niin
ikään vähäinen; jatko-opiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintoja erikoisalansa historiasta tenttien. Vuonna 2010 silloisessa valtakunnallisen kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnetissa oli vielä alaryhmä nimeltä ”Kielioppi ja
kielen teoria”, jonka alle kielitieteen historian tutkimuksen erikseen mainittiin
kuuluvan. Oppihistorian roolin soisikin olevan opinnoissa merkittävämpi,
sillä oppihistorian tuntemuksella on merkittävä vaikutus opiskelijan kykyyn
hahmottaa, ymmärtää ja kontekstualisoida omaa tieteenalaansa ja sen jatkuvuuksia, ristiriitoja ja muutoksia kriittisesti (Koerner 2004: 7–8).

1.2.2 TUTKIMUSAIHE AIEMMASSA KIRJALLISUUDESSA
Suomen ja Yhdysvaltojen kielitieteilijöiden suhteita ja yhdysvaltalaista fennougristiikkaa ei aiemmin ole otettu tutkimuksen pääasialliseksi kohteeksi, joten aiempaa tutkimusta aiheesta ei tässä mielessä ole olemassa; tilanne selittynee suomalaista kielitieteen historiaa koskevan tutkimuksen ylipäätään vähäisellä määrällä sekä yhdysvaltalaisen fennougristiikan suhteellisella pienuudella. Näin ollen työ ei varsinaisesti liity osaksi mitään sellaista olemassa olevaa tutkimustraditiota, jonka kanssa se voisi luontevasti keskustella, mutta
luonnollisesti tämäkään työ ei ole täysin vailla aiempaa tutkimuskirjallisuutta.
Erittelen alla tutkimusaiheeni kannalta relevanteimpia tietolähteitä fennougristiikasta, minkä jälkeen kuvailen tarkemmin kielitieteen Yhdysvaltain-suhteiden tämänhetkistä historiakuvaa ja sen lähteitä.
Suomensukuisten kielten alalla on totuttu puhumaan oppihistoriasta,
jossa tiedettä useimmiten käsitellään ensisijaisesti tehdyn tutkimuksen, teorioiden, metodien ja muiden sisältökysymysten kautta. Tästä näkökulmasta laadituille teoksille on tyypillistä keskittyä yhteen alaan huomattavan laajalla aikarajauksella. Tällaisista teoksista aiheeni kannalta tärkeitä lähteitä ovat olleet jo aiemmin mainitut Fred Karlssonin Yleinen kielitiede Suomessa kautta
aikojen (1997), Kaisa Häkkisen kaksiosaisen Suomen kielen historian toinen
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osa (2008), Timo Salmisen Aatteen tiede (2008), Mikko Korhosen Finno-Ugrian Language Studies in Finland 1828–1918 (1986) sekä Hovdhaugenin,
Karlssonin, Henriksenin ja Sigurdin The history of linguistics in the Nordic
Countries (2000). Nämä kaikki teokset ovat antaneet omalle tutkimukselleni
paljon arvokasta tietoa kielitieteen kehityksestä Suomessa, mutta koska en
tässä tutkimuksessa keskity tieteensisältöjen tarkempaan analysointiin, niiden rooli työlleni on ollut ensisijaisesti taustoittava.
Sodanaikaisesta tutkimuksesta ja sodan vaikutuksesta tieteeseen on saatavilla tutkimusta kiitettävästi, mistä on ollut hyötyä tutkiessani sitä lähtötilannetta, josta suomalaiset kielentutkijat sodan jälkeen ponnistivat. Erityisen
hyödyllisiä ovat olleet Marjatta Hietalan tutkimusprojektin artikkelikokoelma
Tutkijat ja sota (2006b), Antti Laineen laaja artikkeli Tiedemiesten SuurSuomi (1993) sekä Tenho Pimiän kansatieteen väitöskirja Tähtäin idässä
(2009) ja hänen samaa aihetta käsittelevä suurelle yleisölle suunnattu teoksensa Sotasaalista Itä-Karjalasta (2007). Vaikka mainitut tutkimukset käsittelevät kielitiedettä vain osittain, niistä löytyy myös oman tutkimukseni kannalta tärkeää tietoa Suomen sodanaikaisesta tieteestä yleisesti sekä spesifimmin myös kielitieteen tilanteesta.
Yhdysvalloissa (kieli)tieteenhistoriaa on tutkittu enemmän kuin Suomessa,
ja erityisesti toisen maailmansodan aikaista kielitiedettä ja aluetutkimusta on
käsitelty kiitettävästi, mutta fennougristiikan historiaa ei Yhdysvalloissa ole
otettu tutkimuksen kohteeksi. Tähän vaikuttanee fennougristiikan suhteellisesti pieni koko Yhdysvalloissa mutta myös aiheen tutkimukseen tarvittavan
kirjallisuuden ja aineiston kieli. Suomi, suomalaiset ja suomalais-ugrilaiset
kielet tuntuvatkin jäävän Yhdysvalloissa tyypillisesti monien rajausten ulkopuolelle: esimerkiksi yhdysvaltalaista Neuvostoliiton-tutkimusta käsittelevässä teoksessa Know Your Enemy (Engerman 2009) muut kuin slaavilaiset
kielet ja kansat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, vaikka ne maantieteellisestä näkökulmasta voisivat olla tutkimuksessa mukana. Engermanin teos on
kuitenkin ollut korvaamattoman hyödyllinen perehtyessäni Neuvostoliittoon
keskittyvään aluetutkimukseen sekä yhdysvaltalaiseen yliopistomaailmaan
kylmän sodan aikana ja sen suhteeseen rahoittajiin ja päättäjiin.
Koska Suomen ja Yhdysvaltojen kielitieteilijöiden suhteita ei aiemmin ole
otettu tutkimuksen kohteeksi, tämänhetkinen tietämys suhteiden synnystä
toisen maailmansodan jälkeen on verrattain ohut. Kansainvälisten vaikutteiden ottamista on kuitenkin käsitelty yleisemmällä tasolla.12 Asia nousee esille
edellä mainituissa tieteenalojen laajoissa yleisesityksissä, ja niiden lisäksi käsitystä kansainvälisyydestä on etenkin fennistiikan osalta rakentanut myös
1990-luvulla käyty, paikoin kiivaaksikin yltynyt debatti aiheesta (Hakulinen
1993; Koivisto 1993; Hakanen 1993; Anhava 1993; Ikola 1994; Itkonen 1999a,
1999b). Näin ollen tämänhetkinen tieto suomensukuisten kielten tutkijoiden
12

Tässä työssä tarkastelen keskustelua kansainvälisyydestä suhteessa työn aiheena oleviin Yhdys-

valtain-suhteisiin, enkä siksi pohdi esimerkiksi suhteita muihin Euroopan maihin, vaikka Yhdysvaltainsuhteet ovat luonnollisesti vain yksi osa kansainvälisyyttä.
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(joihin lasken myös fennistit) transatlanttisista suhteista rakentuu pääpiirteissään kahden hyvin erityyppisen ja omalla tavallaan haasteellisen lähteistön
varaan: tutkimuskirjallisuuteen, jossa asia ei ole pääasiallisena tutkimuskohteena, ja aikalaiskeskusteluun, joka luonteensa vuoksi on rajattua ja sisältää
paljon kärjistyksiä. Hahmottelen alla näiden lähteiden perusteella piirtyvää
historiakuvaa, ja palaan aikalaisdebattiin tarkemmin vielä työn kuudennessa
luvussa.
Kaikkinensa edellä mainituista lähteistä piirtyvää kuvaa toisen maailmansodan jälkeisistä Yhdysvaltain-suhteista voi pitää ristiriitaisena. Toisaalta aikaa on pidetty suomensukuisten kielten tutkimuksessa ja erityisesti fennistiikassa sisäänpäin kääntyneenä (erit. Hakulinen 1993), mutta toisaalta on tunnettua, että tutkimusvierailuja Yhdysvaltoihin tehtiin. Esimerkiksi Karlsson
(1997: 90–91) toteaa, ettei yhdysvaltalaisen tieteen kehitystä seurattu Suomessa, mutta luettelee samassa yhteydessä joukon suomalaisia tutkijoita,
jotka vierailivat Yhdysvalloissa. Vastaava ristiriita, tai vähintäänkin jonkinlainen epäsuhta, piirtyy esiin myös muista aihetta käsittelevistä kirjoituksista.
Esimerkiksi muistokirjoituksissa mahdolliset tutkimusvierailut ulkomaisiin
yliopistoihin yleensä mainitaan, mutta jo kirjoitusten luonteen vuoksi niistä ei
välttämättä sanota paljoa, jolloin ne jäävät irrallisiksi muusta tieteellisestä toiminnasta. Näiden kahden näkökulman keskinäinen kitka on ollut yksi tämän
työn alkusysäyksistä. Olen halunnut tutkia tarkemmin, minkälaiset fennougristiikan transatlanttiset suhteet ajanjaksolla olivat ja mistä Yhdysvaltain-vierailuissa oli kyse, kun suomalaista kielitiedettä on toisaalta kuvailtu sisäänpäin kääntyneeksi, mutta toisaalta tiedetään, että suomalaisia tutkijoita kuitenkin vieraili Yhdysvalloissa.
Tarkasteltaessa aiempaa käsitystä tutkimusaiheesta keskeiseen osaan nousee historian periodisointi. 1960-luvun puoliväli on usein käytetty rajapyykki,
joka onkin monin tavoin perusteltavissa, mutta kiistaa on herättänyt se,
kuinka voimakkaan rajan se muodostaa suomalaisen kielitieteen kansainvälistymisessä. Erityisesti Karlssonin (1997: 90–91) ja Hakulisen (1993: 24) kuvauksissa 1960-luvun puoliväli piirtyy taitekohdaksi, jolloin suomalaiseen kielitieteeseen alkaa virrata vapaammin kansainvälisiä vaikutteita. Tämä –
omien kokemusteni mukaan melko lailla kanonisoitunut – näkemys suomalaisen kielitieteen historiasta on kuitenkin herättänyt paikoin kiivastakin vastarintaa (Ikola 1994; Hakanen 1993; Anhava 1993; Itkonen 1999b, 1999a).
Kiista tuntuu kiteytyvän kahteen ydinkysymykseen. Ensimmäiseksi siihen,
mistä tieteenaloista kulloinkin puhutaan, eli mikä on rajanveto fennistiikan,
fennougristiikan ja yleisen kielitieteen välillä, ja toiseksi siihen, mitä kansainvälisyys tarkoittaa: tutkimusvierailua, uusien kansainvälisten teorioiden käyttöä, kansainvälisen kirjallisuuden seuraamista, suhteiden luomista vai jotakin
muuta? Jälkimmäiseen kysymykseen liittyy myös määrällisiä ongelmia:
kuinka monen tutkijan tulee olla kansainvälinen, jotta alaa voidaan pitää kansainvälisenä? Kansainvälisyyden määritelmään liittyy myös erityisesti nykypäivänä kysymys siitä, onko kansainvälinen tutkimus loppujen lopuksi vain
synonyymi englanninkieliselle ja angloamerikkalaiselle tutkimukselle.
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Kysymykset ovat vaikeita, ja juuri siksi pohtimisen arvoisia. Fennistiikan ja
fennougristiikan vähittäinen eriytyminen ajoittuu 1900-luvun puolivälin tienoille, ja institutionaalisesti ajatellen yleinen kielitiede sai jalansijaa Suomessa
vuonna 1966, kun alalle perustettiin Helsingin yliopistoon professuuri. Osaa
ajan tutkijoita onkin tästä syystä vaikea lokeroida yksiselitteisesti yhden tutkimusalan harjoittajaksi, eikä se liene tarpeellistakaan; useat tutkijat kontribuoivat useammalle kuin yhdelle tieteenalalle ja yleistä kielitiedettä13 harjoitettiin Suomessa muiden alojen piirissä ennen oppituolin perustamista alalle.
Alojen historian pohtiminen on kuitenkin tärkeää, kun pyritään ymmärtämään yllä mainittua kansainvälisiin suhteisiin liittyvää keskustelua. Vastaus
kysymykseen, mitä kansainvälisyys on, riippuu puolestaan kunkin kirjoittajan
omasta määrittelystä. Luonnehdinnat suomalaisen kielitieteen eräänlaisesta
sisäänpäin kääntyneisyydestä ennen 1960-luvun puoliväliä tuntuvat liittyvän
ensisijaisesti vaikutteiden ottamiseen, strukturalismiin ja generativismiin
(Hakulinen 1993: 20–21, 24; Karlsson 1997: 91). Tästä näkökulmasta katsottuna aiemmin mainittu ristiriita vähenee, mutta samalla herää kysymys, onko
mahdollista olla kansainvälisiä tutkijoita ilman kansainvälistä tiedettä eli
missä määrin tutkijat voidaan erottaa tehdystä tutkimuksesta. Nämä kysymykset kulkevat tutkimukseni taustalla, ja palaan niihin uudestaan työn kuudennessa luvussa.
Tuoreemmissa fennougristiikan ja fennistiikan historiaa käsittelevissä teoksissa (esim. Häkkinen 2008; Salminen 2008) kuva Yhdysvaltain-suhteista
on nähdäkseni aiempia kirjoituksia monipuolisempi. Käsitys kansainvälisyydestä on näissä teoksissa laajempi, jolloin teoreettisten virtausten lisäksi kansainvälisyytenä huomioidaan myös tutkimusvierailut ja muu suhteiden luominen sekä tiedepolitiikka, infrastruktuuri ja rahoitusmallit vaikutteiden lähteinä. Yhdysvaltain-suhteet jäävät silti näissäkin teoksissa vähälle huomiolle,
sillä molemmat ovat luonteeltaan laajoja yleiskatsauksia, joiden aikajänne on
pitkälti yli sata vuotta; Häkkisen aikajänteen alku yltää aina 1500-luvulle
saakka.
Työn keskeisimmistä tutkijoista ei ole kirjoitettu elämäkertoja, minkä
vuoksi Suomen Kansallisbiografia on ollut erityisen tärkeä ja korvaamaton
apu sekä laajemmin että yksittäisten tietojen paikantamisen kannalta. Lisäksi
erilaiset juhla- ja muistokirjoitukset tarjoavat hyödyllistä tietoa yksittäisten
henkilöiden historiasta niin suomalaisten kuin yhdysvaltalaistenkin osalta.
Taustoittavaa tietoa varten olen perehtynyt myös yleisemmin ajan suomalaisia
tutkijoita käsitteleviin teoksiin, joita on laadittu erilaisten muistelmien, haastattelujen, juhlakirjoitusten ja muiden biografisten esittelyjen muodossa.

13

Yleisen kielitieteen määritelmästä Karlsson (1997: 11–15).
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1.3 TUTKIMUSAINEISTO JA TYÖN RAKENNE
1.3.1 ARKISTOAINEISTO TUTKIMUKSEN LÄHTEENÄ
Aloittaessani tutkimustani vuonna 2010 senhetkinen tiedon taso fennougristiikan transatlanttisista suhteista oli vähäinen, ja siksi tutkimukseni tärkeäksi
osaksi muodostui jo varhaisessa vaiheessa alkuperäislähteiden paikantaminen
ja kerääminen arkistoista – aiemmassa kielitieteen historiantutkimuksessa arkistoaineistoja on käytetty hyvin vähän, jos ollenkaan. Aiheen tutkiminen tuntui luontevalta aloittaa perehtymällä suomalaiseen arkistoaineistoon: tutkijoiden kirjeenvaihtoon, tieteellisten seurojen ja vaihto-organisaatioiden tuottamiin kirjallisiin dokumentteihin sekä eri yliopistojen arkistomateriaaleihin.
Aiheen kannalta relevantin arkistomateriaalin löytäminen Suomesta osoittautui kuitenkin erittäin vaikeaksi. Tutkimukseni keskeisillä suomalaisilla kielentutkijoilla ei ole omia arkistokokoelmia, ja mahdollisen kirjallisen jäämistön
paikantaminen jälkeläisiltäkin osoittautui vaikeaksi; joko tällaista jäämistöä ei
ollut alun alkujaan kerätty tai se oli myöhemmin hävitetty.14
Näin ollen suomalaisen aineiston käytössä ongelmaksi muodostui se, että
aiheen kannalta merkittäviä suomalaisia arkistolähteitä on olemassa vain niukasti. Lisäksi ne muut tietolähteet, jotka olivat saatavilla, toistavat vierailuista
jo tunnettuja perusasioita, eikä niistä siten ollut saatavissa juurikaan uutta tietoa. Se vähä, mitä suomalaisten fennougristien suhteista Yhdysvaltoihin on tähän mennessä sanottu, perustuu nimenomaan suomalaiseen näkökulmaan ja
Suomesta hankittuun tietoon. Tämän vuoksi kävi varhain selväksi, että aineistoa tulisi paikantaa Yhdysvalloista. Siirtämällä näin tarkastelunäkökulman
suhteiden toiseen päähän, Yhdysvaltoihin, aiheesta on mahdollista selvittää
uutta, nykykäsitystä täydentävää tietoa.
Tutkimuksen aineisto on siis kerätty pääosin yhdysvaltalaisista yliopistoista. Aineiston keruuta Yhdysvalloissa on ohjannut fokusointi Suomeen,
suomalaisiin ja suomalais-ugrilaisiin kieliin. Yhdysvaltalaisen aineiston
kautta olen pyrkinyt selvittämään myös sitä, minkälainen suhtautumistapa
yhdysvaltalaisilla oli Suomeen ja suomalaisiin tutkijoihin ja miten tämä vaikutti fennougristiikan transatlanttisiin suhteisiin. Arkistotyön kautta kävi
pian selväksi, että vierailujen käsittelyn kannalta olisi välttämätöntä ottaa tutkimuksen osaksi Yhdysvaltoihin syntyneen fennougristiikan kehityksen kuvaus. Yhdysvaltalainen aineisto on siis tutkimuksen kannalta perusteltu kahdesta syystä: yhtäältä suomalaista aineistoa on saatavilla niukasti, toisaalta
yhdysvaltalaista aineistoa tarkastelemalla voidaan saada kattava käsitys siitä,
miten yhdysvaltalainen fennougristiikka syntyi ja kehittyi ja miten vierailut
kytkeytyvät osaksi tuota kehitystä.
Keräämäni arkistomateriaali muodostaa merkittävän osan työn aineistosta, ja työni yhtenä lähtökohtana olikin etsiä tutkimuskysymyksiin sopivaa
14

Minn, Heikki: sähköpostiviesti tekijälle 22.4.2013; Bayerle, Tellervo: haastattelu 10.11.2010; Ra-

vila, Heikki: sähköpostiviesti tekijälle 13.7.2009.
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lähdemateriaalia ”tunnetun historiankirjoituksen” takaa eli pyrkiä perehtymään mahdollisimman yksityiskohtaisesti toimijoiden jättämiin kirjallisiin
jälkiin. Arkistoaineisto ja aikalaiskirjoitukset muodostavat työn primaariaineiston. Ensisijaisesti olen hankkinut materiaalia Indianan yliopistosta Bloomingtonissa ja Columbia-yliopistosta New Yorkissa, koska näihin yliopistoihin suomalaisten fennougristien vierailut pääasiassa suuntautuivat. Kuvailen
näistä käyttämääni aineistoa tarkemmin alla. Lisäksi tärkeä työssä käytetty aineistokokoelma on Roman Jakobsonin laaja kirjeenvaihto, joka on säilytteillä
MIT-yliopiston arkistossa Bostonissa. Täydentävää aineistoa olen kerännyt
tutkimuksen edetessä näiden arkistojen lisäksi lukuisista muista arkistoista
Yhdysvalloista ja Euroopasta sähköpostitse ilman arkistovierailua; Rockefeller-säätiön arkistosta hieman laajemmin, ja muiden arkistojen osalta lähinnä
tarkistaakseni työn kohdehenkilöihin liittyvän vuosiluvun tai jonkun muun
vastaavan yksityiskohdan, josta on ollut ristiriitaisia tietoja eri lähteissä. Vastaavanlaisia tietoja olen paikantanut Suomessa Helsingin ja Turun yliopistojen arkistoista.15
Indianan yliopistossa käyttämistäni kokoelmista kaikkein kattavin on Thomas Sebeokin poikkeuksellisen laaja kirjekokoelma, jonka hän lahjoitti yliopistolle jo elinaikanaan. Tuskin minkään muun yksittäisen kokoelman kautta
olisi mahdollista saada näin kattavasti tietoa sekä fennougristiikan institutionaalisesta kehityksestä että fennougristiikan verkostoista. Jo pelkkä arkistoluettelo kirjeaineistoon on parisataasivuinen, ja se ohjaa lukijansa edelleen lähes 9000 kansion pariin, joista jokainen sisältää vaihtelevan määrän kirjeitä.
Sebeokin kirjekokoelma osoittautui myös sisällöllisesti hyödyllisimmäksi, ja
poikkeuksellisena etuna aineistossa oli se, että kokoelmat sisältävät vastaanotettujen kirjeiden lisäksi usein myös kopion lähetetystä kirjeestä. Tätä kautta
olen päässyt tarkastelemaan vuorovaikutusta kirjeenvaihdon molempien osapuolten kannalta, mikä on ollut erityisen hyödyllistä siksi, että suomalaisten
kohdehenkilöitteni kirjekokoelmia ei ole ollut käytettävissä. Sebeokin kirjekokoelmien kautta kävi ilmi hänen laaja kontaktiverkostonsa ja sen rooli suhteiden synnyssä.
Indianan yliopistossa tekemäni aineistonkeruun aikana useat osat tarvitsemistani lähdekokoelmista olivat vielä järjestämättä, vaikka aineistot olivatkin
avoimia tutkijoille. Koska erilaisista instituuteista ja muista yliopiston yksiköistä löytyy tietoa erittäin hajanaisesti varsinkin tutkimukseni kohteena olevilta vuosilta, hyödyllisiä lähdekokoelmia oli paljon mutta niiden sisältämä
materiaali oli relevanssiltaan vaihtelevaa. Institutionaalisista kokoelmista
olen hyödyntänyt etenkin yliopiston presidenttien ja dekaanien kokoelmia,
jotka sisältävät varsinkin hallinnollisia asiakirjoja ja valottavat fennougristiikan ja sen lähialojen kehitystä Indianan yliopistossa. Arkistossa olen myös
käynyt kattavasti läpi yliopiston opinto-oppaat tutkimuksen käsittämältä
15

Mainittujen arkistojen lisäksi olen tutkinut Kansallisarkistossa säilytteillä olevia Suomalais-Ugri-

laisen Seuran toiminta-arkistoa ja Suomalais-amerikkalaisen stipenditoimikunnan arkistoa, mutta niiden sisältämä aineisto ei osoittautunut tutkimuksen lopullisen version kannalta merkitykselliseksi.
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ajanjaksolta. Henkilökohtaisista kirjekokoelmista olen käynyt läpi Thomas Sebeokin kirjekokoelman lisäksi myös Felix Oinaan kirjeenvaihdon, joka niin
ikään sisältää paljon yhteydenpitoa suomalaisten tutkijoiden kanssa.
Columbia-yliopiston osalta tilanne oli monin paikoin samankaltainen kuin
Indianassa: laitosten ja oppiaineiden osalta tietoa oli vaikeaa paikantaa useiden uudelleenorganisointien ja nimenvaihdosten vuoksi, minkä lisäksi valituilta vuosilta materiaalia oli ylipäätään saatavilla niukasti. Hyödyllisimmäksi
kokoelmaksi osoittautui yliopiston valtava, pääosin hallinnollisista asiakirjoista muodostuva keskuskokoelma. Lisäksi hyödyllistä tietoa tarjosivat
opinto-oppaat, jotka kävin Indianan yliopiston tavoin läpi koko tutkimuksen
ajanjaksolta. Erityisesti Columbiassa jouduin keräämään aineistoa varsinaisen aiheen ”vierestä” eli esimerkiksi lähialojen laitosten ja tutkijoiden kokoelmista saadakseni vihiä fennougristiikassa tapahtuneista asioista. Columbiasta
kerätty aineisto valotti erityisen hyvin yleisen kielitieteen, fennougristiikan ja
slavistiikan suhdetta toisiinsa valittuna ajanjaksona. Osittain relevantin aineiston niukkuuden vuoksi Columbia-yliopiston rooli varsinaisessa tutkimustekstissä on huomattavasti pienempi kuin olin ajatellut, mutta itse arkistotyön
merkitys tutkimukselle oli suuri, sillä toisen yliopiston tuoma perspektiivi auttoi tulkitsemaan ja suhteuttamaan niitä asioita, jotka korostuivat Indianan yliopiston arkistosta kerätyssä aineistossa.
Laajat, suljetut yliopistoarkistot ovat tutkijalle potentiaalisesti rikas mutta
usein haasteellinen aarreaitta, sillä arkistoinnin logiikka ei yleensä vastaa yksittäisen tutkimuksen tarpeita. Niinpä etsityn materiaalin olemassaolosta tai
sijainnista ei aina pysty pääsemään täyteen varmuuteen. Koska fennougristiikka oli alkuvuosinaan Yhdysvalloissa vielä monin tavoin vakiintumatonta,
olen löytänyt alaan liittyvää materiaalia erityisen monenkirjavien arkistonmuodostajien joukosta.16 Arkistotyössä täytyykin yhtä aikaa torjua ylimääräisiä ärsykkeitä jotka ilmaantuvat kiinnostavien lisäpolkujen muodossa mutta
kuitenkin samalla pysyä herkkänä ja avoimena myös aluksi merkityksettömältä vaikuttavalle tiedolle, koska odottamattomista paikoista voi löytyä hyvinkin relevanttia aineistoa ja odotuksenmukaisista paikoista hyvin vähän.
Yhteensä olen kerännyt aineistoa noin 7000 dokumenttia. Arkistolähteiden
runsaudesta ja monipuolisuudesta huolimatta aineisto on erittäin hajanaista
ja monin paikoin puutteellista. Niinpä esimerkiksi suomalaisten vierailuihin
liittyvän arkistomateriaalin vaihteleva määrä heijastuu luonnollisesti (joskin
valitettavasti) sekä käsittelyn tarkkuuteen että laajuuteen. On mahdollista, todennäköistäkin, että aihetta valottavaa tietoa on löydettävissä lisää muista arkistoista. Tässä tutkimuksessa ei rajaussyistä kuitenkaan ollut mahdollista
16

Asia muodostuu erityisen haasteelliseksi silloin, kun laaja arkistokokoelma on järjestetty aakko-

sittain, kuten Columbia-yliopiston arkiston keskuskokoelma, jolloin Suomeen, suomalaisiin ja suomalais-ugrilaisiin kieliin liittyvän relevantin materiaalin paikantamiseksi saa välillä käyttää mielikuvitusta
– sopivia hakusanoja voi keksiä melkoisen määrän (ilmeisimpinä esim. Baltic, Finland, Finno, Fenno,
Nordic, Scandinavia, Suomi, Uralic, Ugric), mutta joskus on hyödyllistä ottaa huomioon myös yleiset
kirjoitusvirheet tai muutoin varsin erikoisetkin ryhmittelyt.
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ulottaa lähdemateriaalin paikantamista edellä mainittujen arkistojen lisäksi
muihin kohteisiin. Lisätiedon hankkiminen jääkin jatkotutkimuksia varten;
käsillä oleva työ olkoon ensimmäinen selvitys tästä aiheesta, jota myöhemmät
tutkimukset voivat täydentää.
Paikantamani arkistomateriaali on etupäässä kirjeitä, joista osa on luonteeltaan yksityisiä ja osa hallinnollisia. Kirjeet muodostavat rikkaan ja monipuolisen lähdeaineiston, mutta parhaimmillaankin kirjeet antavat vain vaillinaisen kuvan ajan tapahtumista. On ymmärrettävää, että kirjeenvaihto sisältää tietoa rajatusti: kirjeitä on vaihdettu paljon juuri käytännön asioiden sopimista varten, ja vierailun aikana kirjeenvaihtoon ei luonnollisesti ollut tarvetta, minkä vuoksi monet sisältökysymykset jäävät uupumaan aineistosta.
Myöskään arkaluontoisimmista asioista ei usein ole haluttu jättää kirjallisia
todisteita, jolloin kirjeenvaihdossa on asiasta jälkenä vain pyyntö siirtyä käsittelemään asiaa suullisesti. Lisäksi kirjeenvaihdosta on saatavilla usein vain
vastaanottajan kirjeet – poikkeuksena Sebeokin kirjekokoelma, jossa on monesti tallella myös kopio lähetetystä kirjeestä. Lähdemateriaalina kirjeet vaativat henkilökohtaisuutensa vuoksi tutkijaltaan huomattavaa lähdekriittisyyttä, sillä kirjeen kirjoittajan todellisiin tarkoitusperiin ei ole jälkikäteisesti
pääsyä. Kansainvälisten suhteiden tutkimiseen kirjeet ovat kuitenkin poikkeuksellisen hedelmällinen aineisto, sillä juuri välimatkan vuoksi suhteet reaalistuvat vierailujen lisäksi kirjeissä.
Tutkimusaiheeni kannalta keskeisten toimijoiden kontaktiverkostojen tunteminen on auttanut paikantamaan tärkeitä kirjeenvaihtokumppaneita. Erityisen tärkeää lähdekritiikin kannalta on ollut ristiinlukeminen eli mahdollisuus tarkastella valittujen ihmisten kirjeenvaihtoa usean eri kirjekumppanin
kanssa. Vertailemalla saman kirjoittajan eri vastaanottajille kirjoittamia kirjeitä toisiinsa olen pystynyt paremmin arvioimaan ihmisten välisten suhteiden
laatua ja sen osoittamisen tapoja kuten muodollisuuden astetta, kollegiaalisuutta tai koettuja hierarkioita, sekä suoraan tai epäsuoraan ilmaistua antipatiaa, sovittelua ja huumoria. Kirjeiden kautta olen päässyt seuraamaan 1900luvun puolivälin yhdysvaltalaisten ja suomalaisten kielentutkijoiden työyhteisön toimintaa ja tuon toiminnan luonnetta. Koska kirjeet ovat henkilökohtaisia, niissä tulee hyvin esille akateemisen maailman toisaalta ihailtavat ja toisaalta myös nurjemmat puolet. Olen pyrkinyt tuomaan ne esille siten, kun olen
katsonut ne tärkeäksi. Suurin osa näistä yleisinhimillisistä toimintatavoista
lienee samoja kuin nykypäivän yliopistomaailmassa, ainoastaan sähköisen
viestinnän käyttö on olennaisesti muuttanut kommunikoinnin tapoja ja samalla tekee kirjeaineistoista katoavan aineistomuodon.
Aineiston rooli tutkimuksessa on keskeinen, ja sen avulla pyrin pääsemään
historiantutkimuksen ideaaliin menneisyyden uskottavasta kuvauksesta;
menneisyyden esittäminen ”sellaisena kuin se todellisuudessa oli” on tehtävänä mahdoton (Kalela 1972: 56). Aineiston ilmaisuvoimaisuuden ja vaikean
saavutettavuuden vuoksi olen päätynyt käyttämään työssä runsaasti suoria
lainauksia. Ne myös antavat tutkimuksen kohdehenkilöille äänen työssä. Lai-
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naukset ovat alkuperäismuodossaan, kääntämättöminä niiden kirjoituskielellä suomeksi tai englanniksi. Mahdolliset korostukset ja hakasuluissa olevat
muut merkinnät ovat omiani.

1.3.2 TYÖN RAKENNE
Olen kirjoittanut työni suomeksi, koska tällä rajauksella olen voinut keskittyä
siihen, minkä uskon olevan merkityksellistä nimenomaan kotimaiselle lukijalle; kansainväliselle tai yhdysvaltalaiselle yleisölle painottamisen arvoiset
seikat ovat suomalaiselle monin paikoin itsestäänselvyyksiä. Tästä syystä
kahta maata käsittelevän tutkimuksen kirjoittaminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisöille yksissä kansissa ei uskoakseni olisi mielekästä. Työn lukijoina
olen pitänyt mielessäni ensisijaisesti suomen ja sen sukukielten tutkijat, mutta
työn sisältö avautunee ongelmitta myös muulle tieteenhistoriasta kiinnostuneelle yleisölle. Tässä yhteydessä on kuitenkin paikallaan esittää kielitieteellisestä taustasta tulevalle lukijalle sama varoitus, jonka Kelomäki (2009: 8) antaa (kielitieteilijä)lukijoilleen: ihmistieteen historiantutkimuksen empiiriset
perusteet ovat ”luonteeltaan konstruktiivisempia kuin mihin kielentutkimuksessa on totuttu”.
Koska fennistiikan ja fennougristiikan historiankirjoituksella ei ole vakiintunutta perinnettä varsinkaan aiheesta tehtyinä väitöskirjoina, työllä ei ole
juurikaan ollut esikuvia, joista ottaa mallia – poikkeuksena kuitenkin Katja
Huumon väitöskirja (2005), joka käsittelee suomen kielen kehittämistä tieteen kieleksi.17 Niinpä olen sekä saanut tehdä että joutunut tekemään paikoin
ratkaisuja, jotka voivat tuntua epäkonventionaalisilta vuoroin kielitieteen ja
vuoroin historiantutkimuksen näkökulmasta. Suurimmat erot ovat tulleet
esille työn tekstuaalisessa rakentamisessa, sillä historiantutkimukselle tyypillinen narratiivinen rakenne eroaa voimakkaasti kielentutkimuksen usein hyvinkin analyyttisestä jäsentelystä. Pyrkimykseni on ollut kirjoittaa tästä vähän
tutkitusta aiheesta kiinnostava ja helposti lähestyttävä kokonaisesitys, ja työn
pääpaino on ennemminkin empiriassa kuin teoriassa. Valintoja on ollut tehtävä myös kielitieteen ja historiantutkimuksen erilaisten viitekäytänteiden
suhteen. Olen päätynyt käyttämään kielitieteestä tuttua tekstinsisäistä viittaustapaa lähdekirjallisuuteen, mutta aineistoviittauksiin ja leipätekstin narraation rikkoviin kommentaareihin olen käyttänyt historiantutkimukselle tyypillisempää alaviitejärjestelmää, jotta tekstin luettavuus ei kärsisi.
Työn esitystapa on temaattinen ja sen lukujen tarkastelunäkökulma vaihtelee mikro- ja makrotasojen välillä, sillä työssä seurataan suomalaisten ja yhdysvaltalaisten fennougristien suhteiden syntyä ja kehitystä toisesta maailmansodasta 1960-luvun puoliväliin saakka hyödyntäen sekä institutionaalista
17

Muiden (lähi)tieteenalojen historiasta on kuitenkin tehty väitöskirjoja, esim. Salminen (2003) kä-

sittelee suomalaisen arkeologian tutkimushistoriaa 1870–1935, Louheranta (2006) käsittelee suomalaisen Siperian-tutkimuksen historiaa Kai Donnerin ja antropologian näkökulmasta ja Pimiän (2009) aiheena on kansatieteen historia jatkosodassa.
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että henkilövetoista näkökulmaa. Koska suomalaisten fennougristien Yhdysvaltain-suhteiden synty kytkeytyy oleellisesti alan syntyyn Yhdysvalloissa, tämän kehityksen kuvaaminen on tärkeä osa työtä ja kulkee mukana kaikissa
luvuissa. Lukujen aikajänne on monilta osin päällekkäinen, sillä tarkastelen
kussakin luvussa temaattisesti eri asioita, jotka kuitenkin monessa kohdassa
limittyvät ajallisesti. Tällä jäsentelyllä olen pyrkinyt luomaan lukijalle koherentimman kokonaiskuvan – uskoakseni puhtaan kronologinen eteneminen
olisi lukuisten yksityiskohtien vuoksi tehnyt tekstistä luetteloivan ja vaikeasti
seurattavan.
Työ jakautuu seitsemään päälukuun, ja sen rakenne on seuraavanlainen.
Luvussa 2 käsittelen toisen maailmansodan aikaista kielitiedettä Suomessa ja
Yhdysvalloissa ja fokusoin erityisesti sodan erilaisiin vaikutuksiin Atlantin eri
puolin. Luku selvittää näin ollen niitä lähtökohtia, joista transatlanttisia suhteita sodan jälkeen rakennettiin. Luvussa 3 käsittelen suhteiden suuntaa ja
ajoitusta eli sitä, miten yhteys suomalaisten ja yhdysvaltalaisten välille sodan
jälkeen rakentui ja minkälaiset tieteenulkoiset ja -sisäiset seikat suhteiden
syntyyn vaikuttivat. Luku 4 kuvaa fennougristiikan kehitystä Yhdysvalloissa
institutionaalisesta näkökulmasta, ja siinä keskeiseen osaan nousee sekä hallinnollisten rakenteiden että yksittäisten organisatorisesti aikaansaavien tutkijoiden merkitys tieteenalan kehityksessä. Samalla esiin tulee yhdysvaltalaisen fennougristiikan suhde sen vaihtuviin lähitieteisiin, jotka motivoituivat
toisenlaisista lähtökohdista käsin kuin Suomessa. Luvussa 5 käsittelen fennougristiikan transatlanttisia suhteita henkilövetoisesti keskittymällä suomalaisten tutkijoiden vierailuihin Yhdysvalloissa. Tuon esille matkojen erilaiset
luonteet ja kytken ne osaksi fennougristiikan kehitystä Yhdysvalloissa. Kuudennessa luvussa analysoin kokoavasti työn kolmea laajempaa teemaa eli fennougristiikan muutosta tieteenalana, kansallisen ja kansainvälisen rajankäyntiä tieteessä sekä tiedesuhteisiin vaikuttavia edisteitä ja hidasteita. Viimeisessä
luvussa vedän yhteen työni keskeisimmät tutkimustulokset ja pohdin jatkotutkimusaiheita.
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SUOMEN JA YHDYSVALTOJEN
KIELITIEDE TOISESSA
MAAILMANSODASSA
Our lives were altered in numerous ways during that period of upheaval. As a group, we linguists were more fortunate than most. In the
crisis we were called upon to do what we were best equipped to do. And
we must be thankful that, our discipline like that in many of the sciences was advanced rather than having to be shelved for the duration.
(Cowan 1991: 82.)

Toisen maailmansodan vaikutuksia yhdysvaltalaiseen kielitieteeseen voidaan
kuvailla jopa myönteisiksi. Sodan aikana yhdysvaltalaiset kielitieteilijät pääsivät hyödyntämään lingvististä osaamistaan, eikä tieteenala seisahtunut sodan
vuoksi, vaan pikemminkin otti edistysaskelia. Yllä olevassa katkelmassa toisen
maailmansodan positiivisia vaikutuksia yhdysvaltalaiseen kielitieteeseen kuvaa J Milton Cowan (1907–1993)18, joka oli sodan aikana Yhdysvaltojen kielitieteellisen seuran Linguistic Society of American (LSA) sihteeri ja taloudenhoitaja ja myöhemmin sen presidentti.
Suomessa sen sijaan sodan vaikutukset kielitieteeseen olivat Yhdysvaltoihin verrattuna negatiiviset. Alla on tummasävyinen vastinpari Cowanin kuvaukselle, Kotikielen Seuran sihteerinä sodan aikana toimineen Eino Leskisen
(1904–1971) luonnehdinta talvi- ja jatkosodan vaikutuksista suomalaiseen
kielitieteeseen Kotikielen Seuran näkökulmasta.
Syksyllä 1939 alkanut sota lamautti kuitenkin kaikki työt moniksi vuosiksi. Talvisodan ajan oli kaikki työ pysähdyksissä eikä Seuramme
[Kotikielen Seura] esim. voinut kokoontua kertaakaan. Ja v. 1941 alkanut sota häiritsi Seuramme toimintaa myös sangen suuresti, sillä
useimmat toimihenkilöt olivat aina v:n 1944 loppuun saakka puolustustehtävissä ja poissa pääkaupungista. [– –] Sota aiheutti Seurallemme ja sen edustamalle työalalle suoranaisia henkilötappioitakin;
[– –] Heidän poismenonsa oli tuntuva menetys Seurallemme ja kielemme tutkimukselle. Pahimmin sota ja sitä seurannut inflaatiokausi
ovat kuitenkin vaikuttaneet Seuramme talouteen. Rahamme arvon
alentumisesta johtunut yleinen hintatason nousu on jo nyt asettanut
Seuramme tielle suuria vaikeuksia. Mainittakoon, että jo viime
vuonna julkaisutoiminta tuotti lähes satatuhatta markkaa tappiota,

18

Cowanin etunimi oli pelkkä J-kirjain; hänen kerrotaan esitelleen itsensä muodossa ”J, no period,

Milton Cowan” (Hockett 1995: 341).
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ts. aiheutti vastaavan määrän velkaa. Miten tästä vuodesta selviydytään, on tietymätöntä.
(Leskinen 1946: 177.)

Kuten edeltävät sitaatit hyvin osoittavat, toisen maailmansodan vaikutukset
kielitieteeseen olivat Suomessa ja Yhdysvalloissa kovin erilaiset niin sodan aikana kuin sen jälkeenkin. Sodan aikana Yhdysvaltojen kielitiede sai merkittävästi rahoitusta ja kielitieteilijät pystyivät jatkamaan töitään lingvistiikan parissa. Yhtenä voittajavaltioista Yhdysvaltojen asema suurvaltana vahvistui sodan myötä entisestään, mikä ilmeni menestyksenä myös tieteessä. Suomi sen
sijaan, vaikkakin itsenäisyytensä säilyttäneenä, kuului sodan häviäjäosapuoliin ja joutui tekemään alueluovutuksia Neuvostoliitolle ja sopeutumaan koviin rauhanehtoihin. Sodan aikana fennougristeille auennut pääsy sukukielten
pariin estyi vuosiksi alueluovutusten myötä, ja sodan seurauksena heikentynyt
taloustilanne näkyi myös tieteen rahoituksen niukentumisena. Suomen kielitieteen tuohonastisten vaikutteiden lähde Saksa menetti sodan häviön myötä
asemansa myös tieteellisenä keskuksena, ja Suomen oli vapauduttava Saksan
liittolaisen leimasta kaikilla elämänaloilla. Yleisellä tasolla arvioiden voidaan
sanoa, että edellä mainittujen syiden vuoksi toisen maailmansodan jälkeen
kielitieteilijöillä oli Suomessa suurempi uudelleen orientoitumisen tarve kuin
Yhdysvalloissa.
Tässä luvussa käsittelen ensin Suomen ja sitten Yhdysvaltojen kielitiedettä
toisen maailmansodan aikana. Käsittelen aihetta analysoimalla, millä tavalla
sotatilanne vaikutti kielitieteeseen ja kielitieteilijöihin kummassakin maassa.
Suomesta nostan fokukseen kansallisuusaatteen kielitieteessä sekä jatkosodan
aikaisen tutkimuksen Itä-Karjalassa. Yhdysvalloista keskityn toisen maailmansodan myötä kasvaneeseen vieraiden kielten osaamistarpeeseen ja siihen
vastaamiseen armeijan kielikoulutusohjelmalla sekä koulutusohjelman sisällä
erityisesti suomen kielen opetukseen. Kuvaan lyhyesti myös sodanaikaisesta
tutkimuksesta saatavilla olevaa aiempaa kirjallisuutta. Lopuksi käyn läpi, minkälaisia vaikutuksia sodalla voidaan nähdä olleen tieteeseen ja minkälaisista
lähtökohdista näiden kahden maan tutkijat ponnistivat sodan jälkeen. Luvun
tarkoitus on rakentaa ymmärrystä siitä, kuinka erilaista lähtökohdista suomalaiset ja yhdysvaltalaiset lingvistit alkoivat käynnistää maiden välistä kielitieteellistä vuorovaikutusta sotien jälkeen. Käsittely kohdistuu paikoin erikokoisiin teemoihin Suomessa ja Yhdysvalloissa johtuen osittain saatavilla olevasta
lähdeaineistosta ja osittain siitä, että sodan merkittävimmät vaikutukset näkyvät maissa eri tasoilla.

2.1 SUOMEN FENNOUGRISTIIKKA SOTIEN AIKANA
Talvi- ja jatkosota on ohitettu lähes täysin aiemmissa kielitieteilijöiden tekemissä Suomen kielitieteen historian tutkimuksissa – myös niissä teoksissa,
joiden käsittämään ajanjaksoon sodat sijoittuvat. Häkkinen (2008) mainitsee
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jatkosodan varsinaisesti vain kerran: huomiona siitä, kuinka sodan aikana foneettisiin tutkimuksiin oli käytettävissä entistä enemmän sukukielten puhujia, joita oli esimerkiksi sotavankien joukossa (mts. 146). Myös Karlssonin
(1997: 57) maininta sodista on lyhyt, mutta monipuolisempi, sillä siinä hän
mainitsee sekä sodan tuhoisat vaikutukset suomalaiseen kielitieteeseen että
hetkittäiset mahdollisuudet tieteentekoon Itä-Karjalassa. Myöskään Juusela
(2006) ei käsittele Virittäjän satavuotishistoriassa sota-ajan vaikutusta lehden
historiaan lainkaan. Vaikka näissä teoksissa yhteiskunnallinen konteksti on
toki rajauksen vuoksi muutoinkin melko pienessä roolissa, sotien ohittaminen
tässä mittakaavassa on sikäli erikoista, että niillä oli ohittamaton vaikutus tieteentekoon, kuten alla käy ilmi.
Sotien aikaisesta kielentutkimuksesta löytyy kuitenkin tietoa muiden kuin
kielentutkijoiden laatimista teoksista. Salmisen Suomalais-Ugrilaisen Seuran
historiateos Aatteen tiede (2008) ja Häggmanin Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran historiasarjan kolmas osa Pieni kansa, pitkä muisti (2015) antavat molemmat kattavan kuvan suomen ja sen sukukielten tutkimuksen tilanteesta ja
sisällöistä sotien aikana ja niiden jälkeen. Hyödyllistä lisävaloa aiheeseen saa
myös jatkosodan aikaista Itä-Karjalan tutkimusta käsittelevistä Pimiän teoksesta Sotasaalista Itä-Karjalasta (2007) sekä Laineen samaa aihetta käsittelevästä artikkelista Tiedemiesten Suur-Suomi (1993). Jonkin verran tietoa kielitieteilijöistä on myös suomalaisia tutkijoita toisessa maailmansodassa käsittelevässä Hietalan toimittamassa artikkelikokoelmassa Tutkijat ja sota
(2006b) sekä muissa Suomen tiedettä kuvaavissa teoksissa, joiden käsittelemään aikakauteen sodat kuuluvat (esim. Paaskoski 2008; Tommila ja Tiitta
2002). Näistä lähdeteoksista tulee hyvin esille se sinänsä ymmärrettävä
seikka, että kielentutkijat kuvaavat tieteenalansa historiaa tyypillisesti kontekstualisoiden vain välttämättömän määrän, kun taas historioitsijoiden ja
muiden alojen edustajien laatimissa tutkimuksissa konteksti on huomattavasti laajempi.
Tarkasteltaessa Suomen sodanaikaista tiedettä termit kansalliset tieteet ja
kansallisuusaate nousevat väistämättä esiin, joten tässä yhteydessä on syytä
pohtia näiden termien valintaa ja käyttöä. Fennougristiikka ja fennistiikka
ovat kuuluneet kansallisesta heräämisestä saakka niin kutsuttuihin kansallisiin tieteisiin. Kansallisiksi tieteiksi määritellään yleensä sellaiset humanistiset tutkimusalat, jotka käsittelevät suomalaiskansallisia aiheita ja liittyivät
suomalaisuuden rakentamiseen: suomalaisten ja suomenheimoisten menneisyyden tutkimiseen, suomalais-ugrilaisen aineiston keruuseen sekä Suomen ja
suomalaisuuden omaleimaisuuden korostamiseen (Herlin 2000: 26). Kyse oli
siis poliittisesti, ideologisesti ja toisaalta aineistolähtöisesti määräytyneestä
tieteenalaryppäästä. Karlsson ja Enkvist (2000: 229) pitävät kansallisten tieteiden asemaa humanistisissa tieteissä keskeisenä aina 1970-luvulle asti. Se,
että fennistiikka ja fennougristiikka ovat kuuluneet kansallisten tieteiden piiriin, ei luonnollisesti tarkoita kuitenkaan, että kaikki näillä aloilla tehty tutkimus olisi ollut kansallisesta näkökulmasta määrittynyttä.
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Kansallisiin tieteisiin taas liittyy kansallisuusaate eli nationalismi. Tämän
vaikeasti määriteltävän ja moniulotteisen termin yksi ulottuvuus on poliittinen ideologia, jossa kansakunta ja valtio liitetään yhteen (Pakkasvirta ja Saukkonen 2005). Kotoperäinen ilmaus kansallisuusaate ei herätä samoja konnotaatioita kuin sen vierasperäinen vastine nationalismi. Suomalaisessa tutkimuksessa on tyypillisesti suosittu termejä kansallinen ja kansallisuusaate,
mikä on mahdollistanut suomalaisen nationalismin häivyttämisen ja vertailun
välttämisen muiden maiden nationalismiin (Liikanen 2005: 222–223; Fewster 2006: 42). Kielitieteilijät eivät useinkaan ole problematisoineet kansallisiin tieteisiin liittyviä ideologis-poliittisia kytkentöjä. Enimmillään kansallisiin tieteisiin liittyvä asetelma on herättänyt kritiikkiä tutkimuksen kansainvälisen kytkennän puuttumisen vuoksi (esim. Hakulinen 1993; Häkkinen
1993), mutta poliittisen ohjailun ja tieteen riippumattomuuden näkökulmasta
sotien aikaista fennougristiikkaa ja fennistiikkaa ei niinkään ole tarkasteltu.
Huomattavaa onkin, että suomensukuisten kielten tutkimuksen ideologiaa ja
eettisyyttä ovat alan oppihistoriankirjoituksessa pohtineet ensisijaisesti muiden alojen tutkijat kuin kielitieteilijät itse (esim. Salminen 2008: 154–155; Pimiä 2009: 205–206).
Kansallisiin tieteisiin kuuluvina tieteenaloina fennougristiikka ja fennistiikka ovat olleet omiaan sisältämään nationalistisia vivahteita, mikä on näkynyt 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla kahdenlaisena suuntauksena: toisaalta fennougristiikassa sukukansoihin keskittyvänä heimoaatteena, toisaalta fennistiikassa ”aitoon suomalaiseen” keskittyvänä talonpoikaisromantiikkana. Suomen fennougristiikkaan liittyi kansallisromanttinen ajattelu jo
1800-luvulla, mikä jatkui ja vahvistui heimoaatteessa 1930-luvulla Stalinin
vainojen aikana, jolloin sukukansojen kohtalo oli uhattuna. Fennistit taas paneutuivat ihanteellisen suomen kielen vahvistamiseen keskittymällä kotoperäiseen sanastoon ja suomen murteisiin (Häkkinen 1993). Keskityn seuraavaksi kuvaamaan nimenomaan fennougristiikkaan liittyvää heimoaatetta,
mutta tutkimuskentässä olisi hyvin tilaa myös pohdinnalle ja tutkimukselle
siitä, miten kotoperäistä vaalinut fennistiikka suhteutuu natsi-Saksan kieliideologioihin.19 Molempien maiden kielitieteessä nousi esille kansankielen
vaaliminen ”puhtaimmillaan”, jollaisena pidettiin erityisesti maaseudun väestön puhetapaa (Hietala 2006a: 34–35; Newmeyer 1986: 37; Häkkinen 1993:
28–29).

2.1.1 ITÄ-KARJALAN TUTKIMUSTA JA VALISTUSTEHTÄVIÄ
Nationalismi vahvistui Suomessa entisestään itsenäistymisen jälkeen, myös
tieteessä (Michelsen 2002: 149, 179–180). Salminen (2008: 103) kuvaakin
osuvasti, kuinka 1920-luvulla ”lähes kaiken suomalaisen tieteen yhteiseksi ta-

19

Vastaavankaltaista tutkimusta on Saksan osalta tehnyt Christopher Hutton (1999) teoksellaan

Race and the Third Reich: Linguistics, Racial Anthropology and Genetics in the Dialectic of Volk.
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voitteeksi tuli suomalaiskansallinen näkökulma”. Kielitieteessä karelianismilla eli romantisoidulla (Itä-)Karjalalla oli vankka sija, pidettiinhän aluetta
Kalevalan runojen syntypaikkana, ja siellä asui sukukieliä puhuvia kansoja
(Wilson 1985: 114–115). Karjalaa oli jo ennen sotia pidetty henkisesti Suomeen
kuuluvana (Sihvo 2003; Suutari 2013; Nygård 1978), mutta jatkosodan miehityksen myötä avautui uudenlainen mahdollisuus tutkia aluetta ”omana”.
Yksi sodan kielitieteelle tuomista mahdollisuuksista olikin pääsy aineistonkeruuseen sukukansojen luo, mistä oli tullut lähes mahdotonta itsenäistymisen
jälkeen ja viimeistään 1920-luvulla Neuvostoliiton synnyn myötä (Karlsson
1997: 54). Viroon kohdistuvan innostuksen lisäksi suomalaisten heimoaate
näkyi erityisesti suhteessa Itä-Karjalaan, johon kohdistuvia (tutkimus)hankkeita oli olemassa jo ennen sotia (esim. Paaskoski 2008: 153). Vuonna 1922
perustettu Akateeminen Karjala-Seura ajoi heimoideologiaa, ja sen yliopistovoittoiseen jäsenistöön kuului myös aatetta kannattavia kielentutkijoita. Jatkosodan myötä Suur-Suomi-aate levisi myös tieteisiin ja sai aiempaa poliittisemman luonteen. Sodan aikana vallatut alueet toivat tutkijoille uusia mahdollisuuksia tutkia Itä-Karjalaa, mitä hyödynnettiin monin eri tavoin.
Jatkosodan aikaista Itä-Karjalaan suuntautunutta tiedettä ohjasivat valtion sodanpäämäärät. Tutkimuksen hallinnoimiseksi perustettiin loppuvuodesta 1941 Valtion tieteellinen Itä-Karjalan toimikunta (VTIT), jonka yhtenä
ohjausperusteena tieteelle oli perustamispäätöksen mukaan saada tutkimustuloksia, joilla voitiin osoittaa Itä-Karjalan ”ehdoton kuuluminen Suomeen”
(Laine 1993: 106).20 Itä-Karjalan kuulumista Suomelle perusteltiin ensisijaisesti luonnollisuuden kautta: tutkimuksissa pyrittiin korostamaan sekä alueen
asukkaiden suomenheimoisuutta että alueen luonnontieteellistä yhteenkuuluvuutta Suomeen. Venäläisyys taas kuvattiin myöhäsyntyisenä vieraana aineksena, jolla ei ollut alueella todellista historiaa (mts. 96–98). Vuonna 1941 julkaistiin saksalaismielisyydestään tunnetun Väinö Auerin ja Eino Jutikkalan
propagandistinen ja monille kielille käännetty teos Finnlands Lebensraum,
joka laadittiin presidentti Risto Rytin toimeksiannosta (mts. 97). Teosta laatimassa oli myös Kustaa Vilkuna (Herlin 1993: 143).
Vaikka tutkimuksen pääpaino olikin luonnontieteissä, Itä-Karjalan toimikunta toi oman lisänsä myös ajan fennougristiikkaan ja fennistiikkaan. Kielitieteellistä tutkimusta tehtiin jatkosodan aikana useaa eri reittiä: sekä virallisempia teitä VTIT:n ja sotilashallinnon kautta että epävirallisemmin ”puhdetyönä” virka-ajan ulkopuolella (Laine 1993: 173–75). VTIT:n kautta toimivat
useat fennistiikan ja fennougristiikan keskeiset tieteelliset seurat kuten Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS), Kalevalaseura, Suomalais-Ugrilainen
Seura (SUS), Sanakirjasäätiö ja Tieteellisten seurain paikannimitoimikunta,
jotka lähettivät VTIT:lle yhteisen tutkimussuunnitelman (mts. 140). Tutkimussuunnitelman sävy myötäili VTIT:n tavoitteita, ja siinä todettiin, kuinka
20

VTIT:n suppea arkistoaineisto on säilytteillä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkis-

tossa (Laine 1993: 99), mutta rajaussyistä olen päätynyt hyödyntämään ainoastaan aiheesta tehtyä aiempaa tutkimusta perehtymättä arkistoaineistoon itse.
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juuri kansalliset tieteet ovat ”se tutkimuksen ala, joka parhaiten selvittää uusien alueiden ehdottoman kansallisen ja historiallisen yhteenkuuluvuuden entisen Suomen kanssa” (Salminen 2008: 148). Lisäksi Suomalais-Ugrilainen
Seura teki yhdessä muiden seurojen kanssa esityksen Mannerheimille Itä-Karjalan paikannimien kodifioinnista ja suomalaistamisesta (mp.).
Yksi jatkosodan mahdollistamista kielitieteellisen tutkimuksen muodoista
oli aineistonkeruu sukukieliä puhuvilta kansoilta. Alueella asuvan väestön lisäksi aineistoa kerättiin sotavankileireiltä. Sotavankileireillä olivat edustettuna lähes kaikki sukukansat (Salminen 2008: 152), mikä mahdollisti kielitieteilijöille poikkeukselliset aineistonkeruumahdollisuudet. Salminen (mp.) kuvaakin, kuinka Suomalais-Ugrilaisen Seuran valtasi ”jonkinlainen humala”
tästä Suomen rajojen sisäpuolella olevasta yhtäkkisen laajasta sukukielten
edustuksesta; tällaista pääsyä sukukielten pariin ei tutkijoilla ollut ollut pariin
kymmeneen vuoteen. Aiheesta ilmestyi myös artikkeli, kun Aarni Penttilä julkaisi Virittäjässä sotavankitutkimuksesta artikkelin otsikolla ”Suomenheimoiset sotavangit kielenoppaina” (1942).
Sotavankitutkimuksessa Lauri Postilla oli merkittävä rooli, sillä hän oli sodan aikana sihteerinä sekä Suomalais-Ugrilaisessa Seurassa että sen aloitteesta perustetussa monitieteisessä toimikunnassa, jonka tarkoituksena oli
hallinnoida sotavankien parissa tehtävää tutkimusta. Vuonna 1942 Posti esitti
näiden toimiensa puolesta päämajalle, että kaikki suomalais-ugrilaiset sotavangit koottaisiin yhteen leiriin tutkimuksen helpottamiseksi (Salminen
2008: 152; Pimiä 2007: 204–205). Tähän ei suostuttu, mutta heitä koottiin
myöhemmin yhteen Sotavankileiri 21:een (Laine 1993: 157), mikä helpotti kielitieteilijöidenkin työtä. Vuonna 1942 Posti oli myös Suomalais-Ugrilaisen
Seuran lähettämänä tutkijana VTIT-stipendillä keräämässä vepsäläisaineistoa
(Salminen 2008: 148).
Jatkosodan aikaisen suomen ja sen sukukielten tutkimuksessa on nähtävissä piirteitä Suur-Suomen tieteellisestä todistelusta. Esimerkiksi karjalaa
alettiin jatkosodan myötä pitää itsenäisen kielen sijasta suomen murteena
(Häggman 2015: 50–51), ja samansuuntaisin periaattein vepsä määriteltiin
suomea todellisuutta likeisemmäksi sukukieleksi. Tällaiset luonnehdinnat
vahvistivat ajatusta siitä, että Itä-Karjala on myös kielitieteen näkökulmasta
luonnollinen osa Suomea. Todellisuudessa suomalaistutkijat kohtasivat kuitenkin monilla alueilla kielimuurin, kun alueen väestö ja tutkijat eivät ponnisteluista huolimatta ymmärtäneet toisiaan (Häggman 2015: 63; Laine 1993:
158).
Vepsän kieli oli yksi fennougristien tutkimusten kohteena olevista kielistä.
Useampi suomalainen kielentutkija keskittyi sodan aikana vepsän kieleen,
joka haluttiin esittää suomen kielelle läheisenä sukukielenä. Yksi näistä tutkijoista oli Helsingin yliopiston fonetiikan professori Antti Sovijärvi, joka keräsi
murrenäytteitä vepsää puhuvilta sotavangeilta ja erikseen nauhoitusmatkalla
äänisvepsän alueella. Sovijärven artikkeli hänen työnsä tuloksista ei kuitenkaan kelvannut sellaisenaan vaan se jäi sotasensuurin hampaisiin: artikkelista
oli Itä-Karjalan sotilasesikunnan mielestä poistettava kohta, josta kävi liian
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selvästi ilmi suomen, vepsän ja itäkarjalaismurteiden ero (Laine 1993: 158).
Tämä – vaikkakin kenties pieni yksityiskohta – kuvaa yhtä kaikki sitä todellisuutta, jossa tutkimusta tehtiin. Mikäli tutkimustulokset eivät sopineet valtion
sodanpäämääriin, tuloksia pyrittiin muokkaamaan mieluisampaan suuntaan,
ja näin tiede oli alisteinen politiikalle. Sovijärven tekstinäytteet ilmestyivät
Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisemana vasta vuonna 1982; seura ei ottanut niitä julkaistavakseen vuonna 1943, jolloin Sovijärvi niitä alun perin tarjosi julkaistavaksi (Salminen 2008: 148).
Vepsän suhde suomen kieleen ja tuon määrittelyn poliittinen värittyneisyys
käy ilmi myös Martti Airilan, Aimo Turusen ja Jussi Rainion laatimasta Vepsän oppaasta (1945) ja julkaisua seuranneesta keskustelusta Virittäjässä.
Reino Peltola kirjoitti Virittäjään teoksesta kriittisen arvostelun – oikeastaan
täystyrmäyksen –, jossa hän moittii kirjoittajia muun muassa sitä, että tiettyjä
vepsän ja suomen tyypillisiä eroavaisuuksia ei ole tuotu teoksessa esille, sanastossa on mukana suomalaisten tekaisemia vepsän sanoja sekä paikoin
tekstinäytteissä on ”melkoinen teennäisyyden leima” ja ”vepsänkielisin sanoin
kirjoitetun suomen kielen tuntu” (Peltola 1946: 180–181, 184). Peltola ihmettelee myös esipuheen puutetta, mutta toteaa, että teos lienee alun perin tarkoitettu sodanajan tarpeisiin eikä se näin ollen enää ilmestymishetkenään
täyttänyt tätä tarkoitusta (mts. 179).
Airila vastasi kohtuuttomana pitämäänsä Peltolan kritiikkiin kuvailemalla
niitä vaikeita sodanaikaisia olosuhteita, joissa teos on tehty, ja mainitsee, että
teoksessa alun perin ollut johdanto oli lopuksi poistettava, koska edessä oli
”force majeure”. Lisäksi Airila suuntaa Peltolalle kiinnostavan vastasyytöksen
siitä, ettei tämä tunnusta tietävänsä tilannetta, jossa opas on syntynyt:
Maisteri Peltola tekeytyy tietämättömäksi siitä, että Vepsän opas on
kirjoitettu toisissa merkeissä kuin nykyisissä. Oli aika, jolloin tässä
maassa nähtiin suurta unta. Ja kun kansalliset näkökohdat eivät olleet
tekijöille vieraita, oli heidän tietoisena pyrkimyksenään eräissä kohdin liikauttaa vepsän kieltä suomeen päin.
(Airila 1946: 302.)

Airila tuo siis vastineessaan suorasanaisesti esille, että sodan aikana tutkimuksen tavoitteet ja tietyssä määrin myös tulokset olivat alisteisia vallinneelle
ideologialle. Tämän olisi pitänyt olla selvää myös Peltolalle, joka oli itsekin tutkinut vepsän kieltä ja kansaa suoraan päämajan määräämänä (Laine 1993:
163–164; Pimiä 2007: 103–104).21

21

Äänisniemen väestöä tutkittiin kielitieteen lisäksi antropologian keinoin. Laine (1993: 164–165)

ja Pimiä (2007: 101–103) kuvaavat, kuinka anatomian professori Niilo Pesosen työssä on selvästi nähtävissä saksalaisen rotuopin vaikutus tehtyyn tutkimukseen. Loppuraportissa johtopäätös oli, että äänisniemeläisten liittäminen Suur-Suomen väestöön olisi luonnollista niin ”rotuaineksen” kuin väestön
”henkisten ominaisuuksienkin” puolesta.
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Myös monet muut ajan suomensukuisten kielten tutkijat pääsivät hyödyntämään jatkosodan aikana avautunutta mahdollisuutta tutkia sukukieliä elävien puhujien avulla. Aimo Turunen perehtyi sodan aikana lyydiläismurteisiin, itämerensuomalaisten kielten tutkija ja heimoaatetta kannattanut Lauri
Kettunen tutki sodan aikana monien muiden tavoin vepsää, ja Turusen opettaja E. A. Tunkelo lähti vielä 73-vuotiaana aineistonkeruuseen vepsäläisalueelle viimeistelläkseen vepsän äännehistoriaa koskevan tutkimuksensa (Kaarninen 2006: 198–199; Laine 1993: 146–147). Kenttätutkijana ahkeran fennistin Pertti Virtarannan huomio suuntautui sodan aikana Karjalaan ja karjalan
kieleen, joita hän pääsi tutkimaan valistusupseerin tehtäviensä kautta useissa
Karjalan kylissä. Karjalan kielestä tulikin keskeinen tutkimuskohde Virtarannan uralla; vuosina 1955–1983 hän toimi päätoimittajana karjalan kielen laajassa sanakirjahankkeessa, jonka kuudes ja viimeinen osa ilmestyi vuonna
2005.
Sukukieliin ja aineistonkeruuseen liittyvän tutkimuksen lisäksi kielentutkijoiden osaamista hyödynnettiin sodan aikana esimerkiksi erilaisissa tiedotus-, toimitus- ja valistustehtävissä sekä salakielten purkajina. Esimerkiksi
Aimo Turunen vastasi Itä-Karjalan väestöä ja alueen rintamamiehiä varten
tuotetun Aunuksen Radion ohjelmasta.22 Sensuurista ja propagandasta vastaavat komppaniat kulkivat nimellä ”tiedoituskomppania”, ja niiden palveluksessa oli useita kielentutkijoita. Niin ikään propagandasta ja sensuurista vastaavan Valtion Tiedoituslaitoksen (VTL) henkilökunnassa oli mukana kielitieteilijöitä. SKS:n talossa toimineen VTL:n tarkastusjaoston päällikkönä eli sensuuripäällikkönä oli kielentutkijoille monin tavoin tuttu kansatieteilijä Kustaa
Vilkuna, julkaisutarkastusosaston päällikkönä toimi Erkki Itkonen ja tarkastusosaston päällikkönä Lauri Posti, joka toimi Vilkunan jälkeen myös sensuuripäällikkönä (Häggman 2015: 38; Kaarninen 2006: 192).

2.1.2 KOHTI SAKSAA JA IRTI SAKSASTA
Suomella oli läheiset suhteet Saksaan ennen toista maailmansotaa ja sen aikana niin kulttuurin kuin tieteenkin saralla (Michelsen 2002: 181). Kielitieteessä Saksa oli ollut edelläkävijä 1800-luvulta saakka, ja saksalainen lingvistiikka oli fennougristiikan kansainvälisten vaikutteiden ensisijainen lähde viimeistään E. N. Setälän Suomeen tuoman nuorgrammatisimin myötä aina toiseen maailmansotaan saakka (esim. Hovdhaugen ym. 2000: 335). Suuri osa
suomalaisten tieteellisistä ulkomaanmatkoista tehtiin Saksaan ja saksa säilyi
Suomessa tieteen kielenä verrattain pitkään. Läheisistä väleistä Saksaan kertoo myös se, että Suomalais-Ugrilainen Seura valitsi jäsenistöönsä 1940–1942
huomattavan monia saksalaisia (Salminen 2008: 146). Osa tieteellisten seurojen saksalaisten tiedemiesten kutsuista jäseniksi oli selkeästi poliittisia, kuten

22 Turunen julkaisi myöhemmin

kokemuksistaan muistelmateoksen Nuoruus rauhan ja sodan Kar-

jalassa (1990).
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kielitieteilijä Walter Wüstin valinta Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaiseksi jäseneksi 1941 (Paaskoski 2008: 151–152). Tieteelliset suhteet Saksaan lähenivät entisestään jatkosodan aikana, kun Suomi liittoutui Saksan
kanssa (Hietala 2006a: 41; Paaskoski 2008: 149, 160). Jatkosodan aikaisen
kansallisten tieteiden tutkimuksen voi nähdä muistuttavan kansallissosialistisessa Saksassa vallalla ollutta saman tyyppistä suuntausta, jossa humanististen tieteiden päämääränä oli perustella kaiken kansallisen tärkeyttä (Hietala
2006a: 34). Kielitiede kuului kolmannen valtakunnan Saksassa niihin aloihin,
joiden tarkoitus oli vahvistaa kansallista identiteettiä (mts. 49).
Sodanaikainen saksalaismielisyys näkyi myös laajemmissa hankkeissa.
Esimerkiksi vuonna 1941 Tiedeakatemia asetti komitean suunnittelemaan
Suomi-instituutin perustamista Berliinin yliopiston alaisuuteen; instituutin
tarkoituksena olisi ollut keskittyä tutkimaan suomen kieltä ja kansanrunoutta
kansallissosialismin hengessä. Fennougristeista suunnittelukomiteassa oli
mukana Y. H. Toivonen. Instituutin tuleva johtaja olisi Berliinin yliopiston humanistisen tiedekunnan täysivaltainen jäsen – väliaikaiseksi johtajaksi nimitettiin Lauri Posti. Rahoitus instituutille olisi tullut lähes täysin Saksasta,
mutta tähän saakka ei koskaan päästy, sillä suunnitelmista huolimatta instituuttia ei koskaan perustettu. (Hietala 2006a: 114–117; Mertanen 2018.)
Sodan aikana fennougristi Paavo Ravila oli komennettuna Berliiniin yliopiston osana toimivaan instituuttiin, joka tutki erityisesti pienten kansojen
raja- ja ulkomaalaiskysymyksiä kansallishengen mukaisesti. Siellä Ravilan
tehtävänä oli toimittaa suomalais-ugrilaisten kansojen asuinalueista karttoja,
joiden yhteyteen oli lisäksi tarkoitus laatia lyhyt esitys kustakin kansasta, sen
historiasta, antropologiasta ja taloudesta. Saksassa oli ajatuksena laajentaa venäläisten kustannuksella mordvalaisten elintilaa, joiden erityisasiantuntija
Ravila oli. (Hietala 2006a: 114–117.)
Sodan lopputuloksen myötä tieteen painopiste siirtyi kuitenkin Saksasta
angloamerikkalaiseen maailmaan ja englanti alkoi vähitellen vakiintua kansainvälisten julkaisujen ykköskieleksi. Tämän muutoksen myötä suomalaisen
tiedeyhteisön oli orientoiduttava toisenlaiseen maailmanjärjestykseen. (Paaskoski 2008: 179.) Fennougristiikassa muutos oli siinä suhteessa hitaampi kuin
muissa tieteissä, että Yhdysvalloista oli esikuvaksi tarjolla teoreettisesti hyvin
erilaista kielitiedettä kuin saksalaisalkuinen diakroninen lingvistiikka, jota
Suomessa oli enimmäkseen harjoitettu (Karlsson ja Enkvist 2000: 230–231).
Lisäksi on huomattava, että aikalaisten perspektiivistä Yhdysvallat tuskin
näyttäytyi saman tien kielitieteellisenä edelläkävijänä. Diakronisessa lingvistiikassa Eurooppa säilyikin vaikutteiden lähteenä pidempään kuin muissa kielitieteen suuntauksissa, ja fennougristiikassa saksan kieli säilytti asemansa
esimerkiksi Suomalais-Ugrilaisen Seuran julkaisemassa aikakauskirja Finnisch-Ugrische Forschungenissa.
Kuten yllä on käynyt ilmi, fennougristiikan ja fennistiikan tutkimus oli sotien aikana yhteiskunnallisen tilanteen värittämää. Sota lamautti normaaliolojen tieteellisen toiminnan, mutta samalla se toi uusia mahdollisuuksia tutki-
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joille. Vaikeat työskentelyolosuhteet ovat todennäköisesti lisänneet käytännöllistä opportunismia, eli työtä on tehty tilanteen luomilla reunaehdoilla. Mikäli nuo reunaehdot ovat edellyttäneet kansallishengen korostamista, tämä
lienee ollut tutkijoille yksi tapa mahdollistaa tutkimuksen teko. En tässä pyri
arvioimaan, missä määrin kielentutkijoiden työ oli tarkoitushakuisesti poliittista tai aatteellista; tämä sinänsä kiinnostava kysymys vaatisi erillistä tutkimusta. Kuten Salminen (2008: 149) huomauttaa, Itä-Karjalan tutkimuksella
oli pitkät perinteet, eikä työn tekeminen sota-aikana ja miehitetyllä alueella
itsessään tee siitä poliittista. Jatkosodan aikaisen tieteessäkin vallinneen
Suur-Suomi-ajattelun täytyi kuitenkin sodan jälkeen väistyä, ja tilalle tuli toisenlainen lähestymistapa tieteentekoon vähentyneillä resursseilla. Yhdysvalloissa vastaava aikakausi oli kielitieteen näkökulmasta sen sijaan täysin erilainen.

2.2 YHDYSVALTALTOJEN KIELITIETEILIJÄT
VIERAIDEN KIELTEN OPETTAJINA
Yhdysvaltalaisesta kielitieteestä toisen maailmansodan aikana on saatavilla
paljon tietoa erilaisten raporttien, artikkelien ja aikalaismuistelmien muodossa. Toisin kuin suomalaisessa oppihistoriankirjoituksessa, Yhdysvalloissa
ajanjakson vaikutusta kielitieteeseen käsitellään lähes kaikissa ajanjaksoa kuvaavissa historiankirjoituksissa.23 Erityisen valaiseva on J Milton Cowanin
(1975) artikkeli Peace and War24, jossa hän kuvaa sekä omaa rooliaan toisen
maailmansodan aikaisessa kielitieteessä että kielitieteilijöiden tilannetta yleisemmällä tasolla. Myös ei-aikalaisten kirjoittamat katsaukset antavat perspektiiviä aikakauden lingvistiikkaan. Näistä mainittakoon Vellemanin Army Special Training Program -koulutusohjelmaa käsittelevä artikkeli (2008) sekä
Murrayn laaja tieteensosiologinen tutkimus Pohjois-Amerikan 1900-luvun
kielitieteilijöistä (1994). Tässä alaluvussa keskityn kuvaamaan, miten yhdysvaltalainen kielitiede oli valjastettu vieraiden kielten opetukseen sodanpäämääriä varten. Kuvaan opetukseen kehitellyn koulutusohjelman Intensive
Language Programin syntyä ja luonnetta ja lopuksi keskityn suomen kielen
opetukseen Indianan yliopiston Bloomingtonin-kampuksella. Kuvauksen taso
on tässä alaluvussa paikoin yksityiskohtaisempi kuin edellisessä alaluvussa,
koska aiheesta on saatavilla enemmän Yhdysvaltoja kuin Suomea käsittelevää
kirjallisuutta.

23

Asiaan on kenties vaikuttanut se, että Yhdysvalloissa sodan vaikutus kielitieteeseen oli monin ta-

voin positiivinen, kun taas Suomessa osa sodanaikaisesta tutkimuksesta oli siinä määrin sodanpäämäärien värittämää, ettei sitä ainakaan ole voinut erityisenä tieteen menestyksen osoituksena esittää.
24

Artikkeli on julkaistu myöhemmin muuttumattomana yhdysvaltalaisten kielitieteilijöiden oma-

elämäkerrallisessa artikkelikokoelmassa (Cowan 1991).
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Yhdysvaltalaisten kielitieteilijöiden rooliin toisen maailmansodan aikana
vaikutti merkittävällä tavalla heidän kokemuksensa vieraiden kielten tutkimisen parissa. Yhdysvalloissa asuvien intiaanikansojen25 puhumat kielet poikkesivat radikaalisti aiemmin tunnetuista ja tutkituista kielistä, ja niinpä ne herättivät lingvistien mielenkiinnon. Tutkimattomia intiaanikieliä oli satoja eikä
niillä ollut kirjallista perinnettä. Näin ollen ne oli vaikea sovittaa aiemman kielentutkimuksen teoreettiseen muottiin, ja kielten kuvaamiseen tarvittiin uutta
metodia. Tämän intiaanikielten parissa tehdyn kenttätyön myötä yhdysvaltalaiseen kielitieteeseen syntyi vahva deskriptiivisen ja antropologisen lingvistiikan perinne, jonka etunenässä olivat yhdysvaltalaisen lingvistiikan kuuluisat nimet Franz Boas (1858–1942), Edward Sapir (1884–1939) ja Leonard
Bloomfield (1887–1949). Tämä perinne ja yhdysvaltalaisten lingvistien kokemus aiemmin tutkimattomien vieraiden kielten parissa tulivat merkittävään
rooliin toisen maailmansodan aikana.

2.2.1

VIERAIDEN KIELTEN OPETUS
SOTASTRATEGISTEN PÄÄMÄÄRIEN VUOKSI
Ennen toista maailmasotaa vieraiden kielten osaamista ei nähty Yhdysvalloissa erityisen tärkeänä asiana, joten vieraita kieliä osattiin maassa verrattain
huonosti. Toisen asteen koulutuksessa opetettiin enimmäkseen ranskan ja
saksan kaltaisia suuria kieliä, joten muiden kuin Euroopan valtakielten osaaminen todella harvinaista. Koska vieraita kieliä opiskeltiin lisäksi useimmiten
hyvin lyhyen aikaa, monesti vain vuoden verran, opetuksessa painotettiin ensisijaisesti luetun ymmärtämistä, ei kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa.
(Moulton 1963: 21–22.)
Toinen maailmansota kuitenkin muutti tilannetta, sillä sen vuoksi vieraiden kielten lukutaidon sijaan juuri puhetaidosta tuli erityisen tärkeää. Sodan
syttymisen myötä Yhdysvalloissa alettiin ymmärtää, kuinka hyödyllistä ja tärkeää vieraiden kielten ja kulttuurien osaamisen ja ymmärtäminen oli. Erityisen tärkeäksi vieraiden kielten puhetaito nähtiin Yhdysvaltain armeijalle,
jonka joukkojen tulisi pystyä toimimaan ja kommunikoimaan vieraskielisten
alueiden asukkaiden kanssa. Maa tuli mukaan sotaan vasta loppuvuodesta
1941, mutta konfliktiin mukaan joutuminen näytti vääjäämättömältä jo aiemmin. Siksi Yhdysvalloissa alettiinkin valmistautua tulevan tilanteen vaatimiin
muutoksiin jo ennen sotaan astumista. (Velleman 2008: 385; Moulton 1963:
21.)
Mahdollisuuksia puutteellisen kielitaidon kohentamiseen alettiin tutkia
liittovaltion tasolla, ja sotaministeriö valtuutti asialle Yhdysvaltain tieteellisten seurojen valtuuskunnan (American Council of Learned Societies, ACLS).
Humanistisiin tieteisiin keskittyvä valtuuskunta oli aiemmin rahoittanut
25

Olen päätynyt Anderssonin, Hämäläisen ja Kekin (2013) suosituksen mukaisesti käyttämään ter-

mejä intiaanikansat ja intiaanikielet – kirjoittajien mukaan termi on suomeksi neutraali; englanninkielisessä maailmassa korrektin termin valinta on monimutkaisempaa.
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Amerikan intiaanikieliin kohdistuvia kenttälingvistisiä tutkimuksia, ja näitä
tutkimuksia seurattuaan valtuuskunnan pääsihteeri (executive secretary)
Mortimer Graves oli vaikuttunut yhdysvaltalaisten kielitieteilijöiden kyvystä
tutkia aiemmin tutkimattomia kieliä. Hän arveli, että kielitieteilijät voisivat
kuvata samalla tavoin myös sodanpäämäärien kannalta tärkeitä kieliä. Graves
hahmotteli projektisuunnitelman, jonka tavoitteena oli parantaa vieraiden
kielten osaamista maassa, ja haki sille rahoitusta Rockefeller-säätiöltä. Hakemus tuotti tulosta, ja ACLS sai Rockefelleriltä kaksi mittavaa apurahaa:
50 000 dollaria vuosiksi 1941–1942 ja saman verran vuosiksi 1942–1943.
Näillä varoilla perustettiin kaksi komiteaa pohtimaan, miten vieraiden kielten
opetus olisi parasta järjestää. (Cowan 1991: 72.)
Toinen perustetuista komiteoista keskittyi pohtimaan, millaiset opetusmetodit soveltuisivat parhaiten sodan tarpeisiin. Koska päämääränä oli saavuttaa
oppimistuloksia mahdollisimman nopeasti, opetukseen vaadittiin aiemmasta
kouluopetuksesta poikkeavaa metodia – olihan aiempi opetus keskittynyt lähinnä luetun ymmärtämiseen. Suunnittelutyön pohjaksi otettiin kielitieteilijöiden menetelmät intiaanikielten parissa, ja näin kehitettiin niin kutsuttu Intensive Language Program (ILP), joka pyrki mahdollisimman nopeaan puhutun kielen oppimiseen. Ohjelman suunnittelussa keskeisessä roolissa oli Yhdysvaltain kielitieteilijöiden kattojärjestö Linguistic Society of America (LSA),
jonka johtohahmot laativat uuden koulutusohjelman ohjenuoriksi kaksi menetelmäteosta: Leonard Bloomfieldin Outline Guide for the Practical Study of
Foreign Languages (1942) sekä Bernard Blochin ja George L. Tragerin Outline
of Linguistic Analysis (1942).
Koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi luodut opetusmenetelmät
määriteltiin tarkasti. Opetuksen kokonaiskesto pyrittiin minimoimaan ja kontaktiopetustuntien määrä maksimoimaan kokonaiskeston puitteissa. Ryhmäkoot olivat pieniä: enintään 10 opiskelijaa per luokka. Opetus oli yhdistelmä
keskusteluharjoituksia ja kielen rakenteen opetusta. Koulutus perustui kielitieteilijöiden laatimiin materiaaleihin ja palkattuihin natiivi-informantteihin,
joiden tehtävänkuva oli rajattu tarkasti opetetun kielen puhenäytteiden antamiseen: Informantti lausui jonkin sanan, pyysi jotakuta opiskelijoista toistamaan sen, minkä jälkeen kyseisen opiskelijan kanssa toistettiin sanaa niin
kauan, että oikea ääntämys oli saavutettu, jolloin siirryttiin seuraavaan opiskelijaan. Englannin kielen käyttö oli kielletty, joten opiskelijoille opetettiin käsimerkkejä, joilla heidän tuli tarvittaessa pyytää informanttia toistamaan sanomansa tai lausumaan hitaammin. Lingvistiopettaja puuttui opetukseen ainoastaan silloin, jos opiskelija ei saavuttanut toivottua ääntämystä, jolloin
opettaja saattoi antaa ohjeita ääntämiseen. (Menetelmästä tarkemmin Sebeok
1945: 377–378; Murray 1991: 16, alaviite 30, 18.) ILP-koulutusohjelmassa
opetettiin sodanpäämäärien kannalta strategisesti tärkeiksi katsottuja, Yhdysvalloissa siihen asti vähän osattuja kieliä. Strategisesti tärkeiksi katsottuihin
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26 kieleen26 kuuluivat myös unkari ja suomi, joiden opetukseen palaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa.
Kontaktiopetuksen lisäksi Intensive Language Programin puitteissa julkaistiin myös kirjallisia opetusmateriaaleja valituista kielistä liittovaltion hallinnon kanssa yhteistyössä. Kielitieteilijät laativat opetusmateriaaleja New
Yorkin Broadwayllä, United States Armed Forces Instituten päämajassa. Teokset jakautuivat niin kutsuttuihin ensimmäisen tason materiaaleihin, jotka
olivat sotilas- ja siviilikäyttöön tarkoitettuja fraasikirjoja, sekä toisen tason
materiaaleihin, jotka oli suunniteltu itseopiskelua varten (ks. tarkemmin Hall
1991: 155). Kielet, joista opetusmateriaalit laadittiin, olivat tarkkaan varjeltu
salaisuus, sillä sotilaat käyttivät itseopiskelumateriaaleja matkalla määräpaikkaansa (Cowan 1991: 77). Valinnan perusteena käytettiin kunkin kielen arvioitua strategista tärkeyttä ja harvinaisuutta; näin ollen opetussuunnitelmaan
kuului liittoutuneiden hyökkäyssuunnitelmia myötäillen esimerkiksi PohjoisAfrikan ja Balkanin alueen kieliä.
Nykypäivän perspektiivistä arvioiden Intensive Language Program oli varsin hämmentävä ja hätkähdyttävä projekti. Toisaalta se on osoitus yhdysvaltalaisten päättäjien nopeasta reagointikyvystä ja halusta hyödyntää kielitieteilijöiden osaamista, toisaalta sille annetut tavoitteet ja ohjelman ylistys tuntuvat
yltiöoptimistisilta. Käytetyt menetelmät vaikuttavat kaikessa ehdottomuudessaan vähintäänkin erikoisilta ja herättävät kysymyksiä metodin toimivuudesta. Yhtä kaikki, opetustyyli tuli Yhdysvalloissa tunnetuksi ”armeijan metodina”, ja se paitsi edisti vieraiden kielten opetusta Yhdysvalloissa yleisesti,
myös kehitti kielten opetusmenetelmiä kohti puhuttua kieltä ja autenttisen
materiaalin käyttöä (Velleman 2008: 406).
Intensive Language Programin merkitys Yhdysvaltojen kielitieteelle oli
suuri, sillä ohjelman poliittisen tärkeyden vuoksi kielitieteilijät ikään kuin
välttyivät sodan tuhoisilta vaikutuksilta. Ohjelma oli menestys jo ennen kuin
Yhdysvallat tuli mukaan sotaan, mutta sen merkitys kasvoi huimaa vauhtia
sen jälkeen, kun Japani hyökkäsi Yhdysvaltojen laivastotukikohtaan Pearl
Harborissa Havaijilla joulukuussa 1941 ja Yhdysvallat liittyi toiseen maailmansotaan. Pian tämän jälkeen ILP:n toiminta oli kasvanut niin suureksi, että
sen johtoon tarvittiin yksinomaan tälle ohjelmalle omistautunut henkilö. Ohjelma siirtyi entistä vahvemmin kielitieteilijöiden käsiin, kun tehtävään valittiin Linguistic Society of American silloinen sihteeri ja taloudenhoitaja J Milton Cowan, joka siirtyi Washingtoniin hoitamaan toimea. Koska ILP nähtiin
tärkeänä sodanpäämäärien kannalta ja ohjelma oli kooltaan valtava, Cowan

26 Murray (1994: 147–48) on koonnut strategisesti tärkeiksi katsotuista kielistä lähteiden perusteella

seuraavan listan: ”Afgfan (Pashto), African Pidgin English, Arabic (Iraqi), Arabic (Moroccan), Arabic
(Syrian), Burmese, Chinese, Danish, Dutch, Fanti, Finnish, French, German, Greek, Hausa, Hindustani,
Hungarian, Icelandic, Iranian (Farsi), Italian, Japanese, Korean, Kurdish, Malay, Mongol, Norwegian,
Melanesian Pidgin English, Portugese, Punjabi, Russian, Serbo-Croatian, Spanish, Swahili, Thai, Turkish, Vietnamese”.
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pystyi valjastamaan sen toimintaan käytännössä kaikki yhdysvaltalaiset kielitieteilijät. Näin ollen kielitieteilijöitä ei kutsuttu rintamalle ja jo palvelukseen
astuneet kutsuttiin takaisin valtion palvelukseen kotirintamalla. LSA:n jäsenistö oli sotavuosien aikaan noin 550-henkinen, eikä heistä kukaan menehtynyt sodan vuoksi. (Cowan 1991; Murray 1994; Velleman 2008; Hall 1991.)
Sodan edetessä armeijan koulutusohjelmia organisoitiin uudelleen, ja sen
myötä Intensive Language Program sulautettiin osaksi suurempaa armeijan
koulutusohjelmaa, jota kutsuttiin nimellä Army Specialized Training Program
(ASTP). Tämä uudelleen organisointi koitui loppujen lopuksi kielikoulutuksen
kohtaloksi. ASTP:n puitteissa opetettiin kielten lisäksi myös monia muita
aloja, erityisesti insinööritieteitä, ja opiskelijoiksi valittiin vain tiukat testit läpäissyt armeijan huippu. Lupaavasti alkaneesta koulutusohjelmasta tuli ajan
myötä poliittinen pelinappula, jolloin se laajeni alkuperäisestä suunnitelmasta
valtaviin mittasuhteisiin ja sai osakseen paljon julkisuutta.27 ASTP ehti olla
toiminnassa vain vuosina 1943–1944, minkä jälkeen se lopetettiin yhtäkkisesti. Lopettamisen syiksi on epäilty suunnitelman paisumista ja ohjelman
saamaa liiallista julkisuutta. Lisäksi sodan etenemisen myötä kadetteja tarvittiin opiskelun sijaan rintamalle (Velleman 2008: 402). Valitettava lopputulos
olikin se, että valtavan panostuksen jälkeen useimmat kadettiopiskelijoista sijoitettiin täysin muihin tehtäviin kuin mihin he olivat kouluttautuneet, eivätkä
he loppujen lopuksi päässeet käyttämään kovalla työllä oppimaansa kieltä
kuin satunnaisissa tapauksissa (Cowan 1991: 80).
Sodanaikaisten kielikoulutusohjelmien vaikutus yhdysvaltalaiseen kielitieteeseen oli merkittävä jo siitä syystä, että ala säästyi miestappioilta, koska kielitieteilijät oli valjastettu armeijan kouluttamiseen. Sodanaikaisen toiminnan
voi myös nähdä vahvistaneen strukturalistis-deskriptiivistä tutkimusotetta,
sillä käytännön kielenopetus tuki tätä lähestymistapaa (Velleman 2008: 408).
Ohjelmat olivat korkealla hallituksen tärkeysjärjestyksessä, ja niihin ohjattiin
runsaasti rahaa. Näin ollen – toisin kuin monissa Euroopan maissa – Yhdysvalloissa kielitiede ei keskeytynyt sodan aikana, vaan päinvastoin kielitiedettä
tehtiin mittavalla rahoituksella. Intensive Language Programin ja Army Specialized Training Programin vaikutus myös fennougristiikan kehittymiseen
Yhdysvalloissa on merkittävä, sillä unkarin ja suomen kielen mukanaolon
myötä kielistä alkoi kumuloitua tietoa Yhdysvaltoihin. Keskityn seuraavaksi
kuvaamaan suomen kielen opetusta Indianan yliopiston Bloomingtonin-kampuksella (IUB) 1943–1944, koska Indianan yliopiston kehityksellä on tämän
väitöskirjan aiheen kannalta suurin merkitys. Suomen kieltä opetettiin kuitenkin sodan aikana myös muissa yliopistossa, ainakin Minnesotan yliopistossa
ja Harvardissa (Sebeok 1969: 171).

27

Mediassa paljon positiivista huomiota saanut opetusmenetelmä sai osakseen toisaalta myös kri-

tiikkiä kielitieteilijöiltä, jotka korostivat, että kyseessä ei ole minkäänlainen ihmemenetelmä kielten
opiskeluun.
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2.2.2

SUOMEN KIELEN OPETUS
ARMEIJAN KOULUTUSOHJELMASSA
Yhdysvaltain armeijan kielikoulutusohjelmassa opetettiin suomalais-ugrilaisista kielistä suomea ja unkaria. Alkuperäisessä suunnitelmassa, joka koski
kolmeatoista kieltä, oli mukana vain suomi, mutta myöhemmin koulutusohjelma laajeni kattamaan kaikkiaan 26 kieltä, mukaan lukien unkari. Kielten
valintaperusteista olisi kiinnostavaa tietää lisää, mutta tarkempia perusteluja
kielten valinnalle ei löydy aiemmasta kirjallisuudesta, eivätkä tässä tutkimuksessa käytössä olleet arkistolähteet tuoneet asiaan lisävaloa, joten tarkemmat
valintaperusteet jäävät arvailujen varaan.
Keväällä 1943 Intensive Language Programin johtaja J Milton Cowan tilasi
Yhdysvaltain armeijan instituutin käyttöön opetusmateriaalit unkarin kielestä
ja saman vuoden elokuussa suomen kielestä. Tehtävään värvättiin tuolloin
vasta 23-vuotias Thomas Sebeok. (Käsittelen Sebeokin uraa yksityiskohtaisesti seuraavassa luvussa.) Opetusmateriaalit laadittiin New Yorkin Broadwayllä, jossa Sebeokilla oli käytössään työtä varten yksi suomen kielen informantti. Suomen kielestä laadittiin sekä ensimmäisen että toisen tason materiaalit, eli sotilas- ja siviilikäyttöön soveltuvat fraasikirjat sekä itseopiskelumateriaalit. Sotilassanakirjaa ei kuitenkaan koskaan julkaistu sotatapahtumien
vuoksi, mutta itseopiskeluopas ilmestyi siviilikäyttöön muokattuna nimellä
Spoken Finnish (1947)28. Harvan opiskelumateriaalin laadinnassa lienee ollut
mukana yhtä korkean tason natiivipuhuja: materiaaliin kuuluvien äänitteiden
suomenkieliset osat luki Kalle Jutila, joka oli Suomen Yhdysvaltain-lähettiläs
vuosina 1945–1951. (Sebeok 1945: 376, 1997: 28.)
Opetusmateriaalien lisäksi unkaria ja suomea opetettiin kontaktiopetuksessa Indianan yliopistossa. Army Specialized Training Program käynnistyi
Indianan yliopiston Bloomingtonin-kampuksella ACLS:n pyynnöstä keväällä
1942, kun kampuksen turkkilaiset jatko-opiskelijat rekrytoitiin turkin kielen
informanteiksi. Turkin kielen opetus muodosti koulutuksen eräänlaisen esivaiheen, jossa opetusmenetelmiä kokeiltiin, ja varsinaisesti ASTP käynnistyi
kesäkuussa 1943, jolloin koulutukseen nimettiin ensimmäiset kadetit. Bloomington vastasi erityisesti Balkanin ja Itä-Euroopan kielistä, joita lisättiin
opetusohjelmaan vähitellen turkista serbokroaattiin ja bulgariaan sekä myöhemmin slaavilaisiin kieliin. Syyskuussa kielivalikoima laajeni entisestään,
kun Bloomingtoniin määrättiin unkarin, puolan, venäjän ja kreikan kielen
opiskelijoita. Suomen kielen kadetit määrättiin kampukselle joulukuussa. Tällöin yliopiston kielivalikoima oli laajentunut niin paljon, että yksikön nimi Balkan Area and Language Department ei enää vastannut opetettavia kieliä, joten
nimi muutettiin muotoon Eastern European Area and Language Department.
Kaiken kaikkiaan Bloomingtonissa opiskeli noin 500 kadettia.29
Suomen kielen, kulttuurin, politiikan ja maantiedon opetuksen henkilökunta muodostui samalla tavalla kuin muidenkin alueiden ja maiden kohdalla:
28

Spoken Finnish -teosta suomen kielen oppikirjana on analysoinut Vehkanen (2015).

29

Voegelin – Cowan 26.12.1943. C31, IUBA.
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lingvistejä lukuun ottamatta työhön haalittiin keitä hyvänsä, jotka olivat natiiveja tai muutoin tunsivat opetettavan alueen kieltä ja kulttuuria. Kielentutkijana suomen kielen rakenteen opetuksesta vastasi Thomas Sebeok. Aluetutkimusta opettivat Michiganin osavaltion Suomi Collegen professori Kosti Arho
(1886–1976) sekä Indianan yliopistossa sellonsoiton opettajana työskennellyt
Lennart von Zweygberg (1874–1960).30 Suomen kielen informantteina toimi
Bloomingtonissa kolme nuorta suomalaisnaista. Loppusyksystä 1943 palkattiin Margit Gardberg ja Kerttu Kärnä Cassen, ja uusien kadettien myötä vuoden lopulla kolmanneksi informantiksi rekrytoitiin heidän ystävänsä Kyllikki
Järvi.31 Informantteja ei rekrytoitu Suomesta, vaan kaikki kolme olivat tulleet
maahan jo aiemmin ja toimivat kukin muissa töissä Yhdysvalloissa. Informanttien työ nähtiin siinä määrin kiinnostavana myös Suomessa, että Eevalehti julkaisi vuonna 1946 Kyllikki Järven kirjoituksen opetuksesta otsikolla
”Suomalaistytöt ’professoreina’ Amerikkalaisessa yliopistossa”. Kirjoituksessaan Järvi (1946: 8) kuvaa eläväisesti, kuinka työ ILP:n informanttina yhdysvaltalaisessa yliopistossa muodostui ”erääksi elämäni sisältörikkaimpia elämyksiä”.
Koulutus oli erikoinen yhdistelmä toisaalta sodanpäämäärien sanelemaa
sisältöä ja toisaalta tavallista kielenopetusta kaikkine oheistoimintoineen. Esimerkiksi suomen kielen kadetit vietiin matkalle amerikansuomalaisten suosimalle suurten järvien alueelle Michiganiin ja Wisconsiniin tutustumaan suomalaiseen elämäntyyliin. Illinois’n osavaltiossa Waukeganissa opiskelijat vastaanotti alueen suomalaisen kirkon pappi Alvar Rautalahti vaimoineen, ja
opiskelijat majoittuivat paikallisissa suomensukuisissa perheissä. Ohjelmaan
kuului muun muassa opiskelijoiden esittämiä suomalaisia lauluja, ja opiskelijat pääsivät matkan aikana kokeilemaan myös paikkakunnan suomalaista saunaa (Sebeok 1945: 381; Järvi 1946). Kuullunymmärtämisen esimerkkilauseet
olivat silti kaikki sotakontekstista. (Danesi ja Valdman 2004: 312–313; Sebeok
1991: 149–50, 1945.) Suomen kielen kadetit, joita oli kaikkiaan 50, olivat elokuun lopussa 1944 viimeinen Bloomingtonin kampukselta valmistunut opetusryhmä. Ilmeisesti kukaan heistä ei päässyt hyödyntämään suomen kielen
taitoaan. (Järvi 1946.)
Tämän väitöskirjan aiheen kannalta Indianan yliopiston sodanaikaisella
suomen kielen opetuksella oli suuri merkitys, koska opetuksen kautta yliopiston Bloomingtonin-kampukselle kertyi tietoa ja taitoa suomen kielestä, mikä
muodostui eräänlaiseksi esiasteeksi suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukselle maassa ja erityisesti Indianan yliopistossa. Myös sodan jälkeen puolustusvoimien ja liittovaltion erilaiset yksiköt kuten Army Language School ja Foreign Service Institute tekivät Indianan yliopistolle ajoittaisia toimeksiantoja
suomen kielen opetuksesta omiin tarpeisiinsa. Suomen kielen ottaminen mu-

30

Indiana University Bulletin 1944: 78, IUBA.

31

Indiana University Bulletin 1944: 92, IUBA.
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kaan armeijan koulutusohjelmaan vaikutti ratkaisevasti myös Thomas Sebeokin uraan: Sebeokista tuli yhdysvaltalaisen fennougristiikan kannalta keskeinen toimija, joka loi sodan jälkeen suhteita suomalaisiin fennougristeihin.

2.3 SODAN ERILAISET VAIKUTUKSET
ATLANTIN ERI PUOLIN
Toisella maailmansodalla oli monenlaisia vaikutuksia kielitieteeseen niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa – nämä vaikutukset olivat kuitenkin Atlantin eri
puolin hyvin erilaiset. Vaikutusten merkitysten arviointi riippuu luonnollisesti
valitusta näkökulmasta ja vertailukohteesta. Suomi selvisi moniin Euroopan
maihin verrattuna verrattain pienin vahingoin, mutta Yhdysvaltojen tilanteeseen nähden Suomen kielitiede kärsi melkoisesti. Tarkastelen seuraavaksi sodan vaikutuksia tieteeseen viiden aspektin kautta: konkreettiset tuhot, kaatuneet, rahoitus, tieteen edistyminen ja aivovuoto.
Koska sotaa käytiin Suomen maaperällä, sen aiheuttamat konkreettiset tuhot ulottuivat myös yliopistoon, vaikka sota ei tieteentekoa pysäyttänytkään.
Sodanaikaisten pommitusten myötä muun muassa Helsingin yliopiston päärakennus sai osuman, ja koska pääkaupunki oli vaarassa, aineistoja ja kirjallisuutta siirrettiin turvaan muualle. Myös Suomalais-Ugrilaisen Seuran arkistot
evakuoitiin maaseudulle (Salminen 2008: 154). Pommituksissa tuhoutui
myös Aimo Turusen väitöskirjan käsikirjoitus (Laine 1993: 174). Selkeä pysähdys opetukseen oli jatkosodan syttymistä kesällä 1941 seurannut lukuvuosi,
jolloin Helsingin yliopisto oli kokonaan suljettuna (Michelsen 2002: 185–
186). Yhdysvaltojen mannermaalla sitä vastoin ei käyty sotaa, joten sikäläiset
yliopistot ja muu infrastruktuuri selvisivät sodasta vahingoitta.
Suomalainen tiede koki myös miestappioita; sotien aikana kaatui lähes
1500 Helsingin yliopistossa kirjoilla ollutta opiskelijaa tai henkilökunnan jäsentä (Kaarninen 2006: 226). Kielentutkijoiden osuutta tästä määrästä ei ole
tiedossa, mutta Hovdhaugen ym. (2000: 304) pitävät vaikutusta merkittävänä. Fennougristiikkakaan ei selvinnyt ilman kaatuneita – Paavo Ravila koki
menettäneensä Heikki Aikiossa yhden etevimmän oppilaansa (Ravila 1942).
Luonnollisesti jokainen sodan vuoksi menehtynyt oli suuri menetys. Yhdysvalloissa sitä vastoin kielitieteilijät välttyivät rintamalta kokonaan, sillä he olivat työllistettyinä kielitieteellisiin tehtäviin. Palvelukseen astuminen voitiin
joko estää alun alkujaan tai alkanut rintamapalvelus voitiin keskeyttää ja siirtää kielitieteilijät koulutustaan vastaaviin tehtäviin yliopistoihin. Näin ollen
yhdysvaltalaisia kielitieteilijöitä ei sodan vuoksi kuollut lainkaan.
Suomi joutui kanavoimaan taloutensa sotaan, minkä vuoksi valtionavustuksien varassa olleet seurat ja yliopisto joutuivat tulemaan sodan aikana ja
sen jälkeen toimeen aiempaa vähemmällä. Monilla seuroilla oli kuitenkin onneksi käytettävissään aiemmin kerättyä vararahastoa, minkä ansiosta esimerkiksi Virittäjää pystyttiin julkaisemaan paperipulasta huolimatta (Leskinen
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1942: 188). Sotien jälkeen Suomen tuli maksaa mittavat sotakorvaukset Neuvostoliitolle, ja myös jälleenrakennus vei paljon resursseja, joten taloudellinen
pinne erilaisine säännöstelyineen ulottui vielä pitkälle sodan päättymisen jälkeen (Tiitta 2004: 40). Helsingin yliopiston historiallis-kielitieteellisen osaston professorien ulkomaanmatkojen määrä väheni sotien jälkeen tuntuvasti
(Tommila ja Tiitta 2002: 530). Sodanjälkeinen inflaatio vaikutti myös palkkoihin, ja esimerkiksi SKS:n leivissä olleet kokivat jääneensä mahdottomaan
palkkakuoppaan (Häggman 2015: 72). Yhdysvalloissa sitä vastoin kielitiedettä
rahoitettiin sodan aikana avokätisesti, ja kun kielitiede oli sodan aikana saanut
”hyödyllisen tieteen” leiman, rahoitusta oli helpompi saada myös tulevina vuosikymmeninä (Murray 1994: 150). Erityisesti kylmän sodan aikana kielitiede
sai mittavasti rahoitusta, koska kieli- ja aluetutkimus nähtiin välttämättöminä
tutkimusaloina ”vihollisen tuntemisessa”.
Suomessa tiede oli siis sodan aikana monin tavoin poikkeustilassa, vaikkei
tutkimus täysin pysähtynytkään. Kuten yllä Itä-Karjalaan suuntautuneen tutkimuksen ja sotavankitutkimusten yhteydessä tuli ilmi, tiedettä pyrittiin hyödyntämään Suomessa sodanpäämääriin, ja tätä kautta erityisesti jatkosodan
asemasotavaiheessa monet tutkijat löysivät mahdollisuuksia tehdä työtään
tieteen parissa edes ajoittain. Nämä mahdollisuudet olivat tuskin kuitenkaan
niin erityisiä, että sodan vaikutusta Suomen fennougristiikkaan voisi kuvata
siinä mielessä positiiviseksi kuin sodan vaikutus kielitieteeseen oli Yhdysvalloissa. Atlantin toisella puolella kielitiede ei keskeytynyt sodan takia lainkaan,
vaan esimerkiksi kielitieteilijöiden seura Linguistic Society of America kokoontui kuten ennenkin, julkaisut ilmestyivät ajallaan ja artikkeleita kirjoitettiin normaaliin tahtiin (Cowan 1991: 71).
Usein sodan vaikutuksista puhuttaessa käsitellään aivovuotoa, eli tutkijoiden muuttoa maasta toiseen. Suomen fennougristiikkaa aivovuoto ei varsinaisesti koskenut, mutta yleisellä tasolla Suomessa oltiin huolissaan siitä, että
tutkijoita muuttaisi Suomesta ulkomaille samalla tavoin kuin muissa Euroopan maissa oli käynyt. Sodan jälkeen Suomessa oli tieteen kehittämiseen
enemmän halua kuin resursseja, minkä vuoksi moni tutkija valitsi muuton ja
uransa edistämisen Suomea vauraammassa maassa. Yksi keino aivovuoden
ehkäisemiseksi Suomessa oli Suomen Akatemian perustaminen vuonna 1948
(Tiitta 2004: 677). Suomea enemmän aivovuoto vaikutti kuitenkin Yhdysvaltojen kielitieteeseen, joka oli tässä muuttoliikkeessä saavana osapuolena. Eurooppalaisia tutkijoita pakeni Yhdysvaltoihin sankoin joukoin, ja heidän mukanaan oli myös useita kielitieteilijöitä (Hoenigswald 1979: 113). Moni heistä
rakensi uransa Yhdysvalloissa ja jäi maahan pysyvästi, kuten Karl Bühler ja
Roman Jakobson. Jakobsonin vaiheita käsittelen tarkemmin seuraavassa luvussa.
Hahmoteltaessa kokonaiskuvaa kielitieteestä toisen maailmansodan aikana on oleellista panna merkille, kuinka erilainen sodan vaikutus tutkimukseen oli Suomessa ja Yhdysvalloissa. Konkreettisia vaikutuksia suurempaan
rooliin nousee sodan ja sen päättymisen vaikutus tutkimukseen ideologisella
tasolla. Suomen sodanaikainen suuntaus Itä-Karjalaan ja sotavankitutkimus
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tulivat sodan päätyttyä selkeään päätepisteeseensä, eikä tätä aikaa ole erityisesti tuotu esille myöhemmässä tutkimuksessa. Tähän lienee yhtenä syynä Pimiän (2009: 206) kuvaama ”tummanpuhuva varjo, joka lankeaa kaiken toisen
maailmansodan aikaisen vanki- ja internointileireillä tehdyn tutkimustyön
ylle”. Suomen kielitieteilijöillä oli siis yhdysvaltalaisia kollegoitaan suurempi
tarve muuttaa suuntaa sodanaikaisesta tutkimuksesta; Yhdysvalloissa lingvistit pystyivät jatkamaan työtään luontevasti sen pohjalta, mitä sodan aikana oli
tehty ja tutkittu.32
Sodan päätyttyä tieteen painopiste siirtyi vähitellen Saksasta Yhdysvaltoihin myös kielitieteessä. Suomalaisten fennougristien näkökulmasta Yhdysvallat ei kuitenkaan ollut itsestään selvä vaikutteiden lähde, eihän maassa varsinaisesti ollut olemassa fennougristiikkaa tutkimusalana. Lisäksi suomalainen
kielitiede ja etenkin fennougristiikka oli ensisijaisesti historiallis-vertailevaa
kielitiedettä, kun taas Yhdysvalloissa kielitieteen kärkeen oli noussut strukturalismi ja muut synkroniset tavat kuvata kieltä. Seuraavassa luvussa kuvaan,
kuinka suomalaisten fennougristien suhteet Yhdysvaltoihin vähitellen syntyivät ja minkälaiset tieteensisäiset ja -ulkoiset seikat kehityskulkuun vaikuttivat.

32

Kiinnostavaa ja kielitieteenkin kannalta kysymyksiä herättävää on Paaskosken (2008: 179–181)

esiin nostama huomio siitä, että samalla kun Saksassa ja Neuvostoliiton etupiiriin joutuneissa maissa
yliopistot puhdistettiin saksalaismielisistä tutkijoista, Suomessa vastaavia näkemyksiä esittäneet tutkijat jatkoivat uraansa ongelmitta.
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TRANSATLANTTISET SUHTEET
SYNTYVÄT
Toinen maailmansota iski eurooppalaiseen tiedeyhteisöön kuin pyörremyrsky. Se kiihdytti entisestään tutkijoiden pakomatkoja ja pakkomuuttoa
Euroopasta Yhdysvaltoihin, mikä oli alkanut jo Hitlerin valtaantulon myötä
1930-luvulla. Tämä liikehdintä vaikutti oleellisesti myös tiedesuhteisiin, sillä
muuttojen myötä myös eurooppalaisten tutkijoiden kontaktiverkosto siirtyi
uuteen ympäristöön ja kasvoi. Tällä tavoin Yhdysvaltoihin paenneiden eurooppalaisten tutkijoiden yhteydet Euroopan sisällä tulivat myös yhdysvaltalaisten kielitieteilijöiden ulottuville, ja tätä reittiä pitkin syntyivät myös fennougristiikan transatlanttiset suhteet. Tärkeässä roolissa fennougristiikan
transatlanttisten suhteiden synnyssä oli venäläissyntyinen kielitieteilijä Roman Jakobson, joka pakeni sodan jaloista Tšekkoslovakiasta useiden eri Euroopan maiden kautta Yhdysvaltoihin ja jolla oli Euroopassa poikkeuksellisen
laaja kontaktiverkosto.
Jakobsonin kaltaiset emigrantit eivät kuitenkaan yksin olleet vuorovaikutuksen liikkeellepaneva voima, vaan suhteiden synnyn edellytyksenä oli luonnollisesti myös yhdysvaltalaisten halu ja tarve luoda kontakteja Eurooppaan,
mikä ei kielitieteessä ollut itsestäänselvyys. Osa yhdysvaltalaisesta kielitieteestä33 oli 1900-luvun alusta lähtien erkaantunut eurooppalaisesta kielitieteestä siinä määrin, että se oli alkanut osoittaa itseriittoisuuden piirteitä: tutkijat eivät paikoin perehtyneet eurooppalaisten kollegoidensa töihin tai viitanneet niihin, ja deskriptiivisen kielitieteen parissa luotiin enenevässä määrin
uutta terminologiaa, joka ei ottanut huomioon eurooppalaisen kielitieteen perinnettä (Haugen 1951: 211; Malkiel 1979: 111–112). Fennougristiikassa tarve
luoda kontakteja Yhdysvalloista eurooppalaisiin kielitieteilijöihin syntyikin todennäköisesti helpommin kuin muilla kielitieteen aloilla, koska fennougristiikkaa ei Yhdysvalloissa ollut varsinaisesti olemassa ennen toista maailmansotaa. Niinpä kun Thomas Sebeok erikoistui fennougristiikkaan Yhdysvalloissa 1940-luvun alussa, yhteyksien luominen Euroopan fennougristisiin keskuksiin oli välttämätöntä kollegoiden löytämiseksi. Yksi tällaisista fennougristiikan keskuksista oli Suomi.
Tässä luvussa kuvaan, kuinka Thomas Sebeok loi suhteita suomalaisiin
fennougristeihin ja mitkä tekijät tähän keskeisesti vaikuttivat. Ajallisesti luku

33 Käsitteenä ”yhdysvaltalainen

kielitiede” ja siitä esitetyt luonnehdinnat ovat luonnollisesti likimää-

räisiä, ja käsitteen kokoluokan lisäksi keskustelunalaista on se, mikä osa tutkijoista ja tutkimuksista on
luettavissa yhdysvaltalaiseksi, kun moni maan merkittävistä kielentutkijoista oli eurooppalaistaustainen
emigrantti. Samoista syistä myöskään maan kielitieteen eristyneisyys Euroopasta ei ole yksiselitteistä
(aiheesta tarkemmin Joseph 2002).
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ulottuu ajasta ennen toista maailmansotaa vuoteen 1947 saakka, jolloin fennougristiikka alkoi saada institutionaalista jalansijaa Yhdysvalloissa. Maantieteellisesti luvussa liikutaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, jälkimmäisessä erityisesti Indianan ja Chicagon yliopistoissa sekä New Yorkissa ja sen
lähituntumassa itärannikon yliopistoissa. Luku koostuu viidestä alaluvusta;
käsittelen osapuilleen samaa ajanjaksoa toisen maailmansodan aikana ensin
Thomas Sebeokin ja sitten Roman Jakobsonin elämän ja uran näkökulmasta,
minkä jälkeen keskityn seuraavissa alaluvuissa Sebeokin ensimmäisiin Suomen-kontakteihin ja -kokemuksiin. Lopuksi pohdin kootusti niitä tekijöitä,
jotka vaikuttivat transatlanttisten suhteiden syntyyn.

3.1 THOMAS SEBEOK ERIKOISTUU
FENNOUGRISTIIKKAAN
Thomas A. Sebeokista (1920–2001) on kirjoitettu lukuisia muistokirjoituksia
ja muita vastaavia kuvauksia (esim. Deely 2004; Danesi ja Valdman 2004; Anderson 2003; McDowell 2003; Watt 2003; Cobley, Deely, Kull ja Petrilli
2011a), mutta varsinaista tutkimukseen perustuvaa elämäkertaa hänestä ei ole
tehty.34 Kuten Deely (2004) toteaa, Sebeokin elämäkerran kirjoittajalla tulee
olemaan edessään suorastaan monumentaalinen urakka, koska Sebeokin bibliografiassa on kaiken kaikkiaan yli tuhat nimikettä, joista yli puolet ovat hänen kirjoittamiaan kirjoja ja artikkeleita. Myös Sebeokin kirjekokoelma on valtava, minkä vuoksi aineistosta on suorastaan runsaudenpula tutkimustarpeisiin. Runsaan materiaalin joukosta tämän tutkimuksen kannalta erityisen valaisevia ovat olleet Sebeokin omaelämäkerralliset katkelmat, joita hänellä oli
erillisten julkaisujen lisäksi tapana sisällyttää useiden teostensa esipuheisiin
(esim. Sebeok 1952, 1991, 1992, 1997, 1998, 2011). Nämä kirjoitukset yhdessä
muistokirjoitusten kanssa muodostavat pohjamateriaalin tälle alaluvulle.35
Sebeokiin liittyvä materiaali on runsasta myös siksi, että hän vaikutti useilla
eri tieteenaloilla. Koska Sebeok on kuitenkin nykypäivänä parhaiten tunnettu
urastaan semiotiikan parissa, hänen varhaisempi, kielitieteellinen uransa on
saanut häntä käsittelevissä julkaisuissa osakseen vähemmän huomiota. Tästä
syystä kirjoituksista suurimman osan ovat laatineet semiootikot, ja niissä fokuksessa ovat semiotiikkaan liittyvät teemat Sebeokin elämässä (esim. Cobley
ym. 2011b).
34

Sebeokista on kuitenkin julkaistu kokoomateos (Cobley ym. 2011b), joka käsittelee kattavasti hä-

nen uraansa erityisesti semiotiikan parissa; teos sisältää monipuolisen kokoelman esseitä Sebeokin tunteneilta tutkijoilta.
35

Suurin osa Sebeokin elämäkerrallisista tiedoista on ristiriidattomia ja helposti löydettävissä

useista yllä mainituista lähteistä, ja siksi olen tekstin luettavuuden säilyttämiseksi rajoittanut alaluvun
viittausten määrää siten, että viittaan pääosin kirjoitukseen Sebeok (2011). Se on postuumisti julkaistu
käsikirjoitus, jonka Sebeok kirjoitti vuoden 2001 tienoilla; se löydettiin hänen kirjallisesta jäämistöstään
ja on sisällytetty Cobleyn ym. kokoomateokseen (2011b).
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Vähemmän tunnettua on se, että semiotiikan lisäksi Sebeokilla oli keskeinen rooli yhdysvaltalaisen fennougristiikan synnyssä ja kehityksessä. Hän oli
pitkään se henkilö, jonka kautta kaikki yhdysvaltalaiseen fennougristiikkaan
ja sen Suomen-suhteisiin liittyvä kulki. Sebeokin ilmiömäinen organisointikyky ja taito hankkia rahoitusta vaikuttivat alan kehitykseen merkittävästi.
Yksi tehokkuuden takaajista oli Sebeokin järjestelmällinen luonne: hänellä oli
tiukat rutiinit, joihin kuului se, että hän heräsi joka aamu kello neljältä kirjoittamaan ja nukkui vain joitakin tunteja yössä (Tarasti 2011: 348). Sebeokin
poikkeuksellisuus piirtyy esiin jo hänen uransa varhaisvaiheita tarkasteltaessa.
Sebeokin uraa tutkiessa silmiinpistävää on myös se, kuinka suuri merkitys
hänen yliopistoaikaisilla opettajillaan oli hänen tulevaan uraansa. Yhdysvalloissa opiskelijamäärät olivat Sebeokin opiskeluaikana siinä määrin pieniä,
että varsinkin maisteritason opinnoissa professorin ja opiskelijan suhde oli läheinen ja määritti opintoja ja tulevaa uraa merkittävällä tavalla – niin hyvässä
kuin pahassakin. Niinpä opiskelijan mahdolliset ongelmat professorinsa
kanssa heijastuivat opintoihin voimakkaasti hankaloittavana tekijänä, samoin
kuin toisaalta hyvin toimiva ja inspiroiva suhde vaikutti uraan myönteisesti.
Tämä näkyy selvästi Sebeokin suhteissa professoreihinsa. Fennougristiikan
kannalta erityisen tärkeässä roolissa olivat kolme professoria, Leonard Bloomfield, Julian Bonfante sekä Roman Jakobson, joilla kullakin oli merkittävä vaikutus Sebeokin urapolkuun.
Thomas Albert Sebeok (Sebők Tamás) syntyi vuonna 1920 Budapestissä,
Unkarissa. Hän osoittautui jo varhain lahjakkaaksi oppilaaksi ja muutti vain
16-vuotiaana vuodeksi Cambridgeen Englantiin opiskelemaan englannin
kieltä, minkä jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin, jonne hänen isänsä oli vastikään asettunut Euroopassa kasvaneen sodan uhkan vuoksi. Yhdysvaltojen
kansalaisuuden Sebeok sai vuonna 1944. (Cobley ym. 2011a: 1–2.) Yhdysvalloissa Sebeok aloitti opinnot Chicagon yliopistossa. Opiskelujensa alussa hän
oli erityisesti kiinnostunut genetiikasta ja biologiasta ja suunnitteli uraa niiden
parissa, mutta hän sattui ilmoittautumaan myös kielitieteen kurssille. Tästä
yksittäisestä kurssivalinnasta tuli käänteentekevä, sillä kielitieteestä tuli Sebeokin pääaine.
Kielitiedettä opetti tuolloin Chicagossa yhdysvaltalaisen strukturalismin
johtohahmo Leonard Bloomfield. Bloomfield oli ollut vuodesta 1934 Chicagon
yliopiston kielitieteen laitoksen johtaja, minkä lisäksi hän oli LSA:n perustajajäseniä ja elimellisesti mukana myös armeijan kielikoulutusohjelman suunnittelussa. Bloomfield ja Sebeok ehtivät olla Chicagossa yhtä aikaa vain vuoden, sillä Bloomfield lähti vuonna 1940 Chicagosta itärannikolle saatuaan arvostetun Sterling-professuurin Yale-yliopistosta, mutta Bloomfieldillä oli merkittävä vaikutus Sebeokin uraan. Bloomfieldin vaikutuksesta Sebeok keskittyi
biologian sijaan kielitieteeseen, ja erityisesti fennougristiikkaan. Bloomfield
kehotti Sebeokia erikoistumaan suomalais-ugrilaisiin kieliin, koska Bloomfield ajatteli Sebeokin olevan helppo lähestyä niitä sen vuoksi, että hänen äidinkielensä oli unkari (Sebeok 1997: 28, 2011: 451). Näin jälkikäteen voi vain
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arvuutella, mikä vaikutus Bloomfieldin kehotukseen keskittyä fennougristiikkaan oli sillä, että hän oli LSA:n kautta mukana armeijan kielikoulutusohjelman suunnittelussa.
Bloomfieldin neuvon noudattaminen ei kuitenkaan ollut aivan yksinkertaista, sillä tietämys kielikunnasta oli Yhdysvalloissa tuohon aikaan vähäistä
eikä fennougristiikan opetusta ollut saatavilla yliopistotasolla. Opiskelu Euroopassakin oli käynyt sodan vuoksi mahdottomaksi. Niinpä Bloomfield ehdotti Sebeokille, että tämä suorittaisi opintomerkintöjä lukemalla ja kirjoittamalla arvioita unkarin kielestä tuolloin tehdyistä julkaisuista (Sebeok 2011:
451). Tällä tavoin alkoi Sebeokin erikoistuminen Yhdysvaltojen yhdeksi ensimmäisistä fennougristeista. Yhden vuoden jälkeen Sebeokin opinnot Bloomfieldin johdolla tulivat kuitenkin päätökseen, kun Bloomfield lähti Yaleen.
Bloomfieldin lähdön jälkeen Sebeokin kielitieteen maisteriopintojen jatkaminen Chicagon yliopistossa tuli mahdottomaksi näkemyserojen vuoksi. Kielitieteen laitoksen väliaikaisena johtajana toimi tiedekunnan dekaani Richard
McKeon, jonka näkemys kielitieteestä ei ollut Bloomfieldin moderni lingvistiikka vaan perinteinen latinaan pohjautuva kieliopin ja retoriikan opiskelu.
Bloomfieldin opissa erilaiseen kielitieteeseen tottunut Sebeok riitautui dekaanin kanssa, ja tämän seurauksena hänet erotettiin humanistisesta tiedekunnasta (Sebeok 2011: 454). Sebeok keksi kuitenkin keinon jatkaa lingvistiikan
parissa mutkan kautta vaihtamalla pääaineensa antropologiaan, joka oli osa
yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa (mts. 456); Yhdysvalloissahan antropologian piiriin kuului paljon lingvistiikkaa. Opettajakseen Sebeok sai Manuel
Andraden, joka oli ollut Franz Boasin oppilas. Maisteriopintojen loppuunsaattaminen ja tutkielman valmistuminen hidastuivat kuitenkin jälleen, kun Andrade kuoli ennenaikaisesti. Näin Sebeok jäi toistamiseen vaille mentoria ja tutkielman ohjaajaa.
Akateemisesti tuuliajolle joutunut Sebeok ilmoittautui sivuaineen tarpeessa neolingvistiikan36 kurssille, jota opetti Chicagossa Princetonin yliopistosta vierailulla ollut italialainen romanisti Julian (Giuliano) Bonfante (Sebeok 2011: 458). Kuten Bloomfieldillä, myös Bonfantella oli suuri vaikutus Sebeokin uraan, joskin tässä tapauksessa vaikutus oli taloudellinen. Bonfanten
avustuksella Sebeok nimittäin sai mittavan stipendin Bonfanten kotiyliopistoon Princetoniin – Sebeokin itsensä mukaan ilman varsinaista hakemusta! –
mikä ratkaisi Sebeokin mutkistuneen opiskelutilanteen Chicagossa (mp.).
Niinpä Sebeok siirtyi vuonna 1942 Princetoniin jatkamaan maisteriopintojaan
orientalistiikan laitoksella ja valmistui maisteriksi vuonna 1943. Hänen maisterintutkielmansa käsitteli fennougristiikkaa, ja hän oli jo aloittanut väitöskirjansa hahmottelun samasta aiheesta, mutta aiheeseen perehtynyt ohjaaja häneltä puuttui; Princetonissa, kuten muissakaan Yhdysvaltojen yliopistoissa ei
oikeastaan ollut fennougristiikkaa tuntevia professoreja. Ratkaisu löytyi, kun
36

Neolingvistiikka oli Italiasta lähtöisin oleva Benedetto Crocen filosofiaan pohjautuva kielitieteen

suuntaus, joka vastusti nuorgrammatismia. Bonfante oli yksi suuntauksen edustajista. (Ivić 1966: 95–
100.)
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Sebeok tutustui Roman Jakobsoniin, joka oli emigroitunut Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan aikana. Jakobson täytti Sebeokin opintoja pitkään hankaloittaneen ohjaustyhjiön.
Sebeokin opiskeluaikana Yhdysvallat oli tullut mukaan toiseen maailmansotaan, ja pian Sebeok rekrytoitiin muiden lingvistien tavoin laatimaan kielimateriaaleja unkarista ja suomesta armeijan tarpeisiin. Tässä Sebeokin poikkeuksellisesta erikoistumisalasta oli arvaamatta hyötyä. Sebeok laati armeijan
tarpeisiin teokset Spoken Hungarian ja Spoken Finnish, joiden syntyyn
Bloomfieldillä oli merkittävä vaikutus (Sebeok 2011: 452), ja näiden töiden
myötävaikutuksella Sebeok myös tutustui Jakobsoniin. Sodanaikaisten töidensä vuoksi Sebeok nimittäin matkusti Princetonista säännöllisesti New Yorkiin, ja siellä hän tutustui Yhdysvaltoihin juuri emigroituneeseen Jakobsoniin,
joka luennoi kaupungissa.
Vaikka Sebeokin maisterintutkielman virallinen ohjaaja oli Harold Bender,
käytännössä Roman Jakobson ohjasi Sebeokin unkarin kielen vokaalijärjestelmää käsittelevän työn, ja näin Sebeok sai Master of Arts -tutkintonsa valmiiksi vuonna 1943 ja pystyi jatkamaan kohti tohtorin tutkintoa.37 Syksyllä
1943 Sebeok osallistui Jakobsonin pitämään seminaariin, joka käsitteli sijajärjestelmien typologiaa; Jakobson oli julkaissut aiheesta teoksen vuosia aiemmin. Seminaarin osallistujien tuli analysoida valitsemiensa kielten sijajärjestelmää, ja Sebeok valitsi erikoistumisalansa mukaisesti suomen kielen. Seminaari tuki Sebeokin väitöskirjatutkimusta, joka valmistui vuonna 1945 nimellä
Finnish and Hungarian case systems: their form and function. (Sebeok 1977:
415, 1997: 29.) Princetonin viralliseksi ohjaajaksi määräämän Benderin
kanssa Sebeok ei tullut toimeen, ja Sebeok olisikin halunnut tehdä väitöskirjanaan suomen kielen strukturalistisen esityksen, mutta Bender oli vaatinut
tutkimukseen vertailevaa näkökulmaa (Deely 2004). Tutkinto tuli Princetonista, mutta käytännössä työn ohjasi Roman Jakobson.
Sebeokin poikkeuksellinen tuotteliaisuus piirtyy selvästi esiin jo hänen
opiskeluaikanaan. Valmistuessaan tohtoriksi 25-vuotiaana Sebeok oli ehtinyt
julkaista jo parisenkymmentä artikkelia, joista suuri osa käsitteli suomea ja
unkaria, ja lähes yhtä monta kirja-arvostelua. Kiihtyvä tahti näkyi myös esitelmöinnissä. Poikkeuksellinen erikoistumisala ei siis hidastanut Sebeokin tieteellistä meritoitumista, pikemminkin päinvastoin. Samaan alaan perehtyneitä keskustelukumppaneita hänellä tuskin kuitenkaan oli liiaksi, ja näin ollen Sebeokin oli tarpeellista tutustua alan eurooppalaiseen perinteeseen ja
saada yhteys eurooppalaisiin tutkijoihin. Nuorella, vasta tohtorin tutkinnon
suorittaneella Sebeokilla ei kuitenkaan ollut omasta takaa tiedossa kontakteja
Euroopassa. Sillanrakentajana Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä oli Roman
Jakobson: hän auttoi Sebeokia saamaan yhteyden fennougristiikan keskuksiin, joihin oli tutustunut sotaa paetessaan.

37
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3.2 ROMAN JAKOBSON SILLANRAKENTAJANA
MANTEREIDEN VÄLILLÄ
Roman Jakobson (1896–1982), eräs 1900-luvun tunnetuimmista kielitieteilijöistä, syntyi ja kasvoi Venäjällä juutalaisessa perheessä. Yliopistokoulutuksensa Moskovassa saanut Jakobson lähti poliittisesti epävakaaksi käyneestä
kotimaastaan vuonna 1920 Tšekkoslovakiaan Punaisen Ristin tulkkina ja sai
maan kansalaisuuden. Hän asettui tuon ajan kielitieteelliseen keskukseen Prahaan, missä hän oli mukana perustamassa Prahan lingvistipiiriä tšekkiläisten
ja muiden Prahaan emigroituneiden venäläisten intellektuellien kanssa. Yli
vuosikymmenen kestäneen hedelmällisen tieteellisen toiminnan keskeytti lähestyvä toinen maailmansota, jonka johdosta piiri hajosi ja joka pakotti Jakobsonin pitkälle pakomatkalle.38
Jo ennen Tšekkoslovakian miehitystä keväällä 1939 Jakobson oli juutalaistaustansa vuoksi erotettu venäjän kielen professorinvirastaan Brnon yliopistossa, minkä jälkeen oleskelu maassa kävi tukalaksi. Pitkällisten ponnistelujen
jälkeen Jakobson pystyi pakenemaan viime hetkellä Hitlerin miehityksen alta
Tanskaan sikäläisten tutkijoiden avulla, joihin hän oli tutustunut kansainvälisissä kielitieteellisissä konferensseissa. Tanskassa Jakobsonin lähipiiriin kuuluivat maan kielitieteen johtohahmot Viggo Brøndal ja Louis Hjelmslev, jotka
olivat ratkaisevassa asemassa Jakobsonin pakomatkan onnistumisessa. Jakobson osallistui Tanskassa olonsa aikana Kööpenhaminan lingvistipiirin toimintaan ja toimi Kööpenhaminan yliopiston vierailevana luennoitsijana. Sodan syttyminen ja Hitlerin armeijan eteneminen pakotti Jakobsonin kuitenkin
siirtymään Tanskasta vain kesän yli kestäneen oleskelun jälkeen eteenpäin
Norjaan. (Fischer-Jørgensen 1997: 20–23.)
Norjassa Jakobsonin lähin kontakti oli Alf Sommerfelt, jonka avulla hän
työllistyi Oslon yliopistoon ja sai vaimonsa kanssa Norjan kansalaisuuden. Pitkäaikaiseksi ei Norjassakaan oleskelu jäänyt, sillä huhtikuussa 1940 myös
Norja miehitettiin ja Jakobson joutui jälleen pakenemaan. Hän lähti tuona
päivänä yliopistolta ehtimättä käydä kotona ja nousi vaimonsa kanssa seuraavaan pohjoiseen vievään junaan. Ruotsin rajan he ylittivät jalan. Ensin he joutuivat viikoksi vankilaan, kunnes toivottu päätös vihdoin tuli: heitä ei karkotettaisi. Ruotsissa Jakobson työskenteli Uppsalan ja Tukholman yliopistoissa
ja viimeisteli Norjassa aloittamaansa fonologiaa, lasten kieltä ja afasiaa käsittelevää teosta Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze (1941),

38 Jakobsonin huikeasta selviytymistarinasta, elämästä ja tieteellisestä toiminnasta on kirjoitettu

lukuisia julkaisuja (esim. Fischer-Jørgensen 1997; Jahr 2011; Jangfeldt 1997; Dixon 2007; Halle 1988;
Sebeok 1977; Armstrong ja Schooneveld 1977; Bæcklund-Ehler 1977; Kučera 1983; Parpulova, Gribble ja
Bailey 1984; Thomas 2014; Toman 1995), joista jokainen on laadittu hieman eri näkökulmasta ja sisältää
näin ollen erilaisia painotuksia. Vaikka suurin osa tiedoista löytyy useimmista julkaisuista, olen päätynyt
viittaamaan kunkin vaiheen kohdalla vain siihen tekstiin, joka käsittelee ensisijaisesti tuota kautta, jotta
lukija voi halutessaan päästä lisätiedon äärelle mahdollisimman helposti.
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joka lukeutuu hänen tuotantonsa tunnetuimpiin. (Jahr 2011: 112–14; Jangfeldt 1997.) Teos tuli pian myös suomalaisten kielitieteilijöiden tietoisuuteen,
kun Valentin Kiparsky arvosteli sen tuoreeltaan Virittäjässä (1942).
Ruotsissa Jakobson oleskeli vuoden, mutta hänellä oli jo alkuvaiheessa
suunnitelma jatkaa matkaansa Pariisiin, jonne hänellä oli kutsu Sorbonnen
yliopistosta. Ranskaan Jakobson ei kuitenkaan päätynyt, vaan toukokuussa
1941 hän ylitti rahtilaivalla Atlantin ja saapui New Yorkiin. Kaksiviikkoinen
laivamatka miinoitetulla merellä ei ollut vailla riskejä, mutta tavoilleen uskollisena Jakobson käytti matkan intellektuaalisiin päämääriin käymällä intensiivisiä keskusteluja saksalaisen filosofi Ernst Cassirerin kanssa, joka niin
ikään pakeni juutalaisvainoja Euroopasta Yhdysvaltoihin. (Jangfeldt 1997:
151–53.)
Jakobsonin pakomatka osoittaa, kuinka merkittävällä tavalla sota voi vaikuttaa tiedemaailmaan. Samalla se on osoitus myös siitä, miten empaattinen
ja kollegiaalinen tiedeyhteisö voi huolehtia omistaan. Sodanaikaisista kuvauksista välittyy lähestulkoon maaninen tunnelma, ja mieleen tuleekin ajatus
siitä, että sodan myötä jokapäiväiseksi tullut tietoisuus elämän ja kuoleman
nopeista käänteistä lienee tihentänyt ilmapiiriä. Pakomatkojen aikana tutkimusta tehtiin kuin viimeistä päivää, sillä koskaan ei tiennyt, mikä olisi viimeinen päivä. Jakobson oli onnekas, sillä moni samantyyppinen tarina sai hyvin
erilaisen päätöksen. Esimerkiksi historian Annales-koulukunnan kuuluisa
ranskanjuutalainen keulakuva Marc Bloch yritti paeta Euroopasta sodan jaloista Yhdysvaltoihin, ja sikäläiset tutkijat ponnistelivat kovasti saadakseen
Blochin École Libreen, mutta natsit vangitsivat ja teloittivat Blochin kymmenen päivää Normandian maihinnousun alkamisen jälkeen (Zolberg ja Callamard 1998: 921–28).
Pakomatkansa aikana Jakobson jatkoi vaikeista olosuhteista huolimatta
tieteellistä toimintaansa. Vaarallisen ja monivaiheisen pakoilun ajan häntä
auttoi laaja akateeminen kontaktiverkosto, ja selviytymiseen vaikutti Jakobsonin kiirivä maine poikkeuksellisen lahjakkaana tutkijana. Kahden Pohjoismaissa vietetyn vuoden aikana Jakobson oli vakiinnuttanut itselleen laajan
kontaktiverkoston, johon hän jatkoi tiivistä yhteydenpitoa Yhdysvaltoihin
muutettuaan toukokuussa 1941. Eurooppalainen sosiaalinen pääoma ei kuitenkaan merkinnyt paljoa Yhdysvalloissa, jossa Jakobsonilla sitä vastoin ei ollut kontakteja tai erityistä mainetta. Yhdysvaltoihin tullessaan Jakobson oli
44-vuotias, Euroopassa laajasti menestynyt kielitieteilijä, joka oli keskittynyt
muun muassa yleisen kielitieteen teorioihin ja slaavilaisten kielten tutkimukseen. Hän oli ollut mukana Moskovan formalistipiirin toiminnassa sekä perustamassa Prahan lingvistipiiriä, jonka yhteydessä hän kehitti fonologian teoriaa. Hän oli Pohjoismaissa oleskellessaan vieraillut Kööpenhaminan piirissä,
tehnyt kuuluisat lasten kieltä ja afasiaa koskevat tutkimuksensa sekä julkaissut siihenastisen uransa aikana valtavan määrän teoksia. Vahvoista meriiteistä huolimatta ura uudessa kotimaassa ei auennut helposti.
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Uuteen kotimaahan asettuminen oli useimmille emigranteille haastavaa ja
sattumien sävyttämää. Kilpailu työpaikoista, erilaiset kielitieteelliset näkemykset sekä puhdas muukalaisvihamielisyys aiheuttivat kitkaa alkuvuosien
sopeutumiseen, eikä työtä uudessa kotimaassa ollut helppo löytää. Aikalaiset
ovat puineet Jakobsonin penseään vastaanottoon Yhdysvalloissa liittyviä kysymyksiä useissa kirjoituksissa, ja erityisesti keskustelua on käyty väitteestä,
että New Yorkissa oli kielitieteilijöiden ryhmä, joka hyljeksi Jakobsonia karkeallakin tavalla ja pyrki aktiivisesti estämään tämän työllistymisen (erit. Dixon
2007). Toisaalta tunnettua on, että esimerkiksi Leonard Bloomfield suhtautui
Jakobsoniin lämpimän vastaanottavasti ja pyrki järjestämään tälle pestiä Yhdysvalloissa, mutta tuloksetta (Bloomfieldin ja Jakobsonin suhteesta
tarkemmin, Halle 1988). Varmaankin osittain kangerrellen alkaneen Yhdysvaltoihin sopeutumisen vuoksi Jakobson jatkoi töiden etsimistä Euroopasta
vielä pitkään uudesta kotimaastaan käsin. Erityisesti norjalaiset pyrkivät järjestämään Jakobsonille virkaa Norjasta, ja Jakobson ehtikin jo vuonna 1945
hyväksyä Oslon yliopistosta saamansa tarjouksen, mutta perui sen lopulta.39
Vakituisen työpaikan Jakobson sai Yhdysvalloista vasta vuonna 1946, kun hänet valittiin New Yorkin Columbia-yliopistoon Tšekkoslovakian hallituksen
rahoittaman Thomas G. Masaryk -oppituolin ensimmäiseksi haltijaksi.
Ennen vakituista työpaikkaa Columbia-yliopistossa Jakobsonin tilanne
New Yorkissa oli vaikea, mutta hän ei ollut hankalassa tilanteessaan yksin.
Myös muut pakolaistutkijat kohtasivat laman tuoman työpaikkojen niukkuuden ja joidenkin väitteiden mukaan itärannikon eliittiyliopistoissa vallinneen
antisemitistisen asenteen (Zolberg ja Callamard 1998: 924). Emigranttien tilanteen ratkaisuksi New Yorkiin perustettiin vuonna 1942 Rockefeller-säätiön
rahoituksella eurooppalaisia pakolaistutkijoita varten oma yliopisto, École
Libre des Hautes Études, joka tuli yleisesti tunnetuksi nimellä ”University in
Exile”. Myös Jakobson sai töitä tästä yliopistosta. Uusi yliopisto toimi liberaalista ilmapiiristään tunnetun New School for Social Researchin tiloissa, ja
siellä opetti Jakobsonin lisäksi muitakin kuuluisia tutkijoita, kuten antropologi Claude Lévi-Strauss ja filosofi Jacques Maritain (yliopistosta tarkemmin,
Zolberg ja Callamard 1998). Jakobson on myöhemmin kuvannut pakolaisyliopistoa paikaksi, jossa ”kaikki olivat toistensa opettajia ja oppilaita”. Hyvänä
esimerkkinä tästä on se, että tuolloin vielä nuori Sebeok, joka kävi kuuntelemassa Jakobsonin ja Lévi-Straussin luentoja, sai vuorostaan nämä maineikkaat tutkijat yleisöönsä luennoidessaan unkarin kielestä (Sebeok 1977: 414).
Jakobson ja Sebeok olivat tavanneet ensimmäisen kerran kesällä 1942
Franz Boasin kotona, jossa käytyjen keskustelujen kautta Sebeok innoittui Jakobsonin uraauurtavista kielitieteellisistä näkemyksistä (Sebeok 1974: vi–
viii). Ohjaussuhteen kautta vuorovaikutuksesta tuli säännöllistä ja molemminpuolisesti arvostavaa. Sebeok onkin myöhemmin nimennyt Jakobsonin
tärkeimmäksi opettajakseen, Jakobson taas tapasi kutsua Sebeokia ”ensim-
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mäiseksi yhdysvaltalaiseksi oppilaakseen” (Sebeok 1992: 4). Sebeokin ja Jakobsonin kohtaaminen ja ystävystyminen edesauttoi fennougristiikan transatlanttisten suhteiden syntyä, sillä Jakobsonin kontaktiverkoston avulla Sebeokin oli helpompi luoda suhteita Eurooppaan.
Vuorovaikutus Jakobsonin kanssa avasi Sebeokille uudenlaiset mahdollisuudet jatkaa työskentelyä fennougristiikan parissa. Laajasti lukenut Jakobson tunsi fennougristiikkaa varmasti paremmin kuin muut Yhdysvalloissa
tuohon aikaan, ja lisäksi Jakobson tunsi lukuisia eurooppalaisia kielentutkijoita, myös fennougristeja. Tukholmassa Jakobson oli tutustunut muun muassa saksalaiseen fennougristiikkaakin tutkineeseen Wolfgang Steinitziin ja
unkarin kielen tutkijaan John Lotziin40, joiden kanssa Jakobson tapasi säännöllisesti ja keskusteli Prahan piirin strukturalistisista ajatuksista, erityisesti
suhteessa fennougristiikkaan ja slavistiikkaan. Niinpä Jakobson kehotti Sebeokia ottamaan yhteyden Lotziin, joka oli tuolloin Tukholman Unkari-instituutin johtaja. (Sebeok 1974: 3.) Yhteydenoton ja siitä alkaneen kirjeenvaihdon yhtenä tuloksena oli se, että Sebeokin väitöskirjan osa julkaistiin vuonna
1946 Tukholman Unkari-instituutin julkaisusarjassa.
Koska Sebeokilla ei itsellään ollut relevantteja kontakteja Euroopassa, Jakobson ikään kuin lainasi verkostoaan Sebeokille ja kehotti tätä ottamaan yhteyttä sopiviksi katsomiinsa henkilöihin. Sebeokin kirjeenvaihdossa näkyy
määrätietoinen asenne suhteiden luomiseen kirjeenvaihdon kautta vuodesta
1945 eteenpäin. Sodan aiheuttamat monenlaiset vaikeudet postiliikenteessä
johtivat siihen, ettei Sebeok saanut vastauksia kirjeisiinsä useisiin kuukausiin,
mutta hän lähetti lannistumatta uusia kirjeitä. Merkillepantavaa on, että aineistosta löytyvien tietojen perusteella kaikki Sebeokin ensimmäiset yhteydenottokirjeet oli suunnattu Ruotsiin: John Lotzille, Wolfgang Steinizille ja
suomalaiselle Valentin Kiparskylle, joka myös oleili tuolloin Ruotsissa. Kirjeet
ovat luonteeltaan päättäväisiä; niiden sävy ei ole arka, vaan niissä on määrätietoinen ote ja konkreettiset ehdotukset, kuten seuraavassa alaluvussa tulee
esille. Sebeokilla oli tuolloin kaksi päämäärää: saada väitöskirjansa julkaistuksi ja päästä Ruotsiin vierailulle. Suomi olisi ehkäpä ollut fennougristiikan
vierailulle luontevampi kohde kuin Ruotsi, mutta Sebeok ja Jakobson ovat todennäköisesti pitäneet Ruotsia helpommin saavutettavana paikkana ja hyvänä, turvallisena tukikohtana myös Suomeen suuntautuvalle vierailulle. Molemmat Sebeokin toiveista toteutuivat seuraavien vuosien aikana.
Jakobsonin pakomatkan merkitys suomalaisen fennougristiikan transatlanttisille suhteille kytkeytyy siihen, että Jakobsonin reitti ei kulkenut Suomen
kautta – eikä tietysti olisi voinutkaan kulkea. Tutkimusaiheen kannalta tällä
voidaan nähdä olevan merkitystä sikäli, että hänelle ei näin muodostunut samankaltaista suhdetta Suomeen ja suomalaisiin tutkijoihin kuin muihin poh-
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John (János) Lotz (1913–1973) oli unkarilaistaustainen fennougristi, joka oli Tukholman Unkari-

instituutin johtaja vuosina 1935–1947, minkä jälkeen hän siirtyi Jakobsonin ja Sebeokin myötävaikutuksella Yhdysvaltoihin Columbia-yliopistoon New Yorkiin.
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joismaalaisiin kielentutkijoihin. Jakobsonin kahden vuoden pakomatkan aikana muodostuneet lämpimät välit tanskalaisiin, norjalaisiin ja ruotsalaisiin
kollegoihin jatkuivat myös Yhdysvaltoihin muuton jälkeen, mikä näkyy Jakobsonin kirjeenvaihdosta. Suhteiden vahvuutta lienevät lisänneet sodanaikaiset
poikkeusolosuhteet, jotka asettivat Jakobsonin avuntarvitsijan rooliin. Pohjoismaalaiset kielentutkijat auttoivat häntä ei vain ammatillisesti kirjoittamalla suosituksia ja hankkimalla hänelle töitä vaan ennen kaikkea pelastamalla hänet sodan jaloista. Jakobsonin selviytymistä Yhdysvaltoihin edelsi
monivaiheinen ja vaarallinen taival Euroopan sotatantereella, ja sen onnistumisen edellytyksenä olivat auttavat kädet. Tällaisesta kokemuksesta syntyvä
kiitollisuus on varmasti vahvistanut Jakobsonin suhteita pohjoismaalaisiin
kollegoihinsa, mutta suomalaisia kielentutkijoita hän ei todennäköisesti ole
juurikaan tuntenut Yhdysvaltoihin tullessaan. Jakobsonin kontaktit Eurooppaan olivat kuitenkin avainasemassa myös Suomen ja Yhdysvaltojen fennougristien välisten suhteiden synnyssä.

3.3 YHTEYS SUOMEEN AUKEAA
It was very gratifying to hear from you and to open, finally, the channels of communication between the linguists of Finland and of the
United States.41
Sebeokin määrätietoisiin yhteydenottoihin kuului yhteyden luominen myös
Suomeen, olihan maa yksi fennougristiikan keskuksista Euroopassa. Suomalaisista Sebeok kohdisti kirjeensä Valentin Kiparskylle. Kirjeen osoittamisesta
juuri Kiparskylle voidaan päätellä muutamia seikkoja. Kun Sebeokin tarkoituksena oli saada yhteys nimenomaan ajan suomalaisiin fennougristeihin, Kiparskya ei voi pitää tähän luontevimpana vaihtoehtona, sillä hän oli slavisti.
Vaikuttaakin siis todennäköiseltä, että Jakobsonin laajasta kontaktiverkostosta huolimatta heillä ei ollut tiedossa sellaista suomalaista fennougristia, johon ottaa yhteyttä, etenkin kun ei ollut oletettavaa, että monikaan suomalainen vastaanottaja olisi osannut englantia, ja Sebeok kirjoitti kirjeensä nimenomaan englanniksi. Näin ollen Kiparsky oli todennäköisesti yksi harvoista
suomalaisista lingvisteistä, jonka he tiesivät ja jota he pitivät sopivana vastaanottajana kirjeelle.
Jakobsonin ja Kiparskyn tutustumisen ajankohdasta ei ole täyttä varmuutta. On mahdollista, että he tunsivat toisensa Tšekkoslovakiasta 1930-luvulta, sillä he molemmat olivat olleet mukana Prahan piirin toiminnassa, ja
Kiparskyn opettaja J. J. Mikkola oli erikseen neuvonut Kiparskya tutustumaan
Jakobsoniin Prahassa ollessaan (Hakkarainen 2011: 127). Heillä voisi kuvitella
olleen yhteydenpitoa myös Kiparskyn arvosteltua Jakobsonin teoksen suoma-
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laiselle yleisölle vuonna 1942, mutta näistä kontakteista ei ole varmuutta. Jakobsonin kirjearkistossa yhteydenpitoa Kiparskyn kanssa ei ole ennen vuotta
1948 eikä heidän tutustumisensa ajankohta selviä muualtakaan tässä tutkimuksessa käytetystä aineistosta. Joka tapauksessa yhteys myös Kiparskyyn
muodostui mutkan kautta, sillä Jakobsonilla ja Sebeokilla ei ollut tiedossa Kiparskyn osoitetta Ruotsissa, jossa hän tuolloin oleskeli. Jakobson tiesi kuitenkin Kiparskyn serkun osoitteen, ja häneltä Sebeok sai Kiparskyn yhteystiedot
Tukholmaan ja näin kirjeensä matkaan.
Sebeokin 17.5.1945 päivätty kirje Kiparskylle on tutkimukseni aineiston perusteella käytännössä ensimmäinen varsinainen kontakti suomalaisten ja yhdysvaltalaisten kielitieteilijöiden välillä fennougristiikan saralla ja siksi on
syytä toistaa sen sisältö tässä.
Dear Professor Kiparsky:
My friend and teacher, Roman Jakobson, kindly referred me to your
cousin, General Yakhantov, who gave me your address. I am writing
to you in the hope of establishing contact with Finnish linguists as soon
as possible. As it happens, my special field of research is Finno-Ugric,
and I am about the only linguist in America specializing in that specific
subject. Naturally, I am most anxious about the colleagues in Finland,
and trust that you can transmit my letter either to the editor of one of
the key journals or to the secretary of your linguistic society. I have
tried several times to contact Steinitz and Lotz in Stockholm, but without success so far. Please write to me as soon as possible, so that we
can exchange publications and information at the earliest moment.
Best wishes to all of you.
Sincerely yours,
Thomas A. Sebeok42
Sebeokin kirjeessään käyttämistä ilmauksista kuten ”as soon as possible”, ”I
trust that you can” ja ”so that we can exchange” huokuu päättäväisyys ja itsevarmuus. Hän ei niinkään kysele suomalaisten halua suhteiden luomiseen tai
kosiskele vastapuolta kiinnostumaan itsestään vaan ennemminkin ilmoittaa
hyvin varmoin sanankääntein, mikä hänen tahtonsa on ja miksi hän lähestyy
Kiparskya. Minkäänlaista pehmennystä tai varausta mahdollisen torjunnan
varalle kirjeessä ei ole, mikä niin ikään kielii Sebeokin määrätietoisuudesta
kontaktien luomisessa.
Sebeokin mukaan hän ei ollut saanut vastauksia kirjeisiinsä Steinitziltä tai
Lotzilta – minkä arkistoaineisto vaikuttaisi vahvistavan –, vaikka Sebeok
(1974) antaa ymmärtää, että Lotzin ja hänen kirjeenvaihtonsa olisi alkanut jo
pian sen jälkeen kun Sebeok oli tavannut Jakobsonin vuonna 1942. Sebeokin
42
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ja Jakobsonin välisestä kirjeenvaihdosta käy kuitenkin ilmi, ettei Sebeok saanut yhteyttä Lotziin tai Steinitziin ennen Kiparskylle lähettämäänsä kirjettä.
Steinitz oli kylläkin saanut Sebeokin kirjeen ja vastannut siihen, mutta kirje
oli kadonnut postissa. Steinitz sai vasta Kiparskylta tiedon, ettei Sebeok ole
saanut hänen vastaustaan, minkä jälkeen hän lähetti kirjeensä uudestaan
syyskuussa.43
Sebeok sai odottaa myös Kiparskyn vastausta kesän päättymiseen, mutta
tämän jälkeen alkanut kirjeenvaihto jatkui molemminpuolisena ja tasaisena.
Sebeokin toiveen mukaisesti Kiparsky edensi Sebeokin lähettämän kirjeen Y.
H. Toivoselle, joka oli fennougristiikan aikakauskirjan Finnisch-Ugrische Forschungenin päätoimittaja, sekä Lauri Hakuliselle, joka oli suomen kielen aikakauslehti Virittäjän päätoimittaja. Sebeokin ehdottaman julkaisuvaihdon
aloittamiseen olisi Kiparskyn mukaan ollut kyllä halukkuutta Suomessa,
mutta sen toteuttaminen oli sodan tuomien postirajoitusten vuoksi mahdotonta, sillä painoraja Yhdysvaltoihin lähetettävissä kirjeissä oli 28,5 grammaa.
Suomessa haluttiin kuitenkin kuulla, mitä julkaisuja Sebeok voisi tarjota vaihdossa Finnisch-Ugrische Forschungeniin ja Virittäjään sitten kun postirajoituksista päästäisiin.44
Seuraavissa kirjeissään Kiparskylle Sebeok kertoi sodanaikaisesta kielitieteellisestä toiminnasta Yhdysvalloissa ja kuvaili vieraiden kielten opetusta armeijan koulutusohjelmassa. Tätä kautta syntyneitä oppikirjojaan Spoken
Hungarian ja Spoken Finnish hän luonnehti seuraavasti:
These books are patterned similarly and represent, we believe, a great
step forward in the development of methods of practical teaching of
the spoken form of languages. If any of our Finnish colleagues are interested, I will be glad to send literature and references on the subject.
[– –] I also wrote a number of articles in various American journals
which represent the application of descriptive linguistic technique to
languages of the Finno-Ugric field.45
Sebeokin luonnehdinnassa kiinnittää huomion se, että sodan tarpeisiin kirjoitettuja kielimateriaaleja pidettiin Yhdysvalloissa erityisesti metodisena edistysaskeleena käytännön tarpeisiin tähtäävän suullisen kielitaidon opetuksessa. Tätä kuvastaa myös se, että Sebeok mainitsee käyttäneensä deskriptiivistä kuvausta myös artikkeleissaan, jotka käsittelevät fennougristiikkaa. Kiparsky vastasi Sebeokille Hakulisen haluavan mielihyvin kappaleet Sebeokin
teoksista, ja suomen kieltä käsittelevästä oppaasta luvattiin myös arvostelu Virittäjään.46 Teoksen arvostelua ei lehdessä kuitenkaan syystä tai toisesta koskaan ilmestynyt.
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Kiparsky, Toivonen ja Hakulinen ovat todennäköisesti keskustelleet laajemminkin muiden suomalaisten fennougristien kanssa Sebeokista ja tämän
yhteydenotosta, sillä sen verran poikkeuksellinen tapaus yhdysvaltalainen
fennougristi tuolloin oli. Muutama yhdysvaltalainen tutkija oli kylläkin hyväksytty ulkojäseneksi Suomalais-Ugrilaiseen Seuraan jo ennen tätä (Salminen
2008: 261), mutta näistä ei näytä syntyneen jäsenyyttä merkittävämpää yhteydenpitoa. Laajemmin Sebeok noteerattiin viimeistään silloin, kun hänen
suomen kielen vokaaliharmonian kuvaamista käsittelevä kirjoituksensa ilmestyi Virittäjässä (1946). Martti Sadeniemi oli käsitellyt aihetta jo aikaisemmin,
mutta Kiparskyn mukaan Sebeokin näkökulma aiheeseen oli uusi. Juttu ilmestyi nimellä ”’Marttyyreja vai marttyyrejä?’ Eräs suomen kielen rakenneprobleemi”47 ja sen oheen on lisätty alla oleva toimituksen huomautus, jossa korostuu juuri yhdysvaltalaisen fennougristin erikoisuus suomalaisten silmissä:
Osoitukseksi siitä harrastuksesta, mitä varsin etäälläkin tunnetaan
kielenkäyttökysymyksiämme kohtaan, sekä tavasta, jolla suomen kielen vokaaliharmonian aiheuttamia vaihteluja voidaan esittää, julkaisemme seuraavan Virittäjälle lähetetyn kirjoituksen.
(Sebeok 1946.)

Toimituksen lisäämästä huomautuksesta jää vaikutelma, ettei Sebeokin kirjoitusta välttämättä olisi julkaistu, ellei se olisi tullut suomalaisittain ajatellen
näin epätavalliselta suunnalta.
Vuoteen 1947 tultaessa Sebeok oli siis saanut henkilökohtaisen yhteyden
eurooppalaisiin fennougristeihin erityisesti Ruotsissa ja Suomessa ja pitänyt
heihin kirjeitse yhteyttä kahden vuoden ajan tutustuen maiden kielitieteelliseen antiin ja tutkijoihin siinä määrin kuin kirjeet sen mahdollistivat. Sebeokin toiveissa ja suunnitelmissa oli kuitenkin jo vuonna 1945 päästä tapaamaan
pohjoismaalaisia kollegoitaan henkilökohtaisesti, ja kirjeenvaihdon yhtenä
tarkoituksena olikin luoda pohjaa matkalle Pohjoismaiden fennougristisiin
keskuksiin. Matka toteutui kesällä 1947.

3.4 SEBEOKIN MATKA SUOMEEN
Kiitän Suomen-vierailustanne, joka jätti meihin kaikkiin mieluisan
muiston. Toivottavasti näin alkanut yhteys Indianan yliopiston ja Helsingin kesken jää pysyväksi.48
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Tekstistä ei käy ilmi, onko Sebeok kirjoittanut sen suomeksi itse vai onko joku Virittäjän toimi-

tuksesta kääntänyt kirjoituksen. Muutoinkaan aineisto ei anna täyttä varmuutta siihen, oliko suomi Sebeokilla käyttökielenä tai minkä tasoisesti hän suomea osasi, mutta ainakin osan kirjeistään hän on kirjoittanut suomeksi.
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Sebeok ei voinut perehtyä fennougristiikkaan riittävällä tasolla Yhdysvalloissa, joten hänen oli matkustettava sinne, missä fennougristiikkaa harjoitettiin. Käytännössä tämä tarkoitti vierailua Pohjoismaihin. Täällä ajatus Sebeokin vierailusta otettiin vastaan lämpimästi, mutta sodanjälkeisen taloustilanteen vuoksi rahoitus matkalle täytyi saada Yhdysvalloista. Luonteva rahoituslähde oli American Scandinavian Foundation, mutta säätiön asettamat ehdot
eivät olleet Sebeokin suunnitelmien kannalta otolliset: nimensä mukaisesti
säätiö rahoitti matkoja ainoastaan Skandinaviaan, ja stipendejä myönnettiin
ensisijaisesti kokonaisiksi lukuvuosiksi. Sebeokin tarkoituksena taas oli ulottaa matkansa myös Suomeen ja viipyä vierailullaan vain kesän yli. Siksi onkin
kiinnostavaa, että näistä rajoituksista huolimatta Sebeok sai hakemansa stipendin. Bromsin (1986: 170) mukaan säätiön silloinen presidentti ei ollut erityisen taipuvainen ulottamaan säätiön toimintaa Suomeen, mihin vaikuttivat
Suomen sodanaikainen saksalaissuuntaus ja negatiivinen näkemys Suomen
tulevaisuudesta, ja pysyvästi Suomi otettiin säätiön toiminnan piiriin vasta
vuonna 1950 (Copeland ja Holman 1983: 21). Stipendin myöntämiseen vaikutti mahdollisesti se, että Sebeokin matka alkoi ja päättyi Skandinaviassa.
Myönteisen rahoituspäätöksen turvin Sebeok pystyi näin matkustamaan toiveidensa mukaisesti Pohjoismaihin kesällä 1947.
Sebeokin matkan järjestelyissä oli tiiviisti mukana kulttuuriattasea Henry
F. Arnold Yhdysvaltain Suomen-lähetystöstä. Lähetystön toiminta oli käynnistetty uudestaan sodan aiheuttaman tauon jälkeen syksyllä 1945, ja lähetystön
yhteydessä toimi Yhdysvaltojen tiedotusyksikkö United States Information
Service, jonka palveluksessa Arnold oli (United States Embassy 1999: 45;
Fields 2019: 29, 88). Kesän yli kestäneen matkansa aikana Sebeok vietti neljä
kuukautta Ruotsissa ja Suomessa tavoitteenaan tutustua paremmin paikallisiin fennougristeihin ja erityisesti John Lotziin. Kesäaikaan sijoittuva vierailu
Pohjoismaihin työasioissa, erityisesti akateemisessa maailmassa, ei kuitenkaan ollut ajoitukseltaan paras mahdollinen, sillä suurin osa tutkijoista oli
poissa kaupungista kesäpaikoillaan eri puolilla maata. Tämä aiheutti jonkin
verran hankaluuksia Sebeokin toivomille tutkijatapaamisille, mutta kirjeenvaihdosta selviää, että Sebeok tapasi Suomessa ollessaan ainakin Valentin Kiparskyn, Lauri Hakulisen, Paavo Siron sekä Lauri Postin.
Suorien kontaktien lisäksi Sebeok sai kesän 1947 matkallaan myös vahvistusta siihen, mihin suomalais-ugrilaiseen kieleen hänen kannattaisi urallaan
keskittyä. Hän oli vähitellen alkanut pohtia itselleen tarkempaa erikoistumisalaa fennougristiikan sisällä, ja matkan aikana fennougristien kanssa käytyjen
keskustelujen kautta hän päätyi siihen, että paras vaihtoehto oli marin kieli.
Tarkempia syitä valintaansa Sebeok ei ole myöhemmissä kirjoituksissaan ilmaissut. Sebeok aloitti kieleen tutustumisen jo matkansa aikana opiskelemalla
sitä Paavo Siron johdolla. Siro oli opiskellut maria Suomalais-Ugrilaisen Seuran stipendiaattina Unkarissa 1930-luvulla opettajanaan Ödön Beke ja toimittanut Heikki Paasosen marin kielen kokoelmat julkaisuiksi (Salminen 2008:
139), joten Sebeok sai Sirosta itselleen erinomaisen opettajan. Tästä käynnis-
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tyi Sebeokin vuosikausien työskentely marin kielen parissa. Marin kielen lisäksi Sebeok perehtyi matkansa aikana myös saamelaiskieliin, joiden parissa
hän teki kenttätutkimusta Lapissa (Sebeok 1997: 29–30).
Henkilökohtaisten ja ammatillisten tavoitteiden lisäksi Sebeokin matkalla
oli virallisempikin, kulttuuridiplomatiaan49 liittyvä motiivi – tämä selittänee
osaltaan Yhdysvaltain Suomen-lähetystön aktiivista osallistumista Sebeokin
matkan järjestelyihin. Sebeok oli saanut tehtäväkseen ”kartoittaa Suomen ja
Yhdysvaltojen välisiä kulttuuriyhteyksiä ja pohtia erilaisia mahdollisuuksia
niiden lujittamiseksi”.50 Käytännössä kyse oli Suomessa pari vuotta aiemmin
käynnistyneiden opintovaihto-ohjelmien tilanteen selvittämisestä ja koordinoimisesta. Aineistosta ei käy ilmi, miltä taholta Sebeok oli tämän tehtävän
matkalleen saanut, mutta Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistyksen tuolloinen
toiminnanjohtaja Bengt Broms arvelee muistelmissaan (1986: 191), että toimeksianto olisi tullut ”viralliselta tai puoliviralliselta amerikkalaistaholta”. Sebeokin saamalla tehtävällä oli painoarvoa, sillä kulttuuridiplomatiasta ja henkilövaihdosta muodostui tärkeä osa Yhdysvaltojen kylmän sodan propagandaa Suomessa, jossa järeämmät vaikuttamisen keinot oli maan tilanteen takia
todettu epäsuotuisiksi (Fields 2019: 57, 109). Toisin sanoen kyse oli niin kutsutusta pehmeästä vallankäytöstä51.
Suomen ja Yhdysvaltojen välistä opintovaihto-ohjelmaa oli käynnistelty
heti sodan jälkeen, mutta eri toimijoiden välille oli tullut ristiriitoja eikä toimintaa tämän vuoksi saatu järjestettyä tehokkaasti. Suomalais-Amerikkalainen Yhdistys oli aloittanut stipenditoiminnan loppuvuodesta 1945, mutta jo
seuraavana vuonna Suomen Kulttuurirahasto perusti Suomalais-Amerikkalaisen Kulttuuritoimikunnan, joka niin ikään jakoi stipendejä Yhdysvaltoihin.
Näiden kahden stipendejä jakavan toimijan välille syntyi hankala kilpailutilanne, jonka vuoksi kummankaan toiminta ei ollut kovin tehokasta. Sebeokin
tehtävänä oli selvittää tätä tilannetta ja laatia kaikkia osapuolia tyydyttävä ehdotus tilanteen ratkaisemiseksi. Vierailunsa aikana käytyjen neuvottelujen tuloksena Sebeok päätyi ehdottamaan toimijoille yhteisen keskustoimikunnan
perustamista. Ehdotus hyväksyttiin, ja näin Suomalais-Amerikkalainen Stipenditoimikunta perustettiin syksyllä 1947. Sen keskuselimen kokoonpanosta
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Käsite kulttuuridiplomatia viittaa julkisten organisaatioiden vaikutuspyrkimyksiin, joihin kuulu-

vat esimerkiksi kielenopetus ja koulutusvaihto-ohjelmat (Fields 2019: 14). Sen kanssa limittyvät käsitteet julkisuusdiplomatia ja propaganda, joilla niin ikään viitataan valtion erilaisiin tapoihin vaikuttaa
ulkomailla suoraan tavalliseen kansaan. Esimerkiksi United States Information Agencyn toimintaa tutkinut Cull (2008: xiv–xvi) lukee kulttuuridiplomatian ja henkilövaihdon julkisuusdiplomatian osiksi ja
huomauttaa, että julkisuusdiplomatia on lopulta uusi nimitys propagandalle.
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kuttaa, jotka perustuvat vetovoiman lisäämiseen ja suostutteluun. Käsitteen pehmeä vallankäyttö (soft
power) on lanseerannut Joseph S. Jr. Nye (2004), joka on jakanut ulkopolitiikan vallankäytön kolmeen:
hard, soft ja smart power.
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puolet olivat Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistyksen valitsemia ja puolet Suomen Kulttuurirahaston valitsemia. Kun ASLA-stipendijärjestelmä52 perustettiin muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 1949, Sebeokin käynnistämä stipenditoimikunta oli luonnollinen elin toimimaan Yhdysvaltain Suomen-lähetystön kanssa stipendiaattien valitsemiseksi. Broms (1986: 192) epäileekin,
että ASLA-järjestelmää kenties suunniteltiin Yhdysvalloissa jo Sebeokin matkan aikana, mikä saattoi olla lisävaikutin Sebeokin matkan taustalla.
Virallisemmalta puoleltaan Sebeokin matka oli siis maiden välistä kulttuuridiplomatiaa, eli käytännössä suomalais-yhdysvaltalaisten suhteiden vahvistamista ja mielipiteisiin vaikuttamista. Suhteiden vahvistaminen ja mielipidevaikuttaminen näkyvät siinä, kuinka aktiivinen Sebeok oli matkansa aikana
myös tieteen ulkopuolella. Sebeok esitelmöi 27.8. Bromsin kutsumana Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistyksen53 järjestämässä tilaisuudessa yhdysvaltalaisesta yliopistojärjestelmästä otsikolla ”Miten tullaan ylioppilaaksi – ja miten tullaan professoriksi Amerikassa”. Sebeok vieraili myös yhdistyksen Turussa järjestämillä Amerikan-päivillä, eikä Suomen-vierailu jäänyt huomiotta
myöskään mediassa. Vierailu noteerattiin suomalaisissa sanomalehdissä laajasti, ja esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi 23.8. vierailusta Sebeokin kuvalla varustetun jutun otsikolla ”Amerikan ainoa suom.-ugr. kielten professori
maassamme”, jossa kuvaillaan Sebeokin matkan sisältöä ja viitataan myös Virittäjässä ilmestyneeseen Sebeokin kirjoitukseen.54
Sebeokin Suomen-vierailu kantoi hedelmää usealla eri tavalla. Matka edisti
suomalais-yhdysvaltalaisia kulttuurisiteitä, mutta samalla se edisti myös Sebeokin omaa uraa ja erikoistumista fennougristiikkaan sekä sen parissa tulevina vuosina käynnistettyjä projekteja. Vierailun aikana Sebeok oli saanut tarpeellisia asiantuntijaneuvoja myös omaan uraansa ja pystyi niiden avulla paremmin jatkamaan työtään fennougristiikan parissa Yhdysvalloissa. Yhdysvaltoihin palattuaan Sebeok raportoi matkastaan ja erityisesti stipenditoimikunnan perustamisesta Yhdysvaltojen Suomen-lähetystölle ja AmericanScandinavian Foundationille. Samanaikaisesti hän ponnisteli Yhdysvalloissa
kotiyliopistossaan Indianassa saadakseen fennougristiikalle vakiinnutettua
institutionaalista jalansijaa.
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ASLA eli Amerikan Suomen-lainan apurahat oli keino käyttää ensimmäisen maailmansodan lai-

nan takaisinmaksuerien korot kulttuuridiplomatiaan: varat ohjattiin suomalaisten opiskeluun ja tutkimukseen Yhdysvalloissa. Vuonna 1952 Suomi liittyi osaksi Fulbright-ohjelmaa, johon se ei ollut aiemmin
liittynyt Neuvostoliiton reaktioiden pelossa (Fields 2019: 180).
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Suomalais-Amerikkalainen Yhdistys oli merkittävä yhteistyökumppani Yhdysvaltojen tiedotuslai-

tokselle, koska sen kautta mielipidevaikuttamista oli mahdollista tehdä ilman, että toiminta näyttäytyisi
suoraan Yhdysvalloista tulevana propagandana. Suomen lehdistön vahva itsesensuuri ja suomalaisten
vieroksunta propagandasävytteiselle vaikuttamiselle vahvistivat Suomalais-Amerikkalaisen Yhdistyksen
merkitystä Yhdysvaltojen tiedotuslaitokselle. (Aalto 2011: 76, 79–80.)
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3.5 YHTEENVETOA
Sattumalla oli osuutensa useampaan otteeseen niissä tapahtumissa, jotka vähitellen johtivat siihen, että Sebeok sai yhteyden eurooppalaisiin fennougristeihin, mutta fennougristiikan transatlanttisten suhteiden syntyä ei silti voi pitää sattuman oikkuna. Pohjimmiltaan suhteiden synty oli määrätietoisen työn
tulosta; Sebeok jatkoi sinnikkäästi fennougristiikan opiskelua huolimatta toistuvista hankaluuksia valitsemansa poikkeuksellisen erikoistumisalan parissa,
ja tämä peräänantamattomuus näkyy myös hänen useissa yhteydenotoissaan
Eurooppaan suhteiden luomiseksi. Seuraavina vuosina tällä luonteenpiirteellä
tuli olemaan suuri merkitys myös fennougristiikan institutionaalisen kehityksen kannalta Yhdysvalloissa.
Tarkasteltaessa sitä, miten Sebeok sai luotua yhteyden Euroopan fennougristisiin keskuksiin, merkittävään rooliin nousevat tutkijoiden kontaktiverkostot. Erityisesti Roman Jakobsonin emigroituminen Yhdysvaltoihin oli fennougristiikan tulevan kehityksen kannalta keskeistä, koska Sebeok sai Jakobsonin verkoston avulla yhteyden Eurooppaan ja Pohjoismaihin huomattavasti
helpommin kuin ilman ohjaajansa ja tämän suhteiden apua. Jakobsoninkaan
suhteet eivät kuitenkaan ulottuneet suomalaisiin fennougristeihin, vaan yhteys Suomeen saatiin slavisti Valentin Kiparskyn kautta. Kiinnostavaa on se,
että Kiparsky ei jäänyt pelkäksi välikädeksi Sebeokin kirjeen välittäjänä, vaan
hän toimi ikään kuin suomalaisten puhemiehenä Yhdysvaltoihin päin, minkä
vuoksi myös hänelle muodostui henkilökohtainen suhde Sebeokiin ja Indianan yliopistoon. Tämä korostaa Kiparskyn merkitystä suhteiden luomisessa,
ja tätä kautta niin ikään tärkeään rooliin nousevat Kiparskyn oma verkosto ja
suhteet suomalaisiin fennougristeihin. Verkostonäkökulmasta katsoen Kiparskylla oli siis suorat yhteydet tilanteen kannalta keskeisiin toimijoihin: Jakobsoniin, Sebeokiin ja Suomen fennougristeihin, ja toimiessaan välittäjänä
Sebeokin ja suomalaisten fennougristien välillä Kiparskylle muodostui tilanteessa myös valtaa ja sosiaalista pääomaa. Voikin pohtia, minkälainen rooli
hänellä olisi ollut – tai olisiko sitä ollut ollenkaan –, jos Sebeokilla ja Jakobsonilla olisi ollut tiedossa suomalaisia fennougristeja, joihin ottaa yhteyttä. Tällöin Sebeok ei kenties olisi lähestynyt kirjeellään Kiparskya.
Sebeok toimi fennougristiikan parissa samanaikaisesti henkilökohtaisella
ja institutionaalisella tasolla. Samalla kun hän keskittyi syventämään omaa
erikoistumistaan fennougristiikkaan järjestämällä itselleen vierailua Pohjoismaihin kesäksi 1947, hän ponnisteli Yhdysvalloissa kotiyliopistossaan Indianassa saadakseen fennougristiikalle vakiinnutettua institutionaalista asemaa.
Seuraavassa luvussa tarkastelen tätä fennougristiikan kehitystä Yhdysvalloissa. Käsittelen siinä fennougristiikan vaiheita Yhdysvaltojen yliopistomaailmassa ja keskityn erityisesti tieteenalan nimeämiseen ja rajaamiseen liittyviin kysymyksiin sekä siihen, miten ala sijoittui tieteiden kentässä ja miten se
sijoitettiin hallinnollisesti. Luvun näkökulma on näin ollen institutionaalinen.
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FENNOUGRISTIIKAN HANKALA
SIJOITTAMINEN TIETEIDEN KENTÄSSÄ
YHDYSVALLOISSA
Suomalais-ugrilaisten kielten opetus ja tutkimus Yhdysvalloissa on institutionaalisesti kulkenut pitkän matkan yhdestä epätavanomaisesta alueellisesta
ryhmittelystä toiseen: Balkanista Itä-Euroopan kautta Keski-Eurooppaan ja
lopulta Keski-Euraasiaan. Tässä luvussa käsittelen Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan aikana syntyneen fennougristiikan polveilevaa institutionaalista
taivalta yhdysvaltalaisessa yliopistomaailmassa sekä siihen vaikuttaneita taustatekijöitä. Keskityn erityisesti tieteenalan nimeämiseen ja rajaamiseen liittyviin kysymyksiin sekä siihen, miten alan nähtiin sijoittuvan tieteiden kentässä
ja miten se sijoitettiin hallinnollisesti. Koska fennougristiikka oli tieteenalana
Yhdysvalloissa uusi, sille ei ollut helppoa löytää luontevaa hallinnollista sijoituspaikkaa yliopistomaailmassa. Tästä haasteellisuudesta johtuen alan lähitieteet vaihtuivat ja niitä vaihdettiin usein – uudelleen organisointiin oli niin
tieteensisäisiä kuin tieteenulkoisia syitä. Myös henkilökemiaan liittyvät ongelmat vaikuttivat pienen alan kehitykseen merkittävästi. Jotta voisimme ymmärtää fennougristiikan sijoittamisongelmia yhdysvaltalaisessa tieteiden kentässä ja yliopistomaailmassa, on ensin ymmärrettävä, miltä ala yhdysvaltalaisesta näkökulmasta tuolloin näytti ja minkälainen yhdysvaltalainen tiedemaailma oli tuona aikana.
Se, mitä nykypäivän Suomessa tarkoitetaan fennougristiikalla, on eri asia
kuin toisen maailmansodan jälkeinen Finno-Ugric Studies Yhdysvalloissa.
Uudelle mantereelle osittain emigranttien myötävaikutuksella muodostunut
tieteenala ei säilynyt siirtymässä muuttumattomana. Staattinen siirtymä olisikin epätodennäköinen, sillä uudessa ympäristössä asiat saavat uusia merkityksiä ja toisaalta menettävät vanhoja. Fennougristiikan kohdalla oleellista
onkin huomata, että Yhdysvaltoihin synnyttyään alalta katosi sikäläisessä
muodossaan kaikki se kansallisromanttinen vivahde, joka siihen esimerkiksi
Suomessa ajoittain liittyi. Jos Suomessa fennougristiikkaan kytkeytyi ajatus
”oman” ja ”itsen” tutkimuksesta, Yhdysvalloissa fennougristinen tutkimus sen
sijaan oli aina ”toiseuden” tutkimista. Näin ollen tieteenala oli alun alkujaan
eri tavoin motivoitunut Yhdysvalloissa kuin Suomessa.
Suomalaisesta näkökulmasta fennougristiikka on ymmärrettävä tutkimuskohde ilman suuria perusteluja, sillä kielisukulaisuuden kautta se kytkeytyy
Suomeen ja suomalaisiin ja voi näin ollen toimia historiallisen identiteetin rakennusosana. ”Oman” tai ”itsen” tutkimus voidaan nähdä mielekkääksi sitä
kautta, että se lisää itseymmärrystä. ”Toisen” tutkimus taas on relevanttia
vain, mikäli tuo ”toinen” on merkityksellinen ja perusteltavissa, varsinkin rahoittajien näkökulmasta. Jotta fennougristiikan oli mahdollista saada rahoi-
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tusta Yhdysvalloissa, alan hyödyllisyys ja tärkeys tuli voida perustella päättäjille. Erityisesti hyötynäkökulma oli rahoittajille tärkeä; tutkimuksella piti olla
jotain selkeää osoitettavissa olevaa käyttöä akateemisen maailman ulkopuolella. Muuttunut maailmantilanne loi fennougristiikalle tämän hyötynäkökulman.
Fennougristiikan relevanssi Yhdysvalloissa kasvoi oleellisesti toisen maailmansodan myötä ja erityisesti kylmän sodan aikana. Muuttuneessa maailmanjärjestyksessä vieraiden kielten ja kulttuurien tutkimuksen merkitys tuli
osaksi Yhdysvaltojen kansallista intressiä, ja tutkijoista tuli luonnollinen osa
poliittista päätöksentekoa; norsunluutornissa pölyttymisen aika oli ohi ja
tweedtakkinen tutkija alkoi olla tavallinen näky Washingtonissa. Onkin hämmästyttävää, kuinka yhdessä rintamassa liittovaltion, yliopistojen ja säätiöiden triadi tuona aikana toimi vieraiden kielten ja kulttuurien tutkimuksen
edistämiseksi. Tämän työn tuloksena kylmän sodan aikana Yhdysvaltoihin
syntyi uusi tutkimusala, niin sanottu aluetutkimus, jonka avulla myös fennougristiikka sai maassa institutionaalista jalansijaa.
Fennougristiikan institutionaaliselle kehitykselle Yhdysvalloissa leimallista on polveilevuus. Vuosien varrella on perustettu, lakkautettu ja yhdistetty
useita erilaisia instituutteja, keskuksia ja laitoksia, ja näistä on kustakin säilynyt hyvin vaihteleva määrä dokumentaatiota. Kiistämätöntä on kuitenkin se,
että alan tärkeimmiksi keskuksiksi nousivat Indianan yliopisto Bloomingtonissa sekä Columbia-yliopisto New Yorkissa, jotka saavat näin ollen pääosan
tässä luvussa. Valittuna ajanjaksona suomensukuisia kieliä oli mahdollista
opiskella myös muissa yhdysvaltalaisissa yliopistoissa, mutta niissä ei kuitenkaan annettu tutkintoon johtavaa opetusta, joten ne rajautuvat käsittelyn ulkopuolelle. Tällaisia yliopistoja olivat ainakin Yale, Harvard, University of
Washington, University of California Berkeley ja University of Texas.
Luku jakautuu viiteen alalukuun, jotka mukailevat yhdysvaltalaisen fennougristiikan institutionaalisesta historiasta esiin piirtyviä vaiheita. Ajallisesti
tämän luvun alkuosa limittyy edellisen luvun kanssa, sillä institutionaalisen
historian käsittely alkaa toisesta maailmansodasta. Viimeinen alaluku ulottuu
tutkimukseni ajalliseen päätepisteeseen saakka eli 1960-luvun puolivälin tienoille. Ensimmäisessä alaluvussa kuvaan Sebeokin ensimmäisiä pyrkimyksiä
vakiinnuttaa alaa Yhdysvalloissa. Toisessa alaluvussa käsittelen fennougristiikan ensimmäistä koulutusohjelmaa Indianan yliopistossa Bloomingtonissa ja
koulutusohjelman alkutaivalta, kolmas alaluku käsittelee Indianan yliopiston
Itä-Eurooppaan keskittynyttä aluetutkimusinstituuttia ja sen suhdetta Venäjän ja Neuvostoliiton tutkimukseen. Neljännessä alaluvussa kuvaan 1950-luvulta alkavaa voimakkaan institutionaalisen kasvun vaihetta, jolloin fennougristiikka sai pontta uudesta laista, joka takasi vieraiden kielten opetukseen
hulppeat määrärahat. Samalla alaa alettiin Yhdysvalloissa kutsua fennougristiikan sijasta uralistiikaksi. Viidennessä alaluvussa vedän yhteen luvussa esiin
tulleet fennougristiikan keskeisimmät kehityssuunnat Yhdysvalloissa.
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4.1 ENSIMMÄISET TOIVEET FENNOUGRISTIIKAN
VAKIINNUTTAMISESTA
Kuten edellä on käynyt ilmi, fennougristiikan institutionaalisen vakiinnuttamisen eteen varmasti eniten töitä tehnyt lingvisti Yhdysvalloissa on Thomas
Sebeok. Kuinka paljon fennougristiikan vakiinnuttamispyrkimyksissä oli kyse
Sebeokin henkilökohtaisista tavoitteista ja kuinka paljon mahdollisesta laajemmasta koulutuspoliittisesta ja tutkimuksellisesta päätöksestä vahvistaa
alaa Yhdysvalloissa? On vaikea arvioida, kuinka ohjelmallisesti Sebeok oli
suunnitellut fennougristiikan vakiinnuttamista tieteenalaksi Yhdysvalloissa.
Hän oli toisen maailmansodan päätyttyä vielä nuori ja vasta väitellyt, mutta
toisaalta hän saattoi nähdä poikkeuksellisen erikoistumisalavalintansa kilpailuvalttina. Joka tapauksessa on selvää, että menestyäkseen alallaan Yhdysvalloissa Sebeokin oli välttämätöntä saada itselleen kollegoita, opettajia ja oppilaita – ja ennen kaikkea työpaikka. Ensimmäisiä keskusteluja fennougristiikan
institutionaalisesta vakiinnuttamisesta on käyty jo vuonna 1941, ja seuraavien
vuosien aikana fennougristiikka kehittyi ja vakiintui vähitellen Yhdysvaltoihin
omaksi tieteenalakseen.
Varhaisimmat jäljet Sebeokin toiveesta vahvistaa fennougristiikka löytyvät
Sebeokin kirjeenvaihdosta lingvistikollega Robert A. Hallin kanssa. Hall, joka
oli pääasiallisesti romanisti, oli sattuman kautta päätynyt tutustumaan myös
unkarin kieleen ja julkaissut siitä kieliopinkin, jonka Sebeok arvioi Bloomfieldin pyynnöstä Languagessa. Tämän arvostelun tiimoilta alkanut Sebeokin ja
Hallin kirjeenvaihto muodostui tiiviiksi, ja he keskustelivat sodan aikana erityisesti armeijan koulutusohjelmasta. Hall oli Sebeokin lisäksi yksi ainoista
yhdysvaltalaisista, joka oli julkaissut suomalais-ugrilaisista kielistä, ja tästä
syystä varmaankin Sebeokille tervetullut keskustelukumppani. Joulukuulta
1941 on säilynyt Hallin vastaus Sebeokin kirjeeseen, jossa tämä oli ehdottanut
fennougristiikan instituutin perustamista Yhdysvaltoihin. Sebeokin kirjeestä
arkistossa ei ole kopiota, mutta Hallin vastaus antaa käsityksen Sebeokin ehdotuksesta:
I agree that Michigan would be an excellent center for a FU institute.
Somewhere in the Middle West would be best, and Michigan is rapidly
becoming the [?]55 place in that region.56
Michiganiin tällaista instituuttia ei kuitenkaan perustettu, ja Yhdysvaltojen
tultua pian mukaan toiseen maailmansotaan yliopistojen rakenneuudistukset
jäivät taka-alalle. Yliopistojen kampuksille sijoitettujen puolustusvoimien kielikoulutusohjelmien myötä vieraita kieliä kuitenkin opetettiin enemmän kuin
ennen, myös suomea ja unkaria, mutta pysyviä rakenteita ei sodan aikana
luotu.
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Sebeok oli rekrytoitu loppukesästä 1943 Indianan yliopistoon opettamaan
unkaria ja suomea armeijan koulutusohjelmassa, mutta kun armeijan kielikoulutusohjelma ajettiin äkillisesti alas vuonna 1944, Sebeokin tulevaisuus
fennougristiikan parissa muuttui yhtäkkiä epävarmaksi. Hänen poikkeuksellista erikoistumisalaansa vastaavia töitä ei Yhdysvalloissa ollut olemassa, joten
työllistyäkseen Sebeokin oli itse luotava itselleen työpaikka. Tahtoa fennougristiikan aseman vahvistamiseksi Yhdysvalloissa Sebeokilla oli. Asia nouseekin esille Sebeokin ja Hallin välisessä kirjeenvaihdossa, kun armeijan koulutusohjelma oli päätetty ajaa alas. Sebeok palasi tällöin uudestaan ideaansa perustaa Yhdysvaltoihin fennougristiikalle omistettu keskus.
News of the untimely demise of the ASTP has hit many of us pretty hard
[– –]. I’ve no immediate plans whatever, except to keep working on
Finnish – Second Level and grammar. [– –] One of the things I’d like
to discuss with you is your opinion on the possibility of having some
centre for intensive and serious study of Finno-Ugric languages, synchronically and diachronically, after the war.57
Vaikka Hall oli ajatukselle myötämielinen, hänellä ei ollut juurikaan vaikutusmahdollisuuksia asiaan, sillä hän ei ollut sellaisessa asemassa, jossa hän olisi
voinut ohjailla kielitieteen institutionaalista kehitystä muutoin kuin antamalla
oman kannatuksensa ehdotukselle.
Enemmän vaikutusmahdollisuuksia asiaan sen sijaan oli J Milton Cowanilla, jolle Sebeok myös kirjoitti ajatuksistaan fennougristiikkaa koskien. Sebeok ja Cowan kävivät aktiivista kirjeenvaihtoa sodanaikaisista töistä; näissä
tehtävissä Cowan oli Sebeokiin nähden esimiesasemassa. Kuten aiemmin on
tullut ilmi, Cowan johti armeijan kielikoulutusohjelmaa ja hänellä oli tärkeä
rooli sekä kielitieteilijöiden kattojärjestö LSA:ssa että Yhdysvaltain tieteellisten seurojen valtuuskunnassa ACLS:ssä. Näin ollen hänellä olisi todennäköisesti ollut mahdollisuuksia vaikuttaa mahdollisen fennougristiikan keskuksen
perustamiseen Yhdysvalloissa.
Erityisen kiinnostava on Sebeokin kirje Cowanille joulukuulta 1945, jossa
Sebeok kuvailee tilannettaan vaikeaksi, koska Indianan yliopisto ei hänen mukaansa ollut kiinnostunut panostamaan fennougristiikkaan. Erikoista tämä on
siksi, että myöhemmässä muistelmakirjoituksessaan Sebeok (1991: 150) antaa
asiasta täysin päinvastaisen kuvan; kirjoituksen mukaan Sebeokin ehdotus
alan vakiinnuttamisesta Indianan yliopistoon oli saanut yliopiston presidentin
vahvan kannatuksen. Cowanille kirjoitettu kirje kertoo kuitenkin eri tarinaa:
This brings me to the whole problem of my career in Finno-Ugric studies and would be very grateful for your opinion. Indiana, as you may
have gathered, doesn’t show the least bit of interest in this field, and,
so far as I know, neither does anybody else in this country, with the
notable exception of the Council (I don’t count Harvard’s attempt with
57
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Tihany). [– –] I have now been in Bloomington since 1943, and still I
don’t see the slightest sign of a regular appointment. Everybody here
shows a friendly sympathy, administration as well as academic
friends, but I don’t seem to fit into any department, it seems.
You told me once upon a time that you’ll try to place me somewhere
else if Indiana doesn’t develop as planned. Of course, that was during
the war, and I can imagine the assorted headaches you have now. On
the other hand, I have my PhD now, a string of publications, a rather
rare subject of specialization with a second developing rapidly. Can
you think of anything for me to do to get some sort of a regular appointment? Indiana, perhaps, would do something if I got an offer elsewhere. The place I would be interested in more than any other would
be Chicago (in the anthropology department), with Michigan runner
up – but I’m sure that my interests will have nothing to do with the
results.58
Sebeok oli armeijan koulutusohjelman jälkeen työskennellyt Indianan yliopistolla useissa lyhyissä työsuhteissa, enimmäkseen opettaen englantia. Työllistymismahdollisuudet fennougristiikan parissa näyttivät huonoilta, joten Sebeok pyrki kartuttamaan osaamista myös Amerikan intiaanikielissä. Fennougristiikka pysyi kuitenkin hänen ensisijaisena kiinnostuksen kohteenaan. Sebeokin (1992: 4) mukaan yliopiston presidentti ja tiedekunnan dekaani halusivat pitää hänet mukana henkilökunnassa myös sodan päättymisen jälkeen,
koska heillä oli aikeissa hyödyntää hänen osaamistaan suunnitteilla olevassa
kielitieteen laitoksessa. Yllä siteeratusta kirjeestä tällaista tunnelmaa ei kuitenkaan välity. Ei näytä siltä, että Sebeok olisi saanut tarjousta toisestakaan
yliopistosta eikä hän myöskään päätynyt toiveidensa mukaisesti Chicagoon tai
Michiganiin. Indianan yliopisto kuitenkin piti hänet palkkalistoillaan erilaisten työsuhteiden avulla myös seuraavina vuosina, ja ennen pitkää hän sai pysyvän kiinnityksen yliopistoon.
Kiinnostava on Sebeokin viittaus Indianan yliopiston varalle tehtyihin
suunnitelmiin ja niiden raukeamiseen, ”if Indiana doesn’t develop as planned”. Se vahvistaa ajatusta siitä, että fennougristiikan tulevaisuutta Yhdysvalloissa on jo hyvissä ajoin hahmoteltu sodanaikaista kielikoulutusohjelmaa pidemmälle. On kuitenkin mahdotonta sanoa, kuinka laajasti tällaista keskustelua on ollut käynnissä. Joka tapauksessa myös Cowanin vastauksesta näkyy
ohjelmallinen ote Sebeokin uraan ja fennougristiikan kehittämiseen tieteenalana.
With regard to your discussion of your own future career, I can only
say at this time that I have given your remarks sympathetic consideration and feel that the situation is not too acute. It is obvious that we
have to create a place somewhere for Finno-Ugric studies. Whether
that will be Indiana or Harvard or Michigan or Chicago I am unable
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to say at this time. Nevertheless, we are taking up the matter with the
Rockefeller Foundation and if Graves gets the subsidy which he hopes
for, to develop area studies, we will have something more concrete to
talk about.59
Cowanin vastauksen sävy noudattaa jo aiemmin heidän väliseen kirjeenvaihtoonsa vakiintunutta roolitusta, jossa Sebeok on, ymmärrettävistä syistä, huolestunut tulevaisuudestaan ja Cowan suhtautuu tähän jokseenkin ylimalkaisesti ja autoritäärisesti. Vaikealta vaikuttaneesta tilanteesta huolimatta Indianan yliopiston varalle tehdyt suunnitelmat kantoivat hedelmää, ja jo puolta
vuotta myöhemmin yliopistosta laadittiin suunnitelmaluonnokset fennougristiikan koulutusohjelmaa varten.

4.2 HAPUILUA ITÄ-EUROOPAN KÄYTÄVÄLLÄ
Haasteelliselta näyttäneestä tilanteesta huolimatta tilanne Indianan yliopistossa muuttui muutamassa kuukaudessa ja Sebeokin idea sai kannatusta, sillä
yliopistossa alettiin ideoida fennougristiikkaan keskittyvää koulutusohjelmaa
keväällä 1946. Kesään mennessä suunnitelmaluonnokset olivat riittävän pitkällä rahoituksen hakemiseksi Rockefeller-säätiöltä, joka oli rahoittanut vastaavankaltaisia projekteja jo aiemmin. Yliopistolla oli pidemmän tähtäimen
aikeena kasvattaa koulutusohjelman kohdealuetta niin, että se kattaisi Itä-Eurooppaa laajasti, mutta ensimmäisten vuosien ajaksi ohjelma aiottiin rajata
näitä pidemmän tähtäimen suunnitelmia kapeammaksi.
Yliopiston presidentti Herman B. Wells piti järkevämpänä lähteä liikkeelle
rajatulla suunnitelmalla, koska suppeammasta ohjelmasta saatujen kokemusten perusteella olisi helpompi lähteä kasvattamaan ja laajentamaan ohjelmaa
myöhemmin. Tältä pohjalta myös laajemman kiinnostuksen herättäminen
olisi vaivattomampaa.60 Niinpä rahoitushakemuksen tarkoitukseksi merkittiin ”Finno-Ugric Program”. Kapeamman rajauksen pohjalta lienee ollut myös
helpompi luoda koulutusohjelmalle koherentti suunnitelma. Toinen syy fokuksen rajaamiseen fennougristiikkaan on saattanut olla se, että ohjelman
ideoijana oli Sebeok ja suunnitelma oli todennäköisesti hänen kynästään lähtöisin. Fennougristiikkaan keskittyvän, kielitieteellisesti painottuneen koulutusohjelman suunnitelmat rakentuivat Sebeokin osaamisen ja tarmon ympärille.
Koulutusohjelmaan haluttiin houkutella myös suomalaisia opiskelijoita.
Sebeok oli mainostanut mahdollisuutta Suomen-vierailullaan muun muassa
opetusministeriölle, mutta ongelmaksi näytti muodostuvan suomalaisten
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opiskelijoiden matkustuskulujen kattaminen. Yliopiston presidentti Wells lähestyi asiassa Suomen Yhdysvaltain-lähettilästä Kalle Jutilaa sekä opetusministeri Eino Kilpeä ja kysyi, olisiko Suomen hallituksella mahdollisuutta perustaa stipendejä avustamaan suomalaisten opiskelijoiden opintoja Indianassa. Yliopisto oli jo saanut New Yorkissa toimivan Institute of International
Educationin kautta opetusohjelmaan kuusi hakemusta Suomesta.61 Stipendejä
ei Suomesta ilmeisesti järjestynyt, sillä vastauksessaan Wellsille Kilpi vetosi
opetusministeriön määrärahojen pienuuteen ja esitti toiveen, että mahdolliset
stipendit varattaisiin perustutkinto-opiskelijoiden sijaan varttuneemmille tutkijoille.62 Rahoitusta suomalaisille opiskelijoille yritettiin järjestää myös American-Scandinavian Foundationilta, mutta sekään ei myöntänyt varoja, sillä
säätiö oli rajannut suomalaiset toimintansa ulkopuolelle.63 On epäselvää, opiskeliko opetusohjelmassa loppujen lopuksi suomalaisia vai ei ja miten heidän
rahoituksensa viime kädessä järjestyi.
Indianan yliopisto oli sitoutunut rahoittamaan koulutusohjelmaa siten,
että se maksaisi viisivuotiseksi aiotun koulutusohjelman ajan Sebeokin palkan, tarjoaisi tutkimukseen tarvittavat tilat sekä lisäisi kirjaston budjettia kattavan fennougristisen kokoelman keräämiseksi.64 Rockefeller-säätiöltä yliopisto haki 27 500 dollarin suuruista rahoitusta vuosittain vaihtuvan eurooppalaisen fennougristin vierailun kustannuksiin sekä graduate-tason65 stipendeihin.66 Vierailevien fennougristien oli tarkoitus taata ohjelman monipuoli-
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suus, sillä Yhdysvaltojen sisältä ei olisi löytynyt fennougristeja opettamaan tieteenalan kursseja. Myönteisen rahoituspäätöksen saaminen Rockefeller-säätiöltä olisi rahoituksen lisäksi ollut merkityksellistä myös siksi, että se viestittäisi yliopiston ulkopuolista hyväksyntää alan kehittämiselle.67
Myönteistä rahoituspäätöstä pyrittiin petaamaan kaikin mahdollisin tavoin, ja asialle laitettiin muiden muassa Columbia-yliopiston slavisti Arthur
Coleman, joka toimi puheenjohtajana Yhdysvaltojen slavistiikan ja Itä-Euroopan kielten seurassa (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages). Coleman soitti Rockefeller-säätiön humanististen alojen
apulaisjohtajalle Charles B. Fahsille, ja kertoi antavansa täyden tukensa koulutusohjelman perustamiselle Indianan yliopistoon.68
Myös Rockefeller-säätiössä rahoituspäätöksissä mukana olleet pyrkivät aktiivisesti hakemaan ulkopuolisten näkemyksiä koulutusohjelman mielekkyydestä. Humanististen alojen apurahojen parissa työskennellyt John Marshall
lähestyi asiassa ACLS:n Mortimer Gravesia. Marshall oli kiinnostunut kuulemaan, oliko fennougristiikan kehittäminen Yhdysvalloissa Gravesin mielestä
tarpeellista ja olisiko Indianan yliopisto tälle alalle sopivin sijoituspaikka.69
Marshall haki mielipiteitä koulutusohjelman perustamiseen myös Yhdysvaltojen ulkopuolelta. Vieraillessaan Pariisissa hän keskusteli asiasta ranskalaisen fennougristin Aurélien Sauvageot’n70 kanssa. Sauvageot piti fennougristiikan keskuksen perustamista Yhdysvaltoihin tärkeänä, mutta hän ei hieman yllättävästi uskonut Euroopasta löytyvän sopivia fennougristeja vierailuille.71
On vaikea arvioida, miksi Sauvageot päätyi tällaiseen johtopäätökseen – olihan Euroopassa useita englantia osaavia fennougristeja (hänet itsensä mukaan lukien), jotka olisivat olleet potentiaalisia vierailijoita Indianan yliopiston koulutusohjelmaan.
Ennen rahoituspäätöksen tekemistä Rockefeller-säätiön Fahs vieraili vielä
syksyllä 1946 Bloomingtonissa keskustelemassa yliopiston suunnitelmista ja
koulutusohjelman laajuudesta tarkemmin. Tapaamisessa tultiin siihen tulokseen, että ohjelma olisi elinvoimaisempi, mikäli sitä ei yhdistettäisi Venäjän
tai slavistiikan tutkimuksen kanssa – Itä-Euroopan tutkimus yhdistettiin Yhdysvalloissa usein Venäjän ja slaavilaisten kielten tutkimuksen yhteyteen. Indianan yliopistossa suunniteltiin kylläkin myös Venäjän kielen ja kulttuurin
opintojen vahvistamista, mutta koulutusohjelman suhteen laajentamistoiveet
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olivat toisaalla. Yliopiston henkilökunnalla oli kokemusta myös Turkin ja Balkanin alueesta, joihin opetus haluttiin laajentaa, kunhan yliopisto olisi saanut
riittävästi kokemusta lingvistisesti painottuneesta fennougristiikan opetusohjelmasta. Fennougristiikkaa pidettiin eräänlaisena kokeiluna, josta saatujen
kokemusten avulla koulutusohjelmaa voisi laajentaa kattamaan koko Euroopan idän ja lännen välisen puskurivyöhykkeen. Presidentti Wells, joka oli itse
työskennellyt sodan aikana ulkoministeriön palveluksessa entisen Traakian
alueella, nimitti koulutusohjelman kohdealuetta ”Itä-Euroopan käytäväksi”
(”East European corridor”). Fahs luotti Sebeokin osaamiseen. Hän näki Sebeokin vastikään aloittamat kirjeenvaihtosuhteet Eurooppaan omistautumisen merkkinä, ja Fahs totesikin, että ”mikäli kukaan pystyy saamaan kirjoja
ulos tuolta alueelta [Itä-Euroopasta], Sebeok todennäköisesti onnistuu
siinä”.72
Koulutusohjelmassa haluttiin hyödyntää Indianan yliopiston vahvuusalueita, joita olivat folkloristiikka, antropologia ja yleinen kielitiede – nämä alat
alkoivat vakiinnuttaa asemaansa Indianan yliopistossa 1940-luvulla. Folkloristiikan merkitys fennougristiikan koulutusohjelmalle juonsi juurensa suomalaisen folkloristiikan menestykseen. Folkloristi Stith Thompson (1885–
1976), joka oli työskennellyt Indianan yliopiston englannin kielen laitoksella
jo 1920-luvulta asti, oli perehtynyt myös suomalaisten kansanrunouden tutkijoiden ajatuksiin. Antti Aarnen työllä oli suuri vaikutus Thompsoniin, ja myöhemmin Thompson tutustui Euroopan-matkallaan myös Kaarle Krohniin,
millä niin ikään oli vaikutuksia Thompsonin tutkimuksiin (ks. Bronner 2011).
Suomen-yhteyksiensä kautta myös Thompsonilla ja folkloristiikalla oli vaikutusta fennougristiikan kehitykseen Bloomingtonissa. Suomalaisen folkloristiikan metodologista keskeisyyttä yleisessä folkloristiikan tutkimuksessa korostettiin myös koulutusohjelman rahoitushakemuksessa Rockefeller-säätiölle.73
Antropologialla ja yleisellä kielitieteellä oli niin ikään vahva status Bloomingtonissa. Antropologian vahvuus Bloomingtonissa oli osaltaan seurausta
filantrooppi Eli Lillyn mittavasta lahjoituksesta, jonka avulla yliopistolle oli
saatu perustettua useampi antropologian professuuri. Yhteen tehtävistä palkattiin vuonna 1941 Charles F. Voegelin74, joka oli antropologi ja lingvisti ja
näin ollen läheisesti mukana myös fennougristiikkaan liittyvissä hankkeissa
Bloomingtonissa. Voegelin oli ollut mukana myös Indianan yliopiston ASTPkoulutusohjelmassa opettamassa turkin kieltä. Itä-Euroopan koulutusohjelmassa antropologia ja folkloristiikka näkyvät kurssilistauksessa, jossa on mukana ”Research in Finno-Ugric Ethnology and Folklore”. Antropologian kasvu
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johti antropologian laitoksen perustamiseen vuonna 1947. Indianan yliopistossa oli myös yleisen kielitieteen (”linguistics”) itsenäinen koulutusohjelma
ennen monia muita Yhdysvaltojen yliopistoja, joissa ala oli vielä integroituna
johonkin muuhun kokonaisuuteen. Yleisen kielitieteen hahmottuminen
omaksi alakseen helpotti todennäköisesti myös vähemmän tunnettujen kielten asemaa yliopiston tutkimusaloina, ja yliopisto pitikin tarpeellisena kytkeä
fennougristiikan opetus yleiseen kielitieteeseen. Yleisen kielitieteen ja antropologian kasvun samanaikaisuuteen vaikutti Amerikan intiaanikielten tutkimus, jossa alat kohtasivat lingvistisen antropologian muodossa. Amerikan intiaanikielten tutkimus tarjoaisi yliopiston mukaan myös fennougristiikan
opiskelijoille hyvän mahdollisuuden harjoitella kenttätyötä.75
Tammikuussa 1947 Rockefeller-säätiö antoi Indianan koulutusohjelmalle
myönteisen rahoituspäätöksen, ja näin Sebeokin pitkät ponnistelut fennougristiikan institutionaalisen aseman parantamiseksi Yhdysvalloissa realisoituivat vihdoin Indianan yliopistossa. Koulutusohjelma ei kuitenkaan rajoittunut
fennougristiikkaan tai kielitieteeseen, kuten oli aiottu, sillä keväällä yliopisto
julkaisi esitteen syksyllä Bloomingtonin-kampuksella käynnistyvästä monitieteisestä opetusohjelmasta ”Program in East European Studies”, joka kattoi
laajan maantieteellisen alueen Turkista Baltian maihin ja Suomeen.76 Kuten
koulutusohjelman nimestä huomaa, ohjelmaa ei syystä tai toisesta rajattu
suunnitelmien mukaisesti vain fennougristiikkaan, vaan se toteutettiin alusta
saakka erittäin laajana.
Opinto-oppaan mukaan opintoja oli mahdollisuus suorittaa suomalais-ugrilaisista kielistä aina venäjään, turkkiin, norjaan ja ruotsiin, ja näiden lisäksi
oli mahdollista suorittaa kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellisiä opintoja näiden
kielten puhuma-alueista. Kielitieteen lisäksi kursseja oli tarjolla antropologiasta, folkloristiikasta, historiasta, maantieteestä sekä valtio-opista (”government”). On suorastaan vaikea nähdä, mikä oli koulutusohjelmaa yhdistävä tekijä, kun mukana oli näin laaja valikoima tieteenaloja ja suuri maantieteellinen alue, joka ei varsinaisesti muodostanut yhtenäistä kokonaisuutta. Ainut
selkeä jako onkin kurssilistauksen jako kahteen: kieliopinnot ja alueopinnot.77
Alueopintoihin listattujen kurssien nimet vahvistavat kuvaa siitä, että saman
koulutusohjelman alla annettiin hyvin monenlaista opetusta. Opiskelijoilla oli
mahdollisuus lukea toisaalta puhtaan kielitieteellisiä kursseja fennougristiikasta, toisaalta tarjolla oli sellaisia kursseja kuin ”Economic radicalism and
economic planning”, ”Geography of the Soviet sphere” sekä ”Language as a social and political factor”.
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Laaja-alaisen koulutusohjelman ennakoidut ongelmat realisoituivat nopeasti, sillä jo seuraavana syksynä yliopistolla oli ajauduttu haasteisiin koulutusohjelman rajauksen kanssa. Suurin ristiveto oli eri tahojen toiveissa ohjelman
laajuudesta, mitä ei ollut onnistuttu ratkaisemaan. Henkilökunnan jäsenten
tutkimusalueet olivat osin kaukana toisistaan, mikä johti siihen, että osa piti
parempana monitieteistä Itä-Eurooppaa koskevaa ohjelmaa, osa taas kielitieteellisesti fennougristiikkaan keskittyvää ohjelmaa. Rockefeller-säätiö toivoi
yliopiston pitäytyvän alkuperäisessä suunnitelmassaan laajentaa ohjelmaa,
kun taas Sebeok toivoi voivansa keskittyä fennougristiikkaan. On ymmärrettävää, että rahoittajan näkökulmasta Itä-Euroopan aluetutkimusohjelma oli
mielekkäämpi kuin fennougristiikan koulutus, joka olisi väistämättä lingvistisesti painottunut ja näin ollen fokukseltaan suppeampi. Säätiön Charles Fahs
painotti edelleen, että olisi tärkeämpää saada Yhdysvaltoihin osaamista Euroopan ”käytäväalueesta” idän ja lännen rajalla kuin Venäjästä itsessään. ItäEuroopan ei-slaavilaisiin alueisiin keskittyvälle tutkimukselle oli Yhdysvalloissa tilausta.78 Säätiön kantaan vaikuttivat todennäköisesti kansainväliseen
politiikkaan liittyvät syyt, kun taas Sebeokin toive fennougristiikkaan keskittyvästä ohjelmasta lienee motivoitunut tieteellisistä lähtökohdista.
Hallinnollisesta näkökulmasta laaja fokus oli kuitenkin riski, koska yhteisen nimittäjän löytäminen vaikeutuisi. Useimmiten aluetutkimus oli monitieteistä mutta ei tieteidenvälistä tai poikkitieteellistä, eli eri tieteenalojen edustajat tekivät tutkimustaan itsenäisesti ja kokonaisuutta yhdistävä tekijä oli
vain tutkimuskohde (käsitteiden eroista ks. Mikkeli ja Pakkasvirta 2007).
Tämä haaste konkretisoitui seuraavien vuosien aikana, kun yliopistolla pyrittiin löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä aluerajaus ja sille sopiva nimi.
Asian ratkaisemiseksi yliopistolle perustettiin syksyllä 1948 opetusohjelman
henkilökunnasta erillinen komitea pohtimaan koulutusohjelman nykytilaa ja
tulevaisuutta.79 Komitean loppuraportin joulukuulta 1948 ovat allekirjoittaneet Sebeokin lisäksi lingvisti Fred Householder sekä taloushistorioitsija Arthur Schweitzer. Heidän laatimansa ehdotus alkaa kuvauksella siitä, kuinka
Itä-Eurooppaa kuvaa laaja kielellinen diversiteetti mutta sen alla vallitsee
kulttuurinen ja yhteiskunnallinen yhtenäisyys. Jo tämä alkulause kuvaa hyvin
alueeseen keskittyvän tutkimuksen järjestämisen vaikeutta: yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta loogisen ja yhtenäisen tuntuinen
aluemääritelmä ”Itä-Eurooppa” on kielitieteellisesti ajateltuna erittäin haasteellinen, sillä alueella puhutut kielet kuten nykykreikka, suomi, puola, romania ja turkki eivät muodosta kielitieteellisesti yhtenäistä kokonaisuutta. Komitea piti todennäköisenä yhteiskunnallisen samankaltaisuuden kasvamista tulevaisuudessa Neuvostoliiton poliittisen ja taloudellisen vaikutuksen myötä. 80
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Komitea päätyi ehdotukseen, jonka mukaisesti Indianassa jatkettaisiin undergraduate-tason opetusta (Studies in East European Area and Language),
mutta jatkossa opiskelijat valitsisivat kahden opintosuuntauksen välillä, joko
käytännöllisiin päämääriin tähtäävän tai (kieli)tieteellisesti orientoituneen
linjan. Käytännöllisiin päämääriin tähtäämisellä tarkoitettiin tässä niitä opiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneita esimerkiksi diplomaattiurasta. Opintoopasta varten komitean täytyi laatia myös kuvaus siitä, miten ja mihin alan
opiskelijat voisivat mahdollisesti valmistuttuaan työllistyä. Komitean laatimaa, varsin pitkää listaa voi pitää ennemminkin optimistisena kuin realistisena, sillä valtion virkamiesten lisäksi ammattialoja on listattu aina mainonnasta rahoitukseen ja matkailuun; opetusmahdollisuudet alalla on sentään todettu vähäisiksi.81
Saman suunnittelun yhteydessä on myös toinen ehdotus, joka vaikuttaisi
sisältönsä puolesta olevan Sebeokin kynästä. Siinä ajatuksena on perustaa yliopistoon erillinen fennougristiikan instituutti. Instituutin tulisi ehdotuksen
mukaan keskittyä puhtaasti tutkimukseen, eli se ei antaisi opetusta vaan tarjoaisi graduate-tason opiskelijoille ainoastaan mahdollisuuden osallistua seminaariin ja työskennellä informanttien kanssa. Lisäksi ehdotukseen sisältyy
korostus, että fennougristiikan instituutti tulisi pitää hallinnollisesti erillään
slavistiikasta toisin kuin undergraduate-opetus, jossa olisi tarjolla myös slavistiikan opintoja. Instituuttiehdotus vaikuttaisi siis olevan reaktio fennougristiikan ja slavistiikan hankalaan suhteeseen – uusi ja vielä suuntaansa hakeva fennougristiikka jäi helposti slavistiikan varjoon. 82 Todennäköisesti Sebeok on toivonut instituutista itselleen mielekästä työpaikkaa, jossa hän pääsisi eroon jatkuvasta neuvottelusta aluetutkimuksen ja muiden alojen kanssa.
Ehdotettua yksinomaan fennougristiikkaan keskittyvää instituuttia ei sen aiotussa muodossa kuitenkaan perustettu, vaan muutamaa vuotta myöhemmin
yliopistoon luotiin Itä-Eurooppaa tutkiva instituutti joka, ironista kyllä, paini
samojen rajausongelmien kanssa kuin ensimmäinen koulutusohjelmakin.

4.3 ITÄ-EUROOPASTA KESKI-EUROOPPAAN
JA TAKAISIN
Rockefeller-säätiö pitäytyi toistuvasti kannassaan, että Indianan yliopiston tulisi keskittyä Itä-Eurooppaan laajasti; puhtaasti kielitieteellistä fennougristiikkaa säätiö ei ollut kiinnostunut rahoittamaan.83 Koulutusohjelman sisällöstä
yliopiston kanssa neuvotteli Rockefeller-säätiöstä Charles Fahs, joka oli
vuonna 1950 ylennetty koko humanistisen osaston johtajaksi ja jolla oli näin
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aiempaa enemmän valtaa säätiössä (Buxton 2003: 133). Fahs ei ollut tyytyväinen Indianan yliopiston koulutusohjelmassa saavutettuihin tuloksiin ja teroitti yliopistolle, että jatkorahoitusta saadakseen sen tulisi selittää hakemuksensa erityisen perusteellisesti ja fokuksen tulisi olla aluetutkimuksessa. 84
Tämä johti tilanteeseen, jossa Sebeok pyrki kaikin mahdollisin tavoin ylläpitämään fennougristiikka yliopistolla, mutta ala jäi toistuvasti pieneen rooliin
laajemmissa aluetutkimusohjelmissa. Lukuvuodeksi 1950–1951 yliopistolle
perustettiin jälleen uusi ryhmä pohtimaan tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Tavoitteena oli saada lukuvuoden loppuun mennessä tehtyä päätös siitä, olisiko
Itä-Euroopan kieli- ja aluetutkimuksesta parasta perustaa perustutkinto-ohjelma, jatko-opintoihin tähtäävä tutkimusinstituutti vai molemmat.85 Keskityn tässä kuvaamaan vuonna 1951 perustettua tutkimusinstituuttia.
Erityisen kiinnostavaa on tutkimusinstituutin nimi ja sen vaihtelu, sillä se
kuvastaa niitä haasteita, joita alueen rajaamisessa oli. Monitieteisen instituutin suunnittelu käynnistyi hieman yllättävällä nimellä ”Central European Institute”, vaikka sen katsottiin edelleen kattavan jo aiemmin määritelty käytäväalue Suomesta Kreikkaan ja Turkkiin, jota oli aiemmin kutsuttu nimellä ”East
European”. Keski-Eurooppaa mainitun alueen tuskin saattoi ajatella olevan,
ja epäselvyydestä kertookin se, että osassa instituutin tutkimuksen kohteena
olevaa aluetta käsittelevistä asiakirjoista on käytetty myös nimityksiä ”EastCentral Europe”, ”Central-Eastern Europe” ja ”Central and Eastern Europe”.
Indianan yliopisto perusti lopulta instituutin syksyllä 1951 suunnitteluvaiheessa käytetyllä, varsin harhaanjohtavalla nimellä ”Central European Institute”, ja opinto-ohjelmassa sen käsittelemää aluetta kuvattiin sanoilla ”the region of conflict between East and West in Europe, from Finland on the north
to the Greece and Turkey on the south”.86 Valitun nimen epäonnistuneisuudesta kertoo se, että vain vuosi instituutin perustamisen jälkeen sen nimi muutettiin samaan muotoon kuin vuonna 1947 aloitettu koulutusohjelma, jolloin
siitä tuli ”Institute of East European Studies”.87 Instituutin nimen suunnitteluvaiheen variaatiot antavat ymmärtää, että niitä on haluttu kokeilla, koska
ensimmäisen koulutusohjelman nimitys ”East European” on henkilökunnan
mielestä ollut problemaattinen. Päätyminen lopulta tähän samaan nimitykseen myös instituutin kohdalla osoittaa kuitenkin, että muutkaan vaihtoehdot
eivät olleet sen täsmällisempiä tai parempia.
Tämä terminologinen haaste ei vaivannut ainoastaan Indianan yliopistoa,
vaan kyseessä oli tuolloin laajemmin vallinnut ja keskustelua herättänyt Euroopan jakolinjoihin liittyvä määrittelyongelma. Toisen maailmansodan jälkeen idän ja lännen välisen Euroopan geopoliittinen merkitys kasvoi, minkä
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vuoksi kiinnostus aluetta kohtaan oli suurta. Tutkijat ja päättäjät eivät kuitenkaan olleet yksimielisiä siitä, miten tuo alue tulisi rajata ja miksi sitä tulisi nimittää. Aluetta määritti ensisijaisesti juuri idän ja lännen väliin jääminen,
mutta muita yhdistäviä tekijöitä oli vaikea löytää sen enempää maantieteellisestä, kulttuurisesta kuin kielellisestäkään näkökulmasta. Niinpä käsitteet
”East-Central”, ”Central-Eastern” ja niiden erilaiset variantit vaihtelivat aikakauden kielessä laajasti eikä yhteistä määritelmää tuntunut olevan (Halecki
1950: erit. s. 126). Indianan yliopistossa sopivan nimityksen löytämisen haastavuutta lisäsi entisestään se, että toisin kuin monissa muissa käyttöyhteyksissä, Indianassa alueen tutkimuksen yhteyteen kuului myös fennougristiikka,
ja suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-alueet ulottuivat kaikkien käytettyjen määrittelyjen ulkopuolelle.
Instituutille sopivaa johtajaa alettiin etsiä yliopiston oman henkilökunnan
ulkopuolelta. Yliopiston johto kysyi neuvoja johtajavalintaan New Yorkin Columbia-yliopiston slavistilta Philip E. Moselyltä, joka johti Yhdysvaltojen arvostetuinta slavistiikan tutkimuskeskusta, Russian Institutea.88 Mosely piti
epätodennäköisenä, että Indianan yliopisto onnistuisi löytämään ketään, jolla
olisi asiantuntemusta näin laajalta maantieteelliseltä alueelta. Mosely nimesi
kuitenkin omat ehdokkaansa tehtävään ja painotti, että hänen mielestään parasta olisi palkata yhdysvaltalainen johtaja sen sijaan, että tehtävässä olisi jonkun kohdealueen maan kansalainen.89
Tehtävään palkattiin joulukuussa 1951 yksi Moselyn ehdokkaista, Bulgariassa lapsuutensa viettänyt yhdysvaltalainen James F. Clarke, joka oli työskennellyt valtion virkamiehenä Itä-Euroopassa.90 Clarkesta ja instituutin henkilökunnasta perustettiin komitea pohtimaan tutkimuksen suuntaa, sillä monitieteisen instituutin ohjelman järjestäminen oli hajanaisuuden vuoksi haasteellista.91 Painopiste oli selvästi ennemmin Itä-Euroopan puolella kuin Neuvostoliitossa tai Venäjässä. Clarken valinta instituutin johtoon oli kuitenkin
epäonnistunut, ja pian hänen ja instituutin henkilökunnan välille syntyi erimielisyyksiä. Henkilöristiriitojen johdosta Clarken sopimusta instituutin johtajana ei jatkettu, ja hän joutui lähtemään Indianasta vain kolmen vuoden pestin jälkeen. Clarken jälkeen ohjelmaa alkoi johtaa tehtävään valittu komitea ja
sen puheenjohtajana historioitsija ja maantieteilijä J. G. Pounds.92
Instituutti jatkoi edelleen samojen ongelmien parissa: Itä-Euroopan eislaavilaisten ja slaavilaisten alueiden ja kielten tutkimukset toisaalta tarvitsivat toisiaan pysyäkseen elinvoimaisina, mutta toisaalta eivät tuntuneet sopi-
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van hallinnollisesti yhteen. Venäjän kielen ja kulttuurin tutkimus oli vahvistunut Indianan yliopistossa samanaikaisesti fennougristiikan vahvistumisen
kanssa ja ala vakiintui nopeasti, mistä osoituksena on vuonna 1949 yliopistoon
perustettu slavistiikan laitos. Sen johtajana toimi yliopistoon vuonna 1947 palkattu venäläinen emigrantti Michael Ginsburg.93 Itä-Euroopan instituutissa
slavistiikka ja fennougristiikka päätyivät toistamiseen kilpailemaan keskenään yliopiston rahoituksesta sekä alirahoitetun tutkimusinstituutin hallinnasta (Engerman 2009: 81). Kielitieteen näkökulmasta alat olisi ollut jos ei
täysin välttämätöntä, niin vähintäänkin luontevaa erottaa toisistaan, mutta
aluetutkimuksen maantieteellisestä näkökulmasta tutkittava alue oli monilta
osin päällekkäinen.
Kun Itä-Euroopan instituutin ensimmäisten vuosien jälkeen alkoi käydä ilmeiseksi, että hedelmällisestä tutkimustoiminnasta huolimatta ala ei houkutellut riittävästi opiskelijoita, ratkaisuksi ehdotettiin slavistiikan ja Venäjän
tutkimuksen vahvempaa liittämistä instituuttiin.94 Tähän vaikutti varmasti
myös se, että yliopisto oli hiljattain saanut Venäjän-tutkimukseensa lisävahvistusta palkattuaan henkilökuntaansa vuonna 1956 Venäjän historian tutkijan Robert F. Byrnesin. Vuonna 1958 uusi ehdotus toteutettiin siten, että ItäEuroopan instituutti sulautettiin uuteen ja suurempaan, molempia alueita tutkivaan instituuttiin, jonka johtaja Byrnesista tuli.95 Uuden instituutin nimeksi
tuli Russian and East European Institute, ja näin Venäjän tutkimuksesta tuli
pysyvä osa Itä-Euroopan tutkimusta – instituutti on toiminnassa edelleen ja
on yksi Yhdysvaltojen johtavista Venäjän- ja Itä-Euroopan tutkimuskeskuksista.

4.4 FENNOUGRISTIIKASTA TULEE URALISTIIKKA
Samanaikaisesti kun Indianan yliopiston Itä-Euroopan tutkimusinstituutissa
kuohusi, yhdysvaltalainen fennougristiikka alkoi kulkea omia polkujaan. Ala
kasvoi 1950- ja 1960-luvuilla voimakkaasti, jolloin myös institutionaalinen kehitys oli voimakkaimmillaan. Pääorganisaattoreina tässä kehityksessä olivat
Thomas Sebeok yhdessä John Lotzin kanssa, Sebeok Indianan yliopistossa ja
Lotz New Yorkin Columbia-yliopistossa. Sebeok ja Jakobson olivat ponnistelleet pitkään saadakseen Lotzin Ruotsista Tukholman Unkari-instituutin johtajan työstään Yhdysvaltoihin, ja tämän tavoitteen saavuttamisella vuonna
1947 oli suuri vaikutus fennougristiikan tulevaan kehitykseen Yhdysvalloissa.
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Lotz oli Sebeokin kaltainen aikaansaava organisaattori, ja hän rakensi fennougristiikkaa Columbia-yliopistossa samalla tavoin kuin Sebeok Indianan
yliopistossa. Tämän 1950-luvulla alkaneen voimakkaan kasvun aikana fennougristiikan nimeksi vakiintui Yhdysvalloissa vähitellen Euroopassa käytetyistä nimistä poiketen nimitys Uralic Studies. Se korvasi nimen Finno-Ugric
Studies, jolla Euroopasta lähtöisin ollut ala oli alun perin lähtenyt liikkeelle
myös Yhdysvalloissa. Samalla ala muuttui myös siten, että sen lähitieteeksi liitettiin lähes poikkeuksetta altaistiikka. Alojen tuomiseen yhteen vaikutti osaltaan vanha ural-altailainen kielihypoteesi, mutta myös tieteenulkoisia tekijöitä; erittelen näitä kehitykseen vaikuttaneita erilaisia tekijöitä kootusti luvussa 6.1.
Indianan yliopistolla oli toisesta maailmansodasta asti panostettu fennougristiikkaan varmasti eniten Yhdysvalloissa, mutta tästä huolimatta se ei
ollut maan ensimmäinen yliopisto, johon tieteenalalle perustettiin oma laitos,
sillä tähän ehti ensin New Yorkin Columbia-yliopisto. Laitoksen perustamista
oli ehdotettu Columbiassa jo niinkin varhain kuin vuonna 1948, mutta olosuhteet eivät vielä tuolloin olleet otolliset idean realisoitumiseksi, ja meni vielä
kuusi vuotta ennen kuin idea toteutui.96 Ehdotus laitoksen perustamiseksi oli
luonteva yliopiston tutkimusprofiilin ja tutkijoiden osaamisalueet huomioiden, sillä Columbiassa oli jo olemassa laitoksen edellyttämä osaaminen. Lopullinen kimmoke laitoksen perustamiseen vuonna 1954 tuli kuitenkin henkilökunnan ongelmalliseksi muodostuneista suhteista; suuret persoonat ja kielitieteelliset näkemyserot pakottivat lopulta hallinnollisen rakenteen muutokseen, kuten alla tulee esille.
Columbian vahvuusalueet olivat slavistiikassa ja slaavilaisten alueiden tutkimuksessa, ja vähitellen yliopisto laajensi fokustaan myös Itä-Euroopan tutkimukseen, mihin vaikuttivat erityisesti yliopistoon toisen maailmansodan
jälkeen perustetut lahjoitusprofessuurit. Kyse oli Itä-Euroopan maiden tutkimukseen keskittyvistä professuureista, joiden rahoitus tuli kyseisten maiden
hallituksilta97 (Blejwas 1991: 323–324). Tšekkoslovakian tutkimuksen Thomas G. Masaryk -professuurin haltija oli vuodesta 1946 Roman Jakobson, ja
Jakobsonin myötävaikutuksella vastaavan kaltaiseen unkarin kielen professuuriin palkattiin vuonna 1947 Lotz.98 Unkarin hallitus oli luvannut rahoittaa
Lotzin kolmivuotiseksi aiotun työsuhteen, mutta ensimmäisen vuoden aikana
kävi selväksi, ettei rahoitusta Unkarista lupauksista huolimatta järjestyisi, ja
tästä johtuen yliopisto joutui päättämään Lotzin työsuhteen.99 Koska Lotz oli
pidetty Columbiassa, hänelle haluttiin järjestää korvaava toimi yliopistossa, ja
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lopulta hallinto sai koottua kasaan pienen budjetin tätä varten. Sen turvin Lotz
pystyi jatkamaan Columbiassa opettaen fennougristiikkaa, unkarin kieltä ja
yleistä kielitiedettä.100
Jakobsonin ja Lotzin lahjoitusprofessuurien toimenkuvan mukainen opetus oli hallinnollisesti slaavilaisten kielten yhteydessä, mutta he molemmat
opettivat myös yleisen ja vertailevan kielitieteen laitoksella, jota johti yliopistolle Lotzin tavoin vuonna 1947 palkattu ranskalainen lingvisti André Martinet.101 Lotz ja Martinet eivät tulleet toimeen keskenään, mihin vaikutti sekä
heidän erilaiset luonteensa että lähestymistapansa kielitieteeseen.102 Niinpä
kun heidän välillään jonkinlaisena tasapainottavana elementtinä toiminut Jakobson erosi professuuristaan vuonna 1949 ja Lotz siirtyi kokonaan yleisen
kielitieteen laitokselle, Lotzin ja Martinet’n välit kiristyivät entisestään ja koko
yleisen kielitieteen laitoksen toiminta hankaloitui.103 Tilanne kärjistyi lopulta
niin pahaksi, etteivät he kyenneet enää työskentelemään yhdessä lainkaan, jolloin omat ehdotuksensa tilanteen ratkaisemiseksi laativat niin Lotz ja Martinet, tilannetta varten perustettu erillinen ad hoc -komitea kuin Russian Instituten henkilökuntakin.104 Lotz ja Martinet ehdottivat yleisen kielitieteen jakamista niin, että Lotzille perustettaisiin oma fonetiikan ja viestintäteorian laitos
(”Department of Phonetics and Communication Theory”). Komitean mielestä
tämä olisi jakanut pienen laitoksen resursseja liiaksi, joten se ehdotti perustettavaksi Lähi- ja Keski-Idän kielten laitosta, jonne Lotzin siirrettäisiin. Tämä
taas oli ongelmallista, koska Lotzin erikoisala ei olisi luontevasti istunut tuon
määritelmän alle. Tapa, jolla hankala tilanne lopulta ratkaistiin, oli fennougristiikan kannalta myönteinen: pohdinnan jälkeen tiedekunnassa todettiin
parhaaksi ratkaisuksi perustaa yliopistolle uralistiikan ja altaistiikan laitos.
Koska Lotz siirtyisi ehdotuksen myötä yleisen kielitieteen laitokselta uudelle
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laitokselle, päätöksen nähtiin sekä ratkaisevan Lotzin ja Martinet’n väliset ongelmat että takaavan fennougristiikalle kasvupohjan New Yorkissa.105 Näin
Columbia-yliopistoon perustettiin vuonna 1954 Department of Uralic and Altaic languages, Yhdysvaltojen ensimmäinen näihin tieteenaloihin keskittyvä
laitos, ja sen johtajaksi nimitettiin Lotz. Perustamisesta laaditussa lehdistötiedotteessa laitoksen relevanssia korostettiin erityisesti kielten puhuma-alueiden strategisen tärkeyden kautta, mikä kuvaa hyvin, kuinka Yhdysvaltojen
kiinnostus Neuvostoliiton alueen kieliin ja kulttuureihin kasvoi kylmän sodan
myötä merkittävästi.106
Indianan yliopistossa uralistiikan vahvistumiseen 1950-luvulla vaikuttivat
omalta osaltaan uudet rekrytoinnit. Yliopisto palkkasi 1950-luvun alussa Bloomingtoniin kaksi Yhdysvaltoihin emigroitunutta virolaista fennougristia, Alo
Raunin ja Felix Oinaan, jotka molemmat työskentelivät yliopistolla eläkkeelle
jäämiseensä saakka.107 Uuden tutkimushenkilökunnan lisäksi fennougristiikan kannalta merkittävää oli se, että yliopistolle rekrytoitiin vuonna 1952 marin kielen informantti Ivan Jevski108. Jevski oli punaisen armeijan loikkari,
joka oli äidinkielinen marin puhuja, ja hän toimi Indianan yliopiston marin
kielen tutkimusprojektissa informanttina vuosina 1952–1963. Tämän projektin puitteissa yliopisto julkaisi valtavan määrän tutkimuksia, ja vuonna 1960
yliopisto perusti oman uralistiikan julkaisusarjansa, American Studies in Uralic languages. Näiden seikkojen vahvistamana uralistiikka itsenäistyi alana
myös Indianassa: uralistiikan tutkimus irrottautui Itä-Euroopan tutkimusinstituutista vuonna 1956, jolloin sille perustettiin ACLS:n ja opetusministeriön
rahoituksen turvin kokonaan oma opetusohjelmansa. Opetusohjelman myötä
uralistiikka liitettiin Columbia-yliopiston tavoin yhteen altaistiikan kanssa, ja
koulutusohjelman nimeksi tuli Program in Uralic and Altaic Studies.
Uralistiikan ja altaistiikan kasvuun vaikutti kauden aikana erityisen paljon
se, että kylmän sodan myötä alan tutkimuksesta tuli Yhdysvalloissa relevanttia
myös poliittisesta näkökulmasta, sillä hyötynäkökulma oli oleellinen osa ajan
yhdysvaltalaista tiedepolitiikkaa. Kiinan kansantasavallan perustaminen
vuonna 1949 ja Korean sota 1950–1953 vaikuttivat osaltaan siihen, että uralistiikan ja altaistiikan tutkimukseen oli saatavissa aiempaa enemmän rahoitusta, ja hyödyllisinä pidetyille tutkimusaloille ohjattiin varoja niin valtiolta,
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yksityisiltä lähteiltä kuin armeijaltakin109. Niinpä toukokuussa 1956 New Yorkissa järjestettiin Lotzin johdolla ja Ford-säätiön tuella ACLS:n konferenssi,
jossa käsiteltiin uralistiikan ja altaistiikan senhetkisestä tilaa ja tulevaisuutta
Yhdysvalloissa. Konferenssin lopputulemana päätettiin perustaa erillinen komitea kartoittamaan alojen tutkimusta perusteellisemmin, ja tämän työn
päätteenä tutkimuksen tilasta ilmestyi selonteko ”Report on Uralic and Altaic
Studies” (Committee on Uralic and Altaic Studies 1958). Raportin ilmestymisajankohta oli poikkeuksellisen otollinen, sillä vain muutamaa viikkoa ennen
sen julkaisua syksyllä 1958 Yhdysvalloissa oli tullut voimaan uusi koulutuslaki, joka takasi poikkeuksellisen hyvät rahoitusmahdollisuudet uralistiikalle
tuleviksi vuosiksi.
Uusi koulutuslaki National Defense Education Act (NDEA) säädettiin vuoden 1958 syksyllä presidentti Eisenhowerin aloitteesta. Kylmän sodan kilpavarustelu Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä ulottui myös tieteeseen, ja
Sputnikin jälkimainingeissa säädetyn NDEA-lain oli tarkoitus nelivuotisen rahoituksen kautta edistää koulutusta ja tutkimusta tärkeiksi katsotuilla aloilla,
joihin lukeutuivat myös aluetutkimusohjelmat ja niihin sisältynyt strategisesti
tärkeiksi katsottujen kielten opetus. Uralistiikalle annetusta painoarvosta kertoo se, että näiden ohjelmien sisällä suurin yksittäinen tuki oli 650 000 dollarin suuruinen avustus uralilais-altailaisten kielten tutkimukseen (Newmeyer
1986: 56). Panostus on ymmärrettävä, kun ottaa huomioon, että uralilaisten
ja altailaisten kielten puhuma-alueet sijaitsivat pääosin Neuvostoliiton alueella tai sen vaikutuspiirissä, ja kylmän sodan viholliseen tutustuminen tieteen
avulla nousi tärkeäksi teemaksi yhdysvaltalaisessa keskustelussa.
NDEA-rahoituksen avulla uralistiikan ja altaistiikan tutkimusta varten perustettiin aluetutkimuskeskukset sekä Columbia-yliopistoon New Yorkiin että
Indianan yliopiston Bloomingtonin-kampukselle. Lisäksi rahoitusta saatiin
kansalliseen tutkimusohjelmaan, jonka puitteissa uralistiikasta ja altaistiikasta ilmestyi huomattava määrä julkaisuja. Columbiaan uralistiikan ja altaistiikan aluetutkimuskeskus perustettiin jo vuonna 1959, kun taas Indianan yliopistoon NDEA-rahoitteinen uralistiikan ja altaistiikan aluetutkimuskeskus
saatiin myöhemmin, vuonna 1962. Sebeok toimi Indianan yliopiston keskuksen johtajana vuoteen 1963 asti, jolloin hänen seuraajakseen tuli altaisti Denis
Sinor, joka oli niin ikään unkarilaissyntyinen.110 Tuolloin Sebeok, joka oli jo
edeltävinä vuosina suunnannut huomiotaan myös muille tieteenaloille, kääntyi lopullisesti pois fennougristiikasta ja kohti semiotiikkaa. Aluetutkimuskeskus on edelleen toiminnassa nimellä Inner Asian and Uralic National Resource
Center.
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Columbia-yliopistossa uralistiikan vauhdikkaasti edennyt institutionaalinen kehitys taantui 1960-luvulla, sillä vuonna 1954 suurin odotuksin perustettu Yhdysvaltojen ensimmäinen uralistiikan ja altaistiikan laitos lakkautettiin jo keväällä 1965. Lakkautuspäätös johtui suureksi osaksi siitä, että laitos
oli hallinnollisesti epäonnistunut, mutta lakkauttamisen taustalla olivat lisäksi
vuosia jatkuneet erimielisyydet henkilökunnan välillä sekä laitoksen johtamiseen liittyvät ongelmat.111 Laitos oli ollut alusta alkaen pieni, ja perustamisvaiheessa sen henkilöstöön kuului Lotzin lisäksi vain kaksi tutkijaa, altaisti Karl
Menges (1908–1999) sekä turkkilaiskielten tutkija Tibor Halasi-Kun (1914–
1991). Heidän lisäkseen laitos työllisti kolme opettajaa korean, unkarin ja suomen kielen112 opetusta varten.113 Osaamisalueiden jakautuessa tällä tavoin
Lotz vastasi käytännössä kaikista opetusohjelman fennougristiikkaa käsittelevistä kursseista. Kun laitoksen kattama tutkimusalue oli näin laaja mutta henkilöstön määrä näin pieni, henkilökunnan väliset ristiriidat olivat omiaan vaikuttamaan merkittävästi laitoksen toimintaedellytyksiin. Laitoksen lakkauttamisen myötä Lotz ehdotti yliopistoon perustettavaksi vielä uralistiikan keskusta, mutta yliopiston johto ei ollut halukas tarttumaan ehdotukseen, sillä se
olisi heidän mukaansa luonut keinotekoisen kilpailuasetelman uralistiikassa
Indianan yliopiston kanssa, kun todellisuudessa osaavia alan tutkijoita ei ollut
riittävästi.114 Institutionaalisesta vastatuulesta huolimatta uralistiikan opetus
Columbiassa jatkui kuitenkin laitosten välisen alakomitean alaisuudessa.115
Columbia-yliopiston uralistiikan ja altaistiikan laitos ei kuitenkaan jäänyt
ainoaksi Yhdysvalloissa, sillä vuonna 1965, samana vuonna kuin Columbiayliopiston laitos lakkautettiin, Indianan yliopiston uralistiikan ja altaistiikan
koulutusohjelma sai ympärilleen täysimittaisen laitoksen. Laitoksen painopiste siirtyi kuitenkin vähitellen sen ensimmäisen johtajan Denis Sinorin kaudella hänen tutkimusprofiiliaan mukaillen poispäin uralistiikasta ja kohti al-
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taistiikkaa, ja myöhemmin fokus laajeni edelleen tiibetin kieleen saakka. Laitoksen tutkimuksen painopisteiden sopeuttaminen kulloistenkin tarpeiden
mukaisesti on varmasti vaikuttanut siihen, että laitos on toiminnassa myös
tänä päivänä. Laitosten nimien ja institutionaalisen sijoittamisen muutokset
ovat jatkuneet myös 1960-luvun puolivälin jälkeen, mikä havainnollistaa sitä,
kuinka tutkimuksen kohteena olevan alueen rajat ja nimitykset ovat jatkuvassa liikkeessä ja kulloinkin relevantiksi katsottu painopiste vaihtelee. Indianan yliopiston laitoksen alkuperäinen nimi Department of Uralic and Altaic
Studies muutettiin vuonna 1993 muotoon Department of Central Eurasian
Studies, ja Columbia-yliopistossa opetetaan nykyisin suomea germanistiikan
laitoksella ja unkaria Italian tutkimuksen laitoksella.116

4.5 YHTEENVETOA
Fennougristiikka Yhdysvalloissa eroaa tutkitulla kaudella oleellisesti siitä, miten fennougristiikka Suomessa ja laajemminkin Euroopassa ymmärrettiin (ja
ymmärretään), sillä tieteenalaa ja sen tutkimusta ohjasivat Yhdysvalloissa erilaiset päämäärät kuin Atlantin toisella puolen. Yhdysvalloissa ala oli pieni ja
uusi eikä relevanssiltaan samalla tavalla perusteltavissa kuin Euroopassa,
minkä vuoksi se sijoittui tieteiden kentässä väistämättä eri tavoin kuin fennougristiikan perinteisissä keskuksissa – tämän vuoksi on välttämätöntä tarkastella alan kehitystä tutkimuskohteen maailmasta käsin. Yhdysvalloissa ala
oli myös herkempi erilaisille muutoksille asenneilmapiirissä juuri perinteen
puuttumisen vuoksi. Alan määrittelyyn vaikuttivat niin rahoittajien intressit,
maailmanpoliittinen tilanne, yksittäisten tutkijoiden toiveet kuin yliopistojen
painopistealueet ja resurssit, mikä osoittaa, että kehityksen ymmärtämiseksi
on oleellista tarkastella tieteensisäisten seikkojen lisäksi myös tieteenulkoisten tekijöiden vaikutusta tieteenalaan.
Fennougristiikan varhaisimpia institutionaalisia rakenteita Yhdysvalloissa
oli Indianan yliopiston Itä-Euroopan koulutusohjelma. Sen synty vuonna 1947
ajoittui ajanjaksoon, jolloin myös aluetutkimus kehittyi Yhdysvalloissa ja siihen alettiin ohjata entistä enemmän varoja. Aluetutkimuksen liikkeellepanevana sysäyksenä oli Yhdysvaltojen päättäjien ja rahoittajien havahtuminen
maassa vallinneeseen eristäytyneisyyteen ja tietämättömyyteen maan rajojen
ulkopuolisesta maailmasta. Yhdysvalloissa kiinnostus muuhun maailmaan oli
tuohon saakka rajoittunut lähinnä klassisen antiikin tutkimukseen ja läntisen
Euroopan maiden kieliin ja kulttuureihin. Ei-läntistä maailmaa tutkivat ja
tunsivat ainoastaan kaksi ryhmää: orientalistit, jotka keskittyivät idän korkeakulttuureihin ja antropologit, jotka tutkivat ”primitiivisiä heimokansoja”
(Wallerstein 1998: 198). Vallinnut tietämättömyys ei-läntisestä maailmasta
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uralistiikan kehitykseen maassa, mutta aiheita ei myöskään voi pitää toisistaan täysin irrallisina.
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herätti huolta ja tyytymättömyyttä pienissä intellektuaalipiireissä, jotka varoittivat tällaisen ”älyllisen isolationismin” vaaroista jo ennen toista maailmansotaa (mts. 197). Näistä lähtökohdista Yhdysvaltoihin syntyi aluetutkimus, jossa valittuja alueita tutkittiin monitieteisesti, yleensä joko yhteiskuntatieteellisellä tai humanistis-antropologisella painotuksella, ja tästä lähtökohdasta ponnisti myös fennougristiikka Indianan yliopistossa.
Fennougristiikan varhaisessa kehityksessä Yhdysvalloissa nousee toistuvasti esille alan suhde slavistiikkaan, mihin vaikutti sekä tutkijoiden ja rahoittajien intressit että ristiveto kielitieteellisen ja aluetutkimuksellisen näkökulman välillä. Sebeokin mielenkiinto suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-alueisiin oli nimenomaan humanistis-antropologinen ja kielitieteellinen, ja hän
pyrkikin vahvistamaan Indianan yliopiston opetusohjelman kielitieteellistä
painotusta. Yrityksistä huolimatta alueen tutkimus lingvistisestä näkökulmasta ei yksinään tuntunut olevan elinkelpoinen ala, ja etenkin rahoituksen
hankkiminen oli ensimmäisinä vuosina vaikeaa. Rockefeller-säätiö toivoi Indianan yliopiston pitävän fokuksen fennougristiikkaa laajempana mutta itsenäisenä suhteessa Venäjän ja Neuvostoliiton tutkimukseen. Koska slavistiikkaan panostettiin Yhdysvalloissa toisen maailmasodan jälkeen yhä enemmän,
keskusteluissa nousi yhä uudestaan esille Itä-Euroopan ja slaavilaisten alueiden tutkimuksen suhde toisiinsa. Käytännössä pohdittavana oli se, jäisikö ItäEuroopan tutkimus slavistiikan varjoon, jos ne olisivat samassa koulutusohjelmassa, vai olisiko yhdistelmä molemmille aloille hyödyllinen. Slaavilaisten
kielten maantieteellisen levinneisyyden vuoksi laitoksen yhteys Itä-Euroopan
aluetutkimukseen oli ilmeinen, mutta alojen tuominen yhteen koulutusohjelmaan kasvatti samalla opetusohjelman eri kielten määrän suureksi.
Fennougristiikka irrottautui lopulta slavistiikasta, kun sen yhteyteen liitettiin altaistiikka, ja samalla fennougristiikkaa alettiin Yhdysvalloissa kutsua
uralistiikaksi. Tähän kehitykseen voi nähdä ainakin kaksi vaikuttavaa tekijää.
Ensinnäkään uralistiikan ja altaistiikan tuominen yhteen ei suinkaan ollut
uusi ajatus, vaan se kytkeytyi osaltaan vanhaan ural-altailaiseen kielihypoteesiin, jonka mukaan kielikunnat olivat sukua toisilleen. Toinen, painavampi syy
uralistiikan ja altaistiikan yhdistelmään oli alan motivoituminen kylmän sodan aluetutkimuksen kautta, mitä edisti erityisesti vuonna 1958 säädetty
NDEA-koulutuslaki. Aluetutkimuksen monitieteisyyden vuoksi muodostetut
opintokokonaisuudet eivät noudattaneet luontaisia kielirajoja, vaan rajaukseen vaikuttivat etenkin maantieteelliset, yhteiskunnalliset ja geopoliittiset
syyt. Lisäksi uralistiikan ja altaistiikan yhdistäminen saman kattokäsitteen
alle oli tarpeellista, jotta alat eivät jäisi slavistiikan kaltaisten suurempien ja
vakiintuneempien tutkimusalojen varjoon.
Aluetutkimusnäkökulmalla oli kaiken kaikkiaan merkittävä vaikutus fennougristiikan kehitykseen Yhdysvalloissa. Alun alkujaan kielitieteellisesti rajautunut fennougristiikka osoittautui pian alana haasteelliseksi ylläpitää,
minkä vuoksi tutkimuskohde laajeni ensin slaavilaisten kielten ja sen jälkeen
altailaisten kielten puhuma-alueisiin – laajentuminen koski näin sekä tutkimuskohdetta että tieteenaloja, joiden avulla tutkimuskohdetta lähestyttiin.
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Aluetutkimuksella voi nähdä olleen fennougristiikkaan sekä positiivisia että
negatiivisia vaikutuksia, sillä yhtäältä myöhempi yhdistelmä ”uralistiikka ja
altaistiikka” onnistui houkuttelemaan mittavasti rahoitusta, mutta toisaalta
aluetutkimukseen sisäänleivottu tavoite ennemmin ”ratkaista ongelmia kuin
edistää tiedettä” (Engerman 2009: 30) johti siihen, että kielitieteelliset näkökulmat joutuivat välillä väistymään117.
Fennougristiikan institutionaaliseen kehitykseen Yhdysvalloissa toisesta
maailmansodasta 1960-luvulle vaikuttivat kaikkein eniten Thomas Sebeok ja
John Lotz kotiyliopistoissaan, mutta Indianan yliopiston ja Columbia-yliopiston profiilit piirtyivät erilaisten historioiden kautta. Indianan yliopistossa fennougristiikka sai alkunsa mahdollisuudesta hyödyntää toisen maailmansodan
kielikoulutusohjelman myötä kampukselle kumuloituneita resursseja, mutta
aiempaa historiaa suomalais-ugrilaisissa kielissä yliopistolla ei ollut. Varsinaisesta fennougristiikasta ei Columbiassakaan ollut pitkää perinnettä, mutta esimerkiksi suomea opetettiin yliopistossa jo 1930-luvulla, ja uralistiikan kannalta relevantti osaaminen kertyi yliopistolle vähitellen slaavilaisten kielten ja
Itä-Euroopan maiden tutkimuksen vanavedessä. Indianan yliopistolla oli
vahva osaaminen kielitieteessä, antropologiassa ja folkloristiikassa, mikä johti
myös uralistiikassa holistiseen lähestymistapaan katsoa kieltä osana kulttuuria, kun taas Columbiassa korostui uralistiikan suhde yleiseen kielitieteeseen,
jota kehittivät yliopistossa aikakauden aikana erityisesti Roman Jakobson,
André Martinet ja John Lotz. Indianan ja Columbian keskinäisiä suhteita tarkasteltaessa on nähtävissä kilpailun elementtejä, mutta pienellä tieteenalalla
oli välttämätöntä tehdä yhteistyötä, joten myös yhteisiä ja maanlaajuisia projekteja käynnistettiin. 1960-luvulle tultaessa uralistiikkaan liittyviä institutionaalisia rakenteita oli kehittynyt jo huomattava määrä, mutta alalla on tuolloin
nähtävissä tietynlainen muutos tai notkahdus, mihin vaikuttivat merkittävästi
useat näille vuosille ajoittuneet henkilövaihdokset. Sebeokin kääntyminen
kohti semiotiikkaa ja altaisti Denis Sinorin tulo hänen tilalleen Indianassa,
Lotzin lähtö Columbiasta sekä useiden heidän kanssaan läheisesti työskennelleiden dekaanien ja muiden yliopistohallintohenkilöiden vaihtuminen muutti
tutkimuksen painopisteitä, sillä ala oli pienuutensa vuoksi voimakkaasti henkilöitynyt.
Kaiken kaikkiaan on merkillepantavaa, kuinka monipolvinen institutionaalinen historia fennougristiikalla ja uralistiikalla on Yhdysvalloissa. Monimutkaisuus antaa käsityksen siitä, minkälaisia haasteita uuden ja pienen tieteenalan vakiinnuttamisessa tuli vastaan, ja toisaalta kuinka paljon merkitystä
myös tutkijoiden keskinäisellä vuorovaikutuksella saattoi olla alan kehityk-
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tetiin valtavia määriä, ja vaihtelevien maantieteellisten ja kielellisten rajausten vuoksi niiden käsittämät
alueet väistämättä limittyivät, mikä johti päällekkäiseen työhön ja tehottomuuteen. Lisäksi aluetutkimusta ohjannut hyötynäkökulma kytki Cumingsin (1998: 179) mukaan CIA:n ja FBI:n kaltaisia valtion
virastoja aluetutkimuskeskuksiin tavalla, joka vaikutti tehdyn tutkimuksen laatuun.
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selle. Alun perin lähinnä Euroopassa harjoitetusta fennougristiikasta muovautui kauden aikana yhdysvaltalainen uralistiikka, jota rahoittajat ja päättäjät
arvioivat myös ei-tieteellisten intressien ja hyötynäkökulman kautta. Erityisesti fennougristiikan alkutaipaleella Yhdysvalloissa oli tärkeää saada uudelle
ja pienelle alalle uskottavuutta ja toisaalta monipuolista opetusta. Tähän tarpeeseen vastattiin kutsumalla vieraileviksi professoreiksi eurooppalaisia tutkijoita – tämä on seuraavan luvun aihe. Käsittelen siinä fennougristiikan vaiheita Yhdysvalloissa mikrotasolla keskittymällä niihin suomalaisiin tutkijoihin, jotka kutsuttiin fennougristiikan vieraileviksi tutkijoiksi Yhdysvaltoihin
ajanjakson aikana.
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VIERAILEVIEN PROFESSORIEN MONTA
ERILAISTA POLKUA YHDYSVALTOIHIN
Fennougristiikka kehittyi Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen samanaikaisesti Indianan yliopistossa Bloomingtonissa ja Columbia-yliopistossa New Yorkissa, mutta hallinnollisia rakenteita ala sai ympärilleen Indianassa huomattavasti Columbiaa aiemmin. Tällä oli vaikutusta vierailevien tutkijoiden kutsumiseen kampuksille, ja niinpä Indianan yliopisto kutsui fennougristiikan ensimmäiset vierailevat tutkijat Bloomingtoniin jo pian 1940luvun puolivälin jälkeen, kun taas Columbiaan suuntautui yksittäisiä luentomatkoja pidempiä vierailuja vasta 1960-luvulta alkaen. Näin ollen valtaosa
tutkimukseni käsittämälle ajanjaksolle sijoittuvista Yhdysvaltain-vierailuista
kohdistui Bloomingtoniin, minkä vuoksi myös käsillä oleva luku, jonka aiheena nuo vierailut ovat, keskittyy ensisijaisesti Indianan yliopistoon. Kohdistan huomion niihin suomalaistutkijoihin, jotka vierailivat toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa ja olivat osa fennougristiikan transatlanttista suhdeverkostoa; omissa alaluvuissaan käsittelen Lauri Postin, Paavo Ravilan, Valentin Kiparskyn ja Eeva Kangasmaa-Minnin vierailuja Yhdysvaltoihin. Kokonaiskuvan kannalta on kuitenkin tärkeää ulottaa tarkastelu myös kahteen eisuomalaiseen, ja siksi käsittelen ensin omassa alaluvussaan ruotsalaista Björn
Collinderia, joka oli ensimmäinen Bloomingtonin vieraileva fennougristi, sekä
lyhyemmin toisessa alaluvussa norjalaisen Knut Bergslandin vierailua Postin
vierailun jälkeen. Luku perustuu pääosin hallinnollisiin asiakirjoihin ja kirjeenvaihtoon Indianan yliopistosta.
Luvun aiheena olevat tutkijat sekä heidän matkansa niihin liittyvine järjestelyineen poikkeavat toisistaan, ja siksi olen halunnut nostaa kunkin vierailijan osalta esiin sen, mikä on erityistä suhteessa muihin. Soveltuvin osin käsittelen kutsuttujen tutkijoiden valintaprosessia ja muita vierailun järjestämiseen liittyviä seikkoja sekä vierailijan pitämiä kursseja. Lisäksi käsittelen heidän muuta kielitieteellistä toimintaa vierailunsa aikana sekä sen jälkeen jatkunutta yhteydenpitoa ja pohdin vierailun onnistuneisuutta. Henkilöiden käsittelyjärjestys on pääosin kronologinen, vaikka vierailujen tiiviin aikajänteen
vuoksi alaluvut paikoin limittyvätkin ajallisesti. Kronologia seuraa toteutuneita vierailuja, mutta koska niiden suunnittelu aloitettiin luonnollisesti jo
kauan ennen toteutumista, alaluvut eivät ajallisesti seuraa toisiaan saumattomasti. Kokonaisuudessaan tämä luku käsittää edellisen luvun tavoin ajanjakson toisesta maailmansodasta 1960-luvulle, mutta siinä missä edellisen luvun
näkökulma oli institutionaalinen, tässä luvussa tarkastelutapaa ohjaa henkilövetoinen näkökulma.
Indianan yliopisto halusi kutsua vuonna 1947 käynnistettyyn East European Studies -koulutusohjelmaansa joka vuosi vierailevan tutkijan Euroopasta, jotta opetusohjelmasta saataisiin mahdollisimman monipuolinen.

101

Vierailevien professorien monta erilaista polkua Yhdysvaltoihin

Koska fennougristiikan perinteiset keskukset sijaitsivat Euroopassa, eurooppalaiset luennoitsijat olivat tärkeitä myös koulutusohjelman laadun kannalta.
Tätä kautta myös suomalaistutkijoille avautui mahdollisuus tulla kutsutuksi
vierailulle Indianan yliopistoon. Koulutusohjelman budjettiin oli saatu Rockefeller-säätiöltä erillinen osa vierailijoiden kutsumista varten, mikä oli erityisesti suomalaisten tutkijoiden näkökulmasta tärkeää, sillä Suomen sodanjälkeisessä taloustilanteessa ulkomaille suuntautuvien tutkijavierailujen rahoitus oli haasteellista. Alustavasti sopivia vierailijoita pohdittiin jo koulutusohjelman suunnitteluvaiheessa vuonna 1946.
Rockefellerin kanssa rahoituksesta käytyjen neuvottelujen yhteydessä Sebeok laati listan eurooppalaisista fennougristeista, jotka olisivat hänen mielestään varteenotettavia vaihtoehtoja ohjelman vierailijoiksi. Henkilökohtaisia
suhteita Sebeokilla ei näyttäisi olleen suurimpaan osaan nimeämistään tutkijoista. Vaikkei listan laatimisperiaatteista ole tarkempaa tietoa, se on kiinnostava osoitus siitä, minkälainen käsitys Indianassa oli eurooppalaisista fennougristeista.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sweden: Björn Collinder, János Lotz.
Hungary: Gyula Laziczius.
Germany: Wolfgang V. Steinitz.
Finland: Lauri Hakulinen.
Norway: Börklund (sp.?).
Ireland: Ernst Lewy.
Esthonian refugees in Denmark or Germany: Albert Saareste,
Ariste.
8) France: Aurélien Sauvageot.
9) Italy: Carlo Tagliavini.
10) Russia: Bubrich. 118 119

Ottaen huomioon fennougristiikan suhteellisen kapean levinneisyyden Euroopan maissa, kymmenen maan lista on maantieteellisesti erikoisen laaja eikä
tasoltaan näin ollen kovinkaan yhtenäinen. Esimerkiksi italialainen Tagliavini
voitaneen paremmin kategorisoida romanistiksi tai yleiskielitieteilijäksi kuin
fennougristiksi, vaikka hän käsitteli urallaan myös fennougristiikkaa ja tuli valituksi 1940-luvun alussa Suomalais-Ugrilaisen Seuran jäseneksi 120. Norjan
ehdokkaan osalta on vaikea sanoa, kehen Sebeok viittaa, mutta nimen perässä
oleva kirjoitusasun epävarmuuteen viittaava lyhenne ”sp.” (spelling unsure)
antaa ymmärtää, että ehdokaslistasta on haluttu mahdollisimman laaja riip-
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ajankohdan vuoksi sekä siksi, että Tagliavini oli ensisijaisesti romanisti eikä näin ollen edustanut SUS:n
aloja.
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pumatta siitä, kuinka hyvin Sebeok on ehdokkaat tuntenut. Virolaiseksi pakolaiseksi merkitty Paul Ariste taas oli listan tietojen vastaisesti ainoita virolaisia
fennougristeja, jotka jäivät maahan; hän oli alun perin aikonut paeta Virosta
muiden fennougristien tavoin, mutta jäi lopulta maahan 121 (Virtaranta 1995:
28–29).
Suomesta listalle on nostettu ehdokkaaksi Lauri Hakulinen, joka oli tuolloin Helsingin yliopiston suomen kielen dosentti. Hakulisen päätyminen listalle johtunee ainakin osittain siitä, että hän oli tuolloin Virittäjän päätoimittaja, minkä vuoksi Sebeok tiesi Hakulisen nimen ja tittelin Kiparskyn kanssa
käydystä kirjeenvaihdosta – Kiparskyhan oli edentänyt Sebeokin kirjeen tämän pyynnöstä Hakuliselle. Henkilökohtaisesti Hakulinen ja Sebeok tuskin
tunsivat vielä tässä vaiheessa toisiaan; ainakin Sebeokin kirjearkiston perusteella hänen suora kirjeenvaihtonsa Hakulisen kanssa on alkanut vasta syksyllä 1947 Suomen-vierailun jälkeen, jolloin he olivat jo tavanneet toisensa
henkilökohtaisesti. Hakulisen nimeäminen vierailijaehdokkaaksi ainoana
suomalaisena on kiinnostavaa, koska syystä tai toisesta hänen nimensä ei tule
esille enää myöhemmissä keskusteluissa vierailijavalinnoista eivätkä Sebeok
ja Hakulinen myöskään keskustele keskenään vierailumahdollisuudesta myöhemmässä kirjeenvaihdossaan.
Vierailevan tutkijan valintaprosessi oli pitkä ja monivaiheinen. Ensin Sebeok, joka oli päävastuussa koulutusohjelman järjestelyistä, neuvotteli sopivasta vierailijasta koulutusohjelman muun henkilökunnan kanssa. Hän keräsi
suosituksia vierailijoista myös yliopiston ulkopuolelta, ja näiden neuvottelujen
ja suositusten perusteella hän laati noin viiden tutkijan ehdokaslistan esitettäväksi dekaani J. W. Ashtonille; Ashton oli virallisesti koulutusohjelman johtaja, joten kaikki päätökset kulkivat hänen pöytänsä kautta. Tässä vaiheessa
ehdokkailta oli usein jo kysytty alustavaa kiinnostusta mahdolliseen vierailuun, jotta haluttu henkilö varmasti pystyisi irrottautumaan vuoden mittaiseen pestiin Atlantin toiselle puolelle. Lopullinen päätös vierailijasta tehtiin
äänestyksellä henkilökunnan kokouksessa, ja äänestystuloksen perusteella
edettiin valitun ehdokkaan kampukselle saamiseksi.
Ensimmäisen vuoden vierailijaehdokkaista Sebeok pyysi arviota New Yorkissa asuneelta John Kepkeltä, joka oli Sebeokin lisäksi yksi harvoista yhdysvaltalaisista, joka oli omakohtaisesti käsitellyt suomalais-ugrilaisia kieliä122.
Kepken vastauksesta käy ilmi, ettei hän tuntenut juurikaan eurooppalaisia kielitieteilijöitä, mikä osoittaa, että suositukset saattoivat paikoin olla melko sattumanvaraisia tai ainakin rajattuja:
Who is Bergsland? And who is going to publish Lingua? I hope Collinder will be one of your visiting European professors. He has a fluent
command of English. I don’t know the names of many other Finno121

Aikakauden raadollisuudesta kertoo se, että listan laatimisen aikoihin Ariste oli väärän ilmiannon

seurauksena vangittuna ja kidutettavana (Virtaranta 1995: 28–29).
122 John Kepke (1891–1965) oli tehnyt maisterintutkielmansa Columbia-yliopistoon suomen kielestä

ja julkaissut myös muutaman suomen kieltä käsittelevän artikkelin.
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Ugrists, but I’d be surprised to learn that very many of them could handle English readily.123
Kepken epäily siitä, että kovinkaan moni eurooppalainen fennougristi ei osaisi
englantia riittävän hyvin vierailua varten piti paikkansa, joten tämä luonnollisesti kavensi ehdokasjoukkoa. Kepken kirjeessään esittämä toive Collinderin
vierailusta toteutui, kun Collinder valittiin Indianan yliopiston koulutusohjelman ensimmäiseksi fennougristiikan vierailevaksi professoriksi.

5.1 BJÖRN COLLINDER, VANHANAIKAINEN
PROFESSORI UUDELLA MANTEREELLA
Kielitieteen erilaiset koulukunnat joutuivat pahasti vastatusten heti koulutusohjelman käynnistyttyä, kun ensimmäisenä vierailevana fennougristina Indianan yliopistossa oli lukuvuonna 1947–1948 ruotsalainen Björn Collinder
(1894–1983)124. Tämä Collinderin vierailua värittänyt teema herättää kysymyksen siitä, millä perustein Collinderin valintaan päädyttiin, mutta valitettavasti Collinderin valintaprosessista vierailijaksi Bloomingtoniin on muiden
vuosien tavoin saatavilla vain fragmentaarisia tietoja. Vaikuttaa kuitenkin
siltä, että suuri osa Sebeokin Rockefellerille vuonna 1946 listaamista nimistä
on pian todettu tavalla tai toisella ei-varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi, koska
heitä ei myöhemmin kirjeenvaihdossa enää mainita. Loppuvaiheessa harkinnassa on Collinderin lisäksi ollut ainakin ranskalainen fennougristi Aurélien
Sauvageot, joka oli aikanaan ollut Suomessa E. N. Setälän oppilaana. Henkilökunnan äänestys valinnasta ei ollut yksimielinen, mutta enemmistön päätöksellä Collinder valittiin ensimmäiseksi vierailijaksi.125
Ensimmäisen vuoden vierailijan valinnassa nousivat siis esiin tuon aikaisen kielitieteen kilpailevat tutkimussuuntaukset, ja aihe toistuu keskusteluissa
myös myöhempinä vuosina, sillä kukaan ei luonnollisesti halunnut vierailijaksi kutsuttavan oman tutkimussuuntauksensa kriitikkoa. Erityisen selvä oli
tutkijoiden jako ”perinteisen” eli historiallis-vertailevan kielitieteen edustajiin
ja niihin, jotka edustivat ”modernia” kielitiedettä, joka Yhdysvalloissa tarkoitti
käytännössä strukturalistista kielitiedettä126. Strukturalismin tuolloisesta ase-
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Kepke – Sebeok 21.2.1947. C264, Box 47, Kepke, IUBA.
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Collinder teki pitkän uran Uppsalan yliopiston suomalais-ugrilaisen kielitieteen professorina

1933–1961 ja keskittyi urallaan erityisesti saamelaiskieliin. Collinder on tunnettu myös Kalevalan ruotsintajana, ja hänen arvostuksensa Suomessa näkyy esimerkiksi siinä, että hänet on ruotsalaisuudestaan
huolimatta sisällytetty Suomen Kansallisbiografiaan.
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Voegelin – Jakobson 19.4.1947. MC 72, 46.56, MITA.
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Strukturalismi ei kuitenkaan muodostanut yhtä, yhtenäistä tutkimusperinnettä tai koulukuntaa

vaan sen sisällä oli erilaisia suuntauksia, ja strukturalistista kielitiedettä harjoitettiin niin Yhdysvalloissa
kuin Euroopassa.
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masta Yhdysvalloissa kertoo se, että ilmaukset ”structural linguistics”, ”modern linguistics” ja ”American linguistics” käsitettiin pohjimmiltaan toistensa
synonyymeiksi (esim. Leskinen 1968: 2; Haas 1978: 294; Itkonen 1976: 151–
152; Lepschy 1970: 11). Yhdysvaltalaista kielitiedettä hallitsi strukturalistinen
ja ylipäätään synkroninen lähestymistapa kieleen, mihin vaikutti vahvasti
myös armeijan sodanaikainen kielikoulutus, kun taas eurooppalainen fennougristiikka sitä vastoin oli ytimeltään juuri historiallis-vertailevaa kielentutkimusta. Tämä strukturalismin valta-asema yhdysvaltalaisessa kielitieteessä
ja eurooppalaisen fennougristiikan historiallis-vertaileva perinne sekä niiden
yhteentörmäys onkin teema, joka nousee tutkittavalla ajanjaksolla esiin toistuvasti.
Kun Roman Jakobson kuuli Collinderin valinnasta vierailijaksi, hän kirjoitti Indianaan Carl Voegelinille kovasävyisen varoituksen. Jakobson, jota voi
pitää strukturalismin keulakuvana, piti Collinderin asennoitumista strukturalismiin ja synkroniseen tapaan kuvata kieltä suvaitsemattomana:
Is it true that you have decided to invite, as the first Visiting professor
of finno-ugric languages, Collinder, whom personally I like and respect very much, but who is known throughout Europe as the sharpest
and most aggressive adversary of phonemics, of structural linguistics
in general, and of the synchronic approach to linguistic problems?127
Jakobson jatkoi suosittelemalla Voegelinille ehdokkaaksi Julius Markia, joka
oli Tarton yliopiston entinen uralistiikan professori. Mark oli emigroitunut
Yhdysvaltoihin vuonna 1947.
May I recommend to you professor Julius Mark, one of the best world
specialists in the comparative study of the finno-ugric languages,
whom I have known since 1920. He is fanatically devoted to his research work and would accept even a modest situation which would
enable him to continue his work. It seems to me that he could be of
great use to you. I have very enthusiastic references concerning him
by such scholars as Holger Pedersen.128
Koska Jakobsonin näkemys Collinderista oli vahvasti negatiivinen ja aihe
muutoinkin arka, keskusteluja jatkettiin kasvotusten.129 Valintaa ajatellen Jakobsonin varoitus tuli kuitenkin liian myöhään, sillä valintapäätös oli ensimmäisen vuoden osalta jo tehty.
Bloomingtonissa ollessaan Collinder opetti pääosin samoja fennougristiikan kursseja, joita tulevatkin vierailijat opettivat. Alla oleva kurssikuvaus
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Jakobson – Voegelin 16.4.1947. MC 72, 46.56, MITA.
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Jakobson – Voegelin 16.4.1947. MC 72, 46.56, MITA.
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Sebeok – Jakobson 19.4.1947. MC 72, 46.4, MITA.
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opinto-ohjelmasta osoittaa, että kurssin pitäjälle haluttiin jättää sopivasti liikkumavaraa niin, että kunkin vuoden vierailija pystyi räätälöimään sen omia
kiinnostuksen kohteitaan myötäileväksi.
Linguistics 220. Finno-Ugric Linguistics (6 cr.) A survey of the languages in the Finno-Ugric group: their structures, distributions, and
historical development. This course will be given yearly, and will vary
in emphasis according to the visiting scholar’s special interests.130
Ensimmäisen vuoden opetusohjelmaan on lisäksi kirjattu kurssi Kalevalasta,
joka oli suunniteltu Collinderin erityisosaamista silmällä pitäen ja joka järjestettiin vain tuona lukuvuonna.131 Collinder oli vierailunsa ajan virkavapaalla
professuuristaan Uppsalan yliopistossa, ja hänen sijaisenaan toimi Bloomingtonin-vierailun ajan Paavo Ravila.132 Onkin kiinnostavaa, että Ravila oli joitakin vuosia myöhemmin Collinderin tavoin vierailijana Bloomingtonissa; hyvin
toisensa tuntevina Collinder ja Ravila ovat todennäköisesti keskustelleet keskenään133 myös Bloomingtonista ja sen fennougristiikan opetuksesta.
Collinderin oli alun perin tarkoitus olla Bloomingtonissa vain helmikuuhun 1948, mutta kevään 1947 aikana Indianan yliopisto muutti kutsun koko
lukuvuoden mittaiseksi.134 Kevätlukukauden aikana Collinder luennoi ja vieraili laajasti muissa yliopistoissa Yhdysvalloissa, joten on epäselvää, opettiko
hän Bloomingtonissa enää keväällä 1948, vaikka kutsu olikin lukuvuoden mittainen. Helmikuussa Collinder luennoi Baltimoren yliopistossa, maaliskuussa
hän matkusti Columbia-yliopistoon New Yorkiin pitämään luennon otsikolla
”The Structure of Uralic languages” ja huhti-kesäkuussa hän opetti Minnesotan yliopistossa.135 Sieltä hän kirjoitti Roman Jakobsonille, kuinka hänen mielestään Minneapolisissa oltiin kiinnostuneempia kuulemaan historiallisesta
kielitieteestä kuin deskriptiivisestä yleisestä kielitieteestä – rivien välistä voi
lukea vastakkainasettelun Jakobsonin ja Collinderin lähestymistapojen välillä.
Samalla Collinder pahoittelee Jakobsonille – ruotsiksi kirjoittamassa kirjeessään –, ettei ole voinut parantaa englannin kielen kirjallista taitoaan niin paljon kuin oli toivonut. Englannin kieli oli monelle ajan eurooppalaiselle fennougristille haaste.
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131

Indiana University Bulletin 1948–49: 242, IUBA.
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Ravila – Turun Yliopiston kansleri 22.4.1947 ja 6.1.1948, humanistisen tiedekunnan pöytäkirjat
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Olen yrittänyt paikantaa Collinderin kirjallista jäämistöä, joka saattaisi antaa lisätietoa hänen

roolistaan fennougristiikan transatlanttisissa suhteissa, mutta etsinnät ovat olleet tuloksettomia.
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Indiana University Bulletin 1948–49: 240, IUBA. Collinder – Sebeok 25.4.1947. C264, Box 18,
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Collinder – Jakobson 30.1.1948. MC 72, 40.36. MITA. Albert C. Jacobs – Collinder 27.2.1948.
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Deskriptiv allmän språkvetenskap tycks man inte vara mycket road
av i Minneapolis, men man vill gärna höra någonting om den historiska språkvetenskapens problem och metoder. Detta blir alltså min
mest maktpåliggande uppgift här. Men jag hinner ju inte mycket göra
på ett par månaders tid. Ja, tiden går så fort, och jag misströstar om
att hinna skaffa mig den färdighet i engelska språkets skriftliga behandling, som jag hoppades kunna förvärva här i landet. Det skulle
vara frestande att ta ytterligare ett eller två års tjänstledighet, för det
fall att något amerikanskt universitet skulle vara haget att hyra
mig.136
Collinderin vierailuvuotta Indianan yliopistossa ei voi kuvata menestykseksi, siihen hän oli tieteelliseltä asenteeltaan liiaksi törmäyskurssilla yhdysvaltalaisen strukturalistisen kielitieteen kanssa, mutta myöskään henkilökemiat eivät olleet suotuisat vierailun kannalta. Jo Jakobson oli kirjeessään
Voegelinille tuonut esille, että Collinder oli Skandinaviassa tunnettu kiivasluonteisesta tyylistään ja piti häntä suvaitsemattomana.137 Jakobsonin arviota
Collinderista voi kuvata erittäin kriittiseksi, mutta vielä kovasanaisemmin
häntä arvosteli syyslukukauden päätyttyä Sebeok. Kirjeessään Jakobsonille
Sebeok kuvailee, kuinka opiskelijat eivät voineet sietää Collinderia, ja luennoitsijanakin hän sai Sebeokilta tylyn arvion poikkeuksellisen tylsänä puhujana. Suurin ongelma oli kuitenkin tieteellinen:
[– –] all your predictions about Collinder have come true. Mon cher
maitre, I shall never hereafter disregard your advice (although in this
case it did come post factum). Collinder is extremely hostile to linguistics as we understand it, and although his knowledge of Finno-Ugric is
immense, his technique was out of date when I was born. [– –] My own
relations with him are not bad, though, and we never talk about linguistics, only about Lapp data.138
Kuten Jakobsonin varoituksessa, myös Sebeokin arviossa nousee esiin Collinderin kielteinen asenne yhdysvaltalaisia kielitieteen metodeja kohtaan. Ongelma ei siis niinkään kummunnut siitä, että Collinder kannatti historiallisvertailevaa lähestymistapaa, vaan siitä, miten hän suhtautui strukturalismiin.
Toisaalta kovin avarakatseinen erilaisia tieteellisiä lähestymistapoja kohtaan
ei ollut myöskään Sebeok luonnehtiessaan historiallis-vertailevaa lähestymistapaa kielenkuvaukseen vanhanaikaiseksi. Erimielisyyksistä huolimatta Sebeokin ja Collinderin henkilökohtaiset välit säilyivät kohteliaan miellyttävinä
siten, että he eivät keskustelleet kielitieteestä tai sen metodeista vaan saamelaiskielten aineistoista.
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Jakobson – Voegelin 16.4.1947. MC 72, 46.56, MITA.
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Sebeok – Jakobson 17.12.1947. MC 72, 46.2, MITA.
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Ensimmäisen vuoden vierailijavalinnasta muodostui hankala tilanne vasta
käynnistetylle opinto-ohjelmalle, ja siitä saadut kokemukset asettivat paineita
seuraavien vuosien vierailijoiden valintaan. Samankaltaisten tilanteiden välttämiseksi valinnoissa pyydettiin jatkossa laajasti yliopiston ulkopuolisten tutkijoiden arvioita ehdokkaista. Kulttuuriset erot – tai ainakin yhdysvaltalaisten
olettamat kulttuuriset erot – Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä näkyvät useammassa keskustelussa vierailijoista. Useimmiten eurooppalaisia pidettiin tavalla tai toisella hankalina tai vanhakantaisina, mikä käy ilmi esimerkiksi
luonnehdinnasta ”most Eastern Europeans are ’prima donnas’ and not very
easy to work with”.139 Erityisen hyvin yhdysvaltalaisten näkemystä eurooppalaisista kuvaa alla oleva katkelma John Kepkeltä, joka oli toivonut Collinderin
kutsuttavan vierailijaksi. Kepke piti todennäköisenä, että osa ongelmaa oli
Collinderin asema ja ikä (vierailunsa aikana Collinder oli 53-vuotias professori), ja ehdotti tuleville vuosille kutsuttavaksi nuoremman ikäpolven fennougristeja.
It’s too bad you found Collinder conceited and dogmatic. I don’t suppose he was that way before he got to be a full professor. At any rate
he seemed perfectly modest when I met him in Rome in 1933. He was
all right in Copenhagen too, in 1936, even though he did get emphatic
in defending Wiklund’s alleged priority over Trubetzkoy (I think it
was) in some matter or other. Maybe what you ought to do, if you’re
going to keep on importing Finno-Ugrists, is always to invite the
younger scholars. I’m afraid an established ordinarius is too likely to
have his ways fixed by the European culture patterns. He’s expected to
be dogmatic and arrogant, and he’s probably learned to love it.140
Yhdysvaltalaisten näkemys eurooppalaisista professoreista vaikeina miellyttää ei ollut täysin vailla perusteita. Esimerkiksi soveltuvan ja vierailijaa tyydyttävän majoituksen löytäminen ei aina ollut helppoa, ja Collinderkin toi Bloomingtoniin mukanaan perheensä lisäksi myös palvelijattaren, mikä nosti hänen vaatimustasoaan asumisen suhteen. Lisäksi Indianassa huomattiin nopeasti, että moni eurooppalainen professori edellytti vierailunsa ajalta korkeampaa palkkatasoa kuin Rockefellerin rahoituksen turvin oli mahdollista tarjota.141 Kepken neuvon mukaisesti seuraavan lukuvuoden vierailija edusti nuorempaa ikäpolvea kuin Collinder, kun Bloomingtoniin kutsuttiin tuolloin 40vuotias Lauri Posti.
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5.2 LAURI POSTI AVAA SUOMALAISTEN
TUTKIJAVIERAILUT ONNISTUNEESTI
Toiseksi fennougristivierailijaksi Bloomingtoniin kutsuttiin Helsingin yliopiston suomalaisen filologian apulainen142 Lauri Posti (1908–1988)143. Lähtökohdat Postin vierailuun olivat sikäli suotuisat, että Posti suhtautui avoimesti
kielitieteen uusiin teorioihin ja hän oli yleisesti pidetty myös luonteensa puolesta; esimerkiksi Yhdysvaltojen lähetystön attasea Henry Arnold kirjoitti Sebeokille ennen Postin vierailua ja kuvaili tämän olevan ”a really swell person”.144 Postin harkitseminen vierailijaksi oli ylipäätään mahdollista, koska
hänellä oli vierailun kannalta välttämätön kielitaito; toisin kuin moni muu
ajan suomalainen kielitieteilijä, Posti osasi hyvin englantia.145 Lisäksi Postilla
oli ulkomaankokemusta jo ennen Yhdysvaltain-vierailuaan, sillä hän oli toiminut suomen kielen lehtorina Greifswaldin yliopistossa Saksassa vuonna 1934.
Keskustelut Postin mahdollisesta vierailusta Bloomingtoniin on todennäköisesti aloitettu jo kesällä 1947 kun Sebeok matkusti Suomeen, sillä matkan
jälkeen Posti lähetti Sebeokille tämän pyynnöstä ansioluettelonsa ja toivotti
tälle menestystä fennougristiikan edistämiseen Yhdysvalloissa.
It has been a great pleasure to have met you. I wish you every success
in your efforts to promote Finno-Ugric studies in the United States.146
Syksyllä, Collinderin vierailun jo alettua Sebeok kirjoitti Postin harkitsemisesta vierailijaksi myös Lauri Hakuliselle, joka välitti Sebeokin antamat lisätiedot eteenpäin Postille. Postin suhtautumisesta vierailumahdollisuuteen
kertoo se, että hän ryhtyi parantamaan englannin kielen taitoaan jo ennen tietoa valinnastaan.
Tohtori Postille olen kertonut, mitä kirjeessänne mainitsitte hänen
mahdollisuuksistaan saapua Collinderin jälkeen yliopistoonne vaihtoluennoitsijaksi. Hän kiittää tiedoistanne ja ilmoittaa ryhtyvänsä har-
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itämerensuomalaisten kielten professori 1953–1971. Tieteellisen uransa lisäksi Posti oli aktiivinen tiedehallinnossa, toimi lyhyesti myös opetusministerinä ja sai vuonna 1975 akateemikon arvon. Posti kuului
Urho Kekkosen lähipiiriin. (Suhonen 2006.)
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rastamaan englannin kielen lisäopintoja siltä varalta, että suunnitelma ensi vuonna ehkä toteutuu. Luulen että te saisitte hänestä hyvän
ja solidin opettajan.147
Hakulinen antoi Postista Sebeokille myönteisen arvion, mutta mielipiteitä
kysyttiin luonnollisesti myös muilta kuin suomalaisilta. Aktiivisen kirjeenvaihtoverkostonsa avulla Sebeok osasi kohdentaa kirjeensä sellaisille tutkijoille, jotka mahdollisesti olivat tavanneet vierailijaehdokkaita ja pystyivät
näin paremmin arvioimaan heitä. Niinpä Sebeok tiedustelikin myös tanskalaisen Louis Hjelmslevin näkemystä Postista, koska Sebeok oli Hakulisen kautta
kuullut Hjelmslevin vierailleen Suomessa.
By the way, Hakulinen wrote to me about your visit to Finland, and I
am very curious to get your impressions. Did you meet Lauri Posti?
We are considering inviting him here for 1948–49. How did he strike
you.148
Hjelmslevin vastausta Sebeokille ei kuitenkaan valitettavasti ole säilynyt. Arviota kysyttiin myös Roman Jakobsonilta; edellisestä vuodesta viisastuneena
dekaani Ashton lähestyi Jakobsonia tällä kertaa jo hyvissä ajoin ennen päätöksen tekemistä. Postin lisäksi Jakobsonilta pyydettiin arviota Aurélien Sauvageot’sta, joka oli myös tänä vuonna harkinnassa vierailijaksi.149 Jakobsonin arvio molemmista ehdokkaista on lyhyt ja myönteinen, mutta suurimman suosituksen häneltä sai jälleen Yhdysvaltoihin emigroitunut Tarton yliopiston entinen uralistiikan professori Julius Mark. Häntä Jakobson esitti Ashtonille
kolmanneksi ehdokkaaksi ja kirjoitti tästä pitkän ja imartelevan suosituksen.150
Kevään aikana Posti valittiin vierailijaksi, ja huhtikuussa Posti kirjoitti Sebeokille hyväksyneensä dekaani Ashtonilta tulleen virallisen kutsun. Postin
valintaan vierailijaksi lienee tuonut lisävarmuutta se, että Sebeok ehti itse tavata Postin ennen tämän kutsumista Yhdysvaltoihin, joten Sebeok pystyi arvioimaan Postin soveltuvuutta yhdysvaltalaiseen yliopistokulttuuriin myös henkilökohtaisen kokemuksensa kautta. Postille oli jo myönnetty Helsingin yliopistosta virkavapautta vuoden 1948 loppuun – ilmeisesti alun perin jotakin
muuta tarkoitusta varten – mutta kutsun saatuaan hän haki vapautta seuraavan vuoden kevätlukukauden loppuun saakka, mikä hänelle myönnettiin.
Matka Suomesta Bloomingtoniin oli pitkä ja monietappinen, ja kuten
useimmat, myös Posti saapui Yhdysvaltoihin New Yorkin kautta, missä hänet
vastaanotti John Kepke.151 Kepke asui Brooklynissä ja oli vaimonsa kanssa
tunnettu vieraanvaraisuudestaan Yhdysvalloissa vierailevia kielitieteilijöitä
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kohtaan, joten laajasti lukeneena ja matkustaneena sekä hyvänä seuramiehenä tunnettu Kepke oli erinomainen henkilö vastaanottamaan Postin ja saattamaan hänet oikeisiin jatkoyhteyksiin kohti Bloomingtonia (McDavid 1967:
825). Fennougristien kanssa Kepke pystyi keskustelemaan myös suomen kieleen liittyvistä asioista, sillä hän oli aikanaan tehnyt maisterintutkielmansa
suomen kielen germaanisista lainasanoista ja pohtinut suomen kielen kysymyksiä myös muutamassa artikkelissaan.
Vuoden mittaisen Bloomingtonin-vierailunsa aikana Posti opetti Collinderin tavoin fennougristiikan johdantokurssia ja suomen kielen jatkokurssia,
minkä lisäksi hän ohjasi opiskelijoiden tutkielmia. Suunnitellusta opetuksesta
Posti kirjoitti Sebeokille jo keväällä, ja kirjekatkelmasta käy ilmi, että Postille
oli opetuksessa omien mieltymystensä sijaan tärkeämpää se, että Sebeokin
laatimat kurssiehdotukset vastasivat opiskelijoiden toiveita.
[– –] as to my courses, I think I can accept the titles you have tentatively set up for me, especially as they seem best to correspond to the
students’ wishes. As I understand it, then, I shall teach the Introduction
to Finno-Ugric linguistics three lectures a week, a course in advanced
Finnish also three lectures a week, as well as supervise the research
work of a few students.152
Fennougristiikan opetuksen ja ohjauksen lisäksi Posti osallistui vierailuvuotensa aikana myös muuhun kielitieteelliseen toimintaan Yhdysvalloissa. Indianan yliopistolla oli oma kielitieteellinen seura Language Club, jonka kokouksissa Posti kävi säännöllisesti ja esitelmöi seuralle Kalevalasta ja sen runomitasta.153 Vuodenvaihteessa Posti piti New Yorkissa LSA:n vuosikokouksessa esitelmän otsikolla ”On Quantity in Estonian”, joka herätti kokouksessa
paljon keskustelua.154 Esitelmästä kirjoitettu julkaisu viron fonologiasta ilmestyi samalla nimellä Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirjassa vuonna
1950.
Postin vierailua Bloomingtonissa voi kaiken kaikkiaan arvioida onnistuneeksi niin Indianan yliopiston kuin Postin itsensä näkökulmasta. Posti oli ilmeisen pidetty Bloomingtonissa, mikä oli varmasti helpotus kaikille osapuolille. Tyytyväisyys Postiin oli tärkeää, sillä kahta epäonnistunutta vierailijavalintaa koulutusohjelma tuskin olisi kestänyt, mutta Postin vierailun onnistuminen oli merkityksellistä myös yleisemmin Suomen kannalta, edustihan
Posti itsensä lisäksi myös suomalaisia kielitieteilijöitä ylipäätään. Postin vierailun lopussa Sebeok kirjoitti Hakuliselle vierailun onnistumisesta:
Olen hyvin pahoillani, että Posti lähtee täältä muutaman kuukauden
kuluessa, koska me kaikki opimme pitämään hänestä hyvin paljon.155
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Suomalaisille oli tärkeää, että Posti oli pidetty Yhdysvalloissa, mutta luonnollisesti Suomessa oltiin kiinnostuneita kuulemaan myös Postin omista kokemuksista Yhdysvalloissa ja matkan herättämistä ajatuksista tämän palattua
Suomeen, mistä Hakulinen kirjoittaa kirjeessään Sebeokille:
Olen ehtinyt vain hiukan vasta haastatella Postia hänen Amerikanvaikutelmistaan, sillä hän lähti heti saavuttuaan maalle. Sen vain ennätin kuulla, että hän oli tyytyväinen matkaansa ja sikäläisiin ihmisiin (toisin kuin prof. Collinder). Toivottavasti sikäläinen yliopistoväki
oli samoin tyytyväinen häneen. On erinomaista, että meillä näin on
asiantunteva etappimies suhteissamme Yhdysvaltain lingvistipiireihin.156
Molemminpuolista tyytyväisyyttä edesauttoi varmasti niin Postin ammatillinen asennoituminen kuin hänen luonteensa, sillä myöhemmissä kirjoituksissa Postia on kuvailtu muun muassa varhaiseksi strukturalistiksi ja tieteellisesti avarakatseiseksi, minkä lisäksi hänen luonnettaan on kuvailtu sosiaalisesti sovinnaiseksi, asialliseksi ja pidättyväksi (esim. Suhonen 2006; Kelomäki
2009: 79–81). Näiden luonnehdintojen perusteella Postia voinee pitää lähes
vastakohtana Collinderille, joka oli kirvoittanut yhdysvaltalaisilta arviot sekä
tieteellisesti suvaitsemattomana että sosiaalisesti hankalana.157 Luonteensa
puolesta Postin lienee siis ollut helppo sopeutua uuteen ympäristöön ja samalla ympäristön lienee ollut helppo sopeutua häneen. Yhdysvaltain-matka
oli hedelmällinen myös Postin uran kannalta, sillä LSA:n vuosikokouksessa
pidetyn esitelmän pohjalta julkaistu tutkimus viron kestonvaihtelusta viritti
laajan kansainvälisen keskustelun ja siitä tuli yksi Postin tunnetuimmista (Suhonen 1988: 89; Kelomäki 2009: 80).
Postin vierailun jälkeen hän ja Sebeok jatkoivat kirjeenvaihtoa vuosikymmenten ajan tasaisesti mutta harvakseltaan. Posti vetosi usein työkiireisiinsä
ja kirjoitti lyhyesti, mikä oli tyypillistä myös muille suomalaisille, ja alla oleva
katkelma Postilta onkin tyypillinen kirjeen aloitus pahoitteluineen hitaasta
vastaamisesta.
I have not been very writative – if such a word is permissible. Always
overworked, always too tired to be in that happy, leisurely state of
mind which, in my opinion, is a necessity for letter-writing.158
Sebeokin kirjeet sen sijaan olivat pitkiä ja niiden sävy oli kirjoittajalleen tyypillisen leikkisä ja läheinen. Myös Postin kirjeet ovat sävyltään rentoja, joskin
lähes poikkeuksetta hyvin lyhyitä. Useat Postin ja Sebeokin kirjeiden aiheet
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liittyvät tutkimuskirjallisuuden vaihtoon, mutta kirjeissä raportoitiin myös
uutisia erilaisista nimityksistä ja viranhauista yliopistomaailmassa. Vuonna
1952 Posti kirjoitti Sebeokille, että sekä hän että Lauri Hakulinen olivat hakeneet Helsingin yliopistoon vasta perustettua toista suomen kielen professuuria
– tämän Sebeok tosin tiesi jo, sillä hän kävi kirjeenvaihtoa asiasta myös Hakulisen ja Kiparskyn kanssa. Tehtävään valittiin Hakulinen, mutta jo seuraavana
vuonna Posti valittiin viron ja sen lähisukukielten professoriksi159.
Kirjeenvaihtoon kuului oleellisena osana myös vastavuoroisuus lahjoissa
sekä kirjallisuus- ja tavaralähetyksissä. Postin vierailun jälkeen Suomessa oli
vielä käynnissä säännöstely, ja tästä johtuen kirjeenvaihdossa isossa roolissa
on keskustelu elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden lähettämisestä; vaihtokaupassa suomalaiset lähettivät Yhdysvaltoihin tutkimuskirjallisuutta ja yhdysvaltalaiset korvasivat kirjallisuuden lähettämällä erilaisia hyödykkeitä suomalaisille tutkijoille ja heidän perheilleen. Posti ja muut suomalaiset toivoivat
Yhdysvalloista lähetettäväksi Suomeen erityisesti kahvia ja muita kuivatuotteita, mutta elintarvikkeiden lisäksi Yhdysvalloissa oli parempi valikoima monista muistakin hyödykkeistä. Niinpä tyypillisiä toiveita olivat esimerkiksi
mustekynien täytepullot – eräässä kirjeessään Posti pyytääkin Felix Oinasta
lähettämään hänelle juuri oikeanlaista mustetta, sillä Postin mukaan ”täältä
[Suomesta] ei saa mustetta, joka juoksisi hyvin Sheaffer-kynässäni”.160
Posti oli ensimmäinen Bloomingtonissa vierailleiden suomalaistutkijoiden
joukosta, ja hänen jälkeensä seuraava suomalainen Indianassa oli Paavo Ravila. Postin ja Ravilan vierailujen välissä kampuksella oli kuitenkin norjalainen fennougristi Knut Bergsland, jonka vierailua käsittelen lyhyesti tässä siltä
osin, kun se on relevanttia vierailujen yleisen kehityksen ymmärtämisen kannalta. Indianan yliopiston koulutusohjelmassa haluttiin kiinnittää erityistä
huomiota siihen, että koulutusohjelmassa vierailevat tutkijat olisivat eri
maista. Niinpä Sebeokin mielestä kolmanneksi vierailijaksi olisi tullut kutsua
ruotsalaisen Collinderin ja suomalaisen Postin jälkeen unkarilainen fennougristi. Sebeok piti kuitenkin epätodennäköisenä, että he löytäisivät sellaisen unkarilaisen vierailijaehdokkaan, joka osaisi englantia riittävän hyvin voidakseen opettaa englanniksi, minkä lisäksi unkarilaisten olisi hyvin vaikea saada
viisumia ja päästä ulos maasta – saati turvallisesti takaisin. Kun unkarilaiset
tutkijat näin ollen olivat poissa laskuista, Sebeok piti parhaana vierailijaehdokkaana norjalaista Knut Bergslandia (1914–1998), joka oli vasta valittu Oslon yliopiston fennougristiikan professoriksi.161
Bergslandin lisäksi muina vierailijavaihtoehtoina olivat Alo Raun, joka oli
tuolloin Saksassa, sekä jo aiempina vuosina harkinnassa olleet Aurélien Sau-
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vageot ja Julius Mark, joka oli tässä vaiheessa työllistynyt Harvardiin opettamaan venäjää.162 Vaikka Markin nimi tuli vierailijaehdokkaista keskusteltaessa esille usein ja Jakobson oli useampaan otteeseen antanut hänestä erinomaiset suosittelut, rekrytoinnissa ei koskaan edetty harkintaa pidemmälle.
Sauvageot’n suhteen taas Sebeok oli asiaa pohdittuaan tullut siihen tulokseen,
että hänen kutsumisensa Indianaan johtaisi todennäköisesti ongelmiin. Tähän
johtopäätökseen Sebeok oli tullut kuultuaan, että Sauvageot’lla oli kommunistisia näkemyksiä ja että muut fennougristit eivät pitäneet häntä vakavasti otettavana tutkijana. Vierailijaehdokkaiden lisäksi Sebeok pohti myös sopivia suosittelijoita, joista yksi oli Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Y. H. Toivonen. Häntä Sebeok kuvaili kirjeessään dekaani
Ashtonille sanoilla ”the most competent authority in Finland”.163
Bergslandin valintaa puolsi kansallisuuden ja riittävän englannin kielen
taidon lisäksi se, että hän edusti Sebeokin sanojen mukaan ”modernia kielitiedettä” – eli käytännössä strukturalismia.164 Bergslandin lähestymistapa fennougristiikkaan olikin hiljattain ollut suurennuslasin alla, kun häntä arvioitiin
Oslon yliopiston vasta perustettuun fennougristiikan professuuriin. Paikkaa
haki Bergslandin lisäksi Asbjörn Nesheim, ja valintaa varten hakijoista pyydettiin arviot Björn Collinderilta, Paavo Ravilalta, Alf Sommerfeltiltä, Hans
Vogtilta ja Nils Lidiltä. Collinder ja Ravila asettuivat diakronista kielitiedettä
edustavan Nesheimin puolelle, kun taas muut arvioijat kannattivat Bergslandia (Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorinviran perustaminen ja täyttäminen 1947). Sebeok oli hyvin perillä tästä valinnasta ja hakijoista tehdyistä lausunnoista, ja raportoi erilaisista kannoista
myös dekaani Ashtonille.165
Virallinen päätös Bergslandin vierailusta tehtiin kesäkuussa 1949, ja vierailu rahoitettiin osittain Rockefeller-säätiön stipendillä ja osittain yliopiston
omasta aluetutkimuksen budjetista.166 Bergslandin titteli Indianassa oli ”Visiting Professor of Linguistics” kun edellisten vierailijoiden titteli oli ollut ”Visiting Professor of Finno-Ugric Linguistics”, vaikka olihan Bergsland saamelaiskielten tutkijana toki myös fennougristi. Tittelin muutoksella haluttiinkin kenties korostaa sitä, että Bergsland edusti fennougristiikan lisäksi lingvistiikka
yleisemmällä tasolla, toisaalta muutos oli luonteva lavennus koulutusohjelman muuttuviin painopisteisiin. Vierailunsa aikana Bergsland opetti fennougristiikan peruskursseja, mutta myös hän piti niiden lisäksi omaan erikoisalaansa liittyvää kurssia. Bergslandilla se käsitteli saamelaisia, ja kurssin nimi
oli ”The Lapps: their culture and language”. Vaikka vierailijoilla oli opetuksen
sisältöjen suhteen yleensä liikkumavaraa, dekaani Ashton pyysi Sebeokia
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muokkaamaan kurssikuvausta siten, että siinä tulivat esille sekä alue- että kielinäkökohdat, jotka olivat keskeisiä opetusohjelman rahoituksen kannalta.167
Tämä oli enteellistä myös seuraavan vuoden vierailun kannalta.
Bergslandin vierailun jälkeen sopivien ehdokkaiden etsiminen muutti
luonnettaan, sillä seuraavina vuosina vierailijoita haarukoitiin aiempaa, fennougristista painotusta laajemmalta tieteenalavalikoimalta ja samalla luovuttiin vierailijoiden Eurooppa-fokuksesta, joten yhdysvaltalaiset nimet alkoivat
nousta esiin yhä useammin mahdollisina vierailijoina Indianaan. Tämä muutos mukailee sitä kehitystä, jossa koulutusohjelman painotus alkoi siirtyä kielitieteen kustannuksella kohti aluetutkimusta, mikä oli erityisesti vierailujen
rahoittajana toimineen Rockefeller-säätiön toive.

5.3 PAAVO RAVILA OTTAA AMERIKAN HALTUUN
Vuonna 1951 Indianan yliopistossa vieraili Paavo Ravila (1902–1974)168, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori. Ravilan
vierailu Indianassa ei siinä mielessä ollut suoraa jatkumoa ensimmäisten kolmen vuoden fennougristivierailuihin, että tässä vaiheessa koulutusohjelman
fokusta siirrettiin kohti aluetutkimusta, millä oli vaikutusta myös vierailevien
tutkijoiden valintaan. Indianan-vierailun lisäksi Ravila matkusti Yhdysvaltoihin myös toisen kerran, kun hän vieraili vuonna 1962 New Yorkin Columbiayliopistossa, johon oli tuohon mennessä perustettu uralistiikan ja altaistiikan
laitos, jonka puitteissa vierailijoita voitiin kutsua. Käsittelen tässä alaluvussa
molempia vierailuja.
Indianan yliopiston koulutusohjelman painotuksessa tapahtuneet muutokset heijastuivat myös vierailijoiden ehdokasasetteluun. Niinpä neljäntenä
vuonna vierailijaehdokkaita haluttiin ensisijaisesti kielitieteen ulkopuolelta, ja
tämän vuoksi Sebeok koki olevansa ehdokaslistan laatimisen suhteen vieraalla
maaperällä.169 Koulutusohjelman aluetutkimuspainotusta vastaamaan myös
vierailijan titteli muutettiin tuona vuonna aiemmista kielitieteeseen viittaavista muotoiluista huomattavasti laajempaan muotoon ”Visiting Professor of
Area Studies”.170 Henkilökunnan kesken käymiensä keskustelujen jälkeen Sebeok nimesi vierailijaehdokkaiksi tutkijajoukon, joka on monelta kannalta yllättävä: Yhdysvaltoihin emigroitunut saksalais-virolainen folkloristi Walter
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symyksiä ja seurasi tiiviisti kansainvälistä kielitieteen kehitystä. Ravila oli Suomen tiedepolitiikan keskeisiä vaikuttajia, ja urallaan hän eteni Helsingin yliopiston rehtoriksi (1953–1956), vanhan Suomen
Akatemian jäseneksi (1956–) ja esimieheksi (1963) sekä Helsingin yliopiston kansleriksi (1963–1968).
Hän oli myös Suomalais-Ugrilaisen Seuran pitkäaikainen esimies (1954–1968) ja Suomen ensimmäinen
edustaja kansainvälisessä lingvistikomiteassa (CIPL). (Kulonen ja Eskola 2000; Karlsson 1997: 67.)
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Anderson, unkarilainen etnologi Bela Gunda sekä kaksi yhdysvaltalaista antropologia, Ethel John Lindgren ja Robert H. Lowie. Andersonia ja Lowieta voi
pitää yllättävinä ehdokkaina siksi, että he olivat molemmat tuolloin jo pitkälle
yli 60-vuotiaita, Lindgrenin poikkeuksellisuus taas johtuu siitä, että hän on
ensimmäinen vierailijaksi ehdolla ollut nainen. Gundan nostaminen ehdokkaaksi oli erikoista sikäli, että hänen kohdallaan pätivät yhä samat unkarilaisten kutsumiseen liittyvät ongelmat kielitaidossa ja turvallisessa paluussa kotimaahan vierailun jälkeen. Toisaalta Sebeokin mukaan Gundan kutsuminen
olisi ollut hyvä ajatus juuri tämän unkarilaisuuden vuoksi, koska Sebeok oli
huomannut närkästystä siitä, että kaikki siihenastiset vieraat olivat olleet Fennoskandiasta. Näiden tutkijoiden lisäksi dekaani Ashtonille oli erikseen ehdotettu tutkijaa nimeltä ”B. Adjemovich”, mutta yliopisto ei löytänyt hänestä riittävästi tietoja vierailun tarkempaa harkintaa varten.171 Koulutusohjelmaan eri
suunnista kohdistuneiden erilaisten intressien vuoksi ehdokkaiden edustamien tutkimusalojen kirjo oli aiempiin vuosiin nähden hyvin laaja, ja vaikuttaakin siltä, ettei yliopiston sisällä ollut yksimielisyyttä siitä, minkälainen painotus vierailulla tulisi olla.
Kenties juuri epätavallisesta ehdokasasettelusta johtuen vierailu toteutettiin aiemmista vuosista poikkeavalla tavalla niin, että vierailijoita oli useampi
kuin yksi ja vierailu toteutettiin yhden, kokonaisen lukuvuoden jakson sijaan
muutamana lukukauden mittaisena tai sitä lyhyempänä vierailuna. Sebeokin
listaamista vaihtoehdoista kampukselle kutsuttiin vain yksi: syyskuun ja lokakuun ajan yliopistolla vieraili folkloristi Anderson, jonka valintaa muun muassa Posti oli kannattanut.172 Lisäksi vierailijana oli koko syyslukukauden ajan
Coloradon yliopistosta yhdysvaltalainen historioitsija S. Harrison Thomson
(1895–1975), joka oli erikoistunut keskiaikaan ja Tšekkoslovakian historiaan
ja joka oli toiminut myös diplomaattisissa tehtävissä Itä-Euroopassa. Kevätlukukaudella 1951 vierailijana oli fennougristi Paavo Ravila, eli kevätlukukauden
osalta yliopistolla luovuttiin suunnitelmista painottaa muita aloja kuin kielitiedettä. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut se, että Ravila oli samanaikaisesti itse hakeutumassa Yhdysvaltoihin, joten yliopiston tarpeet ja Ravilan
suunnitelmat sopivat hyvin yksiin. Siitä, kumpi osapuoli teki aloitteen vierailuun, ei ole varmuutta. Ravilan vierailu Bloomingtoniin poikkesi lähtökohdiltaan aiempien vuosien fennougristivierailuista useammalla tavalla. Siinä
missä aiemmat vierailut olivat yleensä noudattaneet perinteistä akateemista
lukuvuotta syksystä kevääseen, Ravilan matka alkoi vuoden alussa ja kesti kalenterivuoden 1951, mutta hän lisäksi opetti Bloomingtonissa vain kevään ja
kiersi loppuvuoden muualla Yhdysvalloissa. Matkaa ei myöskään rahoitettu
Indianan yliopiston Rockefeller-säätiöltä saamin varoin, vaan Ravila matkusti
Yhdysvaltoihin vuonna 1949 perustetun ASLA-stipendin avulla.
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ASLA eli Amerikan Suomen-lainan apurahat oli keino käyttää ensimmäisen maailmansodan lainan takaisinmaksuerien korot kulttuuridiplomatiaan,
sillä varat ohjattiin suomalaisten opiskeluun ja tutkimukseen Yhdysvalloissa.
Tällaiset henkilövaihto-ohjelmat olivat oleellinen osa Yhdysvaltojen kylmän
sodan propagandaa ja pehmeää vallankäyttöä (Fields 2019: 56, 109). ASLAjärjestelmään kuului erilaisia stipendityyppejä, jotka oli tarkoitettu opiskelijoille ja uransa eri vaiheissa oleville tutkijoille. Stipendiaattien valitsemisessa
oli mukana sekä Sebeokin vuoden 1947 Suomen-vierailun myötä perustettu
Suomalais-Amerikkalainen Stipenditoimikunta että Suomeen vuonna 1950
tutkimuksen edistämiseksi ja rahoittamiseksi perustetut tieteelliset toimikunnat, jotka toimivat opetusministeriön alaisuudessa. Humanistisessa toimikunnassa oli mukana kielitieteen kannalta useita tuttuja nimiä: sihteerinä toimi
Lauri Posti ja puheenjohtajana Y. H. Toivonen, jota seurasi vuosina 1953–1961
Ravila. ASLA-stipendijärjestelmän perustamisen jälkeen Yhdysvaltain lähetystö pyysi tieteellisiä toimikuntia valitsemaan Yhdysvaltoihin lähetettävät
spesialististipendiaatit, ja yksi ensimmäisten professorien joukossa valituista
stipendiaateista oli Ravila. (Tiitta 2004: 211, 217, 228–229; Pesonen 1961:
139.) Spesialististipendit oli tarkoitettu oman erikoisalan tietojen syventämiseen, ja ne antoivat stipendiaateille paljon liikkumavaraa matkan yksityiskohtien suhteen – esimerkiksi matkustustkulujen kattaminen helpotti matkan
järjestelyä huomattavasti.
Spesialististipendit jaetaan henkilöille, jotka omalla erikoisalallaan
Yhdysvalloissa harjoittamiensa opintojen turvin voivat syventää tietojaan ja saavuttaa uusia käytännön kokemuksia. Stipendi, jonka Yhdysvaltain ulkoministeriö myöntää täkäläisen suurlähetystön ehdotuksesta, käsittää vapaat matkat ja 4–5 kuukauden oleskelun Yhdysvalloissa. Johtajan- ja spesialististipendin välinen ero on lähinnä se,
että spesialisti viipyy pitkähkön ajan samalla paikalla tutkien alansa
saavutuksia, kun taas johtajastipendiaatti Yhdysvalloissa ollessaan
enimmäkseen matkustelee.
(Rytkonen-Bell ja Argoff 1987: rm 18–20.)

Ravilan stipendihakemustaan varten laatima ansioluettelo sisältää kiinnostavan kohdan apurahan aiotusta käyttötarkoituksesta, joka antaa käsityksen siitä, mitä Ravila itse piti keskeisenä matkassaan. Siinä Ravila kertoo haluavansa perehtyä yhdysvaltalaisen kielitieteen metodeihin sekä Yhdysvaltain
intiaanikieliin ja erityisesti niiden taivutukseen:
To study American methods of general linguistic research, with special
reference to the recording and comparative study of American Indian
languages. Special attention would be given to the origin and development of flexion in these languages, in the light of research on similar
lines in Finno-Ugric linguistics.173
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Molempiin Ravilan tarkoituksiin Indianan yliopisto oli erinomainen paikka,
sillä se oli yksi harvoista Yhdysvaltojen yliopistoista, jossa jo tuolloin oli oppiaineena yleinen kielitiede, ja lisäksi yliopistolla oli pitkät perinteet intiaanikielten tutkimuksesta. Charles Voegelin, joka oli läheisesti tekemisissä myös
fennougristiikan opetuksen kanssa, luotsasi yliopistolla intiaanikielten tutkimuksen pääjulkaisua International Journal of American Linguistics. Kielitaidostaan Ravila kirjoittaa hakemuksessaan, että hän on tottunut lukemaan
englanninkielistä tieteellistä tekstiä, mutta puhumiseen hänellä on ollut vain
vähän mahdollisuuksia. Ravila piti kuitenkin suullisen kielitaidon hankkimista tärkeänä ja vietti siksi kuukauden kesällä 1950 Englannissa parantaakseen englannin kielen taitoaan.174
Ulkomailta Ravilalla oli kokemusta jo ennen Yhdysvaltain-vierailuaan, sillä
hän toimi Collinderin Bloomingtonin-vierailun ajan tämän sijaisena Uppsalan
yliopistossa. Itkonen (1976: 152) epäilee, että tuolla vuodella kontakteineen
saattoi olla vaikutus myös Ravilan näkemykseen strukturalismista, joka oli
aiemmin ollut varsin kriittinen mutta vuonna 1949 ilmestyneessä artikkelissa
jo myönteisempi. Uppsalan-vuoden aikana Ravila keskusteli kielitieteen periaatteista erityisesti saksalaisen foneetikon ja kielitieteilijän professori Paul
Menzerathin kanssa, sillä he molemmat majoittuivat Collinderin perheen talossa; heidän lisäkseen Collinderien luona majoittuivat myös Uppsalan yliopiston silloinen suomen kielen lehtori Osmo Ikola ja Helsingin yliopiston entinen unkarin kielen lehtori Jenö Fazekas (Ikola 1993: 39). Voidaankin sanoa,
että vaikka Ravila edusti Collinderin tavoin historiallis-vertailevaa kielitiedettä, strukturalismiin hänen suhteensa oli monisäikeisempi kuin suuntausta
vastustaneella Collinderilla.
Ravilan Bloomingtonin-vierailun aikana fennougristiikka haki hallinnollisesti paikkaansa Indianan yliopistossa, ja alan sijoitusongelmaa pohtimaan ja
ratkomaan oli tuolloin jälleen perustettu uusi ryhmä – lopulta syksyllä yliopistoon perustettiin aluetta monitieteisesti tutkiva instituutti. On vaikea sanoa,
miten tämä institutionaalinen käymistila näkyi Ravilalle; esimerkiksi opetuksen osalta vierailu vaikuttaa noudattaneen edellisten vuosien fennougristien
mallia, mutta opinto-oppaassa tiedot Ravilasta ja hänen pitämistään kursseista sisältävät mainintoja niin aluetutkimuksesta, kielitieteestä kuin KeskiEuroopan tutkimuksestakin. Ravilan vierailua koskevassa kirjeenvaihdossa
hänen tittelinsä on kuitenkin muotoilultaan hieman yllättävä ”Visiting research scholar and bibliographic consultant on Finno-Ugric Linguistics”.175
Sanamuotoon on varmaankin vaikuttanut juuri se, että Ravila vieraili Bloomingtonissa ASLA-spesialististipendillä, jonka tarkoituksena ei ollut ensisijaisesti opettaminen, mutta tittelin jälkiosa ”bibliographic consultant” on sikäli
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erikoinen, että Ravilan matkan ajalta tai stipendihakemuksesta ei löydy viitteitä sellaisesta toiminnasta, jonka voisi ajatella sisältyvän tuohon tehtävänkuvaan.
Ravila hyödynsi matkaansa Yhdysvaltoihin poikkeuksellisen monipuolisesti, sillä opetettuaan Bloomingtonissa kevätlukukauden hän käytti seuraavat
puoli vuotta matkustellen laajasti Yhdysvalloissa ja tavaten ja verkostoituen
paikallisten ja Yhdysvaltoihin emigroituneiden eurooppalaisten kielitieteilijöiden kanssa. Kevätlukukauden päätyttyä Bloomingtonissa Ravila matkusti
ensin kahdeksi kuukaudeksi Kaliforniaan Berkeleyyn osallistuakseen LSA:n
Linguistic Institute -kesäkouluun. Vuonna 1928 ensimmäistä kertaa järjestetty kesäkoulu oli pitkään Michiganin yliopiston isännöimä, mutta vuonna
1951 LSA päätti, että isännöivä yliopisto vaihtuisi ajoittain, ja näin kesäkoulua
isännöi tuona vuonna Kalifornian yliopisto (Hill 1963: 28). Vuosittain järjestettävä kesäkoulu oli ja on edelleen yksi yhdysvaltalaisen kielitieteen keskeisimpiä foorumeita tutkijoiden ja opiskelijoiden keskinäiseen ajatustenvaihtoon ja verkostoitumiseen, sillä se kokoaa yhteen suuren määrän kielitieteilijöitä eri puolilta maata. Ulkomaalaisten opettajien kutsuminen kesäkouluun
oli keskeytynyt sodan aikana, mutta tapa käynnistettiin uudestaan vuonna
1948, kun Linguistic Instituteen kutsuttiin opettamaan brittiläinen lingvisti
J. R. Firth, ja sen jälkeen ulkomaalaiset opettajat olivat edustettuina tapahtumassa vuosittain.176 Monilukuisia Yhdysvaltojen ulkopuolelta tulevat eivät
vielä tuolloin kesäkoulussa olleet, joten Ravilankin osallistumisesta on erillinen maininta LSA:n lehdessä:
We were happy to have Paavo Ravila of the University of Helsinki in
residence for the entire session [– –].177
Kesäkoulussa Ravila piti luennon otsikolla ”Finno-Ugric and Indo-European”,
jota LSA:n pitkäaikainen sihteeri ja taloudenhoitaja Archibald A. Hill kuvailee
alla olevassa katkelmassa LSA:n historiaa käsittelevästä kirjoituksesta. Ravila
oli lahjakas puhuja ja hänellä oli myös draaman tajua, mikä käy ilmi esitelmän
rakenteesta:
The public lectures were uniformly high in quality, and one which still
stands out in memory is that by Paavo Ravila on the possible relationship of Finno-Ugrian to Indo-European. The paper was in two halves,
the first a catalogue of the resemblances between the two groups in a
fairly familiar fashion, and a second half which most dramatically destroyed their evidential value. The Editor [Languagen päätoimittaja
Bernard Bloch] and Secretary happened to get together on the front
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row for this lecture, and may very well have disturbed others of the
audience by visible and audible enthusiasm.
(Hill 1991: 65.)

Kesäkouluun osallistuminen oli Ravilalle verkostoitumisen lisäksi mielekästä
myös siksi, että siellä hänellä oli hyvä mahdollisuus perehtyä stipendihakemuksessa esittämänsä tavoitteensa mukaisesti Amerikan intiaanikieliin. Tuon
vuoden kesäkoulussa intiaanikielten tutkimus oli esillä erityisen hyvin, sillä
tapahtumassa järjestettiin erillinen symposium aiheesta – tapahtumaa isännöivällä Kalifornian yliopistolla oli intiaanikielten tutkimuksessa pitkä perinne, joka haluttiin hyödyntää ohjelmassa (Hill 1991: 64).
Kesäkoulun jälkeen Ravila vietti aikaa myös Kalifornian yliopiston Los Angelesin -kampuksella, mistä matka jatkui itärannikolle Washington D.C.:hen.
Julius Mark oli juuri saanut pestin siellä sijaitsevasta Georgetownin yliopistosta, mutta Ravila ja Mark eivät onnistuneet järjestämään tapaamista, mitä
Ravila harmitteli kirjeessään Felix Oinaalle.178 Lokakuun alussa Ravila matkusti Cambridgeen Harvardin yliopistoon tapaamaan Roman Jakobsonia, todennäköisesti ensimmäistä kertaa, sillä heidän välisestä kirjeenvaihdostaan
syntyy vaikutelma, että he eivät tunteneet entuudestaan. Jakobson kirjoittikin
Ravilalle ennen tämän saapumista:
I have studied and admired for a long time your valuable contributions
to Finno-Ugric and general linguistics, and it will be a pleasure indeed
to welcome you in our University and in our house.179
Ravilalla ja Jakobsonilla oli syksyn aikana hyvä mahdollisuus tutustua ja keskustella enemmänkin, sillä Ravila vietti Cambridgessa parisen kuukautta Jakobsonin kanssa.180 Ravila ja Jakobson pitivät tapaamisensa jälkeen yhteyttä
kirjeitse, ja kirjeenvaihtoon kuului oleellisena osana uusimpien tieteellisten
julkaisujen lähettäminen puolin ja toisin:
We often recollect with pleasure the charming evenings spent with you,
and we shall be happy to learn more about your present work and
plans. Do you not envisage a new trip to this country? I sent you a few
months ago the ”Preliminaries to Speech Analysis” [– –] 181
Vastavuoroisesti Jakobson toivoi Ravilan lähettävän hänelle Suomesta Maria
Widnäsin juuri ilmestyneen väitöskirjan muinaisvenäjän adjektiiviattri-
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buutista; tämänkaltaisia julkaisuja olisi todennäköisesti ollut vaikea saada käsiinsä ilman suoria kontakteja.182 Onkin huomionarvoista, että Ravila verkostoitui Yhdysvalloissa Jakobsonin kaltaisiin kielitieteen kärkinimiin ja oli aktiivisessa julkaisuvaihdossa heidän kanssaan. Kelomäki (2009: 74) on luonnehtinut tuon ajan fennistien vaikutteiden ottoa vähäisten viittausten vuoksi vaikeasti selvitettäväksi ja pitää todennäköisenä, että tutkijat seurasivat aikaansa
paremmin kuin heidän kirjoituksistaan on pääteltävissä – esimerkiksi hän
nostaa Ravilan. Tähän luonnehdintaan voinee yllä olevan perusteella lisätä
ajatuksen siitä, että Ravila, ja kenties joku muukin ajan suomalaisista kielitieteilijöistä, on ollut myös verkostoitunut paremmin kuin on ollut tiedossa.
Bloomingtonissa vietetyn kevätlukukauden ja puolen vuoden laajan Yhdysvaltain-tutustumisensa jälkeen Ravila matkusti takaisin Suomeen vuoden
1952 alkupäivinä New Yorkin kautta.183 LSA:n vuosikokous pidettiin vuodenvaihteessa New Yorkissa, joten voisi kuvitella Ravilan osallistuneen myös siihen, mutta tästä ei ole tarkempaa tietoa. Matka Yhdysvaltoihin ei kuitenkaan
jäänyt Ravilan ainoaksi, sillä kymmenen vuotta Bloomingtonin-matkansa jälkeen Ravila teki uuden tutkijavierailun Yhdysvaltoihin, tällä kertaa New Yorkin Columbia-yliopistoon, joka oli tuolloin Indianan lisäksi yksi ainoista yliopistoista Yhdysvalloissa, jossa oli merkittävää fennougristista tutkimusta.
Ravilan kahden Yhdysvaltain-matkan välisen kymmenen vuoden aikana
fennougristiikka oli Yhdysvalloissa kehittynyt melkoisesti, sillä pienestä ja vaikeasti sijoitettavasta tieteenalasta nimeltä fennougristiikka oli tullut kylmän
sodan aikaista tutkimusrahoitusta puoleensa vetävä uralistiikka. Columbiaan
oli vuonna 1954 perustettu Yhdysvaltojen ensimmäinen uralistiikan ja altaistiikan laitos ja lisäksi yliopistolla oli NDEA-rahoitteinen uralilaisten ja altailaisten kielten ja alueen tutkimuskeskus. Columbiassa uralistiikan laitoksella
työskenteli Lotzin lisäksi toinenkin Ravilan tuttu, sillä kielitieteen ja uralistiikan apulaisprofessorina toimi Robert Austerlitz184, joka oli opiskellut Suomessa 1950-luvulla ja ollut tuolloin myös Ravilan oppilaana. Alun perin Ravilan vierailun oli tarkoitus kestää koko lukuvuoden 1961–1962, mutta kuten
niin monien vierailujen kohdalla, myös tässä tapauksessa suunnitelmiin on
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tullut jokin este, koska matkan aloitusta siirrettiin vuoden 1962 alkuun ja matkan kesto lyheni näin kevätlukukauden mittaiseksi.185 Ravilan vierailun aloitteentekijästä tai aikataulumuutoksen syystä ei löydy vihjeitä suuntaan tai toiseen, mutta koska vierailu rahoitettiin NDEA-varoilla, pidän todennäköisenä,
että hän on ollut yliopiston kutsuma.186 Ravilan kannalta vierailun ajankohta
oli siinä mielessä otollinen, että hän oli tuolloin Suomen Akatemian jäsen, joten hänellä oli aikaa tutkimukseen eikä vierailun järjestäminen vaatinut esimerkiksi opetustehtävien siirtämistä sijaisille.
Vaikka matka lyheni puoleen vuoteen, Ravila ehti sen aikana hämmästyttävän paljon. Kuten edelliselläkin vierailulla, myös tällä kertaa Ravila matkusti
New Yorkin lisäksi laajasti myös muualla Yhdysvalloissa ja vieraili luonnollisesti myös Indianassa, jossa hän luennoi Sebeokin pyynnöstä huhtikuussa.
Luento järjestettiin yliopiston kielitieteen seminaarin yhteydessä, mutta Sebeok piti todennäköisenä, että yleisöön tulisi muidenkin alojen edustajia, sillä
luento oli osa yliopiston vuonna 1957 perustamaa Horizons of Knowledge
-yleisöluentosarjaa.187 Tämä ei ollut Ravilalle ongelma, sillä hän oli tottunut
puhumaan yleistajuisesti laajoille yleisöille, ja aikalaiset ovat kuvanneet häntä
poikkeuksellisen vetovoimaisena puhujana (esim. Itkonen 1976: 151; Karlsson
1974: 125, 127). Luennon otsikko oli ”The Finnish language and western
thought”188, jonka aihepiiristä Ravila oli luennoinut jo Suomessa Tieteen päivillä 1954 otsikolla ”Suomen kielen rakenteen länsimaisuus” ja kirjoittanut
Suomalaiseen Suomeen vuonna 1958 artikkelin ”Suomen kieli länsimaisen sivistyksen heijastajana”. Bloomingtonin-luentomatkan yhteydessä Ravila vieraili myös Texasissa ennen paluutaan New Yorkiin – kaikesta päätelleen tapaamassa LSA:n sihteeriä Archibald A. Hilliä, johon hän oli LSA:n kesäkoulussa edellisellä vierailulla tutustunut.189
Kesäksi 1962 Ravilalle tarjoutui useampi vierailumahdollisuus. Jakobson
oli kysynyt Ravilalta jo syksyllä, haluaisiko hän edellisen vierailunsa tavoin
osallistua LSA:n kesän 1962 Linguistic Institute -kesäkouluun Washingtonin
yliopistossa.190 Ravilan vastausta pyyntöön ei ole säilynyt, mutta koska Ravilan vierailun Columbia-yliopistossa oli tarkoitus päättyä kesäkuun lopussa,
hänellä olisi ollut ainakin aikataulun puitteissa mahdollisuus ottaa tarjous
vastaan. Kaikesta päätellen Ravila ei kuitenkaan päätynyt länsirannikolle, sillä
toukokuun lopulla Ravila palkattiin jatkamaan opetusta Columbia-yliopistossa vielä kesälukukauden ajaksi 10.6.–10.8.1962.191 Ennen kotiinpaluutaan
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Suomeen syyskuun puolivälissä Ravila osallistui vielä elokuun lopulla MITyliopistossa Bostonissa järjestettyyn yhdeksänteen kansainväliseen lingivistikonferenssiin (CIPL), jossa muut osallistujat Suomesta olivat Paavo Siro ja
Nils Erik Enkvist (Karlsson 1997: 60).
Ravilan vuoden 1962 matkaan kuului myös osallistuminen laajan, Sebeokin koordinoiman hankkeen valmisteluun. Tarkoituksena oli saada koottua
yhteen Suomeen liittyvää tutkimusta Yhdysvalloissa, sillä useissa yliopistoissa
oli alan tutkimusta ja opetusta, mutta se oli koordinaation puutteen vuoksi hajanaista. Hanketta valmisteltiin laajalla rintamalla, sillä keskusteluissa olivat
Sebeokin ja Ravilan lisäksi mukana niin keskilännen yliopistoista koostuva Big
Ten -ryhmä, Indianan yliopiston presidentti, Suomen opetusministeriö kuin
Suomen Yhdysvaltain-lähettiläskin. Keskustelua käytiin erityisesti hankkeen
laajuudesta ja rahoituksesta, joista eri tahoilla oli risteäviä näkemyksiä. Sebeokin tavoite oli kunnianhimoisin, sillä hän kaavaili Indianan yliopistoon kokonaista Suomi-instituuttia.192 Pian yhteiseksi suunnitelmaksi tuli kuitenkin perustaa Bloomingtoniin alueorientoitunut Suomen oppituoli, jossa vierailisi
suomalaisia professoreita kolmivuotisella rotaatiolla.193 Alun perin toiveena
oli saada professuuri lahjoituksena Suomen hallitukselta, mutta poliittisten
implikaatioiden välttämiseksi suomalaiset pitivät suotavampana, että rahoitus
tulisi Yhdysvalloista.194 Lopulta suurisuuntainen hanke toteutui tätäkin pienempänä, sillä pysyvän oppituolin sijaan toteutuksessa päädyttiin määräaikaiseen sopimukseen, jonka puitteissa Bloomingtoniin alettiin etsiä sopivaa vierailevaa professoria, ja pitkäksi venyneen etsimisen jälkeen kampukselle kutsuttiin Jaakko Ahokas195 vuonna 1964.196 Hankkeen suunnitteluaika ulottui
pitkälle Ravilan vierailun jälkeiseen aikaan, joten Ravila jatkoi hankkeeseen
osallistumista Yhdysvaltain-vierailunsa jälkeen Suomesta käsin. Hankkeen
suunnittelussa ja toteutuksessa korvaamattoman hyödyllistä oli Ravilan keskeinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa sekä hänen laaja, hankkeen kannalta keskeisiin toimijoihin ulottunut verkostonsa.
Ravilan kahden Yhdysvaltain-vierailun aikana hän toimi harvinaisen monipuolisesti kielitieteen parissa. Hän hyödynsi matkojaan niin fennougristiikan opettamiseen, yhdysvaltaiseen kielitieteeseen perehtymiseen kuin verkostoitumiseen ja tieteenalan institutionaaliseen kehittämiseen. Kotimaassa Ravila toi esille Yhdysvaltain-kokemuksiaan sekä 1950- että 1960-luvun matko-

192

Kokouspöytäkirja 21.11.1962. C304, Finnish Chair, IUBA.

193

Sebeok – Robertson 7.1.1963. C304, Finnish Chair, IUBA.

194

Kokouspöytäkirja 21.11.1962. C304, Finnish Chair, IUBA.

195

Jaakko Ahokas (1923–2007) oli kielen- ja kirjallisuudentutkija, joka keskittyi urallaan erityisesti

ranskan kieleen ja suomalaiseen kirjallisuuteen. Hän opetti Indianan yliopistossa 1970-luvulle saakka.
196

Indiana University Board of Trustees minutes, 24 April 1964. C218, IUBA.

123

Vierailevien professorien monta erilaista polkua Yhdysvaltoihin

jensa jälkeen myös laajemmalle yleisölle. Osa kirjoituksista käsitteli nimenomaan kielitiedettä, osa yleistajuisemmin yhdysvaltalaista kulttuuria. 197 Esimerkiksi Virittäjässä Ravila julkaisi laajan esittelyn yhdysvaltalaisesta kielitieteestä otsikolla ”Uuden maailman kielitiedettä” (1952b) ja samana vuonna
ilmestyi Valvojassa Ravilan yhdysvaltalaista kulttuuria esittelevä kirjoitus
osuvalla otsikolla ”Halveksittu ja ihailtu Amerikka” (1952a). Seuraavassa luvussa palataan Ravilan ensimmäisen, vuoden 1951 Yhdysvaltain-vierailun aikaan, jolloin Indianassa suunniteltiin jo seuraavan suomalaisen eli Valentin
Kiparskyn vierailua kampukselle.

5.4 VALENTIN KIPARSKYN HANKALA TIE
BLOOMINGTONIIN
Yhdysvaltain-vierailut vaativat paljon käytännön järjestelyjä, ja varsinkin aikataulut muuttuivat tyypillisesti suunnittelun aikana moneen kertaan. Muihin
tutkijoihin nähden erityisen pitkään jouduttiin kuitenkin järjestämään Valentin Kiparskyn (1904–1983)198 vierailua Bloomingtonissa, joka toteutui lopulta
vuonna 1952. Vierailun pitkä suunnitteluvaihe johtui Kiparskyn vaikeuksista
saada viisumia Yhdysvaltoihin – vaikeuksien takana olivat Yhdysvaltojen kylmän sodan politiikka ja Kiparskyn tilanne Suomessa. Kiparskyn mutkikkaat
viisumiongelmat osoittavat, kuinka aikakauden poliittinen tilanne saattoi vaikuttaa tutkijan uraan merkittävällä tavalla. Kiparskyn vierailuun liittyvä arkistoaineisto painottuukin erityisen paljon viisumin saamiseen, hakemuksen käsittelyn hitauteen sekä prosessissa esiin tuleviin useisiin välivaiheisiin.
Indianan yliopiston ja Sebeokin halu saada juuri Kiparsky kampukselle on
tutkimusaiheen kannalta havainnollista, sillä se kuvastaa slavistiikan ja fennougristiikan monimutkaista ja yhteen kietoutunutta suhdetta tuon ajan Yhdysvalloissa, osittain myös Suomessa. Aluetutkimuksen maantieteellisen rajauksen vuoksi fennougristiikka ja slavistiikka kuuluivat Yhdysvalloissa tiiviisti yhteen, minkä vuoksi koulutusohjelmassa saattoi luontevasti vierailla
myös suomalainen slavisti. Lisäksi kuten ylempänä on tullut ilmi, Kiparskylla
197
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vaikuttaa suomalaisten mielipiteisiin maasta kuin Yhdysvaltojen oma viestintä. (Fields 2019: 182, 186.)
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virkaa vuonna 1946 ja oli sen haltija vuosina 1947–1958; uudestaan hän palasi Helsinkiin vuonna 1963
slaavilaisen filologian professoriksi. Näiden kahden Helsingin yliopiston professuurin väliin jäävän ajan
hän toimi ulkomailla. Kiparskylla oli poikkeuksellisen laaja kielitaito, mihin vaikutti hänen taustansa:
hän oli syntynyt Pietarissa ja valmistui ylioppilaaksi Suomesta, hänen äitinsä oli saksalainen ja kotiopettajaltaan hän oppi ranskaa, joten hän puhui jo nuorena venäjää, saksaa ranskaa ja suomea – kaikkiaan
kielitaito ulottui myöhemmin neljääntoista kieleen. (Liukkonen 2002.)
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oli merkittävä rooli fennougristiikan transatlanttisten suhteiden synnyssä ja
suhdeverkostossa, sillä Roman Jakobsonin välityksellä juuri Kiparsky oli Sebeokin ensimmäinen kontakti Suomessa ja hän toimi Sebeokille linkkinä muihin suomalaisiin. Suomen kielitieteilijöiden piirit olivat tuolloin vielä sikäli
pienet, että tutkijat yleensä tunsivat toisensa, mutta slavistien ja fennougristien kanssakäymiseen vaikutti myös suomalaisen slavistiikan lainasanatutkimuksen perinne, jota Kipraskykin jatkoi. Kiparsky oli aktiivinen kirjoittaja Virittäjässä ja tuttu ajan suomalaisille fennougristeille myös sitä kautta, joten
Kiparskyn ura risteää siis monin tavoin fennougristiikan kanssa.
Kiparsky suuntasi ulkomaille opintomatkoille jo varhain ja osallistui esimerkiksi 1930-luvulla Prahan lingvistipiiriin, missä hän tutustui strukturalismiin ja fonologiaan. Lisäksi Kiparsky osallistui ahkerasti kansainvälisiin konferensseihin, muun muassa kielitieteilijöiden kansainvälisen kattojärjestön
Comité International Permanent des Linguistes (CIPL) maailmankonferensseihin, ja esimerkiksi vuoden 1948 konferenssissa Pariisissa Kiparsky oli ainoa
suomalainen osallistuja (Karlsson 1997: 60). Sodan aikana ja sen jälkeen Kiparsky pyrki kuitenkin Suomesta ulkomaille myös pysyvämmin, mihin vaikuttivat oleellisesti Suomen poliittiset suhdanteet, jotka olivat muodostuneet Kiparskylle hankaliksi. Niinpä Kiparskyn osalta pyrkimystä ulkomaille ajoivat
vahvasti myös niin kutsutut työntövoimat: Suomi kävi hänelle poliittisesti ahtaaksi, joten ulkomaille hakeutuminen vaikuttaa paikoin olleen ensisijaisesti
Suomesta pois pääsemisen motivoimaa. Erityisen merkitykselliseksi muodostui Kiparskyn haasteellinen aika Neuvostoliittoinstituutin johtajana 1948–
1950 ja sen dramaattinen loppu.
Vaikka Kiparskyn vierailu Bloomingtonissa toteutui vasta vuonna 1952, Kiparskyn kirjeenvaihto Sebeokin ja Jakobsonin kanssa antaa viitteitä siitä, että
keskusteluja vierailumahdollisuudesta on käyty Helsingissä jo kesällä 1948,
jolloin Sebeok vieraili Suomessa toistamiseen.199 Jakobson neuvoi Kiparskya
hakeutumaan Yhdysvaltoihin Rockefeller-stipendillä, minkä jälkeen Kiparskyn olisi Jakobsonin mukaan helpompi saada kutsu yhdysvaltalaiseen yliopistoon vierailevaksi professoriksi.200 Vuoden 1948 aikana Kiparskyn Bloomingtonin-vierailu ei kuitenkaan edennyt keskusteluja pidemmälle, mihin vaikutti
todennäköisesti se, että koulutusohjelman ensimmäisinä vuosina Indianassa
haluttiin vielä painottaa nimenomaan fennougristiikkaa eikä Itä-Euroopan
tutkimusta laajemmin. Uudestaan Kiparskyn vierailuun palattiin vasta muutaman vuoden kuluttua, jolloin Sebeok kaavaili Kiparskya vierailijaksi yliopistoon perustettuun Itä-Euroopan aluetutkimusinstituuttiin, jossa myös slavistiikka oli edustettuna.
Vuoden 1950 loppupuolella tiedekunnan dekaani Ashton lähestyi Kiparskya ja kysyi tältä mahdollisuudesta vierailla Indianassa lukuvuonna 1951–
1952.201 Tästä alkoi Indianan yliopiston pitkä ja vastoinkäymisten värittämä
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yritys saada Kiparsky Bloomingtoniin opettamaan. Alkuvuodesta 1951 kirjoittamassaan kirjeessä Sebeok palasi vuoden 1948 keskusteluihin:
As you by now know, I have not forgotten our conversation of 1948.
You have undoubtedly heard from Dean Ashton by now, and have
taken the necessary steps towards an application for United States
visa. I certainly hope that everything will turn out as I have always
hoped it would.202
Kiparsky itse oli hyvin halukas lähtemään Yhdysvaltoihin lukuvuodeksi 1951–
1952 ja oli hakenut viisumia heti Ashtonin kutsun saatuaan, mutta lähtöhalukkuudesta huolimatta vierailun järjestäminen ei ollut vierailijallekaan aina
helppoa, sillä kotimaassa olevat velvoitteet kuten opetus vaativat omat järjestelynsä vierailun ajaksi. Kiparskyn mukaan hänen viransijaisenaan Suomessa
olisi Bloomingtonin-vierailun ajan Jalo Kalima, mutta koska Kalimalla oli
tuolloin enää vuosi eläkeikään eikä Suomessa ollut tehtävään soveltuvia nuorempia slavisteja, vierailun järjestäminen vaikeutuisi, jos se toteutuisi vasta
vuonna 1952–1953.203 Kiparskyn tapauksessa suurimmaksi ongelmaksi muodostui kuitenkin viisumin saaminen.
Kiparskyn vierailua Bloomingtoniin suunniteltiin samaan aikaan, kun Ravila oli juuri saapumassa kampukselle. Koska akateemiset piirit Suomessa olivat pienet ja useimmat slavistit ja fennougristit tunsivat toisensa, voisi kuvitella, että Kiparsky olisi keskustellut Bloomingtonin-aikeistaan myös Ravilan
kanssa. Kirjeessään Sebeokille Kiparsky kuitenkin kirjoittaa ”Ravila does not
know anything about my U.S.A.-projects, but I suppose you have heard from
him about my calamities with our ”Sowiet Institute”.204 Kiparsky siis epäili Sebeokin kuulleen Ravilalta siitä, että hän oli syksyllä joutunut vastentahtoisesti
eroamaan Neuvostoliittoinstituutin johtajan tehtävästä poliittisista syistä.
Nämä kahnaukset Neuvostoliiton kanssa tulivat merkitsemään paljon Kiparskyn mahdollisuuksissa saada viisumi Yhdysvaltoihin.
Kiparsky haki vierailuaan varten ennakkopäätöstä viisumista jo joulukuussa 1950, mutta päätöksenteko asiassa viivästyi tai sitä viivytettiin.205 Yhdysvaltain Suomen-lähetystöstä vakuutettiin Kiparskylle, että hakemus oli
kyllä ”aktiivisessa käsittelyssä”, mutta heidän oli mahdotonta luvata mitään
tarkempaa päätöksen tekemisen ajankohdasta. Viivästys Kiparskyn viisumipäätöksessä ei vaikuttanut ainoastaan Kiparskyyn ja Indianan yliopistoon
vaan myös muihin vierailijaehdokkaisiin. Indianan yliopistolla oli aiempien
vuosien tavoin useampia vierailijaehdokkaita seuraavaksi lukuvuodeksi, joihin kuului myös kaksi Roman Jakobsonin oppilasta, joita tämä oli suositellut.
Kiparskya pidettiin kuitenkin ensisijaisena valintana, joten yliopisto ei voinut
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edetä muiden ehdokkaiden kanssa ennen kuin Kiparskyn viisumiasiassa päästäisiin eteenpäin.206 Dekaani Ashton oli asettanut Kiparskyn viisumipäätökselle määräajan, jonka jälkeen yliopisto ei enää voisi odottaa, joten kun päätöstä ei vielä siihenkään mennessä ollut tehty, yliopisto joutui toteamaan, ettei
se yrityksistä huolimatta saisi Kiparskya vierailevaksi professoriksi lukuvuodeksi 1951–1952.
Kiparsky ei kuitenkaan saanut viisumihakemukseensa kielteistä päätöstä,
vaan asia jäi edelleen käsittelyyn. Päätöksenteon hitautta kuvastaa se, että kun
Indianan yliopisto lähestyi Kiparskya uuden vierailukutsun kanssa lokakuussa
1951, viisumiasia oli edelleen ratkaisematta.207 Tuolloin Kiparskya toivottiin
opettamaan LSA:n kahden kuukauden mittaiseen Linguistic Institute -kesäkouluun, jonka Indianan yliopiston Bloomingtonin-kampus oli saanut isännöitäväkseen vuosiksi 1952 ja 1953. Kiparsky kutsuttiin syksyllä 1951 slavistiikan opettajaksi seuraavan kesän kesäkouluun, jossa hänen toivottiin opettavan kahta kurssia. Tällöin viisumiongelmia ennakoitiin jo hakuvaiheessa, ja
yliopisto lähetti erillisen vetoomuksen maan ulkoministeriöön, jotta viisumi
tällä kertaa varmasti myönnettäisiin ajoissa.208 Myös Kiparsky oli aktiivinen
ja kyseli lähetystöstä viisumihakemuksensa perään mutta sai vain tutun vastauksen, että päätöstä ei vieläkään ollut tehty.209
Yliopiston sitoutuneisuudesta pyrkimyksiin saada Kiparsky kampukselle
kertoo se, että vielä samana syksynä Kiparskylle tarjottiin kesäkoulun lisäksi
mahdollisuutta tulla kampukselle jo tammikuussa 1952.210 Tästä kutsusta Kiparsky joutui kuitenkin kieltäytymään, koska hän oli jo vastaanottanut kutsun
vierailla Skopjen yliopistossa Jugoslaviassa tammi-helmikuun ajan vuonna
1952. Kevätlukukauden vierailun sijaan Kiparsky ehdotti, että hän jäisi kampukselle kesäkoulun jälkeen syyslukukaudeksi 1952.211 Tämä otettiinkin yliopiston uudeksi suunnitelmaksi, ja viisumin saamisen nopeuttamiseksi dekaani Ashton lähetti joulukuussa 1951 ulkoministeriöön vetoomuksen Kiparskyn puolesta.
Perhaps I should say that we had hoped to have Professor Kiparsky
here for the current academic year under the terms of a Rockefeller
grant for East European Studies, but he was not able to have his visa
cleared in time to join us this fall. [– –] We feel that it would be very
valuable to have Professor Kiparsky here not only because of his great
reputation as a Slavic philologist, but also because he will be able to
bring us fresh information from Finland which will be highly useful to
us in our East European research program.212
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Myös Sebeok pyrki nopeuttamaan Kiparskyn viisumin myöntöä vierailemalla tammikuussa Washington D.C.:ssä ulkoministeriössä henkilökohtaisesti. Indianan yliopiston Itä-Euroopan instituutin vastavalittu johtaja James
F. Clarke oli ollut ulkoministeriössä töissä ennen siirtymistään Indianan yliopistoon, joten hän otti Kiparskyn asian tiimoilta yhteyttä tuttaviinsa ulkoministeriössä ja pystyi kontaktiensa avulla ohjaamaan Sebeokin oikeiden ihmisten puheille.213 Sebeok keskusteli Kiparskyn tilanteesta ulkoministeriön John
Montgomeryn kanssa, joka oli vastuussa suomalaisten viisumihakumuksista
ja hoiti näin ollen myös Kiparskyn asiaa. Montgomery oli luvannut Sebeokille
päätöksen kahden viikon kuluttua heidän tapaamisestaan, mutta päätöstä ei
kuulunut vielä helmikuussakaan. Indianan yliopistossa alettiin olla turhautuneita jatkuviin viivästyksiin asiassa, minkä vuoksi Sebeok kirjoitti Montgomerylle ja painotti, että hän haluaisi tiedon päätöksestä mahdollisimman nopeasti, oli se sitten myönteinen tai kielteinen. Asian tärkeyttä korostaakseen Sebeok pyysi vielä Montgomerya lähettämään tiedon päätöksestä sähkeenä Sebeokin laskuun, jotta yliopisto saisi tiedon mahdollisimman pian ja voisi edetä
asiassa.214
Koska lentoliput olivat tuohon aikaan kalliita, Kiparsky suunnitteli matkustavansa meritse, ja matkanteko laivalla Suomesta Yhdysvaltoihin oli hidasta. Tästä syystä Kiparsky tarvitsi viisumipäätöksen hyvissä ajoin, jotta hän
ehtisi Bloomingtoniin ajallaan ennen kesäkoulun alkua. Muutaman viikon lisäaikaa viisumipäätöksen odotteluun toisi se, jos Indianan yliopisto olisi valmis maksamaan Kiparskylle lentoliput. Lukuisista erityispyynnöistä huolimatta päätöstä viisumista ei kuulunut vielä toukokuussakaan, jolloin myös Kiparsky alkoi menettää uskonsa asiassa. Kiparsky koki, että häntä kohdeltiin
kuin rikollista tai jonkinlaista poliittista juonittelijaa, kun hän ei saanut viisumia itään eikä länteen – aiemmin myös hänen kaksi viisumihakemustaan
Neuvostoliittoon oli hylätty, ja Yhdysvaltain-viisumin hakemus oli tässä vaiheessa ollut vireillä jo todella kauan.215
Epätoivoiselta näyttäneestä tilanteesta huolimatta Kiparskyn odotus palkittiin kuitenkin muutamaa viikkoa myöhemmin, kun hän sai vihdoin, puolentoista vuoden odottamisen jälkeen viisumin Yhdysvaltoihin.216 Viisumin
avulla Kiparsky pääsi opettamaan suunnitelmien mukaisesti Bloomingtonin
kesäkouluun, jossa hän piti kurssin vanhasta kirkkoslaavista sekä lainasanoista ja käännöslainoista venäjän kielessä. Kiparskyn kanssa kesäkoulussa
opetti samaan aikaan myös muita pohjoismaalaisia, sillä paikalla olivat hänen
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lisäkseen Louis Hjelmslev Tanskasta sekä Alf Sommerfelt ja Nils Lid Norjasta.217 Bloomingtonissa Kiparsky näki uudestaan myös vanhat tuttunsa Roman Jakobsonin ja John Lotzin (Sebeok 1974: 8). Kiparskyn matkasta ilmestyi
kesän jälkeen juttu sekä Hufvudstadsbladetissa että Helsingin Sanomissa,
joissa hän kommentoi erityisesti Yhdysvalloissa vielä tuolloin paljon esillä ollutta sota-ajan kielenopetusta eli niin kutsuttua ”armeijan metodia” – Kiparsky piti metodia tehokkaana mutta hitaana.218
Alun perin Kiparskyn oli tarkoitus jäädä kesäkoulun jälkeen Bloomingtoniin vielä syyslukukaudeksi, mutta tämä suunnitelma jäi toteutumatta, sillä
hän otti syksyllä vastaan uuden työn Isosta-Britanniasta. Hänet oli keväällä
valittu Birminghamin yliopistoon Venäjän kielen ja kirjallisuuden laitoksen
johtajaksi, ja hän aloitti tehtävässä heti syksyllä 1952.219 Birminghamiin muutosta huolimatta Kiprasky toivoi kuitenkin pääsevänsä takaisin Yhdysvaltoihin, sillä hän oli perheineen viihtynyt Yhdysvalloissa erinomaisesti, minkä hän
toi toistuvasti esille kirjeissään. Kiparsky kuvasi Bloomingtonia menetetyksi
paratiisiksi ja toivoi, että Sebeokin avulla se olisi mahdollista saada takaisin.
Myös Indianan yliopisto oli ilmeisen halukas saamaan Kiparskyn takaisin
kampukselle, sillä Kiparskylle haluttiin tarjota vakinaista tointa slavistiikan
professorina. Birminghamista lähetetyssä tunteikkaassa kirjeessään Kiparsky
kuvailee Sebeokille, kuinka hän koki Sebeokin kirjeen Indianan yliopiston aikeista olleen hänelle kuin ”pelastusjoukkojen koputus sukellusveneeseen
loukkuun jääneelle miehistölle”.220
Vakinainen professuuri Indianassa edellytti sitä, että Kiparsky saisi Yhdysvaltoihin pysyvän viisumin. Tämä taas ei ollut millään muotoa yksinkertaista,
sillä Yhdysvaltojen maahantulopolitiikka oli tuolloin tiukkaa ja erityisen hankalan siitä teki vuoden 1952 McCarran-Walter Immigration Act -nimellä tunnettu antikommunistinen laki, jonka puitteissa maahantulo evättiin myös
useilta tutkijoilta. Suurennuslasin alla olivat varsinkin slavistit, sillä alan tutkimus oli noussut Yhdysvalloissa suosionsa huippuun samanaikaisesti kun
mccarthyismi ja Yhdysvaltojen kommunistijahti saavuttivat valtavat mittasuhteet (Engerman 2009: 41). Kiparskyn tilanteen kannalta merkityksellistä
oli myös se, että tammikuun 1953 lopulla Suomen viisumiasioita hoitanut
John Montgomery kuoli.221 Vaikka kuolemansyyksi merkittiin itsemurha, tapauksen ympärillä oli pitkään erilaisia epäilyksiä ja se johti useiden virkamiesten kuulemisiin (History of the Bureau of Diplomatic Security of the United
States Department of State 2011: 141). Montgomery oli ollut Kiparskyn viisumiasiassa lähin virkamies ja hoitanut kesän 1952 viisumipäätöstä, joten asian
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ympärille syntynyt kohu tuskin oli omiaan edesauttamaan myönteistä päätöstä pysyvälle viisumille.
Kiparsky oli toki jo kerran saanut myönteisen viisumipäätöksen, mutta tuo
kesän 1952 viisumi oli väliaikainen ja sen myöntäminen oli ollut mahdollista
vain siksi, että Yhdysvaltain oikeusministeri oli hyväksynyt Kiparskyn viisumihakemuksen vuoden 1917 maahantulolaissa olevan säännöksen nojalla.222
Säännös antoi oikeusministerille valtuudet myöntää harkintansa mukaan väliaikainen viisumi sellaiselle maahantulijalle, jota muutoin ei päästettäisi maahan.223 Tarve turvautua tähän keinoon johtui kaikesta päätellen Kiparskyn
aiemmasta roolista Neuvostoliittoinstituutissa, sillä vuoden 1918 maahantulolaki eväsi maahanpääsyn muun muassa tiettyihin järjestöihin kuulumisen
vuoksi, ja juuri tämän lain perusteella Kiparskylle ei voitu myöntää viisumia
tavallisella menettelyllä.224 Pysyvään viisumiin samaa säännöstä ei kuitenkaan
voinut hyödyntää, sillä oikeusministerin valtuudet koskivat vain väliaikaisia
viisumeja. Näin ollen ainut keino pysyvän viisumin saamiseksi Kiparskylle
olisi ollut se, että hänen puolestaan olisi laadittu ”private bill” eli yksityishenkilöä koskeva lakialoite ja kongressi hyväksyisi sen.225 Yhdysvaltain Suomenlähetystö piti tätäkin vaihtoehtoa mahdollisena, jos vain Indianan yliopisto
olisi valmis tekemään asian edistämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Viisumihakemusta Kiparsky ei kuitenkaan voisi käynnistää ennen kuin lakialoite menisi
läpi.226
Lakialoite oli siis Kiparskyn viimeinen oljenkorsi, mutta Indianan osavaltion molemmat senaattorit olivat republikaaneja ja tunnettuja antikommunisteja, joten kumpikaan heistä ei ollut halukas tekemään lakialoitetta Kiparskyn
puolesta.227 Näin ollen vähitellen alkoi vaikuttaa siltä, ettei viisumia olisi mahdollista saada millään keinolla. Odotteluun käytettävissä oleva aika alkoi
käydä vähiin myös Kiparskylla, sillä hänen tuli pääsiäiseen mennessä päättää,
jäisikö hän Englantiin, palaisiko hän Suomeen vai lähtisikö Yhdysvaltoihin.228
Niinpä kun Kiparsky maaliskuussa 1953 kyseli jälleen viisuminsa perään, hän
sai Ashtonilta pahoittelevan vastauksen, jossa tämä lopulta totesi, että maahantuloluvan saaminen vaikutti muodostuneen mahdottomaksi eikä yliopisto
voisi tehdä asian eteen enempää. Ashton toivoi, että tulevaisuudessa olosuhteet olisivat parantuneet ja jännitteet helpottuneet, jotta Kiparskylle saataisiin
järjestettyä edes vierailu Bloomingtonissa.229 Myös Sebeok kirjoitti Kipars-
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kylle tilanteen johdosta lämpimän ja pahoittelevan kirjeen ja vakuutti yliopiston ja asianomaisten tehneen kaikkensa asian järjestämiseksi, mutta Sebeokin
mukaan heillä oli ollut ”joka käänteessä seinä vastassaan”.230 Pysyvän viisumin saamisen mahdottomuus oli Kiparskylle ymmärrettävästi suuri pettymys, ja hän vastasikin Sebeokin kirjeeseen vasta puoli vuotta myöhemmin,
koska hänen sanojensa mukaan kielteisen lopputuloksen aiheuttama ”isku oli
ollut niin kova”.231 Asian ratkettua tällä tavoin Kiparsky päätti olla palaamatta
Suomeen ja jäi näin Englantiin.
Yllä olen kuvaillut Kiparskyn viisumihaun yksityiskohtia perusteellisesti,
sillä Kiparskyn kohtaamat haasteet piirtävät karua kuvaa siitä, millainen vaikutus politiikalla saattoi pahimmillaan olla myös tiedesuhteisiin. Suomen ja
Neuvostoliiton herkkä suhde ja toisaalta Yhdysvaltojen äärimmäisiin tulkintoihin asti lipunut antikommunistinen politiikka saattoivat vaikuttaa merkittävästi tutkijoiden liikkuvuuteen. Mutta mistä Kiparskyn viisumiongelmat
pohjimmiltaan johtuivat, ja mistä johtui Kiparskyn voimakas halu asettua pysyvämmin ulkomaille? Tarkastelen asiaa alla nojautuen Ville Pernaan Neuvostoliittoninstituuttia käsittelevään väitöskirjaan Tehtävänä Neuvostoliitto
(2002).
Yhdysvaltojen suhde Neuvostoliittoon ja kaikkeen siihen liittyvään – myös
tutkimukseen – oli kylmän sodan aikana monella tapaa värittynyttä, mutta
monisyinen oli myös Suomen suhde itänaapuriinsa. Sotien jälkeen Suomessa
oli tehtävä täyskäännös asenteissa Neuvostoliittoa kohtaan, sillä entisestä perivihollisesta oli saatava ainakin julkisesti ystävä ja rakas naapuri (Pernaa
2002: 9). Tämä käännös näkyi myös slavistiikassa ja muussa Neuvostoliittoon
liittyvässä tutkimuksessa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston venäjän kielen
professuuri lakkautettiin vuonna 1919 eikä Suomessa ollut sotien aikana yhtään venäjän kielen professuuria (Karlsson ja Enkvist 2000: 229), mutta sotien jälkeen asenneilmapiiri muuttui niin, että Helsingin yliopiston venäjän
kielen ja kirjallisuuden professuuri perustettiin uudestaan vuonna 1945 ja Kiparskysta tuli sen haltija.
Slavistien kannalta uusi tilanne oli sikäli kiitollinen, että Neuvostoliittoa
koskevaan tutkimukseen suhtauduttiin nyt myönteisemmin kuin ensimmäisen tasavallan aikana. Niinpä Kiparsky ehdotti jo vuonna 1944, että maahan
perustettaisiin Neuvostoliittoa tutkiva tieteellinen erikoislaitos (Pernaa 2002:
19). Suomen poliittinen tilanne oli kuitenkin tuolloin erityisen herkkä ja ehdotus joutui aluksi äärivasemmiston pelinappulaksi, joten meni useampi vuosi,
ennen kuin suunnitelmasta edettiin toteutukseen. Instituutti perustettiin lopulta opetusministeriön alaisuuteen vuonna 1947 lopullisen rauhansopimuksen ratifioinnin ja valvontakomission poistumisen jälkeen. (Mts. 25–47.) Kiparskysta tuli oikeutetusti instituutin ensimmäinen johtaja, mutta vain muutamaa vuotta myöhemmin hän joutui eroamaan tehtävästä vasten tahtoaan –
käytännössä koko Kiparskyn kausi oli ongelmien sävyttämää. Pernaa (2002:
230

Sebeok – Kiparsky 25.3.1953. C264, Box 49, Kiparsky, IUBA.
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Kiparsky – Sebeok 4.10.1953. C264, Box 49, Kiparsky, IUBA.
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50–67) erittelee perusteellisesti Kiparskyn eroon johtaneita syitä, jotka pyrin
alla tiivistämään oleellisilta osin.
Ensimmäiset ongelmat ilmaantuivat oikeastaan jo ennen kuin Kiparskysta
tuli instituutin johtaja, sillä pelkästään Kiparskyn tausta Pietarin saksalaisena,
tsaari-Venäjän aatelismiehenä oli omiaan herättämään Neuvostoliitossa paheksuntaa. Myönteisesti ei suhtauduttu myöskään siihen, että Kiparsky oli
1930-luvulla osallistunut Prahan piirin toimintaan, sillä Prahan strukturalistiset opit olivat täysin vastakkaisia Neuvostoliiton ainoaksi oikeaksi kielitieteen muodoksi julistetulle marrismille, joka oli marxilaisen ideologian värittämää.232 Kiparskyn epäsuosiota lisäsi edelleen hänen venäjän kielen lainasanoja käsittelevä virkaanastujaisluentonsa, joka provosoi Neuvostoliiton lähetystösihteeriä. Kun Kiparsky sitten johti vasta perustettua Neuvostoliittoinstituuttia tiukasti epäpoliittisena ja tieteellisenä tutkimuslaitoksena, Neuvostoliiton Helsingin-lähetystö sai lisää syitä antipatioilleen, sillä lähetystö oli toivonut instituutista neuvostomyönteistä propagandayksikköä. Niinpä lähetystö halusi Kiparskystä eroon jo keväällä 1949.
Lopullisesti tilanne kärjistyi, kun Hufvudstadsbladetissa ilmestyi 2.4.1950
Kiparskyn artikkeli, joka käsitteli Dnepr-joen koskien nimistöä. Tässä jutussa
Kiparsky päätyi kannattamaan jo ennen toista maailmansotaa yleisesti hyväksyttyä teoriaa, jonka mukaan skandinaavit rakensivat ensimmäisinä Venäjän
valtakuntaa. Aihe oli kuitenkin Neuvostoliitossa arka, joten artikkelin seurauksena Literaturnaja Gazetassa julkaistiin akateemikko Boris Grekovin kirjoitus otsikolla ”Suomalaisen ’professorin’ epätieteellisiä keksintöjä”, jossa
hän käytännöllisesti katsoen pyrki mitätöimään ei vain Kiparskyn artikkelin
vaan koko tämän tieteellisen uran. Kirjoituksen lopussa lehden toimitus ihmetteli, miten Suomi oli voinut nimittää Kiparskyn Neuvostoliittoinstituutin
johtoon. Neuvostoliitto pyrki näin mustamaalaamalla Kiparskya ja vetoamalla
Suomessa sopivaksi katsomiinsa tahoihin saamaan Kiparskyn eroamaan tehtävästään, mutta Kiparsky ei halunnut taipua painostuksen alla. Kun tilanne
alkoi lopulta olla epäedullinen Suomen kannalta yleisemmin, tilanteeseen
puuttui pääministeri Urho Kekkonen, ja Kiparsky taipui viimein monivaiheisen ja äärimmäisyyksiin menneen tapahtumaketjun seurauksena jättämään
tehtävänsä syksyllä 1950. Tämä jätti Kiparskyn tilanteeseen, jota summaa parhaiten alla oleva katkelma Pernaalta:
Hän oli sinnikkäästi johtanut instituuttiaan väärällä, ei-marxilaisella
ja välillä kuivankin tieteellisellä otteella. Enemmän kuin tekemiset, olivat tekemättä jättämiset koituneet hänen kohtalokseen. Vaikka Kiparsky oli ulkoisesti järkähtämättä seissyt vainoojiaan vastassa, oli
hän todella peloissaan. Hän tunsi olonsa Suomessa suojattomaksi ja
232

Marrismi oli Neuvostoliiton virallinen marxilainen kielitieteen suuntaus, jonka johtohahmo oli

Nikolai Marr (1865–1934). Marrismi tuli päätökseensä 1950-luvulla, kun itse Stalin tuomitsi sen Pravdassa. Myös nimellä jafetidologia tunnettu suuntaus sisälsi äärimmilleen vietynä varsin erikoisia piirteitä. Ravila kuvaili tätä kielitieteen suuntausta suomalaiselle yleisölle Länsi-lehdessä ilmestyneellä kirjoituksellaan ”Mitä on ns. jafetidologia?” (1938).
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halusi lähteä ulkomaille. Kiparskylla olivat vielä tuoreessa muistissa
ns. Leinon vangit [– –]. Kiparsky pelkäsi Suomessa, muttei voinut niin
vain heti lähteä ulkomaille vaimonsa ja pienen poikansa kanssa. Olihan hänellä sitä paitsi edelleen professuurinsa Suomessa talouden ja
turvallisuuden jonkinlaisena takeena. Hän lähti perheineen maanpakoon vuonna 1952 yli kymmeneksi vuodeksi ja toimi mm. vierailevana
professorina Englannissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa ja saavutti tunnustetun aseman etevänä tiedemiehenä.
(Pernaa 2002: 65.)

Kiparsky joutui siis vastatuuleen oikeastaan objektiivisuutensa ja tieteellisyytensä vuoksi ja jäi tämän seurauksena erikoisella tavalla puristuksiin idän
ja lännen väliin, kun sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat suhtautuivat häneen
epäluuloisesti. Ehdottaessaan Neuvostoliittoninstituuttia perustettavaksi Kiparskya ohjasivat tieteelliset pyrkimykset, mutta Suomen ja Neuvostoliiton
välisen herkän suhteen vuoksi myös epäpoliittiseksi aiottu tulkittiin poliittisesti. Kiparskyyn kohdistettiin huomattaviin mittasuhteisiin asti menevää painostusta sekä Neuvostoliitosta että Suomesta, ja samalla Kiparskyn tieteellinen ura tuli kansainvälisesti kyseenalaistetuksi.233 Tätä taustaa vasten Kiparskyn määrätietoinen pyrkimys pysyvämmin pois Suomesta on hyvin ymmärrettävää, ja tilanteen tukaluutta Kiparskyn kannalta kuvaakin se, että Pernaa
(2002: 65) nimittää Kiparskyn ulkomailla 1952–1963 viettämiä vuosia ”maanpaoksi”. Lähtö ulkomaille ei kuitenkaan ollut helppoa, ja Yhdysvaltoja ajatellen tilanne oli erityisen hankala, sillä neuvottelut vierailusta Indianan yliopiston kanssa alkoivat tässä myrskyisässä ja kaksinkertaisesti epäedullisessa tilanteessa: samalla kun Kiparskyn tilanne Suomessa oli muodostunut vaikeaksi, Yhdysvalloissa oli alkanut kylmän sodan kommunistijahti, jolta varsinkaan slavistit eivät välttynet. Niinpä Neuvostoliittoinstituutin ympärille kytkeytyvät tapahtumat vaikuttivat oleellisesti Kiparskyn mahdollisuuksiin saada
viisumi Yhdysvaltoihin, jotta hän pääsisi Indianan yliopistoon.

5.5 EEVA KANGASMAA-MINN, TIEDONJANOINEN
EDELLÄKÄVIJÄ
Eeva Kangasmaa-Minn (1919–2008)234 on tutkimukseni kohdehenkilöistä ainut nainen ja poikkeaa muutoinkin muista Indianassa vierailleista suomalai-
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Myöhemmin Kiparskyn maine kuitenkin palautettiin, kun hänet nimitettiin akateemikoksi

vuonna 1977 ja Neuvostoliitto esitti hänelle anteeksipyynnön huonosta kohtelusta (Pernaa 2002: 120–
122).
234

Eeva Kangasmaa-Minn (1919–2008) teki uransa Turun yliopistossa. Hän oli Turun yliopiston

suomen kielen lehtori 1957–1967 (joskin hän tuona aikana hoiti useaan otteeseen suomen kielen apulaisprofessorin virkaa), vuonna 1967 hänestä tuli suomen kielen apulaisprofessuurin haltija, ja lopulta
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sista kielentutkijoista. Kangasmaa lähti Yhdysvaltoihin alun perin opiskelemaan eikä opettamaan ja suoritti siellä tohtorin tutkintonsa, eli hän oleskeli
Yhdysvalloissa kauemmin kuin muut suomalaiset. Lisäksi Kangasmaa oli Ravilan oppilas, minkä vuoksi hänet voisi perustellusti luokitella eri sukupolveen
kuin tutkimukseni muut kohdehenkilöt. Koska hänen vierailunsa kuitenkin
ajoittuu samaan kauteen kuin muiden tutkimuksen kohdehenkilöiden ja hän
on samaa ikäluokkaa Sebeokin kanssa, olen pitänyt perusteltuna tarkastella
myös hänen rooliaan fennougristiikan transatlanttisissa suhteissa. Kangasmaa-Minnin tarkastelu on tutkimuksen kannalta erityisen hedelmällistä siksi,
että juuri erilaisuutensa vuoksi hän luo mielenkiintoisen vertailukohdan
muille tutkimuksen kohdehenkilöille. Aikakauden miesvaltaisen kontekstin
vuoksi Kangasmaa-Minnin uran tarkastelu mahdollistaa myös sukupuolinäkökulman pohtimisen.
Kangasmaan opiskeluvuodet sijoittuvat pääasiassa 1940-luvulle, jolloin
suuri osa yliopisto-opiskelijoista oli jo naisia, kaikista opiskelijoista melkein
puolet ja humanistisilla aloilla yli kolme neljäsosaa (Nevala 2002: 406–407).
Tästä huolimatta tutkijan uralle naisista suuntasi kuitenkin vain harva; esimerkiksi kieliaineiden tohtoreista ajanjaksolla 1938–1947 naisia oli vain
12 prosenttia (Karlsson 1998: 24). Fennistiikassa ja fennougristiikassa tilanne
oli vielä heikompi, sillä fennistiikassa ensimmäinen nainen, Eeva Lindén, väitteli vasta vuonna 1942, toinen oli vuonna 1951 väitellyt Taimi Metsikkö (Halonen 1996: 69). Seuraava väittelijä, ensimmäinen nainen fennougristiikassa,
olikin jo Kangasmaa-Minn, jonka toinen, suomalainen väitöskirja ilmestyi
vuonna 1966. Kangasmaa-Minnin ensimmäinen väitöskirja julkaistiin Yhdysvalloissa vuonna 1956. Näin ollen akateemisia naisesikuvia ei tuona aikana
juurikaan ollut, etenkään kun naiset eivät väittelystä huolimatta lähes koskaan
edenneet professoreiksi asti; naisia oli Suomessa nimitetty professoriksi 1960lukuun mennessä yhteensä vain yhdeksän (Tuohinto 1965: 18). Nämä numerot antavat kuvaa siitä maailmasta, jossa Kangasmaa-Minn opiskeli, tutki ja
työskenteli.
Tyypillisemmin kuin itsenäisenä tutkijana olivat naiset osallistuneet tutkimukseen miestään avustavan vaimon roolissa: suomensukuisten kielten tutkijoista esimerkiksi Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Yrjö Wichmannin vaimo Julie Wichmann, suomen kielen
professori Pertti Virtarannan vaimo Helmi Virtaranta sekä suomen kielen professori Martti Rapolan vaimo Lyyli Rapola olivat kaikki aktiivisesti mukana
avustamassa miestensä tutkimustyössä ja siten aktiivisia tutkimuksessa,
mutta yhtä kaikki työskentelivät miestensä varjossa. Kansallisten tieteiden
alalta poikkeuksen tekee kansanrunoudesta vuonna 1932 väitellyt Elsa Enä-

vuodesta 1980 hän oli fennougristiikan ja yleisen kielitieteen henkilökohtainen ylimääräinen professori
uransa kuusi viimeistä vuotta. Kangasmaa-Minn oli Suomen ensimmäinen vakinaisesti professorinvirkaan nimitetty nainen fennougristiikassa. Urallaan hän kontribuoi niin fennistiikkaan, fennougristiikkaan kuin yleiseen kielitieteeseenkin. (Saarinen 2008; Häkkinen 2008.)
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järvi-Haavio, joka nimettiin Helsingin yliopiston kansanrunoudentutkimuksen dosentiksi vuonna 1947, joskin myös hänen uransa kietoutui monin tavoin
hänen miehensä Martti Haavion uran ympärille.
Tutkimuksen muista kohdehenkilöistä poiketen Kangasmaan elämä kytkeytyi Bloomingtoniin muutoinkin kuin tutkijanuran puolesta, sillä siellä hän
tapasi tulevan aviomiehensä, eteläkorealaisen matemaatikon Hokee Minnin
(Rintala 1989: 12). Avioliitossa Kangasmaa otti käyttöönsä yhdistelmänimen
Kangasmaa-Minn. Tällaisessa kahden aktiivisesti uraa rakentavan akateemisen ihmisen perheessä yhteisen asuinpaikan löytäminen on usein haasteellista, sillä työtarjousten perässä voi joutua muuttamaan usein ja työpaikat voivat viedä eri maihin. Tutkimukseni muilla kohdehenkilöillä tällaista haastetta
ei ollut, sillä miesten puolisot muuttivat heidän mukanaan töiden viedessä välillä myös ulkomaille. Kangasmaa-Minnin elämässä voikin nähdä viitteitä aikakauteen nähden poikkeuksellisen liberaalista, kenties enemmän nykypäivää
muistuttavasta asumisratkaisusta, sillä vaikka perheeseen syntyi kaksi lasta ja
avioliitto kesti läpi elämän, pariskunta asui ensimmäisiä yhteisiä vuosiaan lukuun ottamatta eri maissa (Rintala 2008: 598).
Kangasmaa-Minnistä on olemassa kiitettävästi lähdemateriaalia esimerkiksi juhla- ja muistokirjoitusten muodossa, mutta varsin erikoiselta tuntuu
se, ettei hänestä ole lainkaan artikkelia Kansallisbiografiassa. Ansioidensa
puolesta artikkeli puoltaisi hyvinkin paikkansa, puhumattakaan siitä lisätystä
painoarvosta, joka tulee Kangasmaa-Minnin pioneeriroolista naisena fennougristiikassa. Kangasmaa-Minnin poikkeuksellisuus naisnäkökulmasta tarkasteltuna onkin otettu lähtökohdaksi Leena Kytömäen ja Helena Rautalan tekemässä haastattelussa, joka on ilmestynyt naisia ja kieltä käsittelevässä artikkelikokoelmassa Isosuinen nainen (Laitinen 1988). Olen muiden lähteiden
lisäksi hyödyntänyt erityisesti tätä haastattelua sekä Kangasmaa-Minnin omaelämäkerrallista teosta Mitä tulikaan sanotuksi (1999) ja itsereflektiivistä artikkelia Where do ideas come from? (1991).
Kangasmaa aloitti opintonsa Turun yliopistossa vuonna 1938 pääaineenaan suomi ja sukukielet, jolloin oppiaineen professorina oli Paavo Ravila.
Koska Ravila luennoi suomen ja sukukielten lisäksi myös laajemmin kielitieteestä, Kangasmaa sai jo opiskeluaikanaan käsityksen myös yleisen kielitieteen kysymyksistä (Häkkinen 2008: 103). Ravila rohkaisi Kangasmaata tutkimustyöhön, mitä Kangasmaa piti merkittävänä uravalintansa kannalta, eikä
hän omien sanojensa mukaan olisi tullut harkinneeksi tutkimustyötä ilman
Ravilan kannustusta (Kytömäki ja Rautala 1988: 304). Kangasmaa valmistui
filosofian kandidaatiksi vuonna 1945; sota keskeytti opinnot kahteen otteeseen. Valmistumisensa jälkeen hän toimi opettajana ja kääntäjänä kuusi
vuotta, minkä jälkeen hän lähti Yhdysvaltoihin haettuaan ASLA-stipendiä sen
toisena myöntämisvuotena.
Kangasmaa oli siis Ravilan tavoin ASLA-stipendiaatti, joskin heidän stipendinsä olivat luonnollisesti uran eri vaiheisiin tarkoitetut. Omien sanojensa
mukaan Kangasmaa rohkaistui hakemaan ASLA-stipendiä, koska hänen ystävänsä oli ollut stipendiaattina edellisenä vuonna, ja matkaa varten tarvittavan
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kielitaidon hän oli saanut opiskellessaan englannin kieltä kesäyliopistossa
Helvi Hakulisen kurssilla (Kytömäki ja Rautala 1988: 304, 306). Suosituksen
hakemukseensa hän pyysi Ravilalta. Näin Kangasmaa päätyi opiskelemaan lukuvuodeksi 1951–1952 kovatasoiseen Yale-yliopistoon Connecticutin osavaltioon, jossa hänellä oli opettajanaan Bernard Bloch, yksi post-bloomfieldiläisen
koulukunnan johtohahmoista (Kangasmaa-Minn 1999: 25). Blochin opetuksessa Kangasmaa suoritti kolme yleisen kielitieteen kurssia, joihin kuuluivat
johdatus kielitieteeseen, fonetiikka ja fonemiikka sekä kielitieteellisen analyysin kurssi (Kangasmaa-Minn 1959: 295), joten hän sai ASLA-vuotensa aikana
hyvän perehdytyksen kielitieteen uusimpiin teorioihin. Kangasmaan ASLAstipendiaattikausi limittyy Ravilan oman kanssa, sillä he molemmat olivat syksyn 1951 Yhdysvalloissa, vieläpä molemmat itärannikolla – Kangasmaa
Yalessa ja Ravila kiertelemässä itärannikon yliopistoja. Heidän mahdollisesta
tapaamisestaan tai yhteydenpidosta tuolta ajalta en kuitenkaan ole löytänyt
viitteitä.
Vaikka Indianan yliopisto oli keskeinen Kangasmaan uralle fennougristiikan parissa ja siitä tuli hänelle yhdysvaltalainen alma mater, hänen yhteytensä
Bloomingtonin-kampukselle ei alun alkujaan syntynyt fennougristiikan
kautta. Keväällä 1952 Kangasmaa näki Yalen ilmoitustaululla mainoksen
Bloomingtonissa kesällä järjestettävästä LSA:n kesäkoulusta – jossa siis myös
Kiparsky opetti – ja kirjoitti mainoksen johdosta Sebeokille ja kysyi, olisiko
hänellä mahdollisuutta saada stipendiä kesäkouluun osallistumista varten.235
Sebeok yritti parhaansa mukaan järjestellä Kangasmaan vierailun rahoitusta
ottamalla yhteyttä eri stipendejä myöntäviin tahoihin ja lupasi osan varoista
Indianan yliopistolta, mutta loppujen lopuksi osallistumiseen riittävää rahoitusta ei saatu koottua kasaan eikä Kangasmaa näin päässyt osallistumaan kesäkouluun.236 Rahoituksen puuttumisen lisäksi osallistumista esti myös se,
että Kangasmaan ASLA-stipendiä varten myönnetty viisumi ei mahdollistanut
oleskeluajan pidentämistä Yhdysvalloissa, ja näin ollen Kangasmaa palasi
ASLA-stipendivuotensa jälkeen takaisin Suomeen. Vaikkei Kangasmaa päässyt osallistumaan kesäkouluun Bloomingtonissa, yhteydenotto Sebeokiin ei
kuitenkaan ollut hyödytön, sillä se poiki Kangasmaalle toisenlaisen mahdollisuuden Yhdysvalloissa. Bloomingtoniin toivottiin fennougristiikan opiskelijoiksi myös suomalaisia, joten Sebeok tarjosi Kangasmaalle tämän johdosta
mahdollisuutta tulla opiskelemaan ja työskentelemään Indianan yliopistoon
syksyllä 1952.237
Kangasmaan verkostot Yhdysvalloissa aukenivat vähitellen hänen opettajiensa kautta. Kangasmaa oli Ravilan oppilas, joten Ravilan hyvin tuntevana
Sebeok pystyi saamaan käsityksen Kangasmaan koulutuksesta. Sebeok
kirjoittikin Kangasmaalle ”I would be delighted to have anyone who started
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Kangasmaa – Sebeok 7.5.1952. C264, Box 57, Minn, IUBA.
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Sebeok – Kangasmaa 9.5.1952. C264, Box 57, Minn, IUBA. Kangasmaa – Sebeok, päiväämätön

kirje kesältä 1952. C264, Box 57, Minn, IUBA.
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her studies with him [Ravila] – a guarantee of high quality.”238 Lisäksi Bloomingtoniin vastikään saapunut Alo Raun oli ollut Kangasmaan viron kielen
opettaja Turun yliopistossa 1938–1939, ja opiskelu Blochin oppilaana Yalessa
katsottiin niin ikään meriitiksi.239 Kangasmaan yhteydenotto antoi Sebeokille
harvinaisen mahdollisuuden kiinnittää fennougristiikan koulutusohjelmaan
lahjakas, fennougristiikkaa ja yhdysvaltalaista yliopistomaailmaa tunteva suomalainen opiskelija – olihan opinto-ohjelmaan tavoiteltu alusta saakka myös
suomalaisia opiskelijoita. Niinpä Sebeok tarjosi Kangasmaalle jatko-opiskelupaikkaa Bloomingtonista.240
Kangasmaa hyväksyi Sebeokin tarjouksen, johon kuului opintojen rahoitus
osa-aikaisen suomen kielen opettajan pestin kautta. Opetus oli osa Foreign
Service Instituten241 kieltenopetusta, ja Kangasmaa toimi kurssilla Sebeokin
assistenttina ja informanttina, joten käytännön kielenopetus toimi myös tässä
yhtenä rakennusosana fennougristiikan transatlanttisissa suhteissa. Työsopimus tehtiin ensin lukuvuodeksi 1952–1953, mutta jo vuodenvaihteessa Sebeok
järjesteli Kangasmaalle jatkorahoitusta. Kangasmaa sai Master of Arts -tutkinnon valmiiksi heti ensimmäisen lukuvuoden keväällä 1953, ja Sebeok suositteli
Kangasmaata Graduate Schoolin stipendiaatin saajaksi, jotta tämä voisi jatkaa
opintojaan Bloomingtonissa tohtoriksi asti.242
Maisterintutkintoon kuuluvan opinnäytteen aiheena hänellä oli marin kielen verbijärjestelmä, ja työ julkaistiin vuonna 1960 Indianan yliopiston uralistiikan sarjan ensimmäisessä artikkelikokoelmassa nimellä The so-called past
tenses in Cheremis243. Suomessa Ravila oli aikanaan ehdottanut KangasmaaMinnille väitöskirjan aiheeksi suomen kielen numeruksia, mutta KangasmaaMinn ei pitänyt aiheesta, joten jatko-opiskelupaikka Bloomingtonissa avasi
Kangasmaa-Minnille mahdollisuuden toiseen tutkimusaiheeseen. Uudessa tilanteessa myös Ravila kannusti Kangasmaa-Minniä tutkimaan marin kielen
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Foreign Service Institute oli vuonna 1947 perustettu Yhdysvaltain ulkoministeriön alainen yk-

sikkö, joka koulutti diplomaatteja ja muita valtion virkamiehiä kansainvälisiä tehtäviä varten. Se jatkoi
monin tavoin sodanaikaisen ASTP:n toimintaa, ja yksi sen neljästä koulusta oli School of Languages.
(Leeds-Hurwitz 1990: 264–266.)
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nen työn julkaisemista Sebeok toivoi Kangasmaan vielä tutustuvan komilaisen Boris Serebrennikovin
tutkimukseen aiheesta. Sitä ei kuitenkaan ollut saatavilla Suomessa, jossa Kangasmaa-Minn tuolloin oli,
eikä Serebrennikov ollut vastannut Kangasmaa-Minnin kyselyyn asiasta. Tuolloin, syksyllä 1958, Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli käynnistynyt niin sanottu yöpakkaskriisi, mikä sai Kangasmaa-Minnin
karttamaan yhteyksiä Neuvostoliittoon, ja hän kirjoittikin Sebeokille, kuinka hän mieluummin jättää
paperinsa julkaisematta ja antaa tutkijanmaineensa kärsiä kuin jatkaa viitteen etsimistä, perustelemalla:
”I’m rather scared of dealing with the Russians.” Kangasmaa-Minn – Sebeok 28.10.1958. C264, Box 57,
Minn, IUBA.
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johto-oppia, sillä Ravilan mukaan Suomessa oli pulaa fennougristeista; fennistejä sitä vastoin oli jo riittävästi. (Kytömäki ja Rautala 1988: 304–305.) Indianan yliopisto tarjosi poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet marin kielen
tutkimukseen, mikä kannatti hyödyntää, ja lisäksi englantia osaavalle fennougristille oli Ravilan mukaan tarvetta Suomessa, mikä käy ilmi Sebeokin dekaani Clelandille Kangasmaa-Minnistä kirjoittamasta suosituskirjeestä:
Now Dean Ravila has written urging Miss Kangasmaa to take her doctorate at Indiana University in view of our extraordinary facilities in
Finno-Ugric languages, particularly in Cheremis. While Helsinki is the
leading center in the world for research in the Finno-Ugric field, in
Cheremis we are unique. Ravila felt that Miss Kangasmaa should take
advantage of this fact and write her dissertation on a Cheremic subject, with the use of the informant present on our campus. Ravila
points out that Finnish scholarship in linguistics is steadily converting
in its publication outlets from German to English, and that her country
has vital need of the special skills Miss Kangasmaa could master while
here.244
Indianan yliopiston erityisyys marin kielen tutkimuksessa johtui kampukselle saadusta informantista; vuoden 1952 alussa Yhdysvaltoihin oli saapunut
punaisen armeijan loikkari Ivan Jevski245, joka oli äidinkielinen marin puhuja.
Hänet palkattiin informantiksi Indianan yliopiston marin kielen tutkimusprojektiin, mitä kautta Yhdysvalloissa oli harvinainen tilaisuus päästä elävän aineiston pariin – siihen saakka fennougristiikkaa oli Yhdysvalloissa opiskeltu
pitkälti kirjallisten lähteiden varassa. Tämä mahdollisuus oli sikäli merkittävä,
että syntyperäisen marin puhujan hyödyntäminen oli tuohon aikaan mahdotonta myös Suomessa. Esimerkiksi Paavo Siro, joka oli toiminut aikanaan
myös Sebeokin marin kielen opettajana, ei ollut koskaan kuullut syntyperäistä
marin puhujaa, ja maria opiskeltiin Suomessa 1950-luvulla ”kuin sanskritia”
(Alhoniemi 1996: 444).
Kangasmaa-Minn pääsi jatkamaan jatko-opintojaan Bloomingtonissa, ja jo
kesäkuussa 1953 hänen väitöskirjalleen valittiin ohjausryhmä. Sen puheenjohtajana toimi Sebeok ja muina jäseninä olivat John Lotz, Alo Raun, Harold
Whitehall, Fred W. Householder ja Carl Voegelin sekä vuoden 1953–1954 vieraileva professori, norjalainen Asbjörn Nesheim. Ravilaa haluttiin pyytää ohjausryhmään mukaan kunnianosoituksena ”honoris causa”, mutta aikeen toteutumisesta ei ole varmuutta. Kangasmaan pääaineeksi merkittiin kielitiede
(linguistics), sivuaineiksi fennougristiikka ja englannin kieli.246 KangasmaaMinn osallistui LSA:n järjestämiin Linguistic Institute -kesäkouluihin vuonna
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Suullisessa loppukokeessa syksyllä 1954 Lotzin ja Nesheimin sijaisina toimivat Harry Velten ja

Edward Stankiewicz. Final examination 27.9.1954. C264, Box 57, Minn, IUBA.
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1953, jolloin se järjestettiin toistamiseen Indianassa, sekä kesällä 1954 Chicagossa.247 Kangasmaan mukaan näistä ensimmäinen oli hänelle sikäli merkittävä, että kesäkoulussa opettanut John Lotz sai hänet pohtimaan suomalaisugrilaisten kielten derivaatiota uudella tavalla (Kangasmaa-Minn 1991: 195).
Kangasmaa-Minn teki marin kielen derivaatiota käsittelevän väitöskirjansa
nopeasti, ja käsikirjoitus oli valmis jo kesällä 1954, mutta hallinnollisten viivästysten vuoksi hän otti tutkintonsa virallisesti ulos vasta keväällä 1955. Väitöskirja ilmestyi painettuna vuonna 1956 projektin marin kieltä käsittelevässä
sarjassa nimellä Studies in Cheremis 4: Derivation.
Tohtorin tutkinnon saatuaan Kangasmaa-Minn vietti Bloomingtonissa
vielä kaksi lukuvuotta. Vuoden 1954–1955 hän toimi Indianan yliopiston tutkimuskeskuksessa Research Center in Anthropology, Folklore, and Linguistics
nimikkeellä Research Associate, ja seuraavan lukuvuoden hän käänsi uralistiikan klassikkoja Human Relations Area Files -organisaation248 sponsoroimassa hankkeessa.249 Kevätlukukauden 1956 jälkeen Kangasmaa-Minnin työt
Indianassa kuitenkin päättyivät, joten hän palasi kesällä Suomeen odottaessa
toista lastaan. Suomeen palattuaan Kangasmaa-Minn näki ilmoituksen Turun
yliopiston suomen kielen lehtorin virasta, jota hän empimisen jälkeen päätti
hakea (Kytömäki ja Rautala 1988: 307) – tuosta lehtoraatista tuli KangasmaaMinnille pitkäaikainen. Lähtö Yhdysvalloista ei kuitenkaan ollut lopullinen,
sillä Kangasmaa-Minn vieraili Bloomingtonissa jälleen lukuvuonna 1960–
1961.
Thomas Sebeok ja Alo Raun viettivät molemmat sapattivuotta lukuvuonna
1960–1961, jonka Raun käytti ASLA-Fulbright-stipendiaattina Suomessa250 ja
Sebeok vierailijana Kaliforniassa Stanfordin yliopiston tutkimuskeskuksessa
Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences. Kun kampukselle näin
jäi vain Felix Oinas vastaamaan uralistiikan opetuksesta ja opetusohjelman
johtamisesta, henkilökuntavajeeseen tarvittiin paikkaamista, ja Sebeok alkoi
etsiä sopivaa suomalaista fennougristia vierailijaksi, mutta tämä osoittautui
yllättävän vaikeaksi.251 Tehtävään palkattiin lopulta Kangasmaa-Minn, mutta
hän ei suinkaan ollut Sebeokin ensimmäinen vaihtoehto, vaan häneen päädyttiin vasta, kun muiden ehdokkaiden saaminen kampukselle oli osoittautunut
mahdottomaksi.
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nisaatio, jonka tehtävänä on lisätä ymmärrystä kulttuurisesta diversiteetistä.
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teestä, ja luentojen pohjalta ilmestyi SKS:n julkaisemana Johdatusta strukturaalikielitieteeseen (1963).
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Kutsu lähetettiin ensin marraskuussa 1959 Aulis J. Joelle, joka oli lukuvuoden 1959–1960 ajan Göttingenin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen vieraileva professori.252 Kutsukirje on lähetetty Joen Suomen-osoitteeseen, mikä antaa ymmärtää, ettei Sebeok välttämättä ole tiennyt Joen olevan tuolloin Göttingenissä. Joki vastasi Sebeokille sähkeellä, jossa hän kieltäytyi kutsusta, mutta sähkeiden lyhyyden vuoksi siinä ei ole perusteluita kielteiselle päätökselle.253 Joen kieltäytymisen jälkeen Sebeok lähestyi asiassa joulukuussa 1959 Lauri Postia. Sebeokin mukaan syy kutsun lähettämisestä ensin
Joelle oli se, että yliopisto toivoi ohjelman olevan mahdollisimman monipuolinen ja siksi vierailijoissakin haluttiin suosia uusia nimiä. Joen ensisijaisuudesta huolimatta Posti oli kuitenkin Sebeokin mukaan ollut laitoksen henkilökunnan yksimielinen suosikki.254 Kosiskelevasta tarjouksesta huolimatta
myös Posti kieltäytyi tehtävästä, koska hän oli saanut kolmen vuoden tutkimusrahoituksen, ja sen ehdot estävät opetustehtävien vastaanottamisen ulkomailta.255 Postin jälkeen tehtävää tarjottiin vielä Helsingin yliopiston vastavalitulle suomalaisen filologian apulaisprofessori Aimo Turuselle, mutta myös
hän kieltäytyi siitä.256
Helmikuun lopussa 1960 Sebeok kääntyi asiassa Ravilan puoleen ja kysyi
tältä ehdotuksia vierailijoiksi. Ottaen huomioon, että tehtävään valittiin lopulta nainen, Sebeokin muotoilu toivotusta ehdokkaasta asettuu jokseenkin
ironiseen valoon: ”Apart from the man’s scholarly standing in Uralic studies,
the only relevant consideration is that he must speak English fluently”. 257 Olkoonkin, että fennougristinaisia ei tuolloin vielä juurikaan ollut, pronominivalinta kertoo myös asenteista ja odotushorisontista; olihan Kangasmaa-Minn
ollut Bloomingtonissa jo aiemmin ja todistanut pätevyytensä Sebeokille. Ravilakaan ei ehdottanut Sebeokille Kangasmaa-Minniä, vaikka hän muissa tilanteissa olikin rohkaissut Kangasmaa-Minniä ja edistänyt tämän uraa. Kun Joki,
Posti ja Turunen olivat kaikki vuorollaan kieltäytyneet tehtävästä, Ravilalla ei
heidän jälkeen ollut ehdottaa toista vierailijaa edes miehistä, ja Turusen kieltäytyminen olikin Ravilan mukaan harmillista, koska tämä olisi hänen mielestään ollut tehtävään kaikin puolin sopiva: ”Turunen had been a remarkable
representative because of his charming personality and his teaching abilities.”258 Maaliskuussa 1960 Sebeok tarjosi paikkaa vihdoin Kangasmaa-Minnille, kun muut ehdokasvaihtoehdot olivat ilmeisesti lopussa. KangasmaaMinn otti tarjouksen vastaan, mutta hänen vastauksestaan kuultaa, kuinka
hän on itsekin omaksunut aikakauden ajatuksen siitä, ettei hän ole tehtävään
sopivin:
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I know that I’m not a very representative person to come over from
Finland, but I’m not so modest that I wouldn’t consider myself capable
of handling the courses in question.259
Kangasmaa-Minn oli siis miehistä koostuneen listan loppupuolella ehdokkaana, joten on kiinnostavaa, että esittäessään dekaani Ashtonille Kangasmaa-Minnin nimittämisestä vierailijaksi Sebeok nosti juuri sukupuolen osoitukseksi Kangasmaa-Minnin pätevyydestä. Sebeokin sanoin Kangasmaa-Minnin lehtoraatti Suomessa oli nimittäin merkillepantavaa juuri siksi, että
yleensä viranhauissa suosittiin miehiä: ”her postition is the more remarkable
one since, other things being equal, men rather than women tend to be favored
in competitions.”260 Tämän toimintatavan yleisyyden vahvisti näin myös Sebeok itse oman ehdokasasettelunsa kautta.
Vierailutarjouksessa huomio kiinnittyy myös siihen, että tehtävää tarjottiin
miehille ja naisille eri tasoisena ja eri palkalla. Postille ja Joelle (ja oletettavasti
myös Turuselle) tehtävää tarjottiin täytenä vierailuprofessuurina, jonka
palkka olisi ollut 10 000 dollaria.261 Kangasmaa-Minnille sen sijaan pestiä tarjottiin tittelillä ”Visiting assistant professor in Uralic studies”, jonka palkkana
oli 7 500 dollaria.262 Erot tittelissä ja palkassa selittynevät ainakin osittain ehdokkaiden erilaisilla positioilla Suomessa, mutta aineistosta käy toisaalta ilmi
myös sisällöllisiä eroja, sillä miespuolisille ehdokkaille tarjottiin pakollisten
kurssien lisäksi opetettavaksi yhtä kurssia, joka olisi aiheeltaan vierailijan vapaasti määriteltävissä, kun taas Kangasmaa-Minnille annettiin opetettavaksi
ennalta määrätty kurssivalikoima.263 Perheellisenä naisena vierailuprofessuurin vastaanottaminen ulkomailta merkitsi myös toisenlaisia järjestelyitä kuin
miehillä, sillä vaikka kaikki Yhdysvalloissa vierailleet suomalaiset olivat perheellisiä, Postilla, Ravilalla ja Kiparskyllä oli matkalla mukanaan vaimo hoitamassa perheen lapsia. Kangasmaa-Minn joutui miettimään toisenlaisia ratkaisuja, sillä vuonna 1960–1961, jonka hän hoiti vierailuprofessuuria, hänen miehensä Hokee Minn oli Münchenissa. Lastenhoito järjestyi lopulta siten, että
Kangasmaa-Minnin äiti lähti mukaan Yhdysvaltoihin hoitamaan perheen lapsia. Kangasmaa-Minn totesikin myöhemmin, että koska hänellä ei perheestä
huolehtimisen vuoksi ollut aikaa keskittyä rauhassa tutkimukseen ja opiskeluun, hänen täytyi tutkimuksissaan ikään kuin etsiä oikoteitä ja luottaa intuitioonsa (Kangasmaa-Minn 1991: 193).
Bloomingtonissa vietetyn lukuvuoden aikana Kangasmaa-Minnillä oli jälleen aikaa tutkimustyölle toisin kuin Suomessa, jossa suomen kielen lehto-

259

Kangasmaa-Minn – Sebeok 24.3.1960. C264, Box 57, Minn, IUBA.

260

Sebeok – Ashton 19.4.1960. C264, Box 57, Minn, IUBA.

261

Sebeok – Joki 23.11.1959. C264, Box 47, Joki, IUBA. Sebeok – Posti 18.12.1959. C264, IUBA.

262

Sebeok – Kangasmaa-Minn 10.3.1960. C264, Box 57, Minn, IUBA.

263

Sebeok – Joki 23.11.1959. C264, Box 47, Joki, IUBA. Sebeok – Posti 18.12.1959. C264, IUBA.

Sebeok – Kangasmaa-Minn 10.3.1960. C264, Box 57, Minn, IUBA.

141

Vierailevien professorien monta erilaista polkua Yhdysvaltoihin

raattiin kuuluva laaja opetusvelvollisuus vei suurimman osan ajasta. Bloomingtonissa Kangasmaa-Minn keskittyi erityisesti genetiivin tutkimiseen.
Kangasmaa-Minn itse kuvailee toista matkaansa Yhdysvaltoihin seuraavasti:
Saavuin Amerikkaan, tarkemmin sanoen Indianan yliopistoon uudestaan vierailijana puolisen vuosikymmentä ensimmäisen lähtöni jälkeen. Puhdas strukturalismi oli väistymässä, Noam Chomsky oli paria
vuotta aikaisemmin julkaissut transformaatioteorian perusteoksen
”Syntactic Structures”, joka nimestään huolimatta avasi näkymiä ohi
kaava- ja käsitetiheikön. Kävin genetiivini kimppuun, koska tuntui
ettei minulla enää koskaan olisi siihen aikaa ja tilaisuutta leipätyöni
ohella. Tuntui myös että sain tuntuman transformaatioteorian periaatteisiin, vaikka tähän päivään asti ”optionaalinen transformaatio”
on tuottanut minulle tunnistamisvaikeuksia.
(Kangasmaa-Minn 1999: 25.)

Genetiivin tutkimukseen käytetty aika Bloomingtonissa oli sikäli merkityksellistä Kangasmaa-Minnin uran kannalta, että hän laati tuon tutkimuksen pohjalta toisen väitöskirjansa, tällä kertaa Suomeen. Muiden töiden ohessa ilman
virkavapautta tai apurahaa valmistunut The Syntactical distribution of the
Cheremis genitive I ilmestyi vuonna 1966 (Kytömäki ja Rautala 1988: 307).
Vaikka Kangasmaa-Minn ei ollut ensimmäinen vaihtoehto vierailijaksi
Bloomingtoniin tuona lukuvuonna, epäsopiva hän ei millään muotoa ollut.
Päinvastoin, ja vuoden loppupuolella hän saikin uuden työtarjouksen. Tuohon
aikaan suomen ja sukukielten opetus Yhdysvalloissa laajeni muihinkin yliopistoihin, joten kun Kalifornian yliopisto Los Angelesissa (UCLA) aloitti seuraavana vuonna suomen kielen ja kulttuurin opetuksen, se pyysi KangasmaaMinniä opettamaan suomea ja fennougristiikkaa ensimmäiseksi vuodeksi.
Kangasmaa-Minn oli halukas vastaanottamaan työn, mutta koska tarjous tuli
vain kolme viikkoa ennen hänen paluutaan Suomeen, hänelle ei jäänyt riittävästi aikaa seuraavan vuoden asioiden uudelleen järjestelyä varten ja siksi hän
joutui kieltäytymään tehtävästä.264 Suomen kielen ja kulttuurin opetus alkoi
UCLA:ssa Ford-säätiön rahoituksella keväällä 1962, ja ensimmäiseksi vierailevaksi professoriksi tuli folkloristi ja uskontotieteilijä Lauri Honko (Tolvanen
ja Virtaranta 1971: 133). Kangasmaa-Minn olisi ollut halukas tehtävään seuraavaksi vuodeksi, johon mennessä hänellä olisi ollut aikaa hoitaa vierailun
vaatimat käytännön järjestelyt, mutta tehtävä ei silloin ollut auki, sillä Honko
vietti Kaliforniassa myös lukuvuoden 1962–1963.265
Tarkasteltaessa Kangasmaa-Minnin aikaa Yhdysvalloissa voi arvioida, että
kaiken kaikkiaan Yhdysvaltain-kokemuksilla oli häneen todennäköisesti suurempi vaikutus kuin muihin vierailijoihin, koska Kangasmaa-Minnin ensim-
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mäiset vuodet Yhdysvalloissa sijoittuvat aikaan, jolloin hän vasta aloitti tutkijanuraansa. Niinpä Bloomingtonin-kokemusten kautta hän löysi tutkimusaiheensa ja erikoistumisalansa, marin kielen, ja Bloomingtonissa hän myös suoritti ensimmäisen tohtorin tutkintonsa. Yhdysvaltalaisen koulutuksen satoa
oli myös syvällinen perehtyneisyys strukturalistiseen kielitieteeseen ja mahdollisuuksiin soveltaa sitä suomalais-ugrilaisiin kieliin. Suomessa Kangasmaa-Minnillä olisi kenties ollut suurempi paine sopeutua rooliin, jonka hän
koki hänelle lankeavan: seurata ”etevien miesten jälkiä” (Kytömäki ja Rautala
1988: 304). Yhdysvaltojen tarjoama uusi ja vieras toimintaympäristö todennäköisesti antoi Kangasmaa-Minnille mahdollisuuden toimia vapaana kotiympäristön toimintamalleista. Suomessa Kangasmaa-Minn tuskin myöskään
olisi tullut erikoistuneeksi marin kieleen, sillä tähän valintaan vaikutti nimenomaan Bloomingtonissa ollut informantti; Suomessa mariin erikoistuminen
olisi tarkoittanut vanhojen aineistokokoelmien toimittamista. Kokemuksistaan Yhdysvalloissa Kangasmaa-Minn kirjoitti Ravilan tavoin suomalaiselle
yleisölle. Suomalaisessa Suomessa ilmestyi hänen kirjoituksensa ”Amerikan
kielitieteen teoriaa ja käytäntöä” (1959), jossa hän kuvailee yhdysvaltalaisen
lingvistiikan teorioita, opetusmenetelmiä ja intiaanikielten tutkimusta omien
kokemustensa kautta.

5.6 YHTEENVETOA
Yhdysvaltalainen fennougristiikka keskittyi pitkälti Indianan yliopistoon
Bloomingtonissa ja Columbia-yliopistoon New Yorkissa, mutta vierailevien
tutkijoiden perinne syntyi Indianaan Columbiaa aikaisemmin. Indianan yliopisto kutsui vuonna 1947 perustetun fennougristisen koulutusohjelman puitteissa Bloomingtonin-kampukselle vuosittain eurooppalaisia tutkijoita, joista
merkittävä joukko oli suomalaisia. Eurooppalaisen tutkijan saaminen vierailijaksi Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan jälkeen ei kuitenkaan ollut yksinkertaista, vaan kyseessä oli monivaiheinen ja usein vaikeakin prosessi. Jo sopivan ehdokaslistan laatimisessa oli etenkin alkuvuosina haasteita, mihin vaikutti osaltaan se, ettei kielitieteellinen vuorovaikutus mantereiden välillä ollut
erityisen vilkasta. Näin ollen yhdysvaltalaisten täytyi usein etsiä ehdokkaita
henkilökohtaisten suhteidensa ulkopuolelta, ja siksi ehdokkaiden valinnassa
hyödynnettiin laajasti toisen käden arvioita sekä emigranteilta että muutoin
eurooppalaisia tuntevilta tutkijoilta. Arvioita kysyttiin niin tutkimussuuntauksesta, poliittisista mieltymyksistä kuin luonteestakin.
Sopivan ehdokaskaartin haarukoinnin jälkeen täytyi selvittää, kenellä oli
halua ja valmiuksia lähteä Yhdysvaltoihin. Tähän selvitystyöhön kuului esimerkiksi riittävän englannin kielen taidon varmistaminen. Juuri kielitaito oli
merkittävä tekijä vaihtojen järjestymisessä, koska vierailijan tuli osata englantia niin hyvin, että hän pystyi opettamaan englanniksi. Nykypäivän perspektiivistä on syytä muistaa, että tuona aikana englannin osaaminen oli Suomessa
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ja Euroopassa ylipäätään vielä melko harvinaista, ja varsinkin fennougristiikan kansainvälinen kieli oli saksa. Kielitaidon puutteesta tuli vierailun este
esimerkiksi Kustaa Vilkunalla, jota Sebeok oli harkinnut pyytävänsä vierailijaksi. Hänen kysyessä asiaan mielipidettä Lauri Postilta tämä vastasi:
Concerning your questions about Vilkuna it may be enough to say that
he does not speak English at all. Therefore, excellent though he is in all
other respects, he of course could not come into consideration for a visiting professorship.266
Merkitystä oli myös kutsun ajoituksella, sillä vierailun vaatimat käytännön
järjestelyt kotimaassa sijaisuuksineen vaativat aikaa, minkä vuoksi esimerkiksi Eeva Kangasmaa-Minn ei voinut vastata myöntyvästi UCLA:n kutsuun.
Toisaalta lähtömahdollisuuksiin vaikuttivat myös viranhaut ja tutkimusrahoitukset Suomessa, sillä harva oli halukas hakemaan virkavapautta heti kautensa aluksi, ja esimerkiksi Postin saama tutkimusrahoitus esti hänen lähtönsä
Yhdysvaltoihin lukuvuodeksi 1960–1961.
Vierailijan valinnassa merkitystä oli myös kansallisuudella ja aatteellisuudella, sillä Indianassa pyrittiin toisaalta monipuoliseen edustukseen mutta yhtäaikaisesti haluttiin välttää ennalta arvattavia poliittisia hankaluuksia, joita
olisi saattanut syntyä joidenkin vierailujen järjestämisessä. Esimerkiksi unkarilaisten ja virolaisten osalta oli huoli siitä, että vierailu Yhdysvalloissa saattaisi aiheuttaa heille ongelmia heidän palatessaan kotimaahansa. Lisäksi sellaiset tutkijat, joilla tiedettiin olevan kommunistisympatioita, olivat luonnollisesti mahdoton vaihtoehto vierailijoiksi kylmän sodan Yhdysvalloissa, minkä
vuoksi jo ehdokasasettelua tehdessä pyrittiin selvittämään kunkin ehdokkaan
poliittista suuntausta. Niin ikään vaikutusta oli Yhdysvaltojen kylmän sodan
aikana kiristyneellä maahantulolupien myöntöpolitiikalla, joka saattoi hankaloittaa vierailujen järjestämistä myös silloin, kun muut asiat olivat järjestyksessä. Esimerkiksi viisumin saaminen saattoi vaikeuttaa, siirtää tai estää suunnitellun vierailun, kuten kävi Valentin Kiparskyn tapauksessa.
Mielenkiintoisella tavalla vierailuissa nousee esiin yhdysvaltalaista kielitiedettä tuolloin dominoineen strukturalismin vastakkainasettelu eurooppalaisen fennougristiikan historiallis-vertailevan perinteen kanssa, sillä olihan ilmeistä, että juuri tuon perinteen vuoksi suuri osa vierailijoista edustaisi diakronista kielitiedettä. Niinpä asian tiimoilta nousseeseen keskusteluun vaikuttaisikin liittyneen paljon myös yleinen asennoituminen yhdysvaltalaiseen kielitieteeseen sekä tutkijoiden luonteet ja heidän välisensä henkilökemiat. Koska
fennougristiikka Indianan yliopistossa henkilöityi pitkälti Sebeokiin, vierailijoiden ja hänen välinen suhteensa ei voinut olla vaikuttamatta osaltaan vierailun onnistumiseen.267 Tutkittavan kauden aikana strukturalismin merkitys
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Posti – Sebeok 12.6.1950. C264, Box 70, Posti, IUBA.
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Lähteiden perusteella Sebeokista piirtyy kuva paitsi lahjakkaana ja aikaansaavana, myös voima-

kaspersoonaisena tutkijana. Ilmeisesti myöskään Sebeokin ja Bergslandin välit eivät olleet ongelmatto-
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yhdysvaltalaisessa fennougristiikassa korostui, kun ala kehittyi ja organisoitui
voimakkaammin. Hovdhaugen ym. (2000: 386) pitävät Bloomingtonin vaikutusta pohjoismaisen fennougristiikan menetelmien monipuolistamisessa merkittävänä.
Fennougristiikan institutionaalinen kehitys Yhdysvalloissa näkyy luonnollisesti myös vierailuissa. Tutkimuksen painopisteen vaihtelu toisaalta kielitieteen ja aluetutkimuksen välillä ja toisaalta erilaisten maantieteellisten rajausten vuoksi heijastui niin vierailijoiden titteleihin kuin ehdokasasetteluun ylipäätään, joka vaihteli eri vuosina suurestikin. Vierailujen vaatimien institutionaalisten rakenteiden vuoksi vierailut keskittyivät pitkään pääosin Indianan
yliopistoon. Yhdysvaltalaisen fennougristiikan kannalta keskeiseen Columbiayliopistoon ei muodostunut yhtä varhain vierailevien tutkijoiden perinnettä
kuin Indianaan – esimerkiksi Ravilan vierailu Columbiaan tapahtui vasta
vuonna 1962, kun Indianassa vierailut alkoivat jo 1940-luvun toisella puoliskolla. Columbia-yliopistossa hyödynnettiin kuitenkin Indianan yliopiston kutsuja niin, että vierailija pyydettiin usein luennoimaan myös New Yorkissa.
Bloomingtonissa vierailleet suomalaiset Lauri Posti, Paavo Ravila, Valentin
Kiparsky ja Eeva Kangasmaa-Minn olivat kukin osa fennougristiikan transatlanttista suhdeverkostoa. He loivat suhteen Indianan yliopistoon ja sen henkilökuntaan ja tutustuivat yhdysvaltalaiseen yliopistomaailmaan, ja heistä
Suomi sai joukon kielitieteilijöitä, joka osasi hyvin englantia ja tunsi yhdysvaltalaisen yliopistokulttuurin. Suomen tiedemaailman pienten piirien vuoksi he
tunsivat toisensa, mutta on kuitenkin tärkeää huomata, ettei heidän voi katsoa
muodostavan keskenään yhtenäistä ryhmää, vaan kukin heistä on toiminut
hyvin erilaisista lähtökohdista käsin ja näin myös vierailut ja niiden anti olivat
kullakin omanlaisensa. Yhtenä vierailuja yhdistävänä tekijänä on LSA ja sen
järjestämä kesäkoulu, johon he kaikki osallistuivat. Tätä kautta suomalaisilla
vierailijoilla oli mahdollisuus verkostoitua, laajentaa kokemustaan Bloomingtonin ulkopuolelle ja saada kattava käsitys yhdysvaltalaisen kielitieteen ajankohtaisista teorioista ja tutkimuksen painopisteistä.

mat; tämänsuuntaisesti heitä kuvailee ohimennen Jacob Mey uraansa käsittelevässä haastattelussa (Fraser ja Turner 2009: 561, alaviite 82), joskin lähteeseen on syytä suhtautua varauksella jo siksi, että haastattelun ajallinen etäisyys tapahtumiin on pitkä.
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SUOMALAISESTA
FENNOUGRISTIIKASTA
YHDYSVALTALAISEEN URALISTIIKKAAN
Tässä luvussa palaan omissa alaluvuissaan johdannossa esittelemääni kolmeen teemaan, jotka ovat kulkeneet eri tavoin mukana läpi työn. Luvun tarkoituksena on koota yhteen työssä aiemmin esille tulleita näkökohta ja valottaa niitä eri suunnasta sekä paikoin irrottautua pohtimaan teemoja myös laajemmasta näkökulmasta. Erittelen ensin fennougristiikan kehitystä tieteenalana Yhdysvalloissa, sen jälkeen pohdin kansallisen ja kansainvälisen rajankäyntiä tieteessä erityisesti Suomen näkökulmasta ja lopuksi tarkastelen tiedesuhteisiin tutkitulla kaudella vaikuttaneita edisteitä ja hidasteita niin tieteen sisältä kuin sen ulkopuolelta.

6.1 MUUTTUVA FENNOUGRISTIIKKA
JA SEN LÄHITIETEET YHDYSVALLOISSA
Tämän tutkimuksen keskiössä on useita keskenään vaihtelevassa määrin limittyviä tieteenaloja ja niiden nimityksiä; näihin kuuluvat fennougristiikka,
uralistiikka, fennistiikka, altaistiikka ja yleinen kielitiede sekä monessa suhteessa myös slavistiikka. Alojen keskinäisten suhteiden pohtiminen on osa yhdysvaltalaisen fennougristiikan hahmottamista: Mitkä alat ovat milloinkin olleet fennougristiikan lähitieteitä ja minkälaisten alojen kanssa fennougristiikka on liitetty yhteen hallinnollisesti? Mitkä seikat tähän ovat vaikuttaneet
Yhdysvalloissa, ja miten tilanne vertautuu Suomeen? Vaikka yhdysvaltalaisia
tutkijoita ohjasi lingvistinen tiedonintressi, hallinnollisten lähitieteiden valikoitumiseen vaikuttivat myös tieteenulkoiset syyt. Yhdysvaltalaisen fennougristiikan luonteen ja motivaation erilaisuus suhteessa Suomen fennougristiikkaan on merkityksellistä, kun pyritään ymmärtämään niitä taustoja, joista käsin suhteita kummassakin maassa luotiin ja ylläpidettiin. Erittelen alla kootusti yhdysvaltalaiseen fennougristiikkaan ajan saatossa liittyneitä lähitieteitä
ja vertaan tilannetta kunkin alan osalta Suomeen. Lopuksi päätän tarkastelun
fennougristiikan ja fennistiikan väliseen suhteeseen.
Karkeasti ottaen voidaan todeta, että 1900-luvun alussa Yhdysvalloissa ei
ollut olemassa fennougristiikkaa tieteenalana, jos käytännönläheisiin tarkoituksiin annettua suomen (tai viron ja unkarin) kielen opetusta ei oteta lukuun.
Maassa harjoitettu kielitiede keskittyi ensisijaisesti indoeurooppalaisten valtakielten ja niiden kirjallisuuden tutkimukseen, kuten englantilaiseen ja ranskalaiseen filologiaan, sekä toisaalta Yhdysvaltojen intiaanikielten tutkimukseen. Omaa fennougristista tutkimusta Yhdysvalloissa ei yksittäisiä poikkeuk-
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sia lukuun ottamatta ollut, mutta lainasanatutkimuksen kautta fennougristiikka tuli mainituksi germanistiikassa ja typologisen tutkimuksen kautta vertailevassa indoeuropeistiikassa. Esimerkiksi Leonard Bloomfield mainitsee
suomalais-ugrilaiset kielet klassikkoteoksessaan Language (1933) juuri lainasanatutkimuksen yhteydessä ja viittaa muiden muassa E. N. Setälän, Björn
Collinderin ja K. B. Wiklundin julkaisuihin. Yhdysvalloista katsoen fennougristiikka oli siis 1900-luvun alussa lähinnä Euroopassa tutkittu ala eikä se näin
vaatinut tarkkaa määritelmää. Näin ollen käsitteen fennougristiikka voi ajatella tuolloin merkinneen Yhdysvalloissa jotakuinkin ’suomalais-ugrilaisiin
kieliin kohdistuvaa tutkimusta, jota harjoitetaan pääosin Euroopassa’.
Kun fennougristiikkaa alettiin toisen maailmansodan jälkeen harjoittaa
myös Yhdysvalloissa, samalla muuttui myös se, miten ala nähtiin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltalaiseen fennougristiikkaan vaikuttivat toisaalta yleiset kielitieteelliset virtaukset maassa mutta myös alan syntyhistoria, joka kytkeytyi
toisen maailmansodan aikaiseen kielikoulutukseen. ”Armeijan metodina” tunnetuksi tullut kielenopetuksen menetelmä vahvisti synkronista lähestymistapaa kieleen ja lujitti osaltaan strukturalistisen teorian suosiota; nämä näkökulmat olivat tätä kautta alusta saakka osa yhdysvaltalaista fennougristiikkaa.
Eurooppalaisen fennougristiikan perinteisesti diakroninen lähestymistapa
vaihtui Yhdysvalloissa synkroniseen tutkimusotteeseen, mutta muutos korostui vasta vähitellen. Vielä vuonna 1944 Sebeok kuvaili ajatustaan mahdollisesta fennougristiikan tutkimuskeskuksesta Yhdysvalloissa ja sen tutkimusotteesta tuomalla esiin sekä synkronisen että diakronisen tutkimuksen (”serious
study of Finno-Ugric languages, synchronically and diachronically”), mutta
tutkitun ajanjakson edetessä nämä lähestymistavat alkavat näkyä keinona
erottaa eurooppalaista ja yhdysvaltalaista tutkimusta toisistaan. 268
Kun fennougristiikka alkoi saada institutionaalista jalansijaa Yhdysvalloissa, siihen alettiin viitata yhä useammin nimellä uralistiikka (”Uralic Studies”, ”Uralistics”). Nimenvaihdos on kiinnostava, sillä alaa oli ympäri maailman totunnaisesti kutsuttu fennougristiikaksi – Suomen ulkopuolella saman
sanan omankielisillä varianteilla. Myös Yhdysvalloissa käytettiin nimitystä
”Finno-Ugric Studies”269 ennen voimakkaampaa institutionaalista vakiintumista. Miksi Yhdysvalloissa sitten päädyttiin käyttämään alasta nimeä uralistiikka? Yksi syy oli uralistiikan liittäminen yhteen altaistiikan kanssa, mihin
palaan alempana, mutta lisäksi asiaan on todennäköisesti vaikuttanut halu
erottautua eri nimityksen avulla perinteisestä eurooppalaisesta historiallisvertailevasta fennougristiikasta ja korostaa yhdysvaltalaista strukturalistista
lähestymistapaa. Tämänsuuntaisesti nimitysten eroja kuvailee Péter Domokos
(1978) artikkelissaan, jonka hän on suunnannut uralistiikkaa tuntemattomille
tutkijoille. Siinä hän luonnehtii fennougristiikan ja uralistiikan eroa seuraa-
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Sebeok – Hall 24.2.1944. C264, Box 36, Hall, IUBA.
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Yhtä lailla käytössä olivat sen variantit ”Finno-Ugristics” ja ”Finno-Ugric Linguistics” sekä muo-

dot ”Fenno” ja ”Ugrian”.
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vasti: ”The difference perhaps lies in the fact that Finno-Ugrian studies is generally used to mean the study of Finno-Ugrian comparative linguistics, while
Uralic studies has become a more complex concept covering a composite science with a more modern perspective.” Oman, yhdysvaltalaisen lähestymistavan270 korostaminen näkyy myös Indianan yliopiston vuonna 1960 perustaman uralistiikan julkaisusarjan ensimmäisen teoksen leimallisessa nimessä
American Studies in Uralic languages.
Modernin, yhdysvaltalaisen uralistiikan korostamisen suhteessa perinteiseen, eurooppalaiseen fennougristiikkaan voi ajatella motivoituneen myös sitä
kautta, että yhdysvaltalaisen fennougristiikan olisi pohjimmiltaan ollut vaikea
kilpailla historiallis-vertailevassa tutkimuksessa Euroopan fennougrististen
keskusten pitkien perinteiden, laajojen aineistojen sekä osaamisen ja kirjallisuuden kanssa. Tässä mielessä strukturalistisen lähestymistavan soveltaminen ja sen korostaminen Yhdysvalloissa oli tärkeää myös alan menestymisen
kannalta. Myös Suomessa näkyy ajatus nimityksen ”fennougristiikka” perinteisyydestä, mutta täällä perinteisyys on ollut kääntäen juuri nimen käyttöä
perusteleva syy. Esimerkiksi samojedologi Aulis J. Joki oli aikanaan sitä
mieltä, että Helsingin yliopiston oppiaineen suomalais-ugrilainen kielitiede
nimi tulisi olla uralistiikka, jotta samojedikielet tulisivat paremmin huomioiduiksi, mutta nimenvaihdokseen ei ryhdytty nimenomaan sen vuoksi, että nimenä uralistiikka olisi ”poikennut liian paljon perinteestä” (Tanner 2007:
196). Myös Janhunen (1996: 8) tuo esiin, että ala tunnetaan sekä tiedeyhteisössä että sen ulkopuolella uralistiikkaa paremmin fennougristiikkana, mistä
syystä jälkimmäinen nimi on jäänyt käyttöön.
Yhdysvaltalaista fennougristiikkaa ohjasi omalta osaltaan myös alan hahmottuminen aluetutkimuksen kautta, mikä toi sen hallinnolliseen läheisyyteen sekä muiden kielten tutkimusta mutta myös muita kuin kielitieteellisiä
aloja. Erityisesti vuoden 1958 National Defense Education Act -laki vahvisti
aluetutkimusta ohjaamalla rahoitusta aluetutkimuskeskusten perustamiseen.
Myös Bloomingtoniin suunniteltu Suomen-oppituoli oli luonteeltaan
alueorientoitunut, sillä sen aloiksi kaavailtiin nimenomaan Suomeen liittyviä
kansallisesti painottuneita humanistisia tutkimusaloja. Aluetutkimus muistuttaakin monin tavoin Suomessa harjoitettuja kansallisia tieteitä. Vaikka
orientaatio oli erilainen siinä suhteessa, että Yhdysvalloissa tutkimus kohdistui vieraaseen ja Suomessa omaan ja kotoperäiseen, kummassakin kohteena
on alueellisesti ja kansallisesti määrittyvä tutkimusobjekti. Aluetutkimuksesta
onkin käytetty osuvaa kuvausta ”national studies by non-nationals”. Oleellisena erona on kuitenkin se, että Suomessa pitkäperinteinen fennougristiikka
ei vaatinut olemassaolonsa jatkuvaa perustelua, kun taas Yhdysvalloissa ala oli
uusi, vieras ja pieni, joten sillä oli suurempi paine todistaa itsensä – samalla
se oli myös alttiimpi erilaisille asennemuutoksille, mikä näkyy siinä, miten
270

Maan tutkijoiden halu korostaa yhdysvaltalaisen kielitieteen itsenäisyyttä suhteessa eurooppa-

laiseen tutkimukseen yleisemminkin syntyi jo 1920-luvulla, kauan ennen kuin teoriapohjat varsinaisesti
erosivat tässä määrin toisistaan, kuten Jospeh (2002: 16) huomauttaa.
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aluetutkimuksen maantieteelliset rajaukset toivat fennougristiikan lähipiiriin
ensin slaavilaisten ja sitten altailaisten kielten tutkimuksen.
Fennougristiikka tuli Yhdysvalloissa etenkin alkuvuosinaan liitetyksi usein
aluetutkimuksen maantieteellisen rajauksen vuoksi Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton tai Venäjän tutkimuksen yhteyteen, jonka asema vahvistui toisen maailmansodan ja kylmän sodan myötä. Neuvostoliittoon keskittyvät aluetutkimuskeskukset painottuivat kuitenkin enimmäkseen slavistiikan tutkimukseen
niin, että Neuvostoliiton alueella ja sen lähipiirissä sijaitsevat ei-slaavilaiset
kansat jäivät usein tämän suuremman tutkimusalan varjoon. Näin ollen slavistiikan ja fennougristiikan suhde ei niinkään ollut kielitieteellisesti vaan
maantieteellisesti määrittynyt ja fennougristiikan kannalta jokseenkin epäedullinen. Suomessa fennougristiikan ja slavistiikan välinen historia oli luonnollisesti pidempi ja rakentunut täysin erilaisista lähtökohdista; täällä alat liittyivät toisiinsa erityisesti lainasanatutkimuksen271 kautta. Monet suomalaiset
slavistit olivat opiskelleet myös fennougristiikkaa ja kontribuoivat säännöllisesti myös suomensukuisten kielten tutkimuksen alalla, mikä osaltaan lisäsi
yhteyksiä Suomen slavistien ja fennougristien välillä. Siinä missä Yhdysvalloissa fennougristiikka oli jäädä slavistiikan varjoon, Suomessa asetelma oli
siinä suhteessa päinvastainen, että slaavilaisia kieliä tarkasteltiin monesti
juuri suhteessa suomalais-ugrilaisiin kieliin (Kemiläinen ja Autio 2004).272
Yhdysvaltalaisen uralistiikan irtaantuminen hankalasta yhdistelmästä slavistiikkaan onnistui, kun se liitettiin yhteen altaistiikan kanssa. Yhdysvalloissa
alojen liittäminen yhteen oli perusteltua jo siksi, että kumpikin ala oli pieni ja
näin vaarassa jäädä suurempien alojen varjoon, mutta yhdistelmä oli tuttu
myös kielitieteestä – hypoteesin yhteisestä ural-altailaisesta kielikunnasta
esitti alun perin 1850-luvulla M. A. Castrén. Vaikka todisteita on puuttunut
sekä altailaisen kielikunnan että ural-altailaisen kielikunnan puolesta, ural-altailaishypoteesi on kerännyt kannattajia läpi aikojen (Hovdhaugen ym. 2000:
281; Janhunen 1984: 205).273 Uralistiikan liittäminen altaistiikan kylkeen Yhdysvalloissa ei näin ollut sisällöllisesti kovinkaan paljon paremmin perusteltavissa kuin aiempikaan yhdistelmä, mutta se lienee osaltaan vaikuttanut nimi-

271 Kattava esitys kantasuomen balttilaislainojen tutkimushistoriasta on Junttilan väitöskirja (2015).
272

Suomalaisen slavistiikan paikoin alisteinen suhde fennougristiikkaan tulee esiin myös Helsingin

yliopiston slavistiikan oppituolin viranhaun asiantuntijalausunnoissa. Mikkolan jäätyä eläkkeelle
vuonna 1934 paikkaa hakivat Eino Nieminen ja Jalo Kalima, joiden välisen valinnan yksi lausunnon antaneista asiantuntijoista katsoi riippuvan siitä, kuinka itsenäisenä suomalainen slavistiikka nähtiin suhteessa fennougristiikkaan. Käytännössä valinta oli siis tehtävä sen välillä, olisiko suomalainen slavistiikka lähinnä fennougristiikan aputiede, jonka tehtävänä olisi selvittää suomalais-venäläisiä kosketuksia, vai haluttiinko siitä itsenäinen tieteenala. (Kolari 1985: 12.)
273 Kielikuntien sukulaisuutta piti mahdollisena myös Björn Collinder (Hovdhaugen ym. 2000: 385).

Suomalaisista hypoteesin kannalla on ollut altaisti ja fennougristi Martti Räsänen (1893–1976) (Autio
2006).
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tyksen uralistiikka käyttöön Yhdysvalloissa. Hypoteesi tuskin olikaan varsinaisena syynä liittää tieteenalat yhteen, vaan kyseessä vaikuttaisi olleen nimenomaan hallinnollisesti järkeväksi nähty ratkaisu.
Uralistiikan ja altaistiikan yhdistämistä Yhdysvalloissa ovat kirjoituksissaan kommentoineet sekä Thomas Sebeok että Denis Sinor, joka oli Sebeokin
seuraaja Bloomingtonissa. Sebeok (1997) kuvaa alojen institutionaalisen yhdistämisen olleen hänen ja Lotzin yhteinen ratkaisu sisällöllisestä yhteensopivuusongelmasta huolimatta. Sinor, joka oli altaisti, sen sijaan katsoo, että Lotzia ja Sebeokia yhdisti heidän ”unkarilaisen taustansa tuoma a priori -usko
ural-altailaisen kielikunnan olemassaoloon” (Sinor 2005: 244). Vaikka uralaltailaishypoteesilla on ollut suhteellisen paljon kannattajia Unkarissa, Sinorin näkemys on sikäli erikoinen, että Sebeokin akateeminen koulutus oli Yhdysvalloista, ei Unkarista, ja lisäksi Sinor oli itsekin unkarilainen. Väite ei
myöskään saa tukea aineistosta, sillä esimerkiksi vuoden 1958 raportissa, jota
Lotz oli keskeisesti laatimassa, sanotaan uralistiikasta ja altaistiikasta seuraavasti:
Uralic and Altaic Studies are usually connected in the scholarly tradition, though the genetic relationship between the two groups has not
been scientifically demonstrated and there are even questions concerning the affiliations within Altaic itself.
(Committee on Uralic and Altaic Studies 1958: 2.)

Luonnollinen yhtymäkohta on myös fennougristiikan ja yleisen kielitieteen
välillä. Sinorin (1964: 89) mukaan fennougristiikkaa on Yhdysvalloissa lähestytty juuri yleisen kielitieteen kautta: ”The typically American approach to
Uralic and Altaic studies has been through general linguistics.” Yhdysvaltalaisen kielitieteen yleinen teoriapainotteisuus näkyi myös suomalais-ugrilaisten
kielten tutkimuksessa. Suomessa yleinen kielitiede sai oman oppituolinsa274
vuonna 1966, ja alojen suhteen kannalta kuvaavaa onkin, että ennen institutionaalisen jalansijan saamista Suomessa yleistä kielitiedettä harjoittivat paljon juuri fennougristit (Karlsson 1997: 15). Institutionaalisen kehityksen huomioiden Janhunen (1996: 8) kuvaa yleistä kielitiedettä Suomessa fennougristiikan ”myöhäsyntyiseksi yläkäsitteeksi”. Tietyssä mielessä voikin ajatella, että
Yhdysvalloissa fennougristiikkaa lähestyttiin yleisen kielitieteen kautta, kun
taas Suomessa yleistä kielitiedettä lähestyttiin fennougristiikan kautta.
Yllä olen hahmotellut yhdysvaltalaisen fennougristiikan suhdetta sen
muuttuviin lähitieteisiin, ja lopuksi pohdin vielä fennougristiikan ja fennistiikan suhdetta, mitä varten on syytä kääntää katse Suomeen. Suomessa fennougristiikan lähitieteitä ovat olleet erityisesti niin kutsutut kansalliset tieteet,
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Ensimmäisen kerran perustamista oli ehdotettu jo vuonna 1958. Molemmilla kerroilla aloitteen-

tekijä oli Paavo Ravila, ja asian valmistelussa vuonna 1966 mukana olivat myös Lauri Posti ja Valentin
Kiparsky. (Karlsson 1997: 92–93.)
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ja aiemmin fennougristiikkaa yleisempi nimitys on ollut kotoperäisempi suomalais-ugrilainen kielentutkimus. Samantyyppisellä alkumääreellä varustettuja tieteenaloja oli kansallisten tieteiden sisällä muitakin, kuten suomalaisugrilainen kansatiede ja suomalainen ja vertaileva kansanrunoudentutkimus,
joista ensimmäinen on säilyttänyt nimensä muuttumattomana nykypäivään
saakka; sen rinnalle on tullut kulttuuriantropologia. Suuri osa näistä tieteenaloista kuului alkujaan vuonna 1850 nimellä Suomen kieli ja kirjallisuus perustetun professuurin alaan (Suutari ja Salo 2001: 5), kunnes ne vähitellen itsenäistyivät omiksi tieteenaloikseen niin, että lopulta jäljelle jäivät suomi ja
sen sukukielet.
Fennougristiikan ja fennistiikan eriytymisen Suomessa voi ajoittaa näkökulmasta riippuen eri tavoin. Oppituolitasolla alat erotettiin Helsingin yliopistossa jo vuonna 1892, mutta esimerkiksi Turun yliopistossa suomi ja sen sukukielet kuuluivat saman oppituolin alle vielä 1960-luvun lopulle asti. Tutkimuksen limittymisen kautta ja tutkintovaatimustenkin vuoksi opiskelijat kuitenkin perehtyivät molemmissa yliopistoissa myös alojen erottamisen jälkeen
pääaineesta riippumatta sekä fennistiikkaan että fennougristiikkaan, joten
hallinnollisesta eriytymisestä huolimatta 1900-luvun fennistit ja fennougristit
olivat vielä suhteellisen hyvin perillä molemmista aloista. Nykypäivän Suomessa fennistiikan ja fennougristiikan suhdetta toisiinsa voinee pitää jokseenkin etäisenä, joskin viimeisimmän Helsingin yliopistossa tehdyn hallinnollisen uudistuksen myötä fennistiikka ja fennougristiikka ovat jälleen samassa
hallinnollisessa yksikössä.
Fennougristiikan suhde fennistiikkaan näyttää erilaiselta riippuen siitä,
katsotaanko asiaa kansainvälisistä vai kotimaisista lähtökohdista. Grünthal ja
Laakso (2001) ovat kuvanneet tätä fennistiikan ja fennougristiikan suhteen
vaihtelua osuvasti: Suomessa fennistiikka on eriytynyt melko kauas fennougristiikasta ja laajentunut itsenäiseksi tutkimusalaksi, joten tästä näkökulmasta
fennougristiikan rooli suhteessa fennistiikkaan on taustoittava; se tarjoaa tarvittaessa kielihistoriallista tukea fennistiselle tutkimukselle. Sitä vastoin kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna fennistiikka on vain yksi fennougristiikan sisäinen tutkimusala muiden joukossa. (Mts. 262.) Kysymys fennistiikan
kaltaisten alojen suhteesta fennougristiikkaan onkin pitkälti kytköksissä tarkastelukulmaan. Usein jo fennistiikan koon vuoksi alaa pidetään Suomessa
fennougristiikasta erillisenä, mutta esimerkiksi Alhoniemi (1997: 8) pitää yksittäisten suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusta osana fennougristiikkaa, ja
näin siis myös fennistiikka lukeutuisi fennougristiikaksi. Tällainen määrittely
on tyypillinen kansainvälisestä näkökulmasta ja näkyy myös yhdysvaltalaisessa uralistiikassa tutkitulla ajanjaksolla.
Tieteenalojen ääriviivat muuttuvat ajan saatossa, ja tässä tutkimuksessa
taustalla on kulkenut se muutos, jonka yhdysvaltalainen fennougristiikka koki
suhteessaan muihin tieteisiin niin ajallisesti kuin paikallisesti. On ilmeistä,
kuinka erilaista fennougristiikka oli Yhdysvalloissa ja Suomessa jo lähtökohdiltaan ja kuinka eri tavoin se kehittyi maissa tutkitulla ajanjaksolla. Yhdys-
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valtalainen fennougristiikka oli jo pienuutensa ja uutuutensa vuoksi altis monenlaisille tieteensisäisille ja -ulkoisille ristipaineille ja niiden aiheuttamille
muutoksille; alaan ovat Yhdysvalloissa vaikuttaneet niin yksittäiset tutkijat
verkostoineen ja kiinnostuksen kohteineen kuin instituutiot ja muut tieteenalat sekä politiikka, aatemaailma ja yhteiskunnalliset tarpeet.
Institutionaalinen kehityksen tarkastelu tuo näkyväksi, mihin aloihin fennougristiikka on ollut kytköksissä hallinnollisesti, millä taas on merkitystä
myös tieteensisältöjen kannalta. Tämä ei tarkoita kääntäen, että hallinnollinen
sijoitus yksinomaan määrittäisi tieteenalaa, ja yhdysvaltalaisia fennougristeja
ohjasikin toki ensisijaisesti lingvistinen tiedonintressi, vaan kyse on siitä,
millä tieteenalayhdistelmällä tuota tiedonintressiä oli milloinkin parhaiten
mahdollista toteuttaa – puhtaasti kielitieteellinen fennougristiikka oli yksinään vaikeasti ylläpidettävissä. Koska tieteenalat joutuvat kilpailemaan samoista resursseista, erityisesti fennougristiikan kaltainen pieni ja uusi ala
vaati Yhdysvalloissa relevanssinsa perustelua, ja käytännössä tämä tarkoitti
usein alan kytkentää osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta. Tätä kautta fennougristiikan lähitieteiksi tuli aloja, jotka olivat mielekkäitä paitsi tieteensisältöjen kannalta, myös tieteenulkoiset näkökohdat huomioiden.

6.2 KANSALLINEN JA KANSAINVÄLINEN
FENNOUGRISTIIKKA
Fennougristiikan transatlanttiset suhteet antavat aihetta pohtia myös tieteenalan kansainvälisyyttä ja sen määrittelyä yleisemmin. Yllä olen käsitellyt fennistiikkaa fennougristiikan osana ja näkökulma on ollut voittopuoleisesti Yhdysvalloissa, mutta tässä kohdin käsittelyn näkökulma ja fokus siirtyvät Suomeen, ja suomen kieli ja sen tutkimus tulevat esille vahvemmin fennougristiikan rinnalla. Paneudun alla tieteenalan kansainvälisyydestä Suomessa käytyyn keskusteluun ja pohdin sen merkitystä historiakuvan rakentamisen kannalta sekä esitän muutamia huomioita tieteenalan kansainvälisyyden määritelmästä.
Palataan siis työn alussa esitettyyn oppihistorialliseen debattiin siitä,
kuinka kansainvälisiä tai eristäytyneitä suomalainen kielitiede, fennougristiikka ja fennistiikka valittuna ajanjaksona olivat. Asiaa tarkasteltaessa keskeistä on pitää mielessä edellisessä alaluvussa kuvattu fennougristiikan ja fennistiikan vähittäinen eriytyminen Suomessa, sillä keskustelu pyörii fennistiikan ympärillä; fennougristiikasta on sanottu vähemmän, joskin rajanveto alojen välillä nousee esiin. Niin ikään oleellista on huomata keskustelun pitkä aikajänne ja vaihteleva foorumi: tuon tässä saman tarkastelun alle aiheesta esitettyjä erilaisia näkökantoja, mutta niiden ei kaikilta osin voi katsoa muodostavan yhtä yhtenäistä keskustelua. Kolmas varaus koskee omaa lähtökohtaani.
Vaikka tutkimukseni käsittelee fennougristiikan transatlanttisten suhteiden
kautta osaltaan myös tieteenalan kansainvälisyyttä, tarkoituksenani ei sen
kautta ole määritellä saati pyrkiä antamaan jonkinlaista ”lopullista vastausta”
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siihen, olivatko fennougristiikka (ja fennistiikka) tarkasteltuna ajanjaksona
kansainvälisiä vai eivät – tällainen tavoite ei olisi mahdollinen muttei nähdäkseni myöskään mielekäs.
Näin jälkikäteisesti arvioiden ensimmäisiä keskustelunavauksia aiheesta
ovat olleet Karlssonin (1975) artikkeli ”Fennistiikan tieteenparadigmasta ja
sen ohjausvaikutuksesta” sekä Anhavan (1983) artikkeli ”Lingvistisen ja fennistisen tutkimuksen suhteita”, jotka molemmat ilmestyivät Virittäjässä. Aihetta sivuttiin myös Suomen Kielitieteellisen Yhdistyksen symposiumissa
vuonna 1980 sekä opiskelijajärjestöjen Siula ja Aspekti järjestämässä paneelikeskustelussa vuonna 1983. Varsinainen kiivaaksi äitynyt debatti käytiin vuosina 1993–1994, jolloin etupäässä Virittäjän sivuilla käytiin keskustelua fennistiikan kansainvälisyydestä ennen 1960–1970-lukua. Erittelen alla pääpiirteissään keskustelun kulun ja siitä esiin nousevat kaksi polarisoitunutta näkemystä tieteenalan historiasta.
Vuonna 1993 Kalevalaseuran vuosikirjassa julkaistiin Auli Hakulisen kirjoittama artikkeli275 ”Kielitieteen suomalaisuus”, jossa hän kuvailee suomalaista kielitiedettä 1800-luvulta 1970-luvulle kansallisuuden ja kansainvälisyyden näkökulmasta. Hakulinen kirjoittaa (mts. 20–21) paljonpuhuvan väliotsikon ”Suomalaisen kielitieteen irrottautuminen kansainvälisestä” alla
seuraavasti: ”Nyt tulemme suomalaisen kielitieteen käännekohtaan, tieteellisen ajattelun pysähtymiseen. [– –] Hänen [Setälän] jälkeisensä suomen kielen
tutkijat aina 1970-luvulle saakka tulivat toimeen vain Setälään ja muihin suomalaisiin tutkijoihin viittaamalla.” Hakulisen artikkelin julkaisuajankohta
osui lähelle Vesa Koiviston Virittäjässä ilmestynyttä kirjoitusta (1993) ”Miten
fennistiikan käy?”, jossa tämä Hakulisen tavoin piti 1970-lukua käännekohtana fennistiikan teoreettisessa monipuolistumisessa. Koivisto nimeää kirjoituksensa motiiveiksi huolen fennistiikan tulevaisuudesta ja halun herättää
keskustelua aiheesta. Keskustelua aiheesta syntyikin – joskin paikoin niin polarisoitunutta, ettei sijaa terveelle ajatustenvaihdolle tuntunut aina olevan.
Koiviston keskustelunavaukseen vastasivat omilla kirjoituksillaan Aimo
Hakanen (1993) ja Jaakko Anhava (1993). Anhavan kanta käy selväksi jo hänen kirjoituksensa otsikosta ”Emme elä samassa maailmassa”276, ja myös Hakanen tuo kirjoituksessaan esille niitä näkökohtia, joista hän on Koiviston
kanssa eri mieltä. Hakanen piti perusteettomana usein toistettua väitettä, että
fennistiikkaa ei olisi tehty muusta kuin historiallis-vertailevasta nuorgrammaattisesta näkökulmasta ennen 1960- ja 1970-lukuja. Keskusteluun otti osaa
myös Turun yliopiston pitkäaikainen suomen kielen professori Osmo Ikola
kirjoituksellaan ”Ettei totuus unohtuisi” (1994), jossa hän piti Hakulisen kuvausta totuudenvastaisena ja argumentoi omaan tuotantoonsa viitaten,
kuinka kattavasti kansainvälistä kielitiedettä luettiin ja hyödynnettiin myös
fennistiikassa ennen 1970-lukua. Yksi kiivaimmista kirjoittajista on ollut Esa
275

Kirjoitus perustuu Hakulisen vuonna 1992 pitämään esitelmään.
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Anhavan kirjoitus kirvoitti oman jatkokekeskustelunsa, joka eteni lopulta Virittäjän toimituksel-

lisen linjan puintiin (Karlsson 1993; Larjavaara 1993).
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Itkonen, joka on käsitellyt aihetta erityisesti kahdessa kirjoituksessaan (1999b,
1999a). Kirjoittajan kanta tulee jälleen selväksi jo otsikosta ”Myytti Suomen
kielitieteen ’suuresta murroksesta’”, jossa Itkonen suuntaa suurimman kritiikin sisäänpäin kääntyneen historiakuvan rakentamisesta Hakuliselle ja Karlssonille – tässä vaiheessa oli ilmestynyt Karlssonin yleistä kielitiedettä Suomessa käsittelevä teos (1997), joka osaltaan käsittelee myös Suomen kielitieteen kansainvälisyyttä.
Aihe siis puhutti monia ja nosti esiin vahvoja näkemyksiä. Käyty keskustelu
on siksi merkityksellinen, että se osaltaan rakentaa tieteenalan kollektiivista
historiakuvaa; keskustelun roolia historiakuvan rakentajana vahvistaa myös
suomalaisen kielitieteen historian tutkimuksen vähäinen määrä. Nähdäkseni
suuri osa keskustelusta sijoittuu niiden historiakuvien rajalle, joita Kalela
(2000: 37–39) nimittää ”julkiseksi historiaksi” ja ”kansanomaiseksi historiaksi” ja joiden kanssa historiantutkimus osittain limittyy (mts. 65–67).277 Keskustelu on myös osaltaan vahvistanut usein toistettua ajatusta siitä, että fennistiikassa vallitsi yhtenäinen puhdasoppinen nuorgrammaattisuuden aikakausi jopa 1970-luvulle asti. Tutkimuksellisin ottein tätä käsitystä on purkanut
vasta Tapani Kelomäki teoksessaan Nuorgrammaattisuuden myytti suomen
kielen tutkimuksessa (2009), jossa hän päätyy siihen, että kyseessä ”on jälkikäteinen rationaalistus”, jota on turhan kritiikittömästi kielitieteen historiankirjoituksessa toistettu (mts. 99). Kiinnostavaa on se, kuinka tuo Suomessa
käyty debatti kansainvälisyydestä vertautuu siihen vastakkainasetteluun, joka
tutkittavalla ajanjaksolla nousi toistuvasti esiin yhdysvaltalaisen strukturalistisen kielitieteen ja eurooppalaisen historiallis-vertailevan fennougristiikan
välillä, sillä molemmissa asetelmissa diakroninen kielitiede näyttäytyy vältettävänä ja vanhanaikaisena ja yhdysvaltalaiset, synkroniaa korostavat kielitieteen suuntaukset tavoiteltavina.
Kuten yllä olevasta käy ilmi, kiihkein keskustelu kansainvälisyydestä ja sisäänpäin kääntyneisyydestä pyöri siis pääasiassa fennistiikan ympärillä,
mutta toisaalta esimerkiksi Karlsson (1997: 90) ja Hakulinen (1993: 20) käyttävät myös huomattavasti laajempaa ilmausta ”suomalainen kielitiede”. Fennougristiikka tulee aihepiiriä käsittelevissä kirjoituksissa tyypillisesti esille lähinnä kontrastina fennistiikkaan siten, että se mainitaan näistä kahdesta kansainvälisemmäksi (Karlsson 1997: 57; Kelomäki 2009: 55). Vaikka Suomen
fennougristiikan ja fennistiikan voikin perustellusti nähdä tuona aikakautena
toisistaan jo erillisinä, raja ei ole jyrkkä eikä aukoton: useat tutkijat kontribuoivat molemmille aloille ja institutionaalisesti yhteydet fennistiikan ja fennougristiikan välillä olivat vahvat. Siksi suhtaudun varauksella siihen, kuinka
mielekästä on rajata fennistiikka ja fennougristiikka näin selvästi erilleen toi-
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Kalela kirjoittaa yleisestä historiantutkimuksesta, ei spesifisti tieteenhistorian tutkimuksesta, ja

asetelma hahmottuukin helpommin yleisen historiantutkimuksen perspektiivistä, jossa julkista historiakuvaa rakentavat esimerkiksi presidenttien puheet, koulujen oppikirjat ja elokuvat, ja kansanomainen historia taas on yhteisön sisäisiä, omaksuttuja näkemyksiä historiasta (Kalela 2000: 37–38).
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sistaan – mutta tämä mielekkyys on tietysti riippuvaista siitä, mikä määritellään kansainvälisyydeksi: onko se vaikutteiden ottoa, suhteiden luomista ja ylläpitämistä vai jotain muuta? Esimerkiksi tutkimukseni kohdehenkilöistä
Posti, Ravila ja Kangasmaa-Minn opettivat kaikki myös fennistejä. Näin ollen
huolimatta siitä, että heitä ei voi kuvata fennisteiksi, he eivät myöskään ole
fennistiikasta irrallisia. Ja samalla pohdittavaksi tulee, onko mahdollista olla
kansainvälisiä tutkijoita ilman kansainvälistä tiedettä eli missä määrin tutkijat
voidaan erottaa tehdystä tutkimuksesta.
Kansainvälisyys on siis käsitteenä monimerkityksinen suhteessa tieteeseen
eikä tieteenalojen kansainvälisyyden arviointi siksi ole yksiselitteistä. Suomen
ja sen sukukielten tutkimuksella on Suomessa ollut ja voi edelleen ajatella olevan merkittävä kansallinen rooli, mutta varsinkin fennougristiikalla on jo lähtökohdiltaan kansainvälinen luonne. Kansallinen ja kansainvälinen rooli eivät
näin ollen sulje toisiaan pois, vaan ne ovat yksinkertaisesti kaksi eri tarkastelunäkökulmaa. Tästä seuraa, että kaksi hyvin erilaista luonnehdintaa on perusteltavissa myös tieteenalan historiaa ajatellen. Kansainvälistä fennougristiikasta ja fennistiikasta tekee myös yleiskielitieteellinen näkökulma. Ei-indoeurooppalaisina kielinä suomalais-ugrilaiset kielet tarjoavat sekä typologiseen
että yleiskielititeelliseen tutkimukseen hedelmällistä aineistoa. Kansainvälinen näkökulma tulee esille myös siinä, että jo Setälän aikana oli esillä näkemys
siitä, että juuri fennougristiikassa (ja fennistiikassa) suomalaisilla olisi mahdollisuus olla maailman huipulla (esim. Salminen 2008: 95–96; Tanner ja
Miikkulainen 2007: 19; ja vielä 1900-luvun puolivälissä, ks. Larjavaara 1994;
Häkkinen 2008: 206–207). Alhoniemi (1996: 444, 447) kuvailee: ”Fennougristiikka on kansainvälisin ns. kansallisista tieteistämme” ja ”Fennougristiikka
on niitä harvoja humanistisia aloja, joilla Suomi on jo pitkään ollut kansainvälisesti kiistattomia kärkimaita.” Tuon kansainvälisyyden edellytys on kuitenkin tutkimuksen saavutettavuus, johon liittyy keskeisesti tutkimusten julkaisukieli ja tieteen kulloinenkin lingua franca – tutkitulla kaudella pikkuhiljaa
vahvistuen englanti.

6.3 TRANSATLANTTISTEN SUHTEIDEN
EDISTEET JA HIDASTEET
Kolmantena työtäni läpileikkavana teemana ovat olleet ne moninaiset tieteensisäiset ja tieteenulkoiset seikat, jotka tiedesuhteisiin vaikuttavat. Lähtökohtia
fennougristiikan transatlanttisten suhteiden syntyyn voidaan tarkastella pohtimalla suhteiden edisteitä ja hidasteita sekä Suomen että Yhdysvaltojen näkökulmasta. Mitkä seikat auttoivat luomaan suhteita ja mitkä seikat jarruttivat
vuorovaikutuksen syntyä? Vaikutustekijöitä on sekä mikro- että makrotasolla,
minkä lisäksi vaikuttimissa on niin konkreettisia ja käytännönläheisiä kuin
aatteellisempiakin tekijöitä. Tarkastelen alla fennougristiikan transatlanttisiin
suhteisiin vaikuttaneita tekijöitä kootusti ja nostan paikoin tarkasteluun Suo-
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men ja Yhdysvaltojen suhteet ja niihin vaikuttaneita seikkoja myös laajemmalla tasolla. Pohdin suhteiden vastavuoroista ja epäsymmetristä luonnetta
sekä niiden edellytyksiä, hidasteita ja edisteitä.
Tässä tutkimuksessa käsiteltyjen tiedesuhteiden ja erityisesti tutkimusvierailujen kannalta merkittävää on huomata mikro- ja makrotasojen erottamaton yhteenkietoutuneisuus. Esimerkiksi vierailujen välttämätön edellytys on
vastaanottava taho eli käytännössä vierailua isännöivä laitos, mikä korostuu
entisestään silloin, kun aloite vierailulle tulee vastaanottavalta taholta. Fennougristiikan transatlanttisissa suhteissa tämä näkyi siinä, kuinka suomalaisten vierailut kohdistuivat ensin voittopuoleisesti Indianan yliopistoon ja Columbia-yliopistoon vierailuja tehtiin käytännössä vasta sitten, kun yliopistossa
oli uralistiikan ja altaistiikan laitos isännöimässä vierailua. Erityisesti pienten
alojen kohdalla laitosten ja koulutusohjelmien kaltaisten rakenteiden aikaansaaminen on usein keskeisesti riippuvaista yksittäisistä tutkijoista, jotka ovat
institutionaalisesti aikaansaavia. Tämän vuoksi Sebeokin ja Lotzin roolit muodostuivat yhdysvaltalaisessa fennougristiikassa niin keskeisiksi: heillä molemmilla oli kykyä organisoida laajoja hankkeita, verkostoitua oikeisiin ihmisiin
ja kerätä tarvittavaa rahoitusta erilaisilta tahoilta. Samankaltaisen kuvauksen
voisi Suomessa antaa varsinkin Ravilasta. Ilman institutionaalisia rakenteita
yksittäisten tutkijoiden olisi vaikea saada riittävää asemaa edistääkseen pientä
tutkimusalaa.
Toinen fennougristiikan transatlanttisten suhteiden kannalta keskeinen
seikka on se, että tiedesuhteet perustuvat vastavuoroisuuden periaatteelle.
Näin ollen tiedesuhteiden synnyn ja ylläpitämisen edellytyksenä on, että molemmat osapuolet ovat halukkaita vuorovaikutukseen ja että molemmilla on
sekä jotain tarjottavaa että jotain vastaanotettavaa. Tämä korostuu varsinkin
suhteiden rakentamisvaiheessa, sillä suhteet eivät synny ja kehity ilman molempien osapuolten halua ryhtyä vuorovaikutukseen toistensa kanssa. Vastavuoroisuuden edellytys tiedesuhteissa näkyy hyvin etenkin suhteiden virallisemmissa muodoissa kuten tieteellisten seurojen välisessä julkaisuvaihdossa,
joissa seurat lahjoittavat toisilleen julkaisemiaan kirjoja ja lehtiä, sillä toinen
osapuoli voi myös kieltäytyä vaihtosuhteesta (aiheesta tarkemmin Lilja 2012);
myös seuran ulkojäseneksi kutsuminen tyypillisesti jättää kiitollisuuden velan. Tällainen vastavuoroisuus näkyy myös fennougristiikan suomalais-yhdysvaltalaisissa tiedesuhteissa, sekä virallisemmalla että henkilökohtaisemmalla
tasolla.
Vastavuoroisuuteen ei kuitenkaan sisälly ajatusta siitä, että suhteiden osapuolet olisivat keskenään symmetrisessä suhteessa, ja Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet olivatkin luonteeltaan monin tavoin epäsymmetriset. Tiedesuhteita laajemmalla tasolla asiaa ajateltaessa tämä näkyi jo maiden koko- ja valtaeroissa: Yhdysvallat oli noussut supervallaksi, kun taas Suomi oli pieni maa,
jolla oli vähän vaikutusvaltaa – ei vain suhteessa muuhun maailmaan vaan
jossain määrin myös itseensä, sillä Neuvostoliiton läheisyys vaikutti paljon siihen, minkälaisia ja kuinka avoimia suhteita Suomi saattoi ylläpitää muihin
maihin. Yhdysvaltojen vaikutusvalta sen sijaan kasvoi toisen maailmansodan
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jälkeen kaikilla elämänaloilla, mihin vaikutti osaltaan maan harjoittama niin
kutsuttu pehmeä vallankäyttö, johon kuului läntisen ideologian levittäminen
erilaisin keinoin, joihin kuuluivat esimerkiksi ASLA- ja Fulbright-ohjelmat
(Fields 2019: 56, 109). Fennougristiikassa suhteiden osapuolet olivat niin
ikään epäsymmetriset, mutta siinä roolit asettuivat toisin päin. Suomella oli
fennougristiikasta pitkä perinne, kun taas Yhdysvalloista puuttuivat niin alan
osaajat, aineistot kuin perinnekin. Ylirajaisessa historiantutkimuksessa onkin
kiinnitetty huomiota siihen, että vastavuoroisuus ja epäsymmetrisyys eivät ole
toistensa vastakohtia vaan ne liittyvät kiinteästi toisiinsa (Saunier 2013: 89).
Yhdysvaltojen kannalta suhteiden luomista selkeimmin edistävä seikka oli
tieteellinen tarve. Fennougristiikka syntyi Indianan yliopistoon toisen maailmansodan aikaisen armeijan kielikoulutuksen tuomien resurssien myötä,
mutta yliopistollista tieteenalaa ajatellen fennougristista materiaalia ja osaamista ei maassa ollut saatavilla riittävästi. Siksi Sebeokin oli välttämätöntä
luoda yhteydet Euroopan fennougristisiin keskuksiin, mitä kautta olisi mahdollisuus sekä hankkia alan kirjallisuutta Yhdysvaltoihin että luoda tiedesuhteita alan eurooppalaisiin tutkijoihin. Sebeok loi suhteita useisiin Euroopan
maihin, joissa fennougristiikkaa tutkittiin, ja tässä suhteessa Suomi oli yksi
muiden joukossa, mutta Suomen rooli muodostui yhdysvaltalaisen fennougristiikan kannalta huomattavaksi. Aineistojen ja kirjallisuuden hankinnan
kannalta Suomi oli erityisen hyödyllinen autonomian ajan kenttäkeruuperinteen ja kirjaston vapaakappaleoikeuden278 ansiosta, ja Sebeok kokosikin Suomesta erilaisin järjestelyin Indianan yliopistoon kattavaa fennougristista kirjastoa. Tilausten kautta hankitun kirjallisuuden lisäksi hän osti Indianan yliopiston kirjastoon muun muassa Yrjö Wichmannin kirjallisen jäämistön, ja ollessaan Suomessa vuonna 1948 hän pyrki mikrofilmaamaan yliopiston kirjaston keskeiset fennougristiset teokset ja käsikirjoitukset – Lauri Hakulinen piti
tätä projektia tärkeänä myös Suomen kannalta perustellen, että ”poliittiset
mullistukset voivat saattaa kirjastomme ja arkistomme joko tuholle alttiiksi tai
ainakin eristetyksi sivistysmaailmasta”.279 Kirjallisuuden lisäksi merkittävä
syy tiedesuhteiden rakentamiseen Eurooppaan ja Suomeen oli tietysti fennougristisen opetuksen monipuolistaminen Yhdysvalloissa vierailujen kautta.
Suhteiden rakentamista edistävänä seikkana niin fennougristiikan kannalta kuin laajemminkin tieteessä voidaan pitää sodanjälkeisen Suomen tarvetta materiaaliselle ja taloudelliselle avulle, mihin Yhdysvaltojen harjoittama
pehmeä vallankäyttö vastasi. Erityisesti tämä näkyy Yhdysvaltain-vierailujen
ja kirjallisuushankintojen rahoituksessa – fennougristiikkaa näistä koski vain
ensimmäinen. Useita vierailuja Indianaan mahdollisti koulutusohjelman
Rockefeller-säätiön rahoitus, joka kattoi myös vierailijoiden kutsumisen kulut,
278

Helsingin yliopiston kirjasto (nykyinen Kansalliskirjasto) sai vapaakappaleoikeuden puitteissa

kokoelmiinsa kappaleen jokaisesta Suomessa julkaistusta kirjasta ja lehdestä. Koska kirjastolla oli täydellinen vapaakappaleoikeus vuodesta 1829, kokoelmissa oli valtavat määrät myös Venäjän kirjapainoissa painettua kirjallisuutta.
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Hakulinen – Sebeok 9.3.1948. C264, Box 36, Hakulinen, IUBA.
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mutta erityisen merkittävä väylä Yhdysvaltoihin oli ASLA-järjestelmä, jonka
kautta suomalaisille avautui mahdollisuus saada rahoitus Yhdysvaltain-vierailulle; ASLA-stipendiaatteina Yhdysvalloissa vierailivat sekä Ravila että Kangasmaa-Minn. ASLA-apurahajärjestelmään kuului myös suomalaisten tieteellisten kirjastojen kirjallisuushankintojen tukeminen, millä oli merkittävä vaikutus suomalaisten yliopistojen kirjastoille (Fields 2019: 181). ASLA-varoin
hankitusta kirjallisuudesta Suomen tieteellisissä kirjastoissa kertoo kirjojen
sisäkanteen kiinnitetty muistutus niiden alkuperästä:
This book has been presented to Finland by The Government of the
United States of America, under public law 265, 81st congress, as an
expression of the Friendship and Goodwill which the People of the
United States hold for the People of Finland.
Koska ASLA-kirjallisuuden merkitys Suomelle oli suuri, olisi kiinnostavaa selvittää, mikä oli kielitieteellisten teosten osuus tästä kirjallisuudesta. Fennougristiikassa kirjallisuuden kulkusuunta oli kuitenkin päinvastainen, ja huomio
kiinnittyy siihen, kuinka julkaisuvaihdossa korostuu tiedesuhteiden vastavuoroinen ja epäsymmetrinen luonne. Yhdysvaltalaiset pyysivät Suomesta lähetettäväksi fennougristisia julkaisuja, ja niitä vastaan suomalaiset pyysivät Yhdysvalloista erityisesti säännöstelyn aikana elintarvikkeita ja erilaisia hyödykkeitä, joista pidettiin tiliä yllättävänkin tarkasti. Atlantin yli kulki yhteen suuntaan sanakirjoja ja niin uusia kuin vanhojakin tieteellisiä julkaisuja ja toiseen
suuntaan laaja valikoima hyödykkeitä kahvista ja suklaasta kauluspaitoihin ja
nylonsukkiin.
Yhdysvalloissa vierailleiden suomalaisten henkilökohtaisia motiiveja rakentaa suhteita Atlantin toiselle puolen ei voida jälkikäteisesti tavoittaa, mutta
yleisellä tasolla Yhdysvaltain-matkojen edisteitä ja hidasteita voi pyrkiä hahmottamaan. Tietynlaista avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta lähtö on vierailijoilta edellyttänyt, sillä kohteena Yhdysvallat oli uusi eikä fennougristille
itsestään selvästi mielekäs. Se, että aloite vierailulle on tullut Yhdysvalloista,
on helpottanut lähtöä sikäli, että vierailun puitteet ovat näin olleet valmiina;
vierailun järjestäminen Yhdysvaltoihin oma-aloitteisesti olisi luonnollisesti
vaatinut enemmän järjestelyjä. Yhdysvaltoihin lähteneillä täytyi myös olla jossain määrin positiivinen käsitys maasta ja vierailun merkityksestä omalle
uralle, muutoin he tuskin olisivat tulleet lähteneeksi vuoden mittaiselle vierailulle, jonka järjestäminen oli paikoin hyvinkin monimutkaista. Kunkin vierailijan aiemmat ulkomaankokemukset todennäköisesti madalsivat kynnystä
lähtöön, ja toiselle vierailulle Yhdysvaltoihin lähteminen osoittanee, ettei ensimmäinen kokemus ainakaan ollut niin epämieluisa, että se olisi torpannut
seuraavan matkan.
Fennougristiikan tieteensisältöjen näkökulmasta Yhdysvaltojen anti suomalaisille vierailijoille oli kenties suurin erilaisessa lähestymistavassa kielentutkimukseen, minkä lisäksi on huomattava Kangasmaa-Minnin mahdollisuus marin kielen informantin hyödyntämiseen. Monet hyödyt olivat kuitenkin fennougristiikan ulkopuolella. Yhteydenpidon ja vierailujen kautta oli
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mahdollista esimerkiksi kehittää englannin kielen taitoa, joka oli nousemassa
tieteen lingua francaksi ja jota Suomen fennougristit eivät erityisen hyvin
osanneet. Niinpä esimerkiksi Ravila kannusti Kangasmaata suorittamaan tutkintonsa Yhdysvalloissa, jotta Suomeen saataisiin englantia osaava fennougristi. Lisäksi Yhdysvaltain tiedemaailma oli erilainen kuin eurooppalainen varsinkin rakenteeltaan ja kulttuuriltaan, ja etenkin Ravila sai vaikutteita vierailunsa aikana juuri yhdysvaltalaisesta yliopistomaailmasta ja sovelsi sitä myöhemmin Suomeen (Häkkinen 2008b: 214–215). Uudenlaisia mahdollisuuksia
Yhdysvallat tarjosi paitsi erilaisen yliopistomaailman ja englannin kielen
kautta, kielitieteen näkökulmasta myös siten, että Yhdysvalloissa oli mahdollisuus tutustua maan kielitieteellisiin teorioihin sekä intiaanikieliin ja niiden
tutkimukseen omakohtaisesti.
Hidasteita suhteiden rakentamiselle suomalaisten näkökulmasta voi pohtia sekä käytännönläheisten että mielikuviin liittyvien seikkojen kautta. Käytännönläheisiin esteisiin kuului esimerkiksi kielitaidon puute, sillä opetus oli
vierailun aikana annettava englanniksi, joten hyvä kielitaito oli välttämätön
matkan edellytys. Tämä esti esimerkiksi Kustaa Vilkunan aiotun vierailun
Bloomingtoniin, sillä hän ei osannut englantia. Niinpä myönteinen suhtautuminen englannin kieleen tai halu oppia kieltä ei itsessään ollut merkitsevää,
vaan kielitaito piti olla riittävällä tasolla jo lähtiessä. Käytännöllisiä esteitä olivat myös viisumiongelmat, jotka näkyivät erityisen vahvasti Valentin Kiparskyn tapauksessa. Byrokratiaa yhtä vaihtoa kohden oli melkoinen määrä ja sitä
jouduttiin käsittelemään useissa kirjeissä ennen vierailun onnistumista. Erityisesti kylmän sodan kiihtyessä Yhdysvaltojen maahantulopolitiikka kiristyi,
ja esimerkiksi Indianan osavaltion julkisissa opetuslaitoksissa työskenteleviltä
edellytettiin valan vannomista Yhdysvaltoja kohtaan, mikä lisäsi paitsi ylimääräistä byrokratiaa, toi myös ajan politiikan selvästi näkyviin maassa vierailleille. Yhdysvaltojen fyysisestä etäisyydestä johtuen matkustaminen ei myöskään ollut yhtä yksinkertaista kuin Euroopan sisällä; kustannukset olivat korkeat ja matka kesti pitkään.
Mielikuvien kannalta voidaan pohtia Yhdysvaltojen houkuttelevuutta suomalaisten fennougristien näkökulmasta. Vaikka yhdysvaltalainen kulttuuri levisi Suomessa suhteellisen nopeasti, se näkyi enimmäkseen populaarikulttuurissa ja nuorison parissa; akateeminen maailma oli konservatiivisempi vaikutteiden ottamisessa. Uuden ja vanhan mantereen väliset kulttuurierot olivat
molemmilla osapuolilla selvänä mielessä. Siinä missä yhdysvaltalaiset näkivät
eurooppalaiset paikoin vanhanaikaisina ja kaavoihin kangistuneina, Yhdysvaltoihin, myös sikäläiseen tieteeseen, liitettiin Euroopassa usein pinnallisuuden leima. Tämä ajatus näkyy myös siellä vierailleiden suomalaisten kuvauksissa maasta. Erityisen hyvin asiaa analysoi Ravila otsikoltaan paljon puhuvassa artikkelissaan Halveksittu ja ihailtu Amerikka (Ravila 1952a, ks. myös
1952b), mutta myös Kangasmaa-Minn (1959: 296) tuo esille ajatuksen Yhdysvaltojen pinnallisuudesta kirjoittaessaan: ”Amerikan elämänilmiöiden suurimpana puutteena on pintapuolisuus. Tältä kannalta saattaa arvostella Ame-
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rikan kielitiedettäkin.” On mahdotonta sanoa, miten suomalaiset fennougristit yleisemmin kokivat Yhdysvaltojen relevanssin tieteenalan ja suhteiden rakentamisen, saati vierailun kannalta, mutta ainakaan itsestään selvästi tai yksiselitteisesti houkutteleva kohde Yhdysvallat ei suomalaisille fennougristeille
ollut. Diakronisen ja synkronisen tutkimuksen vastakkainasettelu Atlantin eri
puolin tuskin ainakaan lisäsi Yhdysvaltojen houkuttelevuutta suomalaisten
silmissä.
Fennougristiikan transatlanttiset suhteet olivat siis vastavuoroiset mutta
samalla myös moninkertaisesti epäsymmetriset; jo suhteiden synnyn lähtökohdat olivat Suomessa ja Yhdysvalloissa toisistaan poikkeavat, sillä toisen
maailmansodan vaikutus maihin yleisesti mutta myös kielitieteeseen oli hyvin
erilainen. Epäsymmetrisyys näkyy fennougristiikan transatlanttisissa suhteissa kiinnostavalla tavalla sikäli päinvastaisena kuin Yhdysvaltojen ja Suomen suhteissa muilta osin, että fennougristiikan kannalta Yhdysvallat oli tieteen periferiaa, Suomi taas osa tieteen keskusta, ja tarve ja aloite vuorovaikutukseen tuli Yhdysvalloista. Osapuolten epäsymmetriset tarpeet, halut ja motivaatiot olivat kuitenkin keskenään yhteensopivat, sillä suhteet eivät olisi syntyneet, ellei molemmilla osapuolilla olisi ollut jotain vastavuoroisen suhteen
edellyttämää tarjottavaa ja saatavaa. Tässä epäsymmetrisessä vaihtokaupassa
Yhdysvaltojen voi katsoa saaneen Suomesta erityisesti osaamista ja kirjallisuutta, kun taas Suomen osalta vaikutukset ovat ensivilkaisulla mikrotasolla,
koska saavana osapuolena olivat vierailijat: matkojen avulla Yhdysvalloissa
vierailleet tutustuivat yhdysvaltalaiseen kielitieteeseen ja yliopistomaailmaan,
verkostoituivat ja paransivat englannin kielen taitoaan. Koska yksittäiset ihmiset, heidän tekonsa ja niiden seuraukset ovat kuitenkin erottamattomasti
yhteydessä makrotason rakenteisiin ja prosesseihin, mitä vahvistaa tässä kohdehenkilöiden keskeinen asema suomalaisessa yliopistomaailmassa, vierailuiden merkityksen voi katsoa ulottuvan yksilötason kautta myös suomalaiseen
fennougristiikkaan ja tieteeseen laajemmin.
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Nykypäivän näkökulmasta Yhdysvaltojen vaikutus tieteeseen niin globaalisti
kuin kotimaisestikin on merkittävä ja kyseenalaistamaton lähes kaikilla
aloilla. Vaikutuksen alku sijoitetaan yleensä toisen maailmansodan jälkeisille
vuosille, mutta fennougristiikan kaltaisten humanististen tieteiden kohdalla
kysymys suhteiden synnystä on monimutkaisempi vahvasti Eurooppaan kytköksissä olleen tutkimusparadigman vuoksi. Aiheeseen keskittyvää tutkimusta ei tähän mennessä ole tehty, vaikka kansainvälisyyttä onkin käsitelty
yleisemmällä tasolla. Suomesta käsin katsottuna fennougristiikan transatlanttisista suhteista tulevat ensisijaisesti näkyväksi ne juonteet, jotka johtavat toteutuneisiin kehityskulkuihin ja joiden lopputulos on merkittävä myöhemmän
kielitieteen kannalta. Näkymättömiin sen sijaan jäävät yksittäisten tutkijoiden
toteutumattomat aikeet ja toiveet, umpikujaan päättyneet suunnitelmat laajoistakin hankkeista tai jopa kokonaisen tieteenalan kehityskulku, jotka kaikki
kuitenkin rikastavat käsitystämme tieteenalan historiasta. Siksi aihetta onkin
syytä tarkastella yhdysvaltalaisesta näkökulmasta, mitä kautta voidaan ymmärtää paremmin suhteiden lähtökohtia, syntyä ja kehitystä.
Tässä tutkimuksessa olen tuonut esille, että suomalaisten fennougristien
suhteet Yhdysvaltoihin syntyivät heti toisen maailmansodan jälkeen ja ensisijaisesti yhdysvaltalaisten aloitteesta. On kuitenkin selvää, että ajatus vuorovaikutuksen ”alusta” tai suhteiden ”synnystä” on aina likimääräistä ja määrittelytavasta riippuvaista. Aina on jotain aiempaa, joka mahdollistaa tuon synnyksi määritellyn tilanteen, minkä vuoksi tällaisia ilmauksia ei tule pitää absoluuttisina. Ilmiöiden välisten suhteiden selvittelyä onkin periaatteessa mahdollista jatkaa loputtomasti, sillä tutkimuskohteessa ei itsessään ole rajoja
vaan ne ovat tutkijan valintoja. Hyrkkänen (2002: 172) kuvaa osuvasti, kuinka
tämä tutkimukseen välttämättömästi kuuluva tutkimustehtävän rajaaminen
on pohjimmiltaan ”loogisen ketjun väkivaltaista katkaisemista”.
Tässä tutkimuksessa fennougristiikan transatlanttisia suhteita on tarkasteltu erityisesti tutkimusvierailujen ja kirjeenvaihdon kautta, jotka avaavat ikkunan Yhdysvaltain-suhteisiin. Koska sekä fennougristiikan perinteiset keskukset että suomalais-ugrilaisten kielten puhuma-alueet sijaitsivat muualla
kuin Yhdysvalloissa, maa ei ollut suomalaisille itsestään selvästi mielekäs vierailukohde. Myöhemmästä perspektiivistä katsottuna Yhdysvallat on kuitenkin näyttäytynyt relevanttina vaikutteiden lähteenä. Tämän vuoksi on tärkeää
pohtia, mihin laajempaan aikakauden ilmiöön Lauri Postin, Paavo Ravilan,
Valentin Kiparskyn ja Eeva Kangasmaa-Minnin Yhdysvalloissa viettämä aika
kytkeytyy. Aiempi käsitys tutkimukseni kohdehenkilöiden Yhdysvalloissa viettämästä ajasta on perustunut pitkälti yksittäisiin mainintoihin tutkimusvierailuista, mutta tarkempaa tutkimusta matkoista ei ole ollut. On kuitenkin selvää,
ettei Yhdysvaltoihin niin vain lähdetty tutkimusvierailulle, vaan matkalle piti
olla rahoitusta, tarvittava kielitaito – ja ennen kaikkea vastaanottava taho.
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Tutkimukseni osoittaa, että työssä käsiteltyjen suomalaisten kielitieteilijöiden vierailut Yhdysvaltoihin liittyivät keskeisesti fennougristiikan syntyyn ja
kehitykseen yliopistollisena oppiaineena Yhdysvalloissa. Tämän vuoksi alan
institutionaalisen synnyn ja kehityksen seuraaminen on keskeistä suhteiden
tarkastelussa – aihepiiri on aiemmassa tutkimuksessa jäänyt huomiotta. Fennougristiikka keskittyi käytännössä kahteen yhdysvaltalaiseen yliopistoon, Indianan yliopistoon Bloomingtonissa ja Columbia-yliopistoon New Yorkissa.
Molemmissa yliopistoissa tieteenalan kannalta tärkeä rooli oli eurooppalaistaustaisilla tutkijoilla, ja keskeisimmät organisaattorit olivat Thomas Sebeok
Indianan yliopistossa ja John Lotz Columbiassa. Ala kehittyi yliopistoissa samanaikaisesti, mutta institutionaalisesti kehitys oli erilaista, mikä vaikutti
myös tutkimusvierailuihin. Indianan yliopistoon saatiin jo pian toisen maailmansodan jälkeen rakenteita, joiden puitteissa oli mahdollista kutsua vierailevia tutkijoita Euroopasta; Columbiaan tehtiin pidempiä vierailuja 1960-luvulta alkaen. Tämä selittää Indianan painottumisen vierailuissa.
Indianan yliopistoon Bloomingtonissa kumuloitui toisen maailmansodan
aikaisen armeijan kielikoulutuksen myötä suomalais-ugrilaisten kielten osaamista ja materiaaleja, joita haluttiin hyödyntää sodan jälkeen. Suunnitelmat
toteutuivat vuonna 1947, kun yliopistoon perustettiin Rockefeller-säätiön rahoittamana koulutusohjelmaa, jonka yhteydessä opetettiin fennougristiikkaa.
Fennougristiikkaa oli toisen maailmansodan päättymiseen mennessä harjoitettu lähinnä Euroopassa, joten alan institutionaalista vakiinnuttamista varten Yhdysvalloilta puuttui alan asiantuntijoita, minkä lisäksi maassa ei ollut
aineistoja suomalais-ugrilaisista kielistä, tutkimuskirjallisuuttakin hajanaisesti. Näin ollen koulutusohjelmaa varten Indianan yliopisto tarvitsi Euroopasta tietotaitoa, ja toisaalta eurooppalainen traditio oli huomioitava myös
koulutusohjelman uskottavuuden rakentamiseksi.
Vuodesta 1947 Indianan yliopistoon kutsuttiin vuosittain vierailevia eurooppalaisia fennougristeja, joista suuri osa oli suomalaisia. Tarkastelemalla
kohdehenkilöiden Yhdysvaltain-matkoja ja niiden ympärille kytkeytyviä tapahtumia työssä on tutkittu, minkälaiset seikat tutkimusvierailuihin ja suhteiden rakentamiseen vaikuttivat. Vierailijoiden löytäminen Euroopasta oli vaikeaa muun muassa englannin kielitaidon puutteen, lähtöhalukkuuden, virkavapausmahdollisuuksien sekä poliittisten, taloudellisten ja hallinnollisten syiden vuoksi. Indianan yliopistossa vierailivat Suomesta tutkimuksen kohteena
olevana ajanjaksona Lauri Posti, Paavo Ravila, Valentin Kiparsky ja Eeva Kangasmaa-Minn, jotka kaikki olivat osa fennougristiikan transatlanttista suhdeverkostoa. Yhdysvalloissa vierailleet suomalaiset toivat jokainen mukanaan
takaisin jotain Yhdysvalloista, mutta suurta murrosta Suomen kielitieteessä
vierailut eivät aiheuttaneet. Tähän saattoi olla syynä ainakin se, ettei yhdysvaltalaista kielitiedettä nähty mielekkäänä vaikutteiden lähteenä Suomen perinteikkäälle fennougristiikalle, sillä etenkin historiallisen kielitieteen alalla
Eurooppa oli edelleen Yhdysvaltoja merkittävämpi.

162

Fennougristiikan kehityksessä Yhdysvalloissa on nähtävissä sekä yhteistyön että kilpailun elementtejä. Etenkin alkuvuosina pyrittiin yhteistyöhön eurooppalaisten kanssa, koska tämä oli välttämätöntä alan perustamiseksi ja uskottavuuden saavuttamiseksi. Toisaalta tutkitun kauden aikana kehityksessä
voi havaita yhä enemmän kilpailun elementtejä, kun pyrkimyksen suunta on
voimakkaammin luoda yhdysvaltalainen uralistiikka eli lähestyä suomalaisugrilaisia kieliä tutkimussuunnasta, joka on linjassa kielitieteen yleisen kehityksen kanssa Yhdysvalloissa. Samalla Yhdysvalloissa otettiin etäisyyttä eurooppalaiseen fennougristiikkaan, joka nähtiin perinteen painolastin vuoksi
jokseenkin vanhanaikaisena.
Tutkimuksessa on pyritty laajaan kontekstualisointiin analysoimalla suhteisiin vaikuttaneita tieteenulkoisia seikkoja, kuten yhteiskunnallisia, poliittisia ja taloudellisia näkökohtia. Fennougristiikka tieteenalana syntyi Yhdysvaltoihin toisen maailmansodan ja kylmän sodan aikaisen tiedepolitiikan myötävaikutuksesta. Perifeerisen alan tärkeyttä voitiin perustella Yhdysvalloissa
geopolitiikan näkökulmasta; vähemmän tunnettujen alueiden kansojen ja kielien tunteminen nähtiin välttämättömänä muuttuneessa maailmassa, ja erityistä huomiota kiinnitettiin Neuvostoliittoon ja sen vaikutuspiirissä oleviin
alueisiin. Tätä kautta Neuvostoliiton alueella puhuttujen suomalais-ugrilaisten kielten tutkimus pystyttiin markkinoimaan käyttöarvonsa kautta: ala ei ollut kuriositeetti tai jonkinlainen museotiede vailla ajankohtaista merkitystä,
vaan se tuotti päättäjille hyödyllistä, ellei jopa välttämätöntä tietoa kylmän sodan vihollisesta ja sen vaikutuspiirissä olevista kansoista ja kulttuureista. Tutkimuksen kohteena olevana ajanjaksona Yhdysvalloissa suunniteltiin ja käynnistettiin erilaisia, laajojakin fennougristisia hankkeita, kuten uralistiikan ja
altaistiikan konferenssi vuonna 1956, NDEA-lain puitteissa perustetut aluetutkimuskeskukset sekä Indianan yliopiston Suomen-oppituoli.
Tarkasteluni päättyy 1960-luvulle – ajankohta tarjoaa työlleni luontaisen
päätepisteen, sillä tuolloin fennougristiikan transatlanttisissa suhteissa tapahtuu eräänlainen notkahdus, joka johtuu useista yhtäaikaisista kehityksistä.
Yhdysvalloissa tapahtui useissa instansseissa henkilöstövaihdoksia, jotka vaikuttivat meneillään olleiden projektien jatkamiseen. Uralistiikka Yhdysvalloissa oli valitulla ajanjaksolla niin voimakkaasti kytköksissä sitä eteenpäin
vieviin henkilöihin – erityisesti Thomas Sebeokiin –, että yliopiston henkilökunnan vaihtuessa aiemmin voimakkaasti eteenpäin viety hanke saattoi pysähtyä täysin. Lisäksi 1960-luvun tienoilla tutkimuksen painopiste siirtyi Yhdysvalloissa vähitellen uralistiikasta altaistiikkaan. Vaikka suomen kieltä opetetaan edelleen sekä Indianan yliopistossa että Columbia-yliopistossa, suurisuuntaisemmat tai tieteellisesti kunnianhimoiset hankkeet fennistiikan ja fennougristiikan osalta tuntuvat 1960-luvun jälkeen loppuneen. Tältä osin oma
käsitykseni suomalaisten Yhdysvaltain-suhteista poikkeaa aiemmin esitetystä,
sillä 1940-luvulta liikkeelle lähtenyt vuorovaikutus näyttäisi tulevan hidastumispisteeseen juuri 1960-luvulla; toisaalta voidaan katsoa, että kyse on muutoksesta, sillä suurten ikäluokkien ja yhteiskunnallisten muutosten myötä
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kansainvälistyminen sai tuolloin Suomessakin erilaisia piirteitä, kun esimerkiksi opiskelijavaihto alkoi yleistyä. Näin ollen 1960-luvun puoliväli näyttäisi
tarjoavan luonnollisen päätepisteen tutkimukselleni myös tästä näkökulmasta.
Tutkimukseni on ensimmäinen väitöskirjamuotoinen selvitys tästä ylipäätään vähän käsitellystä aiheesta, minkä vuoksi työ avaa useita kiinnostavia
suuntia jatkotutkimuksen kannalta. Olen työssäni käsitellyt suomalaisten fennougristien suhteita Yhdysvaltoihin nimenomaan yhdysvaltalaisesta näkökulmasta, ja näkökulman laajentaminen Suomeen antaisi mahdollisuuden pohtia, miten tutkimuksessa käsitellyt suomalaiset suhteutuivat kotimaiseen tutkijakontekstiinsa. Minkälainen rooli heillä oli Suomen fennougristiikassa ja
miten he vertautuvat muihin suomalaisiin fennougristeihin? Ketkä olivat kotimaassa keskeisiä mutta eivät näkyneet suhteissa ja miksi? Toisaalta pohtimisen arvoista olisi myös transatlanttisten suhteiden representaatiot kotimaassa: Millä tavoin Yhdysvaltain-vierailut näkyivät Suomessa ja minkälaista
huomiota vuorovaikutus sai? Suomalaisille fennougristeille vierailu Yhdysvalloissa tarjosi mahdollisuuden tutustua toisenlaiseen tiedemaailmaan ja -politiikkaan, mutta kotimaassa transatlanttiset suhteet saivat vain vähän huomiota – minkälainen vaikutus tällä on ollut historiakuvaamme?
Olen keskittynyt tarkastelemaan tiedesuhteita rakenteina ja henkilökohtaisena vuorovaikutuksena ja rajannut tieteensisällöllisen vuorovaikutuksen
työn ulkopuolelle. Vaikuteanalyysin kautta olisi mahdollista perehtyä myös
siihen, miten Yhdysvalloissa vietetty aika on vaikuttanut tutkimuksessa käsiteltyjen suomalaisten työhön, eli minkälaisia vaikutuksia suhteilla voi nähdä
olleen tehtyyn tutkimukseen esimerkiksi lähdekirjallisuuden tai teoreettisten
lähestymistapojen kautta. Niin ikään kiinnostavaa olisi tutkia transatlanttisten suhteiden toista suuntaa eli yhdysvaltalaisten vierailuja Suomeen. Esimerkiksi Thomas Sebeok, Alo Raun ja Felix Oinas vierailivat kaikki Suomessa
useita kertoja tutkimassa aineistoja ja luennoimassa – miten nämä vierailut
suhteutuvat kokonaisuuteen? Luonnollisesti myös aikarajauksen jatkaminen
pidemmälle tarjoaisi mahdollisuuden saada aiheesta kattavampi kuva pohtimalla esimerkiksi sitä, miten suurten ikäluokkien tulo tieteen maailmaan
muutti vuorovaikutusta.
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