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LUONNOLLISTA MORFOLOGIAA

J urgen Klausenburger tarkastelee kirjas-
saan Grammaticalization. Studies in

Latin and Romance morphosyntax latinan
ja romaanisten kielten morfosyntaksia »luon-
nollisen morfologian» näkökulmasta. Kir-
ja jakautuu kolmeen osaan. Alussa ja lopus-
sa Klausenburger käsittelee luonnollisen
morfologian ja kieliopillistumisen teoriaa,
mutta painopiste on kirjan keskiosissa, ro-
maanisten kielten verbien ja nominien yksi-
tyiskohtaisessa käsittelyssä.

Kirjan johdantoluvussa Klausenburger
esittelee luonnollisen morfologian (natural
morphology) perusteita. Teoria juontaa juu-
rensa Willi Mayerthalerin kirjaan Morpho-
logische Natürlichkeit (1981), joka on il-
mestynyt myöhemmin myös englanniksi
(Morphological naturalness, 1988). Perus-
tana on neljään tyyppiin jakautuva ikoni-
suus, joka — Klausenburgerin sanoja mu-
kaillen — kuvaa sitä, miten morfologiassa
heijastuvat muodon (signans) ja merkityk-
sen (signatum) erilaiset suhteet. Käytännös-
sä on kyse tuntomerkkisyydestä. Esimerkki-

nä maksimaalisesta ikonisuudesta Klausen-
burger käyttää monikonmuodostustapaa,
jossa monikko on merkitty tunnuksella ja
jossa yksikkö on merkitsemätön (esimer-
kiksi boys : boy). Minimaalista ikonisuutta
edustavat englannin muotoparit man : men
ja goose : geese ja ei-ikonisuutta sheep :
sheep. Neljäs ikonisuuden laji on counter-
iconicity, josta esimerkkinä on walesin
coeden : coed ’tree : trees’.

Klausenburger tiivistää jaottelun idean
seuraavasti: »maximally iconic would be
most natural, counter-iconic, of course,
least natural». Mayerthalin mukaan ikoni-
suus ja tuntomerkkisyys ovat sidoksissa ih-
misen biologian ja neurologian kanssa, jo-
ten »prototyyppisen» puhujan kannalta esi-
merkiksi oikea olisi tuntomerkitön vasem-
paan ja vertikaalinen horisontaaliseen ver-
rattuna.

Klausenburger esittelee myös esimer-
kiksi Peter Matthewsin (Morphology, 1991)
ajatuksia ikonisuuden jakamisesta paradig-
maattiseen ja syntagmaattiseen. Kategoriat
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jakautuvat keskeisiin ja perifeerisiin, mikä
tarkoittaa esimerkiksi verbien taivutukses-
sa sitä, että aika- ja tapamuotojen tunnuk-
set ovat yleensä heti kannan perässä mutta
persoonan ja luvun tunnukset vasta niiden
jälkeen.

Sekä Mayerthalin että Matthewsin kä-
sitykset korostavat universaaliutta (system-
independent naturalness). Hieman toisen-
lainen lähestymistapa on Wolfgang Wurze-
lilla (esim. Flexionsmorphologie und Natür-
lichkeit, 1984). Wurzelin teoria perustuu
myös universaaleihin periaatteisiin, mutta
kuvausmallit ovat erilaiset (system-depend-
ent naturalness). Keskeisiä käsitteitä ovat
muun muassa SDSP (system defining struc-
tural properties) ja PSC (paradigm struc-
ture conditions). SDSP-määritelmät kuvaa-
vat kielen morfosyntaksin piirteitä, esimer-
kiksi sitä, liitetäänkö taivutuspäätteet sanan
vartaloon vai perusmuotoon. SDSP:t ku-
vaavat siis kielen taivutusjärjestelmän ylei-
siä piirteitä ja PSC:t yksittäisiä paradigmo-
ja.

Typologian merkitystä käsittelevässä
alaluvussa Klausenburger esittelee varsin-
kin Wolfgang Dresslerin ajatuksia ideaali-
sesta morfologisesta rakenteesta (esim.
Morphonology: the dynamics of derivation,
1985). Luonnolliseen morfologiaan lähei-
sesti liittyvinä Klausenburger esittelee myös
Joan Bybeen ja Andrew Carstairsin morfo-
logiseen rakenteeseen ja hierarkkisuuteen
liittyviä tutkimuksia. Johdanto-osan lopus-
sa on vielä luku kieliopillistumisesta. Se
sisältää tiiviissä muodossa kieliopillistumi-
sen perusteoriaa ja viitteitä tärkeimpään
kirjallisuuteen. Luvun loppuosassa Klau-
senburger siirtyy latinan ja nuorempien ro-
maanisten kielten käsittelyyn.

Kirjan pääsisällön muodostavat luvut
kaksi, kolme ja neljä, joissa Klausenburger
kuvaa latinan, ranskan ja italian verbintai-
vutusta (luvussa 2), romaanisten kielten
verbien ja persoonapronominien kieliopil-

listumista (luvussa 3) sekä romanian, rans-
kan, espanjan ja italian nominintaivutusta
ja siihen liittyviä kieliopillistumisen ilmiöi-
tä (luvussa 4). Näissä luvuissa Klausenbur-
ger soveltaa käytäntöön sekä luonnollisen
morfologian että kieliopillistumisen oppe-
ja. Kirjan loppupuolella Klausenburger pa-
laa teoriaan. Luvussa viisi hän pohtii muun
muassa kieliopillistumisen ja niin sanotun
näkymättömän käden suhdetta. Luku kuu-
si sisältää ytimekkäät päätelmät romaanis-
ten kielten taivutusmorfologiasta ja eräistä
kieliopillistumisen ilmiöistä. Viimeisen ala-
luvun otsikkona on Grammaticalization and
naturalness; Klausenburgerin mukaan kieli-
opillistuminen ja luonnollinen morfologia
ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa, vaikka
toisenlaisiakin ajatuksia on esitetty.

Kirjan lopussa on lähdeluettelon lisäk-
si esitys latinan, ranskan ja italian verbien
taivutuksesta sekä asia- ja henkilöhakemis-
to. Näiden ansiosta kirja sopii hakuteoksek-
si. Muutenkin kirjan rakenne on selkeä ja
asiat löytää helposti, vaikka vuolaampi esi-
tystapa olisi lisännyt kirjan luettavuutta.
Suuri osa kirjan sisällöstä on erilaisia luette-
loita ja taulukoita, joten kovin paljon teks-
tiä vajaaseen kahteensataan sivuun ei mah-
du. Eniten annettavaa kirjalla on romaanis-
ten kielten morfosyntaksista kiinnostuneil-
le, mutta kyllä kirja sopii myös johdatuk-
seksi kieliopillistumisen ja varsinkin luon-
nollisen morfologian teorioihin. 
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PUHEEN, KIELEN JA AJATTELUN
EVOLUUTIOSTA

P

Philip Lieberman Eeva puhui. Ihmisen kieli ja ihmisen evoluutio. Suom. Kimmo Pietiläinen.
Helsinki: Terra Cognita 2000. 263 s. ISBN 952-5202-31-3.

hilip Lieberman on amerikkalaisen
Brown Universityn kognitio- ja kie-

litieteen professori. Hänen teoksensa Eeva
puhui on eräänlainen raportti lähes kolmen-
kymmenen vuoden tutkimusprojektista,
jossa hän esittää fysiologiaan perustuvan
selityksen ihmisen puhekyvylle ja luo sa-
malla kielen teorialle uusia ulottuvuuksia.

Teos jakaantuu esipuheeseen ja kuuteen
lukuun, jotka tekijä on otsikoinut melko
omaperäisesti: Hiiret puhuivat yöllä, Sim-
panssit ja aikakoneet, Se on iso vauva,
Kuolleet miehet ja naiset puhuvat jälleen,
Puhuvat ja ajattelevat aivot sekä Mitä, mil-
loin ja missä Eeva puhui Aatamille ja Aa-
tami Eevalle? Lisäksi teoksen lopussa on
omina lukuinaan  lähdeviitteet, kirjallisuus
ja hakemisto.

Teoksensa lähtökohdat Lieberman esit-
telee esipuheessa Descartesin kuuluisaa
lausahdusta muokaten: puhun, siis olen.
Puhuva ihminen ilmaantui noin 150 000
vuotta sitten Afrikassa ja Lähi-idässä ja
syrjäytti aiemmat Homo erectuksen ja
neandertalinihmisen. Puhekyvyn mahdol-
listavat aivomekanismit ovat syntyneet
evolutiivisessa prosessissa, joka on mu-
kauttanut aivot ajattelemaan ja kielentä-
mään ajatuksia. Kielen kehittyminen edel-
lytti tiettyjä syömiseen, hengittämiseen ja
äänteiden tuottamiseen vaadittavia anato-
misia muutoksia. Kehitys on periaatteessa

analoginen niiden mekanismien kanssa,
jotka saivat aikaan tiikerille raidat ja nor-
sulle kärsän. Ihmiselle evoluutio kehitti ky-
vyn ajatella ja puhua.

Tekijä esittää omat näkökantansa myös
eräisiin ristiriitaisiin kysymyksiin, kuten
ihmisen evoluution monialueellisuuteen ja
kieligeenin olemassaoloon. Lieberman ot-
taa kielteisen kannan Noam Chomskyn
lingvistiseen teoriaan, jossa väitetään, että
ihmisillä olisi syntyessään universaali kie-
lioppi geneettisesti koodattuna aivoihin.

Tutkijat ovat eri mieltä siitä, miten ke-
hittyminen puhuvaksi ihmiseksi tapahtui.
Eeva-hypoteesin mukaan nykyihminen ke-
hittyi noin 150 000 vuotta sitten Afrikassa
ja levittäytyi sieltä Eurooppaan, Aasiaan ja
Australiaan. Siellä se syrjäytti vanhemmat
ihmisten kaltaiset hominidit. Tämän teorian
mukaan kaikilla nykyihmisillä olisi siis af-
rikkalaiset esi-isät. Toisen, niin sanotun mo-
nialueellisen hypoteesin mukaan nykyihmi-
nen olisi kehittynyt paikallisesti eri alueil-
la ja eri aikoina toisistaan riippumatta Ho-
mo erectus -populaatioista, jotka olisivat
levittäytyneet alueille Afrikasta noin mil-
joona vuotta sitten. Lieberman esittää pe-
rusteita edellisen teorian puolesta jälkim-
mäisen kumoamiseksi.

Ihmispuheen äännökset tajutaan Lieber-
manin mukaan pikemmin tavun kuin fonee-
min pituisina yksiköinä. Puheen tuottamis-
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