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Abstract 
This publication consists of six papers presented at the XVIII Conference of 
Translation Studies (XVIII Kääntämisentutkimuksen päivät) in December 2009. 
The conference was hosted by Nordic Philology at the Faculty of Humanities, 
University of Oulu, and was aimed at students and researchers of translation. Four 
of the contributions in this publication are written by experienced scholars in 
translation studies, two by doctoral students. 

The contributions deal with different aspects of translation studies: translation 
criticism of poetry translation, semiotic multimodality in film translation, 
translation teaching, the impact of time and political climate on translation, the 
use of Latin in today’s society and the life work of a librarian-translator. 
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Saatteeksi 

XVIII Kääntämisentutkimuksen päivät pidettiin 3. joulukuuta 2009 Oulun 
yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Järjestäjänä toimi pohjoismaisen 
filologian oppiaine. Tilaisuus keräsi paikalle noin 30 kääntämisestä kiinnostunutta 
opiskelijaa, opettajaa ja tutkijaa. Esitelmiä pitivät sekä ansioituneet tutkijat ja 
opettajat että jatko-opiskelijat. Kuusi esitelmää on päätynyt artikkeliksi tähän 
julkaisuun.  

Dosentti Pirjo Kukkonen Helsingin yliopistosta käsittelee 
artikkelissaan ”Multimodala samspel i det semiotiska rummet Ljus i skymningen 
(2006)” elokuvakääntämistä multimodaliteetin näkökulmasta. Aki Kaurismäen 
Laitakaupungin valot esitetään semioottisena tilana, jota vasten elokuvan 
yksityiskohtaiset taiteelliset ratkaisut kuten valaistus, musiikki, puhe ja 
kuvakulmat piirtyvät. Elokuvan minimalistinen dialogi on osa tarkoin harkittua 
esteettistä kokonaisuutta, mikä on huomioitava myös elokuvan käännettyä 
tekstitystä arvioitaessa. 

Pohjoismaisen filologian professori Irma Sorvali Oulun yliopistosta on 
kirjoittanut kaksi artikkelia, joista toinen käsittelee latinan käyttöä nykyajassa ja 
toinen Rauni Purasen suomennostyötä. Artikkelissa ”Latina elää − myös Oulussa” 
kirjoittaja osoittaa, miten latinan kieli on yhä osa arkipäiväämme. Se elää sanoissa 
ja sanonnoissa, nimissä ja terminologiassa, yliopiston ja tieteen kielessä, kirkoissa, 
oopperassa ja tietenkin kirjallisuudessa. Artikkelissa ”Kirjasto, kulttuuri ja 
käännös. Näkökulmia Rauni Purasen suomennostyöhön” professori Sorvali 
käsittelee kääntämistä inhimillisenä toimintana ja osana laajempaa ammatillista ja 
kulttuurista kokonaisuutta. Kirjaston, kielen, kulttuurin ja käännöksen välistä 
kiinteää yhteyttä lähestytään Rauni Purasen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kirjastonjohtajan, kirjallisuuden tutkijan ja suomentajan elämäntyön kautta. 

Paula Rossi, myös pohjoismaisen filologian professori Oulun yliopistosta, 
valaisee artikkelissaan ”G.H. Mellinin Suomen sota käännöksenä”, miten 
käännökset ovat kytköksissä aikaan ja historiaan. Nimimerkki Antti Jalavan 
vuonna 1868 tekemä suomennos G.H. Mellinin kirjoittamasta seikkaluromaanista 
Pavo Nissinen. Scener ur sista finska kriget (1838) seuraa sisällöllisesti 
alkutekstiä, mutta siitä heijastuu myös autonomian ajan suomalainen 
kansallistunne. Suomentajan oma aikakausi on siis näin vaikuttanut 
käännöstekstin joihinkin sisällöllisiin korostuksiin. 

Artikkeli ”Hylätty historia. Kääntäjä-tutkijan kriittinen näkökulma Gottfried 
Bennin ”staattiseen” runoon Quartär” on nimensä mukaisesti käännöskriittinen 
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tutkielma saksalaisen runon suomennoksesta. Kääntäjä-tutkija, germaanisen 
filologian jatko-opiskelija Tarja Heikkilä Oulun yliopistosta vertaa Aale Tynnin 
suomennosta vuodelta 1957 omaan suomennokseensa ja keskittyy analyysissaan 
runon sisällön ja muodon suhteeseen.  

Artikkeli ”Opiskelijan käännösprosessin tukeminen” on kuvaus 
yliopistopedagogisesta kehittämishankkeesta, joka toteutettiin Oulun yliopistossa 
germaanisen filologian oppiaineessa syyslukukaudella 2009. Kirjoittaja Eeva 
Pöykkö on germaanisen filologian jatko-opiskelija ja toimi myös opettajana 
oppiaineessa kun hanke esiteltiin Kääntämisentutkimuksen päivillä. Artikkeli 
antaa välineitä kääntämisen teorian ja käytännön integroimiseksi opetuksessa ja 
sisältää myös opiskelijoiden näkökulmia kehittämishankkeeseen. 

 
 

Oulussa joulukuussa 2010 
 
Riitta Kosunen 
Pohjoismainen filologia, Humanistinen tiedekunta 
PL 1000 
90014 Oulun yliopisto 
riitta.kosunen@oulu.fi 
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Hylätty historia. Kääntäjä-tutkijan kriittinen 
näkökulma Gottfried Bennin ”staattiseen” 
runoon Quartär 

Tarja Heikkilä 

1 Johdanto 

Tässä esiteltävä Gottfried Bennin runo Quartär (”Kvartääri”) on osa hänen 
Statische Gedichte -nimistä runokokoelmaansa, jota olen suomentanut vuodesta 
2007 lähtien. Tätä kyseistä runoa käsittelen myös tekeillä olevassa väitöskirjas-
sani, koska se on näistä ”staattisista runoista” ainoa, joka on aikoinaan sekä 
suomennettu että julkaistu. En tässä yhteydessä kerro tarkemmin tuosta kokoel-
masta, enkä myöskään selitä, mitä ”staattiset runot” ovat, vaan keskityn ainoas-
taan tähän runoon, jonka esittelen Harald Steinhagenin (1969) analyysiä ja tulkin-
taa mukaillen. Tämän jälkeen kommentoin kriittisesti Aale Tynnin vuonna 1957 
(1974) nimellä Kvartääriaika julkaistua suomennosta, jota vertaan omaan 
suomennokseeni (ks. liite). 

2 Quartär − Kvartääri. Alkutekstin analyysi ja 
tulkinta Steinhagenin mukaan 

Quartär eli ”Kvartääri” on kolmiosainen runosikermä, jossa on yhteensä kuusi 
säkeistöä. Se syntyi lokakuussa 1946. Näin ollen Benn tulkitsee siinä niin Harald 
Steinhagenin (1969) kuin Anton Reiningerinkin (1989) mukaan toisen 
maailmansodan jälkeistä tilannetta kokonaisen, antiikin ja nykyajan käsittävän 
kulttuuripiirin loppuna. Hän siis yrittää tulkita aikakauttaan ja omaa olotilaansa 
siinä. Toisin sanoen: tässä runossa hän asettaa itselleen viimeistä kertaa 
tavoitteeksi esittää ja tulkita historian liikkeitä. 
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Runon ensimmäinen säkeistö kuuluu seuraavasti: 

Die Welten trinken und tränken 
sich Rausch zu neuem Raum 
und die letzten Quartäre versenken 
den ptolemäischen Traum. 
Verfall, Verflammen, Verfehlen – 
in toxischen Sphären, kalt, 
noch einige stygische Seelen, 
einsame, hoch und alt. (G.B.) 
 
Maailmat juovat ja juottavat 
humalan uudeksi tilakseen, 
viimeiset kvartäärit hautaavat 
ptolemaiolaisen unen. 
Rappio, poltto, hairahdus – 
toksisissa sfääreissä, kylmä, 
vielä muutama styyginen sielu, 
yksinäinen, vanha ja jylhä. (suom. T.H.) 

Tällainen siis on Bennin mielestä tilanne uuden aikakauden alussa, jota hän tässä 
mystifioi mytologiasta peräisin olevilla kuvilla. Historiallinen maailma on 
korvattu Bennin staattisella ”ilmaisumaailmalla” (Ausdruckswelt), maailmalla, 
jonka järjestys, Reiningeria lainatakseni, on pian sortuva dionyysiseen kaaokseen. 

Harald Steinhagen (1969) on tehnyt runosta yksityiskohtaisen 
muotoanalyysin ja tulkinnan, jonka tärkeimpiä kohtia seuraavaksi referoin ja 
kommentoin. Siinä osoitetaan hyvinkin perusteellisesti, millä tavalla runon muoto 
tukee sen sisältöä. Ensinnäkin runon muoto muistuttaa Bennin 20-luvun lyriikkaa. 
Tuolloin hänen tuotannossaan vallitsevina olivat nimenomaan kahdeksansäkeiset 
riimirunot. 

Quartär-sikermän säkeistöjen pohjana on ristisointukaava, joka sitoo runon 
kahdeksan säkeistöä säejaksoisesti yhteen ja mahdollistaa samalla kunkin 
säkeistön sisäisen jäsentelyn. Loppusointujen järjestys yhdistää aina neljä säettä 
ryhmäksi niin, että säkeistön keskellä, neljännen ja viidennen säkeen välissä, on 
kesuura eli pieni tauko. Tätä kesuuraa Steinhagen kutsuu säkeistön ”keski-
saumaksi”. 

Ensimmäisen säkeistön ”keskisauma” luo selvän järjestyksen säkeistön 
sisällä. Ensimmäiset neljä värssyä, joissa maailman muuttumista tulkitaan uuden 
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aikakauden alkuna ja vanhan loppuna, koostuvat kahdesta päälauseesta, joiden 
verbit ovat virkkeen merkittäviä osia. Kaksi niistä on vieläpä tähdellisellä paikalla 
loppusoinnussa. Toinen säkeistönpuolikas, jossa lopunajan tilanne esitetään 
tarkemmin elliptisillä, tiiviisti jäsentyvillä lauseilla, sen sijaan sisältää vain 
substantiiveja ja adjektiiveja merkityksellisinä lauseenjäseninä. Säkeistö on siis 
myös kielellisesti muotoiltu ”keskisauman” mukaisesti: lauseenloppu värssyssä 
neljä korostaa keskisaumaa, mutta samanaikaisesti sointukaavassa vertaus-
kuvallisesti esitetty sauma ohjaa lauseenmuodostusta. Se erottelee stilistisesti ja 
rytmisesti eri tavalla muodostetut virkkeet ja luo tasapainon säkeistöön, jonka 
puolikkaat on niin sisällöllisesti kuin kielellisesti, liikkeenä ja rauhana, asetettu 
vastakkain. 

”Keskisauma” jäsentelee ratkaisevasti myös ensimmäisen säkeistön rytmiä. 
Säkeistön ensimmäinen puolikas koostuu kahdesta päälauseesta, joita yhdistää 
rinnastuskonjunktio ja jotka käsittävät kukin kaksi säettä. Siten saadaan värssyjen 
yksi ja kolme lopussa aikaan väkeviä säkeenylityksiä, jotka erityisesti pistävät 
silmään, koska predikaatit ovat värssyn lopussa, kun taas niiden odotetut 
täydennykset löytyvät vasta seuraavasta värssystä. Säkeenylitykset siis tuovat 
värssyihin tiettyä liikettä; ne eivät anna lauseiden liukua keskeytyksettä 
kulloinkin seuraavaan säkeeseen, vaan saavat säkeiden yksi ja kolme lopussa 
aikaan lyhyen pysähdyksen, jota vasten rytmi ikään kuin tunkee. Siis ihan kuin 
vesimassat, joita yritetään padota, siinä kuitenkaan erityisemmin onnistumatta. 
Keskisauman jälkeisissä neljässä säkeessä sen sijaan alkaa Steinhagenin mukaan 
rauhallisempi, usein keskeytyvä rytmi: säkeiden rajat on merkitty selkeämmin, ja 
sen lisäksi säkeiden 5, 6 ja 8 sisällä esiintyy ylimääräisiä kesuuroita. Samanlaista 
rytmiä kuin neljässä ensimmäisessä säkeessä ei siis voi syntyä. 

Kunkin säkeistön pohjana on Steinhagenin mukaan aina nouseva, jambis-
anapestinen runomitta, joka päättyy vuorotellen laskuun ja nousuun. Olisi 
kuitenkin myös mahdollista kuvata runomittaa laskevaksi eli alkutahdilliseksi 
trokeis-daktyliseksi. Steinhagen myöntääkin, että runossa on myös trokeis-
daktylisiä säkeitä. Hän puhuu kuitenkin mieluummin runomitan vastaisesta 
korostuksesta. 

”Keskisauman” ohella ovat kolminousuinen, jambis-anapestinen runomitta, 
rauhallinen, usein epäröivä rytmi, joka, kuten olemme todenneet, alkaa säkeestä 
viisi, ja säkeissä 5−8 ensi kertaa havaittavissa oleva monologisen pohdinnan tyyli 
koko sikermän perustavat muotoelementit, sillä sama kahdeksansäkeinen muoto 
säilyy sikermän kaikissa osissa aina viimeiseen, muista hieman poikkeavaan 
säkeistöön saakka. 



 12 

Kuten jo totesin, loppusointukaaviossa vertauskuvallisesti esitetty 
keskisauma otetaan huomioon runon kaikissa säkeistöissä. Esimerkiksi toisen 
osan toinen säkeistö saa Steinhagenin mukaan jäsentävän keskisaumansa säkeen 
20 ajatusviivojen avulla. Hän on sitä mieltä, että tässä säkeistössä sikermän 
profeetallinen sanoma legitimoidaan Odysseian 11. runosta tutun ”Nekyia-
motiivin” avulla. Odysseian 11. runohan on nimeltään Nekyia ja kertoo 
tietääkseni Odysseuksen manalassa käymisestä. Sana ”nekyia” itsessään ei 
kuitenkaan tarkoita manalassa käyntiä, katabasista, vaan nimenomaan nekyiaa eli 
nekromantiaa, ennustustapaa, jossa kuolleita manattiin eläinuhrin avulla 
ennustamaan tulevaa. Tämän motiivin käytöllä on Steinhagenin mukaan 
sikermälle erityistä merkitystä. Sikermän kuvaus menettäisi sisäistä 
uskottavuuttaan, mikäli tämä motiivi puuttuisi, hän väittää, ja jatkaa, että sen 
tarkoituksena on ilmeisesti sen profeetallisesti julistetun tiedon taiteellinen 
oikeutus, että kvartääri on saavuttanut loppunsa päätymättä ennalta määrättyyn 
päämäärään tai ilmoittamatta helposti havaittavissa olevaa tarkoitusta. 
Kvartäärin ”historia” ei siis olisi ollut teleologista kehitystä, maailmanhengen tai 
jonkin idean toteuttamista, vaan ainoastaan yksi pinnallisista ”jumalan unista”. 
Säkeistön minämuotokin vahvistaa tätä ”Nekyia-motiivin” funktiota. Sikermän 
minä puhuu asioista tietoisen ryhdikkyydellä, mutta tieto kvartäärin tuhosta, 
aikakauden, jolle hän itsekin vielä kuuluu, ei horjuta minää eikä myöskään salli 
sen olla epätoivoinen, vaan antaa sille stoalaista tyyneyttä, mikä tekee sille 
helpoksi kääntyä pois maailmasta, joka ei huomaa loppua vaan kokee sen uutena 
alkuna. Se ei puhu profeetallisella tyylillä, koska se ei ilmeisesti välitä vähääkään 
tähän maailmaan vaikuttamisesta, tietojensa tyrkyttämisestä jollekulle, niiden 
huutelusta ihmisten tajuntaan tai näiden käännyttämisestä. Pikemminkin se 
tietonsa ilmaistessaan vetäytyy maailmasta, jolloin ilmaisu saa monologisia 
piirteitä. Näin siis Steinhagen. 

Lyyrisen minän selostava tyyli, jota tämä on läpi koko sikermän käyttänyt, 
muuttuu toisen osan toisessa säkeistössä henkilökohtaiseksi. Siten tämä säkeistö 
eroaa kaikista muista säkeistöistä ja saa koko sikermän rakenteessa tietyn 
funktion: se sijaitsee melkein sikermän keskikohdassa ja tarkalleen keskellä toista 
osaa, jonka ajatuksenkulun se keskeyttää. Koska se sijoittuu toisen osan 
ensimmäisen säkeistön yksittäisten ”syklien” laskun ja kolmannen säkeistön 
kysymyksen syklien merkityksestä väliin, se ilmenee viivyttävänä asianhaarana, 
mutta samalla vasta mahdollistaa seuraavan askeleen ajatuskulussa: se perustelee 
kolmannen säkeistön ratkaisevan kysymyksen ja oikeuttaa ennen kaikkea 
kielteisen vastauksen säkeessä 32, joka sitten johtaa kahdesta vastakkaisesta 
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säkeistöstä rakennettuun kolmanteen osaan ja runon päättävään kaavaan ”Fini du 
Tout”. 

Mutta eipä mennä vielä asioiden edelle. Toisen osan kolmannessa säkeistössä, 
jossa kvartäärikauden kulttuuripiiri esitetään metaforisesti eräänlaisina ”maail-
manteatterin kohtauksina” tai ”sykleinä”, keskisauma on näennäisesti kätketty 
heikolla säkeenylityksellä. Vaikka säkeen 28 lopussa ei ole edes välimerkkiä 
kesuuran merkkinä, keskisauma otetaan huomioon myös tässä säkeistössä, sillä se 
sijaitsee konjunktiolla ”oder” aloitettujen keskimmäisten värssyjen 28 ja 29 
välissä. Riveillä 27 ja 28 esitetään kysymys, ovatko näiden ”kohtausten” sisällöt 
traagisia vai koomisia. Riveillä 29–31 puolestaan esitetään kolmas mahdollinen 
tulkinta, joka tiivistää edelliset vaihtoehdot sanakäänteellä ”vai molemmat” ja 
kyselee ”kohtausten” totuuden perään. Näennäisesti sivuutettu kesuura säilyttää 
siis tässäkin jäsentelevän vaikutuksensa lauseenmuodostukseen ja ohjaa säkeistön 
kielellistä täyttöä. 

Kuten jo mainitsin, kolmannen osan toinen ja samalla runon viimeinen 
säkeistö eroaa sikermän muista, säännönmukaisesti rakennetuista säkeistöistä, 
sillä se on kaksi värssyä pidempi. Tällainen viimeisen säkeistön korostaminen eri 
keinoin, kuten vaikkapa runon päättävällä ranskankielisellä sanonnalla, vastaa 
funktiotaan koko sikermässä: se muodostaa profeetallisen tulkinnan kohokohdan, 
jonka viimeisissä värssyissä tuhoutuvan kvartäärin kuvaus on täytetty. Tämän 
säkeistön loppusointukaavasta näkyy, että muiden säkeistöjen säännöllisestä 
loppusointujärjestyksestä ei tässä suinkaan ole luovuttu, vaan sitä on vain hieman 
taivutettu, sillä lisätyt säkeet eivät muodosta uutta loppusointuparia. Ne 
mukautuvat olemassa olevaan sointukudokseen ja vaikuttavat siten, että runon 
loppu antaa hiukan odottaa itseään. 

Se runon muotoelementeistä. Mitä sisältöön tulee, Steinhagen on sitä mieltä, 
että tämä koko runosikermän päättävän kohokohdan muodostava kolmannen osan 
toinen säkeistö antaa sisällön tasolla epäsuoran vastauksen kysymykseen 
kohtausten totuudesta. Kvartääri oli vain ”yksi jumalan unista”: sillä ei ollut, 
kuten ei myöskään aikaisemmilla maailmanajoilla, mitään syvempää merkitystä. 
Toisen osan kolmannessa säkeistössä alistuen ilmaistu tietämättömyys ilmenee 
sikermän lopussa tietona: loppuaan kohti kulkeva kvartääri ei ole mitään muuta 
kuin jumalan uni, jonka tämä on toteuttanut vain leikillään. Toisin sanoen se, 
minkä ihminen kokee todellisuutena, on tälle jumalalle vain uni, jonka hän lopulta 
jälleen hylkää – hymyillen ivallisesti kvartäärikauden toivottomalle yritykselle 
havaita omassa historiassaan jokin syvempi merkitys. Eräässä kirjeessään Benn 
huomauttikin varta vasten, että ”Kvartäärin” viimeisessä säkeistössä 
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lukee ”Geschichte” eli historia, eikä suinkaan ”Geschichten” eli tarinoita, ja pyysi, 
että sana painettaisiin aikanaan harvennetulla fontilla. 

Tämä sitaatti on sikäli mielenkiintoinen, että runoilija Gottfried Benn oli 
tavallaan selkeästi vieraantunut siitä todellisuudesta, jossa lääkäri Gottfried Benn 
eli. Siksi ”Kvartääriä” ei pidä ymmärtää historialliseksi ”kvartäärikaudeksi” 
(vaikkakin sen väitetään olevan hänen oman aikakautensa tulkinta), vaan 
ainoastaan myyttiseksi kvartäärikaudeksi. 

3 Kvartääri vs. Kvartääriaika. Käännöskritiikki 

Edellä on referoitu Harald Steinhagenin (1969) analyysiä ja tulkintaa Gottfried 
Bennin runosta Quartär. Steinhagen kiinnittää analyysissään erityistä huomiota 
siihen, kuinka runon muoto tukee sen sisältöä. Minä puolestani haluan 
käännöskritiikissäni selvittää, missä määrin Aale Tynni on suomennoksessaan 
onnistunut säilyttämään runon muodon ja sisällön välisen suhteen, ja kuinka hän 
on ymmärtänyt runon sisällöt. Jotta tämä olisi mahdollista, vertaan Tynnin 
suomennosta omaan suomennokseeni, jossa olen pyrkinyt ottamaan huomioon 
edellisessä luvussa mainitut näkökohdat. On kuitenkin muistettava, ettei 
minunkaan tulkintani runosta ja sen käännöksestä ole se ”ainoa oikea”, vaan 
tulkintoja – kuten myös näkemyksiä kääntämisestä – on monia ja ne ovat 
vaihdelleet eri aikoina. Itse edustan niin kääntäjänä kuin kriitikkonakin 
hermeneuttista näkökantaa. 

Aale Tynnin suomennos on muodon tasolla monessa mielessä onnistunut: 
käännöksessäkin on kyse kahdeksan värssyn säkeistöistä, joiden värssyistä 
kuitenkin vain joka toisessa on heikko loppusointu. Runomitan Tynni on sen 
sijaan kyennyt toistamaan melko hyvin, sillä huolimatta sivupainosta ja siitä 
tosiasiasta, ettei nouseva runomitta ole suomen kielessä luonnostaan mahdollinen, 
on enemmistössä säkeistä kolme nousua (tai neljä, jos siinä on sivupaino). 
Yleisesti voidaan todeta, että Tynnin käännös sopii hyvin kahdeksansäkeisen 
riimirunon kaavaan, koska siinä on kolme tai neljä nousua säettä kohti. Jopa 
edellä mainitut kesuurat ovat mukana, ja niillä on samankaltainen vaikutus 
rytmiin kuin alkutekstissäkin. Kahdessa kohtaa ne ovat kuitenkin häiritseviä, sillä 
ne rikkovat toisen ja kolmannen osan ensimmäisten säkeistöjen rytmin. 

Vaikka suomennoksen runomitta onkin trokeis-daktylinen eikä jambis-
anapestinen kuten alkutekstin, myös Steinhagenin mainitsema runomitan 
vastainen korostus on Tynnin käännöksessä läsnä. Jotta joka toisen värssyn saisi 
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sointumaan niin kuin Tynni on tarkoittanut, täytyy ääneen lukiessa painottaa 
säkeen viimeistä tavua, vaikka se normaalissa kielenkäytössä onkin aina painoton. 
Siten syntyy keinotekoinen, jambis-anapestinen runomitta. Alkuperäisrunon 
runomitanhan olisi, jos runomitanvastaista korostusta ei olisi otettu huomioon, 
monin paikoin voinut tulkita trokeis-daktyliseksi. 

Sisällön tasolla on mielestäni havaittavissa ylitulkintaa jo otsikossa, joka 
Tynnillä on Kvartääriaika, itselläni pelkkä Kvartääri. Mikäli Gottfried Benn olisi 
halunnut kirjoittaa nimenomaan ”kvartääriajasta”, olisin olettanut hänen 
käyttävän vastaavaa ilmaisua (Quartärzeit). Tynnin käännöksen ensimmäisessä 
säkeistössä sanotaan: ”Ajanjaksoa maailma vaihtaa / juoden ja juopuen”, mikä on 
nähdäkseni vain Tynnin oman tulkinnan tulos, ei suinkaan alkutekstin 
(sananmukainen) käännös. Bennhän kirjoittaa vain, että ”Maailmat juovat ja 
juottavat / humalan uudeksi tilakseen (suom. T.H.)”. 

Toisin kuin Tynni, Benn ei siis sano suoraan, mistä on kyse. Myös rivit 3 ja 4 
poikkeavat vahvasti alkutekstistä. 

Kesuuran jälkeen Tynni vaihtaa sanajärjestystä: kolmikko ”Verfall, 
Verflammen, Verfehlen” on suomennettu ”Tulenloimotus, rappio, erheet” kun taas 
itse olisin tässä kohdin valmis tarjoamaan sanoja ”Rappio, poltto, hairahdus”. 
Alkuperäisrunon ”toksisista sfääreistä” Tynni on tehnyt ”myrkkyhuuruja”, jolloin 
adjektiivi ”kylmä” on jätetty pois ja perusteettomasti lisätty yksi ylimääräinen ja-
sana. 

Herää kysymys, tarkoittavatko myrkkyhuurut todellakin samaa kuin toksiset 
sfäärit. Eivätkö ne pikemminkin ole kokonaisuuden osia? Sitä paitsi Benn ei puhu 
sielusta, joka on autio ja öinen, vaan ”styygisistä sieluista”; saksan kielen 
adjektiivi stygisch on muodostettu analogisesti substantiivista Styx, eli manalan 
virta. Siksi ”styyginen sielu” on mielestäni parempi käännösratkaisu kuin ”autio 
öinen sielu”, josta ei oikein tiedä, mitä sillä tarkoitetaan. Voidaan olettaa, että 
Tynni tarkoitti adjektiivilla ”autio” oikeastaan ’yksinäistä’. 

Toisen osan ensimmäisessä säkeistössä Tynni on lisännyt säkeenylityksen 
paikkaan, jossa sitä ei alkutekstissä ole, ensimmäiselle riville. Säkeistön aloittava, 
ajatusviivalla muusta tekstistä erotettu imperatiivi on jätetty pois. Se, minkä tässä 
pitäisi antaa laskea ja nousta ”kausin esille murtuvin”, kuten Tynni asian ilmaisee, 
on todennäköisesti kaikki se, mitä riveillä 11–16 mainitaan; kaksoispiste viittaisi 
siihen. Bennillä tämä suhde ei kuitenkaan ole niin selkeä, mikäli sitä ylipäänsä 
tarkoitetaan. Onko Tynni siis jälleen ylitulkinnut? 

Suomennoksen rivit 11 ja 12 eivät poikkea alkutekstistä, mutta jo rivillä 13 
on jälleen yksi ylimääräinen ja-sana. Rivi 14 kuuluu seuraavasti: ”swing, rukous 
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partaalta”. Ei ole enää kyse rukouksesta vajoaville tulille, kuten alkuperäisrunossa, 
vaan Tynnin versiossa rukous kuuluu ”partaalta, tulen vaipuvan luota, kun kaikki 
on tuhkaksi haihtuva”. 

Toisen osan kolmannessa säkeistössä Tynni on tehnyt useita pieniä 
poikkeamia alkutekstistä. Rivillä 25 hän puhuu ”kvartääristen syklien” (quartäre 
Zyklen) sijaan ”kvartääriaikakausista” (Quartärepochen). Riveillä 27 ja 28 hän 
käyttää saksan kielen konjunktiota ob vastaavia rakenteita vain katkaistakseen 
lauseen tarpeettomilla ajatusviivoilla, jotka muuttavat lauseen merkitystä. 
Partisiipin perfekti rivillä 31 on korvattu partisiipin preesensillä. Voidaan todeta, 
että säkeistön sanat kyllä on käännetty, mutta merkityssisällöt eivät ole, millä 
tarkoitan tässä yhteydessä lähinnä sitä, että sekä vieraalle kielelle käännetyn 
runon muodon että sisällön – jotka mielestäni yhteistuumin muodostavat 
merkityssisällöt – tulisi vastata alkuperäistä. 

Kolmannen osan ensimmäisessä säkeistössä on muutettu kahden 
ensimmäisen rivin järjestystä, ja sen lisäksi Tynni on lisännyt säkeenylityksen 
toisen rivin jälkeen, paikkaan, missä alkutekstissä ei sellaista ole. 

Sisällön tasolla Tynni on lisännyt selittävän kommentin: ”Yli sanojen Silloin 
ja Tällöin”. Mielestäni hän on täysin oikeassa niin tehdessään, mutta se, mitä hän 
ei ole kääntänyt, on värssyn kaksijakoisuus. Se voidaan siis tulkita kahdella 
tavalla. Toisaalta siten, että aivot taipuvat ”yli niiden silloin tällöin”, ja toisaalta 
siten, että aivot ikään kuin omistaisivat sanat ”silloin” ja ”tällöin”. Olen 
säilyttänyt molemmat tulkintamahdollisuudet kirjoittamalla sanat Bennin tavoin 
isolla alkukirjaimella, mutta jättämällä muut selitykset pois. Siis: ”yli niiden 
Silloin Tällöin”. Edelleen on huomattava, että Tynnillä langat a) eivät lennä ja b) 
ovat lukin kutomat. Kyseiseen virheeseen Tynni ei kuitenkaan yksin ole syypää, 
sillä Suomessahan puhutaan yleisesti lukista silloinkin, kun mieluummin pitäisi 
puhua hämähäkeistä. Tosiasiahan on, että lukit eivät kudo verkkoa, vaikka 
kuuluvatkin hämähäkkieläimiin. 

Samaisen säkeistön kolmella viimeisellä rivillä (rivit 38–40) Benn viittaa 
natsien rodunjalostuspyrkimyksiin: ”an alles, was verfällt, / züchten sich ihre 
Kerne / die sich erkennende Welt” (kaikessa rappeutuvassa / risteytyvät sen ytimet 
/itsensä tunteva maailma. – suomennos ja kursivoinnit TH). Tynni ei ole 
ymmärtänyt tätä viittausta, jonka kaltaisia esiintyy muissakin Bennin ”staatti-
sissa” runoissa, vaan kirjoittaa ainoastaan, että ”kaikessa lahossa / ydin itseänsä 
ruokkii, / tietoinen maailma”. Mielestäni tällä ei ole mitään tekemistä 
rodunjalostuksen kanssa – ehkä sen voi kuitenkin ajatella liittyvän kasvuun ja 
määrälliseen lisääntymiseen. 
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Viimeisen säkeistön kaksi ensimmäistä riviä Tynni on kääntänyt erittäin 
kauniisti, mutta jo kolmas rivi poikkeaa olennaisesti alkutekstistä. Toiseksi 
viimeisellä rivillä olevan sanan ”Allerseelen” kääntäisin runomitallisista syistä 
mieluummin pyhäinpäiväksi, sillä sanassa ”sielujenpäivä” on yksi ylimääräinen 
tavu. Ilmaisu ”Geschichte erzählen” eli ”kertoa tarinaa” täytyy mielestäni 
ehdottomasti kääntää verbillä ”historioida”, jotta käännös paremmin vastaisi 
alkutekstiä – siinä Tynni on täysin oikeassa. Bennhän tarkoitti sanan ”Geschichte” 
tässä yhteydessä nimenomaan kaksiselitteiseksi. 
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Liite 1: Quartär 
I 
Die Welten trinken und tränken 
sich Rausch zu neuem Raum 
und die letzten Quartäre versenken 
den ptolemäischen Traum. 
Verfall, Verflammen, Verfehlen – 5 
in toxischen Sphären, kalt, 
noch einige stygische Seelen, 
einsame, hoch und alt. 
 
II 
Komm − laß sie sinken und steigen, 
die Zyklen brechen hervor: 10 
uralte Sphinxe, Geigen 
und von Babylon ein Tor, 
ein Jazz vom Rio del Grande, 
ein Swing und ein Gebet − 
an sinkenden Feuern, vom Rande, 15 
wo alles zu Asche verweht. 
 
Ich schnitt die Gurgel den Schafen 
und füllte die Grube mit Blut, 
die Schatten kamen und trafen 
sich hier − ich horchte gut −, 20 
ein Jeglicher trank, erzählte 
von Schwert und Fall und frug, 
auch stier- und schwanenvermählte 
Frauen weinten im Zug. 
 
Quartäre Zyklen − Szenen, 25 
doch keine macht dir bewußt, 
ist nun das Letzte die Tränen 
oder ist das Letzte die Lust 
oder beides ein Regenbogen, 
der einige Farben bricht, 30 
gespiegelt oder gelogen − 
du weißt, du weißt es nicht. 
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III 
Riesige Hirne biegen 
sich über ihr Dann und Wann 
und sehen die Fäden fliegen, 35 
die die alte Spinne spann, 
mit Rüsseln in jede Ferne 
und an alles, was verfällt, 
züchten sich ihre Kerne 
die sich erkennende Welt. 40 
 
Einer der Träume Gottes 
blickte sich selber an, 
Blicke des Spiels, des Spottes 
vom alten Spinnenmann, 
dann pflückt er sich Asphodelen 45 
und wandert den Styxen zu –, 
laß sich die Letzten quälen, 
laß sie Geschichte erzählen – 
Allerseelen − 
Fini du Tout. 50 
(Gottfried Benn) 
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Liite 2: Kvartääriaika 
I  
Ajanjaksoa maailma vaihtaa 
juoden ja juopuen, 
kera viimeisen kvartäärin vaipuu 
uni Ptolemaioksen. 
Tulenloimotus, rappio, erheet − 5 
ja myrkkyhuuruissa 
jokin autio öinen sielu, 
vanha ja korkea. 
 
II 
Vajotkoot ja nouskoot ne, kausin 
esille murtuvin: 10 
ikivanhat sfinksit, viulut 
ja portti Babylonin, 
ja Rio del Granden jazzi, 
swing, rukous partaalta 
tulen vaipuvan luota, kun kaikki 15 
on tuhkaksi haihtuva. 
 
Minä leikkasin lampailta kurkun, 
veren kuoppaan juoksutin, 
ja sen äärelle saapuivat varjot, 
– minä tarkoin kuuntelin, 20 
kukin joi ja kyseli, kertoi 
tiet miekan ja kaatumisen, 
ja puolisot joutsenen, sonnin 
myös kulkivat itkien. 
 
Näyt − kvartääriaikakaudet, 25 
mutta mikään ei ilmoita, 
tämä viimeinen iloa onko 
vai onko se itkua, 
vai kumpaakin − sateenkaari, 
joka taittaa värejään 30 
valehdellen tai heijastellen – 
sinä tiedät, et tiedäkään. 
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III 
Yli sanojen Silloin ja Tällöin 
taipuvat valtavat 
aivot, ja näkevät langat, 35 
lukin vanhan kutomat, 
etäisyyksissä kaikissa kärsät 
ja kaikessa lahossa 
ydin itseänsä ruokkii, 
tietoinen maailma. 40 
 
Eräs Jumalan unelmista 
itseensä katseen loi, 
ivakatseen, jossa lukki 
ikivanha ilkamoi, 
hän asfodeloksen poimii 45 
ja Styksille suuntautuu −, 
ja viimeiset vaikeroikoot 
ja viimeiset historioikoot 
Sielujenpäivä − 
Fini du Tout.  50 
(suom. Aale Tynni) 
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Liite 3: Kvartääri 
I  
Maailmat juovat ja juottavat 
humalan uudeksi tilakseen, 
viimeiset kvartäärit hautaavat 
ptolemaiolaisen unen. 
Rappio, poltto, hairahdus – 5 
toksisissa sfääreissä, kylmä, 
vielä muutama styyginen sielu, 
yksinäinen, vanha ja jylhä. 
 
II 
Tule – anna laskea, nousta, 
syklit nuo puhkeavat: 10 
ikivanhat sfinksit, viulut 
ja portti Babylonin, 
Rio del Granden jatsi, 
svingi ja rukous – 
vajoaville tulille, laidalta 15 
kaikki tuhkaksi hajottavalta. 
 
Minä leikkasin lampailta kurkun, 
täytin kuopan verellä, 
varjot tulivat, tapasivat 
tässä – hyvin kuuntelin –, 20 
jokainen joi, kertoi 
miekasta, kaatuneista, vieläpä kysellen, 
myös härkäin ja joutsenten 
vaimot kulkivat itkien. 
 
Kvartääriset syklit, näyt, 25 
mistään tiedosta et, 
onko viimeinen kyynelet, 
onko viimeinen ilo, 
vai molemmat sateenkaari, 
joka taittaa värejään, 30 
heijastanut vai valehdellut – 
sinä tiedät, et tiedäkään. 
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III 
Valtavat aivot taipuvat 
yli niiden Silloin Tällöin 
ja näkevät lankojen lentävän, 35 
vanhan hämähäkin kutomain, 
kärsät kaikissa etäisyyksissä 
ja kaikessa rappeutuvassa 
risteytyvät sen ytimet 
itsensä tunteva maailma. 40 
 
Yksi unista jumalan 
katseli itseään, 
katseita pelin, pilkan, 
vanhan hämähäkin 
sitten asfodeloksia poimii 45 
ja vaeltaa Styxille – 
antaa viimeisten kiduttaa itseään, 
antaa heidän historioida – 
pyhäinpäivä – 
fini du tout. 50 
(suom. Tarja Heikkilä) 
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Multimodala samspel i det semiotiska rummet 
Ljus i skymningen (2006) 

Pirjo Kukkonen 

1 Filmen som det semiotiska rummet 

Aki Kaurismäkis (f. 1957) Helsingforstrilogi med filmerna Moln på drift (1996) 
om arbetslöshet, Mannen utan minne (2002) om hemlöshet och Ljus i skymningen 
(2006) om ensamhet handlar också om språk och kommunikation, dvs. hur det 
verbala tillsammans med det auditiva och det visuella skapar ett filmestetikens 
språk i syfte att beskriva subjektets roll i existensen. Denna existentiella tematik 
är central inom semiotiken, den allmänna vetenskapen om meningsskapande, dvs. 
hur tecken och teckensystem används och produceras i syfte att skapa betydelse, 
budskap och kommunikation. I sin film Laitakaupungin valot, Ljus i skymningen 
(2006) behandlar Kaurismäki människans existentiella tillstånd av isolering och 
utanförskap, ensamhet och alienation, bristen på språk och kommunikation. Det 
är frågan om subjektets roll till varat, ett centralt semiotiskt tema om modaliteter 
(i den filosofiska och semantiska betydelse som Greimas 1983 ger, jfr nedan i den 
betydelse som avses i samband med de multimodala samspelen), dvs. hur 
subjektet ser sin relation till verkligheten. 

Semiotikens tionde världskongress Culture of Communication – 
Communication of Culture i A Coruña i Spanien 2009 var en naturlig fortsättning 
på nionde världskongressen med temat Communication: Understanding/ 
Misunderstanding i Helsingfors och Imatra 2007. Helsingforskonferensens 
beskyddare var president Martti Ahtisaari med mottot: ”Semiotics studies all 
forms of communication. By analyzing cross-cultural misunderstandings it 
promotes the self-understanding of mankind”. Semiotikens projekt är just detta: 
att försöka tolka och förstå människans tillstånd, agerande och handlingar, att 
undvika missförstånd mellan människor och nationer och därigenom komma till 
självförståelse. Detta är ett i högsta grad relevant tema för den riktning inom 
semiotiken som går under namnet semio-ethics, semioetiken (t.ex. Augusto 
Ponzio, Susan Petrilli, John Deely, Eero Tarasti).  

Eftersom Kaurismäki i sin filmestetik och i sitt filmspråk ofta har en tematik 
om mellanmänsklig etik, solidaritet och samhällsmoral (jfr von Bagh 2006:201–
213; Pallas 2007) är hans film Ljus i skymningen (2006) ett naturligt val som 
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undersökningsmaterial för min semiotiska analys där jag diskuterar filmen som ett 
existentiellt och semioetiskt ämne som uttryck för modaliteter, dvs. subjektets 
relation till varat och verkligheten. Tarasti (2000:92) konstaterar följande om 
modaliteter: ”the subject of an ethical interpretation is above all, in the semiotic 
sense, a subject provided with full modal competence, a subject who ’will’ 
(vouloir), ’can’ (pouvoir), ’knows’ (savoir), ’must’ (devoir), and ’believes’ 
(croire)”. Till de grundläggande modaliteterna hör ’att vara’, ’att existera’ (être) 
och ’att göra’ (faire; désir, désirer ’att vilja’) (Greimas 1983:passim; Tarasti 2000: 
90). Mitt syfte är att diskutera den aktuella filmen ur den multimediala och 
multimodala genrens synvinkel (se Kukkonen 2008b), dvs. så att filmen som 
helhet är det semiotiska rum där betydelse och budskap aktualiseras. Subjektets 
roll och modala kompetens i Ljus i skymningen (2006) handlar om ensamhet och 
främlingskap. Filmens fysiska rum är Ruoholahti, Gräsviken i Helsingfors med 
byggnader som rymmer högteknologi och bevakningsbolag. Ordet laitakaupunki 
(’kaupunkin laitaosa, laitama, laita- ja sivupuoli, laita, reuna, syrjä’, Suomen 
kielen perussanakirja 1996:12) har de svenska betydelserna ’förort’, ’förstad’ 
och ’sovstad’ men också ’utkanten av en stad’. Platsen i skymningen (eng. 
dusk ’darkness’, ’gloom’, ’outskirts of a town’, ’back streets’, fr. faubourg) som 
en yttre scen avspeglar människans ensamhet och alienation, främlingskap. Denna 
lokala beteckning avser ett fysiskt rum men också ett mentalt utanförskap i tid 
och rum, människan i isolering. Språket och kommunikationen, den 
minimalistiska och surrealistiska dialogen, replikerandet förstärker ytterligare 
detta. Personerna talar som maskiner utan modaliteter, talakterna är avskalade. 
Musiken avspeglar därtill det djupt melankoliska, främlingskapet och 
utanförskapet. Ensamhet och alienation framhävs med ljus- och scensättningen, 
kameratagningarna, närbilderna och musiken (t.ex. rock, opera och tango): 
musiken och det visuella ’talar’ där orden tar slut. Men Kaurismäkis filmer 
arbetar med idén om platslöshet, dvs. trots att vi kan lokalisera oss till nämnda 
plats är filmens tid och plats obestämda; det kan likaväl vara frågan om 1950-talet 
som om nuet, vilket ökar budskapets allmängiltighet om hur man kan förstå 
subjektet i en global värld där människan står inför oppositionerna det goda–det 
onda. Om subjektets roll kan vi i likhet med Tarasti (2000:88) 
konstatera: ”Without the concept of subject there is no ethical choice.” 

Ljus i skymningen kan delvis uppfattas som en allusion till Charlie Chaplins 
(1889–1977) beskrivning av 1930-talets recession i filmen City Lights (1931). 
Både Chaplin och Kaurismäki riktar kritik gentemot samhället, men Kaurismäki 
har mera av vemod och melankoli än Chaplin. Robert Bressons (1907–1999) 
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inflytande på Kaurismäki är också uppenbar, likaså den italienska regissören Pier 
Paolo Pasolinis (1922–1975) filmer, som presenteras i den finska översättningen 
Laitakaupungin valot från år 1989 (Pasolini 1989:passim; Virtanen 2006). Medan 
Pasolinis förorter är de fattiga kvarteren i 1960-talets Rom, existerar däremot 
Kaurismäkis laitakaupunki i vår tid, i det postmoderna samhället. I den svenska 
filmtiteln finns både ljus och i skymningen som symboler för hopp och hopplöshet: 
trots allt finns det ett hopp, ett ljus i skymningen.  

2 Filmens talakter, tystnader och kroppsspråk: 
teoretiska och metodologiska val i en 
filmöversättning 

Nedan diskuterar jag några scener ur den svenska undertextningen i syfte att visa 
hur det multimodala samspelet sker i en multimedial texttyp där verbala (tal och 
text), auditiva, visuella, temporala och spatiala aspekter synkroniserade skapar 
betydelse. Ingrid Sahlin (2001:132–178 se Figur 3 s. 169) presenterar i sin 
utförliga doktorsavhandling Tal och undertexter i textade svenska tv-program en 
belysande översikt av olika typer av verbal och icke-verbal information som kan 
förmedlas i TV, dvs. det verbalas roll i den multimodala 
kommunikationssituationen (a.a.:170–178). Det är frågan om intersemiotisk 
översättning, ett sätt att översätta som Roman Jakobson ([1959] 1998:148) 
presenterat för det faktum att betydelse som skapats inom en modalitet (här i 
betydelsen ’kommunikationssätt’, t.ex. den visuella) kan översättas till en annan 
modalitet (t.ex. den skrivna) eller vice versa. Käll- och målspråk innehåller en 
mängd semiotiska (dvs. tecken och teckensystem) modaliteter i samspel (se 
Taylor 2004:153). Enligt Stöckl (2004:9) avser multimodality exempelvis 
följande: ”communicative artefacts and processes which combine various sign 
systems (modes) and whose production and reception calls upon the 
communicators to semantically and formally interrelate all sign repertoires 
present”. Inom den sociosemiotiska teorin (se t.ex. Halliday & Matthiessen 2004) 
har en ny grammatik skapats, den visuella grammatiken (se Kress & van Leeuwen 
2001; [1996] 2006) där språk, bilder och andra uttrycksformer 
(”modes”, ’kommunikationssätt’), dvs. verbala och visuella kommunikations-
former ses som modaliteter, eftersom människans kommunikation och texter på 
ett eller annat sätt är multimodala fenomen där språk samverkar med visuella 
tecken för att skapa helhet, sammanhang och struktur (Holmberg & Karlsson 
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2006:201–202). Modalitet förknippas starkt med människans sinnen och 
varseblivning varför man ofta talar om auditiva och visuella modaliteter 
(Sonesson 1992:289). 

I dagens mångdimensionella textvärld är språk och översättning en social och 
kulturell praktik som innebär att vi skapar betydelse och kommunicerar förutom 
med verbala och icke-verbala också med en mängd visuella och auditiva 
meningsskapande element. Inom semiotiken studeras därför alla former av hur 
betydelse skapas och utvecklas på basis av fenomen som är kodade som tecken. 
Tecken skapas när en struktur relateras till och samverkar med en annan struktur 
(se Johansen & Larsen 1994: 9). Men det gäller inte enbart det visuella utan också 
andra ”modes”, uttrycksformer och kommunikationssätt (se Hatim & Mason 
1990:48–49, 55–56, 241–243) där olika kanaler synkroniseras: det auditiva 
talspråket (tal blir skrift, undertextning), ljud (tal, musik, ljudeffekter) och det 
visuella, bilden och undertextningen t.ex. i TV och film. En dylik integrerad och 
dynamisk kommunikativ helhet är ett semiotiskt rum som bildar en utgångspunkt 
för beskrivning av multimodal textualitet (om de visuella elementens semiotik, se 
Karlsson 2002: 27, 92–114; se också Karlsson & Ledin 2000:15–59). Ett 
semiotiskt rum kan samtidigt bestå av det lingvistiska (språklig information: 
fonem, morfem, ord, satser, meningar, texter, talsekvenser), det auditiva (tal, 
musik, ljudeffekter), det spatiala och det temporala (tv, film, undertexter, 
webbtexter), det gestbaserade (kroppsspråk, gester, mimik) och det visuella 
kommunikationssättet, som bygger på synsinnet (bilder, färger, rörelse). I 
analysen av Ljus i skymningen är mitt syfte att analysera finska språkhandlingar i 
filmen, dvs. hur det finska talade språket blir svenska (översatta) undertexter, dvs. 
skriven text så att de återger den relevanta innebörden (relevans har med 
kognition, kohesion och koherens att göra, se Grice 1975; Gutt 1991; Kukkonen 
1995a; 1995b; 1996; 2008b) i det autentiska talet men också i hela det semiotiska 
rum där filmens budskap och kommunikation skapas. Tesen för en undertextning 
är vanligen att tal återges i komprimerad form så att talarens intentioner och det 
propositionella innehållet kommer till uttryck i undertextningen, i filmens 
textblock på två rader. 1  Men behövs det komprimering i Aki Kaurismäkis 
filmrepliker? Det ska jag belysa med två exempel. 

                                                        
 
1  Semiotiska analyser av olika multimediala och multimodala texttyper såsom TV- och 
filmöversättning och vokal översättning (sångöversättning) ingår i mina projekt Multimodality in 
Translation – Multimodalitet och multimedialitet i översättning (2000–) och Semiotik och översättning, 
Semiotics of Translation (2000–). 
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Min syn på såväl tv- som filmöversättning bygger på semiotikens, närmare 
bestämt på kultur- och sociosemiotikens syn på språk, kultur och kommunikation, 
dvs. att språket är det centrala i att bygga upp semiosis, ”the act of signification” 
(termen går tillbaka till den amerikanska språkfilosofen och semiotikern Charles 
Sanders Peirce). I översättning som process och produkt uppfattar jag 
översättning som en grundläggande heuristisk problemlösningsprocess (den 
kognitiva aspekten) där förståelse skapas och budskap överförs. I fråga om tv- 
och filmöversättning återskapas och överförs det mest relevanta budskapet i tal i 
källspråket/källkulturen till ett relevant budskap i målspråket och i målkulturen. 
Det texttypsspecifika som översättning i den multimediala genren undertextning 
innebär, är att budskapets form och innehåll följer de för undertextning uppställda 
tekniska kraven på tid och utrymme, dvs. de temporala och spatiala 
restriktionerna. Sålunda är relevansbegreppet (undertexten är additiv, bilden och 
ljudet ger information som är relevant för förståelsen, redundanta drag kan 
således utelämnas) det centrala begreppet i översättningsgenren audiovisuell 
översättning, dvs. i multimedial översättning (se Kukkonen 1995a; 1995b; 1996; 
2008b; Sahlin 2001).  

I sin artikel Lingvistiska aspekter på översättning ([1959] 1998) presenterar 
Jakobson tre sätt att översätta: ”We distinguish three ways of interpreting a verbal 
sign: it may be translated into other signs of the same language, into another 
language, or into another, nonverbal system of symbols”. Dessa ”kinds of 
translation” är: 

1. Inomspråklig översättning eller omformulering är en tolkning av verbala 
tecken där man använder andra tecken i samma språk (Jakobson [1959] 
1998:148). 

2. Mellanspråklig översättning eller egentlig översättning är en tolkning av 
verbala tecken där man använder ett annat språk (Jakobson [1959] 1998:148). 

3. Intersemiotisk eller översättning eller transmutation är en tolkning av verbala 
tecken där man använder tecken från icke-verbala teckensystem (Jakobson 
[1959] 1998:148). 

Jakobsons tre sätt att översätta har tillämpats på olika översättningsanalyser, inte 
minst på analys av den aktuella genren i synnerhet då det gäller att översätta 
mellan olika teckensystem. Om Jakobsons tre sätt att översätta konstaterar Snell-
Hornby (2006:21) följande:  

What is striking with this model is however that it goes further than the 
traditional systems and sees translation from a semiotic viewpoint as a 
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transfer of signs, as an interpretation of signs by means of other signs 
(particularly in the sense going back to Charles S. Peirce). – – What is 
significant for Translation Studies, as assessed from today’s perspective, is 
however that he goes beyond language in the verbal sense and does not look 
merely across languages. His distinction between interlingual “translation 
proper” and intralingual translation (already familiar in summary, paraphrase, 
explanation or definition) is now for example fundamental in TV subtitling 
for the deaf and hard hearing, wheras intersemiotic translation is an integral 
element in multimedial and multimodal transfer, whether software 
localization or translation for stage and screen. (Snell-Hornby 2006:21.) 

Inom semiotiken sker alltså teckenprocesser, dvs. översättning som semiosis inom 
och mellan olika teckensystem inom hela antroposfären, biosfären och 
semiosfären (Lotman [1984] 2005, se nedan; se också Petrilli 2003 (ed.)), dvs. 
tecken ersätts med andra tecken, tecken blir nya tecken – i semiosis återskapas 
och överförs tecken till nya teckensystem. För den audiovisuella översättningens 
eller den multimediala översättningens del handlar det alltså om att olika modala 
teckensystem (tal, ljud, musik) synkroniseras med ett nytt teckensystem, en ny 
text i form av en skriven undertext som är additiv, ett tillägg till de övriga 
teckensystemen. Dessa samtliga texter som teckensystem kommunicerar 
samtidigt och skapar betydelse. Det sker en semiotisering (se Lotman 1990b:150–
151) från tal till text men därtill ska bilden och ljudeffekterna stöda både talet och 
den skriftliga texten. Filmen som det estetiska semiotiska rummet ska således 
beakta de globala textningsstrategierna (se Séguinot 1989), dvs. filmens 
meningsskapande element på makronivå. De språkliga och kommunikativa 
aspekterna ska för sin del utgå från en tolkning av mikronivån, dvs. de lokala 
textningsstrategierna (se Séguinot 1989). Semiotiken indelar Charles Morris 
([1938] 1971) traditionellt i syntaktiska, semantiska och pragmatiska 
teckenrelationer. 

I det semiotiska rummet som en multimedial och multimodal helhet försiggår 
alltså många slags kommunikativa processer där mening skapas (jfr Holmberg & 
Karlsson 2006:17–20). När det gäller filmöversättning med undertexter bygger 
textningsprocesserna på det ovan nämnda centrala begreppet relevans (se 
Kukkonen 1995a; 1995b; 1996; 2008b), vilket också avspeglas i namnet på boken 
Olennaisen äärellä (’inför det relevanta’), en introduktion till audiovisuell 
översättning som kom ut 2007. I min analys av det semiotiska rummet utgår jag 
från följande aspekter: 
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Det semiotiska rummet: Relevans- och redundansstrategin – semantisk-kognitiva 
val i intersemiotiska samspel  
Språk: Verbala strategier – syntaktiska, semantiska och pragmatiska val 
Ljud: Auditiva strategier – talspråk, paralingvistiska signaler, ljudeffekter, musik  
Bild: Visuella strategier – bild, rörelse, extralingvistiska signaler, undertext 
Tid: Temporala strategier – den mediala texttypens tidsbegränsning (ca 3 sek./rad) 
Plats: Spatiala strategier – den mediala texttypens platsbegränsning (ca 30–35 
tecken/rad).  

Samtidigt med filmens auditiva och visuella teckenprocesser tolkar vi personernas 
verbala teckenprocesser, talåtföljande paralingvistiska signaler och tecken 
(Liljestrand 1983:185–189) som synkroniseras auditivt med undertextningen. 
Likaså är de talersättande extralingvistiska signalerna visuellt meningsskapande i 
kombination med undertextningen. 

I en filmöversättning är det således frågan om översättning mellan olika 
teckensystem. Tolkning av talade tecken till skrivna tecken (intersemiotisk 
översättning), tolkning av teckensystem som bild och ljud till mentala tecken, 
förståelse. Undertextningen i dialog med det auditiva och det visuella 
teckensystemet har tre egenskaper: för det första att vara ett skrivet 
kommunikationssätt (eng. ”mode”, för det andra ett additivt och för det tredje ett 
synkront kommunikationssätt (att samtidigt existera med de två övriga). Henrik 
Gottlieb (1994:44, 49, 61–64) kallar denna genre för polysemiotisk. I hans 
textningskategorier finns följande företeelser då tal överförs till skriven text (se 
Gottlieb 1994: 75, 294):  

1. Expansion: expanded expression, ’tillägg’ 
2. Paraphrase: altered expression, ’omskrivning’, ’parafras’ 
3. Transfer: full expression, ’uttrycket överförs i sin helhet’ 
4. Imitation: identical expression, ’uttrycket överförs som sådant’, ’identiskt 

uttryck’ 
5. Transcription: non-standard expression, ’transkribering’ 
6. Dislocation: differing expression, ’annat uttryck’ 
7. Condensation: condensed expression, ’komprimerat uttryck’ 
8. Decimation: abridged expression, ’förkortat uttryck’ 
9. Deletion: omitted expression, ’strykning av ett uttryck’ 
10. Resignation: deviant expression, ’utelämning av språk- eller kulturbundet 

uttryck’ 
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Gottlieb (1994:75) menar att relationstyperna (5)–(9) är typiska för undertextning 
(se också diskussionen i Sahlin 2001:247–257). De ovan presenterade metoderna 
visar att filmöversättning inte enbart är ett hantverk och en teknisk process utan 
ett komplext språkligt och kommunikativt system av olika tecken och 
teckenprocesser som aktualiseras synkroniserade i tid och rum. Eftersom filmen 
är ett estetiskt medium är det speciellt centralt att beakta filmens estetiska 
funktion i samband med undertextningen. 

I Ljus i skymningen är huvudpersonen Koistinen (utan förnamn), en ensam 
väktare som träffar Mirja, en utåt sett oskyldig blond skönhet inblandad i 
kriminell verksamhet. Mirja är en lockfågel som utnyttjar Koistinens 
godtrogenhet – Mirja kallar honom för surkimus, ’krake, beklagansvärd person’ 
inom sitt kriminella gäng. Koistinen tror på (croire) kärlek och godhet (hoppets 
och ljusets tematik). Men på nytt får han se hur han som loser, individ inte har 
makt (pouvoir), hur svårt det är att existera (être) i en grym och obönhörlig värld 
(skymningens tematik). På sin arbetsplats är Koistinen föremål för mobbning och 
osynliggörande, han är en outsider som ingen vill ha någonting att göra med, som 
ingen vill tala med. Han är föremål för makt och våld i ett hårt samhälle med dess 
dolda strukturer som är en följd av dem; det är hans existentiella öde som subjekt 
(Tarasti 2006:91). Koistinen exploateras på många sätt: hans arbetsgivare gör det, 
lockfågeln Mirja och hennes kriminella gäng gör det. Moral och värderingar 
betyder ingenting i pengarnas och maktens värld. Trots den hårda verkligheten har 
Koistinen en dröm om en bättre framtid, han tror på en ljusare framtid (croire): 
han har en dröm om kärlek (vouloir, désirer), om en egen bostad, om att starta en 
egen firma. Men allt går snett då han blir föremål för våld. I maktens och våldets 
strukturer finns både synliga och osynliga tecken som skapar hela den text som är 
det semiotiska rummet, det som Lotman (1990a:123–129, 140; 2005:205–229) 
kallar semiosfär där betydelse skapas. Den estetiska kommunikation och det 
estetiska budskap som är filmens semiotik, dvs. den (audio)visuella estetikens 
semiotik, skapas av bilden, ljudet, musiken, personernas tal, talakter och tystnader, 
kroppsspråk och blickar. Helheten är det semiotiska rummet som tolkas och 
förstås så att filmen som semiotisk, betydelseskapande helhet och estetisk helhet 
aktualiseras.  
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3 Språket i det semiotiska rummet: 
minimalistiska och surrealistiska repliker 

Kaurismäkis filmer bygger på språkliga, litterära och kulturbundna drag t.ex. 
namn, myter, musik och allusioner, intertextualitet (litteratur, film, musik etc.). 
Den första scenen med tal visar tre ryska män som går på de nattliga gatorna och 
talar om rysk kultur och litteratur (något påverkade av vodkan, jfr uttal och 
textning av Pjotr Tshaikovski resp. Pjotr Tjajkovkij): 
 
Talsekvenser på finska 
 
[MUSIIKKI: Argentiinalainen tango 
Volver] 
 
01:37 
Suuren venäläisen kertojan,  
Maksim Gorgin,  
elämä oli hyvin raskasta. 
01:42 
Entäs sitten Pjotr Tshaikovski,  
heittäytyi virtaan… 
01:44 
Nuori mies vielä.  
Selviytyi kuitenkin hengissä. 
01:46 
Mutta ei ollut enää sama. 
Sinäkö sitä arvoit? Moukka. 
01:50 
Entäs Tolstoi?  
Hän oli kreivi, eikä kuitenkaan ymmärretty. 
01:54 
Meillä on se ongelma,  
että vain Isä Tshehov 
halusi meitä ymmärtää ja kak, 
heti kun ymmärsi, kuoli pois… 
01:58 
Pushkin vasta veitikka oli,  

Undertextning på svenska 
 
[MUSIK: Den argentinska tangon Volver] 
 
 
01:37 
Maxim Gorkij, 
den store ryske berättaren – 
levde ett mycket svårt liv. 
01:42 
Men Pjotr Tjajkovkij då? 
Gick och slängde sig i floden. 
01:44 
Bara en ung karl. 
Nå, han klarade sig i alla fall. 
01:46 
Men efter det var han som förbytt. 
– Vem är du att avgöra det? Tölp! 
01:50 
Än Tolstoj då? 
Greve och allt, men missförstådd. 
01:54 
Synd nog var det bara 
lillefar Tjechov – 
som ville förstå oss, men strax 
då han lyckades, dog han ifrån oss. 
01:58 
Pusjkin, ser ni, där var en lymmel. 
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tuskin syntyi, niin jo kuoli. 
02:01 
Toista oli Gogol,  
nenänsä varjostaa vieläkin.  
02:07 
Tuskin aurinkoa näkee. 
02:09 
Tuskin näkee  
oman rakkaansa ikkunaa… 
02:12 
Onko sitä votkua vielä? 
On ja ei. Kuka senkin tietää. 
02:15 
[…] 

Knappt född så var han redan död. 
02:01 
Annat var det med Gogol. 
Näsan hans kastar en skugga ännu. 
02:07 
Så inte ens solen syns en gång. 
02:09 
Inte ser man ens 
sin älsklings fönster. 
02:12 
Finns det vodka kvar? 
– Ja, nej. Vem vet? 
02:15 
[…] 
 

(Aki Kaurismäki, Ljus i skymningen, 2006, DVD Titel 1, kap. 1, 01:37.) 

Denna existentiella diskussion om hur svårt livet är, är spetsad med humor och 
har ett existentiellt budskap. Kaurismäkis budskap är ofta just det semioetiska 
(moraliska, etiska) att försöka förstå subjektets roll i dialogen mellan 
oppositionerna: rätt–fel, moraliskt–omoraliskt i relationen mikrovärld–
makrovärld. Efter ovanstående samtal som väktaren Koistinen hör på sin nattliga 
rond går han och kvitterar ut sitt skift på Western Alarm (hans arbetsgivare). 
Replikerna är korta men det auditiva – den talande och lömska tystnaden – och 
det visuella talar mera: 
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Dialoger: Från tal till en text avskalad av talets modaliteter 
 

Talsekvenser på finska 
 
[…] 
02:40 
Ja nimi oli  
– Koistinen.  
Niin kuin ennenkin  
 
03:04  
Se on ollu täällä kolme vuotta 
Antaa sit olla 
03:09 
Oppiipahan 
03:27  
Terve  
03:31 
Lähdetään kaljalle  
04:32 
Koistinen 
04:37 
Taas naisista tulossa 
[NAURUA] 
04:51 
Kossu 
[MUSIIKKI: Via Vitae] 
05:08 
Terve  
05:17 
Häivy  
[…] 
 

Undertextning på svenska 
 
[...] 
02:40 
Hur var namnet?  
– Koistinen. 
Precis som tidigare. 
 
03:04 
Han har jobbat här i tre år nu. 
Lägg av. 
03:09 
Han får väl lära sig. 
03:27 
Hej. 
03:31 
Kom, så går vi och tar en pilsner. 
04:32 
Koistinen! 
04:37 
Han har varit på kvinnfolk igen. 
[SKRATT] 
04:51 
En vodka. 
[MUSIK: Via Vitae] 
05:08 
Hej. 
05:17 
Försvinn! 
[…] 
 

(Aki Kaurismäki, Ljus i skymningen, 2006, DVD Titel 1, kap. 1, 02:40.) 

De kursiverade ställena i replikerna ovan visar skillnaderna: de finska talspråkliga 
uttrycken har neutraliserats delvis på grund av finskans och svenskans strukturella 
skillnader: Se on ollu ’den har vari’, Antaa sit olla ’lägg av då’, Lähdetään 
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kaljalle ’låt oss gå på en öl’, den finska korthuggna repliken Lähdetään kaljalle 
har fått en mera pragmatisk talspråksform i svenskan: Kom, så går vi och tar en 
pilsner. Den elliptiska finska repliken Naisista tulossa taas har den svenska 
motsvarigheten Han har varit på kvinnfolk igen i stället för en mera pragmatiskt 
fungerande replik som Han har varit hos nån kvinna igen. En analys av samtliga 
finska repliker och de svenska undertexterna visar en tendens att undertexterna 
stilmässigt skiljer sig från de avsiktligt korthuggna och minimalistiska finska 
replikerna. I nedanstående scen är Mirja hos Koistinen, som bjuder på kringlor 
och likör. Följande replikerande sker: 

 
Ensam tillsammans: Mirja (Maria Järvenhelmi) och Koistinen (Janne Hyytiäinen) träffas 
i Ljus i skymningen (2006). Foto: Marja-Leena Hukkanen ©Sputnik. (Aki Kaurismäki, 
Ljus i skymningen, 2006, DVD Titel 6, kap. 6, 30:08.) 
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Talsekvenser på finska 
 
[…] 
29:50 
Ota…ne on tuoreita. 
29:55 
Paisti on uunissa. 
30:00 
Mukava asunto. 
30:03 
Tää on vaan tilapäinen. 
30:34 
Koistinen… 
30:37 
Haluat lopettaa? 
30:39 
Äitini on sairastunut. 
Minun täytyy matkustaa. 
30:44 
Milloin? 
30:47 
Nyt heti. 
30:50 
Soitan sinulle. 
[…] 
31:08–32:06 
[MUSIIKKI: Suomalainen tango Sä et 
kyyneltä nää] 

Undertextning på svenska 
 
[...] 
29:50 
Ta en. De är färska. 
29:55 
Jag har en stek i ugnen. 
30:00 
Trevlig lägenhet. 
30:03 
Den är bara tillfällig. 
30:34 
Koistinen... 
30:37 
Vill du göra slut? 
30:39 
Mamma har blivit sjuk. 
Jag måste resa. 
30:44 
När då? 
30:47 
Nu, genast. 
30:50 
Jag ringer. 
[…] 
31:08–32:06 
[MUSIK: Den finska tangon Sä et 
kyyneltä nää] 

 
(Se bilden ovan, Ljus i skymningen, 2006, DVD Titel 6, kap. 6, 29:50.) 

De korthuggna och stela finska talsekvenserna ovan visar hur besvärad Mirja är. 
De svenska undertexterna har blivit mera pragmatiska som talspråk: det 
obestämda ota har blivit ta en, det obestämda Paisti on uunissa har blivit mera 
personligt med tillägget Jag har en stek i ugnen. Det korthuggna Haluat lopettaa? 
har blivit en artigare fråga Vill du göra slut? i stället för en mera direkt fråga Du 
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vill göra slut? Det formella Äitini har blivit till det mera familjära Mamma i stället 
för Min mor har blivit sjuk. Textningen har fört in de naturliga modifierande och 
modaliserande uttrycken där Kaurismäki skalat av dem i de finska replikerna och 
eftersträvat ett nästan överdrivet hyperkorrekt språk. Efter att Mirja gått dricker 
Koistinen upp likörflaskan och går till en bar där jukeboxen spelar den 
melankoliska finska tango Sä et kyyneltä nää som sjungs av den finska 
sångarlegenden Olavi Virta (1915–1972). 

De finska replikerna, språket och kommunikationen är avsiktligt avskalade 
från det naturliga talets modaliteter. Dessa elliptiska och minimalistiska, något 
surrealistiska repliker (jfr Buñuels filmer) är ett medvetet filmestetiskt val av 
regissören. De korta replikerna är ytligt sätt lätta att översätta till andra språk och 
någon komprimering (se kategori 7. Condensation ovan) behövs inte i 
undertexterna i syfte att få replikerna på ett annat språk att rymmas i 
undertextningen. Däremot visar analysen att undertextningen gjorts pragmatiskt 
mera acceptabel vilket påverkar det ursprungliga filmspråkets idé. 

Koistinen är ett offer för dolda strukturer, han måste (devoir) agera på ett 
visst sätt, han är föremål för modaliteten non-pouvoir, dvs. han saknar förmåga 
och därmed ’vilja’ (vouloir) att försvara sig själv gentemot dem som exploaterar 
honom. Maktens och våldets närvaro finns i det fysiska rummet, på de mörka 
gatorna, i de glasbeklädda byggnaderna, i ljusläggningen, i filmtagningarna, i 
musiken (t.ex. den argentinska tangon, den finska tangon, rock musik, opera). I 
filmens poetiska rum, i skymningen, finns rädslans geografi, mörkret och 
skuggorna, glas och metall i byggnaderna, metrons rulltrappor som framhäver 
utanförskapet hos personer som Koistinen. Den symboliska allusionen till 
skorpionen som dödar finns i början av filmen där Koistinen medan han stryker 
sin skjorta lyssnar på ett radioprogram om skorpionens beteende. 

Musiken i filmen lyfter fram de existentiella modaliteterna ’att vara’ (être) 
och ’att göra’ (faire, eller motsatsen ’att inte kunna göra’ non-faire), att komma 
och att återvända – storstaden och dess ensamhet och alienation. Från den 
argentinska tangon Volver (1934) i början av Ljus i skymningen (2006) med det 
mörka fysiska rummet med rulltrappor och nattens rädsla till ljuset och hoppet 
med tangon El dia que me quieras (1934) i slutet av filmen, fortskrider filmens 
audiovisuella narrativa helhet från oppositionerna ljus och skymning, ljus och 
melankoli. Volver sjungs av legenden Carlos Gardel (1890–1935), den spanska 
sånglyriken är en auditiv helhet, dvs. den textas inte på svenska. Den spanska 
musiken och sången med sin melankoliska stämning ’översätts’ inte interlingvalt 
utan intersemiotiskt av bilden med de mörka tagningarna, rulltrappornas gnissel, 
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tangon som hörs ur högtalarna i den nattliga ensamheten. Här sker en 
intersemiotisk översättning: musiken och sången översätts och tolkas som bild 
och som det nattliga och skrämmande fysiska rummet där väktaren Koistinen rör 
sig som ett djur med rädsla i blicken. Medan den argentinska tangon Volver talar 
om hur det lyriska subjektet har varit borta i de förljugna storstäderna och deras 
kalla ensamhet, en allusion till det mörka, storstaden som det fysiska kalla och 
känslolösa yttre rummet, har Kaurismäki använt två finska traditionella 
tangotexter som uttryck för det inre rummet, Koistinens existentiella ensamhet. 
Den ena tangon spelas då han är hemma efter att Mirja lämnat honom, den andra 
tangon kommer in i berättelsen då Koistinen har kommit ut ur fängelset och går in 
på ett café. Dessa tangon ger uttryck för den existentiella ensamheten, den 
djupaste melankoli och längtan. Koistinens inre landskap beskrivs av den yttre, 
den höstliga scenen i sånglyriken om fallande höstlöv. De melankoliska finska 
tangotexterna Sä et kyyneltä nää (1942) och Syyspihlajan alla (1942) förstärker 
känslan av ensamhet. På ytnivå förefaller dessa sångtexter triviala och 
sentimentala men kännedomen om det kulturbundet finländska (se Kukkonen 
[1996] 2003) preciserar betydelsen och allusionerna får ett signifikant innehåll: 
tangotexterna är från krigstiden och de hör till ikonerna i finsk populärmusik med 
Olavi Virta (1915–1972) och Henry Theel (1917–1989) som båda sjunger om 
finländarnas själslandskap, om melankoli, ensamhet, kärlek, kärlekslöshet, 
utanförskap, om att bli ensam och lämnad. Musiken alluderar till människans 
melankoliska tillstånd (skymningen), men i filmen finns ett hopp (ljuset) i 
grillkioskflickan Aila, som är intresserad av Koistinen men han är likgiltig mot 
henne, och i den svarthyade pojken med den hemlösa hunden. När Koistinen blir 
lämnad ensam av lockfågeln Mirja, går han full och olycklig till Ailas grillkiosk, 
Aila känner medlidande och säger: ”Vänta. Jag ska bara stänga / så hjälper jag dig 
hem.” (Titel 6, kap. 6 32:10). Aila representerar godheten och hoppets ljusglimt, 
men Koistinen har inga känslor mot henne, utom först i filmens sista scen där 
hans ensamhet bryts.  

Karakteristiskt för Kaurismäki och hans filmestetik är hur han använder sig 
av språk, allusioner och intertextualitet. Han kombinerar tecken och teckensystem 
ur språk och kultur, han använder namn, myter, musik och intertextuella drag som 
allusioner till andra filmer (t.ex. Robert Bresson, Jean-Pierre Melville, Jean-Luc 
Godard; se von Bagh 2006:159–166, 183–200, 201–213). Kaurismäkis Ljus i 
skymningen (2006) är en melankolisk och apokalyptisk film, men filmen har, 
såsom Tarasti (2006:91) skriver, hoppets princip (se Ernst Bloch) i filmens sista 
repliker med Koistinen som har blivit hårt misshandlad då den svarthyade pojken 
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med den hemlösa hunden söker upp Aila och berättar att Koistinen finns 
misshandlad i hamnen: 

 
Talsekvenser på finska 
 
[…] 
01:08:51 
[Poika:] 
Sähän oot sen vartijan kaveri? 
[Aila:] 
Olen kai? 
01:08:54 
[Poika:] 
Se on aika heikossa kunnossa? 
01:08:56 
Missä? 
[Poika:] 
Mä voin näyttää. 
[Aila:] 
01:09:38 
Menen soittamaan apua. 
[Koistinen:] 
01:09:42 
Jää tänne. 
[Aila:] 
01:09:45 
Älä kuole. 
01:09:48 
[Koistinen:] 
En minä tähän kuole. 
01:10:25 
[MUSIIKKI: Argentiinalainen tango El 
día que me quieras] 
 

Undertextning på svenska 
 
[…] 
01:08:51 
[Pojken:] 
Du är ju den där vaktens vän? 
[Aila:] 
– Det är jag väl. 
01:08:54 
[Pojken:] 
Han är i ganska uselt skick. 
[Aila:] 
Missä? 
[Pojken:] 
– Jag ska visa dig. 
[Aila:] 
01:09:38 
Jag går och ringer efter hjälp. 
[Koistinen:] 
01:09:42 
Stanna här. 
[Aila:] 
01:09:45 
Du får inte dö. 
01:09:48 
[Koistinen:] 
Inte dör jag här. 
01:10:25 
[MUSIK: Den argentinska tangon El 
día que me quieras] 
 

(Aki Kaurismäki, Ljus i skymningen, 2006, DVD Titel 6, kap. 15, 29:50.) 
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De kursiverade ställena har olika innebörd: voin ’jag kan’, den svenska formen 
Jag ska ’jag visar’ skiljer sig betydelsemässigt. Älä kuole ’dö inte’, den svenska 
motsvarigheten har fått en annan nyans i ’du får inte dö’ = et saa kuolla. Den sista 
repliken En minä tähän kuole har två tolkningar: dels med den lokala betydelsen i 
det fysiska rummet ’jag dör inte här på den här platsen’, ’Inte dör jag här’, dels 
med betydelsen ’jag dör inte av det här’. Den sista talsekvensen visar den första 
verkliga möjligheten till kontakt och gemenskap, ett hopp då Koistinen och Ailas 
händer möts, ett tecken på hopp och liv medan den argentinska tangon El día que 
me quieras avslutar filmen. 

Filmens språk och kommunikation skapas med korta repliker och långa 
tystnader åtföljda av kroppsspråk och blickar (extralingvistiska signaler). 
Replikerna är i det närmaste ett överdrivet hyperkorrekt språk i kombination med 
filmens språk och rörelse i ett audiovisuellt berättande som kallas narrativité 
immobile (Tarasti 2006:91, 96). Ljussättningen i det fysiska rummet framhäver 
filmens meningsskapande processer; det långsamma tempot och ansiktsdragen 
som är förstelnade, dialogerna som är filmens estetik med de minimalistiska och 
surrealistiska situationerna som visar distansen mellan personerna. Filmen är som 
helhet med dess bild, ljud och språk, verbala och icke-verbala tecken som en ikon 
för ensamhet och alienation. Varje tecken i Kaurismäkis film är medvetet valt och 
därmed fyllt av betydelse och signifikans. Musiken med sitt teckensystem 
aktualiserar språk- och kulturbundna betydelser (tangotexter, opera, rock). I 
filmen Ljus i skymningen (2006) använder Kaurismäki 15 olika musikstycken 
som narrativa auditiva teckensystem (intersemiotisk tolkning) i syfte att tolka det 
auditiva till det visuella teckensystemet. Därmed skapas filmens semiosis som 
gäller människans existentiella tillstånd (être) och handlande (faire). I samtliga 
musikstycken avspeglas människans existentiella ensamhet och alienation. 

4 Den minimalistiska dialogen och tystnaderna 

Trots den överlag melankoliska stämningen i filmen Ljus i skymningen (2006) 
finns det såsom i de två andra delarna av Kaurismäkis filmtrilogi glimtar av hopp, 
ljuset i form av godheten hos en människa som motsatsen till det onda systemet, 
de dolda strukturerna. Den unga svarthyade pojken som räddat den hemlösa 
hunden representerar det oskyldiga barnet: den unga pojkens blick som ser rakt in 
i ögonen på ”den globala maktens och det globala våldets system”. Kaurismäkis 
språk är avskalat med korta, elliptiska och minimalistiska repliker eller med en 
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talande tystnad – ”Aki’s language”, såsom Tuomas Kainulainen (1999; 2000) 
kallat det. De meningsskapande dragen bildar en semiosis av filmens språk i tid 
och rum med många olika multimodala drag i den intersemiotiska analysen, 
dialogen mellan olika teckensystem i filmen. De korta finska replikerna i dialogen 
mellan det auditiva och det visuella beskriver det semiotiska subjektet Koistinen i 
hans existens. Exemplen ovan visar att de svenska undertexterna i och för sig inte 
innebär någon större utmaning att översätta: det korta replikerandet är lätt att 
uttrycka på två rader. Textningen ska vara lika enkel och lika elliptisk såsom de 
finska replikerna med sin filmiska och estetiska funktion. Allusionerna och de 
intertextuella antydningarna kan vara svåra att tolka – också för en finskspråkig 
mottagare eftersom hänvisningarna till tidigare texter (litteratur, filmer, musik) 
beror på mottagarens kunskapsbegrepp och mottaglighet för intertextuella drag. 
Filmens estetik är öppen i likhet med musikens. 

Dialogerna är avskalade på det för det naturliga talets typiska drag som 
modaliserar och modifierar talet i fråga om talsekvensernas tempo, pragmatiska 
partiklar och hövlighetsprinciper (jfr Grice 1975, CP = co-operative, PP = 
politeness principles), det naturliga talspråkets inkorrekta strukturer, avbrott etc. 
Kaurismäkis repliker är medvetet överdrivet korrekta som filmisk metod, som 
uttryck för ironi och sarkasm gentemot de dolda strukturerna (se Söderholm 
2008), torr humor, ett språk som saknar känsla och sentimentalitet, prosodi, 
närmare bestämt språkliga explicita beskrivningar av ensamhet och alienation. 
Akis språk och dialoger fungerar som elliptiska, minimalistiska och surrealistiska 
medel att kommunicera (jfr Buñuel), Kaurismäkis filmkommunikation som 
narrativité immobile (Tarasti 2006:96–97), dvs. utan förändringar i den mänskliga 
kommunikationen, talakter som är stela, utan det naturliga språkets gester och 
mimik. I stället har Kaurismäki hyperkorrekta repliker som konstens 
kvasihumoristiska medel. Gester och prosodi går hand i hand i naturligt talspråk 
och i naturliga talakter i syfte att variera det talade språket, men Kaurismäki har 
avskalat nästan alla repliker från det naturliga talets modaliteter i syfte att lyfta 
fram ensamheten och främlingskapet som filmens estetiska funktion.  

Med utgångspunkt i filmöversättningen (se Sahlin 2001:247–257) finns det 
inte behov av att komprimera (condensation) de finska replikerna i Kaurismäkis 
film Ljus i skymningen (2006) i deras svenska, danska och norska versioner. 
Komprimering innebär att de talade replikerna förkortas så att de ryms på 
undertextningens två rader. Filmen som poetisk och estetisk genre har 
undertextningen som en additiv text, dvs. tal blir text. Filmen är en estetisk helhet 
och därmed en karakteristisk semiotisk texttyp (multimedial, multimodal) där 
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tolkningen av olika teckensystem är dialogisk med de övriga kanalerna bilden och 
ljudet. Textningen är ett skrivet, additivt och synkront kommunikationssätt. 
Undertextningen synkroniseras med restriktionerna i tid och rum (läshastighet 2–
6 sek/2 rader, 30–35 tecken; film ca 40 tecken/rad; tv/video 30–35 tecken/rad; se 
Hartama 2007:197). Sålunda är en film som helhet en dialog mellan verbala, 
auditiva och visuella tecken och teckensystem; ljud, bild och skriven text – 
synkroniserade i syfte att producera en film med en estetisk och rytmisk funktion. 

I min presentation har jag behandlat några semiotiska textningsstrategier (se 
Kukkonen 2008b) i den aktuella filmen ur ett intersemiotiskt perspektiv 
(Jakobsons tre sätt att översätta, 1959). I undertextningen ska översättaren beakta 
alla relevant teckenrelationer i en film som estetisk, filmisk och narrativ helhet. 
Snell-Hornby (2006:90) konstaterar följande: “Translations for stage and screen 
are highly complex activities…, and as multi-facetted manifestations of a cultural 
transfer both within and beyond language, they will remain a vital issue of the 
interdiscipline of Translation Studies”. I översättningen av multimodala texter är 
det frågan om ”texts beyond language”. Snell-Hornby (2006:84–90) behandlar 
termerna multimediala texter som är audiovisuella, t.ex. film, television och 
undertextning, multimodala texter med olika verbala och icke-verbala uttryck 
(t.ex. drama, opera). I dessa texter är textens roll som estetisk helhet central och 
diskuteras därför med utgångspunkt i hur texter uppförs, talas, spelas, sjungs. 
Semiotiska textningsstrategier i undertextning av filmer som multimedial och 
multimodal texttyp tar upp de ovan uppräknade aspekterna på relevans. (Se också 
Gambiers översikt 2008:11–33.) 

De minimalistiska replikerna synkroniseras med statiska ansikten, blickar och 
gester i de minimalistiska interiörerna; regissörens val av färger ger uttryck för 
det inre landskapet och sinnestämningarna. Musiken och tystnaderna (se om 
tystnaden som existentiellt tecken, Kukkonen 2008a), det långsamma tempot och 
avsaknaden av den naturliga kommunikationens variationer och modaliteter 
bygger upp narrativité immobile. Kaurismäkis filmer använder ett språk med 
elliptiska och minimalistiska repliker med korta och få ord, ett surrealistiskt 
replikerande som skapar Aki Kaurismäkis filmspråk (jfr Bunuel). I filmen som 
poetisk text är det viktigt att få filmens innehåll (jfr ovan begreppet relevans) 
överförd från ett språk till ett annat (jfr Kainulainen 1999, 2000 som undersökt 
undertextning av Kaurismäki till franska och Söderholm 2008 som behandlat 
undertextning av Kaurismäki till engelska och tyska med speciell hänsyn till 
allusioner). 
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5 Synliga och osynliga tecken i semiosis – 
visuell filmsemiotik och semioetik 

 ”… to open the universe more to express, the need for opening the universe 
more in order to be, to know, to understand...” (Salman Rushdie) 

Som estetisk text består Kaurismäkis film Ljus i skymningen (2006) av ett visuellt 
och ett auditivt teckensystem, ett estetiskt teckensystem, ett rytmiskt 
teckensystem, ett språk- och kulturspecifikt teckensystem, dvs. filmen som en 
semiotisk helhet, det semiotiska rummet där betydelser skapas. I denna helhet är 
Koistinen det existentiella subjektet, huvudpersonen vars modala kompetens 
behandlas i varat (être). Filmens bild är ett universellt språk, det visuellas 
esperanto som Aumont et al. (1994:112) skriver om. Kainulainen (2000:2–3) 
konstaterar att den visuella estetikens kulturspecifika information kan endast 
delvis förstås genom den skrivna undertextningen vars funktion är att skapa en 
illusion av förståelse. Allusioner, intertextuella drag och andra kulturbundna 
antydningar är dock drag som mottagaren själv får upptäcka. I den aktuella filmen 
är det fysiska rummet med kameratagningarna, ljussättningen, färgerna och 
stämningarna med musiken i likhet med ansikten, blickar och det korthuggna 
replikerandet stilleben-bilder som egentligen tillsammans är kanske mera 
meningsskapande än det verbala teckensystemet tal och undertextning. 
Kaurismäkis film skulle säkert fungera som stumfilm utan det talade språket och 
utan undertextning i linje med det tidiga 1900-talets filmestetik som betonar det 
visuella (jfr Kaurismäkis stumfil Juha (1999) som bygger på den finländska 
författaren Juhani Ahos klassikerroman Juha (1911), tidigare filmatiserad 1920, 
1937 och 1957). 

Aki Kaurismäkis filmer har en melankolisk tematik men med en ljusglimt av 
hopp, solidaritet och förståelse då den enskilda människan hamnar i maktens och 
våldets osynliga system. Koistinen blir föremål för makt och våld, men Aila 
representerar ljuset, hoppets maxim. Filmen slutar med den argentinska tangon El 
dia que me quieras (1934) som inte undertextats till svenska, danska eller norska. 
Musiken och sången som ett auditivt och ett verbalt teckensystem i den visuella 
slutscenen får i sin ursprungliga spanska form bidra till en intersemiotisk tolkning 
och därmed som filmens budskap: 
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El dia que me quieras (1934) 
 
El día que me quieras 
la rosas que engalana. 
Se vestirá de fiesta 
con su mejor color. 
Y al viento las campanas 
dirán que ya eres mía. 
Y locas las fontanas 
me contarán tu amor. 
La noche que me quieras 
desde el azul del cielo. 
 

 
 
las estrellas celosas 
nos mirarán pasar. 
Y un rayo misterioso 
hará nido en tu pelo. 
Luciérnaga curiosa 
 ¡ que verá...¡que eres mi consuelo..!  
 
Música: Carlos Gardel 
Letra: Alfredo Le Pera 
 
 

(Aki Kaurismäki, Ljus i skymningen, 2006, DVD Titel 6, kap. 15.) 

Musiken fungerar som semiosis och poetiskt rum (se Bachelard 1967) i filmen 
och ger uttryck för de existentiella aspekterna såsom i Volver (1934) och i El dia 
que me quieras (1934) i likhet med det poetiska rummet i Kaurismäkis tid och 
rum (se också om begreppen place och space i Tarasti 2000:164). 

Aki Kaurismäkis filmtrilogi om arbetslöshet, hemlöshet och ensamhet har ett 
globalt semioetiskt budskap med en universell tematik om att förstå, att missförstå 
och att förstå sig själv i att kommunicera kultur och i kommunikationens kultur. I 
sitt plenarföredrag vid 10th IASS/AIS World Congress of Semiotics, i A Coruña, 
Spanien den 21 september 2009 behandlade författaren Salman Rushdie denna 
tematik med att avsluta sitt tal om att förstå olika idéer och det Andra: ”… to open 
the universe more to express, the need for opening the universe more in order to 
be, to know, to understand”. Dessa är centrala modaliteter: being ’att vara’, ’att 
existera’ (être) i världen, knowing, ’att veta’ är att förstå, att förstå är att veta 
(savoir) i syfte att vara ett existentiellt subjekt som kan agera och kan handla 
(faire) på ett moraliskt och etiskt sätt. Detta är en väsentlig aspekt hos subjektet i 
dagens värld. Den semioetiska aspekten som semiotiker och andra i dag står inför 
är en utmaning – att handskas med värden och värderingar: ”without the concept 
of subject there is no ethical choice” (Tarasti 2000:88). Den ”reella” verkligheten 
(sein, Schein, shine och sign) som Tarasti (2006:90–102) diskuterar 
som ”appearance, present structure and existential divergences of the subject – is 
not of that what is shown, heard or felt but the latent and hidden structure which 
causes it. Existential behavior is irregular and breaks what is ‘normal’. 
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Existentiality is a divergence of structure”, konstaterar Tarasti (2006:90–91). 
Kaurismäkis artistiska representation och den epistemologiska tematik som han 
behandlar kan tolkas som uttryck för det existentiella och det semioetiska: att 
bryta arbetslöshetens, hemlöshetens och ensamhetens kedja och hjälpa därmed 
människor att få kontakt sinsemellan (inte bara virtuellt). I Kaurismäkis filmer 
existerar hoppets princip i den melankoliska kontexten. Hoppet (tron på en bättre 
värld, croire) finns som ljus i skymningen (filmens fysiska rum symboliserar hela 
vår globala värld), även om ljusglimten är liten är den dock ett tecken på ett ljus i 
skymningen. Analysen av filmen Ljus i skymningen visar att detta existentiella 
budskap uttolkas endast i det multimodala samspelet mellan de olika 
kommunikationssätten som filmspråket som helhet skapar i sitt semiotiska rum. 
Undertextningen kan huvudsakligen vara additiv och ge den mest relevanta 
informationen för förståelsen av filmen. Filmens poetiska och estetiska funktion 
finns i de övriga kommunikationssätten (modes). 
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Opiskelijan käännösprosessin tukeminen 

Eeva Pöykkö 

1 Johdanto 

Kuvaan tässä artikkelissa yliopistopedagogiikan (YPE) opintoihin liittyvää 
kehittämishanketta, joka toteutettiin Oulun yliopistossa germaanisen filologian 
oppiaineessa syyslukukaudella 2009. Kaksivuotinen opintokokonaisuus on Oulun 
yliopiston Opetuksen kehittämisyksikön järjestämä. Hankkeen tarkoituksena oli 
käännösteoriakurssin ja käännösharjoitusten kehittäminen siten, että teorian ja 
käytännön integrointi tukisi opiskelijan käännösprosessia ja edistäisi syvällistä 
ymmärtämistä saksan ja suomen välisessä kääntämisessä. Esitelmän aiheesta 
pidin Kääntämisen tutkimuksen päivillä 3.12.2009 yhdessä kahden opiskelijan 
(Mascha Degen, Maria Puljujärvi 2010) kanssa. Opiskelijoiden näkökulmat ovat 
mukana liitteinä (liitteet 1 ja 2). 

2 Kääntämisen opettamisen taustaa 

Mitä taitoja kääntäminen edellyttää opiskelijalta ja opettajalta? Miten nämä taidot 
ovat opittavissa ja opetettavissa? Käsittelen seuraavaksi näitä keskeisiä 
kääntämisen opettamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Kautzin (2002:20) mukaan kääntämisen opetus on usein liian kaukana 
käytännön käännöstyöstä. Tällä hän tarkoittaa sitä, että kääntämisen opetus 
muistuttaa usein kielenopetusta, mitä se ei kuitenkaan ole. Ymmärrettävää tämä 
on siksi, että suurin osa kääntämisen opettajista on filologeja tai kääntäjiä, jotka 
eivät ole saaneet koulutusta kääntämisen opettamiseen (syynä lienee koulutuksen 
tarjonnan puute). Usein opetus perustuukin opettajan ratkaisuihin ja hänen esille 
nostamiin ongelmiin. Tämäntyyppinen oppipoika-kisälli -asetelma lienee 
joissakin ammateissa varsin toimiva (esim. suutari, lääkäri). Kääntämisessä 
matkimalla oppimista pidetään kuitenkin kyseenalaisena, sillä se ei valmenna 
työelämän monimutkaisiin ongelmiin, jotka tulevan kääntäjän on jatkossa 
ratkottava itse, ilman ulkopuolista tukea ja ohjausta. Kääntämisen opetuksen 
tulisikin painottua opiskelijan translatorisen kompetenssin kehittämiseen. (Kautz 
2002:138). 
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Millainen opetus valmentaa opiskelijaa selviytymään käännösprosessista 
työelämän monimutkaisissa tilanteissa? Nykyajan tietoyhteiskunta asettaa 
kääntäjälle haastavat vaatimukset: sekä lähtö- ja kohdekielen että -kulttuurin 
lisäksi on hallittava yhä laajempi tietopohja ja yhä tehokkaammat 
tiedonhakumenetelmät (Wilss 1996:29). Tämä asettaa uusia haasteita myös 
opettajalle, jolle lankeaa monta roolia: tutkijana hän vastaa käännöstieteeseen 
liittyvistä kysymyksistä, kääntäjänä toimeksiannon työstämiseen kuuluvista 
ongelmista, toimittajana kääntämisen arvioinnista ja tarvittaessa korjauksesta jne. 
Vaatimus opettajien aktiivisesta koulutuksesta − sekä kääntäjän työnkuvan ja 
käännöstieteen, että erityisesti pedagogiikan 2  alalla − onkin aiheellinen. Näin 
voidaan välttää vanhoihin rutiineihin ja tehottomiin opetuskäytäntöihin 
jämähtäminen. (Kautz 2002:138−140, Kaindl 1996:188) 

Kääntäminen edellyttää erityisesti asiantuntijan tietoa, mikä jää opetuksessa 
usein tunnistamatta. Teorian ja käytännön tiivistä toisiinsa kytkemistä suositellaan 
siksikin, että kääntämisessä vaadittavaa tietotaitoa ja monimutkaisten 
kommunikaatio-ongelmien ratkaisuja ei voida oppia pelkästään harjoittelemalla. 
Opetukseen tulisi sen vuoksi sisällyttää myös reflektoivaa oman toiminnan 
havainnoimista, jonka avulla asiantuntija osaa hyödyntää 
ongelmanratkaisustrategioiden tarkoituksenmukaista käyttöä. (Kaindl 
1996:183−188, Tynjälä 1999b:171−172) Reflektiolla (Mezirow 1995:8) 
tarkoitetaan ”omien uskomusten oikeutuksen tutkimista ennen kaikkea toiminnan 
suuntaamiseksi ja ongelmanratkaisussa käytettävien strategioiden ja 
menettelytapojen toimivuuden uudelleen arvioimiseksi”. 

Oppimista ja asiantuntijuuden rakentumista on tutkittu paljon. Ammatillisen 
osaamisen on todettu koostuvan useista tiedon osa-alueista (ks. esim. Bereiter & 
Scardamalia 1993:43–75, Hakkarainen, Lonka & Lipponen 1999:77–84). 
Asiantuntijuuden kehittymisessä tärkeitä ovat eksplisiittisen, muodollisen tiedon 
(ns. kirjatieto), implisiittisen, intuition kaltaisen käytännöllisen tiedon ja oman 

                                                        
 
2 Saksankielisessä kirjallisuudessa käytetään vakiintunutta termiä Übersetzungsdidaktik, jota vastaa 
suomessa sekä kääntämisen didaktiikka että kääntämisen pedagogiikka. Turun yliopiston Kääntämisen 
ja tulkkauksen keskuksen vuonna 2001 laatiman sanaston mukaan ensimmäinen painottuu 
kääntämisen opetuksessa käytettyihin teorioihin, metodeihin ja tekniikoihin, jälkimmäinen taas 
menetelmiin ja kääntämisen opetuksen kehittämiseen.  Sanasto pohjautuu Jean Delislen, Hannelore 
Lee-Jahnken ja Monique C. Cormierin toimittamaan nelikieliseen teokseen Terminologie de la 
traduction. Translation Terminology. Terminología de la traducción. Terminologie der Übersetzung. 
(John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 1999). 
(Viitattu 9.3.2010) Saatavissa: http://vanha.hum.utu.fi/centra/pedaterm/ 
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toiminnan reflektiiviseen tarkasteluun liittyvän itsesäätelytiedon integrointi. 
Keskeistä asiantuntijuuden kehittymiselle on ongelmanratkaisu, jossa 
teoretisoidaan käytäntöä ja käytännöllistetään teoriaa. Asiantuntijat 
suosittelevatkin teorian ja käytännön integroimista samaan opintojaksoon ja 
painottavat teorioiden kytkemistä käytännön ongelmiin jo opiskeluvaiheessa. 
(Tynjälä 1999b:171−175) 

Kussmaul (2000) tuo uuden näkökulman kääntämisen opetukseen 
teoksessaan Kreatives Übersetzen (luova kääntäminen). Kirja valottaa kääntäjän 
roolissa tapahtunutta muutosta: luovassa kääntämisessä kääntäjä ymmärretään 
tekstieksperttinä, joka käyttää lähtötekstiä informaatiolähteenään ja luo sen 
pohjalta uutta muokkaamalla sanoman vastaanottajalle sopivaan muotoon. Tällöin 
käännös voi olla tekstinä parempi kuin ko. alan asiantuntijan (ei kuitenkaan 
tekstiasiantuntijan) laatima lähtöteksti. Toisaalta kääntäjän vapaus ohjaa luovaan 
kääntämiseen myös silloin, kun edessä on virheellinen teksti, josta pitää saada 
vastaanottajalle ymmärrettävä käännös. Viallisten tekstien lisäksi työelämässä 
esiintyy myös tekstejä, joiden kohderyhmä on eri kuin lähtötekstissä. Kussmaul 
tarkastelee tekstin muokkausta luovan ongelmanratkaisun näkökulmasta, mutta 
toteaa, etteivät kaikki kääntäjät kuitenkaan voi tai uskalla ottaa tätä ”uutta”, 
luovaa, roolia. Sen vuoksi onkin tärkeä kannustaa opiskelijoita luovaan 
kääntämiseen jo opiskeluvaiheessa, jolloin he voivat vähitellen saada kokemuksia 
ja oppia työelämää varten. (Kussmaul 2000:32−35) 

3 Hankkeen pedagoginen tausta 

Oppiminen ymmärretään nykyään ”yhteisöllisenä prosessina, jossa yhdessä 
oppimista ja oppijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta pidetään tärkeänä” 
(Piekkari & Repo-Kaarento 2002:308). Tämä näkökulma on viime aikoina saanut 
jalansijaa myös yliopistoissa, joissa behavioristisesta oppimisnäkemyksestä on 
siirrytty vähitellen kohti konstruktivistista oppimisnäkemystä. Seuraavaksi 
kuvaan kehityshankkeen pedagogista taustaa, joka pohjautuu konstruktivistiseen 
oppimisnäkemykseen ja oppimislähtöiseen lähestymistapaan (vrt. Tynjälä 1999a, 
1999b, Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009). 

Konstruktivismissa oppijaa ei nähdä passiivisena tiedon vastaanottajana, vaan 
aktiivisena toimijana, joka kykene itse rakentamaan tietoa. Oppiminen taas 
ymmärretään prosessiksi, jonka aikana opiskelija luo itse oman näkemyksensä 
opiskeltavasta asiasta. Tästä seuraa, että opetus ymmärretään tämän 
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oppimisprosessin ohjaukseksi. Niinpä opettajan tärkeimmäksi rooliksi muodostuu 
valmentajan rooli, jossa hän pyrkii sekä tukemaan oppijan prosessia 
oppimistilanteiden avulla että kannustamaan oppijaa kriittiseen tiedon 
rakentamiseen. (Tynjälä 1999a:61, Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi 
2009:51−52) Myös Kautz painottaa opettajan merkitystä oppijan 
käännösprosessin ohjaajana: opettajan tulisi tarjota oppimistilanteita, joissa oppija 
ei tule opetetuksi vaan hän oppii itse. Opettajan tehtävänä ei siis ole ratkaista 
oppijan kohtaamia ongelmia, vaan hän antaa hänelle juuri sen verran teoriatietoa 
kuin ongelmanratkaisu vaatii. Kehityshankkeessa kurssin rakenne oli suunniteltu 
siten, että opettaja ja oppija rakensivat tietoa yhdessä. Tämä mahdollisti oppijan 
omaan oivallukseen perustuvan oppimisen. (Kautz 2002:140) 

Kurssille tullessaan opiskelijoilla on jo käsityksiä ja uskomuksia 
opiskeltavista ilmiöistä. Nämä vaikuttavat siihen, miten he tulkitsevat uutta tietoa. 
Koska oppiminen edellyttää käsitteellistä muutosta, olisi opettajan tärkeä olla 
tietoinen opiskelijoiden käsityksistä. (Tynjälä 1999a:61−62, Hakkarainen, Lonka 
& Lipponen 1999:89−117). Opetuksessani opiskelijat pyrkivätkin tekemään 
omista implisiittisistä käsitteistä tietoisia ts. eksplisiittisiä sekä keskustelujen että 
reflektioden avulla. Tynjälä (1999a:87) puhuu tässä yhteydessä metakäsitteellisen 
tietoisuuden herättämisestä. Kriittisen reflektion3 merkitystä aikuiskoulutuksessa 
tutkivassa kirjassaan Mezirow (1995) käyttää termiä uudistava oppiminen ja 
määrittelee sen seuraavasti:  

Uudistava oppiminen (transformative learning) tarkoittaa kriittisen reflektion 
kautta toteutettavaa oppimisprosessia, jonka tuloksena on 
merkitysperspektiivin muuttaminen niin, että yksilö voi luoda kattavamman, 
erottelukykyisemmän ja johdonmukaisemman käsityksen omasta 
kokemuksestaan. Oppimisprosessi sisältää myös tähän käsitykseen 
perustuvan toiminnan.” (Mezirow 1995:8) 

Oppija siis pystyy muuttamaan käsityksiään oman toimintansa havainnoinnin 
(kriittinen reflektio) ja tiedostamisen kautta. Kehityshankkeessa uudet 
asiakokonaisuudet aloitettiin joko keskustelemalla tai erilaisin harjoituksin, joiden 
avulla oppijat joutuivat miettimään, millaisia kokemuksia heillä oli opiskeltavista 
asioista. Tavoitteena oli, että opiskelijat tulisivat tietoiseksi havaintojaan 
ohjaavista käsityksistä ja pystyisivät liittämään uuden tiedon aiemmin opittuun. 
                                                        
 
3 Mezirowin (1995:8) määritelmän mukaan kriittinen reflektio on ”omien ongelmanasettamistapojen 
ja merkitysperspektiivien arviointia”. 
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Tynjälän (1999b:166) mukaan ”kokemukseen onkin liitettävä tietoista reflektiota, 
jotta sen perusteella voisi syntyä oppimista”. Mitä paremmin oppija tiedostaa 
omat tietonsa, taitonsa ja toimintatapansa, sitä paremmin hän kykenee asteittain 
lisääntyvään oppimisen säätelyyn ja pystyy vähitellen hallitsemaan 
oppimisprosessiaan ilman ulkoista kontrollia ja tukea. 

Sekä konstruktivistinen oppimisnäkemys että oppimislähtöinen 
lähestymistapa korostavat ymmärtämisen merkitystä ulkoaopettelun sijaan. 
Teorian ja käytännön integroinnin yhteydessä tämä on mielestäni ensisijaisen 
tärkeää. Vasta ymmärtäminen mahdollistaa tiedon soveltamisen ja luovan 
kääntämisen (ks. Kussmaul 2000). Tärkeäksi koen myös sen, että oppijaa tuetaan 
ymmärtämään käännösprosessin jokainen vaihe, jotta hän kykenee hallitsemaan 
käännösprosessia myös työelämässä. Niinpä oppijoita tulisi rohkaista ja kannustaa 
kysymään ja keskustelemaan asioista, joita he eivät ole ymmärtäneet. 
Kehityshankkeessa opetus pohjautui keskusteluihin, reflektioihin ja pienryhmissä 
toteutettaviin tehtäviin, joita työstäessään opiskelijat uskalsivat paremmin tuoda 
esille ongelmallisia ja epäselviä kohtia. Vaikeiksi koetuista asioista sain arvokasta 
tietoa myös kirjallisesti palautetuista reflektioista. 

Opetuksessa tulisi ottaa huomioon myös se, että erilaisista kokemuksistaan 
johtuen oppijat tulkitsevat samoja ilmiöitä usein hyvinkin eri tavoilla. Tämän 
vuoksi opiskelijat voivat myös oppia eri asioita samasta opetuksesta. (Tynjälä 
1999a:62−63) Jotta opiskelijat voisivat tulkinnoistaan huolimatta oppia samalla 
tavalla, nousee sekä opiskelijoiden keskinäinen että opettajan ja opiskelijoiden 
välinen avoin vuorovaikutus merkittävään asemaan. Sen on todettu edistävän 
oppimista, koska se mahdollistaa tiedon luomisen yhdessä ja rohkaisee 
opiskelijoita keskustelemaan ja sitä kautta syventämään ymmärrystään 
opiskeltavista asioista. Tällöin erilaiset tulkinnat pääsevät pintaan ja mahdollisia 
virheellisiä käsityksiä voidaan oikaista. (Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi 
2009:52−53) Tämän vuoksi kehityshankkeessa painotettiin sosiaalista 
vuorovaikutusta vahvistavaa yhteistoiminnallista oppimista (ks. Hakkarainen, 
Lonka & Lipponen 1999:143−164; Piekkari & Repo-Kaarento 2002:308−326; 
Repo-Kaarento 2009:280−299). 

Konstruktivismissa korostuu teorian ja käytännön integrointi, jolloin uusi 
tieto kytketään aiemmin opittuun ja ne yhdistetään autenttisiin työelämän 
tilanteisiin. Jo opiskeluaikana tapahtuva tekemällä oppiminen ja autenttisten 
ongelmien ratkaisu edistävät opittujen tietojen ja taitojen soveltamista myös 
työelämässä. Asiantuntijuuden on todettu kehittyvän jatkuvan itsereflektion ja eri 
tilanteissa tapahtuvan jatkuvan oppimisen avulla. Sosiaalinen konstruktivismi 
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painottaakin oppimisen tilannesidonnaisuutta. Tämän vuoksi opetuksessa tulisi 
harjoitella tiedon soveltamista erilaisissa tilanteissa. (Ks. Tynjälä 1999a:63−64, 
1999b:165) Oppimistehtävissä opiskelijat mm. toimivat kulloinkin eri rooleissa 
(kääntäjä, toimeksiantaja, kriitikko). Jotta opittu tieto ei jäisi irralliseksi vaan sitä 
voitaisiin soveltaa työelämän kompleksisiin ongelmiin, on tärkeää, 
että ”opiskelijat osallistuvat alusta lähtien aktiivisesti alan aitoihin käytäntöihin, 
ratkaisevat autenttisia ongelmia ja tutustuvat alan eksperttien ajattelutapoihin ja 
toimintakulttuureihin” (Tynjälä 1999b:168). Kehityshankkeessa teoriaa ja 
käytäntöä ei erotettu erillisiksi vaiheiksi, vaan ne integroitiin mukaan 
oppimistehtäviin. Opiskelijat esimerkiksi osallistuivat esityksen pitoon 
Kääntämisen tutkimuksen päivillä. Oppimistehtävillä pyrittiin matkimaan 
työelämän ongelmia ja lähtökohtia, jolloin opiskelijat harjoittelivat työelämässä 
vaadittavia taitoja. Näistä Tynjälä (1999b:162) painottaa ”oman erityisalan 
asiantuntemuksen lisäksi kykyä löytää oikeaa tietoa ja soveltaa sitä, yhteistyö- ja 
ryhmätyötaitoja, suullisia ja kirjallisia kommunikaatiotaitoja, kielitaitoa, 
joustavaa päätöksentekotaitoa sekä kykyä kestää paineita ja epävarmuutta”. 
Käytännönläheisten tehtävien tekeminen koettiin mielekkääksi, mutta myös 
haastavaksi, sillä ne osoittivat selvästi sen, ettei teorian ulkoaopettelulla pärjää 
käytännön käännöstyössä. 

Lopuksi oppimislähtöinen lähestymistapa painottaa uusien 
arviointimenetelmien kehittämisen merkitystä. Koska arvioinnilla on suuri 
vaikutus oppijan toimintaan ja oppimisprosessiin, tulisi sen mitata syvällistä 
oppimista ja tukea opiskelijaa tiedon ymmärtävään oppimiseen (ks. Postareff, 
Lindblom-Ylänne & Nevgi 2009:51). Kehityshankkeessa opetuksen painopiste oli 
oppijan tiedon konstruointiprosessin tukemisessa ja myös tentti järjestettiin siten, 
että opiskelijat joutuivat faktatiedon lisäksi suoriutumaan käytännön työelämän 
tilanteesta: he saivat toimeksiannon, jonka pohjalta heidän tuli perustella, miten 
käännöstyössä tulisi edetä.  
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4 Käännösprosessin hallinnan harjoittelu 

Kehityshankkeessa tehtiin käytännön käännöstaitoja kehittäviä harjoituksia, joissa 
keskityttiin erityisesti seuraaviin osa-alueisiin: ymmärtäminen, sanakirjojen 
käyttö, tekstianalyysi, kääntämistä edeltävä tiedonhaku ja rinnakkaistekstien 
käyttö, tekstilajit, käännösongelmat ja -menetelmät suomen ja saksan välisessä 
kääntämisessä, käännöksen tuottaminen ja kriittinen arviointi. Tehtävät oli 
suunniteltu siten, että ne toteutettiin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä 
käyttäen. Tehtäviin liitettiin oman toiminnan havainnointiin ja tiedostamiseen 
liittyvää reflektointia. (Vrt. Hyppönen & Lindén 2009) 

4.1 Johdatus kääntämiseen 

Kehityshankkeen alussa opiskelijat pohtivat kääntämiseen liittyviä kokemuksiaan, 
kurssin herättämiä toiveita ja asenteita sekä omia oppimistavoitteitaan ja 
motivaatiotaan. Keskustelun ja kirjallisen pohdinnan tavoitteena oli herätellä 
opiskelijoiden ajatuksia, pukea heidän näkemyksiään ja käsityksiään sanalliseen 
muotoon ja auttaa oivaltamaan keskustelun merkitys yhdessä oppimiselle ja 
tiedon rakentamiselle. ”Alkulämmittelynä” keskustelimme kääntämisestä 
käytännön elämässä ja kääntäjien ammattikunnasta. Mietimme myös, mikä on 
teksti, kuka on kääntäjä, mitä kääntäminen tarkoitta, mihin käännösteoriaa 
tarvitaan, mikä on kääntäjän toimenkuva ja millaisia ovat hyvän kääntäjän 
ominaisuudet (ks. Kautz 2002:16−27). Kurssin alussa keskustelimme myös 
itsereflektion merkityksestä asiantuntijuuden kehitykselle ja reflektion 
soveltamisesta kehityshankkeessa. 

4.2 Ymmärtäminen 

Tekstinymmärtämistä lisäävillä harjoituksilla kehitimme keskeisten teksti-
elementtien nopeaa hahmottamista, ennakointia, assosiaatiokykyä, kontekstin 
ymmärtämistä oudosta sanastosta huolimatta, tekstin rakenteen ja teksti-
konventioiden hahmottamista ymmärtämisen apuna ja jo olemassa olevan tiedon 
soveltamista uuden tekstin ymmärtämiseen. Mielenkiintoisia olivat myös 
kysymykset siitä, miten lähtöteksti ymmärretään. Pohdimme, miten ymmärrämme: 
ymmärtävätkö kaikki ihmiset samalla tavalla ja ymmärtääkö kääntäjä samalla 
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tavalla kuin vastaanottaja (Kautz 2002:64−80). Ymmärtämistekniikoiden 
kehittäminen auttaa myös silloin, kun käännettäväksi tulee virheellinen ja/tai 
vaikeasti ymmärrettävä teksti. Opiskelijoiden onkin hyvä saada jo 
opiskeluvaiheessa kokemusta myös siitä, että he pystyvät kääntämään 
virheellisesti laaditun tekstin, jos heillä on riittävästi aiheeseen liittyvää teksti- ja 
kielitaitoa sekä kulttuurin tuntemusta ja yleissivistystä. Esimerkiksi kielellisesti 
virheellisesti laaditut ohjeet on helpompi kääntää idiomaattisiksi, jos tietää, miten 
kohdekielen ohjeet yleensä laaditaan. (Ks. Kautz 2002:218−219) 

Harjoittelimme myös ymmärtämään sanojen merkitystä (mm. 
monimerkityksiset sanat ja sanat, joille ei löydy suoraa vastinetta) ja tekstien 
sidoksisuutta tiettyyn kulttuurikontekstiin sekä kielenkäyttäjän/-käyttötilanteen ja 
sanojen välisen suhteen hahmottamista. Kussmaul tarjoaa oppikirjoissaan 
oivallisia käännöstehtäviä, joissa opiskelijoiden tulee huomioida kulttuurien 
väliset erot ja tehdä tarvittaessa lisäyksiä ja täsmennyksiä, niin että tekstin funktio 
säilyy samana. Esimerkiksi lomakkeissa esiintyvissä kysymyksissä ja 
vastausvaihtoehdoissa näkyy kullekin kulttuurille ominaiset piirteet ja kieleen 
idiomatisoituneet muodot. (Ks. Kussmaul 2007:17−59) 

4.3 Tekstianalyysi 

Kääntämistä edeltävän tekstianalyysin tulisi olla kiinteä osa käännösprosessia 
(Nord 1999:350). Tekstianalyysin avulla opiskelijat harjaantuvat selvittämään 
lähtötekstin merkityksiä ja analysoimaan lähtötekstin funktionaalisella, 
semanttisella, pragmaattisella ja tyylillisellä tasolla. Lisäksi he oppivat, että 
alustava tekstianalyysi on tehtävä aina ennen toimeksiannon vastaanottamista, 
jotta voidaan varmistua siitä, soveltuuko teksti ylipäätään käännettäväksi ja onko 
siihen tehtävä jotain muutoksia, jotta käännöksen funktio säilyy. 
Kehityshankkeessa lähtötekstin analysoinnin merkitystä painotettiin läpi 
opintojen. Alussa opiskelijoiden tuntui olevan vaikeaa päästä irti sanakirjasta 
ensimmäisenä lähteenä. Tehtävien avulla he usein oivalsivat, miten paljon teksti 
itsessään auttaa ymmärtämään sisältöä, vaikka yksittäisten sanojen merkitys 
olisikin epäselvä. Kääntämisen opetuksessa tulisikin enemmän harjoitella tekstin 
ymmärtämistä. Opettaja ei voi olettaa opiskelijan etenevän sanallisten ohjeiden 
mukaan, ellei taitoja harjoitella (riittävästi) käytännössä. Kokemukseni mukaan 
opiskelijoiden on vaikea luottaa siihen, että tekstin analysointiin käytetty aika ei 
ole hukkaan heitettyä. Tätäkin testasimme harjoituksissa ja yllätyksekseen 
opiskelijat huomasivat, että alussa näennäisen nopeasti edistyvällä ”oudot sanat 
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sanakirjasta” -metodilla kääntäminen kesti huomattavasti kauemmin ja 
virhetulkintojen määrä oli moninkertainen huolellisen tekstianalyysin 
suorittaneisiin verrattuna. (Ks. Kautz 2002:81–88, Wilss 1996:99-127, Nord 1999) 

Tekstianalyysin tarkoituksena ei ole jättää sanakirjoja käyttämättä, vaan oppia 
käyttämään niitä oikein ja tehokkaasti. Opiskelijoiden tulisikin ymmärtää, että 
sanojen merkitys ei ole irrallinen, sanakirjasta löytyvä, vaan aina kontekstiin 
sidottu (ks. Kussmaul 1995:85–103). Lähtötekstiä analysoidessamme pyrimme 
selvittämään sanojen mahdollista merkitystä ja tutkimaan, miten kontekstin 
merkitys vaikuttaa yksittäisten sanojen merkityssisältöön. Sanakirjan käyttöön (ks. 
Kussmaul 1995:105–125) liittyvien tehtävien avulla opiskelijat harjaantuivat 
ymmärtämään leksikografian periaatteita sekä sanakirjojen rakennetta ja 
luotettavuutta. Harjoitusten ja keskustelujen avulla opiskelijoita tuettiin 
käyttämään erilaisia sanakirjoja tehokkaasti hyödykseen. Hätkähdyttävää oli, että 
opiskelijat eivät kurssin alussa tienneet, millaisia sanakirjoja esim. kirjastossa oli 
käytettävissä. Sanakirjojen käytön opastuksen tulisi ehdottomasti olla keskeinen 
osa kääntämisen opetusta. 

4.4 Kääntämistä edeltävä tiedonhaku 

Nord (2004) korostaa kääntämistä edeltävän tiedonhaun välttämättömyyttä 
kääntäjälle: hän joutuu etsimään tietoa jo ennen varsinaista käännöstä tulkitessaan 
toimeksiantoja ja pohtiessaan, onko toimeksianto mahdollista toteuttaa 
(makrostrategian laatiminen). Tiedonhakua tapahtuu myös käännösprosessin 
aikana, kun eteen tulee konkreettisia käännösongelmia. Nord määritteleekin 
tiedonhaun kääntäjän oman tietopohjan laajennukseksi ulkoisen tiedon avulla. 
Tiedonhakutaidot hallitseva kääntäjä osaa sekä valita apuvälineet oikein että myös 
käyttää niitä tehokkaasti ja taloudellisesti. Opiskelijat eivät useinkaan tiedä, mistä 
lähteä etsimään tietoa. Internetistä uskotaan yleisesti löytyvän vastaus lähes 
kaikkiin ongelmiin, mutta hakuammunnalla etsitty tieto voi aiheuttaa ajanhukan 
lisäksi virheellisiä tulkintoja. Opiskelijan onkin tiedettävä, mitä, miten ja mistä 
hän etsii tietoa. Vaatimus tehokkaan tiedonhaun harjoittelusta kääntämisen 
opetuksen osana on mielestäni vahvasti perusteltu. (Nord 2004:173–181, Wilss 
1996:11) 

Oppimistehtävien avulla harjoiteltiin myös ymmärtämisen, tiedonetsinnän ja 
tekstianalyysin suhdetta sekä oman tiedonetsintäkompetenssin laajentamista 
(Kussmaul 2007:75–89). Hankkeessa tiedonhaun tavoitteena oli harjaantua 
selvittämään lähtötekstin merkityksiä ja hankkimaan tietoa erikoisalaan liittyvistä 
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aiheista. Tämä tarkoittaa tehokasta tiedonetsintää sanakirjoista, rinnakkais- ja 
taustateksteistä, tietokannoista, Internetistä ja asiantuntijoilta (Kautz 2002:89–
107). Erityisesti rinnakkaistekstien (ks. Wilss 156–177) käytön tärkeys nousi esiin 
harjoituksissa, joissa kääntäjä joutui huomioimaan lainsäädännölliset seikat (esim. 
pakkausselosteen kääntäminen Saksan lääkelain määräysten mukaiseksi). Tällöin 
opiskelijat joutuivat pohtimaan erityisen tarkasti, millaista tietoa he tarvitsevat 
käännöstehtävän suorittamiseen ja mistä tieto on löydettävissä. 

4.5 Käännösongelmat ja -menetelmät 

Tärkeä osa käännösprosessin hallintaa on perehtyä käännösongelmiin ja 
harjaantua tunnistamaan erilaisia ongelmatyyppejä suomen ja saksan välisessä 
kääntämisessä. Vaikka kääntämisessä ei olekaan olemassa valmista sabluunaa, 
jonka mukaan tietyt ongelmat voitaisiin ratkaista tietyllä tavalla, auttaa 
käännösongelmien luokittelu opiskelijoita hyödyntämään erilaisia 
käännösmenetelmiä aiemmin tunnistettujen ongelmien ratkaisussa. 
Käännösongelmiin ja -menetelmiin perehtyminen helpottaa erityisesti vaikeasti 
käännettävissä olevien kohtien ja kääntämisen kulttuurisidonnaisuudesta 
aiheutuvien ongelmien ratkaisuissa. (Kautz 2002:118–133)  

Kehityshankkeessa opiskelijat tarkastelivat omia vanhoja käännöksiään ja 
etsivät niistä erilaisia käännösongelmia. Tämän jälkeen he miettivät 
vaihtoehtoisia ratkaisumenetelmiä. Erityisen hedelmällistä on omissa 
käännöksissä esiintyneiden ongelmien teoreettinen tarkastelu ja käsitteelliseen 
muotoon pukeminen. Hansen (2006) painottaakin, että pelkkä virheiden korjaus ei 
edistä opiskelijoiden käännöstaitoja, vaan opetuksessa tulisi perehtyä virheiden ja 
ongelmien aiheuttajiin eli ns. ”häiriölähteiden” tunnistamiseen toistuvasti 
esiintyvien virheiden minimoimiseksi. 

4.6 Käännöksen laatiminen ja käännöskritiikki 

Kun kääntäjä pääsee kohdekielisen tekstin kirjoittamiseen, on suurin työ jo 
takanapäin. Käännöksen laatiminen ja lopputarkistus päättävät käännösprosessin. 
Prosessin vaiheet hallitseva opiskelija osaa käyttää sopivia työmenetelmiä ja 
laatia itsenäisesti käännöksiä koko käännösprosessi huomioon ottaen. (Ks. Kautz 
2002:134–137) Kehityshankkeessa käännöksen laatimista harjoiteltiin erilaisin 
tehtävin. Erityisen valaisevaksi osoittautui saman tekstin kääntäminen eri 
kohdeyleisölle: yksi ryhmä muokkasi käännöksen tiedotteeksi alan ammattilaisille, 
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toinen lapsille ja kolmas radiouutiseksi. Neljäs ryhmä teki käännöksestä lyhyen 
yhteenvedon. Tehtävä konkretisoi toimeksiannon merkityksen lopputuloksen 
kannalta ja opiskelijat harjaantuivat arvioimaan käännöksiä ei 
vain ”oikeakielisyyden” vaan kommunikaation välityksen onnistumisen 
näkökulmasta. 

Käännöskritiikissä (Kaindl 1999) harjoiteltiin palautteen antamista ja 
vastaanottamista sekä valittujen käännösratkaisujen perustelua. Kääntäjän työssä 
osa käännöksistä voi olla huonosti laadittujen raakakäännösten muokkausta. 
Tällöin kääntäjän tulisi asettua sekä vastaanottajan että toimeksiantajan asemaan. 
Toisaalta kääntäjän olisi osattava antaa hienovaraisesti mutta vakuuttavasti 
rakentavaa kritiikkiä ja negatiiviset asiat tulisi ilmaista parempien 
ratkaisuvaihtoehtojen muodossa. Opiskelijoita tulisi tukea myös käännösten 
arviointitaitojen kehittämiseen, jotta he osaisivat perustella omia valintojaan. 
Tämä on tärkeää siksi, että opiskelijat eivät välttämättä osaa huomata, kuvailla, 
luokitella ja korjata omatoimisesti käännöksissä esiintyviä virheitä (ks. Hansen 
1996:151–152). Kehityshankkeessa käännösten arviointia harjoiteltiin myös 
omien käännösten, mutta ennen kaikkea ”aitojen”, jo aiemmin julkaistujen 
käännösten pohjalta. Ensimmäistä käytettiin lähinnä omissa teksteissä toistuvasti 
esiintyvien virheiden tunnistamiseen. Jälkimmäinen taas auttaa paneutumaan 
paremmin itse arviointiprosessiin, kun tekstiin ei liity omia kokemuksia ja tunteita 
kuten esim. (turhaa) häpeää tai epäonnistumisen kokemuksia. 

5 Opiskelijoiden näkökulmia 
käännösprosessista 

Opiskelijan näkökulman käännösprosessiin tuovat kehityshankkeessa mukana 
olleet ja Kääntämisen tutkimuksen päivillä esitelmänpitoon osallistuneet 
opiskelijat Maria Puljujärvi (liite 1) ja Mascha Degen (liite 2). Puljujärven 
mukaan opettajan on ensisijaisen tärkeä auttaa opiskelijaa ymmärtämään 
tekstianalyysin merkitys. Lisäksi opiskelijalle on annettava välineitä (teorian ja 
metodien tunteminen), joiden avulla häntä rohkaistaan kokonaisvaltaiseen 
kääntämiseen irrallisten lauseiden sijasta. Puljujärvi painottaa myös käännökseen 
kokonaisvaltaisesti pureutuvan palautteen merkitystä. Palaute yhdessä opiskelijan 
oman reflektion kanssa auttaa opiskelijaa tiedostamaan hänen omaa 
työskentelyään ja kehittämään siten omia käännöstaitojaan.  
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Sekä Puljujärvi että Degen tuovat esille myös suomen ja saksan välisessä 
kääntämisessä toistuvasti esiintyviä ongelmakohtia. Näistä Puljujärvi nostaa esille 
lauserakenteisiin ja sanastoon liittyvät haasteet. Degen puolestaan pohtii saksan 
kielelle tyypillisten kuvallisten ilmaisujen kääntämisen vaikeutta: miten kääntää 
metaforat ja onomatopoeettiset ilmaisut siten, että myös niiden herättämät 
mielikuvat siirtyvät kielestä toiseen? 

6 Keskustelua 

Kääntämisen opettaminen ja opiskelijan tukeminen käännösprosessin hallinnassa 
ovat äärimmäisen mielenkiintoisia ja haastavia tehtäviä. Tässä artikkelissa olen 
esitellyt yhden mahdollisen tavan käännösteorian ja käännösharjoitusten 
integrointiin opetuksenkehityksen näkökulmasta. Esityksessäni olen painottanut 
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja oppimislähtöisen lähestymistavan sekä oman 
toiminnan tiedostavan havainnoinnin merkitystä asiantuntijuuden 
kehittymiselle. ”Opettajan osuuden” lisäksi artikkelissa on mukana kahden 
kehityshankkeeseen osallistuneen opiskelijan näkökulma, jossa he valoittavat 
opiskelijan ajatuksia käännösprosessista suomen ja saksan välisessä 
kääntämisessä. Toivon tämän dialogin innostavan lukijoita vuorovaikutukselliseen 
ja avoimeen yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa. 
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Liite 1: Opiskelijan näkökulma (Maria Puljujärvi) 

Mielestäni opettaja pystyy parhaiten tukemaan opiskelijan käännösprosessia 
opettamalla häntä näkemään tekstin kokonaisuutena. Ennen kääntämisen 
aloittamista on tärkeää lukea teksti useampaan kertaan lävitse ja ymmärtää, mikä 
tekstin sanoma on. Se ei koostu perättäisistä, toisistaan irrallaan olevista lauseista 
vaan on kokonaisuus, jolla on tietty tarkoitus. Tämän oivaltaminen on auttanut 
minua itseäni paljon kääntämisen aloittamisessa ja käännösten tekemisessä. 

Yhtä tärkeää kuin kokonaisuuden hahmottaminen on mielestäni myös 
erilaisten käännöstapojen läpikäyminen ja tunteminen. Minulle on ollut hyötyä 
siitä, että luennoilla olemme käyneet läpi, kuinka tekstiä tulisi lähestyä ja kuinka 
kääntäminen tulisi aloittaa. Tarvitsen myös palautetta tekemästäni käännöksestä. 
Palautteeksi ei kuitenkaan riitä pelkät punakynällä tehdyt korjaukset, vaan sen 
tulisi koskea sitä, kuinka hyvä käännökseni on kokonaisuudessaan ja kuinka 
idiomaattista siinä käyttämäni kieli on. 

Kääntäessäni tekstejä saksasta suomeen olen törmännyt tiettyihin 
ongelmakohtiin, jotka toistuvat usein ja jotka johtuvat saksan ja suomen kielen 
eroista. Saksan lauserakenteet eroavat monissa kohdin suomen lauserakenteista 
etenkin välimerkkien käytön ja virkkeiden pituuksien suhteen. Usein alkuperäisiä 
saksankielisiä virkkeitä on hyvä lyhentää. Saman asian voin suomeksi ilmaista 
esimerkiksi useampien pää- ja sivulauseiden avulla. 

Ongelmia aiheuttavat usein myös saksan ja suomen sanastolliset eroavuudet. 
Saksankieliselle sanalle tai käsitteelle ei aina välttämättä löydy vastinetta suomen 
kielessä. Tällöin on tärkeää, että ymmärrän saksankielisen sanan merkityksen ja 
sen, mitä sanalla halutaan viestittää. Mahdollisuuksien mukaan voin etsiä 
vastaavanlaista sanaa suomessa tai mikäli sellaista ei löydy voin selittää asian 
kiertoilmauksen avulla. Harkinnan mukaan voin toisinaan käyttää myös suoraa 
käännöstä ja lainausmerkkejä.  

Lopuksi on mielestäni hyvä muistaa se, että omien työtapojeni kriittinen 
tarkastelu auttaa minua kehittymään niin paremmaksi kääntäjäksi kuin myös 
paremmaksi tiedonhankkijaksi. Sen sijaan, että aina käyttäisin samoja 
apuvälineitä ja työtapoja, on hyödyllistä miettiä, kuinka hyvin ne vastaavat 
tarkoitusta ja kuinka niitä itse hyödynnän. Tietoisuus omasta tavastani etsiä tietoa, 
käyttää apuvälineitä (esim. sanakirjat, sanalistat, Internet) ja kääntää tekstejä 
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auttaa minua pääsemään selville myös omista vahvuuksistani ja heikkouksistani 
kääntäjänä. 
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Liite 2: Opiskelijan näkökulma (Mascha Degen) 

Es fällt schwer, die Metaphorik der einen Sprache in die andere zu übertragen. 
Bei der finnischen Übersetzung von Günther Grass' Roman Beim Häuten der 
Zwiebel (fin.: 'sipulia kuoriessa') ist die wörtliche Übersetzung nicht treffend, da 
der Vergleich im Finnischen nicht bekannt ist. In der deutschen Sprache versteht 
man unter den Zwiebelschichten verschiedene Charakterschichten des Menschen 
oder in Grass' autobiographischem Roman vielleicht ein Vordringen in die 
tieferen Schichten, also Phasen seiner Vergangenheit, die mit der deutschen 
Geschichte des 3. Reiches zusammenhängen. Bei dem folgenden Beispiel scheint 
die Metapher schon im Deutschen unklar zu sein: „Dann lauschte ich in die 
Dunkelheit, die langsam, wie ein ausgehungertes Tier, aus allen Ecken kroch.” 
Fraglich ist, ob ein ausgehungertes Tier wirklich langsam kriecht und ob eine 
wörtliche Übersetzung in das Finnische die Botschaft besser an den Leser 
heranträgt: „Kuuntelin pimeyttä, joka hitaasti, kuin näännyksissä oleva eläin, hiipi 
lähemmäksi.“  

Ebenso wie die Metaphorik fordert der onomatopetische deutsche 
Sprachduktus die Kreativität des Übersetzers. Zu dem Satz „Im rhythmischen 
Gemurmel der Schreibmaschine schlief ich ein […]” wurde keine finnische 
Entsprechung gefunden. Der Anspruch an den Übersetzer besteht darin, dass er 
sich die Qualität der Schreibmaschine visualisiert, die hier gemeint ist, damit er 
das rhytmische Klappern nachempfinden kann, das jemanden einschlafen lässt. 
Andere onomatopoetische Bespiele sind ”Dann das klirrende Geräusch, und ich 
war hellwach.” fin.: „Kilisevä ääni ja olin täysin hereillä.“ 
”Ein kaum hörbares Klack […]” fin.: Tuskin kuultavissa oleva naksahdus. Diese 
wörtlichen Übersetzungen übertragen den Sinn, nicht aber den 
onomatopoetischen Ausdruck. 
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G.H. Mellinin Suomen sota käännöksenä 

Paula Rossi 

1 Romaani Suomen sodan tapahtumista 

Vuosina 2008–2009 vietettiin Suomessa ja Ruotsissa Suomen sodan merkkivuotta. 
Koska sodasta tuli kuluneeksi 200 vuotta, historiallisia tapahtumia muisteltiin 
monissa yhteyksissä ja lukuisia muistoteoksia julkaistiin. Tämän artikkelin 
tarkoituksena on verrata yhtä Suomen sotaan liittyvää, jo 1800-luvulla Ruotsissa 
julkaistua romaania ja siitä kolmekymmentä vuotta myöhemmin tehtyä 
suomennosta ja pohtia, millä tavalla suomennoksen aika näkyy käännöksessä. 
Materiaalina on suomalaissyntyisen, mutta jo lapsena Ruotsiin muuttaneen Gustaf 
Henrik Mellinin kirjoittama romaani Pavo Nissinen. Scener ur sista finska kriget 
(1838) ja nimimerkki A.A.:n (Anton Almberg/Antti Jalava) tekemä suomennos 
Paavo Nissinen. Kuvaelmia viimeisestä Suomen sodasta vuodelta 1868. Teos on 
todellisuuteen pohjautuva seikkailuromaani. Suomen sodan kaksi tärkeää taistelua, 
Lapuan ja Iisalmen taistelut, sekä muutamat kohtaukset Tampereella ovat 
käsiteltävässä teoksessa keskeisiä. Päähenkilön, suomalaisen talonpojan Paavo 
Nissisen tehtävänä on pelastaa upseeri Eekin perhe venäläisten käsistä. Eversti 
Eekin kirjoittama omaelämäkerta on ollut kirjailijan lähteenä. Mielenkiintoiseksi 
teoksen sisällön tekee kirjailija Gustaf Henrik Mellinin väitetyn 
venäläisvastaisuuden (Tarkiainen 1993:82–83) mahdollinen näkyminen 
alkutekstissä ja suomennoksessa.  

2 Kirjailija Gustaf Henrik Mellinin elämä 

Vuonna 1803 syntynyt Gustaf Henrik Mellin on yksi niistä 1800-luvun Ruotsin 
kirjailijoista, jotka kirjoittivat Suomeen liittyvistä aiheista. Hän on syntyjään 
suomalainen, mutta Suomen sodan (1808–1809) seurauksena hänen lapsuuden 
perheensä muutti Ruotsiin, ja siellä hän eli pappina ja kirjailijana kuolemaansa 
saakka vuoteen 1876. Hänen molemmat vanhempansa, isänsä Abraham Mellin ja 
äitinsä Sara Margaretha Wacklin, olivat syntyneet Oulussa, mutta muuttivat 
Revonlahdelle Abraham Mellinin saatua sieltä kappalaisen paikan. Gustaf Henrik 
Mellin syntyi perheen asuessa Revonlahdella. (Forssell 2005:644–645) Pappilassa 
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koko perhe joutui kokemaan Suomen sodan kauhut (Malmberg 2009:35). Gustaf 
Henrik Mellinin äidinpuolen sukulainen, oululaislähtöinen Sara Wacklin antaa 
muistelmissaan Hundrade Minnen från Österbotten (1845:75–76) tarkan 
kuvauksen perheen kohtalosta taisteluiden keskellä:  

Bataljen i Revolax är för väl känd och beskrifven, att här behöfva återtecknas, 
utom i hvad Mellinska familjen serskildt beträffar. Anfallet gällde sjelfva 
prestgården. Just här hade Ryska generalen Bulatoff tagit sitt högqvarter, då 
Savolax jägare, under den tappre grefve Cronstedts anförande, bestormade 
gården. Efter ömsesidig tapperhet och ett förfärligt blodbad blef general 
Bulatoff, som modigt försvarat sig, med värjan i hand och öfverhöljd af 
blessyrer, tillfångatagen af de tappra Finnarne, hvilka under hela kriget så 
hjeltemodigt stredo och föllo för sitt fosterland. På sjelfva gården, och 
rundtomkring densamma, var allt betäckt med blod, blesserade, döda eller 
döende, vänner och fiender om hvarandra. Dödsklagan och jemmer hördes 
öfverallt. Den lilla, nyss så lugna och fredliga prestgårdsbyggningen blef 
genomskjuten, likaså alla uthusen, der ingen säker vrå fanns för de öfverallt 
korsande kulorna. Kanonernas dån och gevärssalvorna nästan döfvade den 
dödsångest, hvari fru Mellin sväfvade, ej så mycket för sig sjelf, som för sina 
späda barn och den älskade fadern, hvilken sökte genom sitt mod ingifva 
henne styrka och förtröstan till Försynen, ”som skyddar sparfven under 
himmelen”. De ömma föräldrarna gömde nu i en bakugn de tre äldsta barnen. 
Ehuru Gustaf blott var vid fem års ålder, inpräglades dock bataljens 
rysligheter för alltid i hans minne.  

Myöhemmin venäläisten joukkojen voitettua läheisillä alueilla perhe pakeni 
Ouluun, josta perheen isä jatkoi matkaansa Ruotsin puolelle Västerbotteniin. 
Perhe muutti isän perässä ja asettui asumaan Lidköpingin lähelle. Gustaf Henrik 
Mellinin jäätyä nuorena orvoksi hänen sukulaisensa, piispa (silloin kirkkoherra) 
Frans Mikael Franzén huolehti pojan kasvatuksesta ja opinnoista. Gustaf Henrik 
Mellin valmistui papiksi Uppsalassa ja sai työpaikan Klaran seurakunnan 
apupappina Tukholmasta. Myöhemmin hän toimi kirkkoherrana Skoonessa. 
(Svenskt biografiskt lexikon 1987:387)  

Gustaf Henrik Mellin oli erittäin tuottelias kirjailija. Hänen tuotantoonsa 
kuuluu lukuisia runoja, novelleja, romaaneja ja henkilöhistorioita. Hän julkaisi 
myös matkakäsikirjoja sekä historian ja kirjallisuushistorian oppikirjoja. Gustaf 
Henrik Mellinin suomalainen tausta näkyi sekä hänen kirjallisen tuotantonsa 
aiheiden valinnassa että poliittisissa mielipiteissä. Myös Suomen sodan kauhut 
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jäivät lähtemättömästi hänen mieleensä ja vaikuttivat hänen 
venäläisvastaisuuteensa. (Tarkiainen 1993:82–83) Hänen tunnetuimpia teoksiaan 
ovat Blomman på Kinnekulle (1829), Sivard Kruses bröllop (1830), Flickorna i 
Askersund (1832), Gustaf Brahe (1832), Pavo Nissinen. Scener ur sista finska 
kriget (1838), Sveriges sista strid. Fantasktiskt Nattstycke (1840) ja Ulla Fersen 
(1845) (Svenskt biografiskt lexikon 1987:389–390). 

3 Suomentaja Antti Jalava (Anton Almberg) 

Kirjailijoiden ym. käyttämät erilaiset salanimet ja nimimerkit olivat yleisiä 
erityisesti autonomian aikana (Hirvonen 2000:5), ja tavan mukaan Paavo 
Nissinen. Kuvaelmia viimeisestä Suomen sodasta -teoksen suomentajaksikin 
mainitaan kansilehdellä ainoastaan A.A. Tämä nimimerkki kuuluu maisteri Antti 
(Anton) Fredrik Jalavalle (v:een 1906 Almberg), joka käytti tuotannossaan useita 
eri nimimerkkejä (esimerkiksi A.A-g, A.Ag. ja A.F.A.) (Hirvonen 2000:30, 308). 
Antti Jalava (1846–1909) liittyi yliopistossa opiskellessaan 1860-luvulla 
nuorfennomaaneihin (Vesikansa 2004:390). Nuorfennomania (eli jungfennomania) 
korosti ohjelmassaan, että vanhan ruotsinkielisen sivistyneistön suomalaistaminen 
ei riitä, vaan tuli kasvattaa oma, rahvaasta nouseva kansallinen sivistyneistö, mikä 
edellytti esimerkiksi suomenkielisen oppikouluohjelman toteuttamista (Rommi 
1986:245, Vahtola 2003:234). Suomen kielen aseman korostaminen näkyi myös 
Antti Jalavan yksityiselämässä: perheen kotikieleksi valittiin suomi, vaikka hänen 
puolisonsa Alma Jalava oli syntyjään täysin ruotsinkielinen (Vesikansa 2004:390). 
Jalava suomensi erityisesti unkarilaista kirjallisuutta ja kehitti suomalais-
unkarilaisia kulttuurisuhteita. Sen lisäksi hän suomensi myös ruotsin- ja 
saksankielistä kirjallisuutta. Tärkeä osa hänen suomennoksistaan edisti kansallista 
yhteenkuuluvuutta ja rakkautta isänmaahan. Näihin suomennoksiin voidaan 
laskea myös Mellinin teoksen suomennos Paavo Nissinen. Kuvaelmia viimeisestä 
Suomen sodasta. Antti Jalava kirjoitti suomennostöiden ohella mm. Unkarin 
historiasta ja kulttuurista ja toimi Uusi Suometar -lehden päätoimittajana. 
(Lahdelma 2007:197, 198, 200) Hänen voidaan katsoa vaikuttaneen suomalaisen 
virkakielen vakiintumiseen, sillä hän oli sekä senaatin kielenkääntäjä että 
valtiopäivien tulkki ja säätysihteeri (Vesikansa 2004:390). 
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4 Ajan merkitys käännöstyössä 

Kaunokirjallisuuden suomentaminen oli harvinaista autonomian ajan 
alkuvuosikymmeninä ja suomennoksissa oli usein jokin aatteellinen tausta. 
Vuonna 1850 annettu ja joitakin vuosia voimassa ollut sensuuriasetus kielsi 
romaanien julkaisemisen suomen kielellä, mikä luonnollisesti vaikutti 
suomennosten määrään. 1860-luvulla, kun sensuuri oli jo poistettu, suomennosten 
määrä lisääntyi selvästi. (Paloposki 2007:106, 108, 114) Tällä suomennosten 
määrällisellä nousukaudella julkaistiin myös Paavo Nissinen. Kuvaelmia 
viimeisestä Suomen sodasta.  

Käännettäessä alkuteksti siirretään siitä ympäristöstä, missä se on luotu, 
uuteen kohdekieliseen kulttuuriympäristöön (Ingo 2007:16). Gustaf Henrik 
Mellin kirjoitti alkuperäistekstin Ruotsissa mielessään kokemansa Suomen sodan 
kauhut, ja suomentaja Antti Jalava suomensi tekstin autonomian ajan Suomessa, 
jolloin taisteltiin suomalaisen kansallisaatteen ja suomen kielen aseman puolesta. 
Suomennoksen julkaiseminen vuonna 1868 tapahtui vain neljä vuotta sen jälkeen, 
kun Suomen sodan muistomerkki Lapualla paljastettiin. Romaani alkaa Lapuan 
taistelulla, joka ei ollut Suomen sodan suurimpia taisteluita, mutta jolla oli 
kuitenkin suuri psykologinen merkitys taistelun voittaneille ruotsalaisille 
(Hårdstedt 2008:114). Lapuan historian kirjoittajan Erkki Lehtisen (1984:501) 
mukaan Suomen sodan tapahtumille tuli uusi merkitys, kun Venäjä kukisti Puolan 
kapinan vuonna 1863. Suomen sivistyneistön piirissä nousi venäläisvastaisuutta, 
ja tällaisessa ilmapiirissä vuonna 1864 pystytettiin taistelun merkkipaikalle 
paikallisen tehtaan patruunan lahjoittama patsas. Huolimatta siitä, että 
paljastusjuhlista ei julkisesti ilmoitettu, paikalle saapui parituhatta ihmistä. 
Paikkaa juhlistivat myös Venäjän lippu ja puolitangossa ollut Ruotsin lippu.  

Pirjo Mäkinen (2004:407–408) on pohtinut yleisesti ajan käsitettä 
kääntämisen näkökulmasta. Käännös kirjoitetaan – samalla tavalla kuin 
alkuperäistekstikin – tiettynä aikana, minkä johdosta käännös ”heijastelee 
syntyaikaansa” (ks. myös Oittinen 1991:168, Varto 1991). Helena Säyriö 
(1993:82) puolestaan on soveltanut käännösten tutkimuksessa hermeneuttista 
lukutapaa (ks. Varto 1991) ja korostanut, että kääntäjä, joka on alkuperäistekstin 
lukija, ymmärtää ja tulkitsee tekstin eri tekijöiden, kuten omien kokemustensa, 
oman sosiaalisen taustansa tai maailmankatsomuksensa, takia omalla tavallaan ja 
siirtää omat tulkintansa käännökseen. Näin hänen mielestään kaikki kääntäjät 
jonkin verran manipuloivat käännettävää tekstiä, sillä kääntäminen on inhimillistä 
toimintaa (Säyriö 1993:88). 
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5 Suomennoksen uskollisuus alkutekstille 

1800-luvun alkupuolella suomentajat pitivät yhtenä tehtävänään suomalaisen 
kirjakielen kehittämistä. Jokainen suomentaja saattoi valita itse mielestään 
tarkoitukseen parhaiten sopivan käännöstavan. 1800-luvun jälkipuoliskolla 
suomennoksilta saatettiin toisaalta vaatia tarkkuutta, mutta toisaalta kielellistä 
sujuvuutta. (Paloposki 2007:102, 122–124, 126) Tästä esimerkkinä Outi 
Paloposki (2007:124) siteeraa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran muotoilemaa 
kilpailukutsua vuodelta 1870: ”Suomennoksen suhteen sopii Valiokunnan 
mielestä asettaa se vaatimus, että se tarkasti ja vääristämättä vastaa alkuperäistä 
teosta, mutta samassa on kielensä puolesta selvä, sujuva ja kaunis.” Tutkittava 
suomennos Paavo Nissinen. Kuvaelmia viimeisestä Suomen sodasta julkaistiin 
vuonna 1868, jolloin suomennoksille oli jo alettu asettaa vaatimuksia 
alkutekstiuskollisuudesta ja kielen sujuvuudesta.  

5.1 Alkuruno ja esipuhe  

Romaani Pavo Nissinen. Scener ur sista finska kriget alkaa seuraavalla sitaatilla: 

Förlorad är tiden 
I kojornas skygd. 
Till striden, till striden 
För fädernebygd! 

Sitaatti on Esaias Tegnérin (1782–1846) sotaisasta runosta Krigssång för skånska 
lantvärnet (1808), jossa runoilija kehottaa verilöylyyn mahdollisia Ruotsiin 
tunkeutujia vastaan (Edqvist & Söderblom 1998:91). Myös teoksessaan Svea 
(1811) Esaias Tegnér ilmaisee isänmaalliset ajatuksensa ja suhteensa Venäjään. 
Tämän runoelman alkuperäisessä versiossa Esaias Tegnér kehottaa kostoon 
Venäjää vastaan ja Suomen takaisin valloittamiseen. Huomioon ottaen Ruotsin 
muuttuneen ulkopolitiikan hän kuitenkin joutui muokkaamaan runoaan: 
aggressiivisempi hyökkäyssota muuttui puolustussodaksi. (Gustafson 1963:166–
167, Edqvist & Söderblom 1998:92) Vuonna 1812 Ruotsi lopulta luopui kaikista 
vaatimuksistaan Suomen suhteen. Ruotsi asettui tukemaan Venäjän ulkopoliittisia 
pyrkimyksiä, jolloin Venäjä lupasi auttaa Ruotsia Norjan liittämiseksi Ruotsin 
yhteyteen. (Tommila 2008:131–132) Tärkeää tässä yhteydessä on kuitenkin todeta, 
että Esaias Tegnér oli lopun elämäänsä venäjänvihaaja ja käytti hyväkseen 
jokaisen tilaisuuden, jolloin saattoi ilmaista inhonsa heitä (”österns barbarer”) 
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kohtaan (Gustafson 1963:167). Tämä ajattelu yhdisti siis Gustaf Henrik Melliniä 
ja Esaias Tegnériä, mikä selittänee alkulehden runovalinnan.  

Suomentaja Antti Jalava ei suinkaan ole siteerannut Esaias Tegnériä, vaan hän 
on hyödyntänyt suomalaista ajan henkeen sopivaa Kalevalaa, jolla oli 1800-
luvulla merkittävä vaikutus suomalaisten kansallistunteeseen, identiteetin 
muodostumiseen sekä suomalaiseen ajatteluun. Suomennoksen sitaatti on 
Kullervon tekstiä (kuudesneljättä runo), jossa hän lähtiessään kostoretkelle toteaa 
sodan ylistyssanat äidilleen:  

Somap’ on sotahan kuolla, 
Kaunis miekan kalskehesen. 

Todennäköisesti olisi ollut poliittisesti arveluttavaa käyttää Esaias Tegnérin runoa 
suomennoksessa. 

Suomennoksessa kirjailijan kirjoittama esipuhe on käännetty uskollisesti. 
Lyhyessä esipuheessa kirjailija esittelee ne tapahtumat, joihin kirja pohjautuu ja 
mainitsee muutamia henkilöitä nimeltä. Yhden kirjan henkilöistä hän olettaa vielä 
olevan elossa. Tähän suomentaja on huomauttanut lisäämässään alaviitteessä, että 
alkuteksti on ”kirjoitettu yli 30 vuotta takaperin”. Esipuheen alaviite onkin ainoa 
koko suomennoksessa, vaikka ne Outi Paloposken (2007:125–126) mukaan olivat 
1800-luvun lopun suomennoskirjallisuudessa tavallisia. Monet suomentajat 
valaisivat alaviitteissä vaikeita kohtia ja selittivät outoja ilmiöitä. Näin teki myös 
Antti Jalava unkarista suomeen kääntäessään sijoittamalla alaviitteisiin 
nimenomaan Unkari-tietoutta. 

5.2 Juoni 

Suomentaja Antti Jalava ei ole tehnyt merkittäviä muutoksia tarinaan. Paikoin 
suomennos seuraa ruotsinkielistä alkutekstiä sisällöllisesti hyvinkin tarkkaan, 
kuten seuraavasta esimerkistä ilmenee: 

En adjutant begynte på Finska språket ett förhör med fången, medan den ena 
kossacken räckte hans skjutväska åt Generalen. Väskan innehöll ett bref och 
några matvaror. En annan adjutant bröt brefvet och underrättade Generalen, 
att det var skrifvet af en officersfru till hennes man, en Major Eek vid 
Björneborgs Regemente, och att det endast innehöll notiser om husliga 
förhållanden. (s. 3–4) 
Muuan ajutantti rupesi Suomen kielellä tutkimaan vankia; toinen kasakeista 
otti hänen jahtilaukkunsa ja antoi sen kenraalille. Laukussa löytyi yksi kirje ja 
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vähä ruokaaineita. Eräs toinen ajutantti aukasi kirjeen ja ilmoitti kenraalille 
sen olevan kirjoitetun eräältä upsierin rouvalta miehellensä, majuri Eek’ille 
Porin rykmentissä, ja sisältävän ainoastaan tietoja pereellisistä seikoista. (s. 4) 

Tavallista kuitenkin on, että suomentaja on poikennut alkutekstistä, tehnyt pieniä 
poistoja ja lisäyksiä ja näin saanut omaan tekstiinsä sujuvuutta: 

Liuhtari by var full af Ryska blesserade. Under sjelfva striden vid Lappo 
förökades deras antal ansenligt. De lågo i byns af invånarne öfvergifna pörten, 
på strå, som blifvit ditsläpadt från de omogna åkrarna. De utmärglade 
gestalterna buro förtviflans stämpel på sina anletsdrag, ty de ledo icke blott af 
sina sår, utan af nöd och hunger. (s. 21) 
Liuhtarin kylä oli täynnä Venäläisten haavoitettuja. Tappelun riehuessa 
Lapualla eneni heidän lukunsa runsaasti. He lepäsivät olkien päällä kylän 
pirteissä, jotka asukkaat olivat jättäneet tyhjiksi. Epätoivo ja tuska kuvautui 
nääntyneiden sotamiesten kasvoilla, sillä he kärsivät kipua ei ainoastaan 
haavoistansa, vaan myöskin puutteesta ja näljästä. (s. 24) 

Esimerkissä suomentaja on mm. keventänyt yhden virkkeen raskasta rakennetta (i 
byns af invånarne öfvergifna pörten ’kylässä asukkaiden hylkäämissä pirteissä’), 
minkä seurauksena osa virkkeestä on jäänyt suomentamatta. Viimeisen virkkeen 
aloituksessa hän on poistanut alkuperäistekstin metaforan (buro förtviflans 
stämpel ’kantoivat epätoivon leimaa’), mutta korostanut sotamiesten epätoivoa 
lisäämällä tuska-sanan.  

Suomentaja on poistanut jopa useiden virkkeiden pituisia tekstinosia, joilla ei 
kuitenkaan ole suurempaa merkitystä keskeisen juonen kannalta, eivätkä poistot 
vaikeuta tekstin ymmärtämistä. Esimerkiksi seuraavat virkkeet suomentaja on 
jättänyt kääntämättä: 

Majorskan satte sig med sina döttrar i det innersta rummet. Drängarna stodo i 
förstugan, och Pavo ställde sig bredvid den döfstummes sida. Så afvaktade 
man hvad som skulle tilldraga sig. (s. 59) 

5.3 Suomalaiset, ruotsalaiset ja venäläiset Suomen sodassa 

Silmiinpistävä ero alkutekstin ja suomennoksen välillä on Suomen sotaan 
liittyvien joukkojen nimitykset. Martin Hårdstedt (2008:30) selvittää kirjassaan 
Finska kriget 1808–1809 Ruotsin armeijaan liittyvää terminologiaa. Vuonna 1808 
sodan syttyessä Ruotsin maavoimat oli jaettu kolmeen suurempaan 



 76 

kokonaisuuteen, joita kutsuttiin Läntiseksi armeijaksi (Västra armén), Eteläiseksi 
armeijaksi (Södra armén) ja Suomen armeijaksi (Finska armén). Viimeksi 
mainittu koostui suurimmaksi osaksi sotilaista, jotka oli rekrytoitu Suomessa. 
Ruotsin armeijalla (Svenska armén) tarkoitettiin siis yleisesti koko valtakunnan 
maavoimia, ja sillä oli sotilaita koko valtakunnasta, mikä tarkoitti, että joukoissa 
puhuttiin sekä ruotsia että suomea. 

Gustaf Henrik Mellin kirjoittaa romaanissaan pääsääntöisesti Ruotsin 
armeijasta ja ruotsalaisista sotilaista, kun taas suomentaja Antti Jalava on 
korostanut suomalaisten roolia ja kirjoittaa näin Suomen armeijasta ja 
suomalaisista sotilaista. Voisi olettaa, että tämä on tietoinen valinta huomioon 
ottaen suomennoksen ajankohdan; tuolloinhan monet halusivat voimistaa 
suomalaista identiteettiä ja kansallistunnetta. Gustaf Henrik Mellin puolestaan oli 
elänyt Suomessa vain Ruotsin vallan aikaan ja kirjoitti kirjan tästä näkökulmasta. 

I denna by lågo Ryssarnas blesserade och sjuka, och bakom byn, som låg 
närmast till höjderna, hvarifrån Svenskarne väntades, hade i hast en 
militärväg blifvit anlagd öfver några kärråkrar. (s. 2) 
Tässä kylässä lepäsivät Venäläisten haavoitetut ja sairaat, ja takapuolelle 
kylää, joka oli likinnä niitä kunnaita, joilta Suomalaisia odotettiin, oli 
kiireimmittäin tehty tie muutamien suopeltojen ylitse. (s. 2–3) 
 
I alla fall kunde han nu till Svenska armén medföra underrättelser om Ryska 
ställningen. (s. 4) 
Ainakin taisi hän viedä Suomen armeijalle tietoja Venäläisten asemasta. (s. 5) 
 
Det är Major Tujulin, som anför deras tiraljörer. Och efter dem kommer hela 
Svenska armén. (s. 9) 
Se on majuri Tujulin, joka johdattaa heidän tarkk’ampujiansa. Ja heidän 
jäljissään tulee koko Suomen armeija. (s. 10) 
 
Men Pavo beslöt att föra den fångne Nefnef till Svenska hären. (s. 36) 
Mutta Paavo päätti viedä Nefnef’in Suomen sotajoukkoon. (s. 41) 
 
Slutligen hade Svenska artilleriet hunnit utför backen. (s. 12) 
Viimein oli Suomalaisten tykistö ehtinyt alas kunnaalta. (s. 13) 

Kirjan kahdessa ensimmäisessä luvussa (noin neljäsosa koko kirjasta), joista 
edellä mainitut esimerkit ovat, kirjailija mainitsee Svenska armén/hären/artilleriet 
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kymmenkunta kertaa. Kaikissa kohdin suomentaja on päätynyt käyttämään 
vastineita Suomen armeija/sotajoukko ja suomalaisten tykistö. Alkupuheessaan 
kirjoittajakin ylistää Suomen armeijaa (Finska armén): 

Tvenne af den tappra Finska arméns mest lysande bataljer samt några 
uppträdanden vid Tammerfors hafva gifvit anledning till denna lilla berättelse. 
(Förord) 
Kaksi Suomen urhoollisen armeijan loistavimmista tappeluista ynnä 
muutamat kohtaukset Tampereella ovat olleet johdakkeena tähän pieneen 
kertomukseen. (Esipuhe) 

Lähteiden mukaan Gustaf Henrik Mellin oli mieleltään venäjänvastainen 
(Tarkiainen 1993:82–83). Kirjassaan hän on viitannut venäläisiin barbar-sanalla, 
jota usein käytettiin halventavassa merkityksessä: 

om (individ af) ngt visst folk i förh. till ett annat folk: främling(ar), 
utlänning(ar); i allm. med mer l. mindre nedsättande bibet. (SAOB B 299). 

Suomen kirjakielessäkin on ollut ruotsista lainattuna käytössä barbaari-sana aina 
1600-luvulta lähtien (Häkkinen 2004: s.v. barbaari), mutta suomentaja on 
käyttänyt sanan vastineena vihollinen-sanaa. Jälkimmäisessä esimerkissä 
suomentaja on myös pehmentänyt vid barbarernas härjande framtåg -lauseketta: 

De förhärjande barbarerne hade dragit sig åt annat håll, så att endast här och 
der någon af invånarne, som undstuckit sig i skogshålor och ute på 
kärrholmar, vågade smyga sig fram, för att betrakta förödelsen. (s. 129) 
Raivoovat vihoilliset olivai vetäytyneet toiselle haaralle, niin että ainoastaan 
siellä ja täällä joku asukkaista, joka oli piileskellyt vuorenrotkoissa ja 
suosaareksilla, uskalsi hiipiä esiin hävitystä katsellaksensa. (s. 142) 
 
”Ack, att jag icke får dö i Guds hus!” suckade flickan halfhögt, i det hon 
bortfördes från helgedomen, hvilken, vid barbarernas härjande framtåg, icke 
ens tjente till fristad för en döende. (s. 145) 
”Ah, ett’en saa kuolla Jumalan huoneessa!” huokasi tyttö puoliääneen, 
vietäessään pois kirkosta, joka vihoillisen tullessa ei saanut olla 
turvapaikkana edes kuolevallekaan. (s. 159) 
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Molemmissa teksteissä viitataan venäläisiin myös vilde/villi-sanalla: 

Pigorna blefvo utan omsvep klappade och kyssta af de skäggiga vildarne. (s. 
63) 
Täällä partasuiset villit suoraan hyväilivät ja suutelivat piikoja. (s. 69) 

Kirjailijan asenne venäläisiin näkyy myös hänen maininnoissaan venäjän kielestä, 
jota hän kutsui siansaksaksi (rotvälska). Suomentaja puolestaan käyttää 
tekstissään julma-sanaa: 

Följden deraf blef, att kossackerna utanföre pratade sin ohyggliga rotvälska 
några minuter, och derefter samtligen stego af hästarna, som bundos vid 
träden. (s. 62) 
Siitä seurasi, että kasakit ulkopuolella vähän aikaa pakisivat julmaa kieltänsä 
ja sitte astuivat alas hevosiltaan, jotka sidottiin kiinni puihin. (s. 68) 

5.4 Suomalaiseen ympäristöön liittyvät yksityiskohdat 

Alkutekstin yhtenä oletettuna lukijakuntana ovat olleet ruotsalaiset. Tätä ryhmää 
silmällä pitäen kirjailija on todennäköisesti antanut lisäselvityksiä esimerkiksi 
joistakin vieraammista suomalaiseen rakennus- ja pukeutumiskulttuuriin 
liittyvistä yksityiskohdista. Suomalaisilla lukijoilla ei ole ollut vaikeuksia näiden 
yksityiskohtien ymmärtämisessä, joten suomentaja on voinut jättää ne 
kääntämättä. 

Laptieff III förde de bäfvande damerna till en stuga på gården, ungefär 
svarande emot hvad man i fordna tider i Sverige kallade nattstuga, men som 
här användes till herberge åt bönder, hvilka om vintren hos egaren idkade sin 
handel. (s. 77) 
Laptjeff vei vapisevat naiset erääsen tupaan pihan toisella puolella, jossa 
tavallisesti ne talonpojat saivat yösijaa, jotka talviaikana tekivät kauppaa 
talon isännän kanssa. (s. 84) 
 
En blå rock och öfver den en blouse, på Finska kallad Mekko, voro med ett 
gult, stickadt bälte bundna om lifvet, och lemnade halsen och det breda 
bröstet blottade. (s. 3) 
Sininen takki ja sen yli mekko olivat keltaisella vyöllä kiinnitetyt hänen 
vartensa ympäri, niin että kaulansa ja leveä rintansa oli paljastettuna. (s. 3) 
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På fötterna hade han pjexor, ett slags skodon, serdeles passande för jägare, 
och närmast liknande Nordamerikanernas mocassin’s. (s. 3) 
Jaloissa oli hänellä pieksut. (s. 3) 

6 Loppusanat 

Gustaf Henrik Mellinin omat lapsuudenkokemukset ovat vaikuttaneet romaanin 
Pavo Nissinen. Scener ur sista finska kriget (1838) syntyyn. Tämä teos, kuten 
hänen muutkin teoksensa, oli hänen elinaikanaan hyvin suosittu, ja hänellä oli 
oma uskollinen lukijakunta. Kriitikot eivät pitäneet häntä kovin merkittävänä 
kirjailijana, mutta arvostivat hänen työtään ja suhtautuivat siihen suopeasti. 
(Svenskt biografiskt lexikon 1987:389) Vaikka tutkittu teos on jäänyt unholaan, 
teoksella on ollut merkittävä vaikutus suomalaiseen kirjallisuuteen. Sanotaan, että 
Johan Ludvig Runeberg sai innostuksen Vänrikki Stoolin tarinoihin Gustaf 
Henrik Mellinin teoksesta (Svenskt biografiskt lexikon 1987:389, Tarkiainen 
1993:83). 

Antti Jalava (Anton Almberg) on suomennoksessaan Paavo Nissinen. 
Kuvaelmia viimeisestä Suomen sodasta (1868) säilyttänyt teoksen keskeisen 
tarinan. Siitä heijastuu myös autonomian ajan suomalainen kansallistunne. 
Suomentajan oma aikakausi on näin vaikuttanut käännöstekstin joihinkin 
sisällöllisiin korostuksiin. Suomennosta myytiin ylioppilashuoneen hyväksi (Åbo 
Underrättelser 24.11.1868), ja se sai pian ilmestyttyään huomiota myös kirjailijan 
entisessä kotikaupungissa Oulussa. Paikallinen lehti Oulun Wiikko-Sanomia 
(2.1.1869) mainosti suomennosta seuraavalla tavalla: 

Kirja on herttainen niin kuin kaikki mitä G.H. Mellin, entinen suomalainen, 
entinen Suomalainen poika, on kirjotellut.  
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Latina elää − myös Oulussa! 

Irma Sorvali 

1 Preludium 

Kun Vatikaanivaltiossa on valittu uusi paavi, valinnasta ilmoitetaan Pietarinkirkon 
suuressa loggiassa sanomalla Habemus papam (’Meillä on isä’). Tämän jälkeen 
uusi paavi puhuu urbi et orbi (’kaupungille ja maailmalle’ eli Roomalle ja koko 
maailmalle). Ilmaisu on peräisin paavi Gregoriukselta 1200-luvulta. 

Latinan kieltä käytetään virallisesti ainoastaan Vatikaanivaltiossa. 
Maassamme sen käyttö on nykyään harvinaista. Esimerkin tällaisesta 
erikoisuudesta tarjoaa runoilija ja semiootikko Kari Aronpuro, joka kiteyttää 
semiotiikan verkostoyliopiston avajaisjuhlaan (2004) laatimassaan runossa 
latinaksi seuraavalla tavalla: ”Manus animan pinxit, käsi piirsi hengen, / hiirikäsi” 
(Aronpuro 2005:59). Latinalaisille sanoille hän antaa välittömästi suomenkielisen, 
sanasanaisen vastineen. Sen sijaan harvoin suomennamme käyttämiämme 
latinalaisia arvosanoja kuten laudatur, eximia cum laude approbatur ja magna 
cum laude approbatur. Abiturienteille ja yliopisto-opiskelijoille nämä ovat viime 
aikoihin saakka olleet tuttuja, mutta alkavat jo poistua yliopistojen 
arvosteluasteikoista. Mutta miten latina elää nykyisessä ympäristössämme? 
Käytämmekö latinaa vai tyydymmekö nykykielisiin käännöksiin? 

2 Koulujen ja yliopistojen latinaa 

Maassamme on latinan kieltä taitavien määrä vähentynyt, sillä sitä opetetaan 
nykyisin enää ainoastaan harvoissa kouluissa. 1950-luvun oppikoululaisten oli 
kasvien keruun yhteydessä opeteltava ruotsalaisen Carl von Linnén antamat 
latinankieliset kasvien nimet, mutta tästä käytännöstä on luovuttu jo 
vuosikymmeniä sitten. Linnén latinankielinen luokitus elää kuitenkin tieteellisissä 
yhteyksissä.  

Latinan kielen opetus maamme kouluissa on antanut aiheen J.L. Runebergille 
runoon Filologia, joka on ilmestynyt teoksessa Johan Ludv. Runebergs 
efterlemnade skrifter (1878–1879). Runo alkaa seuraavasti: ”Hvar fins en hylla, 
hvar ett skåp, ett skrin, / Som icke hyst en lunta med latin?” (Runeberg 1878–
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1879:73). Runo jatkuu kertomuksella siitä, millä tavoin koulupojat alkoivat 
käyttää sanaa Latin. Koulun rehtori oli runon mukaan jatkuvasti huutanut 
pojille ”lat! lat! lat!”, ja runo jatkuu: ”Och in skall lexan, in, in, in ändå, / Och 
som han sagt det, följde klobban på.” Loppuopetus on seuraava: ”När nu vid 
smällarna, som dagligt bröd, / Blott lat, lat, lat och in, in, in der ljöd, / Begynte 
pojkarna på spe och grin / Omsider kalla romerskan: Latin” (Runeberg 1878–
1879:73). Vaikka sanan latin etymologia ja morfologia ontuvat, runo helpottaa 
muistamista, jota sen hauska sisältö myös edistää. Latinanopettaja saattoi 
hyödyntää latinaa myös muulla tavalla ja esimerkiksi luokasta poistuessaan sanoa 
valete (’voikaa hyvin’). Tämä on Ruotsissa saanut muodon i sista valete, mikä 
pohjautuu sanojen i sista stund ja valete yhdistämisestä (ks. Larsdotter 2008:16–
17). 

Yliopistoissa latinaa käytetään nykyisin lukuun ottamatta klassisen filologian 
alaa vain vähäisessä määrin. Erityisesti sitä voi kuulla ja nähdä promootioiden 
yhteydessä. Latinaa viljelevät monet juhlapuheiden pitäjät akateemisissa juhlissa. 
Tällöin on useimmiten kyse yksittäisten sanojen, lentävien lauseiden ja aforismien 
käytöstä. Yliopistojen nimiä käytetään myös tietyissä yhteyksissä latinankielisinä, 
kuten Universitas Ouluensis Oulun yliopiston logossa. Yliopiston rehtoria 
puhutellaan useasti latinan sanoilla rector magnificus, mutta huomattava on, että 
varsinaisessa puhuttelussa latinan kielen mukainen muoto on vokatiivi. Tällöin 
adjektiivi saa päätteen -e, jolloin muoto kuuluu rector magnifice. Akateemisista 
yhteyksistä tunnettu on myös lyhenne hc.  

Edellä mainitut klassisten kielten opiskelu ja promootiot ovat osaltaan 
ylläpitäneet latinan kielen taitoja. Yliopistoissamme on edelleenkin opettajia ja 
tutkijoita, jotka taitavat sekä latinaa että kreikkaa. Kreikan kielen aakkoset ovat 
matemaatikoille yleensä varsin tuttuja. Latinan ja erityisesti kreikan kielen asema 
ja käyttö lääketieteessä on yleisesti tunnettua. Esimerkiksi latinan adjektiivi 
gravida ’raskas’ on tuleville äideille tuttu, ja kreikan verbi gráphein ’piirtää’ on 
monen laboratoriokokeen nimen takana (esim. mammografia). Monet 
kreikkalaisperäiset sivistyssanat ovat kulkeutuneet nykykieliin latinan välityksellä 
(esim. purppura, lat. purpura, kr. porphyra ’purppurakala’). Opiskelijoille tuttuja 
ovat monet latinalaisperäiset kieliopin perustermit, kuten adjektiivi, substantiivi ja 
verbi. Suoraan latinasta tulevat myös lukuisat sivistyssanat, kuten adjutantti (lat. 
adiutans ’avustaja’) ja kondiittori (lat. conditor ’hilloaja’). (Ks. esim. Uusi 
sivistyssanakirja 1975) 

Latinankieliset nimet saattavat välistä tuottaa ongelmia, kun niitä käytetään 
suomenkielisissä yhteyksissä. Tunnettua on, että englanninkielinen muoto St. 
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Jerome on suomeksi Pyhä Hieronymus, vaikka välistä voi yllättäen tavata 
suomenkielisissä teksteissä muodon Jerome. Vastaavanlaisia suomalaisessa 
tekstissä väärin käytettyjä muotoja ovat Homer (pro Homeros), Vergil (pro 
Vergilius) ja Ovid (pro Ovidius). (Ks. Sorvali 2002:188–189) 

Latina pysyi maassamme tieteen kielenä vielä 1800-luvun loppupuolelle 
saakka, ja jopa 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä löytyy myöhäinen esimerkki 
latinankielisestä väitöskirjasta. Tällöin Edvin Linkomies, sittemmin Helsingin 
yliopiston rehtori, kirjoitti ablativus absolutus -nimistä latinan kielen rakennetta 
käsittelevän väitöskirjansa latinaksi (De ablativo absoluto quaestiones 1929). 
Omana opiskeluaikanani 1960-luvun lopulla Helsingin yliopistossa pidettiin 
elävän latinan kerhoa, jossa keskustelua käytiin latinaksi. Tämä ei ollut niin outoa 
kuin se saattaa kuulostaa, sillä latinan (Rooman kirjallisuuden) seminaarien 
jälkimmäisellä lukukaudella tuli seminaariesitelmä kirjoittaa, esittää ja puolustaa 
latinaksi. Latinistit Tuomo Pekkanen ja Reijo Pitkäranta ovat sittemmin tulleet 
tutuiksi radion latinankielisten uutisten Nuntii Latinii (Radiophoniae Fennicae 
Generalis) toimittajina ja lukijoina. Näillä uutisilla on miljoonia kuulijoita ympäri 
maailmaa. Mainittakoon lisäksi, että Tuomo Pekkanen julkaisi Kalevalan latinaksi 
(Kalevala Latina 1986). (Ks. Pekkanen 1994, Seppälä-Pekkanen 1994) Samat 
tekijät ovat laatineet myös Nykylatinan sanakirjan (Pekkanen & Pitkäranta 2006), 
joka on suureksi hyödyksi latinaksi kirjoittavalle ja latinaa harrastavalle 
koululaiselle ja opiskelijalle. (Ks. myös Suomalainen tietosanakirja 1991, s.v. 
Latinankielinen kirjallisuus) 

Akateeminen kirjoittaminen hyödyntää edelleen latinaa, josta tuttuja ovat 
muiden muassa englanninkielisen tekstin lyhenteet: cf., e.g., etc., ibid. Muita 
tunnettuja ja usein käytettyjä lyhenteitä ovat ajanilmauksiin liittyvät a.m., p.m. ja 
A.D. sekä erityisesti kirjeissä käytetyt S.H.T. ja P.S. Olemme tottuneet lukemaan 
raportteja, joista käytetään lyhennettä P.M. ja kirjoittamaan N.N., jos emme voi tai 
halua mainita henkilön nimeä. Lääkereseptissä lukee edelleenkin M.D.S. 
(misceatur, detur, signetur ’sekoitettakoon, annettakoon, merkittäköön’) tai 
pelkästään D.S. Taiteilija voi merkitä nimensä ohella maalaamaansa tauluun 
verbin pinxit (’hän maalasi’), joku voi käyttää veto-oikeuttaan (veto ’minä 
kiellän’), ja asiakirjan voi todistaa sanan vidi (’minä näin’; vrt. ruotsin vidimera) 
myötä. Pankkiyhteyksistä tuttuja ovat lisäksi verbit debet ja credit. Tavallisia ovat 
myös ilmaukset alibi, alter ego, alma mater, curriculum vitae, in spe, in pleno, 
forum, via, mutatis mutandis ja bona fide. 

Latinan kieltä on nykyään jossain määrin näkyvissä monissa yliopistojen ja 
muiden suurten rakennusten nimissä. Esimerkiksi Oulussa on Snellmania ja 
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Helsingissä Porthania. Suurmiesten nimien loppuun liitetty latinalaisperäinen 
pääte on antanut monelle rakennukselle helposti äännettävän ja muistettavan 
nimen, vaikka tällainen nimi sinänsä on hybridi. Tällä tavoin on saatettu välttää 
kaksikielisyyden aiheuttama ongelma, kun yksi ja sama nimi sopii hyvin 
molempiin kotimaisiin kieliin eikä tunnu aivan vieraalta kansainvälisissäkään 
yhteyksissä. Maamme nimeen perustuva latinalaisperäinen Finlandia on 
kulttuuritalona ja rakennuksena yleisesti tunnettu. Oulun yliopiston uudet kirjastot 
ovat saaneet nimekseen Tellus ja Pegasus. Edellinen liittyy maahan, ja 
jälkimmäinen on saanut alkuaan antiikin mytologiasta peräisin olevan nimensä 
tähtitieteen kautta. 

3 Latinalaisia sentenssejä 

Arkisissa yhteyksissä saatamme välistä käyttää latinankielisiä sentenssejä, joista 
monet ovat laajalle levinneitä. Caesarin tunnetut sanat Veni, vidi, vici eivät 
pohjaudu alkuperäiseen tilanteeseen, jossa hän on tiettävästi ilmaissut asian 
kreikan kielellä, sillä hän käytti monien muiden tavoin puheessaan kreikkaa (ks. 
Larsdotter 2008:16–17). 

Esimerkkeinä muista tunnetuista latinankielisistä sanonnoista voi mainita 
seuraavat: Panem et circenses (’Leipää ja sirkushuveja’, Iuvenalis), Hinc illae 
lacrimae (’Tästä nuo kyyneleet’, Terentius: Andria), Homo homini lupus 
(’Ihminen ihmiselle susi’, Plautus), Tabula rasa (’Puhdas pöytä’, Ovidius), Ne 
sutor supra crepidam (’Suutari pysyköön lestissään’, Plinius/Apelles), Nummus 
non olet (’Raha ei haise’, Cicero/Vespasianus), Vita brevis, ars longa (’Elämä on 
lyhyt, mutta taide pitkä’, Hippokrates), Quo vadis (’Minne menet?’, vrt. 
Sienkiewicz) ja Ad Calendas Graecas (’Ei koskaan’, oik. ’Kreikkalaisen 
kalenterin mukaan’). 

Latinankielisiä lauseita ja aforismeja tapaa myös vanhoista rakennuksista, 
kuten Labor improbus omnia vincit (’Rehellinen työ kaikki voittaa’) Iisalmen 
lyseon sisäpihan oven päältä ja Spei suae patria dedit (’Isänmaa antoi toivolleen’) 
Helsingin ylioppilastalosta. Arkisemmissakin yhteyksissä voi nykyään nähdä 
latinaa tai ainakin latinan pohjalta tehtyjä uudissanoja, kuten VR:n 
lähijunamainoksessa käyttämä Suburbanus Fennicus. 
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4 Suomen kirkkojen latina 

Vaikka latina on maassamme nykyisin harvinainen kieli, se on kuitenkin säilynyt 
joissakin yhteyksissä, kuten Suomen kirkoissa. Tästä hyvänä todistuksena on 
Reijo Pitkärannan julkaisema teos Suomen kirkkojen latina. Ecclesiarum 
Finlandiae Inscriptiones Latinae. Piirtokirjoitukset kirkoissa, kellotapuleissa ja 
hautausmailla (2004). Se on 700-sivuinen suurteos, joka alaotsikkonsa mukaisesti 
antaa kokonaiskuvan Suomen kirkoissa, kellotapuleissa ja hautausmailla 
esiintyvistä latinankielisistä piirtokirjoituksista. Mukaan on otettu kaikki 
latinankieliset tekstit pienimmistä parisanaisista fraaseista kymmeniä säkeitä 
sisältäviin runomuotoisiin kirjoituksiin. Teos antaa tästä syystä selkeän, jopa 
tyhjentävän kuvan Suomen kirkkojen latinasta. 

Tekijä selostaa tarkasti teoksen syntyhistoriaa esipuheessaan, josta muun 
muassa käy ilmi hankkeen laajuus: 770 kirkkoa tai kappelia, lähes 700 
kellotapulia ja noin 850 hautausmaata on tutkittu. Latinankielisiä kirjoituksia 
löytyi runsaasta 200 kirkosta ja suunnilleen yhtä monesta kellotapulista, mutta 
ainoastaan noin 80 hautausmaalta. Tuloksena on yhteensä yli 900 piirtokirjoitusta. 
Teoksessa mukana olevien kirjoitusten määrä on sellaisenaan suuri ja kertoo, että 
olemme Rooman kirkon perillisiä. Toisaalta se, ettei latinalaisia kirjoituksia löydy 
suinkaan kaikista kirkoista, kertonee myös uskonpuhdistuksen merkityksestä. 

Piirtokirjoitukset on teoksessa julkaistu löytöpaikkakunnan mukaan 
aakkosjärjestyksessä. Pääotsikkona on käytetty itsenäisen seurakunnan, 
seurakuntayhtymän tai kaupungin nimeä. Otsikon jälkeen seuraa johdanto, josta 
voi lukea lyhyen selonteon seurakunnan, kirkon ja suurempien hautausmaiden 
historiallisista vaiheista. Piirtokirjoitusten esittely sisältää tiettyjä tausta- ja 
yleistietoja, joita ovat löytöpaikka, ominaispiirteet ja mahdollisesti myös mitat 
(korkeus, leveys, pituus, paksuus ja halkaisija), tekstin sijainti, kirjainten koko, 
tekstin laajuus ja sen pääsisältö, sekä muita tietoja, kuten ortografiset erikoisuudet, 
piirtokirjoituksen löytäjän nimikirjaimet, ajankohta sekä tiedot mahdollisesta 
kuvamateriaalista. Tällainen tieto on lukijalle varsin hyödyllistä ja auttaa häntä 
paremmin huomaamaan aineiston kuvallisuuden ja osin myös sen 
kolmiulotteisuuden. 

Esittelyn jälkeen seuraa varsinainen piirtokirjoitusteksti, jonka jälkeen on 
viittauksia niihin teoksiin, joissa teksti on aiemmin julkaistu. Ennen tekstin 
suomennosta on vielä tekstikriittinen osa, jossa annetaan eri lukutapoja ja tarpeen 
mukaan kielellisiä selityksiä. Suomennettu osa tekstistä on latinaa taitamattomalle 
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hyvin käyttökelpoinen. Tässä suomennostyössä on ollut mukana ansioituneita 
suomentajia. 

Pitkärannan teoksessa on harvakseltaan pienikokoisia valokuvia eri kohteista. 
Kirkkomailla vaeltaville tällainen selkeä visuaalinen kuva-aineisto on 
tervetullutta. Kuvasemioottinen ote voisi tuoda uutta näkemystä esitykseen. 
Toisaalta voi todeta, että tekstitkin ovat visuaalisia ja teoksessa kuvataan myös eri 
kohteiden ulkomuotoa. Lisäksi teoksen lopussa olevat hakemistot ovat hyvin 
käyttökelpoisia. Teoksen tutkimuksellinen anti on suuri niin kielitieteilijöille, 
erityisesti latinisteille, kuin (kirkko)historioitsijoille, ja lisäksi se herättää 
kiinnostusta myös maallikkopiireissä. Se tarjoaa tervetullutta luettavaa 
ymmärrettävässä muodossa kaikille kirkossa kävijöille ja kirkkomaalla kulkijoille, 
joilla on yleensä tähän jokin syvemmältä nouseva tarve. Mainittakoon, että 
teoksen esipuhe on suomen ohella kirjoitettu myös latinaksi. 

5 Oulun kirkkojen latinaa 

Pitkärannan teoksessa on hakusanan Oulu kohdalla yhteensä 15 numeroitua 
piirtokirjoitusta. Määrällisesti nämä muodostavat vajaat kaksi prosenttia 
löydetyistä piirtokirjoituksista. Mukana kirkoista ovat Tuomiokirkko, Karjasillan 
kirkko, Pyhän Tuomaan kirkko ja Roomalaiskatolinen kirkko. Tuomiokirkosta ja 
Roomalaiskatolisesta kirkosta on löytynyt kolme latinalaista piirtokirjoitusta, 
muista yksi kustakin. Oulun hautausmaalta peräisin on kaikkiaan kuusi 
piirtokirjoitusta ja Oulujoen hautausmaalta yksi. (Pitkäranta 2004:351–359) 
Oulun tuomiokirkkoa käsittelevään kohtaan on liitetty valokuva, joka esittää 
kirkon luoteissivulla olevaa kansalaissodassa kaatuneiden muistomerkkiä 
latinankielisine teksteineen Anno Domini MCMXVIII pro patria mortui (’Herran 
vuonna 1918 isänmaan puolesta kuolleet’). (Pitkäranta 2004:353) 

Oulusta tuli vuonna 1900 hiippakunnan pääkaupunki, kun piispanistuin 
siirrettiin Kuopiosta Ouluun. Oulun tuomiokirkon sakastissa oleva Johannes 
Messeniuksen (n. 1580–1636) kuva, Suomen vanhin öljymaalaus, sisältää myös 
latinaa. Teoksen on maalannut Cornelius Arendt vuonna 1611. Se on kooltaan 106 
x 78 cm, ja nykyisin se on kirkkosalissa sakastin oven yläpuolella. Messenius on 
siinä esitetty 30-vuotiaana Uppsalan professorina. Ajankohta käy ilmi taulun 
oikeaan yläkulmaan sijoitetusta kahdesta latinankielisestä rivistä: Ætatis suæ 30 
anno 1611 (’Kolmannellakymmenennellä ikävuodellaan vuonna 1611’). 
Messenius pitää oikeaa kättään pöydällä olevan aukaistun kirjan päällä. Tämän 
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molemmilla sivuilla on latinankielistä tekstiä seuraavasti: Musae post funera 
florent. Mors sine musis vita (’Runottaret kukoistivat kuoleman jälkeen. Elämä 
ilman runottaria on kuolema’). Sekä Karjasillan että Pyhän Tuomaan kirkosta 
löytyy latinankielinen ylistys Gloria in excelsis Deo (’Kunnia Jumalalle 
korkeuksissa’). Roomalaiskatolisen kirkon latinalaiset tekstit ovat edellisiä 
pidempiä. Kappelin lasioven maalauksessa on lyhyt tervehdys Ave, Maria! (’Ole 
tervehditty, Maria!’). (Ks. Pitkäranta 2004:351–356) 

Oulun hautausmaan latinalaiset kirjoitukset ovat lyhyitä, kuten aforismi 
Memento mori! (’Muista, että sinun pitää kuolla’) ja lentävä lause Mens sana in 
corpore sano (’Terve sielu terveessä ruumiissa’). Tekstejä on lainattu myös 
antiikin kirjailijoilta. Tällaisia ovat Horatiuksen Nihil admirari (’Mitään ei pidä 
ihmetellä’) ja Senecan Aequat omnis cinis (’Kuolema tekee kaikki ihmiset tasa-
arvoisiksi’). (Pitkäranta 2004:357–359) 

6 ”Nuorten ajan-ratoksi ja mielen-vietoksi” – C.A. 
Gottlundin suomennoksia 

Latinaa on tunnetusti viljelty myös muunkielisen tekstin keskellä. Näin 
menettelivät esimerkiksi ruotsalainen Carl Michael Bellman suomalainen Carl 
Axel Gottlund omassa tuotannossaan. 

Carl Michael Bellman (1740–1795) hyödynsi runoudessaan antiikin teemoja, 
joita olivat jumalat, jumalattaret ja monet muut mytologiset hahmot, kuten 
Bacchus, Cupido, Pluto, Neptun(us), Apollo ja Pan. Roomalaisten ja 
kreikkalaisten jumalten nimien ohella hän käytti myös pohjoismaisia nimiä kuten 
Jofur, Fröja ja Astrild. Bellmanin runojen myyteistä ja kuvista, ks. Afzelius 
(1964:16–68) ja Huldén (1995). 

Carl Axel Gottlund (1796–1875), joka toimi suomen kielen lehtorina 
Helsingin yliopistossa 1839–1875, teki myös käännöstyötä erityisesti ruotsista 
suomeen. Kiinnostava on hänen teoksensa Sampo. Runollisto (1847), jonka 
esipuheessa hän toteaa seuraavasti: 

Muissa kansoissa on jo kauvan ollut tavallinen, vuosittain, toimittoo 
tämmöisiä pieniä, usseen kuvillakin kaunistettuja, ja soitannolla (med musik-
bilagor) soatettuja, r u n o l l i s i a   k o k o u k s i a – nuorten ajan-ratoksi ja 
mielen-vietoksi (Gottlund 1847:V). 
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Hän näkee tässä hyvän tilaisuuden nuorille runoilijoille, ja siksi hän esittää 
toiveikkaan kysymyksen: ”Eiköshän siitten, meillen Suomalaisillenki, kävisi 
tämmöisiä synnytteä, omaksi mieleksemme ja huvitukseksemme?” (ibid.). 

Valaisen esimerkin avulla, kuinka Gottlund käsitteli latinankielisiä sanoja ja 
sanontoja suomentaessaan Bellmanin ruotsinkielistä runoa eli kuinka hän toimi 
kohdatessaan latinaa Bellmanin laulussa? Esimerkiksi sopii hyvin Gottlundin 
suomentama Bellmanin laulu numero 28, joka kuuluu kokoelmaan Fredmans 
sånger. Kokoelma ilmestyi vuonna 1791. Esimerkkinä käytän seuraavaa 
katkelmaa: 

Movitz skulle bli student; 
han Uppsala betrakta, 
börja mumla excellent 
grammatica contracta: 
Dum och tjock 
Hic haec hoc 
Han sig genast lärde, 
(Bellman 1966:80; kursiivi kirjoittajan) 

Gottlundin suomennoksena teksti on seuraava: 

Muovits piti tehtämän- 
-pä Oppivaksi kohta; 
Rupeis lukiin lähtemään 
Grammatica contracta. 
Voan ei tok’ 
Hic haec, hoc 
Pystynyt sen peähän. 
(Gottlund 1847:105) 

Runossa mainittu latinalainen grammatica contracta tarkoittaa lyhyttä latinan 
kielioppia. Bellmanilla contracta muodostaa riimin verbin betrakta kanssa, mutta 
Gottlundin vastaavassa kohdassa käyttämä sana kohta ei sitä tee. Sen sijaan 
pronomini hoc sointuu niin ruotsin sanan tjock kuin suomen sanan tok’ kanssa. 
Hic, haec ja hoc ovat latinan demonstratiivipronomineja (maskuliini, feminiini ja 
neutri). Mainittakoon, että myös ruotsalainen virsirunoilija Johan Olof Wallin 
opetti lukijoilleen latinaa samojen pronominien avulla runossaan Hic, haec, hoc. 
(Wallin 1963:227; ks. Sorvali 2002:187–188) Muita Bellmanin laulussa 28 
esiintyviä latinankielisiä ilmauksia ovat lexikon, colloquia (”latinska läroböcker i 
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samtalsform”), Zopfens varianta (”kompendium av en lärobok av den tyske 
pedagogen J.H. Zopf”), amo, certim, theses, Bacchi män, pro och pro, posito 
(”förmodligen; säkert”), pluraliter, ratio, dubito, habeo ja Preses. (Suluissa olevat 
selitykset, ks. Bellman 1966:12–13) Lukijan odotettiin tuntevan latinaa sen verran, 
että hän pystyi ymmärtämään runon sanoman. 

7 Postludium 

Olen edellä pyrkinyt esittämään, ettei latina ole niin kuollut ja ympäristöstämme 
kadonnut kieli, kuin ensi näkemältä näyttää ja ensi luulemalta tuntuu. Latinaa 
ovat useat latinistit käyttäneet myös kääntäessään nykyrunoutta. Monet 
joululaulut ja juomalaulut ovat latinaa taitavien kääntäjien ansiosta saaneet 
latinankielisen asun, ja kun niitä lauletaan, latinan kieli tulee samalla kertaa myös 
kuulohavaintona tutummaksi. Saku Sammakko eli Rana Romulus on esimerkki 
lastenlaulusta ja Rosvo Roope eli Pirata Robertus laulelmista (ks. Sorvali 
(2003:61–74). Latinan kielen tutkijat, opiskelijat ja harrastajat käyttävät myös 
keskenään latinaa, joka käytetään enemmälti tieteellisissä latinistikongresseissa. 

Rooma ja latinan kieli ovat säilyneet myös muiden kuin kielellisten merkkien 
avulla. Rooman symboleina pidetään sen perustajiksi sanottuja Rhea Silvian 
poikia Romulusta ja Remusta. Heidät on tapana kuvata yhdessä suuren, heitä 
imettävän suden kanssa. Tarinan mukaan susi pelasti pojat kuolemalta tarjoamalla 
heille tällä tavoin elintärkeän ruokinnan. Toisen selityksen mukaan kyse ei 
kuitenkaan ollut sudesta, vaan käännöksen myötä tapahtuneesta virheestä, jonka 
aiheutti latinan sanan lupa monimerkityksisyys (’naarassusi’ ja ’huonomaineinen 
nainen’). 

Latina elää myös musiikissa italiankielisen terminologian välityksellä, kuten 
esimerkiksi allegro maestoso, intermezzo ja andante con variazioni. Kun 
latinankielisiä lauluja esitetään, ei kaksituhatvuotinen latina ole laulajille suinkaan 
ongelmatonta, kuten Oulun yliopiston edesmennyt latinan kielen lehtori Unto 
Paananen toteaa laulajien avuksi laatimassaan ohjeistossa Laulajien latina 
(1984:2). Tekijältä saamassani kappaleessa on myös latinankielinen 
omistuskirjoitus.  

Latina elää – myös Oulussa! 
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Kirjasto, kulttuuri ja käännös. Näkökulmia Rauni 
Purasen suomennostyöhön 

Irma Sorvali 

1 Tarkoitus, aineisto ja menetelmä 

Kirjasto on kautta aikojen tarjonnut kääntäjälle tarpeellisia ja välttämättömiä 
aineistoja ja apuneuvoja. Tarkoituksenani on pohtia käännöstyötä laajasta 
näkökulmasta, jossa painottuvat kirjasto, kieli ja kulttuuri sekä käännös. Sen 
sijaan en analysoi alkutekstin ilmaisuja ja niiden kohdekielisiä vastineita 
muutamaa esimerkkiä lukuun ottamatta. Saadakseni konkreettisen ja ennen 
kaikkea inhimillisen kokonaisuuden tuon esille henkilön, joka omassa 
ammatissaan on osoittanut, miten kiinteästi suomentaminen voi liittyä 
vuosikymmenien mittaiseen kirjastossa tehtyyn virkatyöhön. Tässä tarkoituksessa 
lähestyn Rauni Purasen, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastonjohtajan, 
kirjallisuuden tutkijan ja suomentajan elämäntyötä. 

Lähtökohtanani on kokonaisuus, jossa esiintyvät merkit ovat relatiivisessa 
suhteessa toisiinsa. Amerikkalaisen filosofin ja semiootikon Charles Sanders 
Peircen mukaan ilmaistuna kyse on triadista, jossa merkki eli merkkiväline 
(representamen = R) viittaa objektiin (object = O), ja nämä yhdessä tuottavat 
tulkinnan eli interpretantin (interpretant = I). Merkit toimivat semiosiksessa, jossa 
myös niiden tulkinta tapahtuu. (Ks. Peirce www 2010a, 2010b ja 2010c) 

2 Toimintaa kirjastossa 

Tarkastelen esityksessäni kirjastoa semioottisena merkkinä eli merkkivälineenä 
(R), joka viittaa kirjoihin ja kirjallisuuteen eli objektiin (O). Vastaava esimerkki 
musiikin alalta on partituuri, joka merkkivälineenä viittaa sävellykseen eli 
objektiin. Kirjallisuuden lukija ja kääntäjä muodostavat oman käsityksensä 
kirjasta ja kirjallisuudesta semiosiksessa (I) samalla tavoin, kuin sävellyksen 
kuuntelija muodostaa oman käsityksensä sävellyksestä eli tulkitsee sen. Kääntäjä, 
joka on alkutekstin lukija, on luonnollisesti myös kääntämänsä tekstin lukija ja 
samalla sen asiantuntija. Käännöstyössään hän tarvitsee kirjastoa, jonka voi 
käsittää konkreettiseksi tilaksi kirjoineen ja elektronisine laitteineen ja joka 
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(yleensä) sisältää alkutekstin ja suuren määrän sen käännökseen tarvittavia 
apuneuvoja (hakuteokset, sanakirjat, kirjallisuushistoriat, internetin tarjoamat 
mahdollisuudet jne.). 

Semioottisena merkkinä kirjasto on symboli (ks. Peirce www 2010a). Peircen 
mukaan symboleita eli yleisiä merkkejä ovat useimmat kielen sanat sekä ilmaisut, 
puheet ja kirjat. Symbolin hän toteaa olevan ”kytketty objektiinsa symbolia 
käyttävän mielen idean voimin – ilman tätä mieltä mitään sellaista yhteyttä ei olisi 
olemassakaan” (Peirce www 2010a).  

Kirjaston merkitys tulee esille kirjastonjohtaja Rauni Purasen (1925–2004) 
elämäntyön kautta. Hänen kauttaan myös kieli ja kulttuuri sekä kansainvälisyys 
saavat valaisua, ja hänen suomennostyönsä avaa samalla näkymän kirjaston 
merkitykselle tässä työssä. Esittelen ensin lyhyesti hänen elämänvaiheensa. Tässä 
hyödynnän Kaarina Salan kirjoittamaa, haastatteluun pohjautuvaa artikkelia 
Seuran ja kirjaston elämää neljän vuosikymmen varrelta (Sala 1993). 

Rauni Puranen kävi kouluaan sota-aikana ja kirjoitti Kuopiossa ylioppilaaksi 
vuonna 1942. Syksyllä 1943 hän aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa, jossa 
hänen aineinaan olivat yleinen kirjallisuus ja taidehistoria. Samalla hän perehtyi 
myös ranskan kielen alkeisiin. Hän vaihtoi kuitenkin sodan jälkeen oppiaineensa 
ja valitsi nyt suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden. Vaihdokseen olivat 
osaltaan johtaneet hänen omat mietteensä ilmavalvonnassa yksinäisellä 
lentokentällä. Hän oli tuolloin siirtynyt ilmavoimiin kartanpiirtämis- ja 
koodaustehtäviin. Filosofian maisteriksi hän valmistui Helsingin yliopistosta 
vuonna 1950. (Sala 1993:passim) 

Kirjaston kanssa kosketuksiin Rauni Puranen joutui jo sodan aikana, sillä 
Helsingin pommitusten aikaan hän osallistui Helsingin yliopiston kirjaston 
evakuointiin. Sodan päättymisen jälkeen kirjat palautettiin takaisin kirjastoon, ja 
siinä yhteydessä häntä pyydettiin kirjastoon järjestämään virolaisia kirjoja. 
Estonica-kokoelman hoitaja maisteri Eino Nivanka, joka tuolloin työskenteli 
myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastossa, oli tutustunut häneen ja 
ilmoittanut vapaana olevasta kirjastoapulaisen paikasta Seurassa. Rauni Puranen 
keskeytti tuolloin meneillään olevan harjoittelunsa Ylioppilaskunnan kirjastossa 
ja siirtyi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran palvelukseen. Kun hän aloitti 
kirjastoapulaisena Seuran kirjastossa vuonna 1946 ja jäi eläkkeelle 1986, hän tuli 
palvelleeksi siellä päivälleen 40 vuotta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kirjastonjohtajana hän toimi vuosina 1956–1986. (Sala 1993:passim) 

Ulkomailla asuessaan ja ulkomaan matkojensa aikana Rauni Puranen tutustui 
tietenkin kirjastoihin. Hän muistaa erityisesti mainita Flaamilaisen kirjaston 
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Antverpenissä, jossa hän vieraili vuonna 1957. Tätä kirjastoa saattoi monessa 
suhteessa verrata Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastoon, sillä se sisälsi 
myös suhteellisen pienen kansalliskirjallisuuden sekä käsikirjoitusten 
peruskokoelman, ja näiden kirjastojen toimintaideologiat olivat myös 
rinnastettavissa toisiinsa (Sala 1993:17). Vertailu ranskalaiseen kirjastoon on 
herättänyt hänessä seuraavia ajatuksia: 

Kirjastojen muka pitää kauppojen tavoin mainostuksella tyrkyttää 
kokoelmiaan, jotta yleisö huomaisi tulla. Oli helpotus nähdä vanhoissa 
ranskalaisissa kirjastoissa, että sellaisille ideoille kohautettiin olkapäitä. 
Pidettiin selviönä, että ne jotka kirjastoa tarvitsevat, ovat valmiita näkemään 
vaivaa voidakseen sitä käyttää. Kirjaston käyttöoikeus on saavutettu etu, eikä 
kirjastonhoitajan pidä tuputtaa palveluksiaan tai olla riemuissaan, jos saa etsiä 
paljon kirjoja esimerkiksi tietokilpailujen ratkaisuja varten. (Sala 1993:17)  

Kirjastoa Rauni Puranen arvostaa viihtyisänä, kiinnostavana ja innostavana 
työpaikkana. Se tarjoaa suomentajalle monipuolisen ympäristön. Kirjaston 
suoman hyödyn havaitsee suomentaja monin tavoin omassa suomennostyössään. 
Rauni Purasen lisäksi on muita tunnettuja kääntäjiä, jotka ovat tehneen 
elämäntyönsä tai osan siitä kirjastossa. Kirjastossa toimi myös suomentajana 
mainetta saanut Valter Juva (1865–1922), joka työskenteli Viipurin kaupungin 
kirjastonhoitajana. (Ks. Sorvali 2004:554–555) Kirjaston ja suomentajan työn 
välillä voi nähdä semioottisen indeksin, jossa merkkiväline ja objekti ovat 
kausaalisessa suhteessa toisiinsa. ”The index is physically connected with its 
object; they make an organic pair, but the interpreting mind has nothing to do 
with this connection, except remarking it, after it is established”, Peirce toteaa 
(Peirce www 2010b). Kausaalinen suhde näkyy Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran Hallituskadulla sijaitsevassa talossa, jota Rauni Puranen sanoi 
rakastavansa ”juuri siitä syystä, että sen sisällä näki kaikkien virkamiespolvien 
jäljet, aivan erityisesti sen juhlasalissa. Juuri se on hienoa, että elämä näkyy 
vuosikymmenien ja vuosisadankin yli” (Sala 1993:14). 

3 Kieli ja kulttuuri mukana… 

Rauni Puranen on ollut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansainvälisimpiä ja 
kielitaitoisimpia virkamiehiä (Sala 1993:16). Hyvä äidinkielen taito ja kielten 
osaaminen ovat olleet hänelle alusta alkaen hyvin tärkeitä. Vieraista kielistä hän 
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puhui ainakin ruotsia, ranskaa, englantia, saksaa ja viroa. Suhtautumisestaan 
kielitaidon tärkeyteen hän on kertonut esimerkin, joka liittyy hänen 
opiskeluaikoihinsa. Saatuaan ohjaajaltaan Viljo Tarkiaiselta aiheekseen Joel 
Lehtosen Kiinalainen intermezzon hän oli sanonut tälle: ”mutta hyvänen aika, 
enhän minä osaa kiinaa!” Tarkiainen oli hetken vaiettuaan katsonut häntä ja sitten 
todennut, ettei Joel Lehtonenkaan todennäköisesti osannut kiinaa (Sala 1993:14). 

Runous on ollut kautta aikojen Rauni Puraselle hyvin läheistä. Sanataide 
näkyy myös hänen muissa opinnäytetöissään, kuten eräässä tällaisessa käsitelty 
alkusointufraseologia. Pro gradu -tutkielman aihe oli vaativa, sillä tarkoituksena 
oli selvittää ruotsalaisen runoilijan Gustaf Frödingin merkitys Suomessa. Tämä 
tutkielma valmistui vuonna 1948, ja se julkaistiin tiivistetyssä muodossa otsikolla 
Fröding Suomessa vuonna 1952 Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirjassa 
(12/1952). Teema on myös käännöstieteellisesti kiinnostava, vaikka tällaista 
tiedettä ei sanan varsinaisessa merkityksessä tuohon aikaan vielä tunnettu. 
Artikkeli osoittaa joka tapauksessa kirjoittajan olevan hyvin perillä 
kirjallisuudesta, käännöstyön ongelmista ja kielen variaatioista. 

Suomennosten, erityisesti runojen analyysi ja kritiikki ovat tulleet Rauni 
Puraselle tutuiksi jo varhaisessa vaiheessa. Hän kertoo tuohtuneensa Aarne 
Anttilan lyriikan luennoilla, kun tämä oli sanonut: ”Kun te seuraatte tämän minun 
luentosarjani, niin eipä teiltä mene sormi suuhun minkään runon edessä” (Sala 
1993:14). Tuohtuneisuuttaan hän tarkentaa lähemmin sillä, että Tarkiaisen 
luennoilta omaksutun käsityksen mukaan olisi ollut hyvä, jos sormi todella menisi 
suuhun monen runon edessä. Tällöin niitä ei opittaisi analysoimaan teknisesti. 
(Ibid.)  

Rauni Puranen halusi saada uusia kieli- ja kulttuurivaikutteita ja päätti siksi 
lähteä Englantiin, Hullin yliopisto-collegeen suomen kielen lehtoriksi, jota virkaa 
hän hoiti vuoden ajan (1951–1952). Tänä aikana hän tutustui Englantiin, sen 
kieleen ja kulttuuriin. Oppilainaan hänellä oli joukko Englannin armeijan 
upseereita. Mainittakoon, että kun näistä myöhemmin kaikkiaan kolme siirtyi 
Singaporeen, he perustivat siellä epävirallisen seuran, joka kulki nimellä ”Miss 
Purasen pojat”. (Sala 1993:16) 

Uusi mahdollisuus tutustua kieleen ja kulttuurin avautui, kun Rauni Puranen 
siirtyi Pariisiin, jossa hän toimi Bibliotheque Nordiquen kirjastonhoitajana 
vuosina 1969–1972. Tämä aika merkitsi hänelle syvällistä ja monipuolista 
tutustumista Pariisiin ja ranskalaiseen kulttuuriin. (Ks. Sala 1993:17) Näiden 
ulkomaisten virkatehtävien lisäksi hän teki runsaasti muita ulkomaan matkoja niin 
virallisesti kuin yksityisesti. Pisin matka suuntautui Afrikkaan tuaregien alueelle. 
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4 …suomennostyössä 

Laatiessaan pro gradu -tutkielmaa Rauni Puranen paneutui kaunokirjallisuuteen, 
joka oli kiinnostanut häntä jo lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. Myös 
kirjallisuuden käännökset, erityisesti niiden suomennokset olivat hänen varhaisen 
kiinnostuksensa kohteena. Tämä innosti häntä ryhtymään suomennostyöhön, ja 
hän alkoi suomentaa vanhempaa ranskalaista kirjallisuutta. Kohteikseen hän 
valitsi Gérard de Nervalin (1808–1855) ja Honoré de Balzacin (1799–1850). 
Nerval oli myös itse kiinnostunut kääntämisestä ja jo varhain ranskantanut J.W. 
von Goethen Faustin (1828). Nervalin Aurélia (1855) ilmestyi vuonna 1980 
samannimisenä Rauni Purasen suomennoksena. Kaksi vuotta myöhemmin 
julkaistiin Honoré de Balzacin Herra Gobseck (1842) hänen suomennoksenaan 
(1982). (Ks. luku 8 jäljempänä.) Näiden suomennosten ilmestymisen aikoihin hän 
julkaisi myös artikkelin Suomalaisen kirjallisuuden käännöksistä (Puranen 1980). 

Teokseen Suomen kirjallisuus Rauni Puranen suomensi ruotsin kielestä 
yhteensä kahdeksan Thomas Warburtonin kirjoittamaa artikkelia, kuten 
esimerkiksi artikkelit Eetikkoja ja moralisteja (Warburton 1965c), Moderni 
proosataide ja dramatiikka (Warburton 1965d) ja Psykologeja ja hermoihmisiä 
(Warburton 1965f). (Ks. Warburton 1965 a–h) 

Edellä mainittu Rauni Purasen artikkeli Fröding Suomessa (1952) ei ole 
voinut syntyä ilman laajaa kirjallisuuden ja suomennostyön tuntemusta. Siksi se 
ansaitsee lähemmän esittelyn. Valaisen sen avulla suomentajia ja suomennoksia 
nostamalla esille siinä käsiteltyjä teemoja oman lähtökohtani mukaisesti. Artikkeli 
paneutuu syvällisesti niihin ruotsalaisen runoilijan Gustav Frödingin (1860–1911) 
teksteihin, joita on suomennettu kerran tai useammin. Lisäksi tekijä esittää 
otsikkonsa mukaisesti, kuinka Frödingiä yleensä luettiin Suomessa ja kuinka 
hänen runoistaan saatiin innoitusta sekä käytettiin esikuvana. Ruotsin 
kirjallisuutta oli Suomessa 1890-luvun alussa alettu esitellä sanomalehdissä. 
Edellinen vuosikymmen oli sitä vastoin keskittynyt norjalaisiin mestareihin. 
(Puranen 1952:passim) 

Frödingiä ovat suomentaneet ainakin seuraavat henkilöt: Yrjö Weijola, 
Kasimir Leino, U.T. Sirelius, Otto Manninen, Eino Leino, Larin-Kyösti, Valter 
Juva, Aukusti Simelius, Hjalmar Nortamo, Yrjö Sirola, ja Aarni Kouta. Monet 
heistä ovat suomentaneet ainoastaan vähäisiä osia Frödingin runoutta. (Puranen 
1952:passim)  
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Runo Säf, säf, susa tarjoaa useine suomennoksineen mielenkiintoisia 
vertailuja. Otan tässä lähtökohdaksi runon alkusäkeet kolmen suomentajan avulla. 
Fröding runoilee seuraavasti: 

Säv, säv, susa, 
våg, våg, slå, 
I sägen mig var Ingalill, 
den unga månde gå? (Fröding 1984:218) 

Yrjö Weijolan suomennos vuodelta 1895 on seuraava: 

Soi, soi, kaisla, 
Laineet loiskikaa! 
Pien’ Aune, immyt puhtahin, 
Nyt missä taivaltaa? (Fröding/Weijola 1895:23) 

Valter Juva tulkitsee kohdan vuonna 1915 näin: 

Kaisla, kaisla, huohu, 
laine, laine, soi; 
te lausukaa, miss’ Inka nyt, 
tuo armas askaroi? (Fröding/Juva 1915:45) 

Lähes sata vuotta Weijolan jälkeen suomentaa Ilpo Tiihonen vuonna 1986 
seuraavasti: 

Kuiskaavat kaislat, 
aallot aaltoaa, 
tahdon tietää minne 
pikku Inga äkkiä katoaa? (Fröding/Tiihonen 1986:36) 

Jo nämä lyhyet tekstinäytteet paljastavat monia seikkoja runosuomennosten 
ongelmallisuudesta. Alkutekstin Ingalill on saanut jokaisessa suomennoksessa eri 
vastineen, Aune, Inka ja Inga. Runomitta ja rytmi vaihtelevat, mutta alkurunon 
toisen ja neljännen säkeen riimin slå – gå ovat kaikki suomentajat säilyttäneet 
(loiskikaa – taivaltaa, soi – askaroi ja aaltoaa – katoaa). Mainittakoon lisäksi, 
että uusin tulkinta runosta on Teivas Oksalan (2010), joka aloittaa runon 
sanoilla ”Oi kahiskaa, te kaislat”. Myös hän on säilyttänyt alkuosan riimin 
(laulakaa – katoaa). Runon päähenkilöstä hän käyttää nimeä Inga. (Oksala 
2010:10) 
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Monien ulkomaisten teosten suomennosten tavoin Frödingin runous on 
vaikuttanut myös suomalaiseen lyriikkaan. Tämä näkyy muiden muassa runoilija, 
kirjailija ja suomentaja Valter Juvan lyriikassa, jossa on muistumia paitsi 
Frödingiltä myös Robert Burnsilta, Heinrich Heinelta ja Johan Ludvig 
Runebergiltä (Puranen 1952:13). 

Mielenkiintoisena esimerkkinä Rauni Puranen nostaa esiin Frödingillä 
esiintyvän pahan ongelman (Puranen 1952:7). Se on eräs niitä aiheita, joista Eino 
Leino runoilee samanlaisin äänenpainoin kuin Fröding. Hänen tuskaisen 
huudahduksensa ”I människor varen inte så hårda!” Leino ilmaisee sanoin ”Oi, 
ihmiset, toistanne ymmärtäkää, niin ette niin kovat oisi!” (Puranen 1952:8). 
Runossaan En fattig munk från Skara Fröding pohtii pahuutta muun muassa näin: 

Då ingen är ond och ingen är god, 
men bröder, som kämpa i ondskans flod 
och räcka varandra handen 
att hjälpa fram till stranden. (Fröding 1984:189) 

Frödingin tapaan Leino käsittelee pahan ongelmaa seuraavasti: 

Ei paha ole kenkään ihminen, 
vaan toinen on heikompi toista. 
Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, 
vaikk’ ei aina se esille loista. (Ks. Puranen 1952:8–9) 

Hauskana esimerkkinä voi pitää Frödingin säkeitä runosta Våran prost, jonka 
alkusäkeiden riimi on säilynyt ensimmäisen suomennoksen jälkeen useassa 
muussa suomennoksessa. Kun Fröding kuvaa rovastia sanoilla ”Våran prost / är 
rund som en ost” (Fröding 1984:120), on Juva säilyttänyt riimin 
suomennoksessaan ”Meidän rovasti / on paksu kovasti” (Fröding/Juva 1915:15) 
ja samoin Tiihonen omassaan ”Meidän rovasti / on pullea kovasti” 
(Fröding/Tiihonen 1986:10). Alkuaan tämä muotoilu on peräisin Larin-Kyöstiltä, 
jonka suomennoksen alkusäkeet ovat siis kelvanneet myöhemmille 
suomentajille ”oikeana täysosumana” ja joka muutenkin pystyi siirtämään 
käännöksiinsä ”raikasta naurua ja iloa” (Puranen 1952:10). 

5 …ja bibliografioiden laadinnassa 

Rauni Purasen kiinnostus kirjallisuuteen ja sen käännöksiin johti pitkäkestoiseen 
ja vaativaan bibliografiseen työhön. Varhaisimpia ovat hänen laatimansa Kaarle 
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Krohnin (Puranen 1964) ja Martti Rapolan (Puranen s.a.) bibliografiat. Hän jatkoi 
Sulo Haltsosen työtä ja julkaisi yhdessä tämän kanssa teoksen 
Kaunokirjallisuutemme käännöksiä. Bibliografinen luettelo suomenkielisen 
kaunokirjallisuuden käännöksistä (1979). Teoksen alkusanoissa hän kertoo 
lisänneensä vuoden 1960 jälkeen julkaistujen teosten kustantajat ja samalla 
poikenneensa ensimmäisen painoksen toimitusperiaatteista. Kirjan loppuun hän 
on liittänyt uuden osaston kansanrunouden ja Kalevalan käännöksistä, jotka ovat 
ilmestyneet vuoden 1960 jälkeen. ”Luettelon ensimmäinen painos käsitti 1168 
numeroa, uusittuun painokseen on lisätty tiedot yli 700 käännöksestä” (Haltsonen 
& Puranen 1979:7). Teoksen lopussa on sekä kirjailija- että kääntäjähakemisto. 
Tämä bibliografinen teos on kauan toiminut suomennostutkijoiden 
käyttökelpoisena apuneuvona. Laajalevikkinen on myös ollut Rauni Purasen 
laatima The Kalevala abroad: Translations and foreign-language adaptations of 
Kalevala (1985). 

Haltsonen ja Purasen bibliografia on antanut sysäyksen tarkastella, kuinka 
mies- ja naiskääntäjät ovat jakautuneet. Tulokset tästä analyysista olen esittänyt 
aiemmin (Sorvali 1990:163–167). Siksi mainitsen tässä vain lyhyesti, että 
suomesta ruotsiksi käännettyjen proosateosten määrä on yhteensä runsaat 350, 
joista useimmat ovat miesten kirjoittamia (noin 73 %). Mieskirjailijoiden 
teoksista suurin osa (noin 79 %) on miesten suomennostyön tulosta. (Sorvali 
1990:163–167) Kuriositeettina voi lisäksi todeta, ettei Frödingin suomentajien 
joukossa ole naispuolisia. Ajallisesti katsoen tämä on odotettua, sillä naiset olivat 
noina aikoina harvinaisuuksia suomentajien joukossa. Ne käännökset, jotka Rauni 
Puranen on tehnyt, ovat kaikki miesten kirjoittamien tekstien suomennoksia, mikä 
myös vastaa hyvin kyseisen ajan oloja. Hän oli muutenkin ainoa nainen monessa 
työyhteydessä. ”Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 125-vuotisjuhlien kuvissa on 
johtokunnan rivistön ainoana naisena nuori Rauni Puranen”, Kaarina Sala toteaa 
artikkelinsa alussa (Sala 1993:13). 

Bibliografiat ovat olleet Rauni Purasen eritysaluetta, josta hänellä on 
vakuuttavaa näyttöä, kuten edellä on käynyt ilmi. Bibliografiset selvitykset ovat 
tunnetusti aikaa vievää työtä, kuten hän toteaa haastattelussa: ”Bibliografioitten 
tekeminen on hullun hommaa” (Sala 1993:17). Menetelmät ja apuvälineet ovat 
noilta ajoilta täysin muuttuneet, mutta ennen atk-systeemiä bibliografiseen työhön 
upposi tavattoman suuri määrä työtunteja. Hän siteeraakin lukemaansa 
amerikkalaista lähdettä, jossa todetaan näin: ”Jos sinua vaivaa tunto liiasta 
täydellisyydestäsi, ryhdy tekemään bibliografiaa” (Sala 1993:17). 
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Bibliografinen kiinnostus ei rajoittunut pelkästään ammatin myötä tehtävään 
työhön, vaan tietojaan ja taitojaan Rauni Puranen sovelsi myös omassa 
lukuharrastuksessaan. Hänellä oli tapana tehdä bibliografisia korjauksia 
lukemiinsa kirjoihin. Esimerkkejä hänen oikaisuistaan Leachin teokseen Lévi-
Strauss (1970) ovat seuraavat: Tekstissä on mainittu kirjoittaja nimeltään Jean 
Pouillon (s. 14), mutta lähdeluettelossa on muoto Pouillon T. 1965 (s. 118), mikä 
on aiheuttanut merkinnän marginaaliin. Ranskan kielen taitoisena hän on 
oikaissut taivutuksen ”Ẻcole pratique des hautes étudesian -laitoksessa” (s. 11) ja 
merkinnyt päätteen -ian poistettavaksi. Myös sanavalintoja hän on pohtinut, kuten 
merkintä sanaan tutkiva virkkeessä ”määritellään tutkiva ilmiö” (s. 25) osoittaa. 
Näissä ja muissa vastaavissa tapauksissa ei ole kyse pelkästään oikoluvusta, vaan 
suomennoksen kielestä ja viime kädessä suomen kielestä. 

6 Semioottisia näkökulmia 

Rauni Purasen kirjoituksiin ja toimintaan liittyy seikkoja, joita voi pitää 
semioottisina. Otan esille muutamia seikkoja erityisesti hänen 
suomennostyöhönsä ja Fröding-artikkeliinsa liittyvistä piirteistä, joissa näen 
semiotiikan vaikutusta. Noihin aikoihin ei Suomen yliopistoissa ollut 
semiotiikkaa, mutta erikielistä semioottista kirjallisuutta oli saatavilla. Tällaista 
kirjallisuutta löytyy myös Rauni Purasen kirjastosta ja hänen jäämistöstään. Hän 
on lisäksi tarkkaan lukenut näitä kirjoituksia ja tehnyt alleviivauksia ja kirjoittanut 
kommentteja. 

Käännetyn tekstin tulee tunnetusti olla ymmärrettävää, ja tähän tähtäsi myös 
Rauni Puranen suomennostyössään. Hän on kertonut lukeneensa ääneen 
suomentamiaan kohtia asiasta kiinnostuneille ystävilleen. Tällä tavoin hän sai 
arvokasta tietoa suomennetun tekstin ymmärrettävyydestä. Kyse ei ollut 
pelkästään kielellisistä muotoiluista ja oikeakielisyydestä, vaan myös 
kulttuurisista eroista. Tarkoitus oli samalla testata, oliko ranskalainen merkki 
saanut ymmärrettävän suomenkielisen vastineen. 

Artikkeli Fröding Suomessa paljastaa, että sen kirjoittaja on hallinnut 
työssään niin tarvittavat kielet kuin bibliografiset taidot ja perin pohjin tuntenut 
kirjaston suomat mahdollisuudet. Lisäksi hän on ollut hyvin tietoinen muista 
merkkijärjestelmistä ja niiden yhteyksistä sanataiteeseen, vaikka ei eksplisiittisesti 
käsittelekään tätä suhdetta. Esimerkiksi kuvasemiotiikkaa on tällä tavalla mukana 
seuraavassa: ”Ovatpa kuvaamataiteetkin olleet meillä mukana johdattamassa 
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Frödingin runouden maailmaan, kuten esimerkiksi Felix Nylundin Ateneumissa 
oleva ’Landsvägsmaja’, joka on Frödingin samannimisen runon innoittama” 
(Puranen 1952:17). Tässä kielellinen merkki on saanut vastineekseen ei-
kielellisen merkin. Jakobsonin termein ilmaistuna kyse on intersemioottisesta 
käännöksestä (Jakobson 1966:223). Kielellisen (runo) ja ei-kielellisen (sävellys) 
merkin suhteesta on kyse myös artikkelin lopussa olevassa viittauksessa 
Sibeliukseen ja tämän säveltämään, Frödingin sanoittamaan lauluun Säf, säf, susa. 
Laulu on ilmestynyt Toivo Saarenpään kirjassa Sibeliuksen laulujen sanoja, ja 
tässä samassa kirjassa on toinenkin Frödingin runo Palloleikki Trianonissa 
(Bollspelet vid Trianon). Nämä käännökset on tehty erityisesti musiikkiesityksiä 
varten. (Puranen 1952:14–15) Mainittakoon, että Sibelius on säveltänyt ainakin 
kolme Frödingin runoa. Edellä mainitut kaksi laulua on merkitty numerolla Op. 
36 Sibeliuksen laulukokoelmaan. Numerolla Op. 38 kokoelmassa on runo Jag 
ville, jag vore. Tore Rangsröm on sen sijaan säveltänyt Frödingin teoksen Kung 
Eriks visor. 

Artikkelinsa Fröding Suomessa Rauni Puranen päättää seuraa-
vasti: ”Käsiteltäessä aihetta Fröding Suomessa ei voida maininnatta sivuuttaa 
Jean Sibeliuksen ja Selim Palmgrenin tämän runoilijan sanoihin luomia 
sävellyksiä, jotka ovat tehneet eräät Frödingin kauneimmat laulut tutuiksi 
niillekin, jotka eivät runoutta lue” (Puranen 1952:17). Kielellinen viesti eli merkki 
voidaan tällä tavoin pukemalla ei-kielelliseksi merkiksi onnistua lähettämään 
siten, että vastaanottaja tunnistaa ja ymmärtää sen. Samalla tavoin kääntämisessä 
on kyse ymmärtämisen rajoista ja niiden ylittämisestä. 

7 Yhteenveto ja keskustelu 

Olen edellä pohtinut kirjastoa, kieltä ja kulttuuria sekä käännöstä. Nämä 
nivoutuvat toisiinsa ja muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota olen pyrkinyt 
valaisemaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjastonjohtajan Rauni Purasen 
elämäntyön avulla. Nuoruudestaan lähtien hän toimi kirjastossa ja teki siellä 40 
vuoden mittaisen elämäntyön sekä tutki ja harrasti kaunokirjallisuutta. Lisäksi hän 
suomensi ranskalaista kaunokirjallisuutta. Hänen bibliografiset työnsä ovat myös 
laajamittaisia. Bibliografioiden laatiminen on aikaa vievää, ja siinä on samalla 
kyse myös tutkimusetiikasta, erityisesti hyvästä tieteellisestä käytännöstä. 

Tutkittaessa kääntämistä ja käännöstyötä eri näkökulmista ei kirjaston osuutta 
voi unohtaa. Kyse on pohjimmiltaan kirjaston merkityksestä kääntäjän, 
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käännöstutkijan ja bibliografian tekijälle. Vaikka kirjasto tarkoittaa muutakin kuin 
perinteistä kirjastorakennusta kirjahyllyineen ja lainausosastoineen, sen merkitys 
niin paperikopioita kuin elektronisia kirjoja ja lähteitä sisältämänä laitoksena on 
vankka. Ei ole yhdentekevää, millaisia kirjoja ja apuneuvoja kääntäjä löytää ja saa 
käyttöönsä työskentelyään varten. Suuri merkitys on myös sillä, millaisia teoksia 
yleensä valitaan käännettäviksi ja kuinka laadukkaita käännöksiä tuotetaan. 
Kauttaaltaan kyse on kulttuurista ja kulttuurisista ratkaisuista, mihin myös 
akateemisessa koulutuksessa voisi painottaa. 

8 Rauni Purasen tuotantoa 

A. Suomennoksia 
 
Gérard de Nerval (1980). Aurélia. Suomentanut Rauni Puranen. Arvi A. Karisto 

Osakeyhtiö. Helsinki. 
Honoré de Balzac (1982). Herra Gobseck. Suomentanut Rauni Puranen. Arvi A. Karisto 

Osakeyhtiö. Helsinki. 
Warburton, Th. 1965a. Vuosisadanvaihteen ilmastonmuutoksia. Ks. Suomen kirjallisuus V. 

167–187. 
Warburton, Th. 1965b. Pettyneet idealistit. Ks. Suomen kirjallisuus V. 188–221. 
Warburton, Th. 1965c. Eetikkoja ja moralisteja. Ks. Suomen kirjallisuus V. 222–239. 
Warburton, Th. 1965d. Moderni proosataide ja dramatiikka. Ks. Suomen kirjallisuus V. 

240–278. 
Warburton, Th. 1965e. Yksilö yhteiskuntaa vastaan. Ks. Suomen kirjallisuus V. 279–300.  
Warburton, Th. 1965f. Psykologeja ja hermoihmisiä. Ks. Suomen kirjallisuus V. 301 – 329.  
Warburton, Th. 1965g. Kansankuvauksen perinteen jatkuminen ja hajaantuminen. Ks. 

Suomen kirjallisuus V. 330–337. 
Warburton, Th. 1965h. Uusinta dramatiikkaa ja proosaa. Ks. Suomen kirjallisuus V. 338–

344.  
Suomen kirjallisuus V, Joel Lehtosesta Antti Hyryyn, 1965. Toim. Anna Mari Sarajas. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja kustannusosakeyhtiö Otava. Helsinki. 
 
 
B. Tieteellisiä julkaisuja 
 
Puranen Rauni (1952). Fröding Suomessa. Eripainos Kirjallisuudentutkijain Seuran 

vuosikirjasta 12/1952. 1–17. 
Haltsonen Sulo & Puranen Rauni (1979). Kaunokirjallisuutemme käännöksiä. 

Bibliografinen luettelo suomenkielisen kaunokirjallisuuden käännöksistä. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki. 
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Puranen Rauni (1964). Kaarle Krohn. Bibliografia. Studia Fennica 11. 
Puranen Rauni (1980). Suomalaisen kirjallisuuden käännöksistä. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran jäsenlehti 2/1980. 11–12. 
Puranen Rauni (1985). The Kalevala abroad: Translations and foreign-language 

adaptations of the Kalevala. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki. 
Puranen Rauni (s.a.). Suomen kielen äännehistorian luennot. Liitteenä Martti Rapolan 

kirjallinen tuotanto 1902–1966. /Koonnut Rauni Puranen/ 
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