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Työni aiheena on lastenkirjailija Eduard Uspenskin vuonna 2008 Astrid Lindgrenin kirjasta Karlsson
på taket tekemän käännöksen saama vastaanotto. Uspenskin käännöstä on kritisoitu paljon ja
tutkielmassani tarkastelen syitä huonolle vastaanotolle, venäläisen Karlssonin historiaa ja yleisön
käsityksiä hyvästä kääntämisestä. Aineistoni on kerätty Internetistä blogikeskustelusta ja Žurnal´nyj zal
-kirjallisuusportaalista.
Uspenskin teos joutuu torjutuksi kahdesta syystä. Ensiksi, Lilianna Lunginan vuonna 1957 tekemä
käännös nauttii kanonisoidun teoksen asemasta ja Uspenskin tekstiä verrataan Lunginan tekstiin.
Toiseksi, Uspenskin puhekielinen ja paikoin alatyylinen kielenkäyttö ei vastaa yleisön käsitystä lapselle
sopivasta kielestä. Uspenskin saamaa kritiikkiä on tarkasteltu Zohar Shavitin lapsille kääntämisen
pääperiaatteiden viitekehyksessä. Shavit määrittelee näiksi pääperiaatteiksi opettavaisuuden ja
sopivuuden lapsen käsityskyvylle. Opettavaisuus kattaa niin moraalisen kuin kielellisenkin aspektin.
Zohar Shavit esittää myös teorian, jossa tekstin täytyy olla ambivalentti ja aikuista kiinnostava, jotta
siitä voisi tulla lastenkirjallisuuden kanonisoitu teos.

Lastenkirjallisuuden normien lisäksi yleisö keskusteli aineistossani arvottavasti yksittäisistä
käännösratkaisuista, venäläisestä kustannustoiminnasta, soavtor (co-author) -menetelmästä ja kääntäjän
näkyvyydestä. Arvottavia kommentteja käännösratkaisuista olen tarkastellut Anthony Pymin
käsitteiden binaarinen ja ei-binaarinen virhe avulla. Karlssonin kolmen eri käännöksen (Lunginan,
Brauden & Beljakovan ja Uspenskin) ja Lindgrenin alkutekstin vertailua on tehty Göteborgin
yliopistossa. Olesya Samuelsson on vertaillut Lunginaa ja Braudea & Beljakovaa, ja todennut Brauden
& Beljakovan olevan semanttisesti lähempänä Lindgrenin tekstiä. Nadežda Zorikhina Nilsson on
vertaillut Lindgrenin ja Uspenskin tyylillisiä piirteitä. Kummankin kirjailijan kirjalliseen tyyliin kuuluu
puhekielen käyttö, mutta Uspenskilla tämä piirre on paljon voimakkaampi ja dominoivampi kuin
Lindgrenillä.

Riitta Oittisen uudelleenkirjoittamisen käsite ja laajemmin koko käännöstieteen manipulaatio-
koulukunnan lähestymistapa sopii hyvin kuvaamaan ja selittämään vallalla olevaa tilannetta, jossa
semanttisesti kaukana alkuperäistekstistä oleva käännös on kuitenkin suosituin vastaanottajien
keskuudessa. Uspenskin Karlsson ei pääse lastenkirjallisuuden polysysteemissä keskiöön, sillä
venäläinen lukijakunta pitää yhä eniten Lunginan yli 50 vuotta vanhasta Karlsson-käännöksestä.

Asiasanat: kanonisoitu teos, käännöskritiikki, lastenkirjallisuus, lastenkirjallisuuden kääntäminen,
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1 JOHDANTO

Tahdoin tutustua opinnäytetyössäni käännöskritiikkiin ja käännösten vastaanottoon. Aiheeksi valikoitui

Astrid Lindgrenin lastenkirjasta Karlsson på taket (suom. Katto-Kassinen) vuonna 2008 ilmestynyt

venäjänkielinen käännös ja sen ympärillä käyty keskustelu. Aineistoni kokosin Internetistä. Mahdollista

aineistoa osoittautui olevan enemmän, kuin yhdessä pro gradu -työssä ehtisi käsitellä, mutta otokseni

oli sisällöltään samansuuntainen muun aihetta koskevan kirjoittelun kanssa.

Eduard Uspenski on kuuluisa ja monille kielille käännetty venäläinen lastenkirjailija1.  Hänestä  tuli

Astrid Lindgrenin soavtor (co-author) eli toinen tekijä venäjänkieliselle teokselle ,

. Soavtoria oikeampi määritelmä olisi kääntäjä, sillä kohdetekstissä ei

ole juonellisia muutoksia eikä sitä ole lyhennetty. Uspenskin uudellenkertomus (ven. ) on

laadittu käyttäen apuna opiskelijan tekemää raakakäännöstä ja Liliana Lunginan sekä Ljudmila

Brauden ja Nadežda Beljakovan aikaisempia versioita.

Tästä eteenpäin käytän Katto-Kassisesta selvyyden vuoksi nimitystä Karlsson. Nimeä ei ole kotoutettu

missään venäläisessä käännöksessä. Myös Uspenskin uudelleenkertomus on tekstissäni useimmiten

käännös tai versio. Tutkielmani on suomenkielinen, venäjänkielisten blogikommenttien suomennokset

ovat liitteenä tutkielma lopussa.

1.1 Aineisto ja menetelmä

Aineistoni koostuu Livejournal-sivustolla vuodesta 2002 blogia pitäneen nimimerkki drugoin (drugoi,

 ’toinen’) blogipäivityksestä2 ja sen saamista kommenteista sekä Natalja Mavlevitšin

arvostelusta Žurnal´nyj zal -kirjallisuusportaalissa3. Drugoin blogin valitsin aineistoksi, sillä se oli

suhteellisen laaja. Bloggaaja oli liittänyt Lunginan ja Uspenskin käännöksistä ensimmäiset sivut

päivitykseen, tehnyt sitten venäjännösten välistä vertailua ja lopulta arvioinut Uspenskin

käännösratkaisuja. Päivitys oli tutkimushetkellä kerännyt yli 700 kommenttia, mikä on suuri määrä.

1 http://www.otava.fi/kirjailijat/ulkomaiset/s-o/uspenski_eduard/fi_FI/uspenski_eduard/
2 http://drugoi.livejournal.com/2499855.html
3 , http://magazines.russ.ru/

http://www.otava.fi/kirjailijat/ulkomaiset/s-o/uspenski_eduard/fi_FI/uspenski_eduard/
http://drugoi.livejournal.com/2499855.html
http://magazines.russ.ru/
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Natalja Mavlevitšin laaja essee valikoitui aineistoksi, koska se tuntui kokoavan pääkohtia

käännöskeskustelusta. Mavlevitš on muun muassa nostanut esiin Uspenskin käännöksessä olevia

kirjallisuusviittauksia venäläisiin teoksiin sekä siteerannut Gazeta.ru:n kirjallisuustoimittaja Vadim

Nesterovia ja bloggaaja Vadim Panovia.

Olen jaotellut blogin saamia kommentteja aiheryhmiin. Keskustelussa otetaan yksittäisten

käännösratkaisujen lisäksi kantaa lastenkirjallisuuden normeihin, venäläiseen kustannustoimintaan,

kääntäjän näkyvyyteen kirjan kannessa ja niin edelleen.

Tarkastelen aineistoani muutaman eri teorian kautta. Ensiksi käsittelen Lunginan ja Uspenskin saamaa

vastaanottoa ja sijoittumista kirjallisuuden polysysteemiin Zohar Shavitin lastenkirjallisuusteorian

avulla. Toiseksi käyn läpi yleisön listaamia niin kutsuttuja käännösvirheitä Anthony Pymin binaaristen

ja ei-binaaristen virheiden käsitteitä käyttäen. Lopuksi tarkastelen keskustelua suosittujen teosten

uudelleenkääntämisestä apunani Riitta Oittisen ajatukset uudelleenkirjoittamisen välttämättömyydestä.

1.2 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit

Tutkimuksessani etsin syitä Uspenskin Karlsson-käännöksen huonoon vastaanottoon.

Hypoteesejani ovat, että Uspenskin versiota ei pidetä oikeakielisenä, hyvän lastenkirjallisuuden

normeja täyttävänä.  Neuvosto-Karlssonin parissa kasvanut sukupolvi ei halua omien lapsiensa lukevan

uutta Karlssonia. Tällä tavoin Liliana Lunginan kanonisoitunut versio estää Uspenskin versiota

pääsemästä kirjallisuussysteemin keskustaan.

Uspenski saa paljon epäkiitollista kritiikkiä, sillä kriitikot eivät alun alkaenkaan tahdo jakaa hänen

pyrkimyksiään kirjoittaa nykyaikaista puhekieltä lastenkirjassa. Lisäksi ei-binaaristen virheiden

kohdalla kriitikot eivät hyväksy, että ratkaisu on valinta monista oikeista vaihtoehdoista. Olin myös

varma, että esille nousisi se seikka, ettei Uspenski osaa lähtökieltä ruotsia. Tosin venäläisessä

kulttuurissa ei ole harvinaista, ettei kääntäjä osaa lähtökieltä ja käännös on silloin ollut relekäännös.
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2 LASTENKIRJALLISUUDEN KANONISOITUMISESTA JA NORMEISTA

Lastenkirjallisuus eroaa aikuisten kirjallisuudesta niin aiheiltaan, kerrontatekniikoiltaan kuin kieleltään

(Puurtinen 2000: 106). Lastenkirjailijat ja lastenkirjallisuuden kääntäjät joutuvat tasapainottelemaan

mielenkiintoisen, vivahteikkaan kielen ja toisaalta ymmärrettävyyden välillä. Lisäksi

lastenkirjallisuuden arvottamisessa käytetään sekä aikuisten että lasten normeja. Seuraavissa

kappaleissa käydään läpi normeja, jotka aikuiset ovat lastenkirjallisuudelle asettaneet.

2.1 Ambivalentti lastenkirjallisuus eli teoksen asema polysysteemissä

Ambivalentti teksti on terminä peräisin Mihail Bahtinilta (Lotman 1970: 98).  Ambivalentti teos tarjoaa

aikuislukijalle satiirin tai ironian kautta mahdollisuuden tulkita teosta toisella tavalla kuin lapsilukija

kykenisi. Monet lapsenkirjallisuuden klassikot, esim. Liisa Ihmemaassa, Nalle Puh, Kaislikossa

suhisee, ovat ambivalenttisia tekstejä (Puurtinen 2000: 108). Käännettäessä ambivalentti teksti voidaan

muuttaa univalentiksi, pelkästään lapsille tarkoitetuksi. Jyrki Tuonosen pro gradu –tutkielma (sit.

Puurtinen 2000: 109, Tuononen 1992) esimerkiksi osoittaa, miten Tolkienin teoksen The Hobbit or

There and Back Again suomennettiin ensin univalentiksi (Risto Pitkäsen käännös Lohikäärmevuori eli

Erään hoppelin matka sinne ja takaisin, 1973) ja myöhemmin ambivalenttisena (Kersti Juvan käännös

Hobitti eli sinne ja takaisin, 1989).

Zohar Shavit (1986) kuvaa ambivalentiksi tulemisen prosessia ns. kirjallisuuden systeemissä, jonka

teos käy läpi. Tämän prosessin kuvaus auttaa ymmärtämään, miten teoksesta voi tulla ambivalentti ja

miten ambivalentit teokset sijoittuvat kirjallisuuden systeemissä yhtä aikaa sekä lasten että aikuisten

kirjallisuuden osaksi.

Kun teos kirjoittamisen, julkaisun ja levityksen kautta on syntynyt, se päätyy kirjallisuuden

polysysteemiin ja saavuttaa siellä tietyn aseman (sit. Shavit 1986: 63–64, Even-Zohar 1978¸ Shavit

[1978] 1982). Riitta Oittinen kuvaa Even-Zoharin alulle panemaa polysysteemiteoriaa yhteiskunnan

niin kirjallisia kuin ei-kirjallisiakin verkostoja sisältäväksi hierarkkiseksi systeemiksi.  Esimerkiksi

draaman kääntäminen kuuluu sekä kirjallisuuden että teatterin polysysteemeihin, joista kumpikin

vaikuttaa siihen, mitä tekstejä valitaan käännettäväksi ja miten ne käännetään. Polysysteemiin



4

vaikuttavat vallitsevat normit, konventiot, arvot ja koko yhteiskunnan valtapolitiikka (Oittinen 2000:

268).

Teoksen asema voi luonnollisesti muuttua ajan myötä samalla kuin kirjallinen kenttä elää. Mutta juuri

teoksen syntymähetkellä tekstillä on yksiselitteinen ja selvä asema kentässä tai systeemissä, mihin se

on joutunut: joko se on tarkoitettu lapsille tai aikuisille, joko se on kanonisoitunut tai se ei ole. (Shavit

1986: 64).

Monet teksteistä säilyttävät yksiselitteisen statuksen, mutta osa teksteistä voi olla asemassa, jota voisi

kuvata hajaantuneeksi. Tällöin teoksella on useampi eri status samassa kentässä ts. kirjallisuuden

systeemissä (Shavit 1986: 64). Muuttuvan yhteiskunnan mukana kirjallisuuden systeemi on

dynaaminen ja muuttuu jatkuvasti. Even-Zohar esittää sen moniosaiseksi systeemiksi, jossa useat

systeemit risteävät toisiaan ja ovat osin päällekkäisiä. Zoharin (sit. Shavit 1986: 64, Even-Zohar 1979:

290) mukaan niistä muodostuu suuri yhtenäisyys, jonka osat ovat riippuvaisia toisistaan. Kun

kirjallisuuden systeemin ymmärtää tällä tavoin, voidaan hyväksyä myös avoimet kategoriat, joihin yksi

teos voi yhtäaikaisesti sijoittua. Toisin sanoen, teoksella voi olla hajaantuneita statuksia yli

kategoriarajojen. Even-Zoharin mukaan kirjallisuuden systeemiä ei tulisi käsittää yhtenäiseksi, vaan

pikemmin erilaisista, jopa ristiriitaisista aineksista ja malleista koostuvaksi (sit. Shavit 1986: 64, Even-

Zohar 1979).

Shavit korostaa, että teoksen status siis tulee ymmärtää ennen kaikkea hajautuneeksi, ei

yksiselitteiseksi. Shavit (1986: 64) jatkaa, että tällä tavoin voimme olla tekemisissä tekstien kanssa,

jotka normaalisti kuuluvat lastenkirjallisuuden systeemiin, mutta joiden suosio aikuislukijoiden parissa

onkin itse asiassa ehdoton edellytys niiden suosiolle. Näyttäisi siltä, että vain ambivalentti

lastenkirjallisuus voi päästä systeemissä hallitsevaan asemaan, kanonisoitujen teosten joukkoon.

2.1.1 Vain ambivalentista voi tulla kanonisoitu

Tutkijoilla on ollut hankaluuksia tutkia ja arvioida teoksia, joita toisaalta lukevat aikuiset, mutta jotka

taas toisaalta on tarkoitettu kuitenkin lapsille. Useat lastenkirjallisuuden kanonisoiduiksi teoksiksi

päätyneet kertomukset ja sadut ovat itse asiassa uudelleenkirjoitettuja, jotta lapset voisivat ymmärtää ne

(Shavit 1986: 65). Esimerkiksi alkuperäisestä Robinson Crusoesta on kirjoitettu useita eri versioita.
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Shavit tekee mielenkiintoisia huomioita matkasta, jonka teos läpikäy tullakseen osaksi kanonisoitua

lastenkirjallisuutta. Historiallisesti näyttäisi siltä, että ambivalentit tekstit ovat olleet sellaisia, joita on

torjuttu aikuisten systeemissä, mutta joita ei vielä ollut hyväksytty lasten systeemiin. Kun tekstistä

kuitenkin lopulta tulee aikuisten suostumuksella ambivalentti lastenkirja, ponnahtaa teos

lastenkirjallisuuden keskiöön ja samalla liittyy teoksen edustama lajimalli osaksi hyväksyttyjä

lastenkirjallisuuden lajeja. Tämän jälkeen teosta ja sen edustamaa, uutta kanonisoitua lajityyppiä

aletaan imitoida ja sen läpimurtoa voidaan pitää yhtenä kirjallisuushistorian käännekohdista. (Shavit

1986: 67).

Shavit jatkaa (1986, 67) edelleen: tämän kuvion vuoksi kirjoittajan täytyy osoittaa teos sekä lapsille

että aikuisille, mutta teeskennellä, että se olisi vain lapsille. Vain näin kirjoittaja voi saavuttaa

kaksoishyväksynnän teokselleen, päästä portinvartijoina toimivien aikuisten ohitse. Aikuiset

kelpuuttavat teoksen lapsille, koska pitävät sitä tarpeeksi kehittyneenä ja sivistyneenä. Tämä

tunnustuksen ansiosta teos päätyy hyväksytyksi lasten systeemissä, mutta aikuisten kriteerien mukaan

lasten ei ole tarve tai edes tarkoitus käsittää teosta täysin.

Shavit huomauttaa (1986: 68), että ambivalenttiset teokset onnistuvat tavallisesti välittömästi

pääsemään kanonisoidun lastenkirjallisuuden keskiöön samaan aikaan kun jotain uutta lajityypin mallia

edustavat univalentit tekstit joutuvat torjutuiksi ja ne käyvät pitkän tien systeemin reunalta kohti

keskustaa harvoin päämäärää tavoittamatta.

Kirjailija tai kääntäjä voi olla myös välittämättä aikuislukijoista. Tällöin teos ei kuitenkaan pääse osaksi

kanonisoitua lastenkirjallisuutta. Puurtinen (2000: 109) nimeää yhdeksi esimerkiksi Enid Blytonin

Viisikko-sarjan, joka ilmeisesti alun perinkin on tarkoitettu univalentiksi. Viisikot ovat vuosikymmeniä

olleet Suomen luetuimpia lastenkirjoja, siis täysin hyväksyttyjä lasten keskuudessa, vaikka aikuiset

eivät niiden suosion syytä voikaan ymmärtää.

2.1.2 Sijoittuminen systeemissä

Shavitin mukaan (1986: 113) lastenkirjan liittyminen lastenkirjallisuuden systeemiin muistuttaa minkä

tahansa teoksen liittymistä systeemiin sen reuna-alueelta käsin (lastenkirjallisuushan ei ole

kaunokirjallisen systeemin arvostetuinta, keskeisintä aluetta). Kuten aiemmin esitettiin,

lastenkirjallisuuden kanonisoituneet teokset ovat ambivalenttisia. Mielikuvitussadut tulivat Englannissa
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kanonisoiduksi lastenkirjallisuudeksi vasten sen jälkeen, kun romantiikka syrjäytti aikuisten

kirjallisuudessa realismin. Asteittain mielikuvitus ja fantasia tulivat hyväksytyiksi (pääasiassa

Andersenin kääntämisen ansiosta) ja lopulta norminmukaisiksi. (Shavit 1986: 114).

Aikuisten kirjallisuudesta siirretyt mallit toimivat siis lastenkirjallisuudessa ensisijaisena mallina.

Myöhemmin mallista voi tulla ei-kanonisoidun lastenkirjallisuuden typistetty ja yksinkertaistettu malli.

(Shavit 1986: 114). Lasten dekkarisarjat havainnollistavat tätä prosessia hyvin.

Dekkarikertomuksen malli siirtyi lastenkirjallisuuteen vasta sen jälkeen, kun siitä oli tullut kanonisoitu

aikuisten kirjallisuudessa (pääosin Dostojevskin Rikoksen ja rangaistuksen sekä Doylen Sherlock

Holmesin ansiosta). Aluksi lasten dekkarimalli hyväksyttiin ensisijaiseksi (Kästnerin Emil und die

Detektive [1928] ja McGregorin The Young Detectives [1934]). Kun dekkarimallista oli tullut osa

kanonisoitua lastenkirjallisuutta, se siirtyikin pelkistettynä ja yksinkertaistettuna ei-kanonisoituun

lastenkirjallisuuteen. Nyt se on ollut yksi pysyvimmistä lastenkirjallisuuden malleista yli

viisikymmentä vuotta. (Shavit 1986: 114).

2.2 Lastenkirjallisuuden kääntäminen

Shavit (1986: 111) kiinnittää huomiota erääseen oleelliseen eroavaisuuteen lasten- ja aikuisten kirjojen

kääntämisen välillä; lastenkirjallisuuden kääntämisessä tiettyjä malleja, genrejä muunnetaan

lähtökulttuurista kohdekulttuurin malleihin sopivaksi. Näin lopputulos on lähtö- ja kohdemallien

risteymä. Lastenkirjojen käännöksissä on paljon adaptaatiota.

Toisin kuin nykyajan aikuisten kirjallisuutta käännettäessä lastenkirjallisuuden kääntämisessä voidaan

ottaa suuria vapauksia. Tekstiä voidaan manipuloida muuttamalla, laajentamalla tai lyhentämällä sitä.

Kääntäjä voi toimia näin, sillä lastenkirjallisuus sijoittuu kirjallisuuden polysysteemissä reuna-alueelle

ja on asemaltaan heikompi ja vähemmän arvostettu. (Shavit 1986: 112).

2.2.1 Lastenkirjallisuuden kääntämisen kaksi pääperiaatetta

Shavit (1986: 112) esittelee kaksi periaatetta, jotka oikeuttavat ja motivoivat kääntäjän tekemiä

muutoksia tekstiin. Ensiksi, teoksen täytyy olla kasvattava ja opettavainen lapselle, toiseksi, sen pitäisi

olla sopiva lapsen käsityskyvylle. Kasvattavan elementin ja opettavaisuuden täytyy heijastua myös

kieleen (Puurtinen 2000: 109). Puurtinen toteaa, että kieleen kohdistuu normeja ja odotuksia, jotka
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vaihtelevat eri kulttuurien välillä ja jopa niiden sisällä. Kysymykset siitä, pitäisikö lastenkirjojen olla

kieleltään vaikeahkoja, edistää uusien sanojen ja lauserakenteiden omaksumista, vai helppoja, jopa

puhekielisiä, jolloin lapsi varmemmin ymmärtäisi lukemansa vaihtelevat genrenkin mukaan. Saduilta

odotetaan ehkä vanhahtavaa kieltä, realistisilta nykykertomuksilta taas modernia arkikieltä (Puurtinen

2000: 109).

Aiemmin kasvatusnäkökulma oli dominoiva perustelu, tänä päivänä painotus on muuttunut

korostamaan teoksen ”lapselle sopivuutta” (Shavit 1986: 113). Aina molempien periaatteiden

noudattaminen ei ole myöskään ongelmatonta ja kääntäjä voi joutua tilanteeseen, jolloin toista kahdesta

periaatteesta täytyy rikkoa. Esimerkiksi kuolema on asia, jonka aikuiset olettavat lapsen ymmärtävän,

mutta pitävät aihetta silti vahingollisena lapsen mielelle. Teoksessa voi esiintyä siten ristiriitaisiakin

piirteitä, jos kääntäjä on joutunut epäröimään kahden periaatteen välillä.

Kahta pääperiaatetta silmällä pitäen on valittu teoksia, joita ylipäätään on päätetty kääntää.

Lastenkirjallisuuden systeemiin sijoittuva lopullinen käännös ei saa vahingoittaa edellä mainittuja kahta

pääperiaatetta. (Shavit 1986: 112).

2.2.2 Käännösten sijoittuminen olemassa oleviin malleihin

Lastenkirjallisuuden käännöksillä on tapana liittyä kohdesysteemin olemassa oleviin malleihin. Tämä

ilmiö tunnetaan yleisistä käännösperiaatteista (sit. Shavit 1986: 115, Even-Zohar 1975, 1978d, Toury

1977, 1980a, 1980b) ja se on lastenkirjojen kääntämisessä yleinen, sillä systeemissä on tapana

hyväksyä tutut ja tunnetut mallit. Jos alkuperäisen teoksen mallia ei tunneta kohdesysteemissä, tekstistä

poistetaan tai siihen lisätään sellaisia elementtejä, joiden avulla teos sijoittuu johonkin kohdesysteemin

malliin. Ilmiö oli aikaisemmin olemassa myös aikuisten kirjallisuudessa, mutta lakkasi esiintymästä

kanonisoituneessa systeemissä. (Shavit 1986: 115).
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3 KUN LUKIJA JA KÄÄNNÖS KOHTAAVAT. MANIPULAATIOTEORIA,

UUDELLEENKIRJOITTAMINEN JA VIRHEET

3.1 Lukijan kokemushistoria ei ole sama kuin kronologinen kulttuuri- ja

kirjallisuushistoria

Polysysteemi on siis alati muuttuva järjestelmä, jossa teosten hierarkia, arvo ja arvostus muuttuvat

lukijoiden ja yhteiskunnan mukana. Pirjo Mäkinen osoittaa osuvasti, että myös käännösten lähdetekstit

kokevat ajan tuomia muutoksia, vaikka sitä ei yleensä myönnetä tai välttämättä edes huomata (Mäkinen

2003: 419). Esimerkiksi Mäkinen antaa Hamletin 2000-luvun englanninkieliset painokset, jotka

sisältävät nykybritille runsaat selitysosiot. Sama ilmiö on Suomessa tapahtunut myös Kalevalan

kohdalla, ja kansalliseeposta saa laitoksina, jossa muun muassa jo kadonneita työkaluja esitellään

selitysosioissa piirroksien kera. Yksi suosituimmista Kalevala-versioista on Mauri Kunnaksen

kuvakirja Koirien Kalevala, joka on yhä useamman suomalaisen ensikosketus kansanrunoihin. 1100-

luvun muinaisvenäläisen kirjallisuuden klassikko Laulu Igorin sotaretkestä (ven. 

, Slovo o polku Igoreve) on käännetty useita kertoja nykyvenäjäksi. Jopa teoksen nimen sanat

ovat tänään aivan erimerkityksisiä, slovo ei tarkoita enää kertomusta vaan sanaa, polk ei enää sotaretkeä

vaan rykmenttiä. Kaisa Koskinen esittää, että tarvitsemme uutta kohdetekstiä silloin, kun lähdeteksti

saa uusia merkityksiä (Mäkinen 2003: 420, sit. Koskinen 1995: 10).

Mäkinen toteaa, että teksteillä on toisaalta synty-, toisaalta lukuhetkensä. Vastaanottajat lukevat

tekstejä omassa, vapaassa järjestyksessään, eivät tekstien syntyajankohtien mukaisesti kronologisessa

järjestyksessä. (Mäkinen 2003: 422). Teksti, joka luetaan ensimmäiseksi, luo yleensä perustan lukijan

tulkinnalle ja tähän tulkintaan hän peilaa kaikkia myöhempiä lukukertoja. Alkuperäisen lähdetekstin ja

sitä seuranneiden aikaisempien ja myöhempien käännösten kronologisella järjestyksellä ei tällöin ole

merkitystä (Mäkinen 2003: 410). Joillekin ensimmäinen lukukokemus voi olla niin voimakas, että

heidän on vaikea hyväksyä mitään muuta käännöstä tai tulkintaa kyseisestä tekstistä (Mäkinen 2003:

410 sit. Oittinen 2000a). Ensimmäisen esteettisen kokemuksen tuottajaa kun ei niin vain heitetäkään

laidan yli. Esimerkiksi Nikolai Tšukovski käänsi venäjäksi vuonna 1935 Robert Stevensonin

Aarresaaren (1883). Tšukovskin käännöstä ovat eri sukupolvet lukeneet nyt yli kuusikymmentä vuotta.
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Käännös on kanonisoitunut ja pysynyt sellaisena, vaikka myöhemmin on käynyt ilmi, että se sisältää yli

150 virhettä, joista useimmat liittyvät merenkäynnin termistöön. Kääntäjä ja matruusi Lev Skrjagin on

Internet-artikkelissaan listannut esimerkkejä näistä virheistä4.

3.2 Klassikkojen uudiskäännöksiä

3.2.1 Kristikunnan käännetyin kirja

Raamattu on esimerkki teoksesta, joka on käännöstensä kautta puhutellut ihmisiä kahden tuhannen

vuoden ajan. Mistään muusta kirjasta – siis sen käännöksistä ja tulkinnoista – ei myöskään ole riidelty,

jopa sodittu yhtä paljon. Kristikunta on kuitenkin aina tarvinnut uusia käännöksiä, jotta jumalan sana

koskettaisi uusia sukupolvia. Mikael Agricolan Uusi testamentti puhuttelisi harvaa nykylukijaa:

(1) 1 Site heicko uskosa coriatka

ia elkette pahoittaco Omatundo.

2 Yxi uskopi ette hen machta

caikinaista söödhe waan se

ioca heicko ombi

hen söpi Caalia

(Mikael Agricola, Uusi testamentti 1548, Room. 14:1,2)

(2) 1 Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka

on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään

mielipiteistä.

2 Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta

heikkouskoinen syö vain kasviksia.

(Uusi kirkkoraamattu 1992, Room. 14:1,2)

Se, mikä 2000-luvulla vaikuttaa arkaistiselta, onkin aikanaan ollut kohderyhmän huomioon ottavaa:

4  http://www.gigatran.ru/node/39

http://www.gigatran.ru/node/39
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Raamatunsuomennoksensa Agricola laati ilman varsinaisia esikuvia, sillä suomea oli tätä

ennen kirjoitettu vähän. Agricola pani Raamatun henkilöt käyttämään Varsinais-Suomessa

tavallista puhekieltä. (Toivanen, Suomalaisen Raamatun vaiheita).5

Raamatunkäännöskomitean sihteeri, dosentti Aarne Toivanen motivoi Uuden kirkkoraamatun

käännösstrategiaa lukijapainotteisuudella. Hän kuvaa uutta käännöstä siirtymisenä

alkutekstikeskeisyydestä uuteen aikaan. Vuonna 1998 rovasti ja heprean kielen asiantuntija Risto

Santala kritisoi uutta käännöstä kokonaisen kirjan verran.6

3.2.2 Kaksikymmentä Alicea

Harvoja teoksia käännetään useammin kuin kerran. Jotkin teokset kuitenkin puhuttelevat niin paljon,

että kustantamot, kääntäjät ja lukijat tahtovat palata niihin. Uudet käännökset voivat tällöin olla

kieliasultaan ajanmukaistettuja tai ne ovat tarkoitettuja toisille kohderyhmille kuin edelliset käännökset.

Alice’s Adventures in Wonderland on Venäjällä käännetty lukuisia kertoja. Tunnetuimpia ovat

Nabokovin (1923) kotouttava käännös, jossa Alice on Anja, Nina Demurovan (1967) alkutekstin

lähellä pysyttelevä käännös ja Boris Zahoderin (Pioner-lehti, 1971–72) mukaelma. Uusin käännös on

Natalja Vjazovan vuodelta 2010. (Kasjul’kina, 2012).

Muita kääntäjiä ovat olleet ainakin Aleksandra Roždestvenskaja (lastenlehti Zaduševnoje slovo, 1908–

09); anonyymi Zolotoje detstvo -lehden kääntäjä vuodelta 1913, jonka suurella todennäköisyydellä

arvellaan olevan Anton Tšhehovin veli Mihail Tšhehov; Anatoli D’Aktil (1923); Aleksandra Olenitša-

Gnenenko (1940) ja Aleksandr Tšterbakov (1969). (Kasjul’kina, 2012).

Uudelleenkertojia ovat olleet muun muassa Vladimir Orel (1980), Leonid Jahnin (1991), Irina

Tokmakova (2000) ja Dinara Seliverstova (2010). (Kasjul’kina, 2012).

Nina Demurova on kirjoittanut laajan ja seikkaperäisen, Internetissä julkaistun artikkelin

käännöstyöstään ja -ratkaisuistaan. Hän muun muassa selittää, mihin alkuperäiset runoparodiat

viittaavat ja miten sanaleikit rakentuvat englanniksi, ja esittää omat ratkaisunsa näiden rinnalla.

Demurovan käännöksestä on olemassa myös laitos, johon on liitetty yhdysvaltalaisen matemaatikon ja

5  http://web.me.com/challenger/Sivusto/Aarne_Toivanen__Suomalaisen_Raamatun_vaiheita.html
6  http://www.kotisatamankauppa.fi/index.php?sid=30003&tuoteid=1523

http://web.me.com/challenger/Sivusto/Aarne_Toivanen__Suomalaisen_Raamatun_vaiheita.html
http://www.kotisatamankauppa.fi/index.php?sid=30003&tuoteid=1523
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Carrolin tuntijan Martin Gardnerin selittäviä alaviitteitä historiasta, kirjallisuudesta ja lentävistä

lauseista.7

Venäläinen Alice, Alisa, on hyvä esimerkki siitä, kuinka alkuperäinen klassikko on kuin loppumaton

kaivo, mistä kääntäjät ja lukijat voivat ammentaa. Demurovan artikkelin päätössanoin:

”Aloita alusta ja jatka, kunnes pääset loppuun. Kun pääset, lopeta!” Ajoittain on vaikea

noudattaa tätä Herttakuninkaan niin hyvin muotoiltua periaatetta. Siksi, että paljon vielä voisi

(ja pitäisi) sanoa, ja koska loppu ei vieläkään ole näkyvillä…

Venäläinen Alisa elää ja jatkaa varmasti yhä eloaan, syntyen yhä uudelleen ja uudelleen sen

mukana miten näkemyksemme englanninkielisestä kirjallisuudesta, lapsista, omasta

kielestämme ja tieteestämme kehittyy. Siksi siis laitamme tähän pisteen, vaikka loppu on vielä

kaukana. (Demurova 1991).

Demurova uskoo siis yhä uusien Alice-käännösten ja adaptaatioiden ilmestyvän, vaikka niitä on

olemassa jo ainakin parikymmentä.

3.3 Kääntäminen uudelleenkirjoittamisena

Kaksikymmentä eri Alicea tuntuu paljolta, jos ymmärrämme kääntämisen suppeasti ainoastaan lähde-

ja kohdetekstin vastaavuuden tavoitteluksi. Eugene A. Nidan dynaaminen ekvivalenssi kuvaa tätä

käsitystapaa (Oittinen 2000b: 267). Lähtökielisen tekstin ja kohdekielisen tekstin vaikutus täytyi olla

vastaava: jos lähtökielinen lukija jossakin kohtaa itki tai nauroi, vaikutuksen piti olla samanlainen myös

kohdekielisiin lukijoihin (Oittinen 2000b: 268). Hans J. Vermeerin skopos-teoria 70-luvulla keskittyi

kuitenkin käännöksen vaikutuksiin ja tarkoituksiin. Alettiin ajatella, että käännöksillä on jokin tehtävä,

joka niiden pitäisi täyttää (Oittinen 2000b: 268). Huomio siirtyi tällöin alkutekstistä kohdetekstiin,

kohdekielen lukijoihin. Kun lähtö- ja kohdetekstin saavuttamattomasta ’samuuden’ tavoittelusta näin

luovuttiin, syntyi manipulatiivinen koulukunta.  Manipulaatioteoriassa kohdeteksti on itsenäinen

kokonaisuus, jolla on myös itsenäinen paikkansa kohdekielisessä kirjallisuudessa (Aaltonen 2000:

389). Lähtötekstin manipuloinnilla on tietty tarkoitus, pyrkimys tehdä se hyväksytyksi (termi Tourylta,

7  http://hobbitaniya.ru/carroll/carroll1.php

http://hobbitaniya.ru/carroll/carroll1.php
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1995) ja norminmukaiseksi kohdekulttuurissa. Manipulaatioteorian näkökulmasta virheellinenkään

käännös ei siis ole ”huono”. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus määritellä aikojen ja käsitysten mukana

muuttuvaa laatua vaan tarkastella niitä olosuhteita, joissa käännös on syntynyt, julkaistu ja

vastaanotettu (Aaltonen 2000: 395). On hedelmällisempää tutkia, miksi kohdeteksti on sellainen kuin se

on. Kiinnostavia kysymyksiä ovat, mistä kulttuurista lähtöteksti on peräisin, kuka sen valitsi ja käänsi,

mihin tarkoitukseen ja kenelle, millä käännösstrategialla, julkaistiinko teksti ja mikä oli aikalaisarvio

eli vastaanotto (Aaltonen 2000: 395).

Oittinen puhuu kääntämisestä uudelleenkirjoittamisena, sillä kaikki tulkinnat ovat ainutkertaisia. Sen

lisäksi, että ne tapahtuvat aina yksilöllisessä ajassa ja paikassa (Oittinen 2000b: 269), ne tekee

yksilöllinen ihminen, joka ymmärtää ja tulkitsee lähtötekstiä omista ainutkertaisista lähtökohdistaan.

Tästä näkökulmasta niin kutsuttu sanasanainen kääntäminen tai edes tarkka kääntäminen ei ole

inhimillisesti edes mahdollista (Oittinen 2000b: 283).

3.4 Anthony Pymin binaariset ja ei-binaariset virheet käännöksissä

Tutkija Anthony Pym on luonut käsitteet binaarinen ja ei-binaarinen virhe (sit. Vuonokari 2008: 26–27,

Pym 1992) käännösopiskelijoiden käännösratkaisujen arvioinnin avuksi. Hän jakaa virheet kahteen

kategoriaan, binaarisiin ja ei-binaarisiin. Binaariset virheet ovat selvästi väärin, ne syntyvät tilanteessa,

jossa kääntäjä ei ymmärrä lähdetekstiä. Kääntäjällä ei tällöin ole riittävää kääntäjäkompetenssia, eikä

näistä tapauksista tarvitse Pymin mukaan käännöskurssin opetustilanteessa kovin kauan keskustella

(sit. Vuonokari 2008: 27, Pym 1992: 282, 284–286). Tuskin kukaan teoreetikoista ja lukijoista on eri

mieltä siinä, että kääntäjän tulee ymmärtää lähtötekstiä (Vuonokari 2008: 26).

Toinen ryhmä, ei-binaariset virheet, on mielenkiintoisempi. Tällöin kääntäjällä on mahdollisuus tuottaa

lähdetekstistä eri vaihtoehtoja kohdetekstiksi ja taito valita yksi vaihtoehdoista nopeasti ja perustellun

varmasti (sit. Vuonokari 2008: 27, Pym 1992: 282, Pym 2003: 489). Ei-binaarit ratkaisut voivat olla

jossain mielessä ongelmallisia, mutta ne eivät ole vääriä. Ei-binaarisissa tapauksissa oikeita vastauksia

on useita.

Tuulikki Vuonokari on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut ruututekstikäännöksistä käytävää

keskustelua. Aineisto on kerätty Internetfoorumeiden anonyymeilta kommentoijilta ja keskustelu on

niissä virinnyt lähinnä virheistä tai keskustelijoiden virheinä tai huonoina valintoina pitämistä
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käännösratkaisuista. Vuonokarin aineistossa kirjoittajat esittivät binaarisen ja ei-binaarisen virheen

ajatuksen puhumalla mm. ”ilmiselvistä, täysin vääristä virheistä” (binaarinen) ja sitten ”surkeista

käännöksistä” (ei-binaarinen). Keskustelijat jaottelivat virheet joko varsinaisiin tai muihin siis

henkilökohtaisen makunsa vastaisiin ratkaisuihin, mikä kävi pitkälti yksiin Pymin jaottelun kanssa

(Vuonokari 2008: 28).

Aineistossani on samoja piirteitä Vuonokarin tekemien huomioiden kanssa. Kääntäjän valitsema

ratkaisu muiden samankaltaisten ratkaisujen joukosta voi lukijasta tuntua virheeltä. Suurimpana erona

oman aineistoni ja Vuonokarin aineiston kohdalla on, että Uspenskia arvioivat kommentoijat eivät osaa

lähtökieltä toisin kuin suuri osa suomalaisista ruututekstien kommentoijista osaa englantia. Tämä ei,

yllättävää kyllä, estä aineistoni kirjoittajia osoittamasta ”virheitä”. Näistä esitän esimerkkejä aineiston

analysoinnissa.

5 TAUSTAA KARLSSONIN ERI VENÄJÄNNÖKSISTÄ

5.1 Karlssonin kolme eri käännöstä

Lindgrenin Karlsson på taket on käännetty venäjäksi kolme kertaa. Venäjänkielinen lukijakunta löysi

Lindgrenin Liliana Lunginan käännösten kautta. Hänen Karlsson-käännöksensä vuonna 1957 oli

ensimmäinen venäjännös Lindgrenin tuotannosta (sit. Samuelsson 2008: 1, Maeots 2004: 19–24).

Vuonna 1997 Ljudmila Braude ja Nadežda Beljakova käänsivät Karlssonin uudelleen. Uspenskin

vuoden 2008 käännös on viimeisin versio Karlssonista.

Liliana Lungina on Venäjällä tunnettu kirjallisuuden kääntäjä. Karlssonin lisäksi hän on kääntänyt

muun muassa muita Lindgrenin teoksia sekä Ibsenin ja Strindbergin näytelmiä. Hänestä on vuonna

2009 ilmestynyt dokumenttielokuva . Valmis elokuva makasi tv-

kanavien hyllyillä yksitoista vuotta ennen tv-ensi-iltaansa ja se esitettiin vasta Lunginan kuoltua.8

Elokuvaan perustui myös suosiota saavuttanut kirja . ,

.

8  http://grani.ru/Society/Media/Television/m.182029.html

http://grani.ru/Society/Media/Television/m.182029.html


14

Lunginan käännökset ovat olleet pohja neuvostoliittolaisille Karlsson-animaatioiden käsikirjoituksille.

Ensimmäinen animaatio oli nimeltään  (1968), toinen  (1970).

Animaatioissa on Lunginan luomia hokemia, kuten ” ” (Lugn, bara

lugn) ja ” , ” (Det är en världslig sak).

5.2 Samuelssonin vertaileva käännöstutkimus:  Lungina, Braude ja Beljakova

Göteborgin yliopistossa Olesya Samuelsson on kandidaatintutkielmassaan vertaillut tyylin ja sanaston

kannalta Lunginan sekä Brauden ja Beljakovan käännöstä Lindgrenin lähdetekstiin. Staffan Skott on

vuonna 1977 kiinnittänyt huomiota Lunginan käännösten adekvaattisuuteen (Skott 1977). Lindgrenin

puhekielisestä tyylistä hän toteaa: ”Astrid Lindgren ei olisi voinut itsekään kirjoittaa venäjäksi kuten

Astrid Lindgren. Hänen kielensä ei ole lähellä puhekieltä, se on läpikotaisin puhdasta ja aitoa

puhekieltä, joskin harvinaisen ilmeikästä ja harkittua. Venäjäksi ei kuitenkaan kirjoiteta sillä tavoin.

Neuvostoliitossa hallitsee huolletun kirjakielen diktatuuri. Slangi ja puhekieli voivat esiintyä

kirjansivuilla korkeintaan poikkeuksena” (Skott 1977: 84–85).

Samuelssonin vertailussa on esimerkkejä siirroista, poisjätöistä ja lisäyksistä. Lisäksi hän kiinnittää

huomiota sanaston rekisteriin ja reaalioihin.

Yhdessä esimerkissä Samuelsson (2008: 13) osoittaa, miten Lungina ei ole, kuten ei Braude tai

Beljakovakaan, yrittänyt välittää Lindgrenin Karlssonille luomaa ”ei-kieliopillista” puhetyyliä.

Karlssonin puheessa olisi voinut olla sanaleikkejä ja kömmähdyksiä myös venäjäksi. Karlsson on

seuraavassa esimerkissä todennäköisesti tarkoittanut sanoa ”väldigt vackra tavlor”, ”hyvin kauniita

tauluja” väkivaltaisen, vådligt sijaan. Tässä kohdin kääntäjän, joka pyrkii ekvivalenssiin, vastaavaan

käännökseen, olisi pitänyt keksiä jokin korvaava, koominen venäjänkielinen ilmaisu. (Samuelsson

2008: 13).

(3) ”Vackra tavlor”, sa han. ”Vådligt vackra tavlor! Fast kanske inte fullt så vackra som mina”

(4) – ,- .- ! , ,

,  [L].

(5) !- .- , ! , 

,  [B&B].

Uspenskikaan ei ole onnistunut välittämään Karlssonin kielen solmuun menemistä:
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(6) - , - . - ! , , 

,  [U].

Samuelsson toteaa pohdiskeluissaan, että jokaisella kääntäjällä on oikeus tulkintaansa ja luovaan

työskentelyyn. Hänen johtopäätöksensä ovat seuraavia: Lunginalla on ei-adekvaatteja

käännösratkaisuja, jotka voidaan luokitella virheiksi tai kääntäjän omiksi keksinnöiksi. Joidenkin

lekseemien kohdalla Lungina käyttää alkuperäisten sanojen sijaan neuvostolapsen sanastoa, jolloin

tarkoitus on ollut kotouttaa tekstiä.  Lungina kääntää usein myös vapaasti, mikä johtaa semanttisiin

vääristymiin. Sen sijaan Brauden ja Beljakovan versiossa voi huomata pyrkimyksen lähentää käännöstä

alkuperäiseen niin tarkoitteiden kuin tyylillisten seikkojenkin osalta. (Samuelsson 2008: 32–33).

5.3 Nadežda Zorikhina Nilsson:  Uspenskin ja Lindgrenin Karlssonin vertailu

Göteborgin yliopiston lehtori, tohtori Nadežda Zorikhina Nilsson piti elokuussa 2010 Pohjoismaisessa

slavistikongressissa Tampereella mielenkiintoisen esitelmän Uspenskin Karlssonista. Zorikhina Nilsson

käyttää teoreettisena pohjana vertailulleen Fedorovin (sit. Zorikhina Nilsson 2010, Fedorov 2002: 173)

adekvaattia, vastaavaa käännöstä, jossa käännös on toisinto alkuperäisestä tekstistä. Tyhjentävä,

täysimääräinen toisinto eli adekvaatti käännös tarkoittaa siis alkuperäisen tekstin ajatusten sisällön

kattavaa siirtoa ja tyylillistä ja funktionaalista vastaavuutta. Zorikhina Nilsson kiinnittää esitelmässään

huomion ennen kaikkea tyylillisiin seikkoihin, joista hän nostaa esille erilaisia esimerkkejä.

Aluksi Zorikhina Nilsson nimeää Uspenskin kielenkäytön ominaispiirteitä. Ensimmäinen piirre on

ilmeikäs, puheenomainen tyyli, jossa on myös alatyylin vivahteita. Toinen piirre on suuri määrä jonkin

asian uudelleennimeämisiä ja kolmas uusien sanojen keksiminen. Kaikki nämä piirteet toistuvat myös

Karlssonin kääntämisessä.

Lindgrenin tyyliä leimaa ennen kaikkea puhekielisyys. Niinpä Zorikhina Nilsson ottaa vertailunsa

lähtökohdaksi Uspenskin käännösstrategian, puhekielen käyttämisen. Hän ei ota kantaa, onko näin

syntynyt teos sopiva lapsille. Zorikhina Nilssonin esitelmän viimeinen dia (jossa hän lainaa pohdintaa

Anna Carlssonin artikkelista) tahtonee sanoa, että Uspenskin inhottava Karlsson ei olekaan niin

kaukana Karlssonista, jonka Lindgren loi.



16

Vad är egentligen Karlsson på taket för en figur? Kanske en manifestation av vårt

undermedvetna – en trickstergestalt med uppdrag att ifrågasätta samhällets normer? Det är

verkligen ingen rakt igenom trevlig sagoprins Lillebror Svantesson får in i sin barnkammare.

(Carlsson 1997: 85).

(Millainen hahmo Karlsson oikeastaan on? Ehkä alitajuntamme ilmentymä – metkuilija, jonka

tehtävä on asettaa yhteiskuntanormit kyseenalaisiksi? Ketään suoranaisen mukavaa satuprinssiä

Pikkuveli ei lastenhuoneeseensa saanut.)

5.3.1 Esimerkkejä Lunginan ja Uspenskin tyylikeinoista

Alla muutama monista kääntäjien ratkaisuista, joita Zorikhina Nilsson on poiminut ja lajitellut

Lunginan ja Uspenskin käännöksistä.

Lunginan neutralisoiva kääntäminen

Zorikhina Nilsson demonstroi, miten Lungina kääntää neutraalisti ja tasoitellen. Kohdeteksti ei ole

silloin tyylillisesti vastaavaa lähdetekstin kanssa:

(7) "Hur i alla sina dar har du då fått en så befängd idé i skallen?"

? (Uspenski) Suom.  hullu idea.

? (Lungina) Suom. hassu ajatus.

(8) sån där smörja som tidningarna skriver

... (Uspenski) Suom. tyypillistä lehtien

valehtelua niin, että korvat heiluvat.

 (Lungina) Suom. tavallinen uutisankka.

(9) "Ja, jag är sjuk", sa farbror Julius tungt. "Jag måste vara sjuk ... försvinn du", sa han till

Lillebror.

- , , - . – , . ! – 

 (Uspenski) Suom. katoa/häviä/häivy.

- , , - . – , ... , 

,  (Lungina). Suom. mene pois.
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Uspenskin emotionaalisten piirteiden voimistaminen

Kun Lungina tasoittelee, Uspenski sen sijaan voi lisätä tunnetta tekstiin.

(10) "Vad lagar du för kolijox i dag", frågade han. (pöperö, suom. Kristiina Rikman).

- ? –  (Uspenski). Suom. Mitä myrkkyä

valmistat tänään?, kysyi hän.

- ? – . (Lungina). Suom. Mitä kokkailet?, kysyi hän.

Uspenskin tyylin aleneminen:

(11) "Bråka inte, Karlsson", sa Lillebror.

, , -  (Uspenski). Suom. älä ota ylikierroksia.

- , -  (Lungina). Suom. lopeta.

Uspenski käyttää myös slangia:

(12) Jag känner mej upplagd för lite skoj.

- , .9

(13) och då hade Gunilla skrattat och sagt att Karlsson var en inbillning och ett påhitt. Och Krister

hade hållit med henne…

(14) ,  – , 
10, 

(15) Uspenskin käyttämät sanat  ja (siistiä, huippua) ovat nuorison puhekieltä.

Uspenskin asioiden uudelleennimeäminen toistolla

Uudelleennimeäminen tarkoittaa tässä jo aiemmin nimetyn denotaatin nimeämistä.

(16) så kommer det en väldigt modig och stark och lagom tjock hjälte och räddar dej.”

, , , 

9 , olla passissa esim. ryöstön aikana. Myös tarkoitteena ’sekasorto’, mylläkkä’.
10 sl. – narkoottisten aineiden aiheuttama hallusinaatio
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, , , ! Suom.

jättiläinen, titaani, supermies, sankari.

Uspenskin ekspressiivinen nimeäminen

Valitaan nimitys, jossa heijastuu puhujan asenne puheenaolevaan kohteeseen. Tämä on merkittävä

taiteellisen ilmaisun keino.

(17) Det som hade väckt honom var ett ovanligt och hemskt läte ute från köket. Fröken Bock gick

där och sjöng för full hals. Det hade Lillebror aldrig hört henne göra förut och han hoppades

verkligen att hon skulle sluta med det, för det lät inte bra.

, ,  (Suom. epätavallinen, outo,

todella älytön ääni), . , 

. , ,

, , , . Suom.

se oli painajaismaista, kammottavaa, hullua moottorisahan ujellusta.

Uspenskin uusien sanojen keksiminen

Zorikhina–Nilsson esittää seuraavissa esimerkeissä, että Uspenski keksisi uusia sanoja. Esimerkkien

sanat ovat kuitenkin ensimmäisessä tapauksessa johdannainen ja seuraavassa jo olemassa oleva sana.

(18) (1) "Jag filurar olika åt olika folk förstås. Aldrig samma filurea två gånger. Världens bästa

filurare, gissa vem det är!”

- , . .

, !

(2) Men då hävde fröken Bock upp ett av sina rysansvärdaste skratt.

.

Uspenskin reaalioiden korvaaminen toisilla

(19) Upptill pryddes tornet av något som tydligen skulle föreställa en kupol. Det var en liten rund

köttbulle.

, , , . 

. Suom. kotletti.
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5.4 Lastenkirjailija Eduard Uspenskin haastattelu

Tapasin Eduard Nikolajevitš Uspenskin Tampereella huhtikuun lopussa vuonna 2011 sen jälkeen kun

hän oli esiintynyt Tampereen kaupunginkirjastossa. Meillä oli rajallisesti aikaa keskustella hänen

käännöksensä vastaanotosta, mutta tiedot, joita kirjailija antoi, olivat erittäin mielenkiintoisia ja toivat

Karlssonin tarinaan uusia näkökulmia.

Ensimmäinen yllätys oli Lindgrenin perikunnan pyyntö, ettei uudesta Karlssonista enää otettaisi

painoksia. Uspenski kertoo haastattelussa:

(--) Ja heille uskoteltiin, että [Uspenski] on tehnyt huonon käännöksen. Että kirjailijana voikin

menetellä, mutta kääntäjänä hän ei ole mistään kotoisin. Tästä syystä sisko, tai kuka nyt

perikuntaa onkaan, kirjoitti kustantamolle, jotta tämän version julkaiseminen lopetettaisiin.

Kustantamo vastasi, että käännös oli tehty erittäin hyvin, Brauden väitteet olivat täysin vääriä,

osoitettiin esimerkkejä, joissa Braude oli väärässä. Hän kirjoitti useasti, että eksyn liian kauas,

käännän liian rohkeasti, mutta toisinaan syytti minua siitä, että käännän liian kirjaimellisesti,

että käytän liian usein ruotsalaisia kielikuvia. Tein tarkoituksella niin, koska kirjahan on

käännös, ja pitäisi tuntua, että se on käännetty toisesta kielestä.(--) Ja, etteivät aio lukea enää

yhtäkään kirjettä, että enää ei tarvitse julkaista. Siksi kirjaa pidetään tällä hetkellä

harvinaisuutena. (liite 1)

Työtavoistaan, raakakäännöksestä ja muiden käännöksistä Uspenski kertoo seuraavaa:

Kun minulle ehdotettiin käännöksen tekemistä, sanoin: ”Älkää antako minulle

ammattikääntäjätärtä, antakaa teos jollekulle opiskelijatytölle, joka on juuri aloittanut venäjän

opinnot. Olkoonkin, että hän kääntää rumasti. Hän kääntää paremmin kuin ammattilainen.” Ja

niin hän käänsikin, teki paljon kommentteja ja selityksiä. Hän pelkäsi, etten ymmärtäisi jotain ja

sen vuoksi minulla oli mukavat oltavat. Sain tietää kaiken erilaisista puistoista, miten ne eroavat

muista puistoista ja miksi jokin laiva on nimetty tällä tavalla eikä toisella tavalla. Aluksi luin

tätä versiota, käännän pätkän ja luen, otan Lunginan version, luen Braudea, luen Beljakovaa ja

yritän päästä sisään ytimeen. Parasta ja tarkinta oli Lunginalla, mutta ajat ovat muuttuneet,

tempo on nyt erilainen. Hän käänsi bolševikkien aikaan, jolloin kaikki kehittyi hitaasti, jolloin
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monista asioista ei saanut puhua, mutta kirjantekijä on kuin jännitetty jousi, hänen temponsa on

erilainen kuin Lunginan.

Uspenski puhuu yhdestä raakakääntäjästä, vaikka kulttuuritoimittaja Vadim Nesterov 11 nimeääkin Alla

Rustedin ja Julia Smirnovin kääntäjiksi, joille Uspenski on osoittanut kiitoksensa.

Uspenski oli ymmärrettävästä syystä pahoillaan käännöksensä kohtalosta. Hän oli sitä mieltä, että

Lindgrenin perikunta ja kriitikot teilauksellaan olivat estäneet uuden Karlssonin ja innokkaiden

lukijoiden vieläkin laajemman kohtaamisen. Hän vaikutti hyvin varmalta siitä, että lukijat olivat

kuitenkin pitäneet käännöksestä. Hän näytti saavuttaneen itselleen asettamat päämäärät.

Vastaaja: Lunginan käännös on ehdottomasti hyvä. Mutta se on nimenomaan käännös, joka

usein on sananmukainen ja josta on hävinnyt joitain tunteenpurkauksia, vihjeitä, jotka minä

kirjailijana, en kääntäjänä, huomaan. Ylipäätään siksi olen sitä mieltä, että tein paremmin (--)

Aluksi ihmiset olivat hämmästyneitä, että olin kääntänyt, sitten he alkoivat lukea ja kirja

laukkasikin eteenpäin, se on nopea, helppolukuinen ja se saavutti suurta menestystä. Nyt sitä ei

enää julkaista, koska perikunta protestoi, mutta ehkä teidän avullanne horjutamme tätä kantaa.

(--)

Haastattelija: Oliko joku kriitikko uuden Karlssonin puolella?

V: Ei, ei, ei.

H: Ei yksikään?

V: Sivuutan kritiikin täysin.

H: Selvä. Sanoitte, että on olemassa kolme painosta ja jokaisen painosmäärä oli 10 000 kirjaa?

Niinhän tarkoititte?(--)

V: Kyllä kyllä.(--)Kävelimme äsken kadulla, kun luoksemme tuli nainen ja pyysi allekirjoitusta;

”Minulla on kirja”, ”Mistä saitte sen?”, ”Tilasin Internetistä.”

11  http://www.gazeta.ru/culture/2008/02/12/a_2633898.shtml

http://www.gazeta.ru/culture/2008/02/12/a_2633898.shtml


21

Selvisi, että tämä suomenvenäläinen nainen oli ostanut kappaleensa helsinkiläisestä Ruslaniasta.

Uspenski oli kiinnostunut kirjan alkuperästä, sillä hänellehän on ilmoitettu, ettei uusia painoksia enää

oteta.

Kirjaa on tätä kirjoittaessani helmikuussa 2012 yhä Ruslanian varastossa ja kaupasta kerrotaan, että

kaikkiaan Uspenskin Karlssonia on myyty kolmessa vuodessa 40 kappaletta. Itse en ollut kirjaa

löytänyt Pietarin Bukvojedistä tai Dom Knigistä, uusi Karlsson oli kummassakin ollut loppuunmyyty.

Kuitenkin pari kuukautta haastattelun jälkeen, kesällä 2011, petroskoilainen kirjakauppa tarjoili isoa

kasaa Uspenskin Karlssonia myyntipöydällään, josta nappasin oman kappaleeni. Etulehdillä kerrotaan

kirjan olevan ensimmäisestä painoksesta. Onko kyse vain siitä, että joillain paikkakunnilla on tilattu

varastoihin Uspenskin Karlssonia vai onko teoksesta otettu tai otetaanko yhä uusia painoksia? Jos

jälkimmäinen pitää paikkansa, Uspenskin arvio kirjan suosiosta lukijoiden keskuudessa ei olisi

perusteeton; uudet painokset tarkoittavat, että kirja menee yhä kaupaksi. Tosin, eihän pelkkä ostopäätös

vielä kerro, pitikö ostaja kirjasta sen luettuaan.

6 TUTKIMUSAINEISTON ESITTELY JA ANALYSOINTI

6.1 Drugoin blogipäivitys

Tutkielmani aineisto on bloggaaja drugoin (tästedes kirjoitan nimimerkin isolla alkukirjaimella

luettavuuden vuoksi) blogipäivitys ”Uudesta Karlsonista” ( 12) ja siihen tehdyt yli 700

kommenttia. Blogosfäärissä on runsaasti Uspenskin Karlssonia käsitteleviä päivityksiä. Valitsin

Drugoin blogin aineistoksi, koska bloggaaja ei siteeraa muita vaan tekee omia huomioita. Valintaan

vaikutti myös se, että kommenttien määrä oli niin valtaisa.

Drugoin päivitykseen on skannattu Uspenskin käännöksestä kolme ensimmäistä sivua. Lunginan

käännöstä on siteerattu sieltä täältä ensimmäisten sivujen kohdilta sen mukaan, mitä sanavalintoja

bloggaaja on käsitellyt. Päivityksestä ei käy selville, onko bloggaaja lukenut Uspenskin teoksen

kokonaan vai onko käsitys käännöksestä muodostunut vain näiden ensimmäisten sivujen pohjalta.

12  http://drugoi.livejournal.com/2499855.html (katsottu 18.1.2012)

http://drugoi.livejournal.com/2499855.html
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Drugoi syyttää Eduard Uspenskia toisaalta Lunginan käännöksen plagioinnista, toisaalta kirjailijan

omia, Lunginasta eroavia ratkaisuja kritisoidaan. Käännössitaattien lukemisen jälkeen voi huomata,

kuinka lauserakenne ja sanavalinnat ovat kääntäjillä erilaisia, mikä tekee bloggaajan syytökset

plagioinnista oudoiksi. Alkuperäistä tekstiä drugoi ei ole ottanut vertailuun mukaan ja voi kai olettaa,

ettei hän osaa ruotsia. Bloggaaja on tietoinen Uspenskin valitsemasta käännösstrategiasta ja on

linkittänyt päivitykseensä linkin kirjailijan Rossiiskaja gazetalle antamaan haastatteluun.

Suoraan sanoen kirjailija Uspenski ei uudelleenkerro Astrid Lindgrenin kirjaa, vaan Lilianna

Zinovjevna Lunginan käännöstä. Kuitenkin Lunginan nimi puuttuu teoksen tiedoista ja

Uspenski itse sanoo, että käännös on hänen omansa:

”Asetin itselleni tavoitteen tehdä käännöksestä mahdollisimman rohkean. Se ei tarkoita, että

muuttaisin juonta. Vain kielestä tulee nykyaikaisempaa.”(Hyperlinkki Rossiiskaja gazetan

haastatteluun)

Nykyaikaiseen kieleen näemmä lukeutuu outo sana " ", jonka kirjailija esittelee oman

(Drugoin kursiivi) teoksensa ensimmäisellä sivulla.

Drugoi moittii Uspenskin käännösratkaisuja lähinnä sanavalintojen tasolla. Samaan aikaan kun

kirjailijaa syytetään plagioinnista, bloggaajaa häiritsevät kuitenkin kääntäjien erilaiset ratkaisut:

Tässä johtaja (Lunginan ) on muuttunut opetusministeriön päälliköksi (Uspenskin

), Karlson ei enää polta piippuaan (Uspenskin

poisjättö) ja tekstiin on ilmaantunut jonkinlaisia ”kattoihmisiä” ) ja

”lentäväisiä” ). Kokonaisuudessaan teksti paisuu liikaa ja menettää

ytimekkyyttään.

Päähenkilö Lillebror on kaikissa edellisissä käännöksissä ja piirroselokuvassa ollut , Uspenski

käyttää hänestä uutta nimeä . Drugoi pitää uudelleennimeämisen motiivia epäselvänä – ja siis

käännösratkaisua kehnona, vaikka ristiriitaisesti myöntääkin uuden nimen vastaavan eniten ruotsalaista

Lillebror-nimeä. Lopuksi Drugoi esittää kysymyksen:

Miksi hienosta käännöksestä, jonka parissa sukupolvi lukijoita on kasvanut, on pitänyt tehdä

huonompi versio? Periaatteella ”kehnoa, mutta onpahan omaa”? En usko, että kirjailijalla,
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joka on ominut toisten keksimän Tšeburashkan hahmon, on taloudellisia ongelmia. Eikä Eduard

Nikolajevitšilla ole itseilmaisunkaan kanssa mitään ongelmia. Joten mikä on syy [uudelleen

kääntämiselle]?

Tšeburashkan eli suomeksi Muksiksen maininnalla Drugoi viittaa tilanteeseen, jossa Uspenskin kirjasta

tuli hitti animaatioelokuvan ilmestymisen jälkeen. Animaatiohahmon olivat luoneet animaattorit, mutta

Uspenskin oli alun perin keksinyt hahmon kirjaansa ja hänellä oli hahmoon siis tekijänoikeus.

Drugoin blogipäivityksen analysointia

Drugoin päivitys on subjektiivinen, mikä blogeille onkin luonteenomaista. Uspenskin käännöksestä ei

nosteta esiin mitään ansioita. Bloggaaja ihmettelee vilpittömästi, miksi Lunginan käännöksen

olemassaollessa on päätetty kääntää Karlsson uudestaan. Hän ei päivityshetkellä siis näytä olevan

tietoinen Brauden ja Beljakovan versiosta. Drugoi on selvästi muodostanut suhteensa Karlssoniin

Lunginan käännöksen kautta, eikä näe, miksi tulevat sukupolvet tahtoisivat tehdä toisin. Niinpä

Uspenski joutuukin suorastaan riepottelun kohteeksi. Drugoin esimerkiksi kritisoi päähenkilön uutta

nimeä. Lillebror tarkoittaa pikkuveljeä, eli Uspenskin  on sinällään oikein, mutta kun esteettinen

ensikokemus on saatu -pojan kanssa, ei Drugoi hyväksy muita vaihtoehtoja.

Jo mainittujen plagiointisyytteiden kirvoittajaa on hankalampi päätellä.  Uudelleenkertomus, ,

antaa kenties syyn odottaa rakenteeltaan erilaista teosta, esimerkiksi lyhennettyä. Uspenskin keksimät

uudissanat eivät saa kannatusta, sillä Drugoin mielestä oikea ja hyvä kieli lapsille ei ole liian

puhekielimäistä. Myöhemmin viestiketjussa Drugoi tarkentaa kantaansa, jossa ”lapsille pitäisi puhua

vanhan kirjan normaalia venäjää”:

. ,

. (2008-01-30 13:20)6.2.

Aineistona Drugoin saamat kommentit olivat haastava, mutta mielenkiintoinen työmaa. Yritin ensin

luoda vierailijoiden esittämistä kannoista ja ajatuksista taulukkoa, joka olisi nostanut työn arvoa ja

luotettavuutta tulosten vertailukelpoisuudella. Huomasin kuitenkin jo muutaman kymmenen

kommentin analysoinnin ja taulukkoon sijoittamisen jälkeen, ettei tällainen lähestymistapa olisi kovin

kiitollinen. Ihmiset ottivat kantaa mitä erilaisimpiin asioihin, joka paisutti taulukoitavien ”teesien”
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määrää. Päänvaivaa tuottivat myös monitulkintaiset, joskus vain parin sanan mittaiset kommentit,

joiden tarkoituksesta oli hankala olla varma.

Koska kvantitatiivinen metodi ei näin ollen olisi ollut mielekäs, siirryin lajittelemaan yleisimpiä

keskustelunaiheita ja poimimaan niihin esimerkkikommentteja.  Kuten jo mainitsin, useat kommentit

olivat ytimekkäitä kauheaa ( ) -tyyppisiä kommentteja. Jotkut vierailijoista käyttivät

yksinkertaisesti ”+1” -viestiä osoittamaan, että ovat edellisen kanssa samaa mieltä. Toisaalta näkyi

kahden kommentoijan eipäs-juupas-viestien vaihtoa. Näitä lyhyitä ja toisaalta itse aiheesta loitontuvia

kommentteja en ole poiminut esimerkkeihin. Tutustuin ensimmäistä kertaa venäläisen yleisön

käännöskeskusteluun, mutta päättelin, että teemat eivät poikkeaisi paljoakaan suomalaisten

nettikeskusteluista, toisin sanoen, tiedossa olisi virhebongailua, neuvoja lastenkasvatuksesta ja

makuasioista väittelyä. Uspenskin kääntäminen raakakäännöksestä oli minulle suomalaisena eksoottista

ja odotin mielenkiinnolla, kuinka venäläiset bloggaajat suhtautuisivat tähän ilmiöön. Olen venäläisiä

kommentteja lainatessani säilyttänyt niiden alkuperäisen asun siis myös virheet.

6.2 Kommentteja eri aihepiireistä

Karlssonin kääntäjät – Lungina, Braude, ja Uspenski

Käännöstieteilijän kannalta oli positiivista, että kommentoijat tiesivät nimeltä Karlssonin ja muiden

klassikoiden eri kääntäjiä.

(1) domety 2008-02-02 05:32 . 

. , .

Ei-binaariset virheet

Kommenteissa päiviteltiin kääntäjien ammattitaidon puutetta. Virhebongailijat muistelivat muissa

käännöksissä näkemiään virheitä, esimerkiksi Muumeissa. Muumien Nipsu (Sniff) ei ole mikään

tunnettu eläin. Janssonin kuvituksissa sillä on ollut koiramaisia, kengurumaisia ja pussirottamaisia

piirteitä. Venäjännöksissä Nipsu on käännetty piisamiksi ( ), saukoksi ( ) ja

venäjänvesikontiaiseksi ( ). Keskustelijat olettavat Nipsun olevan varmasti piisami ja että

myöhemmät kääntäjät ovat vain tehneet virheitä. Tosiasiassahan kaikki kääntäjät ovat tehneet ei-

binaarisen virheen lokeroidessaan Nipsun tietyksi eläimeksi.
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(2) _snark_2008-01-30 18:25 . , . 

 - .

Asiavirheellä kommentoija tarkoittaa, ettei nyt puhu makuasioista (ei-binaarinen virhe) vaan oikeasta

(binaarisesta) virheestä.

(3) ex_ex_ainge 2008-01-30 19:03 , .))

, .  "

", ))

Uspenskin käännös Lindgrenin poninhännästä (hästsvans) saa paljon vastalauseita. Kaiken lisäksi

kampauksella on kaksi eri nimitystä, joista Uspenski on vielä valinnut toisen väärin:

(4) shkaev 2008-01-30 13:21 

(5) leeelooo 2008-01-30 13:46 , , 

,  " "

Tarinan toisen päähenkilön, Lillebrorin, uudelleennimeäminen on saanut paljon huomiota

kommenteissa. Drugoi kommentoi päivityksessään, ettei Uspenskin käännös  ole semanttisesti

väärin, mutta jotenkin huono, siis ruma, kuitenkin. Tähän mielipiteeseen yhtyvät monet. -

nimitys on proosallisempi kuin edeltäjänsä ja siitä saa helposti väänneltyä puhekielisiä ilmauksia ja

viittauksen mm. suosittuun palkkatappajista kertovaan elokuvaan Bratiin.

(6) racoon_defender 2008-01-30 15:12 ,  ( -2, 

)))).

(7) Alexbogd 2008-01-30 18:48  -  " " , 

. ,  – .

Uspenskin venäjä ei ole hyvä kielellinen esikuva lapsille

Kuten teoriaosassa esitettiin, aikuiset ovat lastenkirjallisuuden auktoriteetteja. Shavit on määritellyt

kaksi kriteeriä, joiden tulee täyttyä. Teoksen täytyisi olla opettavainen ja kasvattava sekä myös sopiva

lapsen käsityskyvylle. Ensimmäinen kriteeri – opettavaisuus – kattaa niin moraalisen kuin
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kielellisenkin aspektin. Aikuiset tahtovat lasten oppivan ”oikeaa, hyvää ja rikasta” kieltä. Uspenskin

puhekielinen tyyli nostattaa vastalauseiden aallon. Lapsille halutaan lukea ”normaalia venäjää”.

(8) morwen_russe 2008-01-30 14:47 . , 

, 

. 

. . .

(9) polymeric 2008-01-30 15:48 . . 

!/

", .  " " , 

 "Lillebror" = . , 

 " ".

(10) labuka 2008-01-30 14:27 . , 

... !

(11) a_young 2008-01-30 15:02 , 

" . , , 

: , 

. 

 ( ) ,

, , 

... .

(12) gunilla_nympha 2008-01-30 15:57 , .

( ):((

(13) imke 2008-01-31 09:58 , , ,

 -  " ", . 

(14) sunnyfetis 2008-01-30 16:11 , , 

.
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Lunginan käännös – paras alkuperäinen

Suuri osa aineiston kommenteista keskittyi kehumaan Lunginan käännöstä, jota useammin kuin kerran

nimitettiin alkuperäiseksi tai alkuperäiseksi käännökseksi.

(15) d0cile_0ne 2008-01-30 16:20 ,  -  bmw, 

 -  " " . 

, . , 

 -  .   -  

 " " ?)))  -

, ,  .  

 -  " " )))))).

(16) Milashka 2008-01-30 16:26 

.

(17) Krywal 2008-01-30 16:31 ! :)

(18) ta_samaja 2008-01-30 19:10 !! :(

Uspenskin kompetenssi kääntäjänä sekä yleisesti raakakäännösten käytöstä

Yksi mielenkiintoisimmista keskusteluaiheista oli Uspenskin kääntäjäkompetenssin arviointi ja

pohdinta siitä, mikä osuus käännösprosessista kuuluu kääntäjälle, mikä soavtorille. Lisäksi pohditaan

kirjailijan ja kääntäjän kesken jakautuvaa kunniaa hyvästä venäjänkielisestä käännöksestä.

(19) imke 2008-01-31 10:03 . , : 

" , ?

, , 

,  - 

(20) enikibeniki 2008-01-30 13:28 , 

" )  - 

?? ..
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(21) zzhou 2008-01-30 13:43 .

, , . 

 ( ) . , ,  -

, .

(22) irkinson 2008-01-31 08:47 . , 

" - . , 

, ,  " ".

, .

 " "  ,  ,  -  

, , 

: , 

 " " . 

 " ", , .

(23) irkinson 2008-01-31 10:33 , .

, .  -

. , .  (

) - . , ,  - 

, , ,

. , 

.

(24) imke 2008-01-31 10:37 ,  – 

, . 

 " ": primo, 

, secundo, . , 

. , .

(25) tsata 2008-01-31 10:51 ,  " " - 

),  - 

 ( , ).
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(26)vad_nes 2008-01-31 11:30  " " .

(27) imke 2008-01-31 11:32 ,  - ,

,  " " :)

Ruotsinkielinen lähdeteksti

Aineistossa keskusteltiin yllättävän vähän alkuperäisestä ruotsinkielisestä teoksesta.

(28) onz 2008-01-30 13:45  - , 

, , , ...

(29) congelee 2008-02-13 23:44 , ... :)

(30) a_young 2008-01-30 15:02 (--) , , ,

. 

 " " , , . 

, , , 

. .

Onko a_young todella tehnyt huomioita alkuperäisestä ruotsinkielisestä teoksesta? Vaiko sittenkin

Lunginalta?  Lindgrenin isä Svantessonhan käyttää puhekieltä.

Uuden käännöksen ja modernisoinnin puolesta

Oli myös niitä, jotka eivät teilanneet modernisointi-ideaa, vaikka toteutuksesta pystyi olemaan montaa

mieltä.

(31) oas 2008-01-30 21:34: , 

 ;-) , 

. 

 ( ,  ,  

).  — 

.

(32) doppeltes 2008-01-30 14:19 , .
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(33) flaass 2008-01-30 14:41  - 

. , . , 

 " ",  - . 

 " ", ,  ,  

. , . 

: .

(34) Crimeanelf 2008-01-30 16:56 , , 

,  74 , ? , 

, , , 

?

(35) iseg 2008-01-30 21:39 : " "

. ? , 

, , : "  ..."/ ,

. 

.

(36) zvezdochet 2008-01-31 06:50 

. 

,  .  " ?  ,  

? , !" 

. , , 

, .

(37) Semiglass 2008-02-04 05:39 . 

, ? 

, , 

, ,  ( ),

.
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(38) yukka_yukkinson 2008-02-15 07:18 , 

, . , , 

,  " ", . (--) , 

. , ,

. / .

. / , .

Oli niitäkin, jotka pitivät Karlssonia – kuten Ladaakin– täysin vanhentuneena, eivätkä ymmärtäneet

uuskäännöksestä noussutta kohua.

(39) krah_kina 2008-01-30 15:42 

(melua) (joutava).  ,  

, , ? 

? " ". . 

.  "

". , .

Uspenskin ja Lindgrenin Karlsson

Blogissa käytiin keskustelua siitä, miten Karlssonin hahmo on muuttunut käännöksen ja animaation

kautta. Moni vierailija tiesi, että Karlsson on Ruotsissa ja laajemminkin läntisessä maailmassa

Lindgrenin vähiten pidetyin hahmo; ilkeä ja röyhkeä *piip*-pää. Uspenski onnistui tavoittamaan tämän

ulottuvuuden.

(40) zavr 2008-01-30 15:51 

"/ .

(41) quattroporte 2008-01-30 16:29 , 

. , . .

(42) zavr 2008-01-30 16:32 ?
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(43) quattroporte 2008-01-30 16:48 , . 

. , 

, .

(44) zavr 2008-01-30 17:00 , ,

 " " .

(45) alexander_p 2008-01-31 11:05  «  — » — , 

 ( ). :)

(46) ta_samaja 2008-01-30 19:23 , 

 -  «

»(koppava olio).  — , .

(47) hippusha 2008-01-30 20:06 , 

.  .  

, . ./ . ./

(valitettavasti) , .

, , , 

./ , , 

...

Plagiointisyytteitä

Drugoin alulle laittama plagiointiolettamus herätti jonkin verran keskustelua. Uspenski kertoo

haastattelussaan, miten käännösprosessi eteni. Opiskelijan tekemän raakakäännöksen rinnalla hän on

lukenut aikaisempia venäjännöksiä. Näistä hän on sitten rakenteita ja sanastoa nykyaikaistaen luonut

oman käännöksensä.

Hemulek on omassa vertailevassa työssään havainnut Uspenskin plagioivan myös Braudea:

(48) hemulek 2008-01-30 14:28 . 

 - , 

.
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Eräs kirjoittaja oli niin varma plagioinnista, että uskoi Uspenskin Karlssonista olevan jotain, mitä

Lunginan verissossa on, mutta Lindgrenin ei.

Uspenskin motiivina raha

Jotkut eivät usko Uspenskin pontimen kääntämiselle olleen rakkaus kirjallisuuteen vaan taloudellinen

hyöty. Tähän Drugoin esittelemään ajatukseen on mieluusti kommenteissa tartuttu. Idea rahastuksesta

selittää osalle keskustelijoita tyydyttävästi, miksi teos on niin huono; eihän sitä ole edes tarkoitettu

osaksi kirjallisuutta, tulonlähteeksi vain.

(49) agedwolf 2008-01-31 13:45 (--) , 

 - , 

.  - ? ,

, !)... 

 - 

 20 . .

Kenen nimi voi olla kirjan kannessa?

Kääntäjän nimen lisääminen kirjan kanteen on harvinaista. Suomessa on tapaus, jossa kääntäjä Esa

Adrian nimi on Andrei Bitovin Symmetrian opettajan kannessa. Mikäänhän ei teoriassa estäisi sellaisen

tradition syntymistä, jossa kääntäjä ilmoitettaisiin kannessa. Tällä hetkellä on kuitenkin ihanteena

kääntäjän ja koko käännöksen olemassaolon häivyttäminen ja lukijan illuusio siitä, että hän ikään kuin

lukisi alkuperäistä teosta. Uspenskin nimi kirjan kannessa herätti paljon keskustelua. Lueteltiin niitä

hyviä kääntäjiä, joiden nimeä ei ollut heidän kääntämiensä kirjojen kansissa. Nimen puuttumista

pidettiin kääntäjien omana valintana ja siis hienon, vaatimattoman luonteen osoituksena. Toisaalta osa

piti Uspenskin nimeä kannessa hyvänä asiana, sillä silloin uutta Karlssonia oli helpompi vältellä.

Jotkut keskusteluun osallistuneet ottivat esille myös Boris Zahoderin, joka käänsi Neuvostoliitossa

paljon lastenkirjoja; Nalle Puhia, Liisa Ihmemaassa, Peter Panin ja Maija Poppasen. Varsinkin hänen

Nalle Puhinsa on kuuluisa:
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(50) phyllosc0pus 2008-01-30 14:58 ,  " "

. .../ ,

./ ...

(51) fridka 2008-01-30 15:07  " "? 

,  ?

 "

"?

(52) shlagbaum 2008-01-30 18:40 

, . 

, ,  -  - ./

. . 

!

(53) nastika 2008-01-31 12:41 ... 

...  ,  

, .

Raakakäännöksen tuntematon tekijä

Raakakäännöksestä keskusteltiin, kun pohdittiin Uspenskin kääntäjäkompetenssia (ks. 6.2.1.5). Kuka

tuo mystinen raakakäännöksen tekijä oli ja miksei häntä mainittu kirjan lehdillä, yleisö ei paljoakaan

piitannut. Nimimerkki iseg esittää jopa ajatuksen, että käännösohjelma Trados olisi voinut tehdä

raakakäännöksen.

6.3 Natalja Mavlevitšin essee Žurnalnyj zal –portaalissa

Valitsin tutkimusaineistoon kääntäjä Natalja Mavlevitšin laajan esseen Karlssonista, joka on julkaistu

vuonna 2009 kirjallisuusportaalissa Žurnalnij zal. Tämä essee edustaa työssäni julkisen keskustelun

auktoriteettia, kirjallisuuskritiikkiä. Olen kääntänyt esseen pysytellen mahdollisimman lähellä

alkuperäistä, en ole esimerkiksi sanaleikkeihin alkanut etsiä suomeksi toimivia vastineita. Sen sijaan

olen parhaani mukaan yrittänyt lisätä selventäviä alaviitteitä. Myös esseen kirjoittaja on tehnyt omia
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alaviitteitä. Kaikki viitteemme erottaa toisistaan siitä, että käytän omieni jäljessä ”Suom.huom.”.

Joskus olen selvennykseksi jättänyt alkuperäisen venäläisen sanan sulkuihin suomennokseni perään,

tällöin merkintää ”Suom.huom” ei ole käytetty. Esseen suomennos on kokonaisuudessaan liitteenä työn

lopussa.

6.3.1 Mavlevitšin esseen referointia

Kaksi edeltävää Karlsson-käännöstä

Mavlevitš aloittaa Karlssonin tarinan kertomalla, miten Lilianna Lungina löysi Lindgrenin teoksen

tuolloin tietämättä että sen tekijä oli jo kuuluisa lastenkirjailija. Myöhemmin kääntäjä tutustui

henkilökohtaisesti Lindgrenin kanssa. Mavlevitšin tiedot ovat Lilianna Lunginasta tehdystä

dokumenttifilmistä ja Lunginan omasta artikkelista, jossa kuvataan Karlssonin käännösprosessia.

Mavlevitšin esseessä kuvataan Karlssonin menestystä:

On mahdollista, ettei kääntäjän taito ollut ainoa syy ilmiölle. Osansa oli suurella

painosmäärällä, ulkomaisen kirjallisuuden ja lastenkirjallisuuden harvinaisuudella sekä animaatiolla,

joka teki monista Lunginan käännöksen ilmaisuista modernia kansanrunoutta. (--) Karlssonista tuli osa

venäläistä kulttuuria ja se on sitä yhä siinä muodossa,  jonka Lungina meille ensimmäisenä

venäjäntäjänä antoi.

Ljudmila Brauden ja Nadežda Beljakovan käännöstä Mavlevitš nimittää ”kahden ässän” versioksi, sillä

siinä on käytetty -translitteroinnin sijaan muotoa . Jo heti tätä muotoseikkaa

kriitikko pitää virheenä, vaikka nykyinen periaate translitteroinnissa puoltaakin kahden ässän käyttöä.

Muutenkaan Brauden ja Beljakovan jälki ei miellytä kirjoittajaa. Neuvostosensuurin vuoksi poistetut

uskonnolliset viittaukset on säilytetty tarkemmassa käännöksessä. Pikkuveli voi nyt ”rukoilla kilttiä

jumalaa”. Mavlevitš ei vaikuta tyytyväiseltä ratkaisuun:

Arvioikaa itse, mikä tekstissä lisääntyi, kristillisyys vai imelyys.

Hän vertailee muitakin käännösratkaisuja ja pitää Lunginaa jokaisessa kohdassa parempana: Lunginan

 on hauskempi kuin . samoin ” , 

” osuvampi kuin ” !”. Jossain

kohdin Braude ja Beljakova näyttävät antaneen luovutusvoiton:
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Toisaalta uudessa käännöksessä on joitakin onnistuneita löytöjä. Sellaisia kuin " , 

" tai ” ”. Nämä ilmaukset ovat tietenkin Lunginan

käännöksestä, mutta varon syyttämästä Braudea ja Beljakovaa plagioinnista. Uskon mieluusti, että

juuri näitä ilmaisuja kieli spontaanisti vaati käyttämään – selväähän se, että Karlsson puhuisi juuri

tällä tavalla!

Mavlevitš on varmastikin oikeassa siinä, että Brauden ja Beljakovan käännöstä myytiin juuri Lunginan

käännöksestä alkaneen kulttimaineen avulla. Lisäksi Lindgrenin teoksiin yksinoikeuden omistava

kustannusyhtiö TEKS kieltäytyi myymästä lisenssiä muille kustantamoille, mikä tarkoitti sitä, että se

oli ainoa Lindgreniä Venäjällä kustantava talo.

Tämä tietenkin oli TEKSin ja kääntäjän etujen mukaista, mutta ei millään tavalla hyödyttänyt

Lindgreniä. Ensiksi, menettely rajoitti kirjailijan venäjänkielisten painosten määrää, toisaalta

[Brauden ja Beljakovan] yksitoikkoisen käännöksen painaminen johtaisi lopulta hiipuvaan

kiinnostukseen [itse] Lindgreniä kohtaan.

Uspenskin Karlsson

Mavlevitš kiinnittää blogikommentoijien tavoin huomionsa heti tekstin ulkoiseen seikkaan eli siihen,

että Uspenskin nimi komeilee kirjan etukannessa. Hänestä kyseessä on kahden brändin yhdistäminen

myynnin lisäämiseksi. Olisin ehkä odottanut toisen kääntäjän voivan asennoitua niin, että Uspenskin

(tai kenen tahansa muun) nimi voisi hyvinkin olla kirjan kannessa ilman kaupallisia taka-ajatuksia, sillä

kääntäjähän on toinen tekijöistä. Mavlevitš vertaa kuitenkin nimeä kannessa epäsuorasti

tekijänoikeuksien loukkaamiseen.

Mielenkiintoista olisi tietää, miten itse Uspenski, joka tuntuu olevan niin mustasukkainen

puolustaessaan tekijänoikeuksiaan, että haastaisi oikeuteen jokaisen unessaankin Muksiksen

(Tšeburaškan) ilman lupaa nähneen, suhtautuisi ruotsalaisten vastaavanlaiseen tekoon. Sanokaamme,

jos Ruotsissa julkaistaisiin Fedja-setä, koira ja kissa Ulf Starkin uudelleen kertomana ja hänen

nimensä toisena tekijänä kanteen painettuna?

Itse käännöstä kirjoittaja kritisoi slangisanoista ja puhekielestä. Hän nostaa esille gljuk- sanan, joka

tarkoittaa narkomaanien saamia hallusinaatioita. Sanaa šuher Mavlevitš ei usko lasten edes

ymmärtävän, saati viittauksia Staliniin ja kaksimieliseen estradilauluun (molemmista tarkemmin
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myöhemmin). Kritiikissä esitellään myös toimittaja Vadim Nesterovin poimintoja ontuvista lauseista,

joiden uskotaan olevan suoria jäänteitä raakakäännöksestä.

Mavlevitš pitää Lunginan käännöstä parhaana mahdollisena, eikä voi edes käsittää, miten joku

kuvittelee voivansa parantaa enää siitä.

Luonnollisesti ketään ei koskaan voi kieltää kääntämästä mitä tahansa uudelleen. Uljaiden

mielettömyyttä ylistämme! Pelkään, että tässä yhteydessä mielettömyys täytyy ymmärtää kirjallisesti,

eikä sanan runollisessa merkityksessä. Yksikään ihminen, joka tänä päivänä on kasvanut venäjän

kielen ympäröimänä, ei voi tehdä uutta, riippumatonta käännöstä Karlssonista.(--)Miten lahjakas

kääntäjä olisikin, hänen täytyisi jokaisen lauseen kohdalla ponnistella, jotta lopputulos ei olisi kuten

Lunginalla. Tällainen lähtökohta ei ole hedelmällinen.

Kielen modernisointia Mavlevitš pitää samana kuin sen yksinkertaistamista ja latistamista. Hän

arvostaa sitä, että käännöksen vanhentuessa sen kieli ”muuttuu entistä arkaistisemmaksi ja vaatii

lukijalta älyllisiä ponnistuksia”. Lapsen pitäisi nimenomaan saada oppia näitä ennestään tuntemattomia

sanoja kirjoista.

Esseen loppupuolella Mavlevitš arvostelee kääntäjä Staffan Skottin kritiikkiä Lunginan käännöksestä.

Tätä aihetta käsittelen laajemmin seuraavassa luvussa.

6.3.2 Skottin artikkelin referointia

Mavlevitšin viittaukset Staffan Skottiin vaativat taustoittamista, sillä mielestäni Mavlevitš on saanut

väärän kuvan Skottin kritiikistä. Valitettavasti tämä väärä kuva välittyy esseen kautta eteenpäin

venäjänkieliselle yleisölle. Muu analysointi Mavlevitšin esseestä jatkuu Johtopäätöksiä -luvussa.

Natalja Mavlevitš on mielissään siitä, että Lunginan Karlsson on ollut Neuvostoliitossa niin suosittu.

Tämä luetaan Lunginan tekstin ansioksi. Vasta kääntäjä on ikään kuin puhaltanut elämän Lindgrenin

kertomukseen, joka ei ole muualla maailmalla saavuttanut samanlaista suosiota kuin venäläisellä

kielialueella. Mavlevitš myöntää, ettei Lunginan käännös ole täydellinen ( ) ja esittelee lyhyesti

slavisti Staffan Skottin kritiikkiä neuvostoliittolaisesta Karlsson-käännöksestä. Mavlevitš ei osaa
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ruotsia, eikä hän ole voinut lukea Skottin artikkelia, niinpä hän kertoo konsultoineensa kääntäjä Juliana

Jahninia. On mahdotonta siis sanoa, tiesikö Mavlevitš, mihin Skott oikeastaan kritiikkinsä kohdistaa.

Skott listaa Lunginan käännöksen ongelmakohtia (Skott, 1977: 85);

1. Väärinymmärrykset ja puutteellinen ruotsin kielitaito synnyttävät virheitä,

2. Karlssonin kielen nokkeluuksien ja kompien käsittely,

3. kääntäjän liiallinen pyrkimys tehdä tekstistä ymmärrettävä. Se on sukua yliselittämiselle ja on

riski, että ilmeikkäät ilmaukset tasoitellaan persoonattomiksi ja värittömiksi,

4. intensiiviseen dialogiin kuuluu olennaisena osana johtolauseiden muotoilu. Kääntäjä ei ole

kyennyt olemaan ”korjaamatta” ja täydentämättä alkuperäisiä lakonisia johtolauseita,

5. kääntäjän tekee muutoksia tekstiin: painotuksia, lisäyksiä tai muutoksia. Ovatko ne

tarpeellisia vai virheellisiä, voidaan arvioida tapauskohtaisesti,

6. reaaliaongelmat ovat tavallisia,

7. lopuksi esiintyy joukko outoja tapauksia, jotka osoittavat, että käännösten tekemisen aikana

kääntäjällä oli näössään vikaa.

Alla Skottin antama esimerkki Lunginan muutoksesta, jota ei voi perustella mukauttamisella

neuvostoideologiaan.:

Lindgren: ”– Jag gillar dig, Bettan, hörde Lillebror en skrovlig pojkröst som sa – så fjollig han var,

den där Pelle!

– Gör du, sa Bettan, och så blev det tyst igen. (--)

– Gillar du mig, Bettan, sa Bettans Pelle mycket blygt. (--)

Lillebror fnissade så mycket han orkade.

– Det är klart hon gillar dig, skrek han. Varför skulle hon inte göra det? Bettan gillar alla killer,

så det så! (L 44–46)
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Lungina:

, , . 

, !

– , - , . (--)

– , , . (--) 

.

– , ! – .– ? 

, .

Skottin mukaan Lunginan syytä päätökselle vaihtaa ’tykkääminen’ ’suutelemiseen’ voidaan vain

spekuloida (Skott 1977: 123). Nopea huomautus: Uspenskin versio on uskollisempi Lindgrenille ja

kohtauksessa käytetty verbi on . Tosin Uspenskikaan ei ole luottanut Lindgrenin lakoniseen

tyyliin johtolauseissa vaan selittänyt Bettanin repliikkiä. Uusin käännös näyttää tältä:

, , - .

? - , .(--).

, ? - .(--)

, .

, ! – . – ? ,

! ? (U 42–43)

Artikkelinsa lopussa Skott pidättäytyy vastaamasta omiin kysymyksiinsä; onko juuri silotellun version

ansiota, että Karlsson on niin menestynyt idässä? Vai pitäisikö olla pahoillaan siitä, ettei niin suosittu

hahmo ole saanut kielellisesti sellaista kohtelua kuin olisi ansainnut? (Skott 1977: 132).

Mavlevitš tuntuu suhtautuvan Skottin esiin nostamiin ongelmiin varsin yliolkaisesti:
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[Lunginan] Käännöksessä todella on epätarkkuuksia: jossain kohdin ei ole tunnistettu idiomia, jokin

ele on kuvattu väärin, Tukholman maantiedossa on virheitä (keskustan aluetta kutsutaan lähiöksi tai

päinvastoin). Pääosin kirjoittajan huomiot eivät ole lainkaan kiistattomia ja ennen kaikkea

arviointikriteerit ontuvat. Hän vaatii kirjaimellisuutta kaikessa, alkaen kahden konsonantin

siirtämisestä tiettyihin nimiin. (–) Virheinä pidetään usein myös tietoisia muutoksia, joita venäjän

kielen normit, venäläisen lastenkirjallisuuden traditio sekä lopulta myös kääntäjän maku ja tilannetaju

vaativat.

Juuri nämä venäjän kielen ja kirjallisuuden tradition normit sekä kääntäjän maku ja tilannetaju ovat

johtaneet tilanteeseen, jossa Skott näkee neuvostoliittolaisen Karlssonin eroavan oleellisesti

ruotsalaisesta, olevan esteettisesti eri teos. Mavlevitš lopettaa Skottin käsittelyn siihen, mistä keskustelu

vasta voisi alkaa. Arvosteluun poimitut esimerkitkin ovat vähämerkityksellisiä, mikä herättää epäilyn,

voisiko Skottin käsittelyssä olla tarkoitushakuisuutta. Esseessä jää epäselväksi, keneltä Skott saa

kritiikkiä ontuvista arviontikriteereistä, ruotsia osaamattomalta Mavlevitšilta vai kääntäjä Jahninilta.

Venäjänkielinen lukija ei valitettavasti Mavlevitšin arvostelun luettuaan ole tutustunut Skottin

keskeisimpiin pohdintoihin Lunginan käännöksen ongelmista.

7 JOHTOPÄÄTELMIÄ

Uspenskin uuden Karlssonin voi sanoa saaneen huonon ja torjuvan vastaanoton. Vaikka aineistoa ei ole

käsitelty tilastollisesti, ja jotkut kommentoijat puolustavat Uspenskin versiota, voin kuitenkin todeta,

ettei aineistoni enemmistö suhtaudu myönteisesti uuteen Karlssoniin. Useissa kommenteissa on

kannanottoja ’venäjän kielen huononemisesta’, ’huonon kielellisen esikuvan tarjoamisesta lapsille’ ja

’kustantamoiden ja kirjailijoiden ahneudesta’, jotka vähintään implisiittisesti osoittavat, että

kommentoijan mielestä Uspenskin version julkaisu on esimerkki näistä ilmiöistä ja niiden

voimistumisesta.

Pääosin Uspenskin teos joutuu torjutuksi kahdesta syystä. Ensiksikin on tapaus Lilianna Lunginan

Karlsson. Hänen käännöksensä nimittäminen kanonisoituneeksi ei oikeastaan kuvaa tarpeeksi sen

saavuttamaa suosiota. Lunginan Karlssonista näyttää muodostuneen itsenäinen neuvostoliittolainen

teos, jonka tuoteperheeseen kuuluu myös neuvostoliittolainen ”vanhan hyvän ajan” animaatio.

Lunginan Karlsson on osa neuvostoliittolaista ja venäläistä kirjakielitraditiota, jossa venäjän kieli on
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niin sanotusti normaalia. Lunginan lentäviksi lauseiksi tulleet sanonnat ovat suurin syy hänen

suosiolleen. Brauden ja Beljakovan käännös on myös kirjakielen traditiota noudattava, mutta heidän

käännöksensä ei ole silti voinut syrjäyttää Lunginan käännöstä.

Toinen syy torjunnalle on, ettei Uspenskin käännös noudata yleisön mielestä Shavitin kuvaamia

kielinormeja, joita lastenkirjallisuudelle asetetaan. Lastenkirjojen tekstin tulee olla esimerkillistä ja

kielellisesti kasvattavaa kieltä. Puhekieltä, varsinkaan alatyylistä, ei lähtökohtaisesti pidetä ’hyvänä’,

’oikeana’ kielenä lastenkirjallisuudessa.

Lunginan erikoisasema

Blogin saamissa kommenteissa toistuu jatkuvasti sana  (oma) puhuttaessa Lunginan Karlssonista.

Yleensä käännöksistä puhuttaessa pohditaan sen suhdetta alkuperäiseen teokseen, mutta Lunginan

Karlssonin kohdalla tuo yhteys ei näytä olevan enää tärkeä. Selvimmin tämä kanta on nähtävillä

Mavlevitšin arvostelussa; hän ohittaa slavisti Skottin Lunginaan kohdistetun kritiikin toteamalla,

etteivät kaikki muutokset ole virheitä vaan tietoisia valintoja. Lunginan harjoittama adaptaatio kuvaa

hyvin yleistä käännösperiaatetta, jonka mukaan teosta muokataan kohdekulttuurin malleja ja genrejä

vastaavaksi. Varsinkin lastenkirjallisuudessa kädet ovat vapaammat, koska lastenkirjallisuus on

hierarkkiselta asemaltaan aikuisten kirjallisuutta heikompi.

Blogikeskustelussa Lunginan ja Lindgrenin Karlssonien karakterisaatioerot tulevat ilmi. Internetissä

kopioituu ja leviää tieto, ettei Karlsson ole muilla kielialueilla läheskään yhtä suosittu kuin Venäjällä.

Tämä johtuu siitä, että neuvostoliittolainen Karlsson on ruotsalaista sympaattisempi. Lunginan käännös

on uudelleenkirjoitettu teos, joka on laadittu pitäen silmällä yleisöä ja kohdekulttuuria, ei ainoastaan

neuvostosensuuria. Hauska ja hassu Karlsson on syntynyt kääntäjän taiteellisen, luovan työn tuloksena

ja löytänyt uskollisen yleisön.

Lunginan vakiintunut käännös vaikuttaa myös siihen, mitä kommentoijat ovat pitäneet

käännösvirheinä. Arvelin hypoteesissani yleisön ja kriitikkojen suhtautuvan virheinä pitämiinsä
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käännösratkaisuihin binaareina tai ei-binaareina käännösvirheinä. Samanlaisen huomionhan Vuonokari

teki pro gradu -tutkielmassaan (Vuonokari 2008). Ei-binaarit ratkaisut voivat olla jossain mielessä

ongelmallisia, mutta ne eivät ole vääriä. Näissä tapauksissa oikeita vastauksia on useita ja kääntäjä

tekee valinnan kokemukseensa ja kielitajuunsa turvautuen. Aineistossani muun muassa keskustelu

kampauksista eli sanojen ,  ja  ilmensi tätä oikein-väärin

arvotusta erilaisille mahdollisuuksille. Samoin teki keskustelu Lillebrorin nimistä  ja .

Uspenskin ratkaisut eivät ole vääriä, poninhäntä itse asiassa vastaa alkuperäistä ruotsalaista tarkoitetta,

mutta lukijoille Lunginan letit ja Pikkuinen ovat ikään kuin alkuteoksessa olevia asioita. Mavlevitš

toteaa:

Yksikään ihminen, joka tänä päivänä on kasvanut venäjän kielen ympäröimänä, ei voi tehdä uutta,

riippumatonta käännöstä Karlssonista.(--) Miten lahjakas kääntäjä olisikaan, hänen täytyisi jokaisen

lauseen kohdalla ponnistella, jotta lopputulos ei olisi kuten Lunginalla. Tällainen lähtökohta ei ole

hedelmällinen.

Lunginan käännös ei nauti siis ainoastaan parhaan, kanonisoituneen käännöksen statuksesta. Siitä on

tullut itsestään alkuperäinen, neuvostoliittolainen Karlsson. Tämä on toisaalta epäkiitollinen tilanne

seuraaville käännöksille, joita teos tarvitsee aika ajoin tavoittaakseen uusia lukijoita. Vaarana on, että

neuvosto-Karlsson ei välttämättä saavutakaan tulevia sukupolvia. Esimerkiksi Riitta Oittinen on

kirjassaan Liisa, Liisa ja Alice osoittanut, miten paljon käännösten eri ajankohdat ovat vaikuttaneet

Alice’s Adventures in Wonderland -teokseen. Vanhemmat käännökset vuosilta 1906 ja 1972 ovat

lapsille, mutta kolmas käännös vuodelta 1995 on suunnattu aikuisille. Tämä Alice Martinin versio on

sukupolvelle, joka jo tiesi mitä valkoisen kanin seuraamisesta koloon seurasi. Martinin käännöstä ei ole

kotoutettu ajan tai paikan suhteen. Sitä ei ole myöskään siloteltu muun muassa Carrolin pikkupoikia

kohtaan tunteman inhon paljastumisen välttämiseksi. Käännös tuo suomeksi lukijan niin lähelle 1800-

luvun Englantia kuin suomeksi voi. Jonkin tämänkaltaisen vaiheen voisi kuvitella venäläisen

Karlssoninkin kohtaavan. Neuvosto-Karlsson on klassikko, mutta millaisen Karlssonin ruotsalaiset

tuntevat, miksi sopivan paksu mies ei saanut kotimaassaan kierroksia propelliinsa, sen luulisi

kiinnostavan aikuisia neuvosto-Karlssonin ystäviä. Oittinen kannattaa lämpimästi uusien käännösten
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työstämistä: George Steiner (1976) korostaa, että teokset on käännettävä ajan muutosten myötä aina

uudelleen. Näin klassikot pysyvät hengissä ja osana ihmisten omaa historiaa. (Oittinen 2000: 270).

Osa blogikommentoijista on samaa mieltä ajan vaikutuksesta:

Crimeanelf 2008-01-30: Kertokaa, onko täällä ketään, joka luki Tšeburaškasta ja Prostokvašinosta ja

joka vuonna -74 oli lähempänä vanhempaa kuin lasta? Ehkä nekin [kertomukset] oli kirjoitettu sen

ajan slangilla, mutta me ihailemme niitä, koska emme tiedä, miten silloin puhuttiin?

zvezdochet 2008-01-31: Kaikki yllä olevat kirjoittajat ovat vain narkoosissa Lunginan vanhasta

käännöksestä ja siksi kritisoivat Uspenskia. Jos toinen käännös olisi ollut ensin, kaikki olisi kääntynyt

päälaelleen. ” Malyš? Mikä ihmeen Malyš, kun se on Bratik? Tulee tunne ikään kuin Svantessonien

perheessä olisi adoptiolapsi!” jne. Ja kieli on aivan normaalia, vaatimukset syntyvät siitä, että

Lunginan käännöksen ensimmäiset sivut osataan ulkoa ja sitten kompastutaan toisentyyliseen

käännökseen.

Uspenski kielellisen normin rikkojana

Toinen syy uuden Karlssonin torjunnalle on että sen katsotaan rikkovan lastenkirjallisuudelle sopivia

kielinormeja. Uspenski saa epäkiitollista kritiikkiä kielenkäytöstään, eivätkä kriitikot alun alkaenkaan

tahdo jakaa hänen pyrkimystään kirjoittaa nykyaikaista, rohkeaa kieltä. Uspenskin vahvin perustelu

työlleen on, että Lindgren käytti rohkeaa kieltä. Yksittäisiä slangisanoja kauhisteltiin ja puitiin

aineistossa, mutta sen lisäksi esiin nousi toinenkin otaksuma sekä blogikommentoijilta että

Mavlevitšilta; kielen päivittämistä ja modernisointia pidetään samana kuin sen yksinkertaistamista.

Uspenski ilmoittaa tavoitteekseen puhutella tämän päivän lapsia, mutta se ei tee käännöksestä

yksinkertaistettua tai helpotettua. Päinvastoin, Shavitin teorian valossa voi tehdä huomion, että

Uspenski todennäköisesti on tavoitellut käännöksellään myös aikuislukijoita. Toisin sanoen hän on

pyrkinyt ambivalenttiin tekstiin ja lastenkirjallisuussysteemin keskiöön. Tähän viittaisi esimerkiksi
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viittaus Staliniin (” , , ”). Viittauksen tunnistaa

vain aikuislukija, jolla, kuten käännösapua etsiessäni huomasin, on oltava venäläistä

keskivertoyliopisto-opiskelijaa parempi kirjallisuudentuntemus. Miten Conan Doyle, Stalin ja Lindgren

liittyvät yhteen, jäi ainakin minulle arvoitukseksi. Kenties tempun koko juju piilee vain fraasin

muotoilussa, jonka aikuislukija voi bongata. Aikuisille tarkoitettuihin piiloviesteihin kuuluu myös

Karlssonin laulu, jossa on viittauksia rivoon Odessan mummoon, ensimmäisen maailmansodan lopussa

tehtyyn estradikappaleeseen. Uspenskin viittaukset aikuisten kulttuuriin ovat hänen oma ideansa, niitä

ei esiinny Lindgrenillä. Mavlevitšille Shavitin teoria ambivalenttisista lastenkirjoista lienee tuntematon,

sillä hän ei pysty keksimään Uspenskin motiivia lisäyksille:

, , , 

, . , " " 

,  " " .

[Kääntäjältä (pardon, siis uudelleen kertojalta, miltei ruotsalaisen kirjailijan avustajalta) on outo

ratkaisu tarjoilla tällaista sanastoa nykyajan lapsille. Minusta tuntuu, että lapset ymmärtäisivät sanan

sepitteen paremmin kuin sanan šuher tai viittaukset Gorkiin, Staliniin ja Goetheen].

Arvostelunsa viimeisessä kappaleessa Mavlevitš kuitenkin kirjoittaa yksinkertaistamisesta, vaikeiden

sanojen korvaamisesta:

Mielestäni perusteeksi uudelle käännökselle ei riitä se, että edeltävän version kieli ja tyyli eivät vastaa

nykyisiä puhekielen normeja. Pysyyhän alkuperäisenkin teoksen kieli ’vanhana’. Totta kyllä, teksti

muuttuu entistä arkaistisemmaksi ja vaatii lukijalta älyllisiä ponnistuksia, mutta en ole varma,

voittaako kirjallisuus, jos teoksista tehdään keinotekoisesti latteampi. Jos muuten tämä laaja ja monia

aspekteja sisältävä keskustelu (varsinkin parodiasta, tyylittelystä ja erityisesti uudelleen kertomisesta)

rajataan lastenkirjallisuutta koskevaksi, niin tekstin mukaan lukien sanaston tarkoituksellinen
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yksinkertaistaminen on mielestäni ristiriitaista. En puhu edes tämänhetkisen slangia sisältävistä

käännöksistä, joiden vuoksi teos vanhenee yhdessä päivässä. Tarkoitan, ettei vaikeidenkaan sanojen

korvaaminen ole aina perusteltua.

Auki kirjoitettuna, Uspenskin valinta käyttää puhekieltä ja slangia latistaa ja yksinkertaistaa teoksen,

vaikka samanaikaisesti osa sanavalinnoista (esimerkiksi šuher) onkin vaikea ymmärtää. Tämä on

ristiriitaista tai ainakin hyvin epämääräistä, sillä Mavlevitš ei anna yhtäkään konkreettista esimerkkiä,

missä kohdin Uspenskin teksti olisi ollut yksinkertaistettua. Entä kuinka hyvin Mavlevitš osaa arvioida,

mitä sanoja 2000-luvun kouluikäinen lapsi tietää? Voi tietenkin olla, että kirjoittamishetkellä 70-

vuotias kääntäjä tavoitteli näilläkin sanavalinnoilla lähinnä ambivalenttisuutta. Aikuiset keskustelevat

näin lasten päiden yli.

Tekstinulkoiset ominaisuudet

Uspenskin kääntäjäkompetenssia epäillään keskustelussa ja hän joutuu arvostelun kohteeksi myös

tekstinulkoisista seikoista johtuen. Se, ettei hän osaa ruotsia eikä raakakäännöksen tekijän olemassa

oloa, saati nimeä, mainita kirjan lehdillä tai paljoakaan julkisuudessa, ruokkii plagiointisyytöksiä siitä

huolimatta, että blogissa olevien käännösnäytteiden vertailu riittää osoittamaan syytöksen vääräksi.

Uspenski on tietenkin kiistatta ollut raakakääntäjänsä kääntäjäkompetenssin armoilla ja sokea tämän

tekemille mahdollisille virheille, joista kuitenkin julkisesti kantaa vastuun. Toisaalta hän kuitenkin

ottaa kunnian työstä, jonka toinen on hänelle tehnyt, ohittamalla raakakääntäjän yhtenä tekijöistä.

Aineistossa käsitellään hyvin paljon myös kustannuspolitiikkaa ja kustantamoiden ja kääntäjien

kaupallisuutta. Jotkut näkevät Lunginan jälkeiset käännökset yksinomaan rahastuskeinoina.

Kääntäjän rooli ja näkyvyys

Soavtor/co-author -käytäntö näyttäisi siis istuvan huonosti nykylukijan käsitykseen kääntämisestä.

Soavtor-ilmiöön kietoutuu myös keskustelu siitä, pitäisikö tai paremmin, saisiko kääntäjän nimi olla

etukannessa kirjailijan nimen vieressä. Soavtor-kääntäjä-jaottelussa syntyy lisäksi harha, että soavtor

tekee jotain luovaa mutta kääntäjä vain siirtää mekaanisesti sanoja kielestä toiseen ilman tulkintaa.

Tiina Puurtinen on lastenkirjojen käännöskritiikkiä tutkiessaan huomannut, että käännöksiä käsiteltiin
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ikään kuin ne olisi kirjoittanut ulkomainen kirjailija suomeksi (Puurtinen 2000: 125). Käännöksen

”luontevaa dialogia” saatettiin kehua, jolloin ilman mainintaa käännöksestä tai kääntäjästä kehu meni

kirjailijalle. Suomenkielisen tekstin luontevuus on kuitenkin ennemminkin suomentajan ansiota.

Puurtinen teki johtopäätöksen, että taitavasti, luovasti ja onnistuneesti työnsä tehnyt tuntematon

kääntäjä pysyy näkymättömänä (Puurtinen 2000: 127). Karlssonin kannen layout rikkoo traditiota,

jossa kääntäjä ja samalla käännös pidetään pois huomion keskiöstä. Kääntäjän nimi kirjan kannessa

jakoi mielipiteitä:

– Miksi Demurovalla riitti tahdikkuutta ja ymmärrystä omasta paikastaan sen verran, ettei

kirjoittanut sukunimeään Carrollin viereen? Miksi yksi kuuluisimmista klassisista käännöksistä

ei kanna nimeä Conan Doyle ja Volžinaja: Baskervillen koira?

– Zahoderin nimi on Milnen vieressä vain siinä kirjassa, johon hän lisäsi pari omaa Nalle Puh -

kertomustaan. Ja siihen hänellä on moraalinen oikeutus, sillä onhan venäläinen Nalle Puh

Zahoderin teos.

Uspenskin vaietut ominaisuudet

Blogosfäärissä Uspenskin Karlssonista on kirjoitettu paljon, mutta suuri määrä ei ole laadun tae.

Muutaman klikkailun jälkeen eri blogeihin huomasin, miten samat mielipiteet tuntuivat vain toistuvan

eri variaatioina, mihin syynä on varmasti se, etteivät kommentoijat voi ruotsia osaamattomina tehdä

omia huomioitaan. Mutta jo pelkästään eri venäjännöksien eroja voitaisiin poimia enemmän esiin.

Esimerkiksi Drugoin blogissa julkaistut näytteet Uspenskin ja Lunginan tekstistä paljastavat, että

Uspenski on jättänyt käännöksestään pois Karlssonin piipunpolttoa kuvaavan kohdan. Tämän poisjätön

Drugoi mainitsee listatessaan Uspenskin käännöksen vikoja. Terveyskasvatuksellisesta näkökulmasta

poisjättöä pidettäisiin Suomessa todennäköisesti onnistuneena ratkaisuna. Harmillista, että tästä

yhteiskuntanormeihin liittyvästä ideologisesta poisjätöstä ei jatkettu keskustelua kommenteissa.

Tutkimukseni tavoite ei ollut tehdä analyysia Uspenskin versiosta. Käännösratkaisut tai

uudelleenkirjoituksen ratkaisut piipunpolton ideologisesti poisjätöstä sekä ambivalenteista viittauksista

Staliniin ja Odessaan mummoon kuitenkin osoittavat, että käännöksestä löytyisi varmasti enemmän

pureskeltavaa kuin vain ”kammottavat slangisanat”, jos teosta analysoitaisiin tarkemmin.
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Mavlevitšin käännöskritiikistä

Lopuksi kritiikin kritiikkiä kääntäjä Mavlevitšin kirjoituksesta. Kyseessä ei ole perinteinen kirja-arvio

vaan minikronikka koko venäläisestä Karlssonista. Motiivinsa kirjoittaja perustelee esseen lopussa:

Lilianna Lungina osaisi kenties parhaiten puolustaa Karlssoniaan, mutta koska häntä ei yhteentoista

vuoteen ole ollut enää keskuudessamme, hänellä ei ole, toisin kuin kahden muun version kääntäjillä,

mahdollisuutta osallistua keskusteluun. Osittain juuri tämä epäsuhtainen asetelma ja huoli, en pelkää

liioittelevani, kun sanon – mestariteoksen, tulevaisuudesta on syynä sille, että ryhdyin kirjoittamaan

tätä artikkelia.

Žurnalnij zal on ilmainen nettiportaali, ja voi hyvin olla että toimituksen linja on yhtä kuin yksittäisten

kirjoittajien oma harkinta. Mutta juuri siksi että portaali on Internetissä helposti hakukoneiden

löydettävissä, Mavlevitšin essee tavoittaa monia Karlssonista kiinnostuneita. Siksi oli harmillista, miten

ylimalkainen essee on käännöskritiikkinä. Vakavasti otettavan käännöskritiikin puute näyttää

vaivaavan venäläistä kulttuuria ja keskustelua siinä missä suomalaistakin.

Kritiikin ensimmäinen ongelma on, ettei kirjoittaja osaa ruotsia, mutta katsoo silti voivansa sanoa

jotain lähtö- ja eri kohdetekstien suhteesta. Brauden ja Beljakovan käännöksen Mavlevitš arvioi

virheettömäksi, mutta tylsäksi, joten käännöksessä on pakko olla jotain erilaista kuin Lindgrenillä:

Tasapuolisuuden nimissä on tunnustettava, että muodollisesti uudessa käännöksessä ei todellakaan ole

virheitä, ei poisjättöjä, muttei myöskään elävyyttä, vetovoimaisuutta, eikä tarpeeksi luonnollisuutta.

Tokko Astrid Lindgrenistä olisi tullut yhtä 1900-luvun parasta lastenkirjailijaa, jos hän olisi

kirjoittanut yhtä värittömästi ja tylsästi.

Kirjoittaja ei voi tietää käännöksen virheettömyydestä, poisjätöistä tai Lindgrenin kirjoitustyylistä. Hän

on pätevä sanomaan vain, että käännös ei ollut eloisa, vetovoimainen tai luonnollinen, mitkä tietenkin
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ovat oleellisimpia seikkoja käännöksessä sen tullessa osaksi kohdekulttuuria. Useat blogikommentoijat

tekevät saman virheen yrittäessään arvioida lähtö- ja kohdetekstin suhdetta. Kaikkien Karlsson-tulkinta

on syntynyt Lunginan (harvojen kenties Brauden ja Beljavakovan) versiosta, ei Lindgrenin

alkuperäisestä. Mitä keskustelijat mahtaisivat ajatella, jos saisivat tietää, että Astrid Lindgren todella

kirjoitti Bettanin kampauksen olevan ”ruman” poninhännän eikä lettejä? Entä jos tiedettäisiin, että

ruotsalainen Karlsson ei osaa edes aina puhua oikein? Käännöskritiikkiä, ainakaan laadukasta, on

mahdotonta antaa ilman lähtötekstin tai -kielenkään tuntemista. Aineiston kriitikot hämmentävätkin

tutkijaa, sillä he keskustelevat Karlsson-käännöksistä uudelleenkirjoittamisen näkökannalta,

kohdeteksteistä kohdekulttuurissa, mutta puolustavat venäjänkielisiä lempikohtiaan usein aivan

virheellisesti lähtötekstin kirjoittajaan, Lindgreniin vedoten. Tähän ilmiöön liittyy se seikka, ettei

Mavlevitš selvästi ja johdonmukaisesti kirjoita kriteerejään näkyville. Lunginan kohdalla ”erilainen”,

uudelleenkirjoitettu Karlsson ei haittaa, onpa vielä itse Lindgrenkin ollut ymmärtäväinen ja jopa

hyvillään. Brauden ja Beljakovan eloton venäjännös ei ole vain eloton, vaan pakostakin ”erilainen”

Lindgrenin tekstin kanssa, mutta heidän kohdallaan tämä onkin nyt virhe.

Olen jo aiemmin osoittanut joitain esimerkkejä, miten Mavlevitšin argumentit Uspenskin toisaalta

yksinkertaistetusta mutta toisaalta vaikeasti ymmärrettävästä tekstistä ovat ristiriidassa keskenään.

Samoin aikaisemmassa Tutkimusaineiston esittely ja analysointi -luvussa osoitin, miten Mavlevitš on

mitätöinyt Skottin asiallista kritiikkiä ja vertailevaa käännösanalyysia, vastoin parempaa tietoaan tai

aidosti tietämättömänä (mutta tämä epäpätevyys täytyisi sentään tiedostaa).

Kaiken kaikkiaan Mavlevitšin essee on puolustuskannalla oleva. Toisaalta se puolustaa Lunginaa muita

kääntäjiä vastaan (mikä valitettava ajattelun lähtökohta, että klassikolla voisi tai saisi olla vain yksi

käännös), toisaalta se on tunteenomainen arvio lastenkirjallisuudelle sopivasta kielestä. Ihmiset

suhtautuvat yleensä kieleen tunteella ja Pirjo Hiidenmaa muistaa Kielitoimiston

neuvontapuhelinajoiltaan hyvin soittajien ärsytyksen, nolouden ja vahingonilon (Hiidenmaa 2003: 16).

Esseetä lukiessa herää myös kysymys, eikö Brauden ja Beljakovan sekä Uspenskin käännöksissä ole

todellakaan mitään ansioita, jotka olisi voinut mainita.

Hiidenmaa pitää ongelmallisena, jos kielenhuoltajiksi itsensä määritelleiden asema ohjaa lukemaan

tämän omia reaktioita ja arvioita kielestä muuna kuin subjektiivisena kannanottona (Hiidenmaa 2003:
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47). Mavlevitšin, Lunginan oppilaan13, palkitun ranskan kääntäjän ja kirjallisuuden asiantuntijan,

esseessä on tämä vaara. Vaikka puhekieli ja slangi venäläisessä lastenkirjallisuudessa tällä hetkellä

rikkovatkin normeja, olisi itsekin kääntäjänä toimiva kriitikko voinut leikkiä ajatuksella ja koettaa

arvioida Uspenskin suoritusta nimenomaan kertojan itsensä määrittelemien kriteerien avulla. Onko

Uspenskin Karlssonin kieli osuvaa ja elävää niin sanotusti omassa tyylilajissaan? Voisiko se tavoittaa

teini- tai aikuisiässä olevia lukijoita? Onko puhekielinen Karlsson lajinsa ainoa edustaja vai onko

Venäjällä ilmestynyt toisia puhekielisiä lastenkirjoja? Ruotsia osaamaton kriitikko olisi voinut tutustua

kansainväliseen Lindgren- ja Karlsson-kirjoitteluun ja pohtia lähtö- ja kohdetekstin suhdetta.
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9 LIITTEET:

9.1 LIITE 1: Uspenskin litteroitu haastattelu

Vastaaja Uspenski: (--)   . 
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,  ,  ,  
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Haastattelija: , .
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V: , ?
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H: , ?

V: , , .

H: ?

V: .

H: ,  3  10 000 ? 

?

: ,  10 000.)

H:  30 000?

:  30 000.)

V: . ( : .)

H: .

V: , . "

" " ?" - " ".

(Anna: Meille tuli just kun käveltiin tänne, tuli yks nainen kadulla ja sil oli se kirja, siis nimenomaan

Katto–Kassinen. Ja mä kysyin häneltä, mistä hän on saanut, niin hän «Ruslaniasta».)

H: , .  " ",  " ". 

, , 

.

: - .

V: , , , 

, 

H: ? ?

V: , 

H: ?

V: , , .
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H:  " " , , 

.

V: . , 

. .

H: , 

. . 

 (--) !

V: !

9.2 LIITE 2: Blogikommenttien suomennokset

(1) Braude–vanhuskin tekee hirveää jälkeä. Ikään kuin tanssisi kuuluisan kilpailijan haudalla. Ja vielä

lahjattomasti, rumasti.

(2) Se on Braude[n käännös]. Se on huono käännös, huono. Siellä on jopa asiavirheitä. Piisamista on

tullut Venäjänvesikontiainen.

(3) Hehe, muistui mieleen vielä Tove Janssonin uusi käännös =) Siinä muun muassa Piisamista oli

tullut Saukko.

(4) Lošadinyj hvost [=hevosenhäntä] vitut.

(5)  Ellen  erehdy,  niin  lošadinyj hvost –kampaus, olkoonkin ruma, on nimeltään konskij hvost

[=ratsunhäntä].

(6) Ne ovat Bosse, Bettan ja Bratik (eli Brat 2, Bratan tai yksinkertaisesti Bratello) :)

(7) Bratik on hahmon nimi Petroniuksen Satyriconissa, hän on päähahmon rakastaja. Lunginan tiesi

tämän, Uspenski ei.

(8) Sääli. Todella sääli, että yksi lapsuuteni lempikirjailijoista on vajonnut tuollaiseen yököttävään

käännökseen täynnä täytesanoja ja typerää jargonia. Vanhaa, upeaa käännöstä vasten se on todellakin

säälittävä näky. Kuten myös tekijänsä. Riippumatta motiivista.
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(9) Just. Olen äimänä. Parempi olisi ollut ottaa uusi painos normaalista julkaisusta! Juuri kun yritän

opettaa lapselle normaalia venäjää ilman ”lentäväisiä”, hän itse keksii tuollaisia sanoja. Ymmärrän,

mistä Bratik tulee, alkuperäisessä Lillebror = pikkuveli ruotsiksi. Mutta en voi kuvitella itseäni

lukemassa lapselle Bratikia ja Karlssonia.

(10) Toinen esimerkki ei selvästikään ole lapsille. Tosin, millaisia Jane Austen –käännöksiä nykyään

myydään…Voisin itkeä!

(11) Suhtaudun Uspenskiin erittäin positiivisesti, mutta uudesta Karlssonista en pidä yhtään.

Ensinnäkin muistan erinomaisesti kirjat, joita luin lapsuudessani. Kaikki oli kirjoitettu eri aikoina ja eri

tyyleillä, oli mielenkiintoista ja yllättävää tarkastella näitä kaikkia vanhoja juttuja ja sanoja. Jos

oletetaan, että ihminen (varsinkin pieni) ei kykene ymmärtämään tai sulattamaan kirjoja ja niitä

jatkuvasti muutetaan, yksinkertaistetaan ja uudistetaan, niin lukijasta tulee ennemmin tai myöhemmin

samanlainen...yksinkertainen.

(12) Sääli, että kuuluisa kirjailija vajosi noin alas. Rahvaan kieltä lapsimassoille ikään kuin

telkkarisarjoissa ei sitä olisi tarpeeksi =(

(13) Banaalia tyylitään, kieleltään, miltä tahansa kantilta – kieli ei mitenkään ole ”normaalia”. Oli

Malyšin nimi mikä tahansa.

(14) Hitto, parasta olla heittämättä pois omia vanhoja lastenkirjojaan, kun näemmä normaaleja ei kohta

voi ostaa.

(15) Meillä on käynyt niin, että neuvostokäännökset ovat kuin bemareita, mutta Uspenskin käännös

kuin ensimmäinen Ladan malli. Kyse ei ole ajallisesta aspektista vaan laadusta. Huonolaatuinen

käännös synnyttää hälyä, ja köyhäkielisenä kioskikirjallisuutta. Mitä tulee hahmoihin – Missä kohden

Uspenski tarjoaa lukijalle ”sukupolven uutta sankaria”? :) Harry Potter on [tämän] sukupolven sankari,

niin häneen suhtautuvat kaikki. Mutta uuspainokset epäilyttävällä käännöksellä vanhasta kirjasta,

siinäpä innovatiivinen teko :)))

(16) Alkuperäinen käännös on paljon mielenkiintoisempi ja hauskempi.

(17) Kaikkien pitäisi lukea alkuperäistä!:)
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(18) Pyhäinhäväistystä!:(

(19) Hm. Tyhmä, vainoharhainen kysymys; mistä lähtien hän [Uspenski] on ollut ”ammattikääntäjä” ja

mitä hän [tämän] lisäksi on kääntänyt, kertooko kustantaja? Jos Wikipediaan on uskomista, hän

valmistui moskovalaisesta ilmailuinstituutista, bibliografiassa tai Wikipediassa ei kerrota sanaakaan

hänen kääntämistä kirjoistaan.

(20) No venäläisessä kirjallisuudessa on tunnettu tapa ”puhtaaksikirjoittaa” venäjäksi ulkomaisia

kollegoja:) Yhtä en vain ymmärrä, ei kai hänen sallittu virallisesti tehdä tätä?? Hän ei ole kääntäjä.

(21) On ilahduttavaa nähdä, ettei kirjallinen perintö ole kuollut. Volkov, Uspenski, Tolstoi. Pitäisipä

kääntää Harry Potter ja tulla uuden klassikon soavtoriksi (tai yksinkertaisesti avtoriksi [= tekijä]. [--]

(22)[--] Se, että Uspenski aikoi ”kääntää”, oli tiedossa jo viime vuonna. Kysymykseeni kustantamolle,

osaako hän ruotsia, vastattiin, että ”hän on ammattikääntäjä”. Ja Lunginan käännöstä kustantamo

nimitti enemmän vapaaksi mukaelmaksi. Tämän kirjan jujuksi suunniteltiin Anatoli Savtšenkon

kuvitusta. En ole nähnyt kirjaa, joten en tiedä, onko siellä näitä piirroksia. Yksi on varmaa: Uspenski ei

ole se ihminen, joka hallitsee hyvin elävän lasten kielen. Riittää, kun lukee joitain hänen ilmestyneitä

juttuja Prostovašino-lehdessä, niin tajuaa, kuinka vanha ja vanhanaikainen hän on.”)

(23) Minua häiritsee nimenomaan se, että käännös on ruotsista. Kustantaja painotti, että hän

nimenomaan kääntää. Ymmärrän heidän kaupallisen hinkunsa päästää tuote markkinoille. Jos [kirjaa]

ostetaan, kukaan ei tuomitse pahasti. Jos taas ei osteta (epätodennäköistä) – sama juttu. Heillä on

oikeudet. [--] Heillä on oikeudet nimenomaan mukailtuun käännökseen, eli he voivat ottaa Uspenskista

uusi painoksia kuinka paljon tahansa ilman että keskittyvät suoraan Lindgreniin. En ole varma, mutta

niin se varmaan menee.

(24) Ei, ruotsista kääntäminen ei häiritse minua yhtään. , 

 – Monet kääntävät raakakäännöksestä, se on ymmärrettävää. Minua haittaa nimenomaan

muotoilu ”ammattikääntäjästä”. Primo, sellainen yleensä osaa kieliä, secundo, sellaisella on kokemusta

kääntämisestä. Kumpikaan kohta ei muistaakseni päde Uspenskiin ja siksi yllätyin.
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(25) Niin, raakakäännöksestä tehty käännös ei ole käännös [joka on] (lähtökielisestä teoksesta työstetty

teksti), vaan teos, joka on työstetty venäjänkielisestä tekstistä, jonka on luonut kääntäjä,

raakakäännöksen tekijä.

(26) Hän on kääntänyt Herran Huun suomesta raakakäännökseen turvautuen.

(27) No, raakakäännökseen pohjautuva käännös ei joka tapauksessa, toistan vielä, minusta vastaa

”ammattikääntäjän” tunnusmerkkejä :)

(28) Me olemma sairas yhteiskunta, jos luomme menestyviä uspenskeja ja volkoveja. Opiskellaan

englantia ja luetaan alkuperäisiä, kuten minä olen tehnyt...

(29) No siinä tapauksessa opiskellaan kaikki ruotsia :)

(30) Toisekseen, minusta tuntuu ettei Uspenski ole huomannut Lindgrenin puheen ja intonaation

vaihdoksia eri henkilöillä. Uspenskilla taas sekä kertoja, kirjan aikuiset ja lapset käyttävät ”coolia”

kieltä. Tuloksena ei heti ymmärrä, kuka on kertoja, kuka lapsi, kuka sahanpurupäinen aikuinen. Excuse

me.

(31) Se ei ollut mikään huomio vaan hautajaisitkua menneestä lapsuudesta ;) Kun kerta täytyy valita,

pitää lukea otteet molemmista kirjoista. Vanha teksti vaikuttaa vähän...öhöm...aataminaikaiselta

nykynormien mukaan (niin ja tunnustan, että lapsuudessani se jo hieman ärsytti). Jos Uspenski pystyi

tekemään teoksen sujuvaksi  lapsille, sehän on vaan mahtavaa.

(32) Idea loistava, toteutus surkeahko.

(33) Ensi vaikutelma on, että voi ollakin aidosti uusi käännös. Tarvitaan ruotsalainen originaali, jotta

voisi sanoa tarkemmin. Uuden käännöksen tekeminen, kun olemassa on ”kanonisoitunut”, jonka kaikki

tietävät miltei ulkoa lapsuudesta, on vaikeaa. [Kääntäjän] tekee kovasti mieli päteä, tehdä toisin kuin

edellisessä oli, vaikka se haittaisikin tekstiä. Sanotaan nyt Rudnevin Nalle Puh –käännökset. En puhu

[Natalja] Reinin Nalle Puhista, se on malliesimerkki kirjallisesta varkaudesta.
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(34) Kertokaa, onko täällä ketään, joka luki Tšeburaškasta ja Prostokvašinosta ja joka vuonna -74 oli

lähempänä vanhempaa kuin lasta? Ehkä nekin [kertomukset] oli kirjoitettu sen ajan slangilla, mutta me

ihailemme niitä, koska emme tiedä, miten silloin puhuttiin?

(35) Bratik ei ole vakiintunut Malyš. Entä sitten? Sen sijaan jotkin kohdat ovat paremmin ja

tyylikkäämmin kirjoitettu kuin Lunginalla, esimerkiksi [ote]. Ylipäätään täytyy lukea ja vertailla

ajatuksella. Uspenski ei joka tapauksessa ansaitse mielestäni täyttä ignoorausta.

(36) Kaikki yllä olevat kirjoittajat ovat vain narkoosissa Lunginan vanhasta käännöksestä ja siksi

kritisoivat Uspenskia. Jos toinen käännös olisi ollut ensin, kaikki olisi kääntynyt päälaelleen. ”Malyš?

Mikä ihmeen Malyš, kun se on Bratik? Tulee tunne ikään kuin Svantessonien perheessä olisi

adoptiolapsi!” jne. Ja kieli on aivan normaalia, vaatimukset syntyvät siitä, että Lunginan käännöksen

ensimmäiset sivut osataan ulkoa ja sitten kompastutaan toisentyyliseen käännökseen.

(37) En ymmärrä lainkaan tätä suuttumusta. Tuskin mikään huononi, vaikka hyvästä kirjasta ilmestyi

vielä yksi käännös? Joku pitää Lunginan käännöksestä, ja vaikka lapsena luinkin sitä mielelläni, niin

nyt se tuntuu liian yksinkertaiselta, vähemmän vivahteikkaammalta kuin Uspenskin (annettujen otosten

perusteella).

(38) Se, ettei lapsenne pidä Maršakin lastenrunoista on arvosteluperuste teille. Esimerkiksi minulle se

on vain todiste tosiasiasta, että ”makunsa kullakin”, koskien myös lapsia. (--) Ylipäätään kokeileminen

ei ole huono asia. Jokaisella on oikeus kokeilla, myös vähemmän meriittejä saavuttaneilla ihmisillä.

Jokainen kokeilu voi päättyä epäonnistumiseen, mutta ei siinä ole mitään kauheaa. Kauheaa vain, että

tällainen epäilyttävä lopputulos päätyy ihmisten ilmoille.

(39) Joillakin varsinkin hengellisillä venäläisillä on uskomaton kyky nostaa melua

jonninjoutavuuksista. Haloo, mitä vuotta eletään, taisivat Karlsson ja Tšeburaška ajaa jo ohi? Mistä

tällainen fiksaatio joihinkin teoksiin? ”Kasvoi lukijoiden sukupolvi”. Mitä paatosta. Jokaisella

sukupolvella pitäisi olla omat sankarinsa. Kuulostaa ihan ”ensimmäiset autoilijat ajoivat Ladaa.”

Surullista, mutta totta.”

(40) Karlssonista tehtiin hävytön ja röyhkeä sika. Samanlainen kuin hän oli alkuperäisessäkin.
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(41) imho, Karlssonia ei olisi saanut karakterisoida noin rajusti. Mitä vain, mutta kunhan ei sika. Ja

Uspenski teki hänestä juuri sellaisen.

(42) Oletteko lukeneet alkuperäisen?

(43) Ei, en osaa ruotsia, joten voin vertailla vain alkuperäiseen käännökseen. Eihän meillä ole kahta

versiota teoksesta, vaan kaksi käännösversiota.

(44) Siitä juuri puhun, että alkuperäisessä Karlsson on tosi hävytön tyyppi, joten käännös, jossa

Karlssonista tehtiin ”hävytön ja röyhkeä sika” on tarkempi.

(45) Meidän kaikkien Karlsson ei ole meidän kaikkien alkuperäisen ansiosta vaan nimenomaan

käännöksen (ja sitten nerokkaan piirretyn). :)

(46) Karlsson muuten on jopa Ruotsissa vähiten suosittu Lindgrenin hahmo. Ruotsalaiset eivät tykkää

tästä  koppavasta oliosta. Vaan meillä se on suosituin, mutta se on piirretyn ansiota.

(47) Meidän tuntemat käännökset ovat todella siloteltuja, vaan ajat ovat nyt toiset. Asetin itselleni

tavoitteen tehdä käännöksestä mahdollisimman rohkean. Se ei tarkoita, että muuttaisin juonta. Vain

kielestä tulee nykyaikaisempaa.– Uspenski. Haluaisin valitettavasti kertoa, että asia on juuri näin.

Muutettuani länteen kysyin yhdeltä tutulta, miksi kaikki rakastavat Peppiä, mutta eivät meidän lempi-

Karlssonia. Hän vastasi, että Karlsson on huono esikuva lapsille, röyhkeä ja häijy...

(48) Sitten on vielä Brauden käännös. Silmäilin äsken ensimmäiset pari sivua Brauden käännöksestä ja

tuli sellainen tunne, että Uspenki on tehnyt yhdistelmän Lunginan ja Brauden käännöksestä.

(49) Mitä suuruudenhulluutta Uspenskilla on tunkea itsensä Lindgrenin soavtoriksi. Mielestäni

keskustelu ei liity kirjallisuuteen enää millään tavalla. Saastaa ja rahaa – sekö meitä kiinnostaa? Emme

voi rangaista häntä, mutta voimme olla antamatta huomiota (onhan tämä ongelma koko maailman

mittakaavassa!)... Voin antaa neuvon vain uusille vanhemmille: älkää lukeko lapsille mitään Uspenskin

kirjoittamaa 20 vuoteen. Ja se siitä.

(50) Olkoon, Zahoder oli ”klassisen” uudelleenkertomuksen tekijä. Kasvoimme hänen [kirjojensa]

seurassa. Hengailkoon kannessa tekijän vieressä, imho. Mutta kirjan kuvitus on kyllä todella kaamea.
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(51) Miten niin ”klassinen”? Miksi Demurovalla riitti tahdikkuutta ja ymmärrystä omasta paikastaan

sen verran, ettei kirjoittanut sukunimeään Carrollin viereen? Miksi yksi kuuluisimmista klassisista

käännöksistä ei kanna nimeä Conan Doyle ja Volžinaja: Baskervillen koira?

(52)  Zahoderin  nimi  on  Milnen  vieressä  vain  siinä  kirjassa,  johon  hän  lisäsi  pari  omaa  Nalle  Puh  –

kertomustaan. Ja siihen hänellä on moraalinen oikeutus, sillä onhan venäläinen Nalle Puh Zahoderin

teos. Englanninkielistä maailmaa lukuun ottamatta Nalle Puh ei ole missään niin suosittu kuin meillä.

Anekdoottien sankari. Ja kaikki käännöstä!

(53) Aivan hirveää... Eikö ihmistä hävetä julkaista tuollaista sontaa ja vielä oma nimi kannessa....Hyvä,

että varoitettiin, tuon saattaa muuten ostaa vahingossa.

9.3 LIITE 3: Käännös Natalja Mavlevitšin esseestä 

?

Kukahan Karlssoneista katolla elää?

Kääntäminen on valtava onni. Kääntämisen taidetta vertaisin vain musiikin esittämiseen. Se on

tulkintaa. En antaudu keskustelemaan, minkälaiset niistä ovat toisia parempia – jokainen valitsee sen,

joka itseään miellyttää. Esimerkiksi, olen kääntänyt Böllin teoksia, toisten käännökset ovat aivan

erilaista Bölliä. Ihminen maalaa ja kirjoittaa oman muotokuvansa kääntäessään, siitä hänet tuntee.

Lilianna Lungina

Maailman paras Karlsson

Venäläisen Karlssonin tarina on niin sotkuinen, niin monia sivujuonia täyteen kasvanut, että se on

parasta esittää kronologisessa järjestyksessä. Aloitamme maaliskuisesta aamusta vuonna 1956, jolloin

Lilianna Lungina, lahjakas, mutta vielä suurelle yleisölle tuntematon kääntäjä, kantoi kotiin valtion

lastenkirjallisuuden kustannusyhtiöstä DETGIZistä uuden kassillisen pohjoismaalaisia lastenkirjoja.

Sopivan, siis tasokkaan mutta samalla neuvostosensuurin ideologiset vaatimukset täyttävän, teoksen

löytäminen osoittautui vaikeaksi. Siitä huolimatta tämä oli ainutkertainen työmahdollisuus Lunginalle,

joka ei ollut Kirjailijaliiton jäsen sen enempää kuin jonkun puoluepampun lapsi, lapsenlapsi tai
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rakastajatarkaan. Kaiken lisäksi hänen kansallisuutensa ei ollut aivan puhdas (Lungina oli juutalainen.

Suom.huom). Kääntäminen ranskasta, jota hän osasi äidinkielen veroisesti, oli liian kilpailtua, mutta

pohjoismaisten kielten osaajat olivat Neuvostoliitossa vielä tuolloin harvinaisia.

– Kerran siis, muisteli Lilianna Zinovjevna, kannoin kotiin uuden erän näitä typeriä, kauniita kirjoja,

kun yksi kansi kiinnitti heti huomioni. Siinä oli lentävä ihminen propelli selässä ja teksti Karlsson på

taket. Aloin lukea ja valehtelematta jo ensimmäisen sivun jälkeen huomasin, ettei tämä ollut tavallinen

kirja. Se oli pieni ihme, josta voi vain unelmoida. Siinä oli uskomaton intonaatio, huumorintaju,

sievistelemättömyys ja loistavia kuvitteellisia elementtejä.  Kirjoitin kustantamolle arvion kirjasta.

Kerroin, kuinka Astrid Lindgrenistä tulee vielä merkittävä kirjailija, hän ei ole kuin muut ja niin

edelleen … Noin vuoden päästä sain tietää, että hänet oli jo aikaa sitten palkittu H. C. Andersen -

mitalilla, että hänen kirjojaan oli käännetty kolmellekymmenelle kielelle ja että hän  ylipäätään oli

ykkösnimi lastenkirjallisuudessa14.

Niin alkoi, Lunginan ilmaisua käyttäen, ”Taivaasta pudonnut onni”15. Eikä se pudonnut vain hänelle

vaan kaikille meille. Venäjännetystä Karlssonista tuli ilmiömäinen menestys; miljoonia painosmääriä,

isojen ja pienten lukijoiden ihailu, teatterisovituksia ja ikivihreät animaatiot. Karlssonin vanavedessä

käännettiin Peppi Pitkätossu, Vaahteramäen Eemeli ja Ronja Ryövärintytär. Lunginan onnen

viimeisteli henkilökohtainen tutustuminen Astrid Lindgreniin ja ystävyys tämän kanssa. He olivat

kongeniaaleja, sukulaissieluja, molemmat rohkeita ja anteliaita ihmisiä sekä hyviä hauskuuttajia.16

Astridille merkitsi paljon menestyä maassa, jossa niin harvat ulkomaiset kirjailijat, edes lasten-, tulivat

julkaistuiksi. Hän kenties vapaamielisenä iloitsi siitä, miten hänen kirjansa sankarit seikkailivat

diversantteina rautaesiripun takana ja että venäläisissä lapsissa syntyi kyseenalaistava ajattelutapa, jota

Lindgrenkin ahkerasti levitti maailmalla.

14  Nämä sanat, kuten myös epigrafin, Liliana Lungina lausui itsestään kertovassa dokumenttifilmissä  ,
ohjaaja O. Dorman.
15  Lunginan artikkeli , , jossa hän kertoo käännöstyöstään Karlssonin parissa.
Suom.huom.
16  Selittävän sanakirjan roolin ottaminen ei ole kovin sulavaa, enkä sitä tekisikään, ellen aivan hiljan olisi kuullut
nuorten kollegoiden suusta: ”Mikä tässä käännöksessä on kongeniaalista?”. En ollut aiemmin ymmärtänyt, että Ilf i Petrov
(venäläisten kirjailijoiden Ilja Fainzilberin ja Jevgeni Katajevin yhdessä käyttämä salanimi. Suom.huom) tekivät
karhunpalveluksen venäjän kielelle siirtäessään sanan kongeniaalinen suuren juonittelijan (kirjojen päähahmo Ostap
Bender. Suom.huom) suuhun. Vitsi vääristi merkitystä niin, että nykyäänkin sivistyneet ihmiset luulevat kongeniaalisen
tarkoittavan neroutta, eikä hengenheimolaisuutta.
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Mitä tulee itse käännökseen, siitä tuli osa venäläistä kulttuuria. On hieman noloa lausua ääneen tätä

todisteita kaipaamatonta tosiseikkaa varsinkin kun jokainen löytää todisteet itsestään. On mahdollista,

ettei kääntäjän taito ollut ainoa syy ilmiölle. Osansa oli suurella painosmäärällä, ulkomaisen

kirjallisuuden ja lastenkirjallisuuden harvinaisuudella sekä animaatiolla, joka teki monista Lunginan

käännöksen ilmaisuista modernia kansanrunoutta. Niin tai näin, on naurettavaa kieltää itsestäänselvyys:

Karlssonista tuli osa venäläistä kulttuuria ja se on sitä yhä siinä muodossa, jonka Lungina meille

ensimmäisenä venäjäntäjänä antoi. Jos tarkastellaan Lindgrenin teosten ja erityisesti Karlssonin

tilannetta muissa maissa, vaikuttaa siltä, että maailman paras, maailman kuuluisin ja maailman hauskin

Karlsson on se, jota rakastimme lapsuudessa; tuota sopivan pulleaa miestä parhaassa iässään ja

kotilohikäärmeiden17 )kesyttäjää. Ja siksipä:

,
:

, , , ,
, !18

KarlSon vastaan KarlSSon

– Onko teillä Karlssonia yhdellä ässällä?, - Ei, vain kahdella. Kyseessä ei ole salaisten agenttien

keskustelu vaan tyypillinen 90-luvun puolivälin myyjän ja asiakkaan dialogi lastenkirjaosastolla.

Tuohon aikaan alkoi ilmestyä painoksia tunnetuista saduista Ljudmila Brauden ja Nadežda Beljakovan

uusina, tarkkuuteen pyrkivinä käännöksinä. Juuri lähdeuskollisuudesta johtuen, venäläisen

translitteroinnin sääntöjä rikottiin19 ja  kääntyi -muotoon. Samanlainen

sananmukainen uskollisuus seuraa läpi koko tekstin. Neuvostoaikana kaikki jumaluutta käsittelevä

poistettiin lastenkirjoista. Nyt uudet kääntäjät herättivät uskonnollisuuden henkiin täydessä

mittakaavassa. Esimerkiksi Lunginan tekstissä äiti soittaa Alberg-pennun isännälle ja ”Pikkuveli seisoi

17  on Lunginan keksimä sanaleikki, jossa yhdistyy sana  ja . Kristiina
Rikman on kääntänyt husbockenin (tupajäärä, Hylotrupes bajulus, ven. , rakennuksissa puuta tuhoava
kovakuoriainen) kotilohikäärmeeksi. Ratkaisu toimii yhdessä sen kanssa, että fröken Bock on käännetty neiti Loheksi.
Suom.huom.
18  Lunginan käännös. Suom.huom.
19  Itse asiassa nykyisen periaatteen mukaan translitteroitaisiin tällä tavoin, kahdella ässällä. Suom. huom.
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puristaen Albergia rintaansa vasten ja kuiskasi: Kunpa se ei olisi heidän pentunsa…”, Braudella ja

Beljakovalla Pikkuveli rukoilee: ”Kiltti Jumala, tee niin, ettei se olisi heidän koiransa”.

Arvioikaa itse, mikä tekstissä lisääntyi, kristillisyys vai imelyys.

Tasapuolisuuden nimissä on tunnustettava, että muodollisesti uudessa käännöksessä ei todellakaan ole

virheitä, ei poisjättöjä, muttei myöskään elävyyttä, vetovoimaisuutta, eikä tarpeeksi luonnollisuutta.

Tokko Astrid Lindgrenistä olisi tullut yhtä 1900-luvun parasta lastenkirjailijaa, jos hän olisi kirjoittanut

yhtä värittömästi ja tylsästi. Vuosina 1997–2000 lehdistössä ilmestyi muutamia artikkeleja, joissa

vertailtiin kahta käännöstä. Jokainen, jolla oli silmät ja korvat päässä, huomasi eron

:n  ja :n välillä Kotivuohettarella pyritään lähentymään

alkuperäistä: Bock on ruotsiksi vuohi, mistä kerrotaan viitteessä, jotta lukija voisi ymmärtää sanaleikin.

Jokainen huomaisi myös eron :n  ja :n 20 välillä kuten myös

ilmaisujen ” , ” ja uuden version ” 

!” välillä21. Toisaalta uudessa käännöksessä on joitakin onnistuneita

löytöjä. Sellaisia kuin " , " tai ” ”. Nämä

ilmaukset ovat tietenkin Lunginan käännöksestä, mutta varon syyttämästä Braudea ja Beljakovaa

plagioinnista. Uskon mieluusti, että juuri näitä ilmaisuja kieli spontaanisti vaati käyttämään – selväähän

se, että Karlsson puhuisi juuri tällä tavalla!

Oikeastaan ei kannattaisi enää käydä läpi KarlSSonin puutteita. Loppujen lopuksi Ljudmila Brauden

(joka uuskäännöksillään tavoitti maassamme valtavan yleisön Lunginan lahjakkuuden ansiosta ja jolle

kuuluu Lindgrenin ennätysajassa käännetystä kuusiosaisesta kokoelmateoksesta leijonanosa) kanssa

täytyy olla samaa mieltä siitä, että ”jokaisella kääntäjällä on oikeus omaan näkemykseensä tekstistä”22.

Mutta kun näitä oikeuksia turvattaessa loukataan lukijoiden oikeutta vapaaseen valintaan.

Tulemme tarinassa hetkeen, jolloin kaupallisuus astuu mukaan. Samaan aikaan, kun uudet käännökset

ilmaantuivat markkinoille, kustannusyhtiö TEKS (sama joka julkaisi Brauden ja Beljakovan

20  Lindgrenillä: ”Kuckelimuckmedicin”. Suom.huom.
21  Lindgrenillä: ”Dina hutlös dyra bullar borde det vara något mera kanel i”. Suom.huom.
22 Sitaatti A. Karahanin artikkelista , , Kommersant Vlast,  13, 4.huhtikuuta
2000.
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käännökset) osti Lindgrenin kirjallisuusagentilta yksinoikeuden edustaa kirjailijaa Venäjällä. Kun muut

kustantamot (tunnen Vagrius -kustantamon tapauksen) lähestyivät lisenssihaltijaa täysin asiallisella

tarjouksella ostaa julkaisuoikeus Lunginan Karlssoniin, saivat he kieltävän vastauksen sillä perusteella,

että TEKS aikoi itse julkaista Lindgrenin teoksia. Tämä tietenkin oli TEKSin ja kääntäjän etujen

mukaista, mutta ei millään tavalla hyödyttänyt Lindgreniä. Ensiksi, menettely rajoitti kirjailijan

venäjänkielisten painosten määrää, toisaalta yksitoikkoisen käännöksen painaminen johtaisi lopulta

hiipuvaan kiinnostukseen Lindgreniä kohtaan. Keinotekoisesti, ellei jopa väkivaltaisesti, valikoima

pysyi supistettuna muutaman vuoden ja tilanne olisi kenties päättynyt vanhan käännöksen

syrjäytymiseen, ellei terve järki olisi voittanut – en tiedä, mikä ratkaisuun johti – yleinen mielipide vai

kaupalliset näkökohdat. Tänä päivänä julkaistaan molempia käännösversioita, Karlsson niin yhdellä

kuin kahdella ässällä käyvät tervettä kamppailua, ja siinä määrin kuin osaan arvioida, johtaa yhden

ässän versio. Pitkäänhän on jo tiedetty, että lyhyestä virsi kaunis.

Uusin Karlsson eli olanylikäännös

Vaikutti siltä, että riita oli poikki: kaikki oikeudet oli palautettu, jokainen oli vapaa valitsemaan itseään

miellyttävän käännöksen. Vuonna 2007 tunteet leiskahtivat uudella voimalla. AST-Astrel, yksi

suurimmista venäläisistä kustantamoista, varusti Karlssonin uudella propellilla ja lähetti kiertoradalle.

Ässien määrä nimessä pysyi ennallaan, mutta esiin astui aivan uusi tekijä. Uuden julkaisun

glitteroidussa ja animaatiosta tutuin hahmoin kuvitetussa kannessa seisoo hillitynsinisellä Astrid

Lindgren, sen alapuolella punaisella Eduard Uspenski. Myös nimessä on vähän huijattu ja uusi teos

onkin Karlsson katolta tai maailman paras Karlsson (" , 

"). Tosin alapuolella tarkennetaan: E.Uspenskin uudelleen kertomana. Takakannessa

selostetaan: Astrid Lindgrenin suosituimman teoksen Venäjällä…on kertonut uudelleen suosittu

lastenkirjailija Eduard Uspenski, monien monituisten erinomaisten teosten kirjoittaja”. Pihvi näyttäisi

olevan tämä: kaksi brändiä, kaksi kuuluisaa tekijää yhdistettynä on yhtä kuin tuplatuotto. Aivan viime

päiviin saakka kimalteleva kirjankansi paistatteli kirjakaupan hyllyllä ajaen lukijoita kiusaukseen (nyt

kirjaa ei ole jostain syystä näkynyt – puhutaan, että Lindgrenin perikunta huomasi jotain ja sekaantui

asiaan). Mielenkiintoista olisi tietää, miten itse Uspenski, joka tuntuu olevan niin mustasukkainen

puolustaessaan tekijänoikeuksiaan, että haastaisi oikeuteen jokaisen unessaankin Muksiksen

(Tšeburaškan) ilman lupaa nähneen, suhtautuisi ruotsalaisten vastaavanlaiseen tekoon. Sanokaamme,
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jos Ruotsissa julkaistaisiin Fedja-setä, koira ja kissa Ulf Starkin uudelleen kertomana ja hänen nimensä

toisena tekijänä kanteen painettuna?

Uuden Karlssonin ilmestymiseen reagoivat myrskyisästi kriitikot ja kääntäjät, joista eivät niin sanotut

tavallisetkaan lukijat jääneet vihastuksessa ja sukkeluudessa jälkeen. Höyryjä päästettiin Internetissä.

Menneen talven lumia, mutten voi pidättäytyä nautinnosta siteerata ”vadim-panovin” LiveJournal-

päivitystä:”Jo ruotsalaiset horjuvat, ponnistus vielä – viime koitos – hurraa!”23:

Kuuluisa lingvisti ja ansiokas ruotsin kielen asiantuntija Uspenski kertoi lapsillemme uudelleen

Karlssonin. AST innostui niin, että läiskäisi hänen sukunimensä kanteen… Oletettavasti seuraavana

vuorossa ovat Cipollino, Liisa, Nalle Puh… Mutta ennen kaikkea, imho, Uspenskin tulisi

”modernisoiden uudelleen kertoa” satu kultaisesta kukosta muuttamalla kukko heti papukaijaksi tai

kanaksi, sillä nykyajan lapsille sana ”kukko” voi aiheuttaa ristiriitaisia reaktioita. Sehän on hyväksi

peeärrälle, laittakaa kanteen vielä: ”Satu Kultaisesta kukosta”, Eduard Uspenski, Aleksandr Puškin…

Kyse on siitä, että ennen skandaalikirjan ilmestymistä, Uspenski julkisesti kertoi, miten työsti

Karlssonista uutta versiota ja että hänen ensisijainen tarkoituksensa oli ”tehdä käännöksestä

rohkeampi” kuin kaksi edeltävää ja nykyajan lapsille ymmärrettävämpi. Esimerkiksi, sen sijaan, että

sanotaan ”Karlsson on sepitettä” ( ), käytettäisiin mieluummin ”Karlsson on hallusinaatio”

). Gljuk-sanan käyttö suututti yleisön, mutta kritiikki ei koskaan tavoittanut Uspenskia. Hän vei

ideansa loppuun eikä vielä ole kertaakaan selittänyt toimittajille know how’nsa ydintä. Eräässä tv-

lähetyksessä hän korosti, ettei hänen tekstinsä ole vain käännös vaan miltei mystinen tunkeutuminen

alkuperäisten sanojen sieluun (ruotsia Uspenski ei osaa ja käytti omaa ilmaisuaan käyttäen ”tylsähköä

raakakäännöstä”). – Lunginalla on hyvä käännös, mutta kyllä kirjailija toisen tuntee! Hän ei ole

kääntänyt [sanatarkasti, suom.huom.], mutta on laittanut alulle hyviä ideoita, joita voi kehitellä

edelleen, Uspenski kertoo. Tulokset yliolkaisesta raakakäännöksen käsittelystä ovat varsin

mielenkiintoisia. Näin puhuu uusi Karlsson Uspenskin versiossa (sitaatit eri kohdista tekstiä):

23  Vadim Panov:  , ,  // , 2008-01-26. URL: http://vadim-
panov.livejournal. com/65319.html. Otsikko on sitaatti on Aleksandr Puškinin runoelmasta Pultava. Suom. Aarne Saleva.
Suom.huom.
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Kääntäjältä (pardon, siis uudelleen kertojalta, miltei toinen tekijä ruotsalaisen kirjailijan rinnalla) on

outo ratkaisu tarjoilla tällaista sanastoa nykyajan lapsille. Minusta tuntuu, että lapset ymmärtäisivät

sepitteen ( ) paremmin kuin sanan šuher24 ( ) tai viittaukset Gorkiin, Staliniin ja

Goetheen25.

Kotikiusaajatar (tai kotivuohetar) fröken Bock on tässä versiossa rouva 26 ja Karlsson

.

Uspenskin tekstissä on vielä yksi kummallisuus, jonka Vadim Nesterov nosti esille 12. helmikuuta

2008 Gazeta.ru:ssa ilmestyneessä artikkelissaan. Välillä villin luovan virran keskeltä pilkahtaa selvästi

paljas raakakäännös. Artikkelin kirjoittaja antaa esimerkkejä: " , 27".
28, , 29 ".

Esimerkit ovat tyypillisiä lauseita aloittelijalta, jolla ei ole sävelkorvaa kielelle. Kääntäminen on tiettyjä

taitoja vaativa ammatti, eikä noita taitoja hallitse välttämättä edes hyvä kirjailija (toivottavasti kirjailijat

eivät pahastu – sen enempää hyvä kääntäjäkään ei välttämättä ole hyvä kirjailija). Hyvän tekstin

24 , olla passissa esim. ryöstön aikana. Myös tarkoitteena ’sekasorto’,’ mylläkkä’. Suom. huom.
25  Stalin arvioi Gorkin novellia Tyttö ja kuolema lausumalla " ,  " " ". Sitaatti
keskivertoteoksen vertaamisesta maailmankirjallisuuden klassikkoon jäi elämään ironisena lausahduksena. Suom. huom.
26  Uspenskin keksimä sana, joka viittaa Fazil Iskanderin kirjaan . Kozlotur vuohen ja
vuorikaurin risteymä (sanoista  ja ) . Suom.huom.
27  autenttisempaa lienee tässä sanoa kukkarosta . Suom. huom.
28  Sana  toistuu kaksi kertaa peräkkäin, mikä voitaisiin välttää esim. aloittamalla ” 

.”Suom.huom.
29   Verbin prefiksi korostaa poistumista, ulos lähtemistä. Kuitenkin lauseessa oleva prepositio ilmaisee sisään
menemistä. Luonnollisempaa olisi valita jompikumpi näkökulma, esim.  tai  .
Suom.huom.
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laatiminen pikkutarkasta raakakäännöksestä saattaa olla vaikeampaa kuin alkuperäisestä tekstistä

kääntäminen. Sanalla sanoen, on köykäistä kääntää raakakäännöksen kautta.

Täyden vaikutelman saamiseksi on hyvä kuunnella Karlssonin päätöslaulu, joka lopettaa trilogian

(sama laulu kuin ):

,
,

!

,
,

!

,
,

!

,
, .

,
.

, ...
.

Hyvä, etteivät kaikki lapset tunne tarinaa odessalaisesta mummosta. Koska lehtemme ei ole lastenlehti,

palautamme mieliin, miten alkuperäisessä laulussa mummolta Deribasovin kadulla, Rišeljevin

kulmassa ( , ), neljä nuorukaista riisti kunnian (

)  ja  toivuttuaan  ( )  hän  ei  pelkästään  syö  kiisseliä  (

) vaan myös unelmoi että voisi kokea uuden hyökkäyksen ( ).

Sanalla sanoen, Uspenski muksautti ( 30) Astrid Lindgrenin kumoon.

30 Kirjoittaja jäljittelee Uspenskin tapaa luoda uusia sanoja;  assosioituu sanaan  – kaatua.
Suom. huom
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Ideaali Karlsson?

En tahtoisi lausua seuraava väitettä itse, ja olenkin iloinen, että se tuli jo mainitulta Gazeta.ru:n

kirjallisuuskolumnisti Nesterovin suusta:

Vaikka Eduard Uspenski oppisi ruotsin kielen ja suutelisi maata luvaten kunnioittaa lähdeteosta,

hänelle buuattaisiin silti yhtä innokkaasti. Suurin syy on, että uutta käännöstä Karlssonista ei kukaan

huoli edes ilmaiseksi. Emme hyväksy muita käännöksiä senkään tähden, että vaikka Lunginan versiosta

ei pidettäisi, niin koska se on kasvanut osaksi meitä. Käännöksen sanat ja ilmaukset ovat tulleet osaksi

venäjän kieltä, vakiintuneet ja sulautuneet siihen eikä niitä enää saa kitkettyä siitä pois. Malyšia ei voi

muuttaa esimerkiksi Krohaksi, sitä ei ymmärretä ja kirja ”Kroha ja Karlsson” kasautuisi

koskemattomiksi pinoiksi kustantajan varastossa. Myöskään mikä muu vaihtoehto ei voi syrjäyttää

hokemaa " , ". Se on pysyvä ilmaus venäjän kielessä. Dostojevski

rikastutti kieltä sanalla 31, Lungina sanalla .

Kansan ääni on tämä. Lukijana, venäjän kielen puhujana, äitinä ja isoäitinä olen Nesterovin kanssa

täysin samaa mieltä. Mutta kääntäjänä en saa olla jyrkän torjuva. Luonnollisesti ketään ei koskaan voi

kieltää kääntämästä mitä tahansa uudelleen. Uljaiden mielettömyyttä ylistämme!32 Pelkään, että tässä

yhteydessä mielettömyys täytyy ymmärtää kirjaimellisesti, eikä sanan runollisessa merkityksessä.

Yksikään ihminen, joka tänä päivänä on kasvanut venäjän kielen ympäröimänä, ei voi tehdä uutta,

riippumatonta käännöstä Karlssonista. Yhtä samantekevää olisi yrittää kertoa loru kultaa munivasta

kanasta omin sanoin. Miten lahjakas kääntäjä olisikin, hänen täytyisi jokaisen lauseen kohdalla

ponnistella, jotta lopputulos ei olisi kuten Lunginalla. Tällainen lähtökohta ei ole hedelmällinen.

Tarkoittaako tämä sitten, että Lunginan käännös on täydellinen? Luonnollisestikaan ei.

Ruotsalaiset ovat kauan epäilleet, että venäläisillä on jonkinlainen oma kultti-Karlssoninsa, joka ei ole

aivan sellainen, jollaiseksi Lindgren hänet keksi. Itse hahmonluojaa tämä ei häirinnyt, päinvastoin,

31  himmetä, joutua varjoon, syrjäytyä, häkeltyä, häipyä. Suom.huom
32  ” ”, Maksim Gorkin kertomus Laulu Jalohaukasta, suom. Kerttu Kyhälä-
Juntunen.  Gorki, Maksim 1983. Ihmisen synty: kertomuksia. Suom. Kustannusliike Raduga. Moskova. Suom.huom.
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muuten hän ei olisi antanut lupaa julkaista Lunginan käännöstä ilmaiseksi33. Mutta filologeja

venäläisen Karlssonin adekvaattisuus huoletti. Vielä Lunginan eläessä ilmestyi ruotsalaisen slavistin ja

kääntäjän Staffan Skottin artikkeli ”Karlsson katolla venäläisenä käännöksenä”34. Skott esittää

Lunginan työstä monia huomautuksia. Tasapuolisuuden nimissä on sanottava, etteivät ne kaikki ole

vailla perusteita. Käännöksessä todella on epätarkkuuksia: jossain kohdin ei oltu tunnistettu idiomia,

jokin ele on kuvattu väärin, Tukholman maantiedossa on virheitä (keskustan aluetta kutsutaan lähiöksi

tai päinvastoin). Mutta pääosin kirjoittajan huomiot eivät ole lainkaan kiistattomia ja ennen kaikkea

arviointikriteerit ontuvat. Hän vaatii kirjaimellisuutta kaikessa, alkaen kahden konsonantin siirtämisestä

tiettyihin nimiin (mistä yllä jo mainittiin ja mikä toteutui Brauden ja Beljakovan käännöksissä).

Virheinä pidetään usein myös tietoisia muutoksia, joita venäjän kielen normit, venäläisen

lastenkirjallisuuden traditio sekä lopulta myös kääntäjän maku ja tilannetaju vaativat.

Skottin artikkelin arvioinnissa luotan edesmenneen Juliana Jahninan mielipiteeseen. Konsultoin

aikoinani häntä asiasta, mutta osaamatta ruotsia pidättäydyin syvemmästä keskustelusta.

Niin tai näin, Lunginan käännöksen todellisia puutteita on helppo korjailla. Liekö mahdollista muuttaa

hänen tulkintansa niin, ettei kajottaisi taiteelliseen näkemykseen, ja ennen kaikkea olisiko se edes

tarpeellista. Venäläinen Karlsson on eheä kokonaisuus ja, uskallan väittää, merkittävä tapahtuma

ruotsalais-venäläisissä kulttuurisuhteissa. Kenties ajan ja rohkeiden sukupolvien myötä se syrjäytetään

lukutottumusten vuoksi jollain toisella – täydellisyyden tavoittelu ei tunne rajoja. Mutta tämän

prosessin pitäisi olla luonnollinen, ei joidenkin epäkirjallisten näkökantojen provosoima.

Käsittelemme varsin arkaluontoisia kysymyksiä käännöksen kahdesta eri statuksesta. Toisaalta käännös

on itsenäinen teos ja nauttii samaa tekijänoikeussuojaa kuin alkuperäinen, mutta toisaalta vain

hankkimalla oikeudet alkuperäisen teoksen siirtämisestä toiselle kielelle käännös saadaan lukijoiden

ulottuville. En tahdo muuttaa asioiden järjestystä, mutta korostan niiden vastuuta, jotka edustavat

suurten kirjailijoiden intressejä eli heidän perikuntansa ja kirjallisuusagenttien osuutta. Kuten tarina

Karlsonista ja Karlssonista osoittaa, yhden kustantamon yksinoikeus myyntiin voi johtaa mielivaltaan,

33  Lupa oli luonnollisesti voimassa Neuvostoliitossa, ei enää tänä päivänä.
34 Karlsson på taket i rysk översättning. Suom.huom.
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keinotteluun ja lopulta lukijoiden oikeuksien rikkomiseen. Aikuisten ahneus ja kunnianhimo melkein

vei lapsilta rakastetun ja lahjakkuudella tehdyn kirjan korvaamalla sen mauttomalla ja hajuttomalla

versiolla ( .) Lilianna Lungina osaisi kenties parhaiten puolustaa Karlssoniaan,

mutta koska häntä ei yhteentoista vuoteen ole ollut enää keskuudessamme, hänellä ei ole, toisin kuin

kahden muun version kääntäjillä, mahdollisuutta osallistua keskusteluun. Osittain juuri tämä

epäsuhtainen asetelma ja huoli, en pelkää liioittelevani, kun sanon –mestariteoksen, tulevaisuudesta on

syynä sille, että ryhdyin kirjoittamaan tätä artikkelia.

Vielä muutama sana siitä, tarvitseeko vanhoja käännöksiä modernisoida, uudistaa tai päivittää.

Kääntäjä itse päättää, tehdäkö uusi käännös vai ei ja syyt päätökselle voivat olla erilaisia. Täysin

sallittua on tehdä jotain erilaista, ei siksi, että edellisessä olisi jotain vialla, vaan halusta ilmaista oma

näkemyksensä. Mielestäni perusteeksi uudelle käännökselle ei riitä se, että edeltävän version kieli ja

tyyli eivät vastaa nykyisiä puhekielen normeja. Pysyyhän alkuperäisenkin teoksen kieli ’vanhana’.

Totta kyllä, teksti muuttuu entistä arkaistisemmaksi ja vaatii lukijalta älyllisiä ponnistuksia, mutta en

ole varma, voittaako kirjallisuus, jos teoksista tehdään keinotekoisesti latteampi. Muuten, jos tämä laaja

ja monia aspekteja sisältävä keskustelu (varsinkin parodiasta, tyylittelystä ja erityisesti uudelleen

kertomisesta) rajataan lastenkirjallisuutta koskevaksi, niin tekstin, mukaan lukien sanaston,

tarkoituksellinen yksinkertaistaminen on mielestäni kiistanalainen kysymys. En puhu edes

tämänhetkisistä slangia sisältävistä käännöksistä, joiden vuoksi teos vanhenee yhdessä päivässä.

Tarkoitan, ettei vaikeidenkaan sanojen korvaaminen ole aina perusteltua. Tšukovskin lastenrunojen

raitiovaunun kuljettajat, kalossit ja damaskit tuskin häiritsevät ketään. Tove Janssonin teoksessa

Muumipeikko ja taikurin hattu on erinomainen neuvo: ”Jos et tiedä, kysy äidiltä”. Äitiä tiedonlähteenä

ei voi korvata ja vanhojen sanojen tuntemus vain rikastuttaa lapsen kehittyvää kielitaitoa. Antaa

sanojen olla lapselle uusia, se ei tee suurta hallaa.

Nyt lienee aika lukea epigrafi uudelleen. Vaikka Lilianna Lunginaa ei voida arvottaa millään tieteellisin

perustein, on nykytila kuitenkin todiste hänen puolestaan. Todellakin, kääntäjä tekee itsestään

muotokuvan jokaisessa käännöksessään. Minusta tuntuu, että kolmannen Karlssonin tapaus näyttää

toteen juuri tämän.
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