
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUORUUS JA HUORUUS 

HEPREAN SANOJA bĕtûlâ, zānâ JA nāʾap  SISÄLTÄVIEN KIELIKUVIEN  

KÄÄNTÄMINEN ANGOLALAISILLE BANTUKIELILLE VANHAN 

TESTAMENTIN PROFEETTAKIRJALLISUUDESSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riikka Halme-Berneking 

Vanhan testamentin eksegetiikan  

pro gradu -tutkielma 

Huhtikuu 2015 

 



 

 

 



 

 

 

HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion 

Teologinen tiedekunta 
Laitos  Institution 

Eksegetiikan laitos 
TekijäFörfattare 

Riikka Halme-Berneking 
Työn nimi Arbetets titel 

Nuoruus ja huoruus. Heprean sanoja bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap sisältävien kielikuvien kääntä-

minen angolalaisille bantukielille Vanhan testamentin profeettakirjallisuudessa.  
Oppiaine  Läroämne 

Vanhan testamentin eksegetiikka 
Työn laji Arbetets art 

pro gradu -tutkielma 
Aika Datum 

29.4.2015 
Sivumäärä Sidoantal 
99 

Tiivistelmä Referat 
 

Tarkastelen tässä tutkielmassa Vanhan testamentin profeettakirjallisuudessa esiintyviä metaforia, 

jotka liittyvät heprean kielen sanoihin bĕtûlâ ’nuori naimakelpoinen nainen, neitsyt’, zānâ ’harjoittaa 

haureutta’ tai nāʾap ’tehdä aviorikos’ tai niiden johdannaisiin ja tutkin miten nämä kielikuvat on 

käännetty Angolassa puhuttaville kwanyaman, lucazin ja umbundun kielille 1960- ja 1970-luvuilla 

julkaistuissa raamatunkäännöksissä. Analyysia varten käytän kirjallisten lähteiden lisäksi kyseisten 

kielten puhujilta keräämääni haastatteluaineistoa. Vertailuaineistona käytän suomen-, englannin- ja 

portugalinkielisiä raamatunkäännöksiä sekä yli viidenkymmenen vuoden takaa että viimeisten 

vuosikymmenten ajalta.  

 

Kielelliset metaforat liittyvät kognitiivisen kielitieteen piirissä syntyneen metaforateorian mukaan 

laajempiin käsitteellisiin metaforiin. Metaforan käyttö perustuu lähinnä sen synnyttämään 

kokonaismielteeseen. Kielikuvaa voidaan tarkoituksellisestikin käyttää monimerkityksisenä. Vanhan 

testamentin profeettakirjallisuuden useiden kaupunkia tai kansaa kuvaavien naiskielikuvien 

(naimaikäinen neito ja tytär, uskoton aviovaimo, äiti ja huora) taustalla vaikuttaa käsitteellinen 

metafora kaupungin personifioitumisesta naishahmoksi.  

 

Erikielisten ja eri aikoina laadittujen raamatunkäännösten metaforien käännösten analyysissä nousivat 

esiin sanasanaiset lähtö- tai tulokielen rakennetta seuraavat käännösstrategiat (aineistooni kuuluvissa 

ennen 1970-lukua laadituissa käännöksissä) sekä merkityslähtöiset käännösstrategiat (aineistooni 

kuuluvissa vuosituhannen vaihteessa syntyneissä modernissa käännöksissä), joita seuraten metafora 

usein muokattiin vertaukseksi ja/tai sen merkitystä selitettiin. Tarkastelemieni angolalaisten 

bantukielten raamatunkäännökset ovat sanasanaisia käännöksiä lähes aina myös tutkimuskohteenani 

olevien metaforien kohdalla. Omaa kieltään hyvin lukevat haastateltavani eivät yleensä ensi lukemalta 

mieltäneet metaforia kielikuviksi vaan lukivat ne kirjaimellisessa merkityksessä.  

 

Metaforien kääntämisessä on tärkeää huomioida sekä lähtö- että tulokieleen liittyviä sosiokulttuurisia 

konteksteja. Tarkastelemieni metaforien merkityskenttä liittyy perhesuhteisiin, ja siksi vertailin 

Vanhan testamentin tekstien kuvaamaa patriarkaaliseksi luokiteltua perhekäsitystä ja angolalaisten 

kwanyama-, lucazi- ja umbundukulttuurien samoin patriarkaalista hierarkista perhekäsitystä. 

Kyseisissä lähtö- ja tulokulttuureissa on paljon samankaltaisuuksia, mikä ei kuitenkaan sinällään riitä 

avaamaan tarkastelun alla olevien metaforien merkityksiä sanasanaisissa käännöksissä. Kielikuvien 

kääntämiseksi kääntäjien on pureuduttava paitsi lähtötekstin myös tulotekstin kontekstiin sekä 

käytävä omaa kognitiivista prosessiaan metaforiin liittyvien mielikuvien ja merkitysten 

hahmottamiseksi.  

Avainsanat – Nyckelord 

kääntäminen, metafora, raamatunkäännökset, Angola, bantukielet, eksegetiikka  
Säilytyspaikka – Förvaringställe 

Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia 
Muita tietoja 

 



 

 

 

 



 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

1 Johdanto ........................................................................................................... 1 

1.1 Tutkimuskysymys ..................................................................................... 1 
1.2 Tutkimusaineisto ja -metodit .................................................................... 3 
1.3 Teoreettiset lähtökohdat ............................................................................ 6 

1.3.1 Käännöstieteen teorioista ................................................................... 6 

1.3.2 Metaforateoria käännöstieteen näkökulmasta .................................. 12 
1.3.3 Perhesuhteista Vanhassa testamentissa............................................ 15 

2 Vanhan testamentin heprean sanojen bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap merkitys ja niiden 

metaforinen käyttö profeettakirjallisuudessa ......................................................... 17 
2.1 Semantiikkaa: sanojen merkitys ja käyttö Vanhassa testamentissa ........ 17 

2.1.1 bĕtûlâ ............................................................................................... 17 
2.1.2 zānâ .................................................................................................. 18 
2.1.3 nāʾap ................................................................................................ 22 

2.2 Sanoihin bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap liittyvät metaforat ................................... 23 
2.2.1 ”Kaupunki on nainen” -metafora ..................................................... 23 

2.2.2 bĕtûlâ-metaforat ............................................................................... 24 
2.2.3 zānâ-metaforat ................................................................................. 27 
2.2.4 nāʾap-metaforat ............................................................................... 33 

3 Sanoja bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap sisältävien metaforien kääntämisestä 

länsimaisille kielille Vanhan testamentin profeettakirjallisuudessa ...................... 36 
3.1 Vertailukäännösten esittely ..................................................................... 36 

3.2 Sanoja bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap käyttävien metaforien suomennokset, 

englanninnokset ja portugalinnokset ................................................................. 37 
3.2.1 bĕtûlâ-metaforien käännökset .......................................................... 37 

3.2.2 zānâ-metaforien käännökset ............................................................ 42 
3.2.3 nāʾap-metaforien käännökset .......................................................... 55 

4 Kwanyama, lucazi ja umbundu...................................................................... 59 
4.1 Kielten esittely ja käännöshistoriaa......................................................... 59 
4.2 Angolalaisten bantukielten perhesuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvää 

terminologiaa ..................................................................................................... 62 

4.2.1 Perhesuhteista angolalaisissa yhteisöissä ........................................ 62 
4.2.2 Kwanyama ....................................................................................... 63 
4.2.3 Lucazi .............................................................................................. 68 
4.2.4 Umbundu ......................................................................................... 71 

4.3 Sanoja bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap sisältävien metaforien käännökset 

angolalaisille kielille .......................................................................................... 75 
4.3.1 bĕtûlâ-metaforien käännökset .......................................................... 75 
4.3.2 zānâ-metaforien käännökset ............................................................ 78 
4.3.3 nāʾap-metaforien käännökset .......................................................... 84 

5 Johtopäätöksiä ja pohdintaa ........................................................................... 85 
5.1 ”Yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa” ............................................ 85 
5.2 Kääntäjän luova työ ................................................................................ 87 

5.3 Sovelluksia ja loppupäätelmiä ................................................................ 92 
6 Lyhenteet ....................................................................................................... 94 
7 Lähde- ja kirjallisuusluettelo ......................................................................... 94 

7.1 Lähteet ..................................................................................................... 94 

7.1.1 Raamatut .......................................................................................... 94 
7.1.2 Tekijän hallussa olevat haastattelut ................................................. 95 

7.2 Kirjallisuus .............................................................................................. 95 





1 

 

1. Johdanto 

1.1 Tutkimuskysymys 

Työssäni raamatunkäännöskonsulttina Angolassa olen usein pysähtynyt kääntäjien 

kanssa pohtimaan metaforia sisältävän alkukielisen tekstin merkitystä sekä sitä, 

miten metaforat voidaan parhaiten kääntää tulokielelle. Angolan Pipliaseurassa on 

meneillään seitsemän raamatunkäännöshanketta, joissa angolalaiset 

raamatunkääntäjät kääntävät Raamattua omille kielilleen: umbundu, kikongo, 

lucazi, nkumbi, songo, mbangala sekä nyaneka
1
. Angolan noin 

kolmestakymmenestä kielestä
2
 suurin osa on bantukieliä, joilla on oletetun 

yhteisen alkuperän vuoksi samankaltainen rakenne sekä yhteinen perussanasto 

historiallisine äännemuutoksineen.  

Kussakin angolalaisessa raamatunkäännöstiimissä on kaksi tai kolme 

päätoimista kääntäjää. Lisäksi käännöstiimiin kuuluu useita käännöstarkastajia. 

Kaikki tiimin jäsenet puhuvat käännöksen tulokieltä äidinkielenään. Tekeillä 

olevien angolalaisten käännösten lähtöteksteinä toimivat käytännössä 

portugalinkieliset käännökset, joita kääntäjät vertaavat toisiinsa
3
. Uskollisuus 

alkutekstille varmennetaan keskusteluissa alkukieliä tuntevan konsultin kanssa. 

Parasta on, jos kääntäjille voi tarjota tietoa alkukielisen tekstin metaforista jo 

kääntämisvaiheessa, eikä vasta käännöstä tarkastettaessa.  

Seksuaalisuuteen liittyvät sanat herättävät voimakkaita kulttuurisidonnaisia 

mielleyhtymiä. Vanhan testamentin heprean sanojen bĕtûlâ ‘neitsyt’, zānâ 

‘harjoittaa haureutta
4
’ ja nāʾap ‘tehdä aviorikos’

5
 kääntäminen muille kielille on 

                                                 
1
 Käännöshankkeet on lueteltu tässä niiden alkamisajankohdan mukaan, vanhimmasta uusimpaan. 

Kolmella ensiksi mainitulla kielellä on jo olemassa raamatunkäännös, kun taas neljällä viimeksi 

mainitulla on valmistumassa ensimmäinen raamatunkäännös. 
2
 Ethnologue:n sivuilla www.ethnologue.com luetellaan (vierailin sivuilla 3.11.2014) 38 elävää 

Angolassa puhuttua kieltä, mutta kielten kartoitus on maassa vielä kesken, ja joidenkin 

Ethnologue:ssa mainittujen kielten voi laskea olevan yhden kielen murteita. 
3
 Jotkut kääntäjät käyttävät myös kreikankielistä alkutekstiä sekä julkaistuja dhimban-, englannin-, 

kikongon-, kwanyaman-, lingalan- luzacin-, ndongan-, ranskan- sekä umbundunkielisiä 

käännöksiä. Kaikilla kääntäjillä on saatavilla myös tekeillä olevat käännökset käännösohjelma 

Paratextin välityksellä. 
4
 Kielitoimiston sanakirja (www.kielitoimistonsanakirja.fi 10.4.2015) antaa suomen kielen 

sanoille seuraavat merkitykset:  

haureus ’sukupuolivietin luvaton t. epänormaali tyydyttäminen, sukupuolikuria t. 

säädyllisyyttä loukkaava toiminta’;  

huoruus ’varsinkin oikeusalalla, vanh. aviorikos; myös prostituutiosta’;  

Tehdä huorin ’vanh. tehdä aviorikos. Älä tee huorin VT’;  

huora: ’halv. prostituoitu, lutka, portto, hutsu’ ja  

huorata: ’ halv. 1. harjoittaa huoruutta. 2. toimia vastoin periaatteitaan, taiteellista 

kunnianhimoaan tms. vars. taloudellisen hyödyn saamiseksi.’ 

http://www.ethnologue.com/
http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/
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haastavaa, koska näillä sanoilla on jo hepreassa itsessään useita toisiaan sivuavia 

merkityksiä, ja suorien vastineiden löytäminen muista kielistä voi olla hankalaa. 

Ei ole aina täysin selvää, mitä sanoilla  kulloisessakin hepreankielisessä 

kontekstissa tarkoitetaan. Kun tekstiä käännetään toiselle kielelle, ovat 

kohdekielen vastaavan sanaston semanttiset kentät taas aivan omanlaisensa. 

Erityisen käännöshaasteen edessä ollaan etenkin silloin, kun yllä lueteltuja 

heprean sanoja käytetään metaforisesti. Metaforan kiistaton voima perustuu sen 

lukijassa tai kuulijassa herättämiin mielikuviin. Metaforan kääntäminen on 

kääntäjälle tuhannen taalan paikka. Viimeisten 50 vuoden aikana käännöstiede on 

kehittynyt huimasti. Mitä apuneuvoja käännöstieteellä on tarjota 

raamatunkääntäjille metaforien kääntämisessä? Kaikki kolme tähän tutkimukseen 

valitsemaani heprean sanaa esiintyvät metaforissa, jotka perustuvat kaupungin tai 

kansan personifioimiselle. Tämä on jo sinällään haaste käännettäessä Vanhan 

testamentin profeettakirjallisuutta kielille, missä tällaista personifiointia ei 

tunneta. Miten kääntäjä voi päästä jyvälle Vanhan testamentin profeettojen 

käyttämistä naisiin liittyvistä metaforista?  

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Vanhan testamentin 

profeettakirjallisuudessa esiintyviä metaforia, joissa on osana heprean kielen 

sanoja bĕtûlâ, zānâ tai nāʾap tai niiden johdannaisia ja tutkin miten nämä 

metaforat on käännetty Angolassa puhuttaville kwanyaman, lucazin ja umbundun 

kielille
6
. Valitsin nämä kielet tähän tutkimukseen kolmesta syystä: niille on jo 

käännetty Raamattu, tunnen näitä kieliä jonkin verran, ja minun on mahdollista 

haastatella näiden kielten puhujia. Kahdelle näistä kielistä on tekeillä 

äidinkielisten kääntäjien toimesta uusi raamatunkäännös, ja uusi 

kwanyamankielinen käännös on suunnitteilla. Tutkimalla yllä lueteltujen sanojen 

metaforista käyttöä hepreankielisessä Vanhan testamentin 

profeettakirjallisuudessa sekä vertailemalla ja analysoimalla niiden käännöksiä eri 

kielille toivon löytäväni apua kääntäjille metaforien kääntämiseen.  

Vertailuaineistona käytän suomen-, englannin- ja portugalinkielisiä 

raamatunkäännöksiä. Kirjallisten lähteiden lisäksi käytän haastatteluin keräämääni 

tutkimusaineistoa. Esittelen aineistoani ja tutkimusmetodeja tarkemmin 

seuraavassa alaluvussa. 

                                                                                                                                      
5
 Käytän tässä kappaleessa vuoden 1992 Kirkkoraamatun useimmiten näille sanoille käyttämiä 

käännöksiä. 
6
 Kwanyamaa ja lucazia puhutaan myös Namibiassa. 
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1.2 Tutkimusaineisto ja -metodit 

Tutkimusaineistoni perustuu hepreankielisen Raamatun lisäksi heprean kieltä, 

metaforia ja profeettakirjoja käsittelevään kirjallisuuteen sekä kwanyaman-, 

umbundun- ja lucazinkielisiin raamatunkäännöksiin ja kyseisiä kieliä 

äidinkielenään puhuvien ihmisten haastatteluihin. Vertailuaineistoa saan 

englannin-, suomen- ja portugalinkielisistä käännöksistä, joista vanhemmat ovat 

luultavasti olleet viime vuosisadalla laadittujen kwanyaman-, umbundun- ja 

lucazinkielisten käännösten taustalla, ja joista uudempia nykykääntäjät käyttävät 

vanhempien käännösten ohella. Näkökulmani aineistoon on käännöstieteellinen, 

mikä implikoi poikkitieteellisyyttä: tarkastelun alla ovat paitsi käännöstyön 

prosessit, myös sekä lähtö- että tulokielen kontekstit. 

Tarkastelen aluksi sanojen merkityksiä ja käyttökonteksteja Vanhassa 

testamentissa sekä sitä, miten niitä on käytetty kielikuvissa Vanhan testamentin 

profeettakirjallisuudessa. Kun kaupunkeja tai kansoja personifioidaan 

hepreankielisissä teksteissä, niistä käytetään naissukupuoleen viittaavia sanoja 

‘neitsyt’, ‘huora’, ‘portto’. Mitä näillä nimityksillä tarkoitetaan 

profeettakirjallisuuden eri konteksteissa? Käsittelen Vanhan testamentin heprean 

sanoja bĕtûlâ ‘neitsyt’, znh ‘harjoittaa haureutta’ ja nʾp ‘tehdä aviorikos’ 

tarkastellen niistä johdettujen sanojen semantiikkaa yleensä sekä sanojen käyttöä 

metaforissa profeettakirjallisuudessa. 

Tutkimuskysymykseni toinen osa koskee näiden kielikuvien kääntämistä. 

Analysoin kolmannessa luvussa kyseisten metaforien kääntämistä eri aikakausilla 

syntyneissä käännöksissä länsimaisille kielille. Käytän vertailuaineistona kahta 

suomenkielistä, kahta englanninkielistä ja kolmea portugalinkielistä 

raamatunkäännöstä. Neljännessä pääluvussa käsittelen kolmesta angolalaisesta 

bantukielestä, kwanyamasta, lucazista ja umbundusta, keräämääni aineistoa. 

Kielten ja käännöshistorian yleisluontoisen esittelyn jälkeen erittelen kyseisiä 

kieliä puhuvien yhteisöjen perhesuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvää sanastoa, 

koska on tärkeää saada tietoa siitä, mitä Raamatun ulkopuolisia käyttökonteksteja 

ja merkityksiä käännöksissä käytetyillä sanoilla on näissä kielissä. Sen jälkeen 

käyn läpi hepreankielisiä sanoja bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap tai niiden johdannaisia 

sisältävien metaforien käännöksiä kwanyaman-, umbundun- ja lucazinkielisissä 

raamatunkäännöksissä.  

Viimeisessä pääluvussa tarjoan koosteen siitä, mitä olen oppinut tämän työn 

aikana metaforista ja niiden kääntämisestä. Analysoin ja vertailen tutkimukseni 
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aineistoa käännöstieteen teorioiden valossa, esitän yhteenvedon metaforien 

käännöksissä käytetyistä käännösratkaisuista ja peilaan niitä kwanyaman, lucazin 

ja umbundun puhujien haastatteluin keräämiini ajatuksiin. Lopuksi luon katseen 

eteenpäin, hahmottelen tutkimukseni käytännön sovelluksia ja kirjaan 

lisätutkimuksen tarpeita.  

Olen valinnut tähän tutkimukseen vertailuaineistoksi kaksi tai kolme eri 

aikakausina laadittua raamatunkäännöstä kielille, joita tutkimieni bantukielisten 

Raamattujen kääntäjät ovat käyttäneet. Suomenkielisistä raamatunkäännöksistä  

käytän tässä työssä vuoden 1933 Vanhan testamentin käännöstä (VT33) ja vuoden 

1992 Kirkkoraamattua (KR92). Englanninkielisistä raamatunkäännöksistä käytän 

King James eli Kuningas Jaakon Raamatun melko kirjaimellista 

käännösperinnettä edustavan Revised Standard Version -käännöksen laitosta 

vuodelta 1952 (RSV) ja nykykielelle viime vuosisadan lopulla (ensimmäinen 

painos 1995) laaditun Contemporary English Version -käännöksen painosta 

vuodelta 2006 (CEV). Portugalinkielisiä raamatunkäännöksiä minulla on tässä 

työssä käytössä kolme: brasilialainen vuonna 1898 julkaistu tarkistettu ja korjattu 

laitos vuosisataisen perinteen omaavasta Almeidan portugalinkielisestä 

käännöksestä Almeida Revista e Corrigida (ARC, 2. kielen osalta uudistettu laitos 

vuodelta 1995) ja viime vuosisadan lopulla niinikään Brasiliassa laadittu 

nykykielinen käännös Nova Tradução em Linguagem de Hoje (NTLH, vuoden 

2000 painos) sekä Portugalissa viime vuosisadan lopulla laadittu 

tunnustustenvälinen käännös A Bíblia Para Todos (BPT, vuoden 2009 painos). 

Tietoa kwanyaman-, umbundun- ja lucazinkielistä perhesuhteiden sanastosta 

on saatavilla painetussa muodossa hyvin vähän. Näiden kielten 

raamatunkäännöksistä ei tietääkseni ole olemassa muuta kirjallista materiaalia 

kuin kwanyamankielisen raamatunkäännöksen osalta joitakin Namibian 

Pipliaseurassa laadittuja arvioita sekä yksi lähinnä teknisiä kysymyksiä käsittelevä 

väitöstutkimus. Näistä syistä tarvitsen haastatteluaineistoa tämän tutkimuksen 

toteuttamiseksi. Olen suorittanut haastattelut työmatkoillani Angolassa ja 

Namibiassa. Valmistautuessani haastatteluihin sain arvokasta tietoa 

haastattelumetodista Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen kirjasta 

Tutkimushaastattelu
7
.  

Haastateltaviksi valitsin aina kulloinkin kyseessä olevaa kieltä 

äidinkielenään puhuvia aikuisia naisia ja miehiä. Haastateltavat ovat suhteellisen 

                                                 
7
 Hirsjärvi & Hurme 2000 
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korkeasti koulutettuja ja he ovat kiinnostuneita omasta kulttuuristaan ja kielestään 

sekä Raamatusta. Käytännön tekijät, eli haastatteluajan ja -paikan löytyminen 

vaikuttivat myös haastateltavien valintaan. Haastattelueettisistä syistä selostin 

haastateltaville ennen haastatteluun pyytämistä mitä varten kerään materiaalia: 

tutkin Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan opintoihini liittyen 

raamatunkääntämistä angolalaisille kielille, ja tarvitsen tietoa perhesuhteisiin 

liittyvästä sanastosta sekä kommentteja olemassa olevista käännöksistä. 

Haastatteluun suostuneilta pyysin vielä erikseen lupaa haastattelun 

nauhoittamiseen. Varjellakseni haastattelemiani ihmisiä en mainitse heitä nimeltä 

tässä työssä, vaan viittaan heihin koodein, joilla osoitan haastateltavan kielen, 

sukupuolen ja järjestysnumeron kussakin kielessä suorittamastani haastattelusta. 

Esimerkiksi KN tulee sanoista Kwanyama Nainen. Alaviitteisiin merkitsen aina 

kulloinkin lähteenä käyttämieni virkkeiden numerot. Siispä esimerkiksi KN1 30-

35 tarkoittaa, että olen käyttänyt lähteenäni kwanyamanainen ykkösen 

haastattelun virkkeitä 30-35. Umbundusta haastattelin yhtä naista (UN1) ja yhtä 

miestä (UM2). Lucazista haastattelin kahta miestä (LM1, LM2). 

Tätä tutkimusta varten suorittamieni haastattelujen tarkoituksena on paitsi 

saada ajantasaista tietoa kwanyaman, lucazin ja umbundun sanoista, myös tuoda 

työhön kielenpuhujien ajatuksia metaforan kääntämisestä heidän kielelleen. 

Suoritin siis kahdenlaisia haastatteluja: haastatteluja sanastonkartoitusta varten 

sekä haastatteluja, joiden tarkoituksena oli kuulla puhujien vaikutelmia ja 

mielipiteitä metaforien kääntämisestä olemassa olevissa käännöksissä. Samalla 

tuli esiin joitakin ideoita siitä, miten tutkimuksen kohteena olevia metaforia voisi 

kääntää. Kumpaankaan haastattelutyyppiin ei ollut mielekästä käyttää 

kysymyskaavaketta, joten suoritin haastattelut vapaan keskustelun muotoisena. 

Koetin luoda rennon ilmapiirin esimerkiksi sillä, että en pitänyt nauhoittaessani 

nauhurin kuuloketta korvissani, vaan testasin vain aluksi, että nauhoitus toimii.  

Sanojen merkitysten ja käytön kartoittamisessa käytin apuvälineenä pieniä 

legopalikkahahmoja, miehiä ja naisia, joita siirtelemällä voitiin helpommin pysyä 

kartalla siitä, kenestä kulloinkin puhuttiin. Metaforien käännöksiä koskevassa 

haastattelussa pyysin haastateltavaa lukemaan omalla kielellään joitakin 

tutkimuksessani käyttämiäni raamatunkohtia ja kommentoimaan niitä. Toisinaan 

tein tarkentavia kysymyksiä, ja joskus muistutin haastateltavaa siitä, että näihin 

kysymyksiin ei ollut oikeita tai vääriä vastauksia, vaan halusin kuulla lähinnä 

vaikutelmia ja mielipiteitä. Vertailun vuoksi tarkastelimme myös joitakin 
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portugalin- ja englanninkielisiä käännöksiä samoista jakeista. Pyrin suorittamaan 

erityisesti kääntämisongelmaa käsittelevät haastatteluni siten, että haastateltavalla 

oli mahdollisuus viedä aiheen käsittelyä haluamaansa suuntaan. Nauhoitin kaikki 

haastattelut sekä litteroin ja käänsin suomeksi haastattelujen tutkimukselleni 

relevanteimmat osat. Käytin apuna SayMore -litterointiohjelmaa.  

Olen tietoinen yhtäältä haastattelujen rajoittuneisuudesta yleistettävän 

tiedon keruuvälineenä ja toisaalta haastattelujen voimasta avartaa omaa 

rajoittunutta kuvaani käsillä olevasta aiheesta. Olen saanut vastauksia 

kysymyksiin joita en osannut kysyä, ja tutkimusaiheeni on osoittautunut 

kompleksisemmaksi kuin osasin kuvitella. Hirsjärvi ja Hurme puhuvat 

yhteisrakentamisen käsitteestä ja vuorovaikutuksen merkityksestä 

tutkimushaastattelussa. He muistuttavat siitä, että haastatteluvastaukseen vaikuttaa 

aina tavalla tai toisella haastattelijan läsnäolo ja hänen toimintansa. Myös 

kysymysten ja vastausten järjestyksellä on merkitystä lopputulokselle.
8
 Joidenkin 

haastateltavien kanssa suoritin kaksi haastattelua. Tällöin aloitin 

sanastonkeruuhaastattelusta ja etenin sitten käännösten 

kommentointihaastatteluun. Hirsjärvi ja Hurme toteavat, että haastattelijan 

valitsema sosiaalisesti alempi rooli voi rohkaista haastateltavaa puhumaan 

avoimesti omasta näkökulmastaan.
9
 Otin tietoisesti ammattiroolini eli tutkijan ja 

käännöskonsultin roolin lisäksi niin sanotun lisäroolin kielen, kulttuurin ja 

raamatuntulkinnan oppijana. Teen tätä jatkuvasti konsultin työssänikin. Yhdessä 

opimme enemmän. 

1.3 Teoreettiset lähtökohdat 

Käytän tutkimuksessani raamatuntutkimuksen, käännöstieteen sekä kielitieteen 

työkaluja. Tässä luvussa käyn läpi ensin käännöstieteen näkymiä, sitten 

metaforateoriaa kääntämisen näkökulmasta ja lopuksi sosiaalitieteellisen 

raamatuntutkimuksen antia perhesuhteista Vanhassa testamentissa. 

1.3.1 Käännöstieteen teorioista 

Kääntämiseltä odotetaan yleensä uskollisuutta lähtötekstille.
10

 Asialle 

vihkiytymätön voi kuvitella kääntämisen kielestä toiseen olevan yksinkertaista 

toisintamista, jonka kuka tahansa lähtö- ja tulokieltä hallitseva kykenee tekemään. 

                                                 
8
 Hirsjärvi & Hurme 2000, 48-49. 

9
 Hirsjärvi & Hurme 2000, 96-98. 

10
 Sipilä 2012, 558. 
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Kääntäjät ovat kuitenkin kautta aikojen tasapainoilleet lähtökielisen tekstin tarkan 

kääntämisen ja tulokielellä kirjoittamisen vaatimien kääntäjän vapauksien välillä. 

Tarkka kääntäminen ei ole sama asia kuin sanatarkka kääntäminen, vaikka näin 

usein luullaan.
11

 

Miten kääntäjän tulisi toimia välittääkseen lukijalle mahdollisimman hyvin 

lähtötekstin alkuperäisen merkityksen ja vieläpä niin, että käännös heijastelisi 

lähtötekstin lajia ja tyyliä? Tähän raamatunkäännöstyössä tämän tästä 

kohtaamaani kysymykseen tiivistyy monta kääntämiseen liittyvää haastetta. Kuten 

Seppo Sipilä toteaa Raamatun kääntämisen periaatteita käsittelevässä 

artikkelissaan, nykyaikaiset käännösteoriat tarkastelevat kääntämistä ensisijaisesti 

viestimisenä. Kääntämisessä ei ole kyse vain kääntäjästä, vaan myös lukijasta. 

Lähtötekstin ”alkuperäisen” merkityksen selvittäminen voi olla lähes mahdoton 

tehtävä, etenkin silloin kun on kyseessä vanha, täysin eri kulttuurikontekstista 

tuleva teksti.
12

 Raamatun tekstien kohdalla ei ole myöskään itsestään selvää, mitä 

tekstiä pidetään alkuperäisenä. Lähtötekstin lajin ja tyylin välittäminen 

käännöksessä ei sekään ole yksiselitteinen asia.
13

 

Vaikka kääntämisen problematiikkaa on pohdittu jo antiikin ajoista lähtien, 

käännöstiedettä alettiin pitää itsenäisenä tutkimusalana vasta 1970-luvulta alkaen. 

Viime vuosikymmeninä käännöstieteen kasvu on ollut huimaa, ja nyt tämän 

luonnostaan poikkitieteellisen tieteenalan diskurssi on alkanut tavoittaa myös 

muita humanistisia tieteitä, kuten kulttuurintutkimusta. Kaikenlainen 

kääntämiseen liittyvä toiminta on globalisoituvassa maailmassamme entistä 

tärkeämpää.
14

  

Merkittävän panoksen käännöstieteen syntymiseen tieteenalana antoi 

Eugene Nidan 1960-luvulla raamatunkääntämisen tarpeisiin kehittämä 

dynaamisen ekvivalenssin eli dynaamisen vastaavuuden periaate.
15

 Nidan 

dynaamiseen tai funktionaaliseen ekvivalenssiin perustuva käännösteoria 

tarkastelee kääntämistä prosessina, jossa lähtötekstin vaikutus lukijaan pyritään 

toisintamaan tulotekstissä suhteessa sen lukijoihin.
16

 Tämän Sipilä huomauttaa 

olevan käytännössä mahdotonta jo siksi, että sekä lähtötekstin lukijoiden että 

käännöksen lukijoiden reaktiot ovat laajalti riippuvaisia kulloisestakin 

                                                 
11

 Bassnett 2014, 4-6. 
12

 Sipilä 2012, 556-558.  
13

 Sipilä 2012, 551-561. 
14

 Arduini & Nergaard 2011, 8-11. 
15

 Munday 2008, 9. 
16

 Nida 2004 (1964), 156. 
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kulttuurisesta kontekstista sekä henkilökohtaisesta tai yhteisön tilanteesta. 
17

 Nida 

sanoo, että käännöksen olisi oltava mahdollisimman luonnollista ja selkeää, ja 

lähtökielen rakenteen vaikutusta pitää välttää.
18

 Esimerkiksi heprean 

genetiivirakenteen hêkal qådšô kääntäminen sananmukaisesti ja lähtökielen 

rakennetta mukaillen tuottaa suomen kielelle käsittämättömän ilmauksen ‘hänen 

pyhyytensä temppeli’. Selkeämpi ja luonnollisempi käännös suomen kielelle on 

‘hänen pyhä temppelinsä’.
19

 

Nidan ja Taberin teoksessa The Theory and Practice of Translation vuodelta 

1969 esittämät periaatteet ovat olleet merkittäviä raamatunkääntämisen 

historiassa. Pitkään vallalla olleen sanasanaisen käännösihanteen sijaan alettiin 

etsiä luovempia ratkaisuja kääntämiseen, jotta uudetkin raamatunlukijat 

ymmärtäisivät käännöksiä.
20

 Nidan käännösteorian teoreettinen selitysvoima on 

kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi.
21

 Teoria perustuu oman aikansa 

ajatteluun, generatiiviseen kielitieteeseen ja erityisesti sen 

transformaatiokielioppiin, minkä perusajatus on että kaikki kielen pintatason 

rakenteet eli esimerkiksi kielen lauseet ovat palautettavissa yksinkertaisiin 

sääntöihin, joiden mukaan voidaan generoida eli tuottaa syvätason rakenne ja 

transformaatiosääntöjä noudattaen päästään taas pintatason rakenteeseen. Nidan ja 

Taberin lanseeraamassa käännösteoriassa lähtötekstin pintatason ilmauksia 

purettiin syvätason perusmerkityksiin, joiden pohjalta käännöksen nähtiin 

syntyvän tulokieleen.
22

 

Sittemmin käännösteorioissa on kiinnitetty enemmän huomiota lausetasoa 

laajempiin kokonaisuuksiin, diskurssianalyysiin, sekä kulttuurintutkimuksen, 

sosiolingvistiikan, retoriikan, kirjallisuustieteiden ja kognitiivisen tieteen 

kääntämiselle relevantteihin tutkimustuloksiin.
23

 1990-luvulla käännöstieteissä on 

tapahtunut niin sanottu kulttuurinen käänne. Kulttuurientutkimus on noussut 

entistä tärkeämmäksi käännöstieteiden parissa. Kääntäminen on Susan Bassnettin  

ja André Lefeveren mukaan aina kaksinkertaisesti kontekstualisoitua, koska 

tekstillä on paikkansa kahdessa kulttuurissa.
24

 Kontekstit voivat olla ajallisesti 

etäällä toisistaan mutta kulttuurisesti silti samankaltaisia. Angolassa ja 

                                                 
17

 Sipilä 2012, 558. 
18

 Nida 2004 (1964), 159-160. 
19

 Aspinen 2011, 164. 
20

 Mojola & Wendland 2003, 1-4. 
21

 Mojola & Wendland 2003, 5-10. 
22

 Munday 2008, 38-41. 
23

 Mojola & Wendland 2003, 9-10. 
24

 Bassnett 2014, 30. 
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Tansaniassa vuosia työskennelleen professori Matti Peltolan mukaan Vanhan 

testamentin maailman ja Afrikan välillä vallitsee sisäinen sukulaisuus, joka 

ilmenee luonnossa sekä kansan elintasossa, monissa tavoissa ja mentaliteetissa.
25

 

Kieli heijastaa ja rakentaa kulttuuria. Ei ole kieltä ilman kulttuuria, eikä 

kulttuuria ilman kieltä. Kielenkääntämiseen liittyy kulttuurintuntemus. 

Esimerkiksi portugalin sana menina tarkoittaa tyttöä, eli eurooppalaisittain 

ajateltuna nuorta, mahdollisesti alaikäistä naispuolista ihmistä. Kun tuo sana 

käännetään kwanyaman kielelle sitä sanakirjassa vastaavalla sanalla okakadona, 

muuttuu merkitys tässä uudessa kontekstissa: kwanyaman okakadona nimittäin 

tarkoittaa paitsi tyttöä myös naimatonta tai lapsetonta naista. Mitä mahtaakaan 

tapahtua, kun kwanyaman okakadona käännetään portugalin kielelle, tai heprean 

sana bĕtûlâ suomen tai kwanyaman kielelle? Kääntämisen prosessien 

tutkimukseen on tarpeen tutustua käsiteltäessä mitä tahansa kääntämistä, ja 

eritoten raamatunkääntämistä, jossa rakennetaan siltoja eri aikakausien, 

maantieteellisten sijaintien, erilaisten kielten ja kulttuurien välillä. Esittelen 

seuraavaksi lyhyesti Nidan käännösteoreettisen avauksen jälkeen kehittynyttä 

raamatunkääntämiselle relevanttia käännöstutkimusta.
26

 

Deskriptiivinen eli kuvaileva käännöstutkimus syntyi 1970-luvun alussa 

vastapainoksi siihen asti vallinneelle preskriptiiviselle käännöstieteelle, jolla oli 

pyritty määrittelemään oikeat käännösmetodit. Gideon Toury on yksi tämän 

suuntauksen tunnetuimmista tutkijoista. Vaikka tutkimuksen tarkoituksena ei ole 

tuottaa ohjeita tai sääntöjä kääntäjille, olemassaolevat normit voivat olla 

tutkimuksen kohteena. Toinen tutkimuksen kohde on kirjallisuuden ja 

kääntämisen suhde.
27

 Toury kehitti ehdotuksia kääntämisen universaaleista 

laeista, yhtenä niistä interferenssilaki, joka väittää että lähtötekstistä siirtyy 

väistämättä kielellisiä piirteitä tulokieliseen käännöstekstiin.
28

 

Korpuspohjainen käännöstiede tarjoaa hyviä työkaluja muun muassa juuri 

tämän interferenssin tutkimiseen. Kun käytetään laajoja tesktiaineistoja, niistä 

voidaan tehdä tilastollisestikin merkittäviä päätelmiä. Korpuspohjaista tutkimusta 

harjoitetaan enenevässä määrin myös Suomessa. Kääntämisen tutkiminen 

                                                 
25

 Peltola 1961, 10. 
26

 Seuraan tässä pääosin Christiane Nordin 22.6.2009 luentomonisteeseen kokoamaa listaa ”Some 

TS paradigms relevant for Bible translation”.  
27

 Mojola & Wendland 2003, 17-19. 
28

 Toury 1995, 274-279. 
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perustuu sekä eri kielistä käännettyjä tekstejä että kyseessä olevalla kielellä 

alunperin kirjoitettuja tekstejä sisältävän aineiston analysoimiseen.
29

 

Funktionaalisiin teorioihin kuuluva Katharina Reissin ja Hans Vermeerin 

1970-luvulla luoma ja Christiane Nordin edelleen kehittämä skopos-teoria 

valaisee kreikankielisen nimensä mukaisesti käännöksen päämäärän merkitystä 

käännösstrategioiden valitsemiselle.
30

 Perusperiaate tässä teoriassa on se, että 

yksittäiselle käännökselle määritelty skopos, käännöksen tilaajien sille antama 

tavoite, määrää kääntämisen kulun. Kulttuuriset seikat nousevat tärkeiksi skopos-

teoriassa.
31

 Nord puhuu sen puolesta, että kääntäjät esittäisivät avoimesti lukijoille 

käännösstrategiansa perusteet esimerkiksi käännöksen esipuheessa.
32

 Nykyään 

raamatunkäännöshankkeiden aluksi pyritään esimerkiksi Yhtyneissä 

Raamattuseuroissa laatimaan käännökselle selkeä ohjesääntö, jossa määritellään 

käännöksen tavoitteet, sen ensisijainen kohderyhmä, käännösstrategiset periaatteet 

sekä käännösprosessiin osallistuvat tahot, esimerkiksi kielialueella toimivat eri 

kirkkokunnat. Monissa Raamatun kääntämiseen liittyvissä kysymyksissä nousevat 

ratkaisevaan osaan raamatuntulkintaperinne ja kirkollinen kulttuuri. Vaikka 

skopos-teoria puhuukin käännöksen tilaajien sille asettamasta tavoitteesta, 

ohjaavat kääntämisen käytännön työstä vastaavaa tahoa yleensä sen omatkin 

linjanvedot esimerkiksi käännösoppaiden ja käännössuositusten muodossa. 

Ernst-August Guttin kehittämä relevanssiteoria pohjautuu sille ajatukselle, 

että kääntämisessä on tärkeää pohtia mikä on kulloisessakin tilanteessa relevanttia 

tiedonvälityksen kannalta. Relevanttiusanalyysin perusteella voidaan sitten tehdä 

päätöksiä siitä mitä kaikkea käännetään, jätetäänkö pois jotakin lähtötekstissä 

ilmaistua tai lisätäänkö käännökseen jotakin mitä tulokielen konteksti vaatii. 

Esimerkiksi lähtötekstin implisiittistä informaatiota voi olla tarpeen ilmaista 

eksplisiittisesti tulotekstissä käännöstavoitteen niin vaatiessa.
33

  

Postkolonialistinen käännöstiede nostaa esiin kääntämiseen liittyvät 

valtarakenteet.
 34

 Feministinen käännöstiede ja Derridan edustama 

dekonstruktivismi ovat läheisessä vuoropuhelussa postkolonialistisen paradigman 

                                                 
29

 Suomalaisia tekstikorpuksia hyödyntäviä käännöstutkijoita ovat esimerkiksi Anna Mauranen, 

Sari Eskola ja Sonja Tirkkonen-Condit. 
30

 Mojola & Wendland 2003, 13-14. 
31

 Vermeer 2004, 227-229. 
32

 Christiane Nordin luennolta käännöstieteistä Bangkokissa kesäkuussa 2009. 
33

 Sipilä 2012, 555-556. 
34

 Munday 2008, 131-133. 



11 

 

kanssa esimerkiksi Gayatri Chakravorty Spivakin kirjoituksissa.
35

 Kulttuuri- ja 

kielierojen hälventäminen maailman valtakielille käännetyissä teksteissä on 

joutunut postkolonialistisen kritiikin kohteeksi. Lawrence Venutin luomat termit 

vieraannuttaminen ja kotouttaminen
36

 kuvaavat tulokielelle ja -kulttuurille 

vieraiden elementtien vaihtoehtoisia käännösstrategioita. Jos käännöksessä 

seurataan vieraannuttamisperiaatetta, korostetaan lähtökielen kulttuurikontekstin 

eroja tulokielen kontekstiin nähden. Jos taas pyritään kotouttamaan vieraskielistä 

tekstiä tulokielelle, korvataan lähtökielen käsitteitä tulokielen 

kulttuurikontekstista tutuilla käsitteillä.
37

 Esimerkiksi heprean kielen ilmaus sĕpôq 

ʾêl-yārêk (Hes. 21:17), sananmukaisesti ‘lyö reiteesi’, voidaan kääntää suomen 

kielelle joko vieraannuttavasti eli säilyttäen käännöksessä lähtökielen kulttuurin 

tapa: ‘valita ja lyö reiteesi’, tai kotouttavasti, jolloin käytetään suomalaisille 

tutumpaa valituksen ruumiillista ilmaisua, esimerkiksi näin: ‘valita, lyö rintaasi’.
38

 

Bassnett  ja Lefevere toteavat, ettei kääntäminen ole koskaan viatonta, vaan aina 

monessa mielessä sidoksissa kontekstiin.
39

   

Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että pikku hiljaa aletaan nähdä, miten 

valtavan monet asiat vaikuttavat kääntämisessä tehtäviin ratkaisuihin, ja miten 

nämä puolestaan muovaavat lukijoiden ajattelua ja sitä kautta tulokieleen liittyvää 

kulttuuria. Uuden käännöstieteellisen aikakauslehden Translation johdannossa 

käännöstieteisiin liittyvään poikkitieteellisyyteen viitataan ensin englannin sanalla 

interdisciplinary, mutta sitten siirrytään käyttämään termiä transdisciplinary –

kääntämiseen liittyvää tutkimusta ei nähdä enää vain tieteenalojen välisenä, vaan 

tieteenalojen rajoja ylittävänä toimintana.
40

 

Käännöstieteen teoriat tarjoavat työkaluja tässä tutkimuksessani 

tuonnempana suoritettavaan erikielisten eri aikakausilla eri käännösperiaattein 

laadittujen käännösten analyysiin ja vertailuun. Käännöstiede on saanut alkunsa 

raamatunkääntämisen haasteista, ja teoreettinen työkalupakki on monipuolistunut 

valtavasti viime vuosikymmenten aikana. Se tulee kaikki hyvään käyttöön 

käytännön käännöstyössä, kuten voimme nähdä tämän työn edetessä. 

                                                 
35

 Bassnett 2014, 64-68. 
36

 Englanninkieliset termit ovat foreignization ja domestication. 
37

 Bassnett 2014, 47-56. 
38

 Olen tästä käännösesimerkistä kiitollisuudenvelassa Steve Bernekingille. 
39

 Bassnett 2014, 30. 
40

 Arduini ja Nergaard 2011, 8-10. 
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1.3.2 Metaforateoria käännöstieteen näkökulmasta 

Koska tutkin tässä tutkielmassa nimenomaan eräiden metaforien kääntämistä, on 

tarpeen luoda lyhyt katsaus metaforateoriaan, joka on syntynyt kielitieteen piirissä 

kognitiivisen kielitieteen viitekehyksessä. Seuraavaksi tarkastelen mitä metafora 

on, miten metafora toimii, ja mitä erityishaasteita on metaforien kääntämisessä. 

Metaforaksi sanotaan sellaista kielikuvaa, jossa yhteen kokemus- tai 

käsitekenttään kuuluvalla käsitteellä A kuvataan toiseen käsitekenttään kuuluvaa 

käsitettä B muodossa ”B on A”.
 41

  Esimerkiksi metaforassa ”rakkaus on tuli” 

käsitteellä tuli kuvataan käsitettä rakkaus. Teknisesti metaforisen ilmauksen 

erottaa similestä eli vertauksesta se, että metafora ilmaistaan ilman eksplisiittistä 

vertausta, tai käsitteeseen B vain viitataan käsitteellä A. Kuvattavaa asiaa (B) 

nimitetään kohdealueeksi, ja kielikuvana käytettävää asiaa sanotaan lähdealueeksi 

(A). Esimerkkimetaforassamme rakkaus on siis kohdealue, ja tuli lähdealue. 

Jotkin lähdealueen ominaisuuksista rinnastetaan kohdealueen ominaisuuksiin, 

mutta kaikkia lähdealueen ominaisuuksia ei voi soveltaa kohdealueeseen. Sen 

sijaan, että metaforalla kuvattaisiin jotain yksittäistä piirrettä kohteessa, 

perusteena kielikuvalle on useimmin siitä muodostuva kokonaismielle.
42

 

Mauno Koski käyttää objektiiviseen kategoriointiin liittyvästä 

sananvalinnasta ilmaisua termiytynyt metafora, esimerkiksi sana jänis 

merkityksessä salamatkustaja. Subjektiivinen kategoriointi sen sijaan kuvaa jotain 

erityistä piirrettä kohteessa, jota voisi kutsua toisellakin, objektiivisemmalla 

termillä. Jänis toimii esimerkkinä subjektiivisesta kategorioinnista silloin, kun sitä 

käytetään kielikuvana pelokkaasta ihmisestä. Tätä Koski kutsuu kuvailevaksi 

metaforaksi, ja edellistä taas luokittavaksi metaforaksi.
43

 Osa metaforisista 

ilmauksista on termiytynyt ja vakiintunut niin, ettei niitä edes välttämättä 

tunnisteta enää metaforiksi. Tällöin metaforan ilmaisuvoima on alkanut hiipua – 

siitä on tullut leksikaalistunut ilmaus, joka ei kerro mitään erityistä termin 

perusmerkityksen lisäksi.
44

 Kääntämisessä on tärkeää tunnistaa tällaiset ”kuolleet” 

metaforat, sillä näitä ei yleensä käännetä metaforisesti toiselle kielelle. 

Esimerkiksi neulansilmä voi olla jotain aivan muuta kuin silmään liittyvää jossain 

                                                 
41

 Nikanne 1992, 61. 
42

 Koski 1992, 14-15. 
43

 Koski 1992, 21-23. 
44

 Koski erottaa toisistaan välittömän ja komplisoidun kategorioinnin: välitön kategoriointi on sitä 

kun käytetään kielessä vakiintunutta nimitystä viittauskohteesta, kun taas komplisoitu kategoriointi 

on sitä kun käytetään toisen kategorian nimitystä tuomaan jotain erityispiirteitä ilmaisuun. Tällöin 

on kyse lisäkategorioinnista eli käytetään metaforaa. Koski 1992, 13-14. 
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toisessa kielessä. Paul Ricouerille mikä tahansa kielenpuhujien yleisesti tuntema 

leksikaalistunut metafora on kuollut metafora. Metafora on hänen mukaansa 

vahvasti kontekstuaalinen, ja siinä piilee sen uusia merkityksiä luova voima.
45

    

Metaforat miellettiin pitkään kaunokirjallisuuden ja runouden alaan 

kuuluviksi kielellisiksi ilmaisuiksi. 1900-luvulla kognitiivisen kielitieteen piirissä 

kehittynyt metaforatutkimus osoitti metaforien kuitenkin kuuluvan arkikieleen ja 

olevan tärkeä osa kieltä käyttävän ihmisen kognitiivista apparaattia. Uskoakseni 

George Lakoffin ja Mark Johnsonin kehittämän metaforateorian tärkein väite, jota 

myös heidän teoksensa nimi Metaphors we live by
46

 kuvastaa, on se, että 

metaforat vaikuttavat kielenkäyttäjien ajatteluun muokaten abstraktien käsitteiden 

konseptualisointia metaforan lähdealueen suuntaisesti. Esimerkiksi metafora ”aika 

on rahaa” vaikuttaa englantia (ja suomeakin) puhuvien käsityksiin siitä, että aikaa 

voi tuhlata tai säästää, voittaa tai uhrata. Jossakin toisessa kulttuurissa tällainen 

kielikuva voi puuttua täysin, ja käsitys ajasta on  hyvin toisenlainen: sitä ei kulu, 

eikä sitä lasketa sekunnin sadasosan tarkkuudella.
47

  

Nikanne toteaakin, että Lakoffin ja Johnsonin metaforateorian mukaan 

ihmisellä ei ole muuta keinoa ymmärtää abstrakteja käsitteitä kuin metaforat, ja 

että ne palautuvat viime kädessä ihmisten ruumiilliseen kokemukseen.
48

 Nikanne 

kyseenalaistaa kognitiiviseen kielitieteeseen perustuvan metaforateorian 

selitysvoiman ja peräänkuuluttaa mm. käsiterakenteen perusteellisempaa 

kuvausta. Hän arvioi metaforateorian yhdeksi parhaimmasta annista sen kyvyn 

yhdistää yksittäiset metaforat yleisempien metaforien avulla.
49

 Esimerkiksi 

yleisen tason kognitiivinen metafora ”rakkaus on tuli” tuottaa sellaisia yksittäisiä 

kielellisiä metaforia kuin ”rakkaus syttyy”, ”rakkaus roihuaa”, ”rakkauden 

lämpö”, ”rakkaus hiipuu”. Maria Kela käyttää metaforisaatiota käsittelevässä 

väitöstutkimuksessaan yleisestä kognitiivisen tason metaforasta nimityksiä 

metaforinen käsite tai ydinmetafora (”rakkaus on tuli”), ja yksittäisistä kielellisistä 

metaforista nimitystä metaforiset ilmaukset (”rakkaus syttyy”, ”rakkaus roihuaa” 

jne.) 
50

 

                                                 
45

 Ricoeur 1993, 99. 
46

 Lakoff & Johnson 1980/2003. 
47

 Lakoff & Johnson 1980/2003, 3-9. 
48

 Nikanne 1992, 69-70. 
49

 Nikanne 1992, 63-76. 
50

 Kela 2007, 74. Kela kritisoi metaforisen käsitteen kutsumista metaforaksi ja kutsuu sitä 

epämetaforaksi. 
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Miten metaforia sitten voidaan kääntää kielestä toiselle? Kääntämisen 

kannalta on tärkeää tiedostaa kielikuvien kulttuurisidonnaisuus ja tunnistaa 

tekstistä konventionaalisia metaforia. Metaforan tulkitsemiseksi käännettävässä 

tekstissä on tunnettava lähtökieltä ympäröivää kulttuuria ja metaforan semanttista 

kenttää sekä sen vakiintuneita käyttötapoja. Yhtä lailla on osattava analysoida 

tulokielen kulttuuria ja siinä jaettuja metaforia sekä arvioida miten uudet 

metaforat tulkitaan. Kielikuva on niin kuin kuva itse: katsojat voivat tulkita sen 

hyvinkin eri tavoin, kukin omasta kulttuuristaan ja kontekstistaan käsin. Toki 

tämä pätee mihin tahansa tekstiin. Kaikki näyttää erilaiselta eri aikoina ja eri 

maailmoissa. Se on hyvä tiedostaa etenkin kun käännetään monikerroksista tekstiä 

ajallisesti, kulttuurillisesti ja kognitiivisesti täysin eri kielelle. 

Raamatunkääntämisen ammattilaiset, kielitieteilijä Lynell Zogbo ja teologi 

Ernst Wendland käsittelevät metaforien kääntämistä Raamatun heprealaisen 

runouden tulkitsemisen ja kääntämisen oppaassaan. Zogbo ja Wendland toteavat, 

että jos kaikki metaforat käännetään sellaisenaan, ei käännöksestä tule lainkaan 

ymmärrettävää. Heidän mukaansa tärkeimmät metaforat on kuitenkin 

tunnistettava lähtötekstissä ja mahdollisuuksien mukaan säilytettävä 

käännöksessä.
 51

  

Zogbo ja Wendland muistuttavat, että kääntäjän on pidettävä silmällä myös 

kielikuvien keskinäistä suhdetta tekstissä. Heprealaisesta kielikuvasta luovuttaessa 

saatetaan hävittää yhteys samaan ilmaisuun toisaalla runossa tai laajemmassa 

tekstikokonaisuudessa. Tällainen sanaleikki on tyypillistä heprealaiselle 

runoudelle, ja kääntäjät joutuvat jatkuvasti ratkomaan ristiriitaa yhtäältä 

metaforien selkeän kääntämisen ja tekstin koherenttiuden säilyttämisen välillä. 

Kielikuvaa voidaan myös muuntaa pieniltä osin tulokieleen (ja -kulttuuriin) 

paremmin sopivaksi.
52

 

Kääntäjältä vaaditaan luovuutta ja arvostelukykyä selvittääkseen mitä 

kielikuvia tulokielessä käytetään vastaavassa käsitekentässä, ja miten lähtötekstin 

metaforan voisi parhaiten kääntää. Maria Kela peräänkuuluttaa hepreankielisen 

metaforan ”Jumalan kasvot” kääntämistä käsittelevässä tutkimuksessaan 

metaforatietoisuutta, jotta raamatunkäännöksissä vältyttäisiin sekä 

alikääntämiseltä että ylikääntämiseltä.
53

 

                                                 
51

 Zogbo & Wendland 2000, 126-130. 
52

 Zogbo & Wendland 2000, 126-129. 
53

 Kela 2007, 112-122. 
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1.3.3 Perhesuhteista Vanhassa testamentissa 

Tarkastelen tässä tutkielmassa metaforia, jotka liittyvät perhesuhteisiin ja 

perherakenteissa vallitseviin valtasuhteisiin. Perheen ja suvun hierarkian 

ymmärtäminen on tärkeää kielikuvien hahmottamiseksi. Jumalan ja hänen 

kansansa suhteesta käytetään Vanhan testamentin profeettateksteissä esimerkiksi 

kielikuvaa isä-tytär, ja silmää räpäyttämättä saatetaan hypätä kielikuvaan mies-

vaimo. Nykypäivän länsimaiselle lukijalle tämä kielikuvasta toiseen siirtyminen 

voi vaikuttaa melko villiltä, ja ajatus saattaa lähteä aivan väärille urille. Kun näitä 

metaforia katsotaan Vanhan testamentin maailman perhehierarkian näkökulmasta, 

voidaan havaita, että aviomiehen ja isän rooleissa naiseen nähden on merkittäviä 

yhtäläisyyksiä. Metaforien ydinmerkitykset sivuavat toisiaan hyvin likeisesti. Niin 

kuin Phyllis Bird toteaa artikkelissaan Women (Old Testament), Vanhassa 

testamentissa harvakseltaan esiintyvien naisviittausten ymmärtämisen avain on 

Israelin patrilineaarinen ja patriarkaalinen yhteiskuntajärjestys sekä sen 

perhekeskeinen talousjärjestelmä.
54

 

Martti Nissinen kuvaa Vanhan testamentin teksteissä esiintyvää 

perhehierarkiaa patriarkaaliseksi: miespuolinen perheenpää käyttää päätösvaltaa ja 

on vastuussa kaikista kotitalouden jäsenistä, jotka puolestaan ovat perheenpäälle 

alamaisia. Raamatun kuvaama yhteiskunta on myös patrilineaarinen, mikä 

tarkoittaa sitä, että perimysjärjestys ja suvunjatkuminen määriytyvät isän mukaan. 

Koska lapset kuuluvat juridisesti isälleen, halutaan naisten sukupuolielämän 

kontrolloimisella varmistaa se, että perheeseen syntyvät lapset ovat todellakin 

perheenpään lapsia.
55

 Lastensaanti oli muinaisessa Israelissa tärkeää pelkästään jo 

taloudellisista syistä. Agraariyhteiskunnassa työvoima oli tarpeen.
56

 Lapset olivat 

myös vanhuuden turvana ja varmistivat suvun jatkumisen, isänsä nimen 

säilyttämisen.
57

  Bird puhuu patriarkaalisessa yhteiskunnassa sukupuolten välillä 

vallitsevasta epäsymmetriasta, joka näkyy kaikessa: kielessä, julkisessa 

toiminnassa, ja eritoten vallanjaossa. Vaikka naisilla olisi paljonkin vaikutusvaltaa 

kodin sisällä, ulottuu miesten valta sinnekin.
58

 Sukupuolielämän alalla 

epäsymmetria näkyy muun muassa siinä, että huoruus ja haureus nähdään Vanhan 

testamentin Israelissa nimenomaan naista koskevina ilmiöinä, vaikka niiden usein 

                                                 
54

 Bird 1997, 53. 
55

 Nissinen 2013, 191-195. 
56

 Meyers 1997, 27. 
57

 Nissinen 2013,202. 
58

 Bird 1997, 57. 
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aloitteellisena osapuolena on mies.
59

 Naisen sukupuolielämä rajoitettiin 

avioliittoon, kun taas miehelle olivat sallittuja sellaiset avioliiton ulkopuoliset 

suhteet, missä ei rikottu toisen miehen oikeuksia.
60

 

Carol Meyers kyseenalaistaa muinaiselle Israelille yleisesti lyödyn 

patriarkaalisen yhteiskunnan leiman. Koska Vanha testamentti on hyvin 

mieskeskeinen tekstikokoelma, ja teksti keskittyy siksi miehiin, jää yhteiskunnan 

toiminnasta paljon luettavaksi rivien välistä.
61

 Nissinen  toteaakin artikkelissaan, 

että ”Raamatun tekstien ilmentämä patriarkaalinen hierarkia ei välttämättä vastaa 

arkitodellisuutta”.
 62

  Meyers puhuu siitä, miten yhteiskunnan perusyksikkö oli 

muinaisessa Israelissa perhe, nimenomaan yhteisönä ja taloudellisena yksikkönä, 

jossa eri yksilöt, naiset ja miehet sekä lapset, toteuttivat rooliaan maatilan työssä 

perheen elannon eteen. Maa, perhe, työ ja toimeentulo olivat kaikki 

yhteennivoutuneita, eikä niitä voi erotella toisistaaan samaan tapaan kuin 

nykymaailmassa. Meyers arvioi muinaisen Israelin perhe-elämää raskaaksi ja 

vaaralliseksikin kovan työn, hengenvaaralle altistavan suvunjatkamisen sekä 

suvunsisäisten ristiriitojen asettamissa haasteissa. 
63

  

Yhteisökeskeisessä maailmassa perheenjäsenten rooli on ennen muuta 

sosiaalisesti, ei niinkään seksuaalisesti määrittyvä. Naimaikäisiä tyttöjä varjeltiin 

tarkoin, ja naimakauppa oli, Joseph Blenkinsoppia lainatakseni, ”kotitalouksien 

välisistä liiketoimista tärkein”. 
64

 Kihlatun naisen odotettiin olevan neitsyt. 

Moniavioisuus oli hyväksyttävää, joskaan ei luultavasti kovin tavallista. Nissinen 

muistuttaa, että vaikka sukupuolielämä on ollut Vanhan testamentin teksteissä 

erityisen tärkeää yhteisölle juuri suvunjatkamisen vuoksi, ei Vanha testamentti 

anna ymmärtää, että suvunjatkaminen olisi sukupuolielämän ainoa tarkoitus. 

Seksin tuoma mielihyvä näkyy Vanhan testamentin teksteissä.
65

 Sukupuolielämää 

sivuavissa teksteissä ilmenee usein metaforia. Sukupuolielämä on hedelmällinen 

maaperä kielikuvien viljelemiselle, koska siihen liittyy voimakkaita tunteita ja 

muita ruumiin kokemuksia. Kuvakieli koskettaa erityisen voimakkaasti silloin, 

kun kieli on ruumiillistettavissa lukijan omaksi kokemukseksi vaikkapa vain 

mielikuvissa. 
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2 Vanhan testamentin heprean sanojen bĕtûlâ, 
zānâ ja nāʾap merkitys ja niiden metaforinen 
käyttö profeettakirjallisuudessa 

2.1 Semantiikkaa: sanojen merkitys ja käyttö Vanhassa 
testamentissa 

Tässä alaluvussa käyn läpi hepreankielisten sanojen merkityksiä ja käyttöä 

Vanhassa testamentissa. Tutkielmani kannalta on tärkeää luoda katsaus siihen 

tietoon, joka on ollut heprean kielestä saatavilla kwanyaman-, lucazin- ja 

umbundunkielisten raamatunkäännösten tekovaiheessa. Siksi aloitan kunkin sanan 

esittelyn käyttäen lähteenä monumentaalista joskin jo vanhahtavaa Brown-Driver-

Briggs:n heprean kielen sanakirjaa (BDB) vuodelta 1906. Sen jälkeen tarkastelen 

heprean sanoja teoksessa Theological Wordbook of the Old Testament (TWOT)
66

 

ilmestyneiden artikkelien ja muiden uudempien lähteiden valossa.  

2.1.1 bĕtûlâ 

Brown-Driver-Briggs:n sanakirjassa (BDB) annetaan sanan bĕtûlâ merkitykseksi 

‘virgin’ (neitsyt).
67

 Myös Waltke antaa teoksessa Theological Wordbook of the 

Old Testament (TWOT) BDB:tä seuraten sanan bĕtûlâ perusmerkitykseksi 

‘virgin’, mutta lisää siihen merkityksen ‘maiden’ (neito) ja esittää artikkelissaan 

Wenhamin ja Tsevatin eriävän mielipiteen, jonka mukaan sanan perusmerkitys on 

‘a young (marriageable) maiden’ (naimakelpoinen nuori neito). Heprean 

sukulaiskielissä vastaava sana voi yhtä lailla tarkoittaa neitsyttä kuin naimaikäistä 

nuorta naistakin, toisinaan myös sellaista jolla on ollut seksisuhde. Sama vaihtelu 

on Waltken mukaan nähtävissä Vanhassa testamentissa. Tsevatin mukaan sanaa 

bĕtûlâ käytetään Vanhassa testamentissa merkityksessä ‘neitsyt’ vain kolmessa 

kohdassa kaikkiaan 51 esiintymästä: (3. Moos. 21:13f; 5. Moos. 22:19; Hes. 

44:22). Waltken mukaan heprean sanan bĕtûlâ merkitys muuttui vähitellen 

nuoresta naisesta tekniseksi termiksi ‘neitsyt’, koska yleensä naimaikäinen nainen 

oli neitsyt.
68

 Sekä TWOT että BDB mainitsevat myös sanan bĕtûlâ 

kuvaannollisen käytön kansojen kielikuvana.
69

  

Köhlerin & Baumgartnerin sanakirjassa The Hebrew and Aramaic Lexicon 

of the Old Testament  (HALOT) annetaan sanalle bĕtûlâ merkitys ‘grown-up girl 
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without any sexual experience with men, who has no husband’ (isoksi kasvanut 

tyttö, jolla ei ole seksuaalista kokemusta miesten kanssa, jolla ei ole aviomiestä) ja 

huomautetaan, että sanaa käytetään vastakohtana leskille ja hylätyille vaimoille 

sekä sanaparissa ”nuoret miehet ja naiset”. HALOT antaa myös sanan 

personifioidun merkityksen kansoista tai kaupungeista.
70

 Monikkomuotoa bĕtûlîm 

käytetään merkityksessä ‘neitsyys’. Vanhan testamentin hepreassa on tavattu 

myös muita monikollisia ikä- tai elämänvaihetta kuvaavia abstraktisanoja. Sanaa 

bĕtûlîm käytetään myös merkityksessä ‘todiste neitsyydestä’, joskaan tästä ei 

vallitse tutkijoiden keskuudessa täyttä yksimielisyyttä.
71

 Suomalainen Matti 

Liljeqvistin Vanhan testamentin heprean ja aramean sanakirja antaa sanalle bĕtûlâ 

vain merkityksen ‘neitsyt’, ja monikolliselle muodolle bĕtûlîm merkitykset 

‘neitsyys’ ja ‘todiste neitsyydestä’.
72

 

Bird antaa sanalle bĕtûlâ käännösvastineen ‘neitsyt’, ja lukee sanan 

joukkoon hepreankielisiä sanoja, jotka merkitsevät neitsyttä tytärtä tai morsianta, 

ja joita on käytetty Vanhassa testamentissa kuvaamaan ihanaa nuorta naista, joka 

on kypsä rakkaudelle. Samaan kategoriaan on voinut kuulua myös tuore vaimo tai 

naimaton nainen.
73

 Maier käyttää sanasta bĕtûlâ käännösvastinetta ‘neitsyt’, mutta 

tarkentaa merkityksen olevan ennemminkin ‘naimaiässä oleva nainen’.
74

  

2.1.2 zānâ 

Brown, Driver ja Briggs:n heprean sanakirja (BDB) antaa verbin zānâ qalin 

perusmerkitykseksi ‘be or act as a harlot, commit fornication’ (olla tai toimia 

porttona, harjoittaa haureutta). BDB antaa tälle verbille myös kolme 

kuvaannollista merkitystä: ensinnäkin ‘fig. of improper intercourse with foreign 

nations’ (kuva sopimattomasta kanssakäymisestä vieraitten kansojen kanssa), 

mihin toisinaan liittyy uskonnollinen viittaus, toiseksi ‘of intercourse with other 

deities’ (kuva kanssakäymisestä toisten jumaluuksien kanssa), mihin joskus 

sisältyi myös varsinaista prostituutiota, sekä kolmanneksi ‘of moral defection’ 

(kuva moraalisesta heikkoudesta).
75

 Kohdassa Hes. 16:34 verbi on quttal-

muodossa, josta ei Aspisen mukaan voida sanoa varmasti, onko se puʽal vai qal 
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passiivi.
76

 BDB tulkitsevat sen puʽaliksi.
77

 Merkitys on joka tapauksessa 

perusmerkityksen passiivi ‘tulla vietellyksi haureuteen’.
78

 Hifʽīl-muodossa verbi 

merkitsee BDB:n mukaan ‘cause to commit fornication’ (saattaa harjoittamaan 

haureutta) tai ‘commit fornication’ (harjoittaa haureutta). Molemmat näistä 

merkityksistä jaetaan edelleen kahteen kategoriaan: seksuaaliseen ja 

uskonnolliseen.
79

  

Theological Wordbook of the Old Testament (TWOT) ja Köhler & 

Baumgartnerin The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (HALOT) 

kirjaavat verbin zānâ perusmerkityksen BDB:tä nykyaikaisemmin termein ‘to 

commit/to have illicit intercourse’ (olla kielletyssä sukupuoliyhteydessä) ja ‘to 

become involved with another man, to commit fornication (as wife, betrothed)’ 

(olla suhteessa toisen miehen kanssa, harjoittaa haureutta vaimona tai 

kihlattuna).
80

 Mika Aspinen antaa verbin zānâ perusmerkitykseksi ‘olla uskoton, 

huorata’
81

. Tässä kappaleessa referoidut sanakirjat antavat verbille zānâ myös 

kuvaannollisen merkityksen, HALOT sanoin ‘to be unfaithful in a relationship 

with God’ (olla uskoton suhteessa Jumalaan). 
82

 

Verbiä on käytetty Vanhassa testamentissa lähes aina naisista. Kaiken 

kaikkiaan 99:stä verbin zānâ esiintymästä Vanhassa testamentissa noin 

neljänneksessä on partisiippimuoto zōnâ, jota käytetään HALOT:n mukaan 

merkityksessä ‘woman occasionally or professionally committing fornication, 

prostitute, harlot’ (satunnaisesti tai ammattina haureutta harjoittava nainen, 

prostituoitu, huora). Näille naisille maksettiin palkkio palveluksista ja he 

erottuivat ulkonäkönsä ja käyttäytymisensä osalta muista naisista.
83

  

Wood avaa BDB:n verbille zānâ listaamia kuvaannollisia merkityksiä 

seuraavasti. Sanajuurta käytetään viittaamaan jonkin kansan, erityisesti Israelin 

kansan kielletyihin suhteisiin toisten kansojen kanssa. Kansallinen huoruus viittaa 

vieraiden kansojen kanssa tapahtuvaan kanssakäymiseen, jolla tavoitellaan 

poliittista ja taloudellista hyötyä. Israelin lisäksi tätä ilmaisua käytetään 
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Tyroksesta ja Ninivestä. Toinen kuvaannollinen käyttö liittyy Israelin 

harjoittamaan vieraiden jumalien palvontaan. Israel on uskoton Jumalalleen ja 

siten verrattavissa huoraan. Verbin kolmas kuvaannollinen käyttö löytyy kohdasta 

Jes. 1:21, jossa huoruudella viitataan Israelin poikkeamiseen jumalallisesta 

moraalisesta standardista.
84

 

Phyllis Bird selvittää verbin zānâ merkitystä artikkelissaan To Play the 

Harlot: An Inquiry into an Old Testament Metaphor.
85

 Hän huomauttaa, että 

vaikka sanajuuri znh esiintyy usein hepreankielisessä Raamatussa sekä verbinä 

zānâ että siitä johdettuna substantiivina zônâ
86

, näitä on tarkasteltava myös 

erikseen. Etymologia ei voi selittää sanan merkitystä tyhjentävästi, eikä verbistä 

johdetun substantiivin merkitystä voida liioin lukea suoraan verbin merkitykseksi. 

87
 Birdin mukaan verbin zānâ perusmerkitys on ‘to engage in illicit/extramarital 

sexual activity, to fornicate’ (harjoittaa luvatonta/avioliiton ulkopuolista seksiä, 

harjoittaa haureutta), kun taas siitä johdetun nominin zônâ merkitys on ‘prostitute’ 

(huora).
88

 HALOT:a seuraten Liljeqvist antaa qalin verbille zānâ 

perusmerkityksen ‘olla sukupuoliyhteydessä vieraan miehen kanssa, harjoittaa 

haureutta’, ja partisiippimuodolle zônâ merkityksen ‘portto’. Lisäksi Liljeqvist 

antaa kuvaannollisen merkityksen ‘olla uskoton (jumalasuhteessa)’.
89

 

Partisiippimuotoa zônâ käytetään sekä itsenäisenä substantiivina että 

attribuuttina.
90

 Bird muistuttaa miten tärkeää sanan zônâ ymmärtämiseksi on 

tarkastella prostituutiota historiallisena instituutiona.
91

 

Bird sanoo verbin zānâ käytön rajoittumisen lähes yksinomaan naisiin 

johtuvan siitä, että aviosääty oli määrittelevä tekijä nimenomaan naisen asemaan 

lain edessä. Naisen seksuaalisuuden nähtiin kuuluvan aviomiehelle jo ennen 

avioliittoa, sen aikana ja vielä sen jälkeenkin miehen kuoltua, mikäli lesken 

oletettiin solmivan leviraattiavioliitto. Miehen harjoittamaa seksiä arvioitiin hänen 

kumppaninsa aviosäädyn mukaan, ja mies joutui syytteeseen vain jos nainen oli 

kihloissa tai naimisissa toisen miehen kanssa. Tällöin rikottiin sen toisen miehen 

avio-oikeuksia. Heprean sana tälle toiminnalle on nāʾap ‘tehdä aviorikos’. 

Kaikesta muusta luvattomasta avioliiton ulkopuolisesta seksistä käytetään sanaa 
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zānâ. Bird jakaa sen kahteen lajiin: ‘fornication’ (haureuden harjoittaminen) ja 

‘prostitution’ (prostituutio). Edellisestä on kyse isänsä talossa asuvan naisen 

harjoittamassa seksissä tai leviraattiavioliittoon velvoitetun lesken seksielämässä. 

Prostituutiosta on kyse silloin, kun seksiä harjoittava nainen ei ole kenenkään 

miehen oma. Tällainen ammattihaureus oli itse asiassa luvallista tai vähintäänkin 

siedettyä, koska siinä ei rikottu yhdenkään miehen oikeuksia tai kunniaa.
92

 

Sanajuuren znh liittämisen kulttiprostituutioon Bird osoittaa 

perusteettomaksi. Kanaanilaiseen kulttiin on oletettu joidenkin Vanhan 

testamentin tekstikohtien sekä parin antiikin ajan kirjallisen lähteen perusteella 

kuuluneen haureuden harjoitusta. Vanhan testamentin heprean huoraa merkitsevä 

sana zônâ ja pyhää temppelipalvelukseen vihittyä naista merkitsevä sana qĕdēšâ 

viittaavat kuitenkin eri kategorioihin hepreankielisissä teksteissä, samoin kuin 

vastaavat akkadiankieliset sanat muinaisissa lähteissä.
93

 Bird sanoo, että vaikka on 

mahdollista että huorat ovat toimineet joskus kulttialueella, ja että 

temppelipalvelijoilla on saattanut olla seksuaalisia velvollisuuksia, alkukielet itse 

eivät yhdistä pyhää tilaa prostituutioon eikä prostituutiota kulttiin. 
94

 

BDB luettelee kolme sanajuuresta znh muodostettua substantiivia, kaikki 

merkityksessä ‘fornication’ (haureus): mahdollisesti maskuliininen abstrakti 

monikollinen intensiivimuoto zĕnûnîm, feminiininen abstrakti substantiivi zĕnût, 

sekä feminiinen abstrakti substantiivi taznût, joka esiintyy vain suffikoituna. 

Kahden ensin mainitun substantiivin merkitykset on jaettu kolmeen alalajiin: 

seksuaalinen, kansainvälinen ja uskonnollinen. Viimeksi mainittu substantiivi 

esiintyy BDB:n mukaan vain kansainvälisessä merkityksessä uskonnollisin 

viittauksin.
95

 Wood sanoo kaikkien kolmen johdetun substantiivin käytetyn sekä 

kirjaimellisessa että kuvaannollisessa merkityksessä. Viimeksi mainittu 

substantiivi esiintyy vain Hesekielin kirjassa.
96

 Bird huomauttaa, että 

monikollisen abstraktin substantiivin zĕnûnîm käyttö naisen ja tämän lasten 

määreenä Hoosean kohdassa 1:2 viittaa toistuvaan promiskuiteettiseen 

käyttäytymiseen pikemminkin kuin huoran ammattiin. Sama zĕnûnîm esiintyy 
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myös ilmaisussa rûaḥ zĕnûnîm ‘haureuden henki’.
 97

 Sana toistuu Hoosean 

toisessa luvussa, kerran taas lasten määreenä, ja kerran jonain, joka on poistettava 

kasvoilta – Kirkkoraamattu kääntää sanan tässä yhteydessä sanalla ‘portonmerkit’. 

Sanajuuresta znh johdettujen abstraktien substantiivien merkitys on johdettavissa 

verbin merkityksestä, ja käyttö on kuvaannollisen ja kirjaimellisen välimaastossa 

niin kuin itse verbinkin käyttö. 

2.1.3 nāʾap 

Verbin nāʾap perusmerkitys on BDB:n , HALOT:n ja TWOT:n mukaan ‘commit 

adultery’ (tehdä aviorikos) ja se esiintyy Vanhassa testamentissa 34 kertaa.
98

 

Verbi esiintyy paitsi qalissa myös piʽelissä, jolloin sen merkitys on kutakuinkin 

sama, mahdollisesti intensiteetiltään suurempi kuin qalissa.
99

 Liljeqvist antaa 

verbille nāʾap merkitykset ‘tehdä aviorikos’, ‘suostua aviorikokseen’ ja ‘harjoittaa 

epäjumalanpalvelusta’.
100

  

Verbin nāʾap subjektina on useimmiten mies. Aviorikokseksi luettiin 

seksuaalinen kanssakäyminen nimenomaan toisen miehen vaimon tai morsiamen 

kanssa. Tämän kieltää dekalogin seitsemäs käsky.
101

 Nissinen muistuttaa, että 

aviorikos patriarkaalisessa yhteiskunnassa on ensisijaisesti mieheen kohdistuva 

rikos, nimittäin siihen mieheen, jonka hallinnassa toisen miehen makaama nainen 

on.
102

 Aviorikos on paitsi varastamista toiselta mieheltä myös rikos Jumalaa 

vastaan. Se järisyttää yhteiskunnan järjestystä, ja siksi siitä on määrätty suurin 

mahdollinen tuomio, nimittäin kuolemantuomio.
103

  

Verbillä nāʾap viitataan naisen tekemään aviorikokseen esimerkiksi 

kohdassa Snl. 30:20. BDB antaa verbin nāʾap  perusmerkityksen lisäksi sekä 

qalissa että piʽelissä kuvaannollisen merkityksen epäjumalanpalvominen.
104

 Myös 

HALOT antaa verbin qalille metaforisen merkityksen ‘to practise idolatry’ 

(harjoittaa epäjumalanpalvontaa).
105

  

Substantiivijohdannaisia merkityksessä ‘aviorikos’ BDB ja TWOT listaavat 

kaksi: niʾūp sekä naʾăpûp. Molemmat esiintyvät vain monikkomuotoisena, ensin 
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mainittu kaksi kertaa ja jälkimmäinen kerran. Niitä käytetään kuvaamaan 

epäjumalanpalvontaa.
106

 Kohdassa Hoos. 2:4 esiintyvä substantiivi naʾăpûpim on 

paralleelina verbistä zānâ johdetulle sanalle zĕnûnîm. Kirkkoraamattu on 

kääntänyt nämä sanat ‘huoranhelyt’
107

 ja ‘portonmerkit’. 

2.2 Sanoihin bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap liittyvät metaforat 

2.2.1 ”Kaupunki on nainen” -metafora 

Vanhan testamentin profeettakirjallisuudessa esiintyy paljon kaupunkien ja 

kansojen personifiointia. Kaupunkien personifiointi on jo sinällään metafora, jota 

on syytä tarkastella hieman lähemmin semminkin kun tässä tutkielmassa 

käsittelemäni metaforat liittyvät kaikki yleisempään ”kaupunki on nainen”  

-metaforaan. Heprean kielessä kaupunkia tarkoittavat sanat ʿîr  ja  qiryâ ovat 

feminiinisukuisia, mikä selittää osaltaan viittaamista kaupunkiin verbien, 

nominien ja pronominien feminiinimuodoilla. Mutta kuten Christl Maier 

huomauttaa, sukupuolta tärkeämpiä ovat roolit, joissa kaupunki esiintyy. 

Kaupungeista käytetään naismetaforia, joissa nainen on eri rooleissa: äiti, tytär, 

vaimo, huora.
108

 Naisen rooli sekä vaimona että tyttärenä on patriarkaalisessa 

yhteiskunnassa olla miehen suojeluksessa – joko aviomiehen tai isän 

holhouksessa. Martti Nissinen toteaa, että kunniallinen nainen ei periaatteessa 

voinut elättää itse itseään.
109

 Naiselle, joka poikkeaa tästä alistussuhteesta, voi 

langeta helposti huonon naisen, huoran, rooli.  

Julie Galambush muistuttaa, että mielikuva kaupungista feminiinisenä oli 

tavallinen muinaisessa Lähi-idässä. Hän sanoo, että kaupungin personifiointi 

naiseksi on luultavasti toiminut sellaisena tuttuna kielikuvana, mistä Lakoff ja 

Johnson puhuvat käsitteellisenä metaforana. Tämän jo ehkä kuolleen metaforan 

varaan saaattoivat Vanhan testamentin profeetat rakentaa naisiin liittyviä 

metaforia ja tulla ymmärretyksi.
110

 Maier kiistää paljon huomiota saaneen 

väitteen, jonka mukaan Vanhan testamentin profeettakirjallisuudessa esiintyvä 

Siionin personifioiminen olisi sovellus muinaisesta Lähi-idässä vallinneesta 

käsityksestä, että kaupungit olivat jumalattaria ja kaupungin nimikkojumalan 

vaimoja. Lähi-idän ikonografisessa aineistossa on kuvia kaupungin muuria 
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muistuttavalla kruunulla kruunatuista naishahmoista, joista jotkut ovat jumalia, ja 

toiset kuninkaallisia. Muurikruunulla kruunattu naishahmo on voinut olla myös 

kaupungin ruumiillistuma. Maier muistuttaa kuitenkin, että nämä kuvat eivät 

välttämättä implikoi kaupungin identifioimista jumalaksi. Hellenistisellä ajalla 

muurikruunattuihin hahmoihin on liittynyt uusia merkityksiä, jotka ovat voineet 

viedä tulkintoja uusille urille. Joka tapauksessa on mahdollista, että kaupungin 

personifioiminen naishahmoksi juontaa osin juurensa näihin Lähi-idän kuviin.
111

 

Seuraavaksi käsittelen sanojen käyttöä kielikuvissa Vanhan testamentin 

profeettakirjallisuudessa muutamien esimerkkien kautta. Annan 

esimerkkikohdissa hepreankielisten tekstien lisäksi niiden suomennoksen vuoden 

1992 Kirkkoraamatun mukaan. Olen osoittanut alleviivauksin käännöksen ja 

alkutekstin yhteyden, niin kuin sen ymmärrän. Käsittelen käännösvaihtoehtoja 

myöhemmin, luvuissa kolme, neljä ja viisi. 

2.2.2  bĕtûlâ-metaforat 

Sana bĕtûlâ ‘naimaikäinen tyttö, nuori nainen, neitsyt’ esiintyy metaforissa 

profeettakirjoissa vain yhdeksässä kohdassa. Neljässä kohdassa rakenne on 

”bĕtûlât + Israel”: Jer. 18:13; 31:4, 21 ja Aam. 5:2
112

. Sana bĕtûlâ on tässä status 

constructus -muodossa, eli kyseessä on genetiivirakenne. Heprean sanojen 

genetiivisuhdetta käytetään kuvaamaan paitsi omistussuhdetta, myös useita muita 

sanaliittoja, joissa kaksi tai joskus useampikin sana liittyvät kiinteästi yhteen. 

Käsillä oleva tapaus on genitivus appositionis, samoin kuin rakenteeltaan ja 

merkitykseltään samankaltainen sanaliitto ”bât ‘tytär’ + kansan tai kaupungin 

nimi.”
113

 Status constructus -muotoinen sana toimii pääsanan appositionaalisena 

määreenä, joten ilmauksen bĕtûlât yiśrāʾel merkitys on neitsyt Israel (tai Israel-

neito), ei Israelin neitsyt:
114

  

Christl Maier puhuu tästä metaforasta Israelin kansan personifioitumisena 

”neitsyeksi tai tarkemmin sanottuna naimaikäiseksi naiseksi”.
115

 Neitsyt on 

mielestäni melko tekninen, medikalisoituneelle yksilökeskeiselle 

yhteiskunnallemme tyypillinen ruumiin tilaa kuvaava termi. Yhteisökeskeisessä 
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yhteiskunnassa sosiaalinen rooli määrittelee ihmisen. Heprean sana bĕtûlâ kuvaa 

tässä metaforassa uskoakseni Israelia nimenomaan nuorena naisena, joka on 

valmis avioitumaan ja on siksi oletusarvoisesti neitsyt. Häntä suojellaan ja hänestä 

pidetään huolta, ja häneltä odotetaan puolestaan siveyttä ja kuuliaisuutta.  

Maier liittää profeettakirjojen tytär-metaforan selitykseen muinaisen Israelin 

patriarkaalisessa yhteiskunnassa naimattomaan tyttäreen kohdistetun 

erityishuomion. Häntä varjellaan niin hyvin kuin mahdollista, koska hän voi 

käytöksellään tuottaa joko kunniaa tai häpeää isälleen ja koko perhekunnalle. 

Profeettojen kuulijakunta on voinut helposti eläytyä tähän metaforaan omien 

tytärten kautta. Metafora pohjaa varmuuteen siitä, että YHWH on valinnut Siionin 

asuinpaikakseen ja kohtelee tätä huolehtivasti kuin tytärtään. Tytär Siion 

-metaforassa voi kuulla lämpimän vivahteen ‘rakas Siion’.
116

 Maier liittää Siionin 

personifioimisen naiseksi Jerusalemin poliittisesti levottomiin vaiheisiin. 700- ja 

600-luvuilla eaa. Jesajan ja Jeremian vaikuttaessa profeettoina Israelissa oli siellä 

tilausta kielikuvalle kaupungista tyttärenä, joka oli vaarassa ja tarvitsi turvakseen 

jumalallista isää.
117

  

Jeremian luvussa 18 YHWH purkaa kansansa tuottamaa pettymystä. Israel 

on kaikkea muuta kuin puhdas pulmunen, kaikkea muuta kuin kuuliainen nuori 

nainen. Tuomion sana alkaa näin: 

Jer. 18:13 

ה ָאמ    ן כ ֹּ֚ ה ָלכ ֵ֗ ֲעֻרִר֙ת ָעְשָת  ַֽׁ ה ש  לֶּ ֵ֑ ע ָכא  ַ֖ י ָשמ  ם ִמִ֥ ּגֹוִיָ֔ ֲאלּו־ָנ֙א ב  ַֽׁ ה ש  ר ְיהָוָ֔

ד  תְמא ָ֔ ַ֖ ל׃ ְבתּול  ַֽׁ    ִיְשָרא 
Siksi Herra sanoo näin:  

– Kysykää nyt kaikilta kansoilta, onko kukaan kuullut tällaisesta. 

Neitsyt Israel tekee kauhistuttavia tekoja.  

Sanaa bĕtûlâ käytetään myös viisi kertaa metaforisen ilmaisun ”bât ‘tytär’ + 

kansan tai kaupungin nimi” kanssa. Appositionaalisia genetiivejä on näissä 

tapauksissa kaksi peräkkäin.
 118

 Muista kuin Israelista käytetään metaforisesti 

sanaa bĕtûlâ vain sanan bât ‘tytär’ kanssa. Metaforan rakenne on ”bĕtûlât + bât 

‘tytär’ + kansan tai kaupungin nimi” seuraavissa kohdissa (annan suluissa kansan 

tai kaupungin nimen, joka vaihtelee esiintymästä toiseen): Jes. 23:12 (Sidon), Jes. 
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37:22 (Siion)
119

, Jes. 47:1 (Babylon), Jer. 14:17 (minun kansani) ja Jer. 46:11 

(Egypti).   

Jeremian kohdassa 14:17 valitetaan Jerusalemin kohtaloa. Haavoittuvassa 

tilassa oleva nuori nainen, YHWHn oma kansa, se, jota tarkoin suojellaan ja 

varjellaan, on haavoittunut, omaa pahuuttaan, niin kuin samassa luvussa sanotaan. 

Jumala, rankaisija itse, itkee tottelemattoman tyttärensä kohtaloa. Tätä kohtaa on 

tulkittu myös niin, että puhujana on profeetta Jeremia. Joka tapauksessa puhujan 

ja kansan välillä on intiimi suhde, jota kuvataan ilmaisulla bĕtûlât bât ammî 

‘neito, oma kansani’.
120

 

Jer. 14:17 

ם   ְיָלה ְויֹוָמַ֖ ִ֥ ה ל  י ִדְמָעָ֛ ִ֥ ינ  ְדָנה ע  ַ֨ ר  ה ת  זֶָּ֔ ר ה  ָדָב  ת־ה  ֙ם אֶּ יהֶּ ְרָתָּ֤ ֲאל  ְוָאמ 

ה  ר ָּג֜דֹול ִנְשְבָרֵ֗ בֶּ יָנה ִכ֩י שֶַּ֨ ֵ֑ ל־ִתְדמֶּ ֙ת ְוא  ד׃ ת ב   ְבתּול  ה ְמא ַֽׁ ְחָלִ֥ ה נ  ָכַ֖ י מ  ִמָ֔  ־ע 

– Puhu heille nämä sanat:  

Kyyneleet vuotavat silmistäni 

yötä päivää, taukoamatta. 

Neitsyt, oma kansani, 

on saanut ankaran iskun, 

parantumattoman haavan!  

Vertailun vuoksi todettakoon, että rakenne bât ‘tytär’ + kansan tai kaupungin nimi 

ilman sanaa bĕtûlâ esiintyy Vanhan testamentin profeettakirjoissa 40 kertaa
121

. 

Näistä  suurimmassa osassa viittaussuhde on Jahven kansaan: Siion (15),  kansani 

(9), Jerusalem (4). Muut viittaukset ovat Babylon, Kaldea, Gallim, Tarsis, Egypti, 

Dibon, ja Sidon. Ilmauksilla ”bât + kansan tai kaupungin nimi” ja ”bĕtûlât + bât 

+ kansan tai kaupungin nimi” on luonnollisesti paljonkin yhtäläisyyksiä, mutta 

tuoko bĕtûlâ lisämerkitystä ilmaisuun, ja jos tuo, niin mitä vivahteita 

merkitykseen tulee?  

Profeetta Jesaja lausuu Assyrian väkivaltaiselle ja itsevarmalle kuningas 

Sanheribille YHWHn sanan, joka alkaa viittauksella neitsyt tytär Siionin ja tytär 

Jerusalemin vihollistaan vastaan osoittamaan pilkkaan (Jes. 37:22-29). Maier 

huomioi, että jakeessa ilmenevä tytär Siionin ylpeys on vailla vertaansa Jesajan 

kirjassa. Tämä itsevarmuus on varsin erilaista kuin kirjassa aiemmin esiintyneet 

viittaukset personifiotuun kaupunkiin, joka on uhan alla. Maierin mukaan tytär 

Siionin kutsuminen tässä nimellä bĕtûlâ vihjaa seksuaalissävytteiseen 
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merkitykseen ‘neitsyt’. Sanherib uhkaa kaupunkia, joka tällä äärimmäisellä hädän 

hetkellä ilmaisee nuoren itsevarmuutta uhkuvan naisen rohkeudella 

luottamuksensa YHWHn varjelukseen. Haavoittuvimmillaankin tämä neito on 

isänsä suojeluksessa.
122

 Luvun 37 lopussa kerrotaan Sanheribin tuhosta. Tytär 

Siion osoittautuu voittamattomaksi.
123

 

Jes. 37:22 

ה ְל֜ך ָלֲעָג ה ְלךֵ֗  יו ָבָזַ֨ ר ְיהָוַ֖ה ָעָלֵ֑ ִ֥ ר־ִדבֶּ ר ֲאשֶּ ָדָבָ֔ ֙ת זֶּ ה ה  ֹון  ְבתּול  ת־ִציָ֔ ב 

 ַ֖ יָעה ב  ִנָ֔ אש ה  י֙ך ר   ֙ ֲחרֶּ ם׃ א  ַֽׁ  ת ְירּוָשִלָ

ja nyt minä lausun hänestä näin:  

– Sinua pilkkaa, sinulle ilkkuu  

neitsyt, tytär Siion.  

Sinun jälkeesi ivaten nyökyttää päätään  

tytär Jerusalem.  

Sanaa bĕtûlâ käytetään sanan bât kanssa profeettakirjoissa paitsi Israelista myös 

muista kansoista. Mitä vivahteita ilmaukseen tällöin liittyy? Ilmaistaanko 

metaforalla tällöin läheisyyttä tai haavoittuvuutta tai nuoruuden uhkeutta? 

Metaforan merkitys määriytynee kontekstistaan aivan kuten YHWHn kansasta 

puhuttaessa. Jesajan luvussa 23 lausutaan Herran sana foinikialaisia vastaan. Neiti 

tytär Sidonia kuvataan tässä verbin ʿšq ‘sortaa, tuhota’ puʽal partisiipilla 

‘tuhottu’
124

. Se joka luuli olevansa elämänsä kunnossa, onkin häväisty. 

Jes. 23:12 

ה   ְמֻעָשָקָ֞ ַֽׁ ֹוז ה  ְעלֵ֑ ֹוד ל  יִפי עַ֖ א־תֹוִסִ֥ ר ל ַֽׁ אמֶּ י ֹּ֕ תו  ת  ְבתּול   ּוִמי ב  יי֮ם ק  ֹון ִכִתִ֯ ־ִצידֵ֗

ּו ם ל א־ָינִ֥ ם־ָשַ֖ ִרי ּג  ְך׃ ֲעב ָ֔ ַֽׁ ָלַֽׁ  ח 

Hän sanoi: 

– Enää et iloitse, raiskattu neitsyt, tytär Sidon! 

Vaikka lähtisit yli meren Kyprokseen, kittiläisten luo, 

sielläkään et saa rauhaa.  

2.2.3  zānâ-metaforat 

Verbiä zānâ käytetään metaforisesti Vanhan testamentin profeettateksteissä 

useissa merkityksissä, jotka kaikki kuitenkin liittyvät uskottomuuteen ja 

holtittomuuteen. Heprean sanakirjoissa kuvaannolliset merkitykset luokitellaan 

uskonnollisiin, moraalisiin ja kansojen välisiin yhteyksiin eli poliittisiin 

merkityksiin. Käytän näitä kategorioita tässä alaluvussa esitellessäni 

profeettatekstejä, joissa verbiä zānâ käytetään metaforisesti. Ensin on kuitenkin 

syytä luoda katsaus metaforan syntyyn. 
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Hoosea käytti huoraamismetaforaa ensimmäisenä Vanhan testamentin 

profeetoista liittäen sen metaforaan YHWHn kansansa kanssa solmimasta 

avioliitosta. Huoraamismetaforan juurista Christl Maier mainitsee myös 

muinaisen Lähi-idän vasalliliittosopimukset, joiden varoittavissa kirouksissa 

mainitaan muun muassa, että kaupungista tulee huora ja että hallitsijan vaimot 

riisutaan huoran tavoin. Näillä uhkauksilla on viitattu hallitsijan maskuliinisuuden 

turmioon. Hoosean käyttämänä avioliitto- ja uskottomuusmetafora on kritiikkiä 

holtittomasta uskonnollisesta elämästä, muiden jumalten kuin YHWHn 

palvomisesta.
125

 

Heti Hoosean kirjan alussa metafora konkretisoituu, kun Herra kehottaa 

profeettaa menemään naimisiin haureellisen naisen kanssa ja saamaan haureellisia 

lapsia, koska maa huoraa huoraamistaan Jahvea vastaan (Hoos. 1:2). Sanajuuri 

znh esiintyy todellakin neljä kertaa tässä jakeessa, vaikkei se näy KR92 

käännöksessä. Phyllis Bird muistuttaa, että Hoosean vaimoon ei viitata sanalla 

zōnâ ‘huora, prostituoitu’, vaan häneen viitataan ilmaisulla ʾēšet zĕnûnîm 

‘woman/wife of promiscuity’ (haureellinen nainen/vaimo). Haureelliset lapset 

Bird lukee huoraavan maan lapsina eli asukkaina.
126

 Heprean maata merkitsevä 

sana on feminiinisukuinen. 

Hoos. 1:2 

ת   שֶּ ָּ֤ ח־ְלךָ֞ א  ע  ל  ְך ק  ל־הֹוש ֵ֗ ה אֶּ ר ְיהָו֜ אמֶּ י ַ֨ ע  ו  ֵ֑ ר־ְיהָוַ֖ה ְבהֹוש  ת ִדבֶּ ִ֥ ְתִחל 

י  ְזנּוִני֙ם  ְלד   יםְוי  ה ְזנּוִנָ֔ י־ָזנ ָּ֤ ֙ה  ִכַֽׁ ה׃  ִתְזנֶּ י ְיהָוַֽׁ ַ֖ ֲחר  א  ַֽׁ ץ מ  רֶּ  ָהָאָ֔

Herra alkoi puhua Hoosealle ja sanoi näin: »Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota 

lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin 

portto, se palvelee vieraita jumalia.»  

Tämä kielikuva kantaa läpi koko kirjan, jossa Jumala osoittaa uskollisuutensa 

siinä, että ottaa luopiovaimonsa takaisin omakseen. Bird huomauttaa, että vaikka 

tavallisesti verbiä zānâ ei  käytetä merkityksessä ‘rikkoa avio’, Hoosean kirjassa 

tämä merkitys käy selväksi sanan ‘YHWH’ tai ‘Jumala’ edellä olevasta 

prepositiorakenteesta, jossa prepositio min ‘-sta’ liitetään toiseen prepositioon 

(ʾaḥӑrê ‘perässä, takana’ kohdassa 1:2; taḥat ‘alla’ kohdassa 4:12;  ʿal ‘yllä, 

vastaan’ kohdassa 9:1).
127

 Hoosean toisessa luvussa haureellisen äidin ja vaimon 

(2:4,7) ja haureellisten lasten (2:6) teemat toistuvat. Naista moititaan siitä, että hän 

juoksee rakastajiensa perässä, joilta hän kuvittelee saavansa kaiken tarpeellisen. 
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Baalille uhraaminen mainitaan jakeessa 10, ja jakeessa 15 tämä kanaanilaisen 

sateen jumala mainitaan monikossa, ilmeisesti vähättelevässä ja paheksuvassa 

sävyssä. Kuitenkin YHWH on se, joka antaa maalle sen kasvun ja vaimolleen 

kaiken tarpeellisen.
128

  

Hoosean tuomiota julistavassa oraakkelissa Hoos. 4:11-14 rinnastetaan 

yhtäältä miesten harjoittama väärä kultti ja toisaalta naisten harjoittama väärä 

seksuaalinen käytös. Oraakkelin monilla paralleeleilla viedään lukija 

seksuaalisilla vihjeillä kyllästettyyn maastoon. Kirjoittaja käyttää sanajuurta znh 

sekä kuvaannollisesti että kirjaimellisesti. Niin kuin usein käy metaforisessa 

kielessä, kuvan ja sillä kuvattavan asian raja hämärtyy. Bird huomauttaa, että 

sanojen zônôt ‘huorat’ ja qĕdēšôt ‘temppelipalvelijattaret’ rinnastamisella jakeessa 

14 kirjoittaja tuo räväkästi esiin sen, mitä hän ajattelee temppelipalvelijoista. 

Tämän perusteella ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä näiden naisten 

toiminnasta.
 129

  Ehkä voitaisiin sanoa, että Hoosea huorittelee 

temppelipalvelijoita, joiden kanssa Israelin miehet palvovat epäjumaliaan. 

Hoosean kuulijakunta, israelilaiset miehet, ovatkin itse se huora, jota he 

halveksivat. Muita kohtia Hoosean kirjassa, joissa sanajuurta znh käytetään 

metaforisesti ovat Hoos. 3:3 (toimeenpantu metafora); 4:15,18; 5:3-4; 6:10 ja 9:1. 

Jeremian kirjassa kritisoidaan Israelia useaan otteeseen siitä, että se 

harjoittaa uskonnollista haureutta eli kääntyy toisten jumalien puoleen. Luku 2, 

joka on osa laajempaa kokonaisuutta 2:1-4:4, on tästä yksi esimerkki. 

Uskottomuuden teema pukeutuu avioliittometaforaan. Jakeessa 2:20 kansaa 

kritisoidaan porttona (zōnâ) toimimisesta korkeilla kukkuloilla. Kukkulat 

viittaavat uhrikukkuloihin, joihin profeettojen kritiikki usein kohdistuu. 

Uskonnollinen konnotaatio näkyy myös jakeessa 2:23, jossa puhutaan baaleista, 

joiden perässä nainen kiistää juosseensa. Maier sanoo Baalin käytetyn tässä 

esimerkkinä toisista jumalista. Hän huomauttaa edelleen, että samassa 

tekstijaksossa, jakeissa 2:18 ja 2:36, viitataan toiseenkin huoraamisen kohteeseen: 

vieraisiin valtoihin, Egyptiin ja Assyriaan, mistä nainen hakee turvaa 

vasallisopimuksin.
130

 Näin tässä tekstinkohdassa itse asiassa yhdistyvät käsillä 

olevan metaforan uskonnollinen ja poliittinen merkitys. 
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Jer. 2:20 

י  ד ִכ  ב ֵ֑ ע ִ֯ א אֶּ י ל   ת אְמִרַ֖ ִיְך ו  ְקִתי֙ מֹוְסר ת ָ֔ ְך ִנת ֙ ְרִתי ֻעל ֵ֗ ם ָשב   עֹוָלָ֞ י מ  ִכ 

ה  ְת צ ָעִ֥ ַ֖ ן א  ֲעָנָ֔ ץ ר  ֙ת ָכל־ע   ח  ה ְות ֙ ה ְּגב ָהֵ֗ ל־ָכל־ִּגְבָעָ֞ ַֽׁ הע   ׃ ז ָנַֽׁ

Kautta aikojen sinä olet särkenyt ikeesi,  

aina katkonut valjaasi ja sanonut minulle:  

»En halua palvella sinua!»  

Jokaisella korkealla kukkulalla,  

jokaisen viheriöivän puun alla  

sinä olet tarjoutunut portoksi.  

Myös kohdassa Jer. 3:6 ”huoraaminen” tapahtuu ”korkeilla kukkuloilla ja 

vihreiden puiden alla”. Useiden kommentaarien tällaiseen toimintaan aiemmin 

liittämä kulttiprostituutio on kyseenalaistettu sittemmin, eikä esimerkiksi Kristel 

Nybergin mukaan ole olemassa todisteita kulttiprostituutiosta muinaisessa 

Israelissa. Hänen mukaansa ne harvat raamatunkohdat, joita on käytetty yllä 

olevan väitteen tueksi viittaavat joko ei-kultilliseen prostituutioon tai 

profeetalliseen epäjumalanpalvonnan kritiikkiin (näin mm. Hoos. 4:14).
131

  

Jeremian kolmannessa luvussa huoraamismetaforaa käytetään jo 

ensimmäisessä jakeessa. BDB:ssä tämä annetaan esimerkkinä sekä 

uskonnollisesta että kansainvälisestä poliittisesta uskottomuudesta.
132

 Peggy Day 

toteaa, että puhe huoraamisesta ystävien (rēʽîm) kanssa saattaa viitata 

nimenomaan sopimuksiin vieraiden valtojen kanssa, sillä ystävistä käytetty sana 

viittaa toisaalla nimenomaan valtioihin, eikä kyseisessä tekstijaksossa ole sen 

alkuperäisessä muodossa ollut välttämättä suoraa viittausta vieraiden jumalien 

palvontaan.
133

 

Jer. 3:1 

ר  ח ֵ֗ ה ְלִאיש־א  ִאתֹ֜ו ְוָהְיָת  ה מ  ת־ִאְשתֹ֩ו ְוָהְלָכַ֨ יש אֶּ ח ִא  ל   ן ְיש  ר ה   אמ ֹ֡ ל 

ְת  יא ְוא ֵ֗ ִהֵ֑ ץ ה  רֶּ ַ֖ף ָהָא  ַ֖ נ  ח  ֹוף תֶּ ֹוא ָחנִ֥ ֹוד ֲהלָ֛ יָה֙ עָ֔ לֶַּ֨ ּוב א  ים  ָזִני֙ת ֲהָישָּ֤ ִבָ֔ ים ר  ִע  ר 

י ְנֻאם־ְיה ַ֖ ל  ֹוב א  ה׃ ְושִ֥  ָֹוַֽׁ

 Näin sanoo Herra: »Jos mies on ottanut eron vaimostaan ja tämä on lähtenyt hänen 

luotaan ja sen jälkeen ollut naimisissa toisen kanssa, ei mies enää saa ottaa häntä 

vaimokseen. Jos hän ottaisi, se loukkaisi tämän maan pyhyyttä. Sinä, Israel, olet 

pettänyt minua monien rakastajien kanssa. Sinäkö siis saisit palata minun luokseni! 

Näin sanoo Herra.  

Sanajuuri znh esiintyy uskonnollisen vieraissa juoksemisen kuvaannollisessa 

merkityksessä yllä mainittujen kohtien lisäksi myös kohdissa Jes. 57:3, Jer. 3:2, 6-
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9; 13:27, Hes. 6:9; 20:30; 43:7-9 sekä Hesekielin luvuissa 16 ja 23, joissa 

narratiivinen metafora kantaa yli koko luvun.
134

 

Hesekielin lukujen 16 ja 23 sisällön Peggy Day tiivistää kahteen 

metaforaan: ”(YHWHn kansansa kanssa solmima) liitto on avioliitto” ja ”liiton 

rikkominen on avionrikkomista/huoraamista”. Liiton rikkominen tapahtuu 

luopumalla uskosta ja liittoutumalla vieraiden valtojen kanssa, joille maksetaan 

sotilaallisesta suojeluksesta.
135

 Sanajuuri znh on runsaassa käytössä näissä 

luvuissa. Hesekielin kieli on melko groteskia, ja näitä tekstejä onkin nimitetty 

pornografisiksi.
136

 Peggy Dayn mukaan huoraamismetaforaa käyttävien tekstien 

on tarkoituskin shokeerata, eikä niiden kuvakielen perusteella voi tehdä 

johtopäätöksiä muinaisen Israelin ja Juudan sosiaalisista avioliittokäytännöistä.
137

 

Luvussa 16 Jumala kuvaa ensin profeetan suulla sitä, kuinka hellästi hän 

hoiti heitteille jätettyä Jerusalemia ja oli tälle täydellinen sulhanen. Silti Jerusalem 

luotti kauneuteensa ja harjoitti haureutta (Hes. 16:15) muiden, lähes kenen tahansa 

kanssa. Seuraavissa jakeissa puhutaan uhrikukkuloista (Hes. 16:16) ja 

miehenkuvista (Hes. 16:17), joiden kanssa Jerusalem harjoitti haureutta. Samassa 

luvussa puhutaan isoelimisten egyptiläisten (Hes. 16:26) ja Assyrian poikien (Hes. 

16:28) kanssa harjoitetusta haureudesta. Jerusalemista tuli kaikista portoista 

pahin: hän itse maksoi portonpalkkaa rakastajilleen (Hes. 16:30-31, 33-34). Siksi 

hänet lopuksi tuomitaan (Hes. 16:35, 41). Hesekielin luvussa 23 on kertomus 

kahdesta porttosisaruksesta, Oholasta ja Oholibasta, jotka ovat Samarian ja 

Jerusalemin kuvat. Nämä harjoittavat haureutta assyrialaisten, egyptiläisten ja 

babylonialaisten kanssa.  

Poliittista vieraissa juoksemista kuvataan huoruudella myös Nahumin 

kirjassa, jossa Niniven kaupunkia puhutellaan porttona (Nah. 3:4) sekä Jesajan 

kirjan luvun 23 jakeissa 15-17, jolloin kritiikin kohteena on Tyroksen kaupunki. 

Kukistunutta Tyrosta verrataan huoraan.
138

  

Jes. 23:15b-17 

יר זֹוָנ ה  ִבי ִעַ֖ ֹור ס ִ֥ י ִכנָ֛ ה׃ ְקִחִ֥ זֹוָנַֽׁ ַ֖ ת ה  ר ְכִשיר  ים ָשָנ֙ה ִיְהיֶּ ה ְלצ ָ֔ ץ ִשְבִעָּ֤ ָ֞ ִמק 

ָנֵ֑ה  ְתנ  ה ְלאֶּ ר ְוָשָבַ֖ ת־צ ָ֔ ד ְיהָו֙ה אֶּ ה ִיְפק ָּ֤ ים ָשָנֵ֗ ץ׀ ִשְבִע  ה ִמק   ה ְוָהָיָ֞ ִנְשָכָחֵ֑

ה׃ י ָהֲאָדָמַֽׁ ִ֥ ל־ְפנ  ץ ע  רֶּ ֹות ָהָאַ֖ ְמְלכִ֥ ת־ָכל־מ  ה אֶּ ְנָתָ֛  ְוָזַֽׁ
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Seitsemänkymmenen vuoden kuluttua Tyroksen käy kuin porton, josta laulussa 

kerrotaan: – Käy harppuinesi kaupungin katuja kiertelemään, sinä unohdettu tyttö! 

Seitsemänkymmenen vuoden kuluttua Herra jälleen muistaa Tyrosta, ja se pääsee, 

hyvästä rahasta kuten ennenkin, harjoittamaan huoruutta kaikkien valtakuntien 

kanssa maan päällä.  

Substantiivia zōnâ  ‘huora, portto’ käyttävä metafora kuvaa Jerusalemin 

kaupungin yleistä moraalista rappiotilaa Jesajan ensimmäisen luvun jakeessa 21, 

joka on osa Jerusalemia koskevaa valitusvirttä (Jes. 1:21-26). Kiastisesti 

jäsennellyssä valituslaulussa valitetaan ennen niin uskollisen kaupungin 

rappiotilaa, lausutaan sille tuomio ja luvataan lopuksi saattaa se jälleen 

alkuperäiseen uskolliseen tilaansa. Kun Jerusalemin sanotaan muuttuneen 

uskollisesta kaupungista portoksi, kuvataan tällä sosiaalista 

epäoikeudenmukaisuutta. Kaupungin johtajat ovat korruptoituneita, he hoitavat 

tehtäviään vain lahjuksia vastaan. Tämän voi nähdä viittauksena porton 

ammattiin: palveluksia tarjotaan maksusta. Maier kiinnittää huomiota siihen, että 

personifioitu metafora viittaa sekä kollektiiviin eli kaupunkiin, että siihen 

kuuluviin yksilöihin eli kaupungin asukkaisiin.
139

 Partisiippimuotoon zōnâ liittyy 

tässä jakeessa prepositio le: 

ה  ָתִ֥ ּה ְוע  ין ָבַ֖ ק ָיִלִ֥ דֶּ ָ֛ ט צֶּ י ִמְשָפֵ֗ ֲאִת  ָמָנֵ֑ה ְמל  א  ה ִקְרָיַ֖ה נֶּ ה ְלזֹוָנָ֔ יָכ֙ה ָהְיָת  א 

ְצִחַֽׁ  ים׃ ְמר   

Voi häpeä! Portoksi on sortunut tuo uskollinen kaupunki. Siellä vallitsi oikeus ja 

vanhurskaus piti majaansa. Nyt siellä asuvat murhamiehet. (Jes. 1:21) 

Aina ei ole selvää, onko profeetan tekstissä esiintyvä sanan znh sisältävä ilmaus 

metafora vai ei. Ambiguiteetti voi olla tarkoituksellistakin. Sanaa voidaan käyttää 

yhtäaikaisesti sen kirjaimellisessa ja kuvaannollisessa merkityksessä. 

Ambiguiteettia esiintyy mielestäni esimerkiksi kohdissa Jer. 5:7 ja Miik. 1:7.
 140

  

Jeremian luvussa 5 puhutaan Israelista kansana, joka ei suostu kääntymään 

Jumalansa puoleen. Ensin puhutaan selkeästi Jumalan hylkäämisestä ja muihin 

jumaliin turvaamisesta. Israelilaisia moititaan uskottomuudesta (tässä käytetään 

verbiä nāʾap) ja porttojen (zōnâ) taloihin parveilemisesta. Tämän jälkeen 

kuitenkin puhutaan ystävien tai naapureiden vaimojen himoitsemisesta, mikä 

kuulostaa äkkiä luettuna hyvin konkreettiselta ja kirjaimelliselta. Tämänkin voi 

silti lukea metaforana, ystävät viittauksena naapurikansoihin. Toisaalta kohdassa 
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saatetaan puhua päällekkäin sekä uskonnollisesta haureudesta ja uskottomuudesta 

että moraalisesta rappiosta. Jakeissa 7 ja 8 Jumala sanoo:  

Jer. 5:7-8 

ּוִני   ְך ָבנ  ִַ֖יְך ֲעָזבָ֔ וח־ ָלָ֔ ִַֽׁ֯ ְסל  ַֽׁ י ָלז א֙ת אֶּ ָּ֤ ע  אֹוָת֙ם א  ְשִבָּ֤ ים ָוא  ֹלִהֵ֑ א א  ּו ְבל   ִיָשְבעַ֖ ו 

ת  שֶּ ִ֥ ל־א  יש אֶּ ּו ִאָ֛ ים ָהיֵ֑ ְשִכ  ים מ  ים ְמֻיָזִנַ֖ דּו׃  סּוִסִ֥ ָדַֽׁ ית זֹוָנַ֖ה ִיְתּג  ִ֥ פּו ּוב  ִיְנָאָ֔ ו 

לּו׃  הּו ִיְצָהַֽׁ ַ֖ ע   ר 

– Miksi minä siis armahtaisin sinua, Israel? Te olette hylänneet minut ja vannoneet 

olemattomien jumalien nimeen. Minä ruokin teidät kylläisiksi, mutta te olitte 

minulle uskottomia, parveilitte porttojen taloissa. Niin kuin oriit hirnahtelevat 

kiimoissaan, niin te himoitsitte toistenne vaimoja.  

Raja konkreettisen ja kuvaannollisen merkityksen välillä on häilyvä. Myös 

kuvaannollisen merkityksen vivahteet ovat moninaiset. Metaforan voima on juuri 

sen kokonaisvaltaisuudessa. Sillä pystytään kuvaamaan myös poliittisuskonnollis-

sosiaalisen todellisuuden kokonaisuutta. Hesekielin luvut 16 ja 23 esimerkiksi 

ovat oiva esimerkki siitä, kuinka toisiinsa kietoutuneita uskonnolliset ja poliittiset 

teemat ovat Vanhan testamentin profeetallisissa teksteissä. Vieraiden kansojen 

kanssa vehkeilyssä piilee uskonnollisen turmion siemen. Uskonnollinen 

uskottomuus taas johtaa vääjäämättä moraaliseen katastrofiin. 

2.2.4 nāʾap-metaforat 

Sanajuuri nʾp löytyy profeettakirjallisuuden metaforista useimmiten samoissa 

kohden kuin sanajuuri znh: Jes. 57:3; Jer. 3:8-9; 5:7
141

; 13:27 sekä Hoos. 2:4
142

; 

4:13-14. Usein nämä sanajuuret täydentävät toisiaan. Niitä käytetään 

kuvaannollisessa kielessä paralleelisti ja lähes synonyymisesti, vaikka teknisesti 

heprean verbi nāʾap merkitsee nimenomaan avionrikkomista eli sellaista 

tilannetta, missä miehen oikeuksia naiseen nähden rikotaan. Aviorikos on ollut 

rikkomuksena Vanhan testamentin tekstien maailmassa vakava asia, josta on voitu 

määrätä jopa kuolemantuomio.  

Jeremian lukujen 2-3 tekstijaksossa esiintyy verbi nāʾap pari kertaa. 

Jakeissa 3:8-9 Luopio-Israel tuomitaan aviorikoksesta ja valitetaan Petturi-Juudan 

ryhtymistä haureuden harjoittamiseen. Jakeessa 3:9 verbin nāʾap suorana 

objektina ovat kivet ja puut. Suomalainen käännös on selventänyt lauseen 

merkityksen: Juuda on ollut uskoton Herralle ja palvellut kiviä ja puita 

jumalinaan. 
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 Tätä kohtaa on käsitelty alaluvussa 2.2.3. 
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 Tätä kohtaa on käsitelty alaluvussa 2.1.3. 
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Jer. 3:9 

ל   ּהְוָהָי֙ה ִמק   ת־ָהָאֵ֑  ְזנּוָתָ֔ ַ֖ף אֶּ ַ֖ נ  ח  תֶּ ץ ו  ףרֶּ ִ֥ ִתְנא  ץ׃  ו  ַֽׁ ת־ָהע  ן ְואֶּ בֶּ ַ֖ ת־ָהאֶּ  אֶּ

Huoruuteen mieltyneenä Juuda häpäisi maan. Hän palveli kiviä ja puita jumalina ja 

oli uskoton minulle.  

Jeremian kohta 13:27 on päätös värikästä kieltä käyttävälle tuomio-oraakkelille, 

jonka mukaan Jerusalemin kohtalona on tuho ja häväistys.  

Jer. 13:27 

ִיְך  ָּ֤ ֻאפ  ת  ִנַֽׁ ִיְ֙ך ִזמ   ְךּוִמְצֲהלֹות ֙ ֹוי  ְזנּות ָ֔ ִיְך אִ֥ יִתי ִשקּוָצֵ֑ ה ָרִאַ֖ ָ֔ ָשדֶּ ל־ְּגָבעֹו֙ת ב  ע 

ד׃  י ע ַֽׁ ַ֖ י ָמת  ִ֥ ֲחר  י א  א ִתְטֲהִרָ֔ ם ל   ּוָשִל ָ֔  ָלְ֙ך ְיר 

Minä olen nähnyt sinun aviorikoksesi, 

kiihkeän kiimasi, irstaan haureutesi! 

Olen nähnyt inhottavat jumalankuvasi 

kukkuloilla, peltojen liepeillä. 

Voi sinua, Jerusalem, kun et puhdistu! 

Kuinka kauan tätä vielä jatkuu?  

Verbi nāʾap esiintyy verbin zānâ paralleelina myös Hesekielin lukujen 16 ja 23 

narratiivisissa metaforissa. Sanajuuri nʾp esiintyy seuraavissa Hesekielin jakeissa: 

16:32,38; 23:37,43,45.  

Siinä missä Hoosean ensimmäisen luvun alussa Jumala kehottaa profeettaa 

toimeenpanemaan huoraamismetaforan (zānâ), kolmannen luvun alussa on 

vuorossa avionrikkomismetaforan (nāʾap) toimeenpano:  

Hoos. 3:1 

ֹוד ל  ְךא    י עֹּ֚ ל ֵ֗ ה א  ר ְיהָו֜ אמֶּ י ַ֨ ע   ו  ַ֖ ת ר  ב  ה ֲאֻהִ֥ ב־ִאָשָ֔ תה  פֶּ ת  ּוְמָנָאֵ֑ ָּ֤ ֲהב  ְכא 

י  ִ֥ י ֲאִשיש  ַ֖ ים ְוא ֲהב  ִרָ֔ ים ֲאח  ֹלִה  ל־א  ִני֙ם אֶּ ם פ  ל ְוה ֵ֗ ת־ְבנ  י ִיְשָרא ָ֔ ְיהָו֙ה אֶּ

ים  ׃ ֲעָנִבַֽׁ

Herra sanoi minulle: »Sinun tulee vielä rakastaa naista, jolla nyt on rakastaja ja joka 

rikkoo avion. Samoin minä, Herra, rakastan israelilaisia, vaikka he kääntyvät 

muiden jumalien puoleen ja rakastavat rypälekakkuja, joita tuovat uhrilahjoiksi.»  

Wood vertaa verbejä zānâ ja nāʾap: edellinen liittyy lähinnä prostituutioon, 

kun taas jälkimmäinen toisen miehen vaimoon kajoamiseen. Vaikka 

perusmerkitykset eroavat toisistaan, on verbeillä sen verran yhteistä semanttista 

kenttää, että niitä on käytetty rinnakkain esimerkiksi kuvaamaan Jumalaan 
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kohdistuvaa uskottomuutta.
143

 Näistä kahdesta verbistä edellinen on jälkimmäistä 

yleisempi ylipäätään koko Vanhassa testamentissa ja niin myös 

profeettakirjallisuuden metaforissa.  

Pelkästään verbiä nāʾap käyttävä metafora löytyy muun muassa kohdista 

Jer. 9:1; 23:10, 14 sekä Hoos. 3:1; 7:4. Jotkin näistä kohdista ovat hyvinkin 

tulkinnanvaraisia. Ei ole aivan selvää, onko kyseessä metafora kansan 

uskottomuudesta Jumalaa kohtaan vai verbin nāʾap kirjaimellinen käyttö, vai 

kenties molemmat. Tarkastelen esimerkkinä tästä metaforalle tyypillisestä 

ambiguiteettista kohtaa Jer. 23:14, joka on osa profeettoja vastaan lausuttua 

oraakkelia. Profeettojen uskottomuus lienee ensisijaisesti uskottomuutta Jumalaa 

kohtaan, mutta kaikenlainen pahuus ja moraalittomuus on Jeremialle tyypillinen 

kritiikin kohde sekin. Nämä teemat nivoutuvat yhteen ja ovat riippuvaisia 

toisistaan. Onko toista ilman toista? Ehkä ambiguiteetti onkin enemmän modernin 

lukijan kuin tekstin ongelma.  

Jer. 23:14 

ה  ֲערּוָרֵ֗ יִתי ש  ם ָרִא  י ְירּוָשִל ֜ ֹוףּוִבְנִבא ַ֨ ים  ָנאָ֞ ִעָ֔ י ְמר  ֙ר ְוִחְזקּ֙ו ְיד   קֶּ ֙ שֶּ ְך ב  ְוָהֹלָּ֤

ה׃ ס  ֲעמ ָרַֽׁ יָה כ  ַ֖ ם ְוי ְשבֶּ י ֻכָל֙ם ִכְסד ָ֔ יּו־ִלָּ֤ ֹו ָהַֽׁ ָעתֵ֑ ָרַֽׁ יש מ  בּו ִאַ֖ ְלִתי־ָשָ֔  ְלִבַ֨

Mutta Jerusalemin profeettojen teot  

ovat pöyristyttäviä!  

He rikkovat avion, valehtelevat ja pettävät,  

he kannustavat pahantekijöitä,  

niin ettei kukaan käänny pahuudestaan.  

Nämä profeetat ovat kuin Sodoman asukkaat  

ja Jerusalemin kansa kuin Gomorran väki!  

Ambiguiteetti on haaste erityisesti raamatunkääntäjälle. Voidakseen tuottaa 

selkeää ja hyvää käännöstä, olisi pystyttävä arvioimaan, mitä lähtötekstillä 

on mahdettu tarkoittaa. Kääntäjän ongelmasta tässä tekstikohdassa antaa 

hyvän esimerkin amerikkalainen raamatunkäännös Contemporary English 

Version. Sen käännöksessä sanotaan Jerusalemin profeetoille: ‘You're 

unfaithful in marriage and never tell the truth.’ (Olette uskottomia 

avioliitossa ettekä koskaan puhu totta.) Näihin kahteen lauseeseen liittyy 

CEV:ssa kumpaankin yksi alaviite, jossa mainitaan vaihtoehtoinen käännös: 

ensimmäinen lause voisi kuulua myös ‘Te olette uskottomia minulle’ ja 

toinen lause ‘ja palvotte muita jumalia.’ 
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 Wood 1999, 246. 
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3 Sanoja bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap sisältävien 
metaforien kääntämisestä länsimaisille kielille 
Vanhan testamentin profeettakirjallisuudessa 

3.1 Vertailukäännösten esittely 

Tässä luvussa tarkastelen vertailuaineistoksi valitsemiani suomen-, englannin- ja 

portugalinkielisiä raamatunkäännöksiä. Otokseni jakautuu kahteen ryhmään: 

viime vuosisadan alkupuolella laaditut tai sitä vanhemmat käännökset ja 

uudistetut laitokset, sekä viime vuosisadan jälkipuoliskolla ilmestyneet 

käännökset. Kwanyaman-, lucazin- ja umbundunkieliset raamatunkäännökset 

liittyvät käännöshistoriallisesti ensimmäiseen ryhmään. Nykypäivän kääntäjät 

työskentelevät uudenlaisessa käännöskulttuurissa, jonka piiristä vertailuaineistoni 

myöhäisempi osa tulee.  

Vanhoista käännöksistä tarkastelen tässä luvussa suomenkielistä vuoden 

1933 Vanhan testamentin käännöstä (VT33), englanninkielisen Kuningas Jaakon 

käännöksen amerikkalaista uudistettua laitosta Revised Standard Version (RSV) 

vuodelta 1952 sekä portugalinkielisen João Ferreira de Almeidan käännöksen 

vuonna 1898 ilmestyneen korjatun laitoksen kieliasultaan uudistettua vuoden 

1995 laitosta Almeida Revista e Corrigida (ARC). Vertailuaineistoni uudemmat 

käännökset ovat vuoden 1992 suomenkielinen Kirkkoraamattu (KR92), vuonna 

1995 ilmestynyt nykykielinen ääneen luettavaksi tarkoitettu englanninnos 

Contemporary English Version (CEV), sekä kaksi portugalinkielistä käännöstä: 

Brasiliassa vuonna 2000 ilmestynyt nykykielinen käännös Nova Tradução em 

Linguagem de Hoje (NTLH) sekä Portugalissa laaditun vuoden 1993 

tunnustustenvälinen käännöksen A Bíblia Para Todos (BPT) uudistettu laitos 

vuodelta 2009.
144

 

Uudemmissa raamatunkäännöksissä on yleensä lyhyt käännösperiaatteiden 

esittely. Skopoksen määritteleminen ja kuvaileminen lukijalle on tärkeää, jotta 

tämä tietää mitä odottaa käännökseltä. Vuoden 1992 Kirkkoraamatun johdannossa 

”Raamatun lukijalle” kerrotaan käännöksen tavoitelleen selkeäkielistä luontevaa 

ja nykyaikaista käännöstä, joka ”ei tarpeettomasti toista alkukielten piirteitä vaan 

ensisijaisesti välittää lukijalle Raamatun tekstien sisällön.” Portugalilaisen A 

Bíblia Para Todos -käännöksen laatijat sanovat esittelyssään pyrkineensä luomaan 

helppolukuisen käännöksen käyttämällä semanttisen vastaavuuden metodia. 
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 Teixeira & Zimmer 2008, 54-59. 
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Tiettyjä lähtötekstin rakenteen piirteitä on haluttu säilyttää. Käännöksen on 

tarkoitus tarjota alkuperäisen tekstin merkitys ymmärrettävällä tavalla, mutta 

välttäen parafraaseja ja sellaista nykyaikaista sanastoa, joka ei vastaa tekstin 

historiallista tai kulttuurista kontekstia. 

Amerikkalaisen nykykielisen käännöksen Contemporary English Version 

tavoitteena ovat olleet ”accuracy, beauty, clarity, and dignity” (tarkkuus, kauneus, 

selkeys ja kunnioitus). Käännöksestä on haluttu laatia alkutekstiä mahdollisimman 

hyvin vastaava nykykielinen selkeä ja kaunis käännös, jota on helppo lukea ja 

kuunnella sellaisenkin, joka ei ole tottunut raamatunlukija. CEV:n kääntäjät 

muistuttavat, että tekstiä kuuntelevan olisi ymmärrettävä jutun juoni heti 

ensimmäisellä kuulemalla toisin kuin itse tekstiä lukeva, joka voi palata tekstiin 

selvittääkseen sen merkityksen. Raamatunkääntäminen on yhä enemmän 

tasapainoilua erilaisten tavoitteiden välillä. Seuraavissa kolmessa alaluvussa 

tarkastelen sitä, minkälaisia luovia ratkaisuja metaforien kääntämiseksi on 

löydetty tässä esitellyissä käännöksissä.  

3.2 Sanoja bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap käyttävien metaforien 
suomennokset, englanninnokset ja portugalinnokset 

3.2.1 bĕtûlâ-metaforien käännökset 

Ilmaus bĕtûlât yiśrāʾel on käännetty suomeksi sekä VT33:ssa että KR92:ssa 

kaikissa neljässä kohdassa (Jer. 18:13; 31:4, 21 ja Aam. 5:2) sananmukaisesti 

mutta tulokielen rakennetta seuraten: ‘neitsyt Israel’. Vanhempi englanninnos 

RSV kääntää samoin sanasanaisesti ja tulokielen rakennetta seuraten: ‘virgin 

Israel’ (neitsyt Israel)
145

. Uudempi englanninnos CEV sitä vastoin kääntää kaikki 

neljä kohtaa hyvinkin vapaasti. Aamoksen kohdassa nimi Israel on säilytetty 

käännöksessä, ja bĕtûlât  on käännetty läheisyyttä kuvaavalla määreellä: ‘dearest 

Israel’ (rakkaimpani Israel). Samantapainen käännös on jakeessa Jer. 31:21: ‘my 

dear people’ (rakas kansani). Nyt käännöksessä on vain Israelin tilalla ilmaus 

‘kansani’. Saman luvun jakeessa 4 heprean bĕtûlât yiśrāʾel ilmaistaan 

käännöksessä näin: ‘You are precious to me --- your nation’ (Sinä olet rakas 

minulle --- kansasi). Käännösten vertailun helpottamiseksi esitän alla jakeen 

ensimmäisen puoliskon hepreankielisen tekstin ja sen käännökset VT33:ssa ja 

CEV:ssa.  
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 NRSV kääntää mainituissa Jeremian kohdissa juuri niin kuin RSV, mutta Aamoksen kohdassa 

vuoden 1989 laitos kääntää toista sanaa käyttäen ’maiden Israel’ (Israel-neito). 
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Jer. 31:4a 

ל   ֵ֑ ת ִיְשָרא  ַ֖ ית ְבתּול  ִנְבנ ָ֔ ְ֙ך ְוַֽׁ ְבנ  ֹוד אֶּ  עָּ֤

Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. VT33  

You are precious to me, and so I will rebuild your nation. CEV 

(Sinä olet rakas minulle, ja niin minä jälleenrakennan kansasi.)  

CEV jättää heprean ilmauksen bĕtûlât yiśrāʾel kokonaan kääntämättä kohdassa 

Jer. 18:13 ja korvaa sen pronominilla ‘you’ (sinä). CEV kääntää koko oraakkelin 

jakeissa 13-17 puhutellen kansaa toisessa persoonassa, kun lähtökielessä kansaan 

viitataan kolmannessa persoonassa. 

Portugalinkielinen ARC kääntää heprean ilmauksen bĕtûlât yiśrāʾel 

sananmukaisesti ja lähtökielen rakenteen säilyttäen ‘virgem de Israel’ (Israelin 

neitsyt). BPT kääntää samalla tavoin kohdassa Aam. 5:2. Muissa kohdissa BPT 

kääntää hepreankielisen ilmauksen vapaammin: ‘povo de Israel’ (Israelin kansa). 

NTLH kääntää samoin ‘povo de Israel’ (Israelin kansa) kohdissa Jer. 18:13 ja 

31:21. Jeremian jakeessa 31:4 NTLH käyttää sanaa ‘a nação’ (kansa)
146

 ja puhuu 

siitä kolmannessa persoonassa, kun lähtökieli käyttää toista persoonaa. Aamoksen 

kohdassa 5:2 NTLH kääntää monisanaisemmin: ‘Israel, bela e pura como uma 

virgem’ (Israel, kaunis ja puhdas kuin neitsyt). 

Olen kerännyt yllä olevan tiedon seuraavaan taulukkoon helpottaakseni 

käännösten keskinäistä vertailua. Taulukon otsikossa on käännettävä 

hepreankielinen ilmaus. Vasemmassa sarakkeessa ovat vertailumateriaalina 

käyttämäni eri raamatunkäännökset. Olen merkinnyt taulukkoon kunkin 

käännöksen käyttämät käännösstrategiset ratkaisut. Olen jakanut käännösstrategiat 

karkeasti kahteen kategoriaan: sanasanainen ja merkityslähtöinen. Nämä 

kategoriat olen jakanut edelleen alakategorioihin. Sanasanaista käännösstrategiaa 

seuraavassa käännöksessä tarkastelen rakennetta: Onko käännöksessä säilytetty 

lähtökielen rakenne vai onko siinä käytetty lähtökielen rakennetta vastaavaa 

tulokielen rakennetta? Merkityslähtöistä käännösstrategiaa seuraavassa 

käännöksessä katson sitä, miten metafora on käännetty: Onko se säilytetty kuta 

kuinkin sellaisenaan, onko se muokattu vertaukseksi, vai onko metaforan merkitys 

selitetty käännöksessä?
147

  

                                                 
146

 Portugalin sanat povo ja nação tarkoittavat molemmat kansaa, samaan tapaan kuin englannin 

people ja nation. 
147

 Tämä kategorisointi perustuu osin Larsonin nimeämille viidelle vaihtoehdolle metaforan 

kääntämiseksi merkityslähtöisen käännösperiaatten mukaisesti: 1) Metafora säästetään, jos se on 
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Taulukosta 1 nähdään, että kolme vertailuaineistoni käännöstä (VT33, 

KR92 ja RSV) kääntää heprean ilmauksen bĕtûlât yiśrāʾel sanasanaisesti mutta 

tulokielen rakenteeseen mukautettuna. Vanha portugalilainen käännös ARC ja 

kerran myös BPT kääntää saman ilmauksen sanasta sanaan lähtökielen rakennetta 

myöten. Nämä käännösstrategiat ovat sanasanaisia, koska niissä on pysytelty 

mahdollisimman lähellä lähtötekstin muotoa.  

Merkityslähtöisissä käännösstrategioissa pyritään kääntämään lähtötekstin 

merkitys eikä välttämättä pitäydytä lähtötekstin muodossa. Kun BPT ja NTLH 

ovat kääntäneet heprean bĕtûlât yiśrāʾel ‘povo de Israel’ (Israelin kansa), olen 

luokitellut käännösstrategian merkityslähtöiseksi ja metaforaa selittäväksi: neito-

metafora on kadonnut, ja sen tilalle on astunut metaforan merkitys. Metaforaa on 

selittänyt myös CEV. Nämä käännökset ovat etsineet tulokielelle tyypillisen tavan 

ilmaista lähtökielisen tekstin merkityksiä. Lähtö- ja tulotekstien syntaksi poikkeaa 

toisistaan, kuten nähtiin yllä olevissa käännösesimerkeissä. 

Taulukko 1. Ilmauksen bĕtûlât yiśrāʾel kääntäminen länsimaisille 

kielille 

K
Ä

Ä
N

N
Ö

S
 

SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

VT33  x    

KR92  x    

RSV  x    

CEV     x 

ARC x     

BPT x    x 

NTLH    x x 

 

Ilmaus bĕtûlat bât X  (jossa X on ṣîdōn, ṣiyyôn, bābēl,ʿammî,  yiśrāʾel) esiintyy 

profeettatekstien kohdissa Jes. 23:12 (Sidon), Jes. 37:22 (Siion), Jes. 47:1 

(Babylon), Jer. 14:17 (minun kansani) ja Jer. 46:11 (Egypti). Suomenkieliset 

                                                                                                                                      
luonnollinen tulokielessä. 2) Metaforasta muokataan vertaus. 3) Metafora koravataan toisella 

metaforalla. 4) Metafora säilytetään ja sen merkitys selitetään. 5) Vain metaforan merkitys 

selitetään. Larson 1984, 246-254. 
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käännökset VT33 ja KR92 kääntävät molemmat kolmesti tämän ilmauksen 

sanasanaisesti mutta vastaavaa suomen kielen rakennetta noudattaen ja ottaen 

huomioon heprean kaksinkertaisenkin genetiivirakenteen appositionaalisen 

luonteen: ‘häväisty neitsyt, tytär Siidon’ (VT33), ‘raiskattu neitsyt, tytär Sidon’ 

(KR92), ‘neitsyt, tytär Siion’ ja ‘neitsyt, tytär Baabel/Babylon’. Kahdessa 

viimeisessä esiintymässä VT33 jatkaa samaa sanasanaista käännösstrategiaa ja 

kääntää ‘neitsyt, tytär, minun kansani’ ja ‘neitsyt, tytär Egypti’. KR92 sitä vastoin 

kääntää kohdassa Jer. 14:17 ‘Neitsyt, oma kansani’, jättäen heprean sanan bât 

kääntämättä ja käyttämällä sanaa ‘oma’ ehkä kuvaamaan  läheisyyttä ja 

affektiivisuutta. Jakeessa Jer. 46:11 KR92 käännös on merkityslähtöinen ja vapaa 

muodoltaan: ‘Egypti sinä tyttö parka!’  

Englanninkielisistä käännöksistä RSV kääntää sana sanalta lähtökielen 

ilmauksen ja käyttää osin lähtö- ja osin tulokielen rakenteita, esimerkiksi: ‘virgin 

daughter of Sidon’ (Sidonin neitsyt tytär)
148

. CEV seuraa vapaampaa 

käännösstrategiaa: Jakeessa Jes. 23:12 ilmaus ‘the people of Sidon’ (Sidonin 

kansa) tulee jo Sidonille lausuttavan viestin johdannossa. Jakeessa Jes. 37:22 on 

paralleelirakenne ‘Sinua pilkkaa, sinulle ilkkuu neitsyt tytär Siion’ ja ‘Sinun 

jälkeesi ivaten nyökyttää päätään tytär Jerusalem’. CEV  säilyttää paralleelin 

rakenteen verbeissä mutta käyttää vain yhtä subjektia ‘the people of Jerusalem’ 

(Jerusalemin kansa). Kohdassa Jes. 47:1 CEV puhuttelee Babylonia ‘City of 

Babylon’ (Babylonin kaupunki), ja mainitsee sen olevan ‘untouched’ 

(koskematon). Jakeissa Jer. 14:17 ja Jer. 46:11 CEV kääntää vain loppuosan 

heprean ilmauksesta: ‘my nation’ (minun kansani), ‘Egypt’. 

Portugalinkielisistä käännöksistä ARC kääntää tämän ilmauksen aina 

sanasanaisesti lähtökielen rakennetta seuraten heprean kaksinkertaista 

genetiivirakennetta lukuunottamatta mutta vaihtelee pilkutusta, mikä vaikuttaa 

lukutapaan, ja käyttää kerran sanaa ‘donzela’ (neito) sanan ‘virgem’ (neitsyt) 

sijaan: ‘ó oprimida donzela, filha de Sidom’ (häväisty neito, Sidonin tytär); ‘a 

virgem, a filha de Sião’ (neitsyt, Siionin tytär), ‘ó virgem filha de Babilônia’ 

(Babylonin neitsyt tytär), ‘a virgem, filha do meu povo’ (neitsyt, kansani tytär) ja 

‘ó virgem filha do Egito’ (Egyptin neitsyt tytär).  

                                                 
148

 NRSV muuttaa käännöksen rakenteen tulokielen mukaiseksi ja jättää pois hepreasta lainatun 

genetiivirakenteen. Lisäksi kohdassa Jer. 14:17 välimerkit auttavat lukijaa hahmottamaan 

kaksinkertaisen appositiorakenteen ja possessiivirakenteen yhdistelmän: ’the virgin daughter – my 

people – ’ (neitsyt tytär – minun kansani – ). 
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Kohdassa Jes. 23:12 ilmaus on käännetty NTLH:ssä vapaasti niin että 

‘Sidom’ tulee heti johdannossa, ja Sidonin puhuttelu alkaa sääliä osoittavilla 

sanoilla ‘Pobre cidade’ (Kaupunki-parka). BPT kääntää ‘Povo de Sídon’ (Sidonin 

kansa). NTLH jättää paralleelin ensimmäisen osan kokonaan kääntämättä, 

verbeine ja subjekteineen. BPT kääntää paralleelin ensimmäisen osan subjektin ‘a 

jovem filha de Sião’ (Siionin nuori tytär). BPT kääntää jakeessa Jes. 47:1 edelleen 

merkityslähtöisesti ‘cidade da Babilônia’ (Babylonin kaupunki). NTLH:n 

käännöksessä kaupunkia puhutellaan nimellä ‘Babilônia’ (Babylon), ja jakeen 

toisessa osassa tulee lause ‘Você era como uma virgem, bela...’ (Sinä olit kuin 

neitsyt, kaunis...) Jakeessa Jer. 14:17 BPT ja NTLH kääntävät merkityslähtöisesti 

ja melko vapaasti ‘o meu pobre povo’ (minun onneton kansani). Jakeessa Jer. 

46:11 BPT käyttää rennon kuuloista ilmaisua ‘Ó gente do Egipto’ (Egyptin väki), 

ja NTLH kääntää ‘Povo do Egito’ (Egyptin kansa). 

Olen koonnut jälleen eri käännösten käännösstrategiset ratkaisut alla 

olevaan taulukkoon. Siitä näkee, että hajontaa on enemmän kuin taulukossa 1, 

luultavasti siksi, että taulukon 2 hepreankielinen ilmaus on rakenteeltaan 

monimutkaisempi. Esimerkiksi KR92 on käyttänyt enemmän merkityslähtöistä 

käännösstrategiaa kuin taulukon 1 ilmaisun kohdalla. 

Taulukko 2. Ilmauksen bĕtûlât bât X  kääntäminen länsimaisille 

kielille 

K
Ä

Ä
N

N
Ö

S
 

SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

VT33  x    

KR92  x x  x 

RSV x     

CEV     x 

ARC x     

BPT   x  x 

NTLH    x x 
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3.2.2 zānâ-metaforien käännökset 

Vertailuaineistoni vanhimmat, yli viisikymmentä vuotta vanhat suomen-, 

englannin- ja portugalinkieliset käännökset kääntävät melko säännönmukaisesti 

verbijuuresta znh johdetut sanat yhdellä tai kahdella käännösvastineella, 

riippumatta siitä, millaisessa kontekstissa tai käyttötarkoituksessa sana tekstissä 

esiintyy. Suomenkielinen vuoden 1933 Vanhan testamentin käännös VT33 

käyttää lähes aina sanoja ‘haureus’, ‘haureellinen’, ‘harjoittaa haureutta’ ja 

‘portto’. Yhden kerran znh käännetään VT33:ssa ilmaisulla ‘tehdä huorin’, kaksi 

kertaa käytetään adjektiivia ‘uskoton’, kerran adjektiivia ‘rietas’, ja kerran 

ilmaisua ‘rikkoa avio’. ‘Uskoton’ on näistä ilmaisuista mielestäni ainoa, joka 

pyrkii avaamaan metaforan merkitystä. Se esiintyy jakeessa Hes. 20:30 sekä 

jakeessa Hes. 23:30, joka on osa koko luvun läpi kantavaa narratiivista metaforaa. 

Edellisessä kohdassa myös englanninkielinen RSV kääntää poikkeuksellisen 

vapaasti: 

Hes. 20:30b 

ים  ם ִנְטְמִאֵ֑ תֶּ  ם א  ַ֖ יכֶּ ֹות  ְך ֲאבַֽׁ רֶּ ִ֥ ְבדֶּ  ה 

ם   ִ֥ תֶּ ם א  ַ֖ יהֶּ י ִשקּוצ  ִ֥ ֲחר  יםְוא   ׃ ז ִנַֽׁ

Ettekö te saastuta itseänne isienne tiellä?  

Ettekö kulje uskottomina heidän iljetystensä jäljessä? VT33  

Will you defile yourselves after the manner of your fathers  

and go astray after their detestable things?  RSV  

Muutoin Revised Standard Version (RSV) käyttää profeettatekstien metaforisissa 

ilmauksissa hyvin johdonmukaisesti käännösvastineita ‘harlot’, ‘harlotry’ ja ‘to 

play harlot’. Kaksi kertaa znh on käännetty RSV:ssa adjektiivilla ‘wanton’ 

(siveetön). Lisäksi kerran substantiivi on käännetty heprean metaforan 

kohdealueen hyvin selkeästi ilmaisevalla sanalla ‘idolatry’ (epäjumalanpalvonta):  

Hes. 43:9a 

ֲח֧קּו   ה ְיר  ָתָ֞ םע  ת־ְזנּוָתָ֛ ִני  אֶּ ֵ֑ ם ִממֶּ ַ֖ יהֶּ ְלכ  י מ  ִ֥  ּוִפְגר 

Nyt he vievät haureutensa  

ja kuninkaittensa ruumiit kauas minusta, VT33 

Now let them put away their idolatry  

and the dead bodies of their kings far from me, RSV 

Portugalinkielinen sanasanaista käännösperinnettä edustava raamatunkäännös 

Almeida Revista e Corrigida (ARC) kääntää sanajuuren znh useimmiten 

prostituutioon liittyvillä sanoilla ‘prostituta’, ‘prostituição’ ja ‘prostituir-se’. 

Muutaman kerran esiintyvät myös käännökset ‘meretriz’ (prostituoitu) ja 

‘corromper-se’ (saastuttaa itsensä, tehdä aviorikos), ‘devassidões’ (irstailu), sekä 
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yksittäisissä kohdissa substantiivit ‘luxúria’ (himo), ‘incontinência’ (irstailu), sekä 

itsensä saastuttamista merkitsevät verbit ‘macular’ ja ‘contaminar-se’. Kaikki 

nämä käännökset keskittyvät kuvaamaan metaforan lähdealuetta. Lukijalle ei 

anneta suoria vinkkejä metaforan tulkitsemiseksi. 

Uudemmissa raamatunkäännöksissä esiintyy enemmän vaihtelevuutta 

znh-sanajuuren sisältävien metaforien kääntämisessä. Vaikka suomenkielinen 

vuoden 1992 raamatunkäännös (KR92) käyttää sanajuuren znh vastineena 

useimmiten sanoja ‘portto’
149

, ‘huoruus’ tai ‘haureus’, käyttää se monessa 

kohdassa hieman monimerkityksisempää sanaa ‘uskoton’. Kerran käännös sanoo 

mielestäni hyvinkin selkokielisesti ja modernisti ‘olet pettänyt minua’ (Jer. 3:1), 

kun VT33 kääntää saman kohdan ‘olet harjoittanut haureutta’. KR92 käyttää 

vaihtelevia ilmaisuja myös pitäytyessään metaforan lähdealueen kuvaamisessa: 

‘tyttö’, ‘tarjota itseään’, ‘maata’, ‘ryvettää itsensä irstailussa’, ‘jatkaa entistä 

menoaan’, ‘irstas elämä’, ‘irstaat menonsa’, ‘maata irstaasti miesten kanssa’, 

‘irstaus’, ‘irstailu’, ‘juosta himoissaan vieraiden perässä’. 

Englanninkielinen moderni raamatunkäännös Contemporary English 

Version (CEV) kääntää sanajuuren znh muodot profeettatekstien metaforissa 

useimmiten, 17 kertaa, sanalla ‘prostitute’ (prostituoitu, huora) tai ‘prostitution’. 

Käännöksessä esiintyy myös usein sana ‘unfaithful’ (uskoton). Muutaman kerran 

mainitaan epäjumalien tai toisten jumalien palvonta, ‘worship idols/other gods’, 

sellaisissakin kohdissa, joissa tätä ei alkukielisessä tekstissä eksplisiittisesti 

mainita. Muutamissa kohdissa käännökseen on lisätty maininta seksin 

harrastamisesta palvontapaikoilla tai epäjumalanpalvonnan muotona. Tällä 

viitataan kulttiprostituutioon, jota on menneinä vuosikymmeninä pidetty Vanhan 

testamentin tekstien kritisoimana kulttuurissa ilmenneenä toimintana, mutta mikä 

on sittemmin osoitettu vähäisten lähteiden yli- tai väärintulkitsemiseksi. CEV:n 

käännöksessä käytetään useita ilmaisuja myös metaforan lähdealueen 

kuvaamiseen, samaan tapaan kuin KR92, jota kuvasin edellä. CEV:n 

käännösvastineita verbille znh on muun muassa ‘to have/want/crave for sex’ 

(harrastaa/haluta/himoita seksiä), ‘to sleep with’ (maata jnk kanssa), ‘to offer 

                                                 
149

 Sana ’portto’ vastaa useimmiten heprean substantiivia zōnâ. Kolme kertaa tuo heprean sana on 

käännetty toisin, ilmeisesti tyylikeinona ja/tai toiston välttämiseksi: Jes. 23:16 säkeessä ’sinä 

unohdettu tyttö’ portosta kertovassa laulussa, Jer. 3:3 heprean ilmaisun ”sinulla on porttonaisen 

otsa” kääntämisessä ’huoruus näkyi kasvoistasi’ ja Hoos. 4:14 paralleelina ’huorat’ heprean sanan 

qĕdēšôt  käännökselle ‘temppeliportot’. Muut ’portto’-esiintymät ovat käännöksiä joko verbistä 

znh (57:3; Jer. 3:8, Hoos.1:2 ja 2:13) tai monikollisesta substantiivista zĕnûnîm (Hes. 23:29; 

Hoos.1:2; 2:4,6,13). 
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oneself’ (tarjota itseään), ‘to sell one’s body/sex’ (myydä ruumistaan/seksiä), ‘evil 

woman’ (paha nainen), ‘immoral’ (moraaliton), ‘to betray’ (pettää), ‘pleasure’ 

(nautinto).  

Portugalinkielisissä nykyaikaisissa raamatunkäännöksissä A Bíblia Para 

Todos (BPT) ja Nova Tradução em Linguagem de Hoje (NTLH) käytetään sanoja 

‘prostituta’, ‘prostituição’ ja ‘prostituir-se’ valtaosassa znh-sanajuuren esiintymiä 

profeettakirjoissa, aivan kuten ARC:ssakin. NTLH käyttää hyvin usein jotakin 

muuta ilmaisua joko sinällään tai prostituutio-sanojen lisäksi tarkentamaan 

merkitystä: ‘adorar’ (palvoa), ‘infiel’ (uskoton), ‘ter amantes’ (olla rakastajia), ‘ir 

para a cama’ (mennä sänkyyn), ‘entregar-se’ (antautua), ‘vender-se’ (myydä 

itseään), ‘abandonar’ (jättää), ‘imoralidade’ (moraalittomuus). Muiden kuin 

YHWHn palvonta tuodaan eksplisiittisesti esille NTLH:n znh-metaforien 

käännöksissä muutaman kerran kohdissa, joissa lähtöteksti ei puhu siitä suoraan. 

Tämä portugalinnos käyttää seuraavia ilmaisuja: ‘adorar outros deuses’ (palvoa 

muita jumalia), ‘adorar ídolos’ (palvoa epäjumalia), ‘adorar deuses pagãos’ 

(palvoa pakanajumalia), ‘adorar os deuses da fertilidade’ (palvoa 

hedelmällisyyden jumalia), ‘correr atrás de ídolos’ (juosta epäjumalien perässä), 

‘ir atrás de deuses’ (mennä jumalien perään), ‘entregar-se a deuses pagãos’ 

(antautua pakanajumalille), ‘praticar imoralidade na adoração aos deuses’ 

(harjoittaa haureutta jumalten palvomisessa) ja ‘vender-se ao deus Baal’ (myydä 

itsensä Baal-jumalalle). Kaksi kertaa NTLH:ssa mainitaan pakanatemppelin 

prostituoitu: ‘prostituta de um templo pagão’.  

Portugalissa pari vuosikymmentä sitten laaditussa BPT:ssa käännösten kirjo 

on vähäisempi. Prostituutioon suoraan viittaavien sanojen lisäksi BPT:ssa 

käännetään metaforisesti esiintyvää znh-sanajuurta sanoilla ‘adorar’ (palvoa), 

‘infiel’ (uskoton), ‘ir atrás’ (kulkea perässä), ‘ter amantes’ (olla rakastajia), ‘ir 

para a cama’ (mennä sänkyyn), ‘imoralidade’ (moraalittomuus), ‘a vida 

desregrada’ (säädytön elämä), ‘afastar-se’ (kaikota), ‘leviana’ (holtiton, 

varomaton). Muutaman kerran kyseessä olevien metaforien kohdalla BPT kääntää 

metaforan merkityksen eksplisiittisesti ilmaisuilla ‘culto dos ídolos’ 

(epäjumalanpalvonta), ‘adorar outros deuses’ (palvoa muita jumalia), ‘entregar-se 

a ídolos’ (antautua epäjumalille),  ja kerran ilmaisulla ‘frequentar cultos imorais’ 

(harjoittaa moraalittomia palvontamenoja), mikä ohjaa lukijaa kuvaannolliseen 

uskonnolliseen tulkintaan mutta jättää myös tulkinnanvaraa. 
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Tämän länsimaisten kielten käännösten esittelyn lopuksi käyn 

esimerkinomaisesti läpi muutamia raamatunkohtia, joissa esiintyy verbin zānâ 

muoto tai johdannainen, ja vertailen niiden käännöksiä
150

. Annan ensin 

vanhemmat sanasanaista käännösstrategiaa seuraavat käännökset (VT33, RSV ja 

ARC) ja sitten uudemmat (KR92, CEV, BPT, NTLH). Portugalinkielisistä 

käännöksistä annan oman suomenkielisen kirjaimellisen käännöksen ja merkitsen 

sen sisennyksellä. 

Hoos. 1:2 

אמֶּ   י ַ֨ ע  ו  ֵ֑ ר־ְיהָוַ֖ה ְבהֹוש  ת ִדבֶּ ִ֥ ת ְתִחל  שֶּ ָּ֤ ח־ְלךָ֞ א  ע  ל  ְך ק  ל־הֹוש ֵ֗ ה אֶּ ר ְיהָו֜

ה׃ פ  י ְיהָוַֽׁ ַ֖ ֲחר  א  ַֽׁ ץ מ  רֶּ ֙ה ָהָאָ֔ ה ִתְזנֶּ י־ָזנ ָּ֤ ים ִכַֽׁ י ְזנּוִנָ֔ ְלד    ְזנּוִני֙ם ְוי 

Kun Herra alkoi Hoosealle puhua, sanoi Herra Hoosealle: »Mene, ota itsellesi 

haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut 

avion luopumalla Herrasta. » VT33 

When the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, “Go, take to 

yourself a wife of harlotry and have children of harlotry, for the land commits great 

harlotry by forsaking the Lord.” RSV 

O princípio da palavra do SENHOR por Oséias; disse, pois, o SENHOR a Oséias: 

Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição; porque a terra se 

prostituiu, desviando-se do SENHOR. ARC 

HERRAn sanan alku Hoosean kautta; sanoi  niin HERRA Hoosealle: Mene, 

ota prostituutioiden nainen/vaimo ja prostituution lapset; koska maa harjoitti 

prostituutiota, väistyen Herrasta.  

Herra alkoi puhua Hoosealle ja sanoi näin: »Mene ja ota portto vaimoksesi ja ota 

lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin 

portto, se palvelee vieraita jumalia.» KR92 

The LORD said, “Hosea, Israel has betrayed me like an unfaithful wife. Marry such 

a woman and have children by her.” CEV 

O Senhor começou a falar ao seu povo através de Oseias desta maneira: «Oseias, 

casa com uma mulher que pratica a prostituição e é desse tipo de mulher que 

nascerão os teus filhos. Pois também o povo desta terra se entregou à prostituição, 

afastando-se de mim, o Senhor.» BPT 

Herra alkoi puhua kansalleen Hoosean kautta tällä tavalla: ”Hoosea, mene 

naimisiin naisen kanssa, joka harjoittaa prostituutiota ja tämänkaltaisesta 

naisesta syntyvät sinun lapsesi. Sillä myös tämän maan kansa on antautunut 

prostituutiolle loitoten minusta, Herrasta.” 

Quando o SENHOR Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de 

Israel, ele disse a Oséias: — Vá e case com uma prostituta de um templo pagão; os 

filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta. Pois o povo de Israel agiu como 

uma prostituta: eles foram infiéis e me abandonaram. NTLH 

Kun HERRA Jumala puhui ensimmäistä kertaa Hoosean välityksellä Israelin 

kansalle, hän sanoi Hoosealle: ”Mene ja mene naimisiin pakanatemppelin 

prostituoidun kanssa; lapset jotka syntyvät tulevat olemaan prostituoidun 

lapsia. Sillä Israelin kansa toimi niin kuin prostituoitu: he olivat uskottomia ja 

hylkäsivät minut. 

                                                 
150

 Joitakin näistä olen esitellyt jo alaluvussa 2.2.3 . 
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Tässä kohdassa on kyse toimeenpannusta metaforasta, ja kaikissa käännöksissä on 

säilytetty ainakin jotain hepreankielisen tekstin metaforakylläisestä kielestä. 

Tesktijakson ja koko Hoosean kirjan kantava käsitteellinen metafora on ”Jumalan 

liitto Israelin kanssa on Hoosean avioliitto haureellisen naisen kanssa” sekä siitä 

juontuva ”liiton rikkominen on huoraamista”. Liiton rikkominen voi olla vieraiden 

jumalien palvontaa ja veljeilyä vieraiden kansojen kanssa. Profeettakirjallisuu-

dessa on myös vallalla käsitteellinen metafora ”Israelin kansa on maa, jossa se 

asuu”. Käännökset vaihtelevat siinä, miten näihin käsitteellisiin metaforiin 

perustuvat kielikuvat on käännetty sekä siinä, miten tiukasti on seurattu 

hepreankielisen tekstin rakennetta (esimerkiksi kuinka paljon on säilytetty 

tiettyjen sanojen toistoa, onko asiat esitetty samassa järjestyksessä kuin 

lähtötekstissä), ja miten paljon implisiittistä sisältöä on eksplikoitu (esimerkiksi 

miten selkeästi on kuvattu syy-seuraus -suhde Israelin kansan toiminnan ja 

Hoosealle annettujen  ohjeiden välillä sekä miten toimijat on nimetty).  

Käyn seuraavaksi läpi miten jakeen viimeisen lauseen metaforinen ilmaus kî 

zānô tiznê hāʾāreṣ mēʾaḥӑrê YHWH on käännetty yllä luetelluissa käännöksissä. 

‘koska maa huoraa huoraamistaan Jahven jäljestä’ (oma sanasanainen käännökseni hepreasta)  

VT33 sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla Herrasta.  

RSV  for the land commits great harlotry by forsaking the Lord.  

ARC  porque a terra se prostituiu, desviando-se do SENHOR.  

  (koska maa harjoitti prostituutiota, väistyen Herrasta.) 

KR92 Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin portto, se palvelee vieraita jumalia. 

CEV  Israel has betrayed me like an unfaithful wife.  

BPT  Pois também o povo desta terra se entregou à prostituição, afastando-se de mim, o Senhor. 

  (Sillä myös tämän maan kansa on antautunut prostituutiolle loitoten minusta, Herrasta.) 

NTLH Pois o povo de Israel agiu como uma prostituta: eles foram infiéis e me abandonaram. 

  (Sillä Israelin kansa toimi niin kuin prostituoitu: he olivat uskottomia ja hylkäsivät minut.) 

Näistä kolme vanhinta käännöstä (VT33, RSV ja ARC) puhuu kuvaannollisesti 

avionrikkomisesta ja prostituution harjoittamisesta. Ne kääntävät heprean uniikin 

rakenteen mēʾaḥӑrê ‘jäljestä’ luopumista merkitsevällä verbillä, joten tässä on 

menty pieni askel sanatarkasta käännöksestä merkityslähtöiseen kääntämiseen. 

Heprean kî on käännetty suoraan: ‘sillä...’ 

Uudemmat käännökset säilyttävät lähtötekstin metaforan mutta lisäävät 

selittäviä lauseita tai selventävän ‘kuin’-sanan luoden vertauksen. KR92 säilyttää 

hepreankielisen tekstin metaforan ‘tämä maa on uskoton Herraa kohtaan’, mutta 

lisää vertauksen ‘se on kuin portto’ ja vielä selittää metaforan merkityksen ‘se 

palvelee vieraita jumalia’. Jakeen alussa käytetty sana ‘portto’ toistuu näin jakeen 
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lopussa, ja lukija voi nähdä yhteyden Hoosean vaimon ja maan välillä. KR92 ei 

käytä kausaalista konjunktiota, mutta syy-seuraus -suhde käy lukijalle selväksi. 

CEV ei myöskään käytä kausaalista konjunktiota, vaan siirtää syyn 

ilmaisevan lauseen oraakkelin alkuun ja jatkaa siitä profeetan ohjeistuksella 

viitaten edeltävään lauseeseen: ‘Marry such a woman’ (mene naimisiin sellaisen 

naisen kanssa). CEV käyttää huoraamisen sijaan helpommin lähestyttäviä termejä 

‘has betrayed me’ (on pettänyt minua) ja ‘unfaithful wife’ (uskoton vaimo) sekä 

auttaa lukijaa mieltämään puheen kuvaannolliseksi muuttamalla sen teknisesti 

vertaukseksi sanalla ‘like’ (kuin). Sekä CEV että BPT käyttävät yksikön 

ensimmäisen persoonan pronominia pettämisen tai loittoamisen kohteena 

helpottaakseen lukijaa näkemään, että Jumala joka puhuu Hoosealle ja hänen 

kauttaan kansalle, on juuri se, jota vastaan maa rikkoo. Sekä CEV että BPT 

eksplikoivat mitä maa tässä tarkoittaa. Edellinen jättää sanan maa koko 

englanninnoksesta ja sanoo hyvin selkokielisesti ‘Israel has betrayed me’, kun 

taas BPT säilyttää sanan ‘terra’ (maa), mutta määrittää viittauskohteen sanomalla 

‘o povo desta terra’ (tämän maan kansa). BPT ei selitä huoraamismetaforaa sen 

kummemmin. Tässä portugalinnoksessa toistuu jakeen alun sana ‘prostituição’  

(prostituutio) jakeen lopussa.  

NTLH ilmaisee hylkäämisen kohteeksi yksikön ensimmäisen persoonan eli 

puhujan: ‘me abandonaram’ (hylkäsivät minut). NTLH selventää toimijan 

BPT:täkin tarkemmin ‘o povo de Israel’ (Israelin kansa). Samalla sana maa katoaa 

käännöksestä. NTLH käyttää vertausta ‘agiu como uma prostituta’ (toimi niin 

kuin prostituoitu) ja selittää mitä se tarkoittaa ‘foram infiéis’ (he olivat 

uskottomia). Toki tämä jättää vielä paljon tulkinnanvaraa lukijalle: millä tavoin 

uskottomia? Muita jumalia palvoen vai vieraiden kansojen kanssa veljeillen? 

Metafora jää tässä portugalinnoksessa avoimeksi vaille yksiselitteistä tulkintaa. 

On mielenkiintoista, että samassa jakeessa NTLH on tulkinnut Hoosean vaimon 

pakanatemppelin prostituoiduksi, vaikka tämä hahmo on lähtötekstissä määritelty 

varsin epämääräisin termein. 
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Taulukko 3. Verbin zānâ kääntäminen länsimaisille kielille 

ilmauksessa kî zānô tiznê hāʾāreṣ mēʾaḥӑrê YHWH (Hoos. 1:2c)   

K
Ä

Ä
N

N
Ö

S
 

SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

VT33  x    

KR92   x x x 

RSV  x    

CEV    x x 

ARC  x    

BPT   x   

NTLH    x x 

 
 

Toinen esimerkki on Jesajan kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 21, missä 

ilmeisesti Jerusalemia moititaan moraalisesta rappiosta. Metaforisesti käytetty 

substantiivi zōnâ on käännetty portoksi ja prostituoiduksi, mutta myös 

uskottomaksi vaimoksi. CEV ja NTLH käyttävät simileä. CEV ei mainitse 

uskollisuutta kaupungin määreenä vaan vasta jakeen toisessa osassa, jossa sillä 

kuvaillaan kaupungin tuomareiden toimintaa. NTLH vaihtaa lauseiden järjestystä 

niin, että käännös alkaa kuvauksella siitä, millainen kaupunki oli ennen nykyistä 

rappiotilaa. Sekä kaupungin nimi että uskollisuuden kohde on ilmaistu 

eksplisiittisesti tässä portugalinnoksessa. Hepreankielinen teksti pelaa sanaan 

‘huora, prostituoitu, portto’ liittyvällä kielteisellä konnotaatiolla. Huorittelu lienee 

tuttua halveksunnan osoittamista muissakin kielissä. Ainakaan tarkastelemissani 

käännöksissä ei ole nähty tarvetta selitellä tätä metaforaa. Kaupungin 

personifioiminen tässä ei näytä sekään tuottaneen ongelmia kääntäjillle. 

Jes. 1:21 

ה   ָתִ֥ ּה ְוע  ין ָבַ֖ ק ָיִלִ֥ דֶּ ָ֛ ט צֶּ י ִמְשָפֵ֗ ֲאִת  ָמָנֵ֑ה ְמל  א  ה ִקְרָיַ֖ה נֶּ ה ְלזֹוָנָ֔ יָכ֙ה ָהְיָת  א 

ים׃  ְצִחַֽׁ  ְמר 

Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, 

siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet. VT33 
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How the faithful city has become a harlot, she that was full of justice! Righteousness 

lodged in her, but now murderers. RSV 

Como se fez prostituta a cidade fiel! Ela que estava cheia de retidão! A justiça 

habitava nela, mas, agora, homicidas. ARC 

Kuinka tuli prostituoiduksi uskollinen kaupunki (fem.)! Hän/Se (fem.) joka 

oli täynnä oikeellisuutta! Oikeudenmukaisuus asui hänessä, mutta nyt 

murhamiehet.  

Voi häpeä! Portoksi on sortunut tuo uskollinen kaupunki. Siellä vallitsi oikeus ja 

vanhurskaus piti majaansa. Nyt siellä asuvat murhamiehet. KR92 

Jerusalem, you are like an unfaithful wife. Once your judges were honest and your 

people lived right; now you are a city full of murderers. CEV 

Como é possível que uma cidade fiel se tivesse transformado numa prostituta? Antes 

estava cheia de lealdade e rectidão, mas agora só tem assassinos! BPT 

Kuinka on mahdollista, että uskollisesta kaupungista on tullut prostituoitu? 

Ennen se oli täynnä uskollisuutta ja oikeellisuutta, mutta nyt siellä on vain 

murhaajia! 

A cidade de Jerusalém era fiel a Deus, mas agora está agindo como prostituta. 

Estava cheia de gente boa e honesta, mas agora só ficaram assassinos. NTLH 

Jerusalemin kaupunki oli uskollinen Jumalalle, mutta nyt se käyttäytyy kuin 

prostituoitu. Se oli täynnä hyviä ja rehellisiä ihmisiä, mutta nyt siellä on 

jäljellä vain murhaajia. 

Esitän vielä yhteenvetona metaforan zōnâ  kääntämisessä käytetyt 

käännösstrategiset ratkaisut alla olevassa taulukossa. Olen arvioinut KR92 

käännöksen syntaktisine ratkaisuineen ja sananvalintoineen hieman vähemmän 

sanasanaiseksi kuin VT33:n käännöksen, joka sekin kuitenkin seuraa suomen 

kielen rakennetta ja on hyvin ymmärettävissä.   

Taulukko 4. Metaforan kääntäminen länsimaisille kielille 

ilmauksessa ʾêkâ hāyĕtâ lĕzônâ kiryâ neʾĕmānâ (Jes. 1:21a)   
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SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

VT33  x    

KR92   x   

RSV  x    

CEV    x  

ARC  x    

BPT   x   

NTLH    x  
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Kolmannen esimerkkikohdan käännösten tarkastelemiseksi olen valinnut Jeremian 

kirjan kohdasta 3:1.  

Jer. 3:1c 

ְת   ה׃  ָזִני֙ת ְוא ֵ֗ י ְנֻאם־ְיהָֹוַֽׁ ַ֖ ל  ֹוב א  ים ְושִ֥ ִבָ֔ ים ר  ִע  ר   

Mutta sinä olet harjoittanut haureutta monen ystävän kanssa, ja sinäkö saisit palata 

minun luokseni! sanoo Herra. VT33 

You have played the harlot with many lovers; and would you return to me? says the 

Lord. RSV 

Ora, tu te maculaste com muitos amantes; mas, ainda assim, torna para mim, diz o 

SENHOR. ARC 

Katso, sinä tahrasit itsesi monien rakastajien kanssa; mutta siltikin sinä tulet 

takaisin luokseni, sanoo Herra..  

Sinä, Israel, olet pettänyt minua monien rakastajien kanssa. Sinäkö siis saisit palata 

minun luokseni! Näin sanoo Herra. KR92 

But you have more gods than a prostitute has lovers. Why should I take you back? 

CEV 

Mas tu, ó Israel, tiveste muitos amantes, e agora queres voltar para mim! BPT 

Mutta sinulla, oi Israel, oli paljon rakastajia, ja nyt sinä haluat palata minun 

luokseni! 

Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim! Sou 

eu, o SENHOR, quem está falando. NTLH 

Mutta sinulla, minun kansani, on ollut paljon rakastajia ja nyt haluat palata 

luokseni! Minä se olen, HERRA, joka puhun sinulle. 

VT33 ja RSV antavat verbin zānâ käännösvastineeksi tutut ‘harjoittaa haureutta’ 

ja ‘play the harlot’, mutta ARC käyttää tässä verbiä ‘macular-se’ (tahrata itsensä). 

Tuoreemmat portugalinnokset NTLH ja BPT eivät käytä verbiä huoraamisesta, 

vaan sanovat ‘tem tido/tiveste muitos amantes’ (sinulla on ollut/oli paljon 

rakastajia). VT33 kääntää heprean sanan rēʽ îm sanalla ‘ystävät’, mutta muut 

käännökset puhuvat ‘rakastajista’.  KR92 käyttää verbistä käännöstä ‘olet pettänyt 

minua’. Puhujan ja puhuteltavan suhde tulee ilmi tästä suomennoksesta. Kaikki 

tarkastelemani modernit käännökset mainitsevat Israelin jakeessa 1, vaikka 

hepreankielinen teksti ei sitä tee.  

CEV on näistä käännöksistä ainoa, joka selittää metaforaa. Se tekee sen 

oivaltavasti rakentamalla vertauksen, mihin mahtuu sekä lähtötekstin kielikuva 

että sen selitys lukijalle ilman, että luettavuus kärsii: ‘But you have more gods 

than a prostitute has lovers.’ (Mutta sinulla on enemmän jumalia kuin huoralla 

rakastajia.) Kun metaforan (primääri)merkitys on annettu käännöstekstissä, 

kaventuvat lukijan mahdollisuudet tulkita metaforaa toisella tavalla. Esimerkiksi 

jos Peggy Dayn esittämä väite metaforan kohteesta tässä jakeessa pitää paikkansa, 

metaforan merkitys olisi ennemminkin poliittinen kuin uskonnollinen 
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uskottomuus. Toisaalta hänen argumentointinsa koskee Jeremian kolmannen 

luvun nykyistä tekstiä varhaisempaa, erilaista versiota, joka ei joka tapauksessa 

ole lukijan saatavilla.
151

 Kääntäjä voi katsoa tekstin taakse, mutta yleensä ainakin 

suurelle yleisölle käännettäessä Vanhan testamentin lähtötekstinä on 

masoreettinen teksti, eivät rekonstruoidut vanhemmat versiot.  

Kohdan Jer. 3:1 käännösstrategiset ratkaisut ovat nähtävissä alla olevassa 

taulukossa.  

Taulukko 5. Verbin zānâ kääntämäinen länsimaisille kielille 

ilmauksessa wê ʾat zānît rēʽ îm rabbîm (Jer. 3:1c)    
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SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 
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VT33  x    

KR92   x   

RSV  x    

CEV    x x 

ARC  x    

BPT   x   

NTLH    x  
 

 

Merkityslähtöisen käännösstrategian vaarana raamatunkääntämisessä piilevät 

kääntäjien mahdolliset opilliset agendat, joita he voivat pyrkiä tuomaan tekstiin, 

sekä raamatuntutkimuksessa esitettävät muuttuvat väitteet. Yksi viime 

vuosikymmeniin asti raamatuntutkimuksen piirissä tukea saanut väite, jonka 

sittemmin on heppoisten argumenttien vuoksi nähty olleen enemmän 

mielikuvituksen synnyttämä kehitelmä on ajatus kulttiin liittyvästä prostituutiosta 

muinaisessa Israelissa. Vaikka väite on vahvasti kyseenalaistettu 

raamatuntutkimuksen piirissä, käytännön sovellukset elävät.
152

 Esimerkkinä tästä 

on Yhtyneitten Raamattuseurojen raamatunkääntäjille suunnatun käsikirjasarjan 

osan A Handbook on Jeremiah selvitykset kohdassa Jer. 2:20. Newmanin ja 

Stinen mukaan israelilaisia uhkasi sotkeutuminen kanaanilaiseen 
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 Kirjoitin tästä myös alaluvussa 2.2.3. Day 2008, 234. 
152

 Nyberg 2008, 305. 
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hedelmällisyysriittiin, jossa hedelmällisyyden jumalalle pyhittäytyneet portot 

harjoittivat seksiä miesten kanssa maan hedelmällisyyden turvaamiseksi. 

Kyseinen kohta Jer. 2:20 nähdään varoituksena tällaisesta synkretismistä.
153

  

Jakeen loppuosa on käännetty vertailuaineistoni käännöksissä seuraavasti: 

Jer. 2:2b 

ה  ְת צ ָעִ֥ ַ֖ ן א  ֲעָנָ֔ ץ ר  ֙ת ָכל־ע   ח  ה ְות ֙ ה ְּגב ָהֵ֗ ל־ָכל־ִּגְבָעָ֞ ַֽׁ י ע  ה׃ִכ    ז ָנַֽׁ

Sillä kaikilla korkeilla kukkuloilla ja kaikkien viheriäin puitten alla sinä porttona 

viruit. VT33 

Yea, upon every high hill and under every green tree you bowed down as a harlot. 

RSV 

contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e 

corrompendo. ARC 

mutta jokaisella korkealla kukkulalla ja jokaisen vihreän puun alla toistuvasti 

kumarrut ja saastut. 

Jokaisella korkealla kukkulalla, jokaisen viheriöivän puun alla sinä olet tarjoutunut 

portoksi. KR92 

Now you worship other gods by having sex on hilltops or in the shade of large trees. 

CEV 

Mas entregaste-te como prostituta aos cultos da fertilidade, no cimo de qualquer 

monte e debaixo de qualquer árvore. BPT 

Mutta antauduit prostituoituna hedelmällisyysriitteihin, minkä tahansa 

kukkulan laella ja minkä tahansa puun alla. 

E, em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores sagradas, você praticava 

imoralidade na adoração aos deuses. NTLH 

Ja kaikilla korkeilla kukkuloilla ja kaikkien pyhien puiden alla sinä harjoitit 

haureutta jumalten palvomisessa. 

 

Kolme modernia käännöstä, CEV, BPT ja NTLH, selittävät metaforan viitaten 

sukupuoliseen haureuteen uskonnollisissa riiteissä. CEV puhuu seksin 

harjoittamisesta kukkuloiden huipuilla tai isojen puiden varjossa. BPT vuorostaan 

käyttää simileä ‘como prostituta’ (kuin prostituoitu) ja liitää tämän toiminnan 

hedelmällisyysriitteihin joita suoritetaan kukkulan laella tai puun alla. NTLH 

puhuu haureuden tai irstauden ‘imoralidade’ harjoittamisesta jumalten 

palvomisessa. Tämä on melko selkeä viittaus seksin harjoittamiseen, vaikkei 

prostituutiota mainitakaan. 
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Taulukko 6. Sanan  zōnâ kääntäminen ilmauksessa kî ʽal qål 

gibʽâ gĕbōhâ wêtaḥat qål ēṣ rӑʽān ʾat ṣōʽâ zōnâ (Jer. 2:20b)    
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SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 
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vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

VT33  x    

KR92  x    

RSV  x    

CEV     x 

ARC  x    

BPT    x x 

NTLH     x 
 

 

Sanajuuri znh esiintyy Hesekielin luvuissa 16 ja 23 useita kertoja. Tarkastelemani 

käännökset eivät käytä keskenään erilaisia käännösstrategioita näissä luvuissa, 

vaan käännökset  ovat kutakuinkin jos ei aivan sanasanaisia niin kuitenkin 

lähtötekstin rakennetta noudattelevia. Oletan tämän johtuvan metaforan 

narratiivisesta luonteesta näissä luvuissa. Kääntäjät eivät ilmeisesti koe 

tarpeelliseksi selittää monikerroksisia metaforia. Hesekiel selittää ne tekstissään 

itse. Otan tähän yhden jakeen esimerkiksi Hesekielin huoraamismetaforan 

kääntämisestä vertailuaineistossani. 

 Hes. 16:15 

ר  ַ֖ ל־ָכל־עֹוב  ִיְך ע  ָ֛ ְזנּות  ת־ת  י אֶּ ִתְשְפִכ֧ ְך ו  ֵ֑ ל־ְשמ  י ע  ִתְזִנַ֖ ְך ו  י ְבָיְפי ָ֔ ִתְבְטִח  ו 

ִַֽׁהי׃   לֹו־יֶּ

Mutta sinä luotit kauneuteesi ja harjoitit haureutta maineeesi nojalla ja vuodatit 

haureuttasi jokaiselle ohikulkijalle: ‘Saakoon tuokin!’ VT33 

But you trusted in your beauty, and played the harlot because of your renown, and 

lavished your harlotries on any passer-by. RSV 

Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e 

prostituías-te a todo o que passava, para seres sua. ARC 

Mutta luotit suloisuuteesi ja saastutit itsesi maineesi takia ja harjoitit 

prostituutiota jokaisen kanssa joka kulki ohi, jotta olisit hänen. 

Mutta sinä aloit luottaa omaan kauneuteesi, aloit harjoittaa haureutta maineesi 

turvin. Sinä tarjosit itseäsi jokaiselle, joka ohitsesi kulki, sinä antauduit jokaisen 

omaksi. KR92 

You learned that you were attractive enough to have any man you wanted, so you 

offered yourself to every passerby. CEV 
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Mas tu abusaste da tua beleza e fama e prostituíste-te com todos os que apareciam. 

BPT 

Mutta sinä käytit hyväksi kauneuttasi ja mainettasi ja toimit prostituoituna 

kaikkien kanssa jotka ilmestyivät. 

Mas você se aproveitou da sua beleza e da sua fama para dormir com qualquer um 

que passava. NTLH 

Mutta sinä hyödynsit kauneuttasi ja mainettasi maataksesi kenen tahansa 

ohikulkijan kanssa. 

Kaikki tarkastelemani käännökset antavat sisällöltään varsin yksiselitteisen 

käännöksen tästä jakeesta. Jakeen lopussa on viimeistä sanaa koskeva 

tekstikriittinen ongelma, joka ei kuitenkaan vaikuta metaforan merkitykseen tai 

kääntämiseen. Verbi zānâ ja monikollinen, vain Hesekielin kirjassa esiintyvä 

substantiivi taznût, on käännetty VT33:ssa ja RSV:ssa sanoilla ‘haureus’ ja 

‘harlotry’. Nämä ovat ainoat käännökset tässä otoksessa, jotka kääntävät 

sanasanaisesti myös kohdan ”vuodatit haureuttasi jokaiselle”. Muut käännökset 

käyttävät tulokielelle tyypillisempiä rakenteita ja välttävät toistoa.  

ARC käyttää verbiä ‘prostituir-se’ (harjoittaa prostituutiota) mutta myös 

verbiä ‘corromper-se’ (saastuttaa itsensä). KR92 käyttää perinteisen ilmaisun 

‘harjoittaa haureutta’  lisäksi luovempaa ratkaisua ‘sinä tarjosit itseäsi’. CEV 

käyttää samanlaista käännöstä englanniksi: ‘you offered yourself’. BPT ja NTLH 

kääntävät ‘abusaste da tua beleza e fama’ (käytit hyväksesi kauneuttasi ja 

mainettasi) ja ‘você se aproveitou da sua beleza e da sua fama’ (hyödynsit 

kauneuttasi ja mainettasi), minkä jälkeen BPT käyttää perinteistä verbiä 

‘prostituir-se’, ja NTLH puhekielisempää suorasukaisempaa ‘dormir com’ (maata 

jnkn kanssa). Käännösstrategiataulukosta näkee selvästi, ettei metaforaa ole 

muokattu simileksi saati selitetty. Puhun tässä nimenomaan yleisemmän 

huoraamismetaforan kääntämisestä, enkä esimerkiksi hepreankielisen ilmaisun 

”vuodattaa haureudet” kääntämisestä (sen osalta erot eri käännöksissä näkyvät 

taulukossa sanasanaisessa versus merkityslähtöisessä käännösstrategiassa). 
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Taulukko 7. zānâ -metaforan kääntäminen länsimaisille kielille 

jakeessa Hes. 16:15 
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rakenne 

metafora 
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metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 
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VT33  x    

KR92   x   

RSV  x    

CEV   x   

ARC  x    

BPT   x   

NTLH   x   
 

 

3.2.3 nāʾap-metaforien käännökset 

Vertailuaineistoni vanhemmissa käännöksissä käännetään verbi nāʾap 

johdonmukaisesti suomeksi sanoilla ‘rikkoa avio’, ‘tehdä aviorikos’, 

‘avionrikkoja’ (VT33), englanniksi sanoilla ‘adultery’, ‘commit adultery’ ja 

‘adulterer/adulteress’ (RSV) sekä portugaliksi ‘adultério’, ‘cometer adultério’ ja 

‘adúltero/adúltera’ (ARC). Ainoa poikkeus näihin käännöksiin on RSV:n 

englanninnos kohdassa Hes. 16:38, jossa käytetään ilmausta ‘as women who 

break wedlock’ (niin kuin naiset jotka murtavat avioliittolupauksensa). 

Uudemmassa suomennoksessa KR92 verbin nāʾap käännösvastineiden kirjo 

on suurempi. Avionrikkomisen lisäksi KR92 käyttää sanoja ‘harjoittaa haureutta’, 

‘olla uskoton minulle’, ‘olla uskottomia kuningastaan kohtaan’, ‘huorimus’ sekä 

‘nainen, joka rikkoo liittonsa’. Englanninnos CEV ei käytä sanaa adultery 

lainkaan
154

. Abstraktin käsitteen sijaan CEV on käyttänyt useimmiten tekoa 

kuvaavaa ilmaisua ‘be unfaithful’ (olla uskoton), toisinaan tarkentaen 

uskottomuuden kohteen.  CEV selittää metaforan merkitystä myös kääntämällä 

verbin nāʾap parissa kohdassa ‘worship idols’ (palvoa epäjumalia). Muita 

käännösvastineita ovat ‘be prostitutes’, ‘burn with desire’ (palaa himosta) ja 
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 CEV käyttää sanaa ’adultery’ vain kaksi kertaa koko Raamatussa, deuterokanoniset kirjat 

mukaan lukien. 
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yhteisesiintymässä verbin zānâ kanssa ‘sell themselves for sex’ (myydä itseään 

seksin harjoittamiseksi).  

Modernit portugalinnokset BPT ja NTLH käyttävät useimmiten sanaa 

‘adultério’ ja sen johdannaisia. Lisäksi verbi nāʾap on käännetty 

profeettakirjallisuuden metaforissa ilmaisuilla ‘fazer-se/virar prostituta’ (tulla 

prostituoiduksi) ja NTLH:ssa ‘andar atrás da mulher’ (kulkea naisen perässä). 

Hoosean kirjan kohdassa 7:4 nämä portugalinnokset kääntävät avionrikkojat 

sanalla ‘traidores’ (petturit). Avionrikkomisen metaforinen merkitys on saatettu 

myös eksplikoida palvomista merkitsevällä ilmauksella ‘adorar’ (NTLH) tai 

‘prestar culto’ (BPT).  

Verbin nāʾap kääntäminen profeettakirjallisuuden metaforissa liittyy 

likeisesti verbin zānâ kääntämiseen, koska nämä esiintyvät usein rinnakkain ja 

niiden merkitykset täydentävät toisiaan, kuten totesin alaluvussa 2.2.4. 

Seuraavaksi tarkastelen kolmea kohtaa, joissa nämä sanajuuret esiintyvät 

rinnakkain metaforisessa merkityksessä.   

Deutero-Jesajan tekstissä Jes. 57:3 kuulijoita puhutellaan paralleelisäkeissä 

ensin noidan lapsiksi ja sitten avionrikkojamiehen (mĕnāʾēp) ja sopimatonta 

sukupuolielämää harjoittavan naisen (wattiznē) siemeneksi.
155

 Annan käännökset 

alla kielittäin: ensin suomenkieliset, sitten englannin- ja portugalinkieliset 

käännökset. Sen jälkeen analysoin käännöksiä ja esitän yhteenvedon käytetyistä 

käännösstrategioista.  

Jes. 57:3  

ם ִקְרבּו ִ֥ תֶּ ה׃ ְוא  ַֽׁ ִתְזנֶּ ף ו  ַ֖ ע ְמָנא  ִַ֥֖ר  ָנה ְבנ  י ע ְנָנֵ֑ה זֶּ ַ֖  ־ה 

Mutta te tulkaa tänne, te velhottaren lapset, te avionrikkojamiehen ja porttovaimon 

sikiöt. VT33 

Mutta tulkaa te tänne, te noidanpenikat, te huorimusten ja porttojen jälkeläiset! 

KR92 

But you, draw near hither, sons of the sorceress, offspring of the adulterer and the 

harlot. RSV 

You people are unfaithful! You go to fortunetellers, and you worship idols. Now pay 

close attention! CEV 

Mas chegai-vos aqui, vós, filhos da agoureira, semente de adultério e de 

prostituição. ARC 

Mutta tulkaa tänne, te ennustajaeukon lapset, avionrikkomisen ja 

prostituution siemen. 

Aproximem-se também, ó filhos da feitiçaria, raça adúltera e prostituída. BPT 

                                                 
155

 Heprean mĕnāʾēpon pi’elin partisiipin yksikön maskuliini, ja wattiznē taas on qalin 

konsekutiivinen imperfekti yksikön kolmas feminiini. 
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Tulkaa lähemmäksi tekin, te taikuuden lapset, avionrikkoja- ja prostituoitu 

suku. 

O SENHOR Deus diz: “Venham cá para serem julgados, seus filhos de uma 

feiticeira, raça de adúlteros e prostitutas! NTLH 

HERRA Jumala sanoo: ”Tulkaa tänne tuomittaviksi, te senkin noidan lapset, 

avionrikkojien ja prostituoitujen suku! 

 

VT33:n käännöksessä ilmaistaan selkeästi se, että verbistä nāʾap johdettu nomini 

on hepreassa maskuliini ja viittaa mieheen: ‘avionrikkojamies’. Verbistä zānâ 

johdettu nomini taas on feminiini ja myös käännös viittaa selkeästi naiseen: 

‘porttovaimo’. KR92 kääntää vastaavat sanat sukupuolta implisiittisesti 

ilmaisevilla sanoilla ‘huorimukset’ ja ‘portot’, ja samoin tekee RSV, jossa 

vastaavat sanat ovat ‘adulterer’ ja ‘harlot’. CEV puolestaan kääntää metaforan 

merkityksen eksplisiittisesti: ‘You people are unfaithful! ...you worship idols’ (Te 

ihmiset olette uskottomia! ....te palvotte epäjumalia).  

Kaikki kolme tarkastelemaani portugalinnosta käyttää samajuurisia sanoja, 

joskin eri sanaluokissa. ARC käyttää abstrakteja käsitteitä siemenen määreenä: 

‘semente de adultério e de prostituição’ (avionrikkomisen ja prostituution 

siemen).
156

 BPT:n käännöksessä käännetään kyseessä olevat muodot adjektiivein 

ja käytetään ilmausta ‘raça adúltera e prostituída’ (avionrikkoja- ja prostituoitu 

suku). NTLH puolestaan säilyttää käännöksessään ihmisiin viittaavat sanat 

‘adúlteros’ (avionrikkojamiehet) ja ‘prostitutas’ (prostituoidut), vieläpä monikossa 

niin kuin KR92.  

                                                 
156

 Brasilialainen vuoden 1959 Almeidan käännöksen uudistettu laitos Almeida Revista e 

Atualizada kääntää ’descendência da adúltera e da prostituta’ (avionrikkojan ja prostituoidun 

jälkikasvu). Sekä ’adúltera’ että ’prostituta’ ovat selkeästi feminiinisiä sanoja, joilla olisi myös 

maskuliinimuoto.  
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Taulukko 8. Verbien nāʾap ja zānâ kääntäminen länsimaisille 

kielille ilmauksessa zēraʽ  mĕnāʾēp wattiznê (Jes. 57:3d)    

K
Ä

Ä
N

N
Ö

S
 

SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

VT33  x    

KR92  x    

RSV  x    

CEV     x 

ARC  x    

BPT   x   

NTLH   x   
 

 

Jeremian jakeissa 3:8-9 toistuvat sekä verbin zānâ  että verbin nāʾap muodot. 

Tämä toisto saattaa vaikuttaa jakeen 9 kääännöksiin, joita tarkastelen seuraavaksi. 

Jakeen viimeisessä lauseessa verbin nāʾap suorana objektina ovat kivet ja puut.  

Jer. 3:9 

ל   ףְוָהָי֙ה ִמק   ִ֥ ִתְנא  ץ ו  רֶּ ת־ָהָאֵ֑ ַ֖ף אֶּ ַ֖ נ  ח  תֶּ ּה ו  ץ׃  ְזנּוָתָ֔ ַֽׁ ת־ָהע  ן ְואֶּ בֶּ ַ֖ ת־ָהאֶּ  אֶּ

Ja haureutensa huudolla hän saastutti maan, ja hän teki aviorikoksen kiven ja puun 

kanssa. VT33 

Huoruuteen mieltyneenä Juuda häpäisi maan. Hän palveli kiviä ja puita jumalina ja 

oli uskoton minulle. KR92  

Because harlotry was so light to her, she polluted the land, committing adultery with 

stone and tree. RSV 

The kingdom of Judah wasn’t sorry for being a prostitute, and she didn’t care that 

she had made both herself and the land unclean by worshiping idols of stone and 

wood. CEV 

E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra; porque adulterou 

com a pedra e com o pedaço de madeira. ARC 

Ja tapahtui että, prostituoitumisensa maineen vuoksi hän saastutti maan; 

koska hän teki aviorikoksen kiven ja puupalan kanssa. 

Não teve vergonha nenhuma. Corrompeu a terra, e cometeu adultério, ao prestar 

culto às imagens de pedra e aos ídolos das árvores. BPT 

Hän ei hävennyt ollenkaan. Hän saastutti maan ja teki aviorikoksen 

palvomalla kivestä tehtyjä kuvia ja puisia epäjumalia. 

e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, 

adorando pedras e árvores. NTLH 
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eikä hän hävennyt. Hän tahrasi maansa koska hän teki aviorikoksen 

palvomalla kiviä ja puita. 

Kolmen vanhan käännöksen lisäksi kaksi modernia portugalinnosta puhuu tässä 

avionrikkomisesta. Kaikki modernit käännökset kuitenkin selittävät metaforan 

käyttämällä sanoja merkityksessä ‘palvoa’. Monet käännökset myös tarkentavat 

kiven ja puun merkitsevän näistä tehtyjä epäjumalia. KR92 kääntää 

avionrikkomisen ilmauksella’oli uskoton minulle’, kun taas CEV jättää 

avioliittometaforan syrjään jakeen loppuosassa. Jakeen alussa viitataan haureuteen 

ja huoruuteen suoraan kaikissa muissa käännöksissä paitsi uudemmissa 

portugalinnoksissa, joissa puhutaan sen sijaan häpeämättömyydestä. Tämä jae on 

hyvä esimerkki siitä, miten monin eri tavoin sama sisältö voidaan tuoda esiin 

käännöksessä. Yksikään käännös ei luopunut kokonaan avioliittometaforaan 

liittyvästä sanastosta tässä jakeessa. 

Taulukko 9. Verbin nāʾap kääntäminen länsimaisille kielille 

ilmauksessa wattinʾap et hāʾēben wĕ et hā ʽ ēṣ (Jer. 3:9b)    

K
Ä

Ä
N

N
Ö

S
 

SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

VT33  x    

KR92     x 

RSV  x    

CEV     x 

ARC  x    

BPT   x  x 

NTLH   x  x 

 

4 Kwanyama, lucazi ja umbundu 

4.1 Kielten esittely ja käännöshistoriaa 

Kwanyama, lucazi ja umbundu kuuluvat nigerkongolaisen kieliperheen 

bantukielten haaraan ja jakavat siten paitsi perussanastoa, myös monia foneettisia, 

morfologisia sekä syntaktisia piirteitä. Bantukielet ovat agglutinatiivisia, eli 

yhdessä sanassa on usein monia toisiinsa liitettyjä morfeemeja, osasia, joilla 

kullakin on oma merkityksensä. Verbien taivutus ja johtaminen on runsasta. 
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Substantiivit jakautuvat kielestä riippuen noin 15 eri substantiiviluokkaan, joilla 

kullakin on omat etuliitteensä sekä substantiiveille että niihin liittyville määreille. 

Substantiiviluokat muodostavat yksikkö-monikko -pareja. Kussakin 

substantiiviluokassa sekä ensimmäisen ja toisen persoonan yksikössä ja 

monikossa on verbeille omat subjekti- ja objektiliitteensä. Näin pystytään 

viittaamaan pelkillä liitteillä huomattavasti rajatumpaan joukkoon kuin 

esimerkiksi suomen kielessä, jossa vain pääsanan luku heijastuu määreeseen. 

Esimerkiksi suomenkielinen lause ”Se löytyi” voidaan kääntää kwanyamaksi 

‘Okwamonika’, ‘Owamonika’, ‘Olamonika’, ‘Oshamonika’, ‘Oyamonika’, 

‘Olwamonika’ tai ‘Okamonika’, riippuen siitä, mihin substantiiviluokkaan lauseen 

subjekti kuuluu. Käytän tässä tutkielmassa nykyisiä Angolan valtion 

kielitoimiston Instituto de Línguas Nacionais määrittelemiä bantukielten 

oikeinkirjoitussääntöjä paitsi silloin kun kopioin sanoja tai tekstejä painetuista 

raamatunkäännöksistä. 

Kwanyaman puhujia arvioidaan olevan yhteensä reilut puoli miljoonaa 

lähinnä Angolan eteläisimmässä maakunnassa Kunenella sekä Namibiassa
157

. 

Saksalaiset lähetystyöntekijät tutkivat kwanyaman kieltä ja kehittivät sitä 

kirjakieleksi 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa
158

. Saksalaisten poistuttua 

alueelta ensimmäisen maailmansodan jälkeen kwanyamankielisen kirjallisuuden 

tuottaminen jäi suomalaisten ja englantilaisten lähetystyöntekijöitten vastuulle. 

Kwanyamankielisen Raamatun kääntämisestä päätettiin vuonna 1956. Kääntäjinä 

oli pääasiassa suomalaisia lähetystyöntekijöitä.
159

 Kwanyamankielinen Raamattu 

painettiin vuonna 1974. Elokuussa 2014 angolalaisten ja namibialaisten kirkkojen 

ja raamattuseurojen edustajat kokoontuivat suunnittelemaan uuden 

kwanyamankielisen raamatunkäännöshankkeen aloittamista.
160

 

Lucazin kieltä puhutaan Kaakkois-Angolassa lähinnä Kwandu Kubangun 

maakunnassa. Kielen puhujien määräksi Angolassa on arvioitu Ethnologue:ssa 

400000
161

. Amerikkalaiset lähetystyöntekijät aloittivat työn lucazia puhuvan 

kansanosan parissa 1910-luvulla ja alkoivat kääntää Raamattua.
162

 

                                                 
157

 www.ethnologue.com 3.11.2014 Ethnologuen luettelossa tiedot kwanyaman kielestä on annettu 

laajempaa kielivarianttiryhmää koskevan nimen Oshiwambo alla. 
158

 Vuonna 1891 julkaistut kwanyaman kielen ensimmäinen kielioppi ja sanakirja ovat saksalaisen 

P. H. Brinckerin käsialaa. 
159

 Laukkanen 2002, 54-55. 
160

 Tästä Schalk Bothan kirjoittama pöytäkirja ”Oshikwanyama and Oshindonga new translations. 

Meeting with church leaders – Ondangwa – 4 August 2014”. 
161

 www.ethnologue.com 3.11.2014 
162

 Henderson 1990, 118. 

http://www.ethnologue.com/
http://www.ethnologue.com/
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Lucazinkielisen raamatunkäännöksen teki Yhtyneiden raamattuseurojen 

tietokannan mukaan South Africa General Mission -lähetysjärjestön työntekijä 

Emil Pearson, avustajinaan Maseko Oliveira, Basto Ngandu, Costa Matambiso ja 

Augusto Cuando.
163

 Uusi Testamentti julkaistiin vuonna 1935
164

, ja koko 

Raamattu vuonna 1963
165

. Uusi lucazinkielinen raamatunkäännöshanke 

käynnistyi vuonna 2002 Menongessa Angolan Pipliaseuran, Yhtyneitten 

raamattuseurojen ja paikallisten kirkkojen yhteistyönä.
166

 

Umbundu on Angolan puhujamäärältään suurin kieli. Sillä arvioidaan 

olevan peräti seitsemän miljoonaa puhujaa
167

. Umbundun kieltä puhutaan 

enimmäkseen Keski- ja Etelä-Angolassa, mutta kieli on levinnyt puhujien mukana 

eri puolille Angolaa. Lähetystyö umbundu-kansan keskuudessa alkoi 1880-luvun 

alussa, kun amerikkalainen ABCFM-lähetysjärjestö lähetti työntekijöitä Biéhen ja 

Bailunduun. Ennen vuosisadan loppua oli umbundu-alueella neljän eri 

protestanttisen lähetysjärjestön sekä katolisen kirkon lähetystyötä. Vuonna 1963 

ensimmäistä kertaa ilmestyneen umbundunkielisen koko Raamatun kääntäjiksi 

onkin nimetty Yhtyneitten raamattuseurojen tiedostoissa useita nimiä: M.W. 

Ennis, W.H. Sanders, G.M. Childs, ja Florence Malcolm (ABCFM), J. Tucker, 

S.R. Collins, ja Millicent L. Howse (United Church of Canada), Edward Sanders, 

L.W. Adcock, ja E. Roberts (Brethern Mission), Florence Eoll (Philafrican MS), 

sekä lähetystyöntekijöistä ja paikallisista ihmisistä koostuva komitea. Saman 

lähteen mukaan katoliset lähetystyöntekijät, mm. Johann Leonz Roos, José Soma, 

Eugenio Salesu, Zacharias Kemwenho (sic), Francisco Vitti ja Faustino Tchilanda 

käänsivät vuonna 1970 ensimmäisen kerran ilmestyneen umbundunkielisen 

Raamatun. Luetelluista suurin osa on angolalaisia umbundua äidinkielenään 

puhuvia kirkonmiehiä. Angolan Pipliaseurassa käynnistyi vuonna 1997 uusi 

umbundunkielinen raamatunkäännöshanke.
168

 

Yhteistä kwanyaman-, umbundun- ja lucazinkielisille raamatunkäännöksille on, 

että kääntäjinä ovat toimineet ulkomaalaiset lähetystyöntekijät paikallisten 

kieliavustajien avustuksella. 1900-luvun alkupuoliskolla ei ollut käännöstyötä 

                                                 
163

 Tieto on peräisin Yhtyneitten raamattuseurojen TMS-tiedonhallintajärjestelmästä, johon kunkin 

kielen raamatunkäännöshistoriasta on koonnut tietoa Amerikan Pipliaseuran kirjastonhoitaja.  
164

 Henderson, 1990:190. 
165

 Mbimbiliya ya ku lela, lucazinkielinen Pyhä Raamattu. 
166

 Tieto löytyy Riikka Halme-Bernekingin laatimasta raportista lucazikäännöstiimin kanssa 

pidetystä kokouksesta 11.12.2012. 
167

 World Factbook, päivitetty 23.6.2014  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ao.html 3.11.2014. 
168

 TMS, Yhtyneet raamattuseurat. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ao.html
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tukevia käännösteorioita. Kwanyamankielisen käännöksen analyysissä 

Yhtyneitten raamattuseurojen käännöskonsultti Gerrit van Steenbergen totesi, että 

käännösperiaate on ollut häilyväinen: käännös seuraa osin merkityskeskeistä 

käännösmetodia, mutta suurelta osin käännös on melko sanatarkkaa lähtökieleen 

verrattuna.
169

 En ole löytänyt vastaavaa arviota lucazin- ja umbundunkielisistä 

raamatunkäännöksistä, mutta pidän todennäköisenä, että samaa voisi sanoa 

ainakin umbundu-käännöksestä. Lucazi-käännös on oman arvioni mukaan näistä 

kolmesta käännöksestä eniten sanasanaista. 

4.2 Angolalaisten bantukielten perhesuhteisiin ja 
seksuaalisuuteen liittyvää terminologiaa 

4.2.1 Perhesuhteista angolalaisissa yhteisöissä 

Kwanyama-, lucazi- ja umbunduyhteisöt ovat patriarkaalisia, vaikka 

perimisjärjestys on matrilineaarinen. Matrilineaarinen järjestelmä tarkoittaa sitä, 

että lapset kuuluvat äidilleen, ja miehen omaisuuden perivät hänen äitinsä, 

sisaruksensa sekä sisarten lapset. Karkeasti ottaen miehen omat lapset eivät ole 

hänelle läheistä sukua. Kuitenkin mies antaa tyttärensä avioliittoon. 

Matrilineaarinen perimysjärjestys näkyy esimerkiksi siinä, että jos mies kuolee, 

joutuu leski lapsineen poistumaan talosta, sillä se kuuluu edesmenneen miehen 

perheelle.
170

 Eno onkin hyvin tärkeä hahmo kwanyama-kulttuurissa. Tästä kertoo 

myös sana ‘eno’: tatekulu, joka tarkoittaa myös isoisää ja jota käytetään kaikkein 

kunnioitetuimmista miehistä. Kaupungistumisen, valtion lainsäädännön ja 

koulutuksen sekä kirkon vaikutuksen myötä perinteinen perimisjärjestys on 

muuttumassa Angolassa, ja entistä useammin ydinperhe on perheen keskiössä. 

Niin sanottu laajennettu perhe on kuitenkin hyvin tärkeä muuttuvassa 

yhteiskunnassakin. 

Nainen on patriarkaalisessa yhteiskunnassa aina jonkun miehen vallan 

alaisena ja huollettavana: naimattomana hän on isänsä, ja naimisissa olevana 

aviomiehensä alaisena. Naimisiin mennään, ei niinkään rakkauden, vaan 

järjestyksen vuoksi. Nainen siirtyy isältään puolisolle. Naimisissa myös pysytään 

avioliiton luoman turvan vuoksi, vaikka puolisoiden välille kasvanut kiintymys 

                                                 
169

 Schalk Bothan kirjaamien muistiinpanojen ”Kwanyama-Ndonga meeting 4 August 2014” 

mukaan Gerrit van Steenbergenin Namibian Pipliaseuralle vuonna 1999 laatimassa raportissa yksi 

loppupäätelmä kwanyamankielisen raamatunkäännöksen arvioinnista kuuluu: ”The translation 

lacks a clear theoretical basis. It varies from very literal to more dynamic. It obviously lacks 

coherence and consistency in the application of translation principles.” 
170

 Tönjes 1996 (1911),123-125. 
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olisi viilennyt. Jopa miehen oltua uskoton tai väkivaltainen vaimolleen tämän on 

pysyttävä miehensä talossa. Jos nainen lähtee miehensä kodista, on se häpeäksi 

hänen isälleen, ja itselleen hän tuottaa eniten hallaa joutumalla tyhjiöön 

yhteiskunnan perusrakenteen ulkopuolelle. Jos hän voikin palata isänsä kotiin, ei 

hänen tulevaisuutensa näytä kovin valoisalta. Naisen paras paikka on siis oman 

miehen luona. Vanhan testamentin maailmasta tavattu patriarkaalinen malli on 

minulle monella tapaa tuttu Angolasta. 

Siinä missä seksuaalisuus ja perhesuhteet ovat länsimaisessa 

(post)modernissa kulttuurissa yhä korostetummin yksilöä koskevia asioita, on 

maailmassa laajemmin vallalla perinteinen yhteisökeskeinen maailmankuva, 

jonka mukaisesti yhteisön etu menee yksilön oikeuksien edelle. Maailmaa 

katsotaan yhteisöstä käsin, eikä niinkään yksittäisen ihmisen näkökulmasta. 

Swahili-sananlasku ”Mtu ni watu” (Ihminen on ihmisiä) kuvaa sitä, että ihminen 

on jotain vasta suhteessa toisiin ihmisiin.  

Hierarkia ja sen kunnioittaminen on tärkeää angolalaisissa yhteisöissä. 

Puhuttelumuodot ja puhumisjärjestys sekä se, mitä kenellekin voidaan sanoa, on 

tarkkaan säädeltyä. Miehen ja naisen, vanhan ja nuoren, naimisissa olevan ja 

naimattoman roolit ovat melko tarkkaan määriteltyjä. Naisen odotetaan ilman 

muuta hoitavan perheen ja kodin, kun taas miehen elin- ja vaikutuspiiri ulottuu 

kodin ulkopuolelle. Toisaalta Angolassa on kyllä naisellakin mahdollisuus päästä 

vaikuttamaan kodin ulkopuolella. Tässäkin on suuria eroja maaseudun ja 

kaupungin välillä. Erot maaseudun perinteisten käytäntöjen ja kaupungin 

modernisoituvan elämän välillä näkyivät myös haastatteluissa, joita suoritin tätä 

tutkielmaa varten. Seuraavaksi käyn läpi haastatteluista saamaani tietoa 

perhesuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvästä terminologiasta kwanyaman, 

lucazin ja umbundun kielessä. 

4.2.2 Kwanyama 

Haastattelin keski-ikäistä kwanyamaa äidinkielenään puhuvaa naista (KN1), joka 

on Angolan evankelisluterilaisen kirkon pappi ja diakoni ja opiskelee parhaillaan 

teologiaa Windhoekissa. Tunnen hänet pitkältä ajalta. KN1 on kotoisin 

angolalaisesta kylästä, ja on aikuisena asunut sekä maaseudulla että kaupungissa. 

Puhuimme haastattelussa lähinnä kwanyamaa, mutta myös portugalia ja englantia. 

KN1 on naimaton, ja on toiminut monien sekä naimattomien että naimisissa 

olevien sielunhoitajana.  
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Seuraavassa esittelen KN1:lta haastattelussa kartoittamaani tutkimukselleni 

relevanttia kwanyamankielistä sanastoa. Merkitykseen ja käyttöön liittyvät 

väittämät ovat haastatellun. Joitakin tietoja olen hakenut sanakirjasta. 

Hakasulkeissa olevat kieliopilliset huomiot ovat minun. 

 

okakadona, [substantiiviluokka 12, prefiksi oka-] 

‘tyttö, neitsyt, naimaton ja lapseton nuori nainen’  

Aiemmin tätä sanaa voitiin käyttää naimattomasta naisesta vaikka tämä olisi 

jo iäkäs. Nykyään käyttö rajoittuu verrattain nuoriin naisiin. Jos nuorella 

naisella tiedetään olevan lapsi, häntä ei kutsuta tällä nimellä.  

oukadona, [substantiiviluokka 14, prefiksi ou-, abstrakti johdannainen yllä olevasta 

sanasta
171

] 

‘tyttöys, neitsyys, naimattomuus’ 

omumati, [substantiiviluokka 1, prefiksi omu-] 

‘poika, naimaton nuori mies’ 

omukainhu, [substantiiviluokka 1, prefiksi omu-, -kadi ‘naispuolinen’ ja -nhu ‘ihminen’] 

‘nainen’ 

omulumenhu, [substantiiviluokka 1, prefiksi omu-, -lume ‘miespuolinen’ ja -nhu 

‘ihminen’] 

‘mies’ 

omukulunhu [substantiiviluokka 1, prefiksi omu-, -kulu ‘vanha’ ja -nhu ‘ihminen’] 

‘vanhempi, aikuinen’  

Tällä sanalla voidaan viitata sekä ikään että asemaan (vertaa suomen 

‘vanhin’). 

oukulunhu [substantiiviluokka 14, prefiksi ou-, abstrakti johdannainen yllä olevasta 

sanasta] 

‘vanhemmuus, aikuisuus’  

Tälläkin sanalla voidaan viitata sekä ikään että asemaan. 

meme, [substantiiviluokka 1A ilman substantiiviprefiksiä] 

‘äitini, äitimme, äiti, nainen, emäntä, rouva’ 

Tätä sanaa käytetään joko nimen kanssa tai yksistään kunnioittavana 

nimityksenä kenestä tahansa aikuisesta naisesta, erityisesti naimisissa 

olevasta talon emännästä. 

                                                 
171

 Substantiiviluokan 14 sana oukadona on myös substantiiviluokan 12 sanaa okakadona vastaava 

monikko. 
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omumeme, [substantiiviluokka 1, substantiiviprefiksi omu-] 

‘naispuolinen’ 

tate, [substantiiviluokka 1A ilman substantiiviprefiksiä] 

‘isäni, isämme, isä, mies, isäntä’ 

Tätä sanaa käytetään joko nimen kanssa tai yksistään kunnioittavana 

nimityksenä kenestä tahansa aikuisesta miehestä, erityisesti naimisissa 

olevasta talon isännästä. 

omukulukadi, [substantiiviluokka 1, prefiksi omu-, -kulu ‘vanha, kasvanut’ ja -kadi 

‘naispuolinen’] 

‘(avio)vaimo, naimisissa oleva nainen’ 

KN1 toteaa naurahtaen, että vaikka tämä sana tarkoittaa kirjaimellisesti 

kasvanutta vaimoa, siis vanhempaa naista, tätä käytetään nuoristakin 

vaimoista: ”Vaikkei hän olisi vanha, sanotaan kuitenkin sen-ja-sen 

vaimo”.
172

 Hermann Tönjesin vuonna 1910 julkaistujen kielentutkimusten 

pohjalta laaditussa kwanyama-englanti -sanakirjassa annetaan sanalle 

omukulukadi merkitys ‘woman of mature years’ (kypsässä iässä oleva 

nainen). Sanakirjassa on sana omukadi merkityksessä ‘his wife, his woman’ 

(hänen vaimonsa, hänen naisensa).
 173

 Jälkimmäistä sanaa ei kuitenkaan 

käytetä kwanyamassa, vaan vaimo-sanassa on aina mukana ikää merkitsevä 

osa -kulu-.
174

 KN1 pohti edelleen, että tavallaan naimisissa oleva nainen on 

kuitenkin saavuttanut aikuisuuden, koska hän on saanut mahdollisuuden 

ottaa vastuuta.
175

 

omushamane, [substantiiviluokka 1, prefiksi omu-] 

‘(avio)mies, naimisissa oleva mies’ 

oshikumbu, [substantiiviluokka 7, prefiksi oshi-] 

‘eri miesten kanssa vapaasti makaava nainen, melkein huora’  

Aiemmin tätä sanaa käytettiin toisessa merkityksessä: ‘naimaton 

leskinainen’. KN1 selittää oshikumbun ja ombwadan eroa näin: ”Ombwada 

on prostituoitu. Mutta oshikumbu ei ole ihan huora, hän on vain melko 

vapaa. Hän ei kunnioita itseään.”
176

 Myös naimisissa olevasta naisesta 
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 KN1 40 
173

 Turvey & Zimmermann & Taapopi 1977,  94. 
174

 Kwanyaman sukulaiskielessä nkumbissa vastaava sana omukai on käytössä merkityksessä 

’nainen, vaimo’. 
175

 KN1 42-44 
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voidaan käyttää halveksivassa hengessä sanaa oshikumbu, jos hän makaa 

toisten miesten kanssa.
177

 

ombwada, [substantiiviluokka 9, prefiksi oN-] 

‘huora, prostituoitu’ 

Tätä sanaa käytetään naisesta, joka ei ole naimisissa, ja jonka työnä voi olla 

seksipalvelujen antaminen. Jos nainen olisikin naimisissa ja alkaisi toimia 

näin, hän joutuisi jättämään avioliiton.
178

 

oshipolopolo, [substantiiviluokka 7, prefiksi oshi-] 

‘lutka’ 

Tämä on julkisen puheen ulkopuolella käytetty haukkumasana naimisissa 

olevasta naisesta, jolla on avioliiton ulkopuolinen seksikumppani.
179

  

onghundju, [substantiiviluokka 9, prefiksi oN-] 

‘naimaton aikuinen nainen, ikäneito’ 

Tämä sana tulee luultavasti verbistä -kundjula ‘mennä ohi’. KN1 selitti näin: 

”Voidaan sanoa, että ihminen on mennyt ohi, hän on nyt aikuinen, hän on 

ohittanut tyttöiän, hän on ohittanut lapsuuden. Siitä uskon tulevan sanan 

onghundju. Ihminen on mennyt ohi, niin, ohittanut, kasvanut, ohittanut 

vaikkapa ne jutut mitkä hänen oli määrä tehdä. Tätä merkitsee 

okukundjula.”
180

 

omupombolume, [substantiiviluokka 1, prefiksi omu-] 

‘leskeksi jäänyt tai eronnut mies’ 

exungulume, [substantiiviluokka 5, prefiksi e-] 

‘naimaton aikuinen mies, vanhapoika’ 

-hombola, [verbi] 

‘mennä naimisiin’ 

-hombolwa [verbin johdettu passiivimuoto] ‘(naisesta:) mennä naimisiin’ 

-hombolafana [verbin johdettu resiprookkimuoto] ‘mennä naimisiin 

keskenään’ 

-henga, [verbi] 

‘erota puolisostaan’ 

Naisen ei katsota voivan erota miehestään, vaikka tämä kulkisi vieraissa. Jos 

nainen aikoo jättää miehensä, häneltä kysytään ihmetellen miksi hän niin 
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tekisi, miehenhän kuuluukin kulkea noin.
181

 

-hengafana [verbin johdettu resiprookkimuoto] ‘erota toisistaan’ 

-vaka, -vakafana, [verbi -vaka ‘varastaa’ ja sen resiprookkijohdannainen ‘varastaa 

toisiltaan’] 

‘harrastaa sukupuolisuhteita toisen miehen tai naisen puolison kanssa’
182

 

-kwatuwa oukodi, [passiivijohdannainen verbistä -kwata ‘ottaa kiinni’ ja 

substantiiviluokan 14 substantiivi, prefiksi ou-, oukodi ‘miehen mustasukkaisuus 

vaimostaan’
183

] 

‘(miehestä:) jäädä kiinni sukupuolisuhteesta toisen miehen vaimon kanssa’ 

Miehen jäätyä kiinni suhteesta toisen miehen vaimon kanssa hän joutuu 

maksamaan sakkoa miehelle, mitä vain tämä pyytääkään.
184

 Miehen 

maksettua naisen aviomiehelle hän palaa takaisin kotiin oman vaimonsa luo, 

joka ei saa mitään korvausta – mieshän palasi kotiin. Vaimo vihoittelee 

toiselle naiselle, vaikka mies on se joka teki aloitteen.
185

 

-ya kondje yeumbo, [verbi -ya ‘mennä’, prepositioilmaus kondje y- ‘ulos’, 

substantiiviluokan 5 substantiivi eumbo ‘talo’] 

‘(miehestä:) harrastaa sukupuolisuhteita avioliiton ulkopuolella 

(kirjaimellisesti: käydä kodin ulkopuolella)’
186

  

Jos mies saattaa tytön okakadona raskaaksi, hänen on maksettava tytölle.
187

  

-haela, [verbi] 

‘(miehestä:) harrastaa sukupuolisuhteita avioliiton ulkopuolella’ 

Mies on tässä aktiivisessa roolissa, hän makaa naisen. 

-haelwa [verbin johdettu passiiviimuoto] 

‘(naisesta:) harrastaa sukupuolisuhteita avioliiton ulkopuolella’ 

-haelafana [verbin johdettu resiprookkimuoto] 

‘harrastaa sukupuolisuhteita avioliiton ulkopuolella toistensa kanssa’
 
 

oluhaelo [verbistä johdettu substantiiiviluokan 11 substantiivi, prefiksi olu-] 

‘haureuden harjoittaminen’
188

 

KN1 kertoi esimerkein, kuinka nuorempi sukupolvi ei enää välttämättä hyväksy 

samanlaista kohtelua avioliitossa kuin vanhempi sukupolvi. Nykyään on naisia, 
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jotka jättävät uskottoman miehensä, mutta heidän äitinsä pysyvät avioliitossa 

uskottomankin miehen kanssa, ”koska Jumala on liittänyt puolisot toisiinsa”. 

Myös naisen suku vaatii yleensä naista sinnittelemään avioliitossa.
189

 Kysyin mitä 

sanaa käytetään uskollisuudesta avioliitossa. KN1 mietti jonkin aikaa ja sanoi, että 

ehkä voitaisiin käyttää ilmausta ovadiinina ohombo yavo ‘he pitävät kiinni 

avioliitostaan’. Samaan hengenvetoon hän totesi kuitenkin, ettei nainen saa mitään 

kiitosta siitä, että hän pysyy miehensä vierellä, vaikka tämä juoksisi vieraissa aina 

kuolemaan asti. Miehen kuoltua kukaan ei puhu hänen uskottomuudestaan, vaikka 

kaikki tietäisivät siitä. Naisilla ei ole juuri mitään oikeuksia avioliitossa. Jos hän 

hakee oikeutta, häntä syytetään avioliiton rikkomisesta. KN1 toteaa, että 

mielenrauhan etsiminen olisi kuitenkin tärkeää.
190

 

4.2.3 Lucazi 

Lucazinkielisessä raamatunkäännöstiimissä työskentelee kolme päätoimista 

kääntäjää, jotka puhuvat äidinkielenään lucazin läheisiä kielivariantteja. Kääntäjät 

ovat yli 50-vuotiaita miehiä, eri kirkkojen jäseniä ja työntekijöitä. 

Lucazinkielisestä perhesuhteiden terminologiasta haastattelin 53-vuotiasta miestä 

(LM1), joka on Adventistikirkon jäsen. Hänen murteensa on nyemba. Puhuimme 

haastattelussa  portugalia. LM1 on naimisissa ja kahdeksan lapsen isä.  

Seuraavassa tarkastelen lähinnä LM1:n selostamana tutkimukselleni 

relevanttia sanastoa. Lisäksi olen käyttänyt raamatunkäännöstyön ohessa 

kääntäjiltä keräämääni aineistoa. Merkitykseen ja käyttöön liittyvät väittämät ovat 

haastateltujen. Hakasulkeissa olevat kieliopilliset huomiot ovat minun. 

 

mwana mpwevo, [substantiiviluokka 1, prefiksi mu-] 

‘tyttö, nuori nainen’ 

Tätä sanaa käytetään yleensä naimattomasta naisesta, mutta myös lapsen 

synnyttäneitä voidaan kutsua tällä nimellä. 

mukwenze, [substantiiviluokka 1, prefiksi mu-] 

‘poika, nuori mies’ 

Tätä sanaa käytetään aktiivisessa iässä olevasta miehestä, ruumiillisesta 

kypsymisestä riippuen 16-18-vuotiaasta aina nelikymppiseen mieheen.
191
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190
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muhumbe, [substantiiviluokka 1, prefiksi mu-] 

‘tyttö, nuori nainen’  

Sanaa käytetään naimaikäisestä tytöstä, ensimmäisestä kuukautiskierrosta 

14-15-vuotiaana yli kahdenkymmenen vuoden ikään, riippumatta siitä onko 

nainen naimisissa vai ei. Kysyessäni sanaa neitsyt LM1 mietti hetken ja 

sanoi sitten ettei kielessä ole varsinaista sanaa neitsyelle, lähinnä käytetään 

vain sanaa muhumbe. Nuoren naisen koskemattomuutta on perinteisesti 

varjeltu tarkoin. Ensimmäisen kuukautiskiertonsa aikana tyttö on asunut 

isoäitinsä hoivissa ja muuttanut mahdollisimman pian miehensä luokse.
192

 

Toisissa murteissa muhumbea vastaava sana on mumbanda.
193

 

kanike, [substantiiviluokka 12, prefiksi ka-] 

‘lapsi’ 

Tätä sanaa käytetään kaikista lapsista aina siihen saakka kun he saavuttavat 

sukukypsyyden.
194

 

mpwevo, [substantiiviluokka 9, prefiksi m-] 

‘nainen, vaimo’ 

lyala, [substantiiviluokka 5, prefiksi li-] 

‘mies’ 

Mpwevo ja lyala ovat sukupuoleen viittaavia yleisnimityksiä naisesta ja 

miehestä, vaikka niitä käytetään myös puhuttaessa sen-ja-sen puolisosta. 

Näitä sanoja voidaan käyttää myös lapsen (kanike) sukupuolen 

määrittämiseksi: kanike wa mpwevo, kanike wa lyala.
195

 Miehestä ja 

naisesta käytettävä nimitys ei muutu tämän avioiduttua. Häntä voidaan 

kutsua yllä esitellyillä sanoilla mukwenze, muhumbe. Mutta kun nainen tai 

mies saa lapsen, häntä aletaan kutsua sen-ja-sen äidiksi tai sen-ja-sen isäksi: 

ina Ndala ‘Ndalan äiti’, sa Ndala ‘Ndalan isä’. Jonkun lapsen, ei välttämättä 

esikoisen, nimestä tulee tämän vanhempien nimi.
196

 Lasten nimenanto 

seuraa syntymäjärjestystä: vanhimman pojan nimi on Ndala, toiseksi 

vanhimman pojan Kambinda, kolmannen Ncamba jne. Vanhin tyttö 

puolestaan on Intumba, toinen Mutango, kolmas Kahuhu. Muitakin nimiä 

voidaan antaa elämän aikana. Esimerkiksi pojat saavat perinteisesti uuden 
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nimen ympärileikkauksen yhteydessä noin nelivuotiaina. Usein lapsesta 

tehdään jonkun sukulaisen kaima.
197

 

mukulukwenze, [substantiiviluokka 1, prefiksi mu-, -kulu ‘vanha’ ja -kwenze ‘poika’] 

‘keski-ikäinen mies’ 

Mies siirtyy nuoruudesta, jossa häntä aina nelikymppiseksi on voitu kutsua 

nimityksellä mukwenze tähän aikuisuuden vaiheeseen, jossa siirrytään pikku 

hiljaa kohti vanhuutta (civenzi).
198

 

cindama, [substantiiviluokka 7, prefiksi ci-] 

‘huora, naimaton nainen joka makaa miesten kanssa’ 

Mies voi antaa jotain maksuksi naisen palveluksista. Miehellä on 

mahdollisuus ottaa myös useita vaimoja itselleen, mutta cindama viittaa 

naiseen, jonka kanssa miehellä ei ole laillista suhdetta.
199

 

-enda vundama, [verbi -enda ‘kulkea’ ja abstrakti johdannainen yllä olevasta sanasta, 

substantiiviluokka 14, prefiksi vu-] 

‘olla sukupuolisuhteessa muun kuin oman puolison kanssa’ 

-(li)sana, [verbi, resiprookkisuutta ilmaiseva refleksiiviprefiksi li-] 

‘olla sukupuolisuhteessa muun kuin oman puolison kanssa’ 

Kun miehellä on suhde toiseen naiseen, hän varastaa naisen puolisolta. 

Avioliiton ulkopuolisessa suhteessa oleva nainenkin varastaa mieheltään. 

Jos vaimo saa tietääkin miehensä uskottomuudesta, hänellä ei ole lupaa 

nostaa siitä meteliä. Toiset naiset eivät edes välitä, vaan ajattelevat että 

antaa miehen tehdä mitä tekee.
200

 

vupangala, [abstrakti käsite substantiiviluokassa 14, prefiksi vu-] 

‘sopimaton sukupuolikäyttäytyminen’ 

lipangala, [agentti yllä olevasta sanajuuresta, substantiiviluokka 5, prefiksi li-] 

‘sopimattomassa sukupuolisuhteessa oleva mies tai nainen’ 

Sanat vupangala ja lipangala ovat käytössä kielen itäisissä murteissa, kun 

taas verbi -lisana on käytetympi kielen läntisissä murteissa, joita LM1:n 

murre nyemba edustaa.
201
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vukoyi, [abstrakti käsite substantiiviluokassa 14, prefiksi vu-] 

‘sopimaton sukupuolikäyttäytyminen, rakastajan aviomiehelle miehen 

maksettavaksi lankeava sakko’ 

cikoyi, [abstrakti käsite substantiiviluokassa 7, prefiksi ci-] 

‘sopimattomassa sukupuolisuhteessa oleva mies tai nainen’ 

vuhenge, [abstrakti käsite substantiiviluokassa 14, prefiksi vu-] 

‘uskottomuus, vilppi’ 

Tätä sanaa voidaan käyttää avioliiton ulkopuolisista suhteista, mutta se on 

yleisesti käytössä kaikenlaisesta vilpistä ja väärin tekemisestä, oikein 

elämisen vastakohtana.
202

 

4.2.4 Umbundu 

Haastattelin kahta umbundua puhuvaa Luandassa asuvaa raamatunkäännöstyön 

vapaaehtoista. Toinen haastateltavista, 43-vuotias nainen, opettaja, 

maallikkojohtaja ja perheenäiti (UN1) syntyi Benguelassa, muutti pienenä 

Lubangon kaupunkiin ja on nyt asunut jo parikymmentä vuotta Luandassa. UN1 

osallistui käännöskonsulttikoulutukseen ja on hyvin ylpeä angolalaisesta 

kielestään. Toinenkin haastateltavani, 57-vuotias mies, pastori ja perheenisä 

(UM2) pitää umbundun kieltä suuressa arvossa. Hän syntyi ja kasvoi Huambon 

maakunnassa, ensin pienessä kylässä, ja leikki-ikäisestä Huambon kaupungissa. 

Suurimman osan aikuisiästään hän on asunut Luandassa. UM2 työskenteli 

aiemmin umbundunkielisen Raamatun kääntäjänä. Puhuimme haastatteluissa 

lähinnä portugalia, mutta toisinaan haastateltavat selostivat asioita myös 

umbunduksi.  

Minulle selvisi vasta haastattelujen edetessä, että molemmat umbundun 

haastateltavani ovat puhuneet jo lapsuudessaan enemmän portugalia kuin 

umbundua. Vaikka tarkoitukseni oli haastatella vain äidinkielenään kyseessä 

olevia kieliä puhuvia ihmisiä, on tämä umbundun haastateltavien tilanne elävä ja 

tärkeä muistutus angolalaisesta todellisuudesta: Monet puhuvat äidinkielenään 

portugalia, vaikka vanhempien äidinkieli olisi jokin muu. Tämä juontaa juurensa 

hyvin vahvaan portugalin preferenssiin ja sen korkeaan prestiisiin. Kaikki 

koulunkäynti ja julkinen toiminta kirkkoa lukuunottamatta tapahtuu portugalin 

kielellä. Vanhemmat haluavat lastensa oppivan hyvin portugalia, koska se on tie 

menestykseen. Vielä muutama vuosikymmen sitten angolalaisten kielten 
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puhumista rajoitettiin esimerkiksi kouluissa hyvinkin rajuilla tavoilla. UM2 

muisteli, kuinka hänen lapsuudessaan portugalilaiseen kieleen ja kulttuuriin 

assimiloitumista pidettiin tavoiteltavana asiana, ja umbundua puhuvia 

halveksittiin. Portugalilaisten siirtomaaisäntien assimilaatiopolitiikka menestyi 

Angolassa valitettavan hyvin. Tämän päivän angolalaisesta eliitistä harva puhuu 

angolalaisia kieliä äidinkielenään. 

Seuraavassa esittelen haastateltaviltani (UN1 ja UM2) haastatteluissa 

kartoittamaani tutkimukselleni relevanttia umbundunkielistä sanastoa. 

Merkitykseen ja käyttöön liittyvät väittämät ovat heidän. Joitakin tietoja olen 

hakenut sanakirjasta. Hakasulkeissa olevat kieliopilliset huomiot ovat minun. 

 

omola, [substantiiviluokka 1, prefiksi omu-] 

‘lapsi’  

ufeko, [substantiiviluokka 1, prefiksi u-] 

‘tyttö, neitsyt, naimaton ja lapseton nuori nainen’ 

Tätä sanaa käytetään sukukypsästä nuoresta naisesta, joka asuu vielä 

vanhempiensa luona ja on mahdollisesti jo kihloissa mutta ei ole mennyt 

naimisiin.
203

 Jos hänellä on lapsi, tai jos muuten tiedetään hänen olleen 

miehen kanssa, ei häntä kutsuta tällä nimellä.
204

 

ukwenje, [substantiiviluokka 1, prefiksi u-] 

‘poika, naimaton nuori mies’ 

Nuoresta miehestä voidaan käyttää tätä nimitystä vaikka hänellä olisi lapsia. 

Nuoren miehen neitsyyttä ei varjella tai vahdita samalla tavalla kuin nuoren 

naisen neitsyyttä. Kuitenkin jos naimaton mies saattaa naisen raskaaksi, 

joutuu hän kantamaan vastuun ainakin lapsen elättämisestä.
205

 

ulume, [substantiiviluokka 1, prefiksi u-] 

‘mies, aviomies, miespuolinen’ 

ukãyi, [substantiiviluokka 1, prefiksi u-] 

‘nainen, vaimo, naispuolinen’ 

Sanoja ulume ja ukãyi käytetään naimisissa olevista miehistä ja naisista. 

Naimattomiakin
206

 voidaan kutsua näillä sanoilla, jos heillä on lapsia. 
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Molempia sanoja käytetään myös sukupuolta ilmaisevana attribuutteina 

esimerkiksi sanalle omola ‘lapsi’. 

ondona, [substantiiviluokka 9, prefiksi oN-. Tämä on lainasana portugalin sanasta 

dona ‘rouva’.] 

‘nainen, perheenäiti, rouva’ 

Naimisissa olevat naiset tai lapsen saaneet naimattomat naiset saavat tämän 

nimen.
207

  

mayi tai ina, [substantiiviluokka 1A, ei prefiksiä] 

‘äiti’ 

tate tai papai tai isya, [substantiiviluokka 1A, ei prefiksiä] 

‘isä’ 

[Umbundussa on ennen käytetty eri sanoja minun/meidän, sinun/teidän ja 

hänen/heidän äidistä ja isästä. Nykyään tämä ero on hälvennyt, mutta eri 

sanat ovat vielä käytössä vaikkakin laajennetussa merkityksessä, lähes 

synonyymeinä. Lisäksi umbundun sanastoon on tullut portugalin lainoja 

myös tähän semanttiseen kenttään (vertaa portugalin pai ‘isä’.)] Äitiä ja isää 

merkitseviä sanoja käytetään kunnioittavana nimityksenä kenestä tahansa 

aikuisesta ihmisestä. Näitä sanoja käytetään myös kutsumanimenä lapsen 

nimeen liitettynä: ‘sen-ja-sen äiti’. 

ocipwepwe, [substantiiviluokka 7, pejoratiivinen prefiksi oci-.] 

‘huora, lutka’ 

Tämä on hyvin vahvasti värittynyt pejoratiivinen sana, jota haastateltava 

nainen UN1 ei ollut tohtia lausua.
208

 

upwepwe, [abstrakti johdannainen substantiiviluokassa 14, prefiksi u-.] 

‘huoruus’ 

UN1 kertoi kuulleensa ihmisten moittivan tämän termin käyttöä Raamatussa 

aviorikoksen tekemisen vastineena – kyseessähän on paljon pahempi asia, 

koska tämä on toistuvaa useiden kumppaneiden kanssa tapahtuvaa 

huoraamista.
209

 Naisen avioliiton ulkopuolella harjoittama sukupuolielämä 

on suuri häpeä hänen aviomiehelleen.
210

 

                                                                                                                                      
tarkoittaa sukupuoliyhteyttä miehen kanssa. Siitä alkaa perinteisesti avioliitto. Yleensä tässä 

vaiheessa on suoritettu kihlaus. 
207
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208
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-linga upwepwe, [verbi -linga ‘tehdä’ ja abstrakti johdannainen substantiiviluokassa 14, 

prefiksi u-.] 

‘(naisesta:) harjoittaa huoruutta’ 

Tätä ilmaisua käytetään sekä itsenäisestä seksipalveluja tarjoavasta naisesta 

että harvinaisemmassa tapauksessa naimisissa olevan naisen 

uskottomuudesta. Naisen oltua uskoton miehelleen miehen osaksi lankeaa 

valtava häpeä, joka pakottaa miehen yleensä eroamaan vaimostaan ja 

avioitumaan toisen naisen kanssa. Jos vaimon laittomasta suhteesta ei synny 

lasta, aviomies saattaa hyväksyä vaimonsa takaisin tämän rakastajan 

maksettua sovitun maksun.
211

 

-enda koluvale, [verbi -enda ‘mennä’ ja lokatiiviprefiksillä ku- varustettu 

substantiiviluokan 11 substantiivi oluvale ‘moniavioisuus’, jossa prefiksi olu-.] 

‘(miehestä:) olla moniavioinen’ 

Kysyessäni miehen makuista avioliiton ulkopuolella molemmat 

haastateltavat tarjosivat ensin sanaa oluvale. Se kuvaa sitä, että mies ottaa 

toisen naisen lailliseksi
212

 vaimokseen ja ottaa vastuun hänestä ja heidän 

yhteisistä lapsistaan.
213

 

-linga uvasi, [verbi -linga ‘tehdä’ ja abstrakti substantiivi substantiiviluokassa 14, 

prefiksi u-.] 

‘(miehestä:) harrastaa kiellettyjä sukupuolisuhteita’ 

-linga ukahonga, [verbi -linga ‘tehdä’ ja abstrakti substantiivi substantiiviluokassa 14, 

prefiksi u-.] 

‘(miehestä:) harrastaa kiellettyjä sukupuolisuhteita’ 

UN1:n mukaan sekä uvasin että ukahongan subjektina voi olla vain mies. 

Uvasi on satunnaisempaa vieraissa käyntiä kuin ukahonga.
214

 Molemmissa 

tapauksissa mies voi palata vaimonsa luo ilman mitään ongelmaa, vaikka 

olisi saanut lapsia avioliiton ulkopuolella.
215

  

-lweya, [verbi] 

‘hairahtua’ 

Tällä termillä kuvataan kaikkea epäsopivaa seksuaalista käytöstä.
216

  

                                                 
211

 UN1 95-126 
212

 Käytän tässä sanaa ’laillinen’ portugalinkielinen sanan oficial vastineena. Angolan lainsäädäntö 

ei hyväksy moniavioisuutta, joten laillisuus ei ulotu maan viralliseen lainsäädäntöön. Käytännössä 

moniavioisuus on melko yleistä. 
213

 UN1 74-75, UM2 80, 91-92 
214

 UN1 83-89 
215

 UN1 127-136 
216

 UM2 82-84, 100 
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4.3 Sanoja bĕtûlâ, zānâ ja nāʾap sisältävien metaforien 
käännökset angolalaisille kielille 

Käyn läpi tässä luvussa sitä, miten kyseessä olevia metaforia on käännetty 

kwanyaman-, lucazin- ja umbundunkielisiä raamatunkäännöksissä. Käytän 

lähteenäni paitsi raamatunkäännöksiä, myös kielten puhujien haastatteluissa 

antamia kommentteja käännöksistä. Jo aiemmin esiteltyjen haastateltujen lisäksi 

sain arvokkaita kommentteja toiselta lucazimieheltä (LM2), joka on kokenut 

pastori ja yhteiskunta-aktiivi ja raamatunkääntäjä. Annan esimerkeissä VT33 

käännöksen sekä kirjaimelliset käännökset kustakin kielestä vertailun 

helpottamiseksi. 

4.3.1 bĕtûlâ-metaforien käännökset 

Kwanyamankielisessä Raamatussa (KWA) ilmaus bĕtûlât yiśrāʾel on käännetty 

jakeissa Jer. 18:13 ja Jer. 31:4,21 sananmukaisesti mutta tulokielen rakennetta 

seuraten: ‘okakadona Israel’ (Israel-neito). Jeremian luvun 31 kohdissa Israel-

neitoa puhutellaan, mutta kwanyamankielisessä käännöksessä tämä ei näy. 

Tavallisesti kwanyaman kielessä vokatiivimuotoisesta substantiivista jätetään pois 

alkuvokaali o-, mutta tässä tuo alkuvokaali on mukana. Jakeessa Aam. 5:2 

kwanyamankielinen käännös on seurannut lähtökielen rakennetta, eli heprean 

genetiivirakenteen appositionaalinen luonne on sivuutettu: ‘okakadona kaIsrael’ 

(Israelin neito). Rakennetta okakadona ka- käytetään yleensä puhuttaessa jonkun 

tyttöystävästä tai kihlatusta.  

Lucazinkielisessä Raamatussa (LUC) metafora bĕtûlât yiśrāʾel on käännetty 

kaikissa kohdissa (Jer. 18:13; Jer. 31:4,21 ja Aam. 5:2) sananmukaisesti ja 

lähtökielen rakennetta seuraten: ‘muana mpuevo ua  Isaleli’ (Israelin tytär). 

Lucazinkielisessä ilmauksessa ‘muana mpuevo’ (tyttö, tytär, kirjaimellisesti: 

naislapsi) on kaksi osaa: muana (lapsi) ja mpuevo (nainen). Jeremian luvun 31 

kohdissa, joissa Israel-neitoa puhutellaan, on lucazinkielisessä käännöksessä 

mukana vokatiivin tunnus a.  

Umbundunkielisessä Raamatussa (UMB) hepreankielinen ilmaus bĕtûlât 

yiśrāʾel on käännetty jakeissa Jer. 18:13 ja Aam. 5:2 sananmukaisesti mutta 

tulokielen rakennetta käyttäen: ‘ufeko Isareli’ (Israel-neito). Jakeissa Jer. 31:4,21 

käytetään umbundunkielisessä käännöksessä lucazin tavoin kaksiosaista ilmaisua 

‘amõla ukãi’ (tytär, kirjaimellisesti: naislapsi): ‘amõla a Isareli ukãi’ (Israelin 

tyttölapsi). Näissä kohdissa on myös mukana umbundun vokatiivin tunnus a- .  
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Taulukko 10. Ilmauksen bĕtûlât yiśrāʾel kääntäminen 

angolalaisille bantukielille 

K
Ä

Ä
N

N
Ö

S
 

SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

KWA x x    

LUC x     

UMB x x    

 

Ilmaus bĕtûlat bât X  (jossa X on ṣîdōn, ṣiyyôn, bābēl, ʿammî,  yiśrāʾel) 

profeettatekstien kohdissa Jes. 23:12 (Sidon), Jes. 37:22 (Siion), Jes. 47:1 

(Babylon), Jer. 14:17 (minun kansani) ja Jer. 46:11 (Egypti) on käännetty 

kwanyaman kielelle sanasanaisesti ja osin tulokielen rakenteen mukaisesti. 

Kwanyamankielisessä Raamatussa rakenteita on useita, mikä viittaa tässä 

tapauksessa siihen, että luontevaa selkeästi muita parempaa ilmaisua ei ole 

löytynyt, tai on haluttu seurata tarkasti lähtötekstin rakennetta. Parissa kohdassa 

sana ‘okakadona’ (tyttö, neito) on toistettu, jolloin sen voidaan ajatella olevan 

yhden kerran merkityksessä ‘neito’ tai ‘neitsyt’, ja toisen kerran osana ilmaisua 

‘omona okakadona’ (tytär, kirjaimellisesti: tyttölapsi). Kaksinkertaisesta 

appositiosta toinen osa on ilmaistu kwanyamalle luontevalla, ja toinen varsin 

vieraalla tavalla. Sanojen järjestys ja pilkutus vaihtelee: ‘okakadona, omona 

okakadona kaX’ (neito, X:n tytär) tai ‘okakadona, omona waX’ (neito, X:n lapsi) 

tai ‘okakadona omona waX’ (neito X:n lapsi). Yhden kerran 

kwanyamakäännöksessä on täysin tulokielenmukainen rakenne: ‘okakadona, 

omona okakadona Babilon’ (neito, Babylon-tytär).  

Lucazinkielisessä käännöksessä ainoa vaihtelu on tyttöä merkitsevässä 

sanassa: ‘muana ua mpuevo’ tai ‘muana mpuevo’. Molemmat näistä järjestyvät 

possessiiviprefiksillä kaupungin tai kansan nimen kanssa: ‘muana ua mpuevo ua 

X’ (X:n tytär). Käännös on identtinen  ilmauksen bĕtûlât yiśrāʾel lucazinkielisen 

käännöksen kanssa. Kohdassa Jes. 23:12 lucazinkielinen käännös lisää 

ilmaukselle ‘Ove muana ua mpuevo ua Sindone’ (Sinä Sidonin tytär) määrittävän 

lauseen ‘kanda u limona na yala’ (ennen kuin olet tavannut miestä). Kysyin 

lucazin puhujalta tämän lisämäärityksen tarpeellisuudesta, ja hän oli sitä mieltä, 
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että tässä kohdassa on paikallaan korostaa sitä, että tyttö ei ollut naimisissa. Hän 

on erittäin haavoittuvaisessa tilassa, koska hän ei ole naimisissa. 

Naimattomuudestaan johtuen hänellä ei ole minne mennä sen kärsimyksen 

uhatessa, jota hänelle luvataan tässä oraakkelissa.
217

 

Umbundunkielisissä ilmauksen bĕtûlat bât X  käännöksissä esiintyy 

vaihtelua lähinnä sanajärjestyksessä. Ilmaukset ‘Ofeko, amõla a X’ (Neiti, X:n 

lapsi) ja ‘Amõla X ufeko’ (Tytär neiti X) ovat vokatiiveja, joissa alkuvokaali 

muuttuu vokatiivin prefiksin a- vuoksi. Jälkimmäinen käännös seuraa tulokielen 

rakennetta. Muut käännökset seuraavat lähtökielen rakennetta. ‘Omõla a X ukãi’ 

(X:n tytär) on kielen rakenteen mukainen, vaikka antaakin eri merkityksen kuin 

lähtökieli. Sen sijaan ilmaisun bĕtûlat bât ʿammî  ‘neitsyt tytär kansani
218

’ 

käännöksessä ‘Omõla omanu vange ukãi’ (kirjaimellisesti: Lapsi ihmiset minun 

nainen) on umbundun kielen kannalta mahdoton rakenne. Haastateltavani UN1, 

joka lukee umbundua erinomaisesti, oli todella vaikeaa saada selkoa tästä jakeesta 

(Jer. 14:17), koska yksikölliset ja monikolliset sanat kongruoivat päinvastoin kuin 

olisi odottanut. Lisähaasteen tämän muutenkin monimutkaisen rakenteen 

kääntämiseen tuo se, että umbundun monikollinen sana ‘omanu’ tarkoittaa sekä 

kansaa että ihmisiä.  

Taulukko 11. Ilmauksen bĕtûlât bât  X  kääntäminen angolalaisille 

bantukielille 

K
Ä

Ä
N

N
Ö

S
 

SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

KWA x x    

LUC x     

UMB x x    

Tässä alaluvussa käsiteltyjen metaforien kääntäminen sanasanaisesti ja vielä 

lähtökielen rakennetta seuraten tekee käännöksestä hankalan luettavan. Kaikki 

haastateltavani, jotka lukivat näitä käännöksiä, tulkitsivat ensin rakenteen ”tyttö + 

possessiiviprefiksi + kaupungin nimi” niin, että tyttö on kotoisin mainitusta 

kaupungista. Esimerkiksi lucazin- ja umbundunkieliset käännökset kääntävät 
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 LM2 36-44. 
218

 Tämä on oma kirjaimellinen käännökseni hepreasta. 
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kohdat Jer. 31:4 ja Jes. 23:12 ‘muana ua mpuevo ua Isareli’ (Israelin tyttö) ja 

‘Ofeko, amõla a Sidono’ (neiti, Sidonin tyttö). Haastateltavani kommentoivat 

näitä käännöksiä perehtymättä tekstiin etukäteen: ”Tyttö on kotoisin Israelista. 

Hän tuntee sen kaupungin erinomaisesti.”
219

 Toinen lukija kommentoi: ”Sidon on 

luullakseni kaupungin, ei tytön isän nimi. Tyttö tulee tuosta kaupungista.”
220

  

Kuten yllä olevista esimerkeistä näkee, tarkastelemani angolalaisten kielten 

käännökset eivät tue metaforisen personifioinnin ymmärtämistä. Mutta kun 

metafora ”kaupunki on nuori neito” sitten löysi tiensä haastateltavieni mieliin, se 

tuntui toimivan erinomaisesti. He kommentoivat käännöksiä muun muassa näin: 

”Neito on kaunis, ja saa siksi kantaa kaupungin nimeä.”
221

 ”Sidonin tytölle 

sanotaan: ‘Nouse! Etsi turvapaikkaa, koska sinulla ei ole minne mennä, kun et ole 

naimisissa.’ Tässä puhutaan nyt kaupungista, vaikka tytöstä puhutaankin.” 
222

 

Naimattoman neidon haavoittuvuus ja hänen tarvitsemansa turva on jaettua 

maaperää Vanhan testamentin tekstien maailman ja angolalaisen maailman välillä. 

Puhe neidosta kuvaa nimenomaan yhtäältä turvattomuutta ja toisaalta turvan 

tarvetta ja sen taetta isältä tai Jumalalta.  

4.3.2 zānâ-metaforien käännökset 

Kaikkien kolmen angolalaisen kielen käännökset ovat melko sanasanaisia, kuten 

tämän luvun ensimmäisestä alaluvusta jo kävi ilmi. zānâ-verbin muotoja ja 

johdannaisia sisältävien metaforien käännöksissä käytetään melko 

johdonmukaisesti kussakin kielessä tiettyjä vakiintuneita käännösvastineita. 

Poikkeuksiakin on. Vähiten vaihtelua tämän sanaston suhteen on lucazinkielisessä 

raamatunkäännöksessä (LUC). zānâ-verbin muodot ja johdannaiset on käännetty 

aina joko sanoilla ‘cikoyi’ (huora), ‘vukoyi’ (huoruus), ‘-linga vukoyi’ (tehdä 

huorin) tai ‘vupangala’ (huoruus) ja ‘-linga vupangala’ (tehdä huorin). Sanaa 

‘vupangala’ on käytetty hieman sanoja ‘cikoyi’ ja ‘vukoyi’ vähemmän sanajuuren 

znh vastineena. Jo sanaston vähyydestä voi nähdä, että metaforien käännös on 

hyvin sanasanaista. 

Umbundunkielisessä raamatunkäännöksessä sanajuuren znh 

käännösvastineet ovat ‘ukahonga’ (huoruus), ‘ukuokahonga’ (huora), ‘-linga 

ukahonga’ (tehdä huorin) ja ‘-limba kukahonga’ (heittäytyä huoruuteen) sekä 
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 LM2 3-7. 
220

 UN1 146-155. 
221

 LM2 15. 
222

 LM2 26-32. 
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‘ocipuepue’ (huora), ‘upuepue’ (huoruus), ‘-limba kupuepue’ (heittäytyä 

huoruuteen) ja kohdissa Jes. 23:17 ja Jer. 2:20  similenä ‘-kala ndocipuepue,  

-pekela ndocipuepue’ (olla/maata kuin huora). Näiden lisäksi on käytetty muita 

ilmaisuja yksittäisiä kertoja. Sana ‘ukahokolo’ esiintyy yhden kerran kohdassa 

Jes. 1:21. Tätä sanaa ei parhaillaan uutta umbundun raamatunkäännöstä laativien 

kääntäjien mukaan tunneta nykykielessä, mutta se voidaan kontekstin perusteella 

ymmärtää huoruudeksi.
223

 Hoosean kohdassa Hoos. 4:11 monikollista heprean 

substantiivia zĕnût vastaa umbundun ‘oloñeyi vivi’ (paha seksuaalinen himo)
224

. 

Toinen heprean substantiivin zĕnût esiintymä on Hesekielin kirjassa jakeessa Hes. 

43:9. Tässä jakeessa heprean sanaa vastaa umbundunkielisessä käännöksessä 

‘efendelo lioviteka’ (epäjumalien palvonta). RSV, joka ilmestyi 1952, käyttää 

tässä kohdassa sanaa ‘idolatry’ (epäjumalien palvonta), ja Hoosean kohdassa 

sanaa ‘harlotry’. Vuoden 1901 American Standard Version -laitoksessa ja 

aiemmissa Kuningas Jaakon Raamatun versioissa näissä kahdessa kohdassa on 

sana ‘whoredom’ (huoruus). 

Myös umbundunkielisestä käännöksestä voidaan todeta, että se on hyvin 

sanasanaista. Vain kahdessa kohdassa hepreankielisen tekstin metafora on 

muokattu vertaukseksi, ja yhdessä sanajuuren znh metaforisessa esiintymässä  

profeettakirjallisuudessa on selitetty metaforan merkitys ‘epäjumalien palvonta’. 

Muuten znh-metaforien käännös on sanasanaista hepreaan nähden.
225

 

Kwanyamankielisessä raamatunkäännöksessä suurin esiintymä heprean 

zānân käännösvastineista oli taivutusmuotoja verbistä ‘-haelwa’ (naisesta: olla 

sukupuolisuhteessa avioliiton ulkopuolella, tulla maatuksi), joka on 

passiivimuotoinen verbi. Sen aktiivimuoto ‘-haela’ esiintyy kwanyamankielisessä 

käännöksessä myös muutaman kerran, samoin kuin tästä verbistä johdettu 

substantiivi ‘oluhaelo’ (huoruus). Sana ‘ombwada’ (huora) esiintyy usein, ja 

kohdassa Jes. 1:21 tästä substantiiviluokan 7 substantiiviprefiksillä oshi- johdettu 

‘oshimbwada’ (kaupungista: huora), joka kongruoi substantiiviluokkaan 7 

kuuluvan sanan ‘oshilando’ (kaupunki) kanssa. Harvemmin on käytetty 

sanajuuren znh käännösvastineina sanoja ‘oshixwanga’ (huora), ‘okahalu’ (himo), 

‘oipala’ (irstaus), ‘ohole yoipala’ (irstaus), ‘ouhalu’ (himo), ‘oukumbu’ (huoruus), 

                                                 
223

 Kääntäjät ovatkin laittaneet itselleen alaviitteen tuohon jakeeseen: ”Ukahokolo ocipuepue.” 

(Ukahokolo on huoruutta.) 
224

 Daniel 2002, 612. 
225

 On mahdollista, että myös mainituissa hepreankieliseen tekstiin nähden merkityslähtöistä 

käännösstrategiaa toteuttavissa kohdissa on seurattu jotain muunkielistä käännöstä sanatarkasti. 
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‘-nangala na’ (maata jonkun kanssa) sekä ‘-teya ohombo’ (rikkoa avio). 

Kwanyamankielisessä käännöksessä znh-metaforia ei ole selitetty tai muokattu 

vertaukseksi, vaan käännös on kaiken kaikkiaan hyvin sanasanaista. 

Jes. 1:21a 

ָמָנֵ֑ה   א  ה ִקְרָיַ֖ה נֶּ ה ְלזֹוָנָ֔ יָכ֙ה ָהְיָת   א 

Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! VT33 

Woo, oshilando oshidiinini osha ninga ngahelipi oshimbwada! KWA 

Voi, miten uskollisesta kaupungista tuli huora(kaupunki)!  

Imbo lia kolelelue hailio lie yukile esunga lia pongolokela ndati kukahokolo? UMB 

Miten kaupunki, johon turvattiin ja joka oli täynnä totuutta muuntui 

huoraksi? 

Vatindzo limbo lize lia vucili lia himpuka cikoyi. LUC 

Miten se totuuden kaupunki muuntui huoraksi? 

 Kwanyaman käännöksessä on mielenkiintoinen sana ‘oshimbwada’. Se on johdos 

sanasta ‘ombwada’ (huora). Kun substantiiviluokkaan 7 (prefiksi oshi-) 

kuuluvasta sanasta ‘oshilando’ (kaupunki) on haluttu puhua huorana, on 

substantiiviluokkaan 9 (prefiksi oN-) kuuluva sana ombwada siirretty samaan 

substantiiviluokkaan mihin sana oshilando (kaupunki) kuuluu. Prefiksi oN- on 

korvattu prefiksillä oshi-, ja näin on saatu sana ‘oshimbwada’, mikä ymmärretään 

sanan ‘oshilando’ yhteydessä appositionaalisena määreenä huora-. ‘Oshilando 

oshimbwada’ (huorakaupunki) esiintyy kohdan Jes. 1:21 käännöksessä, vaikkakin 

elliptisenä. Kysyin kwanyaman puhujalta, mitä tämä tarkoittaa. Hän sanoi sen 

tarkoittavan sitä, että kaupungissa harjoitetaan huoruutta: monet sen asukkaat - 

joskaan eivät kaikki - harjoittavat luvatonta sukupuolielämää. 
226

 

Siinä missä kwanyamakäännös on käyttänyt verbiä ‘-ninga’ (tehdä, tulla 

joksikin), umbundu- ja lucazikäännökset ovat käyttäneet verbejä ‘-pongoloka’ ja 

‘-himpuka’ (muuttua jstk jkskn muuksi). Kaupungin aiempaa tilaa on kuvattu 

kwanyamassa ilmauksella ‘oshilando oshidiinini’ (uskollinen kaupunki). Sana 

oshidiinini tulee verbistä -diinina ‘pysyä uskollisena’. Umbundunkielisessä 

käännöksessä käytetään passiivimuotoa verbistä ‘-kolelela’ (turvautua). 

Kaupungista sanotaan UMB:ssa ‘Imbo lia kolelelue’ (Kaupunki, johon on 

turvattu). Kaupungilla on toinenkin määre heti perään umbundunkielisessä 

käännöksessä: ‘lie yukile esunga’ (joka on täynnä totuutta/oikeutta). 

Lucazikäännöksessä kaupunkiin viitataan määreillä ‘lize lia vucili’ (se 

totuudellinen). 

                                                 
226

 KN1 268-275. 
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Metaforan ymmärrettävyydestä käännöksessä kommentoi lucazia 

äidinkielenään puhuva mies, että tässä huoruus viittaa hengelliseen haureuteen, 

toisten jumalien perässä juoksemiseen.
227

 

Tarkastelen seuraavaksi kohdan Jes. 23:17b käännöksiä.  

Jes. 23:17b 

ה׃ י ָהֲאָדָמַֽׁ ִ֥ ל־ְפנ  ץ ע  רֶּ ֹות ָהָאַ֖ ְמְלכִ֥ ת־ָכל־מ  ה אֶּ ְנָתָ֛ ָנֵ֑ה ְוָזַֽׁ ְתנ  ה ְלאֶּ  ְוָשָבַ֖

se pääsee jälleen portonpalkoilleen ja tekee huorin kaikkien maan valtakuntain 

kanssa, mitä maan päällä on. VT33 

ndele tashi ka alukila ondjabi yoluhaelo, ndele tashi kala nokuhaelafana 

nomauhamba aeshe aa e li kombada yedu. KWA 

ja se palaa haureuden palkoille ja se harjoittaa haureutta kaikkien 

valtakuntien kanssa, joita on maan päällä. 

kwenje Turo o fetika vali oku limuisa, o kala ndocipuepue kolofeka viosi vi kasi kilu 

lieve. UMB 

ja Tyros alkaa taas näyttäytyä, se on kuin huora kaikille valtakunnille jotka 

ovat maan päällä. 

kaha a ka hilukila fueto yeni, kaha a ka linga vukoyi na mavuangana ose a mavu 

hose helu lia mavu. LUC 

ja hän palaa palkkansa ääreen, ja hän harjoittaa haureutta kaikkien 

valtakuntien kanssa koko maassa maan päällä. 

KWA käyttää verbeissä substantiiviluokan 7 subjektiliitteitä shi- viittaamassa 

kyseisen substantiiviluokan sanaan  oshilando (kaupunki), jota ei kuitenkaan ole 

mainittu tässä tekstijaksossa. Edellä on mainittu vain kaupungin nimi Tirus. Olisi 

mielenkiintoista tutkia, miten tässä kielessä käytetään prefiksejä kaupungin tai 

kansan personifioinnin kanssa. Perinteisissä kwanyamasaduissa eläinten 

personifiointi tapahtuu pudottamalla substantiivin alkuvokaali pois ja siirtämällä 

näin sana alkuperäisestä substantiiviluokastaan (mikä tahansa se onkaan) 

luokkaan 1A, jossa etuliitteet ovat samat kuin yleensä ihmistä kuvaavilla sanoilla 

substantiiviluokassa 1.
228

 

UMB kääntää metaforan simileksi vertailua merkitsevällä etuliitteellä nd- 

sanassa ‘ndocipuepue’ (niin kuin huora). Tämä on yksi harvoista kohdista, joissa 

UMB kääntää metaforisen ilmauksen merkityslähtöisesti. Luutavasti selitys on 

siinä, että välittäjäkielisen käännöksen merkityslähtöinen käännös on käännetty 

sanasanaisesti umbunduun.
229

 

                                                 
227

 LM1 249-256. 
228

 Halme 2004, 30. 
229

 Merkityslähtöisen käännöksen sanasanainen kääntäminen ei ole merkityslähtöistä kääntämistä. 

Tässä tutkielmassa olen kuitenkin verrannut kaikkia käännöksiä hepreankieliseen lähtötekstiin 

kahdesta syystä: herpeankielinen teksti on kaikkien tässä tutkielmassa käsiteltävien käännösten 

taustalla jollain tasolla, ja minulla ei ole tarpeeksi tietoa kyseessä olevista käännöksistä voidakseni 

sanoa, mitkä olivat kunkin käännöksen konkreettisina lähtöteksteinä. 
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Umbundua puhuva nainen kommentoi kyseessä olevaa tekstiä ja huoraa 

siinä: ”Huora luo mielikuvan näkyvästä naisesta, sellaisesta joka kaunistautuu ja 

pyrkii pääsemään esiin, kaikkien nähtäväksi. Mikä mahtaa olla viesti kaupungin 

kohdalla? Että se nousee jalustalle kuuluisan naisen tavoin?”
230

  Tämä saattaa 

liittyä siihen, että umbundunkielisessä käännöksessä on verbi ‘okulimuisa’ 

(esittäytyä).
231

 Lucazin puhuja puolestaan toteaa tästä tekstistä: ”Uudessa 

käännöksessä pitäisi kyllä selittää, mitä tämä huoruus Tyroksen kohdalla 

tarkoittaa. Jokin muu sana pitää saada, koska tästä ei lukija ymmärrä mitä Tyros 

oikein tekee.”
232

 Sama puhuja oli juuri lukenut Jerusalemia koskevan kohdan, 

missä käytettiin myös huoraamismetaforaa, mutta Jerusalemin kohdalla 

uskottomuuden kuvaannollinen merkitys oli paljon helpompi tavoittaa. 

Jeremian kolmannen luvun ensimmäisen jakeen lopusta on mielenkiintoisia 

käännöksiä myös angolalaisilla kielillä. Tarkastelen niitä seuraavaksi.  

Jer. 3:1c 

ה׃  י ְנֻאם־ְיהָֹוַֽׁ ַ֖ ל  ֹוב א  ים ְושִ֥ ִבָ֔ ים ר  ִע  ְת ָזִני֙ת  ר    ְוא ֵ֗

Mutta sinä olet harjoittanut haureutta monen ystävän kanssa, ja sinäkö saisit palata 

minun luokseni! sanoo Herra. VT33 

Ndele oove, nande wa haelwa kookaume voye vahapu, alukila kwaame, Omwene 

osho ta ti! KWA 

Mutta sinä, vaikka sinua on maattu monien ystäviesi toimesta, tule takaisin 

luokseni, Herra sanoo niin! 

Ove wa linga ukahonga lolombaisi via lua, haimo o tiukila kokuange? Oco ca pula 

Yehova.UMB 

Sinä olet harjoittanut haureutta monien avionrikkojien kanssa, ja sittenkö 

palaat luokseni? Näin kysyy Jehova. 

Vunoni ove u na lingi vukoyi na mapangala va vengi; Hanga hiluka naua kuli ange, 

ngueni Yehova. LUC 

Mutta sinä olet harjoittanut haureutta monien rakastajien kanssa; Silti palaa 

nyt minun luokseni, sanoo Jehova. 

Sekä KWA että LUC käyttävät jakeen lopussa käskyä: ‘alukila kwaame’ ja 

‘hiluka naua kuli ange’ (tule takaisin luokseni). Hepreankielinen teksti ei 

morfologiansa puolesta ole merkitykseltään yksiselitteinen, mutta tekstin 

välittömän kontekstin perusteella näyttäisi siltä, että YHWH ei ole valmis 

ottamaan luopiota vastaan. Kuningas Jaakon käännökselle perustuva vuoden 1901 

American Standard Version sanoo: ‘But thou hast played the harlot with many 

                                                 
230

 UN1 232-236. 
231

 UN1 ehdottaa pientä muutosta virkkeen syntaksissa merkityksen valaisemiseksi: jos verbiä 

’oku limuisa’ seuraa välittömästi ’ndocipuepue’, siitä tulee ymmärrettävämpi. UN1 295-296. 

Uuden umbundunkielisen raamatunkäännöksen kääntäjät ehdottavat käännöstä ’otiukila vali 

kupuepue’ (hän palaa taas huoruuden harjoittamiseen). 
232

 LM1 263-275. 
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lovers; yet return again to me, sayeth Jehovah.’ Tässä Herran viimeinen sana on 

käsky palata. Tätä ovat seuranneet KWA ja LUC, mutta ei UMB. 

KWA käyttää tässä kohdassa passiivimuotoista verbiä ‘wa haelwa’ (sinut on 

maattu), mikä viittaa haastateltavani mukaan siihen, että puhuteltava on 

naispuolinen. Mies makaa naisen, mies on se aktiivinen osapuoli. Verbi ‘-haela’ ja 

sen johdannaiset viittaavat luvattomaan sukupuoliseen kanssakäymiseen. 

Umbundua puhuva kommentoija pohti ääneen merkitykseltään hämäräksi jäävää 

haureuden harjoittamista tässä ja ehdotti vaihtoehtoiseksi käännökseksi ‘Ove he 

walandula ovina viñi ocukila vali kokwange?’ (Sinä, joka olet juossut 

kaikenlaisten asioiden perässä, vieläkö palaisit luokseni?)
233

 

Kwanyamaa äidinkielenään puhuva nainen herätti kysymyksen siitä, onko 

uskottomuusmetafora tarpeeksi voimakas Jumalan ja ihmisten välisen suhteen 

kuvaamiseen. Hänen mielestään uskollisuutta avioliitossa ei juurikaan arvosteta. 

Ihmiset eivät myöskään hae satunnaisista rakkaussuhteista sitä, mitä he hakevat 

epäjumalilta. Epäjumalien puoleen käännytään silloin, kun oikeasti toivotaan 

heiltä saatavan jotain apua.
234

  

Näiden kolmen kielen znh-käännökset voidaan koota yhteen taulukkoon 

kuvaamaan käännösstrategisia ratkaisuja. Umbundu on ainoa näistä käännöksistä, 

jossa sanajuuren znh kääntämisessä profeettakirjallisuuden metaforissa on 

käytetty merkityslähtöisiä käännösperiaatteita muutamassa kohdassa. 

Taulukko 12. Sanajuuren znh kääntäminen angolalaisille 

bantukielille profeettakirjallisuuden metaforissa 

K
Ä

Ä
N

N
Ö

S
 

SANASANAINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

MERKITYSLÄHTÖINEN 

KÄÄNNÖSSTRATEGIA 

lähtökielen 

rakenne 

vastaava 

tulokielen 

rakenne 

metafora 

säilytetty 

metafora 

muokattu 

vertaukseksi 

metafora 

selitetty 

KWA x x    

LUC x x    

UMB x x x x x 
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 UN1 281-283. 
234

 KN1 354-371. 
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4.3.3 nāʾap-metaforien käännökset 

Heprean verbijuuren nāʾap kwanyamankieliset käännökset jakautuvat kahteen 

luokkaan: joko on käytetty ilmausta ‘-teya ohombo’ (rikkoa avio) ja sen 

johdannaisia ‘-teya omahombolo’ (rikkoa avioita) ja ‘ovatei vohombo’ 

(avionrikkojat), tai verbistä ‘-haela’ (tehdä huorin) johdettuja muotoja ‘-haelwa’ 

(tehdä huorin), ‘oluhaelo’ (huoruus), ‘omuhaeli’ (huorintekijä). Yhden kerran on 

käytetty ilmaisua ‘ohole yoipala’ (irstaus).  

Lucazinkielisessä käännöksessä pelataan myös aika pienellä sanastolla  

nāʾap-metaforien kääntämisessä. Sana ‘vupangala’ (sopimaton sukupuolisuhde) 

esiintyy yksinään tai verbin ‘-linga’ (tehdä) kanssa. Muita samanjuurisia sanoja 

joita esiintyy käännösvastineina ovat ‘-toka ku vupangala’ (pysyä aviorikoksessa) 

sekä avionrikkojaa merkitsevät sanat ‘mukua vupangala’ ja ‘mapangala’ 

(jälkimmäinen on monikkomuotoinen sana). Pari kertaa käytetään verbin nāʾap 

vastineena ilmausta ‘-linga vukoyi’ (tehdä huorin) ja kerran ‘-tsiha vulo’ (rikkoa 

avioliitto).  

Umbundunkielisessä käännöksessä onkin puolestaan käytetty useita 

käännösvastineita heprean sanajuurelle nʾp. Eniten löytyy sanoihin ‘uvaisi’ 

(huorinteko) ja ‘ukahonga’ (huoruus) liittyviä ilmaisuja: ‘-linga uvaisi’ (tehdä 

huorin), ‘vakuovaisi’ (huorintekijät), ‘ombaisi’ (avionrikkoja), ja ‘vakahonga’ 

(huorintekijät), ‘-linga ukahonga’ (tehdä huorin), ‘-limba kukahonga’ (heittäytyä 

huoruuteen). Lisäksi on käytetty ilmaisuja ‘ocipuepue’ (huora), ‘-pekela la’ 

(maata jonkun kanssa), ‘-pekelaisa’ (maata jk) ja ‘-nyõla oluhuela’ (murtaa 

avioliitto). 

Kaikki tarkastellut kolme angolalaista raamatunkäännöstä ovat sanasanaisia 

käännöksiä luultavasti jostakin eurooppalaisesta kielestä. Viime vuosisadan 

alkupuoliskolla saatavilla olleet raamatunkäännökset olivat suurelta osin 

sanasanaisia käännöksiä, ja raamatunlukijat olivat tottuneet siihen, että 

lähtötekstin rakenteita ei muutettu muuten kuin välttämättömin osin tulokielen 

rakenteeseen sopiviksi.  
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5 Johtopäätöksiä ja pohdintaa 

5.1 ”Yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa” 

Lähdin tässä työssäni liikkeelle Vanhan testamentin heprean sanoista bĕtûlâ, zānâ 

ja nāʾap. Päädyin käsitemaailmaan, jossa käsitteet leijuvat sanojen yläpuolella, ja 

joita kyllä luodaan ja muokataan sanoilla, mutta jotka vuorostaan muokkaavat 

meitä, ajatteluamme ja ymmärrystämme. Ymmärrän nyt entistä selkeämmin, 

kuinka tärkeää on katsoa kielellisten metaforien ja muiden kielikuvailmaisujen 

taustalla oleviin käsitteellisiin metaforiin. Kääntämisessä on paneuduttava näihin 

laajoihin käsitekenttiin. 

Sanakirjoihin perustuvassa työskentelyssä on se vaara, että vieraaseen 

kieleen perehtyvä jumiutuu sanakirjassa annettuihin merkityksiin ja kategorioihin. 

Sana on kuitenkin aina enemmän kuin sen sanakirjamääritelmä. Sana tulee 

merkitykselliseksi vasta suhteessa toisiin sanoihin ja sen merkitys määräytyy 

viestintätilanteessa. Metaforissa sanan merkitys on vieläkin laajempi ja 

häilyvämpi. Viime kädessä tekstille antaa sen merkityksen lukija tai kuulija oman 

kontekstinsa tulkitsemisesta käsin.
235

  

Vanhan testamentin profeettakirjallisuuden metaforat, joissa avainsanana on 

bĕtûlâ, znh tai nʾp, voivat tarkoittaa eri asioita riippuen kontekstista. Vaikka 

sanakirjassa sen luettelomaisen luonteen vuoksi luetellaan sanajuuren 

kuvaannollisia merkityksiä sen kirjaimellisen merkityksen lisäksi, ei 

kuvaannollisten merkitysten kategorisointi ole kiveen hakattua. Esimerkiksi 

profeettakirjallisuuden runsaasti käyttämän znh-metaforan kohdealueena saattaa 

olla samanaikaisestikin uskonnollinen ja poliittinen toiminta sekä kuvattavan 

kohteen moraalinen taso. Heti tämän sanottuani minun on huomautettava, että 

tällainen elämän eri alueiden jaottelu on meidän aikamme ja länsimaisen 

kulttuurimme tapa jäsentää maailmaa, ja näin ollen Vanhan testamentin 

profeettakirjallisuuden metaforien suhteen anakronistinen.  

Mikä ei ole muuttunut Vanhan testamentin ajoista tähän päivään on ihmisen 

aivojen toiminta. Vastaanottajan (lukijan tai kuulijan) sosiaalinen konteksti on 

kylläkin täysin erilainen tänään kuin Vanhan testamentin aikoina. Siksi metaforan 

ymmärtäminen vaihtelee ”maailmasta” toiseen. Mutta se miten metafora toimii 

viestin vastaanottajassa, ei ole muuttunut. (Kieli)kuva herättää usein voimakkaita 

assosiaatioita ja tunteita, ruumiillisia reaktioita, jotka eivät ole rationaalisia. 
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 Risku 2013, 4. 
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Kuolleita metaforia ovat ne, joita ei enää mielletä kielikuviksi, vaan joilla on 

leksikaalistunut merkitys. Kuollutkin metafora voi kuitenkin virota henkiin, jos 

sitä aletaan käyttää uudella tavalla. Kaikissa metaforissa on piirteitä, jotka 

odottavat pääsyä käyttöön. Tätä metaforan laajentumisen potentiaalia käytetään 

myös teksteissä, jotka eivät ole käännöksiä.  

Vanhan testamentin profeetat antoivat mahdollisesti jo kuolemassa olleelle 

”kaupunki/kansa/maa on nainen” -metaforalle erityisen leiman haavoittuvana, 

huolenpitoa tarvitsevana ja joskus uhmakkaana nuorena neitona, uskottomana 

aviovaimona, äitinä tai huorana. Nämä kuvat puhuttelivat tekstien syntyajan 

aikaisia lukijoita heidän konteksteistaan käsin. Miten näitä kielikuvia käännetään 

toiseen aikaan, kulttuuriin ja kontekstiin? Niin, ja toiseen kieleen? 

Kääntäjän tehtävänä on rakentaa siltaa lähtötekstin ja tulotekstin 

maailmojen välille. Metaforan kääntäminen jos mikä on kääntämistä kulttuurista 

toiseen. Metaforan kokonaisvaltaisesta luonteesta johtuen metaforaa 

käännettäessäkin kiinnitetään mielestäni parhaimmillaan huomiota 

kokonaismielteeseen, ei niinkään yksittäisiin sanoihin. 

Angolalaisten haastattelujen perusteella syntyi vaikutelma, että Vanhasta 

testamentista kuultava patriarkaalinen malli on angolalaisille kulttuureille tuttua. 

Molemmissa ”maailmoissa” on esimerkiksi seksuaalirikkomuksessa lähinnä 

kysymys miehen kunniasta, on se sitten naimattoman naisen isän tai naimisissa 

olevan naisen aviomiehen tai kihlatun kunnia. Naisen oikeuksilla ei ole niinkään 

merkitystä näissä kulttuureissa. Mies voi jättää naisen helposti, mutta nainen ei 

miestä, vaikka olisi tiedossa että tällä on suhteita aviosuhteen ulkopuolella. 

Nuoren naisen koskemattomuutta varjellaan tarkoin, jotta hän tuottaisi kunniaa 

isälleen ja perheelleen. Vanhan testamentin tekstien ja angolalaisten 

haastateltavieni kuvaamassa patriarkaalisessa yhteiskunnassa sukupuoliroolit 

liittyvät voimakkaaseen hierarkiaan, jossa miehen ja naisen asema perheessä ja 

yhteiskunnassa ylipäätään on keskenään hyvin eriarvoista tämän päivän 

länsimaisesta näkökulmastamme katsottuna.  

Voisi kuvitella, että kulttuurien sukupuolisen maailmankuvan 

samankaltaisuudesta johtuen metaforien kääntäminen angolalaisille kielille olisi 

helppoa. On kuitenkin muistettava, että angolalaiset kulttuurit eroavat monella 

tavalla Vanhan testamentin kuvaamista muinaisen Lähi-idän kulttuureista. 

Esimerkiksi ajatus siitä, että kansalla tai kaupungilla olisi oma jumala, ei tullut 

näkyviin angolalaisten haastatteluissa. Toinen eroavaisuus joka vaikuttaa kyseessä 
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olevien metaforien kääntämiseen ja ymmärtämiseen on se, että muinaisessa Lähi-

idässä saatettiin kaupunkeihin ja kansoihin viitata naismetaforalla. Tämä tuntuu 

olevan täysin vierasta haastattelemieni angolalaisten ihmisten maailmankuvassa.  

Uusia metaforia tulee kieleen usein käännösten kautta. Tämä tapahtuu usein 

niin, että käännetään tekstiä sanasta sanaan lähtökielestä tulokielelle. Maria Kela 

osoittaa tutkimuksessaan, kuinka raamatunkäännöksistä on tullut uusia metaforia 

suomen raamattukieleen. Esimerkiksi metafora Jumalan kasvot on 

raamatunkäännöksen peruja, ja se on juurtunut suomalaiseen myös liturgiassa 

käytettävään raamattukieleen. Erityisen mielenkiintoisen tästä tapauksesta tekee 

se, että heprean kieliopillistuneitakin metaforia on käännetty metaforiksi suomen 

kieleen (lipnê ‘edessä’ on käännetty ‘kasvojen edessä’) - silloin kun ne viittaavat 

Jumalaan. 
236

  

Yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa. Sama pätenee kielikuvaan, kunhan 

se vain ymmärretään kielikuvaksi eikä sitä oteta kirjaimellisesti. Metaforan 

kääntämisen onnistumiseksi olisi voitava käyttää koko sitä mielikuvaa, mikä 

esimerkiksi kaupungista tai kansasta nuorena neitona, huorana tai uskottomana 

aviovaimona herää. Kokonaismielteen syntyminen ja vahvojen assosiaatioiden 

herääminen lukijassa on metaforan valtti. Millaisia assosiaatioita lukijalle syntyy? 

Se riippuu valtavasti kulttuurisista ja kielellisistä perinteistä ja lukijan 

kontekstista. Kääntäjän on pohdittava paitsi kuulijan maailmaa myös omaa 

kognitiivista ympäristöään voidakseen välittää lähtötekstistä konstruoimansa 

merkityksen käännöksensä lukijalle.  

5.2 Kääntäjän luova työ 

Kun kääntäminen nähdään ensisijaisesti viestimisenä, ei lähtötekstin muodon 

säilyttäminen käännöksessä ole välttämätöntä. Otan esimerkiksi yhden tässä 

työssä tarkastelemani hepreankielisen metaforisen ilmauksen bĕtûlât yiśrāʾel 

‘Israel-neito
237

‘. Sen vanha portugalinkielinen ARC:n käännös ‘virgem de Israel’ 

(Israelin neitsyt) osoittaa, miten lähtötekstille muodollinen uskollisuus voi tuottaa 

aivan väärän viestin tulokieleen. Christl Maier muiden muassa on kritisoinut sitä, 

että monet englanninnokset ovat kääntäneet sanasanaisesti heprean rakenteen 

mukaisesti ilmauksen ”bĕtûlât ‘neito’ ja/tai bât ‘tytär’ + kansan tai kaupungin 

nimi”, jota hän pitää appositionaalisena rakenteena. Käännöksestä Daughter of 
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 Kela 2007, 236-238. 
237

 Tämä on oma käännökseni hepreasta. 
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Zion tulee virheellinen kuva, että puhutaan kaupungin naispuolisesta 

asukkaasta.
238

 Tämä sama tulkinta on mahdollinen ja peräti todennäköinen myös 

sanasanaisista lähtökielen rakennetta noudattavista käännöksistä angolalaisille 

kielille, kuten lucazinkielisestä käännöksestä ‘muana mpuevo ua  Isaleli’ (Israelin 

tytär). Yksi umbunduksi käännetty kohta on jopa mahdoton ymmärtää, koska se 

seuraa niin likeisesti tulokielelle täysin vierasta lähtökielen rakennetta (ks. 4.3.1). 

Monet tarkastelemani käännökset ovat kuitenkin onnistuneet välttämään tämän 

lähtökielen kieliopillisen interferenssin ja kääntäneet ilmauksen tulokielen 

rakennetta seuraten, esimerkiksi ‘virgin Israel’ (RSV), ‘neitsyt Israel’ (VT33 ja 

KR92) ja kwanyamankielinen käännös ‘okakadona Israel’ (Israel-neito). Olen 

luokitellut molemmat tässä kappaleessa mainitsemani käännösvaihtoehdot 

sanasanaisiksi käännöksiksi, joista ensimmäisessä on seurattu lähtökielen, mutta 

toisessa tulokielen rakennetta.  

Raamatun englanninnoksissa, suomennoksissa ja portugalinnoksissa 

heprean sana bĕtûlâ on käännetty yleisimmin ‘virgin’, ‘neitsyt’ ja ‘virgem’. Näillä 

sanoilla on ainakin nykymaailmassa tekninen sointi. Ne kuvaavat nimenomaan 

sellaista naista (tai miestä), joka ei ole ollut sukupuoliyhteydessä. Vanhan 

testamentin vanhempien osien heprean sanan bĕtûlâ uskotaan kuitenkin 

merkitsevän naimakelpoista naista, joka oletusarvoisesti on nuori ja neitsyt. 

Hepreankielisen sanan primäärimerkitys ei liity fyysisen tilan kuvaukseen vaan 

sosiaaliseen kategoriaan. Tälle sanalle on suora vastine ainakin kahdessa 

tutkielmassa käsittelemistäni angolalaisista kielistä: kwanyamassa ‘okakadona’ ja 

umbundussa ‘ufeko’
239

. Näitä sanoja käytetään viitattaessa sosiaaliseen 

kategoriaan, naimaikäisiin tai naimattomiin ja lapsettomiin, yleensä nuoriin ja 

oletusarvoisesti neitsyisiin naisiin. Kwanyaman ja umbundun sanat ‘okakadona’ 

ja ‘ufeko’ ovat käytössä jokapäiväisessä arkikielessä päinvastoin kuin englannin-, 

suomen- ja portugalinkieliset sanat ‘virgin’, ‘neitsyt’ ja ‘virgem’, joiden 

primäärimerkitys on fyysinen. Sana bĕtûlâ on täten hyvä esimerkki siitä, miten 

hyödyllistä angolalaiselle raamatunkääntäjälle on tarkastella hepreankielisiä 

ilmaisuja omassa kontekstissaan ilman länsimaalaisen välittäjäkielen käännöstä, 

jossa saattaa olla alkukieliselle tekstille vieraita korostuksia. Sanan bĕtûlâ 

kääntäminen angolalaisille bantukielille heijastelee käännöstieteille tärkeää 
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 Maier 2008, 61-62. 
239

 Lucazissa suurin piirtein samamerkityksinen sana on ’muana mpuevo’, joskaan sanan käyttö ei 

rajoitu neitsyisiin. 



89 

 

sosiaalitieteellistä ja kulttuurintutkimusta. Viime vuosisadan alkupuoliskolla 

syntyneille käännöksille on luettava ansioksi se, että on löydetty sosiokulttuurinen 

yhteys heprean ja kwanyaman, umbundun sekä lucazin sanojen välillä. 

Palaan nyt kääntämiseen viestimisenä. Relevanssiteoria viittaa nimensä 

mukaisesti viestimisen prosessissa tapahtuvaan tiedon relevanttiuden 

määrittämiseen. Metaforan äärellä kääntäjät pohtivat mitä kaikkea käännetään, 

jätetäänkö pois jotakin lähtötekstissä ilmaistua tai lisätäänkö käännökseen 

tiedonvälitystä helpottavaa tekstiä. Kääntäjän on tutkisteltava paitsi 

raamatuntutkimuksen selvittämiä lähtötekstin kontekstin mahdollisia merkityksiä, 

myös omia assosiaatioitaan kuhunkin kielikuvaan liittyen sekä pohdittava mitä eri 

merkityksiä hän itse omasta ympäristöstään käsin metaforalle antaa. Nämä samat 

kysymykset esitetään sitten tulevaa lukijaa ajatellen, ja pyritään tekemään päätös 

kulloinkin käytettävästä käännösstrategiasta tietoisina näistä vaikuttimista. 

Metaforaa käännettäessä on otettava huomioon ensinnäkin antaako käännös 

lukijalle riittävästi vihjeitä siitä, että kyseessä on kielikuva, ja toiseksi mitä 

mielleyhtymiä kielikuva lukijassa mahdollisesti herättää. Tästä taas seuraa 

kysymys merkityksistä, joita lukija mahdollisesti liittää kohteeseen tekstin 

kielikuvan perusteella.  

Suomalaisen vuoden 1992 Kirkkoraamatun (KR92) käännös bĕtûlâ-

metaforasta on yhdessä kohdassa (Jer. 46:11) selkeästi merkityslähtöinen. Siinä 

bĕtûlâ-metafora on säästetty mutta nyt käännetty nykykielisemmin tytöksi eikä 

neitsyeksi kuten muissa kohdissa. Lisäksi on annettu lukijalle selkeä vihje siitä, 

että tämä metafora voi merkitä sääliä: ‘Egypti, sinä tyttö parka’. Nykykielinen 

merkityslähtöistä käännösperiaatetta seuraava Contemporary English Version 

(CEV) kääntää bĕtûlâ-metaforan muutaman kerran affektiivisesti: ‘dearest Israel’ 

(Aam. 5:2), ‘my dear people’ (Jer. 31:21), ‘You are precious to me’ (Jer. 31:4). 

Näissä esimerkeissä on käännetty metaforan merkitys, mutta metaforasta sinällään 

on luovuttu. Mielenkiintoista on, että CEV kääntää tämän metaforan 

affektiivisesti vain silloin, kun se viittaa tavalla tai toisella Israeliin.
 240

  

Olen luokitellut metaforan käännöksen tässä tutkielmassa 

merkityslähtöiseksi myös silloin, kun lukijalle on annettu suora vihje metaforan 

ymmärtämiseksi kielikuvana esimerkiksi muuttamalla metaforinen ilmaus 

                                                 
240

 Tässä lienee kyse samankaltaisesta ilmiöstä kuin Maria Kelan tutkimuksessaan osoittamasta 

jumalaviittaavuuden vaikutuksesta hepreankielisen ilmauksen kääntämiseen metaforisesti, josta 

mainitsin alaluvussa 5.1. Kela 2007, 236-238. 
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vertaukseksi. Näin on tehnyt nykyportugaliksi Brasiliassa laadittu käännös Nova 

Tradução em Linguagem de Hoje (NTLH) kohdassa (Aam. 5:2): ‘Israel, bela e 

pura como uma virgem’ (Israel, kaunis ja puhdas kuin neitsyt). 

Edellä käsitellyt prosessit näkyvät myös znh- ja nʾp-metaforien 

käännöksissä tarkastelemissani erikielisissä raamatunkäännöksissä. Kokoavasti 

voidaan todeta, että kwanyaman-, lucazin- ja umbundunkieliset käännökset 

kääntävät metaforat lähes aina sanasta sanaan, joskus vieläpä lähtökielen 

rakennetta noudattaen.
241

 Parissa kohdassa umbundunkielisessä käännöksessä on 

metafora käännetty merkityslähtöisesti – luultavasti välittäjäkielistä käännöstä 

seuraten. Se, että KWA, LUC ja UMB ovat niin sanasanaisia käännöksiä, ei ole 

yllätys, koska käännösten laatimisen aikaan kirjaimellinen kääntäminen oli 

vallitseva käännöstapa. Käyttämäni vertailuaineiston vanhemmat länsimaisten 

kielten käännökset RSV, ARC ja VT33 ovat myös kääntäneet sanasanaisesti 

metaforiset ilmaukset.  

Merkityslähtöistä käännösstrategiaa ovat käyttäneet kaikki tarkastelemani 

uudemmat käännökset: KR92, CEV, BPT ja NTLH. Näistä KR92 on toisinaan 

kääntänyt metaforan myös sanasta sanaan, samoin BPT. Kaikki modernit 

käännökset ovat käyttäneet vertausta kielellisen metaforan tilalla tai rinnalla sekä 

selittäneet metaforan merkitystä tekstissä joko säilyttäen metaforan tai luopuen 

siitä. Metaforan ovat selittäneet näistä käännöksistä useimmin CEV ja NTLH.  

Metaforien kääntämiseksi on käytetty runsaasti luovia ratkaisuja, kuten neljä 

seuraavaa aineistoni esimerkkiä osoittavat. KR92 käännös znh-metaforasta kî zānô 

tiznê hāʾāreṣ mēʾaḥӑrê YHWH kohdassa Hoos. 1:2 säilyttää metaforan, antaa 

similen ja vielä kielikuvan selityksenkin jouhevassa käännöksessä, joka ei tunnu 

raskaalta eikä selitä liikaa: ‘Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin 

portto, se palvelee vieraita jumalia.’ CEV puolestaan kääntää kohdassa Jer. 3:1 

hepreankielisen metaforisen ilmauksen wê ʾat zānît rēʽ îm rabbîm metaforan 

selityksellä, joka on puettu similen muotoon: ‘But you have more gods than a 

prostitute has lovers’ (Mutta sinulla on enemmän jumalia kuin huoralla 

rakastajia). Portugalinkieliset käännökset BPT ja NTLH kääntävät molemmat 

hepreankielisen metaforisen ilmauksen wattinʾap et hāʾēben wĕ et hā ʽ ēṣ 

kohdassa Jer. 3:9 selkeästi antaen sekä metaforan että sen selityksen: ‘cometeu 
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 Käytännössä näiden käännösten lähtökielenä ovat luultavasti toimineet länsimaalaiset kielet 
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Vanhan testamentin hepreaan, koska se on viime kädessä näiden käännösten pohjalla, ja kuultaa 
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adultério, ao prestar culto às imagens de pedra e aos ídolos das árvores’ (hän teki 

aviorikoksen palvomalla kivestä tehtyjä kuvia ja puisia epäjumalia) ja ‘cometeu 

adultério, adorando pedras e árvores’ (hän teki aviorikoksen palvomalla kiviä ja 

puita). 

Metaforien kääntämisessä kääntäjä elää jatkuvassa jännitteessä yhtäältä 

käännöksen selkeyden tavoittelun ja toisaalta kielikuvan eri 

tulkintamahdollisuuksien säilyttämisen välillä. Parasta lienee, jos kääntäjä osaa 

auttaa lukijaa metaforan tulkitsemisen jäljille, mutta jättää tarpeeksi 

mahdollisuuksia tekstin eri tulkinnoille. Tulkinnan moninaisuuden lisäksi 

kyseessä on tekstin vaikuttavuus. Metafora on voimallinen keino herättää 

lukijassa kokonaisvaltaisia tunteita. Tämä vaikuttavuus menetetään helposti, jos 

selitetään metafora puhki, varsinkin jos se tehdään huonolla tyylillä. Toisaalta 

hyvää värikästä kieltä oleva selkeä käännös tempaa lukijan mukaansa ja sallii 

tämän päästä tekstin ytimeen.  

Haastateltavani lukivat joitakin metaforisten ilmausten käännöksiä omalla 

kielellään, ja pyysin heitä kommentoimaan lukemaansa. Kyselin tekstin 

merkityksestä ja lopuksi pyysin kommentteja vastaavien kohtien portugalin- ja 

englanninkielisistä käännöksistä. Annoin haastateltavien puhua vapaasti teksteistä 

ja niiden merkityksestä. Kaikilla tuntui olevan ensi lukemalta vaikeuksia mieltää 

lukemiaan metaforisia ilmaisuja kielikuviksi. Kun tekstin metaforisuus selkeni, oli 

heillä paljon sanottavaa tesktistä ja kielikuvan vivahteista sekä tekstin 

sovelluksesta nykypäivän lukijalle. Yksi pappi päivitteli sitä, miten vaikeaa 

seurakuntalaisille on ymmärtää kuvakieltä. ”He ottavat kaiken niin 

kirjaimellisesti!” hän puuskahti. Modernien käännösten käännösvaihtoehdot saivat 

kiitosta selkeydestään. ”Ai, tuotako tämä metafora tarkoittaa,” mumisi yksi 

haastateltava portugalinkielisiä tekstejä lukiessaan. 

Eva Samaniego Fernández muistuttaa, että kääntämisen keskiössä on 

kääntäjä. Metaforakäännöstutkimuksenkin olisi pysyteltävä aina lähellä kääntäjää. 

Kääntämisen tulos riippuu nimittäin siitä, mitä kääntäjän päässä tapahtuu. Sen 

sjiaan, että luetteloisimme preskriptiivisesti erilaisia metaforan kääntämisen 

tapoja, voisimme tehdä kenttätutkimusta ja tiedostaa, että kääntäjien luova työ ja 

älykäs päätöksenteko ovat avainasioita kääntämisen prosessissa. Miten kääntäjä 

itse ymmärtää käsitteellisen metaforan, jonka ilmenemä tekstissä esiintyvä 
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kielellinen metafora on?
242

 Kääntäjiin kannattaa panostaa, ja heitä kuuluu 

kannustaa. Heiltä voi oppia paljon sillanrakentamisesta. 

5.3 Sovelluksia ja loppupäätelmiä 

Olen osoittanut tässä tutkielmassani, että on lukuisia hyviä luovia tapoja kääntää 

metaforia kielestä ja kulttuurista ja ajasta toiseen. Yksi haastattelemistani 

kääntäjistä antoi reseptin metaforien kääntämiseksi: “75% suoraa, mutkatonta 

viestintää, ja 25% kuvakieltä!”
243

 Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että 

metaforien kääntämisessä tutkimissani käännöksissä angolalaisille bantukielille on 

paljon selkeyttämisen varaa. Usein lukija saattaa varsinkin ensi lukemalta ohittaa 

täysin ilmauksen metaforisen luonteen. Mielestäni lukija tarvitsee usein myös 

vihjeitä siitä, minkälaisia merkityksiä metaforalla saattaa olla. Olen samalla 

kuitenkin haastattelemani lucazimiehen tavoin vakuuttunut siitä, että kaikkia 

metaforia ei pidä selittää auki saati poistaa käännöksestä. Metaforan voima on niin 

valtava, että sitä ei olisi varaa menettää käännöksessä. 

Kun kääntäminen tapahtuu välittäjäkielen kautta, ei suoraan alkukielisestä 

tekstistä, on muistettava, että teksti on kulkenut jo kulttuurista, kielestä ja ajasta 

toiseen ja on tulossa vähintäänkin kolmanteen kulttuuriin, kieleen ja aikaan. 

Suorempi tie olisi parempi: käännös tapahtuisi esimerkiksi suoraan hepreasta 

umbundun kielelle. Tosin käytettävissä oleva Raamatun hepreaa koskeva 

materiaali (sanakirjat ym.) ovat lähinnä länsimaalaisilla kielillä.  

Tunnen raamatunkääntäjiä, jotka pitävät työskennellessään edessään kuvia 

ihmisistä, joille he ajattelevat kääntävänsä. Tämä auttaa pitämään käännöstyön 

skopoksen kirkkaana mielessä. Skopos-teorian mukaisesti kaikissa 

käännöshankkeen vaiheissa on tärkeää pyrkiä nimenomaan asetettuun 

käännöstavoitteeseen, joka riippuu siitä mikä on käännöksen käyttötarkoitus ja 

kohdeyleisö. 

Tämän tutkielman tekemisessä viisastuneena aion kiinnittää huomiota 

työssäni seuraaviin kääntäjien asiaa ajaviin seikkoihin. Ensinnäkin kääntäjien olisi 

saatava mahdollisuus perehtyä alkukielisen tekstin sisältöihin ja kontekstiin siinä 

määrin kuin se on mahdollista saatavilla olevien uusimman raamatuntutkimuksen 

tulosten avulla. Toiseksi kääntäjillä olisi oltava aikaa ja tilaa omalle 

kognitiiviselle prosessilleen. Esimerkiksi haastatteluja tehdessäni ymmärsin 

                                                 
242

 Samaniego Fernández 2013, 188-190. 
243

 LM2 213-214. 



93 

 

haastateltavieni siinä puhuessaan luovan merkityksiä yhtäältä omasta 

kontekstistaan ja toisaalta Raamatun tekstistä ammentaen. Se mikä ajoittain 

vaikutti hahmottomalta haahuilulta aiheesta toiseen, välillä hyvinkin 

emotionaalisesti, toisinaan asiapitoisemmin, oli luultavasti juuri sitä merkityksen 

rakentumista, joka on välttämätöntä onnistuneen viestinnän toteuttamiseksi. 

Kolmanneksi kääntäjät tarvitsevat reflektointia kohdeyleisön suhteen. Mitä 

paremmin kääntäjä tuntee yleisönsä, sen paremmin viestintä onnistuu.  

Tässä tutkielmassa pääsin vain raapaisemaan pintaa valtavan 

mielenkiintoisesta aiheesta. Jatkokysymyksiä heräsi useita. Jokaisen käsittelemäni 

metaforan alkukielisiin merkityksiin voisi pureutua paljon syvemmälti Raamatun 

eri teksteissä. Toisaalta angolalaisista kielistä ja sosiaalikulttuurisista konteksteista 

olisi paljon opittavaa. Aivan oma kiehtova lukunsa olisi feministinen ja (muu) 

postkolonialistinen raamatuntutkimus angolalaiseen todellisuuteen peilattuna. 

Metaforien kääntämisen tutkimiseen haluaisin perehtyä enemmän kognitiivisen 

lähestymistavan näkökulmasta. 

Paul Riceour puhuu kääntämisestä kauniisti kielellisenä 

vieraanvaraisuutena, jossa nautitaan vieraan kielen sanasta ja otetaan vieras 

lämpimästi vastaan omaan kotiin. Täydelliseen vastaavuuteen lähtö- ja tulotekstin 

välille ei tässä vieraanvaraisuudenharjoituksessa pyritä, koska se olisi sula 

mahdottomuus. Ja käännöksenkin lukija vielä kääntää (sanan laajemmassa 

merkityksessä) uudelleen omasta kontekstistaan käsin.
244

 Kääntämisessä luodaan 

uutta. Sana elää. 
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6 Lyhenteet 
ARC Almeida Revista e Corrigida 

BDB  Brown-Driver-Briggs 

BPT  A Bíblia Para Todos 

CEV  Contemporary English Version 

KN1  Kwanyamaa puhuva nainen, 1. kwanyaman haastateltava 

KR92 Kirkkoraamattu 1992 

KWA Kwanyamankielinen Raamattu 

LM1  Lucazia puhuva mies, 1. lucazin haastateltava 

LM2  Lucazia puhuva mies, 2. lucazin haastateltava 

LUC  Lucazinkielinen Raamattu 

NTLH Nova Tradução em Linguagem de Hoje 

RSV  Revised Standard Version 

TWOT Theological Wordbook of the Old Testament 

UMB  Umbundunkielinen Raamattu 

UN1  Umbundua puhuva nainen, 1. umbundun haastateltava 

UM2  Umbundua puhuva mies, 2. umbundun haastateltava 

VT33  Vanha testamentti 1933 
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