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Japanin romanisoinnista
Tarvittaessa japanin siirtämiseen latinalaiseen kirjoitusjärjestelmään käytän
japanin romanisointitavoista uudistettua Hepburn-järjestelmää. Hepburnjärjestelmä (ヘボン式ローマ字, Hebon-shiki rōmaji) on alun perin James
Curtis Hepburnin kehittämä järjestelmä vuodelta 1887. Hepburnissa kukin
pitkä vokaali esitetään osittain vokaalin kahdennuksella ja osittain
makronilla eli kirjaimen päällä olevalla viivalla: esimerkiksi ああ (aa) on
siis ā. Myös o-äänteen kahdennus, riippumatta siitä, ilmaistaanko se
todellisuudessa おお (oo) vai おう (ou) esitetään makronilla ō. Japanilaisja kiinalaisperäisissä sanoissa pitkä e ja i esitetään kuitenkin ei- tai iimuodossa. Ennen konsonanttia nasaali n-äänne kirjoitetaan n-kirjaimella,
vaikka sen ääntyykin m:nä (esim. sanassa 新聞 (しんぶん) shinbun) ja
ennen vokaalia n' (esim. sanassa 安易 (あんい) an'i). Tavut へ ja を ovat he
ja wo. Japanilaiset nimet esitetään sukunimi-etunimi-järjestyksessä.
(Kanjikaveri 2010; The Library of Congress 2016.) Koska japanilaisista
nimistä ei voi pelkkien kanji-merkkien perusteella aina tietää, miten nimi
äännettäisiin ja romanisoitaisiin, on arkistodokumenteissa esiintyvät
henkilönnimet otettu, jos mahdollista, JACAR:iin kirjatuista tiedoista, tai
romanisoitu yleisten lukutapojen mukaisesti. Romaisoidut nimet eivät
välttämättä vastaa todellisuutta.

5

1

Johdanto

1.1 Tulkit sodissa – tutkimuksen lähtöpiste
Sota on äärimmäinen konflikti kahden ryhmän välillä, oli kyseessä sitten kansallinen
tai kansainvälinen konflikti. Sodassa vastakkain voivat olla ideologiat, tarpeet, kokonaiset kulttuurit. Kansojen ja kulttuurien välisissä konflikteissa myös kielet ovat osana yhteenottoa: kielillä on merkittävä rooli kaikissa sodan vaiheissa ja osa-alueilla
(Footitt 2012: 1–2). Rajapinnoilla, missä kielet kohtaavat, tarvitaan kääntäjien ja
tulkkien kieli- ja kulttuurituntemusta. Sodissa kautta historian heitä on tarvittu moniin tehtäviin: hankkimaan tietoja vieraita kieliä puhuvilta vihollisilta, tukemaan valloitettujen alueiden valvontaa – mahdollistamaan kommunikaatio niin vihollisten
kuin liittolaistenkin kanssa sekä monikielisten armeijoiden sisällä. (Delisle &
Woodsworth 1995: 263.) Se taas, että kääntäminen ylipäätään voisi tapahtua täysin
ilman konfliktia, on muun muassa Erich Prunčin mukaan illuusio: todellisuus koostuu keskenään risteävien tavoitteiden, vaatimusten, odotusten ja normien verkosta.
Valta-asetelmat yksilöiden, instituutioiden ja kokonaisten kulttuureiden välillä vaikuttavat toimintaamme. Tämä näkyy etenkin käännös- ja tulkkaustoiminnassa, koska
koko toiminnan lähtökohtana on itse kielten ja kulttuurien sekä ymmärryksen ja ymmärtämättömyyden välinen konflikti. Näin klassinen vertauskuva ”kääntäjä on kone
tyhjiössä” on vain illuusio (Prunč 1997, 2011; Strowe 2015: 119), erheellinen maallikkokäsitys kääntäjän ja tulkin toimenkuvasta. Vertauskuvat, kuten kone, ikkuna,
silta tai kanava, pyrkivät määrittelemään kääntäjän roolin ytimekkäästi mutta yksinkertaistavat sitä usein liikaa eivätkä onnistu kuvaamaan tehtävän vaatimuksia (Roy
2002). Tämä tutkimus on yksi niistä, jotka haastavat syvään juurtuneen maallikkokäsityksen viattomasta kääntäjästä, kääntäjästä arvotyhjiössä sekä kääntäjästä koneena.
Tutkimuskohteena sota on äärimmäinen esimerkki siitä, kuinka väärässä nämä kolme
käsitystä ovat.
Koska tulkit ovat olennainen osa kielten ja kulttuurien välistä kommunikaatiota, on tulkkien rooli huomioitava myös sotakontekstissa. Sodassa tulkin lojaalisuus
sekä osaaminen ovat tärkeitä tekijöitä, sillä tulkin avulla voidaan saavuttaa mutta
toisaalta myös menettää merkittäviä tietoja vastapuolesta. Usein tulkkia ja tulkkausta
pidetään itsestään selvinä asioina ja tulkkiin suhtaudutaan kuin koneeseen, jonka
sanat läpäisevät muuttumattomana, vaikka niin ei ole; tulkki unohtuu helposti ja
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häviää historian sivuilta. Moderneja konflikteja tutkittaessa on mahdollista paljastaa
sellaisia henkilöitä ja ryhmiä sekä antaa ääni niille, jotka on hiljennetty tai jotka ovat
jääneet äänettömiksi tapahtumien kulussa (Schofield 2005: 29–33). Tulkitkin kuuluvat tähän ryhmään. Siksi mielestäni on tärkeää huomioida tulkkien rooli sotakontekstissa aiempaa paremmin. Aihe on vielä uudehko ja melko tutkimaton, erityisesti japanilaisessa kontekstissa, mutta se on viime vuosina herättänyt paljon kiinnostusta
käännös- ja tulkkaustieteessä, mikä näkyy aiheeseen liittyvien julkaisujen lisääntymisenä ja tutkimusalan lehtien sotatulkkaukseen keskittyvien erikoisnumeroiden julkaisuna. Siksi sota-ajan aineistoa analysoiva tutkimus on erittäin arvokasta tällä hetkellä.
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää laadullisen arkistotutkimuksen keinoin,
millainen Japanin asevoimien käännöskulttuuri oli toisessa maailmansodassa ja millaisia toimijoita ja henkilöitä sotatulkit olivat. Nimestään huolimatta käännöskulttuuri
koskee myös suullista tulkkaamista. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostavat käsitteet käännöskulttuuri (Translationskultur), pääoma (capital) ja toimijuus (agency). Käännöskulttuurin määritelmässä pohjaan Prunčiin (1997), pääomassa
Bourdieuhen (1986b) ja toimijuudessa muun muassa Barnesiin (2000).

1.2 Tutkimusaiheen sijoittumisesta
Tutkimuksellani on yhteyksiä moneen tutkimusaiheeseen ja tieteenalaan; osat, jotka
käsittelevät Japania sodassa liittyvät Japanin historiantutkimukseen mutta myös laajemmin Aasian ja Tyynenmeren (sota)historian tutkimukseen, sillä Japanin eturintama ylettyi aina Salomonsaarille, lähes Australian rannikolle, asti (Mawdsley 2009).
Japanin toiminta linkittyy myös maailmanlaajuisen toisen maailmansodan sekä Saksan historian tutkimukseen: Saksa ja Japani olivat akselivaltoina niin kumppaneita
kuin sodan häviäjiä, ja niiden aggressiivisessa ja väkivaltaisessa etenemisessä voi
nähdä yhtäläisyyksiä. Tämä näkökulma eli yhteys Saksaan painottuu, koska sotatulkkausta on tutkittu paljon Saksan vaikutusalueella ja Saksan toiminnan kautta.
Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimus ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta toisaalta tulkkauksen tutkimus perustellusti poikkeaa ensiksi mainitusta, sillä tulkkaaminen eroaa kääntämisestä, eikä kaikki kääntämisen tutkimuksen diskurssi ole olennaista tulkkauksen tutkimukselle. (Ks. Pöchhacker & Shlesinger 2002: 3–5.) Tulkkaus määritellään usein Kaden (1968) määritelmän pohjalta seuraavanlaisesti: Tulkattaessa lähtöteksti esitetään (tyypillisesti suullisesti tai muuten akustis-foneettisesti)
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vain yhden ainutlaatuisen kerran ja sen viimeistelty käännös seuraa välittömästi (tyypillisesti motoris-foneettisesti tuotettuna). Näin ollen tulkilla on erittäin rajalliset
mahdollisuudet tarkistaa tai korjata tulkettaan enää jälkikäteen, toisin kuin kääntäjällä. Lisäksi tyypillisessä tulkkaustilanteessa lähtötekstin tuottaja (puhuja), tulkki sekä
vastaanottaja (kuulija) sijaitsevat samassa paikassa ja ajassa. Tilanteen erojen, kuten
tulkin läsnäolon, takia tulkin ja kääntäjän fyysiset ja psykologiset reaktiot myös
poikkeavat toisistaan. (Ibid. 34–35.) Lisäksi kaikki tulkkaustoimeksiannon edellyttämät taustatiedot – esimerkiksi tietämys aiheesta ja sanasto – tulee olla hankittuna jo
ennen itse tulkkaustilannetta. Tulkki on myös esiintyjä, joka joutuu ottamaan kommunikatiivisia riskejä. (Shuttleworth & Cowie 1997: 83–84.)
Pöchhackerin ja Shlesingerin (2002: 2–3) mukaan tulkkaamisen voi laajimmillaan määritellä kielten- tai kulttuurienväliseksi tai viitotuksi kommunikaation
välittämiseksi, joka mahdollistaa yksilöiden tai ryhmien välisen viestinnän, jos ne
eivät käytä tai valitse käyttää yhteistä kieltä tai kielen merkistöä. Tämän tutkimuksen
kohteena ovat ensisijaisesti tulkit ja tulkkaus, mutta kääntämisen ja tulkkaamisen
diskursseja on joskus vaikea erottaa toisistaan. Lisäksi armeijassa käytetyssä kielessä
ja 1900-luvun alkupuoliskon japanin kielessä ei välttämättä ollut erillisiä nimityksiä
kääntäjälle ja tulkille eikä todellisten tehtävien jako välttämättä selviä aineistosta.
Siksi käytän sanoja kääntäjä/kääntäminen ja tulkki/tulkkaus usein myös toistensa
synonyymeina.
Käännöshistorialliset (translation history) aiheet ovat kyllä pitkään herättäneet kiinnostusta (esimerkiksi Raamatun kääntämisen vaiheita ja kausia on tutkittu
paljon), mutta käännöshistorian metodien, laajemman kentän ja mielekkyyden argumentointi on päässyt vauhtiin vasta 1990-luvulla (ks. Pym 1998; St André 2009).
Tulkkaushistoria (interpreting history) on harvinaisempaa: kun kääntämistä katoavaisempaan tulkkaukseen otetaan historiallinen näkökulma, tulee vastaan monia ongelmia. Jatkan käännös- ja tulkkaushistoriallisesta tutkimusotteesta tarkemmin luvussa 6 osana tutkimusmenetelmäni selostusta.
Moni sotatulkkauksen tutkimus keskittyy lähivuosien ja -vuosikymmenten
sotiin, kuten entisen Jugoslavian alueen sotiin ja rauhanturvajoukkojen toimintaan
1990-luvulla (ks. Stahuljak 2000, 2010; Dragovic-Drouet 2007; Kelly & Baker 2012)
tai nykypäivän jatkuviin konfliktitilanteisiin esimerkiksi Afganistanissa ja LähiIdässä (ks. Inghilleri 2010; Palmer 2007). Toinen maailmansotakin on ollut tutkimuksen kohteena: se on tietenkin historiallisesti sekä laajalla maantieteellisellä alu-
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eella äärimmäisen merkittävä ajanjakso, minkä lisäksi se on ensimmäinen ns. moderni sota, jossa tiedustelu, kemiallinen sodankäynti ja teknologia olivat entistä tärkeämmässä asemassa. Yhtenä haasteena on, että kääntämisen tai tulkkauksen historian
tutkimusta on tietenkin mahdotonta tehdä ilman niin sanottuja tieteenalarajoja ylittäviä loikkia, kun lähtökohtaisesti mielenkiinnon kohteena olevat tapahtumat sijoittuvat monikieliseen ja -kulttuuriseen kontekstiin – tämän tutkimuksen tapauksessa ensimmäiseen todella globaaliin aseelliseen konfliktiin. Tällaisessa tutkimuksessa tarvitaan asiantuntijuutta hyvin monelta alalta.
Aiheella on merkitystä myös nykyhetkessä: Nykyajan kriisien, kuten Afganistanin sodan, tulkkien tilannetta olisi tutkittava enemmän. Tulkkien toimintaa,
asemaa ja ongelmia nykyisissä kriisitilanteissa on mahdollista valaista historiasta
käsin, jos nykyisten tilanteiden tutkiminen on esimerkiksi salassapitovelvollisuuden
tai muiden seikkojen takia mahdotonta. Sotatulkkeihin liittyvä keskustelu elää tässä
hetkessä, ja esimerkiksi viime vuosina Ruotsin ja Suomen joukkoja Afganistanin
operaatioissa auttaneet sotatulkit ovat olleet esillä mediassa. Afganistanilaiset tulkit
kertoivat vuonna 2012 tulleensa uhkailluiksi ja hakevansa turvapaikkaa Ruotsista,
kun ulkopuoliset joukot lähtevät maasta. (HS 2012, 2013a, 2013b; SvD 2014, 2015a,
2015b.) Ruotsissa käytiin paljon keskustelua turvapaikan antamisesta joukkoja avustaneille tulkeille – yhtenä byrokratian ongelmana oli, ettei turvapaikkaa voi hakea,
jos tulkit ovat vielä Afganistanissa, eivätkä EU:n alueella tai Ruotsin rajalla hakemassa sitä itse (SvD 2015b). Lopulta hallitus ja Ruotsin maahanmuuttovirasto Migrationsverket myönsivät sanomalehti Svenska Dagbladetin (myöhemmin SvD)
(2014) mukaan yhteensä 68 henkilölle – 21 Afganistanista värvätylle tulkille sekä
muille avustaville henkilöille perheineen – pysyvän turvapaikan suojeluohjelmaan
Ruotsissa. Lisäksi 26 henkilölle kerrottiin annettavan tukea ja suojelua Afganistanissa. Artikkelin mukaan tulkki, jota ei valittu saamaan turvapaikka, kertoi olevansa
huolestunut. (SvD 2014.)
SvD:ssa julkaistiin artikkeli (2015b), jossa asianajajat Ulf Öberg ja David
Loveday kertovat tehneensä kantelun eduskunnan asiamiehille viranomaisten toiminnasta asiassa. Asianajajien mukaan heidän edustamistaan tulkeista seitsemän sekä
tuntematon määrä muita tulkkeja oli jätetty ilman turvapaikkaa ja nämä tulkit kokivat
olonsa turvattomaksi. Öberg ja Loveday myös kritisoivat Migrationsverketin ja
Ruotsin puolustusvoimien toimintaa ja sanoivat, etteivät kriteerit, joilla tulkit valittiin
suojeluohjelmaan, olleet läpinäkyviä ja että koko prosessi oli pidetty salassa. He ker-
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toivat myös, että jotkut tulkeista olivat tehneet vaarallisen matkan omin kustannuksin
Ruotsiin tai muualle EU:hun hakeakseen turvapaikkaa. Asianajajat perustelivat, että
Migrationsdomstolen oli todennut Ruotsin olevan myös joukkojen kotiinpaluun jälkeen vastuussa tulkkien vapauden ja ihmisoikeuksien toteutumisesta, mikä ei heidän
mielestään toteutunut. Tällaisesta keskustelusta huomaamme, ettei sotatulkkien asemaa ja oikeuksia ole selvitetty perinpohjaisesti eikä tulkkeja hyödyntänyt taho ole
kantanut vastuutaan täysimittaisesti. Vastaavanlaisten kysymysten tutkiminen on
erittäin tärkeää juuri esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Historiallinen näkökulma sotatulkkeihin tarjoaa ainakin lisävaloa vielä vähän tutkittuun aihepiiriin ja
pohjustaa jatkotutkimusta nykyajasta.

1.3 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää laadullisen arkistotutkimuksen keinoin, millaisia piirteitä Japanin asevoimien käännöskulttuurissa oli toisen maailmansodan aikana
ja millaisia toimijoita sotatulkit ovat olleet. Aineistona toimivat japanilaisen The National Institute for Defense Studies (of the Ministry of Defense) (防衛省 防衛研究所
Bōeishō-Bōeikenkyūsho) -instituutin (lyhennettynä NIDS) ylläpitämän sota-arkiston
dokumentit, jotka on haettu hakusanalla 通訳1 (tsūyaku, ’tulkki, tulkkaus, tulkki-’)
vuosilta 1937–1941. Arkisto löytyy sähköisestä Japan Center for Asian Historical
Records-tietokannasta (lyhennettynä JACAR). Tutkimuksen tuloksia verrataan ja
pohditaan aiemman sotatulkkauksen tutkimuksen, kuten Saksan kontekstissa tehdyn
tutkimuksen, valossa, koska sotatulkkaus muodostaa tilanteena erityisen kontekstin,
joka poikkeaa monin tavoin muista tulkkauksen konteksteista, ja koska sotatulkkaus
Itä-Aasiassa on vasta vähän tutkittu aihepiiri, joten tueksi tarvitaan muutakin materiaalia.
Keskityn sotatulkkaukseen, mikä tarkoittaa armeijan piirissä tapahtuvaa tulkkaustoimintaa. Sotatulkkauksen ja -kääntämisen ulkopuolelle jäävät siis yhteiskunnassa ylipäätään sodan aikana tuotetut käännökset ja tulkkeet, ellei niitä nimenomaan
ole tuotettu asevoimien instituutiota, toimijoita tai tarpeita varten. Sotaa voi luonnehtia tilanteeksi, jossa kääntäminen ja tulkkaaminen tapahtuvat poliittisessa, kulttuurisessa sekä ideologisessa jännitteessä (Salama-Carr 2007: 1). Sotatulkkaus ei vaadi
1

Todellisuudessa avainsana ’tulkki’ on kirjoitettu sodan aikana vielä käytössä olleilla vanhan tyylisillä kanji-merkeillä (muodossa 通譯) mutta hakusana uudennetuilla merkeillä (通訳) löytää myös vanhantyylisen sanan JACAR:ista. Tutkielmassa japaninkieliset lainaukset on kirjoitettu uudentyylisillä
merkeillä, vaikka ne alun perin olisikin kirjoitettu vanhoilla merkeillä.
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tulkiksi nykykäsityksemme mukaista ammattitulkkia – henkilöä, joka työkseen tulkkaa ja joka identifioituu tulkiksi – vaan sotatulkin roolissa voi toimia henkilö, jonka
toimenkuvaan kuuluu muutakin kuin tulkkaamista, ja jota ei ole palkattu tai koulutettu tehtävään sen tarkemmin (esimerkiksi kielten opiskelija) tai jopa henkilö, joka ei
tulkkaa täysin omasta tahdostaan (esimerkiksi sotavanki). Läheinen käsite sotilastulkki taas viittaa nimenomaan kielestä toiseen tulkkaavaan sotilaaseen, joka käyttää
sotilasarvoa, univormua sekä kantaa avoimesti asetta (Snellman 2014, pro gradu tutkielma suomalaisten sotilastulkkien toimijuudesta kriisinhallintaoperaatioissa).
Tutkimukseni ei siis rajoitu vain sotilastulkkeihin vaan sotatulkkeihin laajemman
määritelmän mukaan. Nimitys keisarillisen Japanin asevoimat viittaa Japanin koko
asevoimiin – eli niin sen laivastoon kuin myös armeijaan. Etenkin aiempaa tutkimusta valottavissa osioissa sana armeija voi kuitenkin viitata myös ylipäänsä sotavoimiin
tai asevoimien piiriin liittyvään toimintaan.
Tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Millainen keisarillisen Japanin asevoimien käännöskulttuuri oli toisen
maailmansodan aikana vuosina 1937–1941?
2. Miten

tulokset

Japanin

asevoimien

käännöskulttuurista

ja

tulkkien

toimijuudesta sotakontekstissa vertautuvat aiempaan tutkimukseen?
Tutkimus pyrkii luonnehtimaan asevoimien käännöskulttuuria sekä nostamaan esiin
sotatulkkeja henkilöinä ja toimijoina sota-arkistosta löytyvien tapausten avulla. Koska Euroopassa toisen maailmansodan historiaa dominoi Saksan toiminta, kuten vastaavasti Japanin toiminta dominoi Aasian historiaa, ja koska sotatulkkausta on tutkittu paljon Saksan vaikutusalueella, nostan erikseen esiin Saksaan liittyvää sotatulkkauksen tutkimusta.
Esimerkiksi Kujamäki (2011, 2013) on todennut sotakontekstissa tulkin roolissa toimivan monenlaisia henkilöitä, joista säilyy dokumentaatiota hyvin eri tavoin
ja joihin kohdistuvan tutkimuksen metodit eroavat toisistaan. Tulkki ei ole aina nimenomaisesti tulkin tehtävään koulutettu henkilö – etenkin siksi, että tulkin ammatin
vakiintuminen ja professionalisaatio eivät olleet pitkällä vielä toisen maailmansodan
aikana. Pikemmin voidaan sanoa, että tulkin ammatti sen nykyisessä, vakiintuneessa
ja aiempaa säädellymmässä muodossa on syntynyt toisen maailmansodan takia vasta
sodan jälkeen, sillä konsekutiivitulkkauksen nykymuoto kehittyi huomattavasti sota-
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rikosoikeudenkäyntien yhteydessä (ks. Torikai 2009 ja 2010). Joten, koska aineistoni
koostuu virallisluontoisesta sota-ajan raportoinnista ja viestinnästä, aineistossa näkyvät tulkit ovat todennäköisesti erityisesti kielitaitonsa takia tulkeiksi rekrytoituja ja
palkattuja henkilöitä sekä mahdollisesti sotilastulkkeja. Aineistoni ei todennäköisesti
erityisemmin sisällä jälkiä epävirallisesti tulkanneista (vrt. sihteeri joka suorittaa monia tehtäviä ja samalla hieman tulkkaa), kuten mahdollisista kielitaitoisista ja/tai kaksikielisistä sotavangeista, jotka ovat toimineet tulkkeina mahdollisesti pakotettuina.
Tällaisesta epävirallisesta toiminnasta ei välttämättä säily yhtä hyvin dokumentteja
ja ”jälkiä” historiaan. Näin ollen tutkimukseni keskittyykin alustavasti etenkin ns.
ammattimaiseen tulkkaamiseen sotakontekstissa. Kujamäki (2011, 2013) toteaa myös,
ettei sotakontekstin käännöskulttuuri usein ole ennakkoon suunniteltua tai ennakoitua,
joten se muotoutuu samalla kun ongelmat ja tarpeet tulevat esiin. Tämän takia ongelmiin ei ole osattu varautua. Tulkkaustoimintoihin ja tulkkeihin liittyvä dokumentaatio lienee puutteellista, koska moni tulkkaustoiminto on tapahtunut yllättäen ja
ilman asiallista varautumista.
Erityisesti uskon löytäväni mainintoja, jotka liittyvät tulkkien rekrytoimisprosessiin, palkkaamiseen, tulkkien siirtämiseen paikasta toiseen sekä tulkkien määrään.
Epäilen, että löytämättä jää muihin kuin ammattilaistulkkeihin liittyviä merkintöjä.
Epäilen myös, että löytämättä jää tulkkauksen onnistuneisuutta ja laatua tai tulkin
ominaisuuksia kommentoivia merkintöjä. Jos tulkkauksen laatuun liittyviä merkintöjä löytyy, ne todennäköisesti kommentoivat epäonnistumisia, sillä kuulijalle onnistunut tulkkaus on kuin hengitettävä ilma – huomaamaton – kun taas epäonnistunutta
tyypillisesti kommentoidaan.
Toisaalta herää kysymys, onko tällaisella sotaviestinnällä ylipäätään mitään
potentiaalia sisältää edes epäonnistunutta tulkkausta koskevaa materiaalia. Kommentoidaanko viestinnässä varsinaisten sotilaiden tai muidenkaan armeijan toimijoiden
ominaisuuksia? Kommenttien puute heijastaa todennäköisesti sitä, että tulkkauksen
onnistumisen arvioiminen on äärimmäisen vaikeaa, mutta sen voi ajatella heijastavan
myös sitä, ettei tulkkaukselle, saati sen laadulle, uhrattu ajatustakaan sodassa. Sotatulkkauksen tutkimuksella onkin monesti tavoitteena lisätä ymmärrystä siitä, että
tulkkien luotettavan toiminnan ja onnistuneen tulkkauksen merkitys sodan sujuvalle
etenemiselle ja väärän tiedon välttämiselle on olennainen. Hyvänä ja konkreettisena
esimerkkinä toimii Kujamäen (2016) esittelemä tapaus, jossa todellisuutta kärkkäämmin saksaksi käännetty suomalainen sanomalehden pakina huononsi suomalais-
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saksalaisen aseveljeyden ilmapiiriä toisen maailmansodan aikana Pohjois-Suomessa.
Kääntäjillä ja tulkeilla on sodassa merkittävä rooli.
Johdanto jatkuu pohjustuksella aiemmasta tutkimuksestani ja kysymyksistä,
miksi sotatulkkausta on tutkittu vasta vähän ja millaisiin aiheen tutkimuksessa törmää ja miten vältän ongelmia tässä tutkimuksessa. Luvussa 2 teen katsauksen sotatulkkauksen tutkimukseen. Aiempaan tutkimukseen nojaten nostan esiin seikkoja,
jotka tyypillisesti kuvaavat sotatulkkausta ja sotatulkkeja. Luvussa 3 esittelen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, joka muodostuu käsitteistä käännöskulttuuri,
pääoma sekä toimijuus. Kullekin käsitteelle on oma alalukunsa, joita seuraavassa
alaluvussa kuvaan käsitteiden yhteyksiä toisiinsa. Luvussa 4 taustoitan tutkimustani
katsauksella Japaniin toisessa maailmansodassa sekä tulkkikoulutukseen Japanissa ja
annan esimerkkejä Japanin asevoimien tulkkeja koskevista tutkimuksista. Seuraavaksi luvussa 5 käsittelen Saksaa ja Saksaan liittyvää sotatulkkauksen tutkimusta. Luvussa 6 esittelen tutkimusaineistoni ja -menetelmäni. Luvussa 7 analysoin tutkimusaineistossa esiintyneitä tapauksia aihepiireittäin. Luvussa 8 tarkastelen analyysia ja
pohdin sen tuloksia. Luvussa 9 esitän tutkimuksen johtopäätökset, arvioin tutkimukseni onnistumista ja aihepiirin tutkimuksen tulevaisuudenkuvia. Viimeisenä seuraa
tutkielman saksankielinen lyhennelmä (13 sivua).

1.4 Tutkimuksen vähyydestä ja ongelmista
Kandidaatintutkielmassani (Havia 2014, Helsingin yliopisto, Tutkimattomat sotatulkit ja tulkkaustoiminta – Esimerkkinä toisen maailmansodan ajan japanilainen konteksti, julkaisematon) tutkin, miksi sotatulkkaus on vielä melko tutkimaton aihe ja
millaiset seikat ovat esteenä ja ongelmana aihepiiriä tutkittaessa. Tässä luvussa kertaan tutkielmassani esiin nousseet syyt tutkimattomuudelle. Yksi syy on lähdemateriaalin puute ja sen saatavuuden vaikeus. Toisaalta aiheen tutkimuksissa on hyödynnetty mitä erilaisimpia materiaaleja ja tutkimusmenetelmiä. Esimerkiksi Kujamäki on
tutkinut sotatulkkien näkyvyyttä ja nimeämistä valokuvissa (Kujamäki 2014) ja Kujamäen johtaman Suomen Akatemian vuosina 2011–2014 rahoittaman tutkimushankkeen In Search of Military Translation Cultures yhteydessä on käytetty niin
biografioita, muistelmateoksia ja sotahistorian tutkimuksia kuin arkistomateriaaleja
(sekä sanomalehtijuttuja että sotilaallista viestintää), haastatteluaineistoja ja sotaromaaneja fiktiivisinä kuvauksina tulkkaustilanteista (In Search of Military Translation
Cultures). Tulkkeina toimivien haastattelu on vielä elossa olevien osalta mahdollista,
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mutta kaikki eivät halua muistella raskaita sotamuistoja. (Kujamäki 2011: 5–7.) Tällaisten aineistojen löytäminen on jo itsessään merkittävä haaste tutkimuksen toteuttamiselle – lisäksi kunnianhimoiseen tutkimukseen vaaditaan sota-ajan, sodankäynnin ja armeijoiden rakenteen ja toiminnan tuntemusta.
Kandidaatintutkielmassani tuli esille, että erityisesti pitkäikäisten japanilaisten tapauksessa saattaisi olla mahdollista löytää haastateltavaksi sodan kokeneita.
Mikäli sopivia haastateltavia löytyisi, haastattelututkimus tarjoaisi varmasti äärimmäisen mielenkiintoisia, oikeiden toimijoiden kuvauksia tapahtumista ja siitä, miten
tulkkaustoiminta todella järjestettiin ja miten he toimijoina todella kokivat järjestelyt,
mutta tämän opinnäytetyön puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa niin laajamittaista
tutkimusta. Sen sijaan löysin tutkimusprosessini aikana NIDS:in sota-arkiston, jonka
totesin edellisessä opinnäytetyössäni voivan olla erittäin hyvä lähde löytää myös
tulkkeihin ja kääntäjiin liittyviä mainintoja. Jatkan siis tässä tutkimuksessa edellisen
tutkimukseni kanssa samoilla jäljillä.
Tutkimuksen johtopäätökset siitä, miksi sotatulkkauksen tutkimus on ollut
vähäistä ja ongelmallista, voidaan tiivistää viiteen tekijään. Ensimmäinen syy on
käännös- ja tulkkaustieteiden vahva eurooppakeskeisyys. Aloilla on käsitelty pääasiassa eurooppalaisia kieliä ja merkittävät teoriat on luotu niiden pohjalta (mm. Wakabayashi 2000: 259). Muun maailman käännöskulttuureita ja -traditioita ei erityisemmin otettu huomioon, ennen kuin 2000-luvulla alkoi buumi toiseen suuntaan ja esimerkiksi aasialaiset käännösperinteet ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi. Eurooppalaisen ja angloamerikkalaisen kulttuuripiirin ulkopuoliseen käännöstoimintaan
kohdistuva tutkimus vaikuttaa yleistyneen huomattavasti 2000-luvulta alkaen (ks.
Hungin ja Wakabayashin toimittama teos Asian Translation Traditions (2005)), ja
myös ei-eurooppalaisia teorioita ja käännösfilosofioita esitellään aiempaa useammin
alan teoksissa. On herännyt kysymys, onko järkevää käyttää Euroopassa kehiteltyjä
teorioita muiden kulttuuripiirien analysoimiseen, jos kulttuureilla on maantieteellisesti, kielellisesti, historiallisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti hyvin vähän yhteistä
(Wakabayashi 2000: 259). Alan niin sanottu kulttuurinen käänne (cultural turn) aiheutti tutkimusaiheiden siirtymisen pelkästään itse käännöksen tai tulkkeen tai tulkkaussuorituksen kielellisestä analysoinnista itse kääntäjän ja tulkin tutkimiseen kulttuurisena ja sosiaalisena toimijana vuorovaikutuksessa. Tämä on johtanut käännöstieteelliseen tutkimukseen esimerkiksi kolonialismin ja valtasuhteiden näkökulmasta
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(Cronin 2002: 52–53; Munday 2008; 125, 136) ja Aasian maiden nousuun tutkimuskohteina.
Toisena syynä on se, että tulkkauksen tutkimus on perinteisesti keskittynyt
konferenssitulkkaukseen, minkä vuoksi muiden aiheiden tutkiminen on ollut vähäisempää. Konferenssitulkkauksen nykymuoto syntyi vasta toista maailmansotaa seuranneiden sotaoikeudenkäyntien aikana, minkä jälkeen aihetta alettiin tutkia. Viime
vuosien konfliktit muun muassa Lähi-Idässä ovat myös synnyttäneet kasvavaa kiinnostusta sotatulkkausta kohtaan.
Wakabayashi (2000: 262–263) esittelee japanilaisen käännös- ja tulkkaustieteen tilaan liittyviä syitä tutkimuksen vähyyteen. Sekä alan historian että nykytilanteen valossa on epätodennäköistä, että kattavaa tutkimusta sotatulkkauksesta olisi
tehty: tulkkaustiede on jossakin määrin vakiintunut tutkimusala Japanissa, muttei
kovin yhtenäinen tai teoriaorientoitunut. Lisäksi käännösalaa opetetaan ja tutkitaan
melko harvoissa paikoissa, ja tutkimus jää usein vertailevan kirjallisuustutkimuksen
tasolle. Tyypillisesti japanilaisessa tutkimusperinteessä ei muutenkaan pohjata teorioihin kovin vahvasti, vaan japanilaisten lähtökohtana on mieluummin käytäntö ja
yksityinen kokemus kuin yleinen teoria. Japanin osittain Kiinasta lainattuun kirjoitusjärjestelmään liittyvän erityisen käytännön, kanbun kundokun, vuoksi tarvetta
kääntämiselle ei oikeastaan ollut klassisessa kulttuurissa, sillä käytäntö mahdollisti
kiinankielisten tekstien lukemisen ”suoraan” japaniksi tekstejä kääntämättä, mikä
lienee vähentänyt kääntämisen teoretisoinnin tarvetta.
Mahdollisesti edellä mainittujen seikkojen takia käännös- ja tulkkaustieteiden
tutkimuksissa on niukasti japaninkielisiä lähteitä, varsinkaan sotatulkkauksen tapaiseen erityisaiheeseen liittyviä. Tätä ongelmaa voidaan kiertää ottamalla huomioon eri
näkökulmat sotatulkkaukseen tai tulkkeina toimineisiin henkilöihin ja nostaa tutkimuksen tueksi kiinalaisten, taiwanilaisten ja korealaisten kokemukset. Näin lienee
mahdollista löytää joitakin lähteitä, joissa kerrotaan yksittäisistä tapauksista ja henkilöistä (ks. Guo 2015). Joitakin johtopäätöksiä sodan loppua edeltäneestä ajasta voidaan tehdä sotaoikeudenkäyntien konferenssitulkkien kertomuksista (ks. Torikai
2009, 2010).
Neljäntenä syynä ovat tulkkauksen ominaispiirteet – hetkellisyys, välittömyys
ja häviäväisyys – sekä suullisen viestinnän ominaispiirteet, jotka tekevät aineistopohjaisen tulkkaushistoriallisen tutkimuksen tekemisestä haasteellista. Tulkkaushistoria
on muutenkin vielä melko marginaalinen tutkimuskohde, jossa riittää pohdittavaa ja
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selvitettävää. Ratkaisuna on lähestyä tulkkausta tai kääntämistä muusta näkökulmasta kuin suoranaisesta lopputuotteiden tutkimisesta. Tämän takia tutkimukseni aiheena
ovat pikemmin keisarilliset asevoimat käännöskulttuurin muovaajana ja toteuttajana
sekä tulkkaustoimintaa tukevat toiminnot (rekrytointi, joukkojen ohjaus, koulutus
jne.) kuin itse tulkkaus tai tulkkeet.
Viides syy on suhtautuminen tulkkiin. Tähän ongelmaryppääseen kuuluvat se,
että tulkkia on pitkään pidetty näkymättömänä toimijana ja tulkin roolin merkitys on
huomioitu vasta myöhään, sekä se, että sotatulkit eivät ole yhtenäinen ryhmä, jota
voitaisiin tutkia samoilla perusteilla ja samojen lähteiden pohjalta. Tulkki on perinteisesti nähty kulttuurihybridinä, jonka arvostus on ollut vähäistä (Pym 1998: 17),
mikä on vaikuttanut muun muassa näkymättömyyteen dokumentaatiossa. Tämän
ratkaisemiksi voimme yhdistää käännös- ja tulkkaustieteiden näkökulmia esimerkiksi
historiantutkimuksen, narratiivien tutkimuksen ja arkeologian näkökulmiin ja osoittaa tutkimuksella tulkin olevan jatkotutkimuksen arvoinen kohde useilla aloilla.

2

Sotatulkkauksen tutkimus

2.1 Kääntäminen osana konfliktia
Sotatulkkaukseen ja väkivaltaisiin konflikteihin erikoistunutta tutkimusta edeltää
konfliktien ja jännitteiden tutkimus yleisellä tasolla. Käännöstieteellisessä tutkimuksessa sana konflikti voi viitata monenlaisten ilmiöiden tutkimiseen: tutkijat ovat käyttäneet konfliktia vertauskuvallisesti esimerkiksi lähde- ja kohdekulttuurien väliseen
jännitteeseen viitatessaan, kääntäminen itsessään on voitu nähdä väkivaltaisena aktina tai kääntäminen voi liittyä valtasuhteiden ja identiteetin konflikteihin sekä näiden
muodostamiseen (Salama-Carr 2007: 1).
Strowe (2015) valottaa, miten eri tavoin konflikteja ja niihin tiiviisti liittyvää
valtaa on tutkittu käännöstieteessä. Toisaalta on tutkittu niin sosiaalisia, poliittisia
kuin kulttuurisia konteksteja, joissa valta-asetelmia ja konflikteja ilmenee, toisaalta
taas on tutkittu yksilöiden tekemien valintojen vaikutuksia. Konflikteja voi myös
ilmetä eri tasoilla: niin tuotteissa (esim. käännöksissä) kuin prosesseissa (lopputuotteen syntyyn johtavassa toiminnassa). Kielellisen välittämisen tuotteet ja prosessit
voivat Strowen mukaan aiheuttaa jännitteitä, tukea tai vastustaa jo olemassa olevan
konfliktin osapuolia, ratkaista kiistoja tai kuvailla ja dokumentoida konfliktia. Hänen
mukaansa konfliktien tutkimus jakautuu kahteen päähaaraan, joista ensimmäinen
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muodostuu taloudellisesta, sosiaalisesta tai sukupuolisesta epätasa-arvosta johtuvien
sosiaalisten jännitteiden tutkimuksesta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tutkimusta
aiheesta, onko tulkkauspalveluita tarvitsevilla pääsyä palveluihin. Toinen haara on
tutkimusta, jossa keskitytään väkivaltaisten konfliktien syihin ja seurauksiin sekä
käännös- ja tulkkaustoiminnan asemaan niissä. Strowe esittää konfliktien tutkimuksen aihepiirien muutoksen edenneen asteittain: Konfliktit ja kääntäminen ovat nousseet tutkimuskohteeksi ensin tekstissä ja kielessä esiintyvien kulttuurien konfliktien
kautta. Feministinen ja kolonialistinen tutkimus keskittyvät valtaan ja vallan epäsuhteesta seuraaviin konflikteihin. Kääntäjän rooliin keskittyvässä tutkimuksessa käsitellään interpersonaalista ja institutionaalista valtaa, minkä myötä myös väkivaltaiset
konfliktit ovat alkaneet kiinnostaa.
Väkivaltaisten konfliktien tutkimuksessa edetään yleensä empiirisesti käytännön kysymyksistä, ja monissa tapauksissa teoria tulee vasta toisena. Strowe toteaa,
että käännös- ja tulkkaustieteessä on vaikea tunnistaa mitään yhtä konflikteja koskevaa teoriaa, koska tulkeilla voi olla poikkeavia rooleja aseellisissa konflikteissa, eikä
mikään yksi teoria riitä kaikkiin näkökulmiin. Monet valtaa tutkivat käännöstieteilijät
pohjaavat Foucaul’hon tai sosiologi Pierre Bourdieun teorioihin. (Strowe 2015: 118–
122.)
Bourdieun teoriat ja sosiologiasta lainattu näkökulma ovat olleet suosittuja
käännös- ja tulkkaustieteessä (ks. Buzelin 2005 aiheesta). Muun muassa Guo (2015)
ja Inghilleri (ks. 2005b) käsittelevät Bourdieun keskeisiä käsitteitä habitus, kenttä,
pääoma ja illuusio. Toisaalta Guo (2015: 4–5) viittaa pohdintaan siitä, onko pääomamalli sopiva käännöstieteelliseen tutkimukseen, sillä kääntäjät nauttivat vähemmän arvostusta yhteisössä kuin primaarit kirjoittajat ja heillä on vähemmän symbolista pääomaa. Guo kuitenkin argumentoi, että malli sopii hyvin tulkkeihin, jotka
ovat itse fyysisesti paikalla tilanteessa eivätkä voi irrottautua siitä. Siksi heidän persoonansa ja identiteettinsä ovat enemmän läsnä ja arvosteltavana mutta toisaalta he
myös todennäköisemmin voivat vaikuttaa tilanteessa muihin toimijoihin. Inghillerin
mukaan tulkin asema yleensä riippuu vahvemmista toimijoista ja instituutioista
(2005a: 72–73), joten olemalla läsnä tilanteessa tulkki lisäksi edustaa instituutiota,
jonka osa hän on. Arvovaltainen instituutiokin voi taata tulkille symbolista pääomaa
eli vaikuttavuutta ja hyödynnettäviä resursseja.
Bourdieun teoriaa on käytetty nostamaan kääntäjät tutkimuksen keskiöön ja
ottamaan heidät huomioon inhimillisinä, sosiaalisina ja kulttuurisina toimijoina, jotka
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aktiivisesti ottavat osaa tekstien ja diskurssien tuottamiseen (Buzelin 2005: 202–203;
Inghilleri 2005b: 126), mikä on toivottava kehityssuunta käännöstieteen alalla.
Inghillerin (ibid. 126–130) mukaan tästä on hyötyä historiallisen ja sosiokulttuurisen
kontekstin sekä esimerkiksi kääntäjän sosiaalisten verkostojen merkityksen analysoimiseen, mutta on kuitenkin harkittava, kuinka näitä käsitteitä voidaan hyödyntää
empiirisessä tutkimuksessa. Hänen mielestään oikea aloituspiste olisi laatia empiiristä tutkimusta, jossa keskitytään olennaisiin sosiaalisiin toimintoihin ja tekijöihin sekä
myös tutkijoiden omiin ennakko-odotuksiin, motiiveihin ja suhtautumisiin.
Joitakin muita lähestymistapoja ovat keskittyminen esimerkiksi etiikkaan
(mm. Inghilleri 2008, 2010, 2012) sekä kääntämisen rooliin kulttuurisen muiston
säilyttäjänä, jolloin teoreettinen viitekehys on löytynyt etenkin kulttuurintutkimuksen
tai filosofian puolelta. (Strowe 2015: 121.) Keskeinen konflikteissa tapahtuvan tulkkauksen tutkija Mona Baker on käyttänyt narratiiviteoriaa (ks. Baker 2006, 2010).
Tutkimusmetodien kirjo on suuri: on tapaustutkimuksia, mikrohistorian tutkimusta,
suullista historiaa (ks esim. Torikai 2010), julkaisukanaviin ja toimijoihin keskittyvää
tutkimusta sekä vähemmistöihin liittyvää tutkimusta (Ferández Sánchez 2015: 101)
ja arkistoihin ja dokumentteihin keskittyvää tutkimusta (esim. Footittin ja Kellyn
(2012) toimittaman kokoelman Languages and the Military artikkeleissa). Erittäin
mielenkiintoisesti aihetta lähestyy visuaalisen materiaalin, kuten postikorttien tai
valokuvien, analyysin kautta Fernández-Ocampon ja Wolfin (2014) toimittama teos
Framing the interpreter – Towards a visual perspective, jossa kirjoittajat käsittelevät
tulkkauksen kysymyksiä kolonialistisessa, maailmansotien ja kylmän sodan konteksteissa.
Sotilaallisessa konfliktissa Heimburger (2012: 47) arvioi kielillä olevan erityistä painoa neljässä tilanteessa: 1. valloittamisessa, 2. vihollista vastaan toimimisessa, 3. kentällä, jossa puhutaan muuta kieltä kuin mitä joukot puhuvat, sekä 4. sotilaallisessa yhteistyössä. Baigorri-Jalón (2010) esittää vastaavasti myös neljä tilannetta, joissa tulkit osallistuvat sotaan: 1. sodan valmisteluiden vaiheessa (tulkkien rekrytoinnin kautta, tulkit mukana tiedustelussa ja diplomatiassa…), 2. itse sodankäynnissä (kielellinen välittäminen armeijan jäsenten välillä, paikallisten siviilien kanssa,
propagandassa, sotavankien kanssa, miehityksen ylläpitämisessä…), 3. sotatoimien
päätyttyä (rauhanneuvotteluissa, kotiuttamisessa ja kunnostamisessa, vastustuksessa
ja vapautustoiminnassa, mahdollisessa jatkuvassa miehityksessä…) sekä 4. vastuiden
sopimisessa sotaoikeudenkäynneissä. Myös hän mainitsee sotilaallisen yhteistyön
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yhtenä tapauksena. Baigorri-Jalónin tilanteista kohdat 3 ja 4 eivät kuulu tutkimukseni
piiriin.
Näistä aiheista erityisesti sotaoikeudenkäynneissä tapahtunutta tulkkausta ja
niihin osallistuneita tulkkeja on tutkittu kenties eniten (ks. Torikai (2009, 2010) Japanin sotaoikeudenkäynneistä). Tutkimuksen kohteita ovat yleensä olleet yksittäiset
konfliktit ja sodat. Kuten tämäkin tutkimus, myös esimerkiksi Takedan (2009, 2014),
Torikain (2009, 2010), Footittin ja Tobian (2013) sekä Wolfin (2013), Guon (2015)
ja Tryukin (2011) tutkimukset ovat keskittyneet kääntämiseen ja tulkkaamiseen toisen maailmansodan aikana tai välittömästi sen jälkeen. Lisäksi suosittuja aiheita ovat
sodat ja rauhanturvatehtävät entisessä Jugoslaviassa (Baker 2010, Dragovic-Drouet
2007, Stahuljak 2010), Yhdysvaltojen toiminta Irakissa (Inghilleri 2009 ja 2010,
Palmer 2007), terrorismi ja modernit konfliktit, jotka eivät kytkeydy pelkästään yksittäisiin valtioihin (Strowe 2015: 124). Muun muassa Baker (2006) ja Salama-Carr
(2007) ovat kuvailleet kääntämistä ja tulkkausta konfliktitilanteissa laajemmin. Monet tutkimuksista keskittyvät yksittäisiin tulkkeihin ja kääntäjiin sekä tapoihin, joilla
yksilöt tukevat tai vastustavat olemassa olevia valtarakenteita (Strowe 2015: 124).
Monet sotatulkkauksen ja -kääntämisen tuoreet kokoomateokset näyttävät
syntyneen jonkin konferenssin, symposiumin tai projektin tuloksena, mikä mielestäni
kuvaa sitä, että aihe on uusi ja sen käsitteitä ja lähestymistapoja vasta rakennetaan
yhteisen keskustelun voimin ja että aiheen akateemisella kentällä tapahtuu paljon.
Joissakin projekteissa mukana on myös museoita tai muita historiantutkimuksen instituutioita. Yksi taho on jo aiemmin mainittu Kujamäen luotsaama tutkimushanke,
jossa tutkijat useista maista ovat tutkineet sotatulkkausta sekä Suomen, Saksan että
Venäjän armeijoissa.
Toinen esimerkki projektiluontoisesta yhteistyötoiminnasta sekä esimerkki
projektin tuloksena syntyneestä teoksesta on Footittin ja Kellyn (2012) toimittama
Languages and the Military: Alliances, Occupation and Peace Building. Kirjan taustatiedoissa kerrotaan, että kirjan artikkelit pohjautuvat vuonna 2011 Lontoon The
Imperial War Museumilla järjestettyyn konferenssiin, mitä ennen siellä järjestettiin
työpajat vuosina 2009 ja 2010. Konferenssissa poikkitieteellinen joukko niin historian, kulttuurien, kielten kuin kääntämisen ja tulkkauksen tutkijoita kokoontui pohtimaan kielten roolia sodassa. Konferenssin taustalla vaikutti tutkimusprojekti Languages at War: Policies and Practices of Language Contacts in Conflict. Museon
lisäksi muita projektin yhteistyötahoja olivat Readingin ja Southamptonin yliopistot.
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Footitt (2012) toteaa kirjan johdannossa, että konferenssin lähtökohdaksi otettiin
näkemys, jonka mukaan kielet ovat avaintekijänä aseellisten konfliktien ymmärtämisessä. Mukana oli myös armeijan henkilöstöä ja muita käytännön tason toimijoita.
Saman tutkimusprojektin tulos on Footittin ja Kellyn samanniminen kirja vuodelta
2012. Muita kirjoittajia ja kirjan tekoon osallistujia ovat Catherine Baker, Simona
Tobia ja Louise Askew, jotka kaikki ovat aihepiirin merkittäviä ja aktiivisia tutkijoita.
On vaikeahko löytää aiheen aasialaista tutkimusta, vaikka onneksi joitakin
merkkejä siitä on. Guon (2015) lisäksi Tian Luo (2011) on kirjoittanut kiinaksi artikkelin sotatulkeista Aasiassa toisessa maailmansodassa. Luon artikkeli on julkaistu
The Chinese University of Hong Kongin (CUHK) alaisessa Research Centre for
Translation -tutkimusyksikössä. Artikkelin abstraktin mukaan Luo (2011) argumentoi, että tulkkaustoiminnan onnistunut järjestäminen oli yksi ratkaisevista tekijöistä,
jotka takasivat voiton Burman kampanjassa Kiinan, Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian
muodostamalle liittoutumalle. Luo tutkii, missä määrin kääntämistä ja tulkkaamista
tarvittiin, miten tulkit rekrytoitiin ja koulutettiin ja mikä oli tulkkien panos Burman
kampanjassa. Hänen mukaansa tarve suurelle määrälle tulkkeja syntyi nopeasti, mutta viranomaistahot ja koulut pystyivät kuitenkin reagoimaan tilanteeseen ja onnistuneesti rekrytoimaan interpreting officerseiksi nimitettyjä henkilöitä.

2.2 Sotatulkkauksen erityispiirteet
Sotatulkkauksen aiemman tutkimuksen pohjalta esitän, että sotatulkkeja ja sotatulkkausta luonnehtivat seuraavat seitsemän piirrettä: Tulkit ovat aktiivisia toimijoita,
joille kasautuu useita rooleja. Heidän identiteettiään voi tyypillisesti kuvailla hybridiidentiteetiksi. He kohtaavat asevoimille ja sodalle erityisiä tilanteita: inhimillistä kärsimystä ja vaaroja. Usein kysymyksiä herättävät tulkkien ammatillisuus, koulutus ja
kompetenssit. Jos näissä todetaan puutteita, paljastuu usein tulkkauksen tarpeeseen
valmistautumattomuus. Osaltaan lojaalisuus onkin ehkä jopa tärkein tekijä sotatulkkauksessa, sillä sodan vastakkainasettelussa lojaalisuus on arvokasta valuuttaa ja
epäilyt yhteyksistä viholliseen myrkkyä.
Guo (2015) ja Tryuk (2011) korostavat tutkimuksissaan tulkkien aktiivista
toimijuutta sekä mahdollista roolia hyväntekijöinä, kuten auttajina esimerkiksi muille
vangeille tai epäilysten kohteille. Toisaalta yhtä lailla tulkit ovat tehneet hirvittäviä
tekoja. Sotavangeista ja vankileireistä vastuussa olleen Japanin pelätyn sotapoliisin
Kenpeitain (tunnetaan myös romanisoidussa muodossa Kempeitai) tulkkeina toimi-
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neet kiduttivat vankeja: Kerrotaan, että kun Hong Kongista lastattiin matkaan laivallinen sotavankeja kohti Japania, Lisbon Maru -laivalla todellista valtaa käytti Kenpeitain vanhempi tulkki ’Shat in Pants’ Nimori. Nimorin kerrotaan olleen brutaali ja
tunteeton. Kun laivaa oli ammuttu ja sen moottorit pysähtyivät, Nimorin käskystä
kaikki laivan 1800 vankia oli tarkoitus jättää hukkumaan laivan kanssa, suljettuina
kansien alle tukehtumaan ilman vettä. Vetoomuksiin jättää edes osa luukuista auki
Nimori vastasi tarjoamalla sangollisen virtsaa. Lisäksi laivalla mainitaan olleen tulkkina toiminut sotavanki, joka ilmeisesti ammuttiin muiden kanssa laivalla. (Felton
2009: 40–41.) Shanghaissa sijainneella Woosungin vankileirillä oli tulkki Ishihara
Isamu, joka osallistui amerikkalaisten ja englantilaisten sotilaiden kiduttamiseen
1942 ja oli kuuluisa vesikidutuksen käytöstään (ibid. 30).
Toisaalta tulkit ovat yksilöitä, jotka joutuvat kokemaan sodan hirveydet ja inhimillisen kärsimyksen. Vankeja voidaan pakottaa toimimaan tulkkeina: Malesian
Jesseltonissa (nykyinen Kota Kinabalu) vangittuna ollut Bachee bin Hassan joutui
toimimaan tulkkina Kenpeitain kuulustellessa kapinoinnista epäiltyjä sulukeja. Tulkkina Hassan joutui näkemään sulukeihin kohdistettua kidutusta. (Felton 2009: 116.)
Fernández-Sánchez (2012: 116) tekeekin olennaisen huomion: kääntäjät ja tulkit ovat
konfliktissa myös silminnäkijöitä ja uhreja, joita sota kuormittaa fyysisesti sekä
psyykkisesti ja joiden turvallisuuteen kohdistuu riskejä, kuten karkotus, kidutus,
vankileirille joutuminen tai petturin leiman saaminen. Tulkin henkilökohtainen turvallisuus voi näin olla uhattuna hänen toimiensa ja edustamansa puolen takia (Guo
2015). Tulkit joutuvat työskentelemään inhimillisesti vaikeissa, äärimmäisissä olosuhteissa ja väkivallan uhkan alla, kuten esimerkiksi natsien keskitysleireillä (ks.
Tryukin tutkimus 2011). Pelko ja huoli itsestä sekä läheisistä ovat tulkkien, kuten
kenen tahansa, seurana sodassa.
Tyypillisesti tulkkaava henkilö ei toimi armeijassa ainoastaan tulkkina, vaan
hänellä on monia päällekkäisiä tehtäviä ja rooleja. Armeijat ovat harvoin täysin yksikielisiä, joten niiden toiminta johtaa usein väistämättömästi kielikontakteihin ja kulttuurien törmäyksiin. Footitt (2012: 1–4) toteaa kielillä olevan merkittävä rooli operaatioiden onnistumisessa, kentällä kommunikoinnissa, neuvotteluissa ja rauhanrakentamisessa sekä koko sodan ekonomiassa. Kielet eivät ole irrallaan sotatilanteen
todellisuudesta eivätkä konkretisoidu ainoastaan kielen välittäjiin vaan yhdistyvät
sodan tai rauhanturvaamisen kaikkiin osa-alueisiin ja vaiheisiin. Footittin mukaan
tulkkien tehtävät riippuvat myös laajemmalti sodan vaiheesta sekä siitä, millaisessa
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tilanteessa yksittäiset joukot ovat. Esimerkiksi Ison-Britannian ja Ranskan yhteistyössä ensimmäisessä maailman sodassa tulkkien tehtävät saattoivat vaihdella: tehtäviä olivat muun muassa tiedustelu, joukkojen välisen kommunikaation tukeminen,
yhteistyö upseerien kanssa ja haavoittuneiden hoitaminen.
Viimeisimmissä sodissa on korostunut sotatulkkien rooli fixereinä. Baker
(2010: 209) toteaa nimityksen fixer viittaavan nykyään tulkkeihin ja kääntäjiin sotaalueella, etenkin niihin, jotka työskentelevät medialle ja ”fiksaavat” toimittajien apuna monia asioita. Palmerin (2007: 19) Irakissa toimineen länsimaalaisen median
tulkkeja koskevan tutkimuksen mukaan fixerit hoitavat tulkkaamisen ohella monia
tehtäviä, kuten järjestävät haastatteluita ja etsivät haastateltavia, arvioivat turvallisuustilannetta ja toimivat linkkinä paikallisverkostoihin. Snellmanin (2014: 98) mukaan myös Suomen rauhanturvajoukkojen sotilastulkit toimivat tilanteesta riippuen
välittäjinä, neuvonantajina tai fixereinä. Inghillerin (2010: 189–190) tutkimuksessa
Irakissa tulkanneita muistellaan korvaamattomana apuna, ja viittaukset tulkkien niin
kielelliseen ja psykologiseen kuin taloudelliseen ja poliittiseen tietouteen ovat Inghillerin mukaan todiste tulkkien monipuolisista taidoista ja rooleista. Sodassa tulkkaavien taustatkin ovat vaihtelevia: Inghilleri (2012: 102) argumentoi, ettei useimmilla
tulkeilla ole selkeää ammatillista roolia tulkkina eikä näin ollen vahvaa ammattietiikkaa tai tulkin identiteettiä.
Pym (1998) luonnehtii tulkkien identiteettiä hybridi-identiteetiksi: tulkit ja
kääntäjät elävät kulttuurien välillä ja useassa kulttuurissa yhtä aikaa sekä erityisissä
kulttuurienvälisissä tiloissa. Tästä Pym käyttää nimitystä intercultures. (Ibid. 17,
177.) Hybriditaustansa takia tulkkien henkilökohtainen historia nivoutuu usein ”meidän” ja ”heidän”, vastakkain asettuvien osapuolten välille. Guon (2015) tutkimus
keskittyy kiinalaiseen tulkkiin, joka oli asunut nuoruutensa Pohjois-Kiinassa pääosin
japanilaisten hallinnoimassa kylässä ja joka myöhemmin opiskeli Japanissa, joten
hänellä oli hyvät yhteydet molempiin osapuoliin. Footitt (2010: 282) kuvailee, kuinka Ison-Britannian asevoimien saksantaitoiset suhtautuivat asemaansa: Monilla oli
ollut ennen sotaa hyvinkin läheinen suhde nyt viholliseksi muuttuneeseen maahan.
Esimerkiksi aiemmin Saksassa opiskelemassa ollut nainen totesi, ettei olisi koskaan
uskonut olevansa vuotta myöhemmin salakuuntelemassa samoja ilmavoimien upseereita, joiden kanssa oli ollut tanssimassa opiskelijana. Hänestä tuntui hölmöltä varoittaa viholliskoneiden hyökkäyksistä, kun hänellä itsellään oli ystäviä vihollispuolella.
Tulkit varmasti kärsivät ristiriitaisista tunteista työssään.
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Footitt (2012: 281) myös toteaa osuvasti, että kielitaito – joka alun alkaen oli
syynä tulkkien palkkaamiselle ja teki heistä korvaamattomia armeijalle – toisaalta
asetti tulkit hankalaan asemaan. Heissä nähtiin toiseutta ja vieraan kulttuurin identiteettiä, minkä takia heihin suhtauduttiin varauksella. Inghilleri (2012: 100) toteaa
tulkin joutuvan päättämään, kenen tai minkä ideologian puolella on, vaikka hänellä
saattaisikin olla yhteys konfliktin molempiin osapuoliin. Schultesin (2010) mukaan
Saksassa vuonna 1937 keskusteltiin tulkkikoulutuksesta ja ulkomaalaisesta ajatusmaailmasta sekä siitä, kuinka vieraita kansoja opiskellessa on vaarana menettää yhteys omaansa (Ibid. 408). Hybriditausta altistaa tulkit epäilyksille ja syrjinnälle. Yksi
sotatulkkauksen paradokseista on se, miten tärkeiden tietojen saamiseksi on kuitenkin luotettava tulkkeihin, joiden lojaalisuus samalla kyseenalaistetaan. Footitt (2010:
275) sekä Footitt ja Kelly (2012: 68) toteavat, että tiedustelutoiminnassa tarvittiin
kielitaitoisia, mutta toisaalta kielitaitoa, edellä mainittua hybriditaustaisuutta ja läheistä suhdetta viholliseen pidettiin turvallisuusuhkana. Jotta Britannian asevoimat
saisivat tiedustelutietoa englanniksi, oli luotettava henkilöihin, joilla nimenomaan oli
läheinen suhde vihollisen kieleen ja kulttuuriin. Footittin (2010: 275) mukaan tämän
paradoksin äärimmäisin esimerkki löytyy tilanteista, joissa tiedustelijoita lähetettiin
vihollisen hallitsemaan maahan, missä heidän tuli omaksua täydellisesti paikallinen
identiteetti mutta samalla pysyä ehdottoman lojaaleina heidät lähettäneelle instituutiolle. Britannia hyödynsi laajasti Saksan tai Itävallan juutalaisia pakolaisia, jotka olivat liittyneet vapaaehtoisesti brittijoukkoihin sotaan natseja vastaan, minkä takia heidän katsottiin olevan luotettavia (Footitt & Kelly 2012: 68). Epäluottamus vaikuttaa
toiseenkin suuntaan: Inghilleri (2012: 101) selittää, että tulkin ja joukkojen välinen
keskinäinen luottamus on vaatimus selviämiselle, mutta tasavertaisuus on vain fiktiivistä: tilanteen purkautuessa etenkään paikallisella tulkilla ei välttämättä ole samanlaista asemaa tai turvaa kuin sotajoukoilla, koska hän ei ole koskaan ollutkaan virallinen osa joukkoja. Esimerkiksi Guon (2015) tutkimuksen kaksoisagentti-tulkki haki
turvaa sekä kiinalaisten että japanilaisten puolelta ja tasapainotteli epäluottamuksen
ja luottamuksen verkostossa.
Verrattuna niin sanotusti normaalin (rauhan) ajan tulkkaustoimintaan sekä
ammatilliseen nykytulkkaukseen, joissa tulkin puolueettomuus ja neutraali asenne
ovat ehkä tärkeimpiä edellytyksiä, sotatulkkien kohdalla lojaalisuus – eli uskollisuus
yhdelle osapuolelle – onkin määräävä tekijä. Sodassa tulkki työskentelee nimenomaisesti jommallekummalle puolelle eikä osapuolien välissä, mikä taas kuvaa nor-
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maalia tulkkaustilannetta (Inghilleri 2012: 100). Ero on suuri varsinkin tulkkaustilanteen ideaaliin, joka on Inghillerin (ibid. 1) mukaan pohjana suurelle osalle sekä tulkkauksen tutkimusta että käytäntöä. Ideaalitilanteessa vallitsee selkeä lähettäjä–
vastaanottaja-suhde ja kommunikaation malli on kulttuurineutraali sekä vastavuoroinen – ideoita ja ajatuksia siirretään puhujalta kuulijalle ja toisinpäin. Tryuk (2011)
listaa nykyajan tulkkauksen normeiksi muun muassa luotettavuuden ja puolueettomuuden, kielitaidon, uskollisuuden lähtötekstille, sosiaalisen ja kulttuurisen tietämyksen, stressinsietokyvyn ja ammattietiikan noudattamisen. Sotatilassa kuvaan kuitenkin astuu väkevä valtasuhde (esim. kuulustelija–kuulusteltava), ideologioiden
paine ja väkivalta, mikä muuttaa tilannetta.
Cronin (2002) jakaa siirtomaa- ja sotakontekstissa pätevän tulkkien rekrytointityylin autonomiseen ja heteronomiseen toimintastrategiaan. Heteronominen strategia tarkoittaa esimerkiksi sodankäynnin alueen paikallisten värväämistä tulkeiksi
pakottamalla tai houkuttimien, kuten etuoikeuksien, avulla tai sitä, että paikan päältä
etsitään siirtomaavalloittajan tai sotilasalueen hallinnon kielen osaajia. Heteronomisen toimintastrategian ongelmana on tulkkiin kohdistuva epäluottamus ja epäilys
tulkin lojaalisuudesta ja viestin muuttumattomuudesta tulkattaessa. Autonomisessa
toimintastrategiassa sen sijaan opetetaan vierasta kieltä omille kansalaisille. Tällöin
omien tulkkien odotetaan olevan luotettavia ja lojaaleja maalleen ja maan edustamalle ideologialle. (Cronin 2002: 55; Kujamäki 2013b.) Kuitenkin Kujamäki kritisoi
Croninin jaottelua ja huomauttaa, että se ei ole tarpeeksi erotteleva, koska valloittajan
ja valloitetun roolit eivät kaikissa konflikteissa ole näin yksiselkoisia (2011: 12).
Croninin mallin mukaisesti epäluottamus liittyy nimenomaan heteronomiseen toimintastrategiaan. Toisaalta mallissa jää huomioimatta se, aiheuttaako vieraan kielen
osaaminen ylipäätään epäluottamusta, kuten edellä mainituissa Footittin tutkimuksissa on todettu. Tosin Footittin kuvailemissa tapauksissa kielitaito ja kulttuurintuntemus oli hankittu jo ennen konfliktin alkua.
Tulkkaustarpeeseen valmistaudutaan sotakontekstissa usein puutteellisesti.
Tulkkausta edellyttävät tilanteet voidaan Pöchhackerin (2000) mallin mukaan sijoittaa jatkumolle, jonka ääripäissä ovat alueiden/ryhmien välinen ja alueiden/ryhmien
sisäinen kommunikaatiotarve. Tilanteet ovat jaettavissa kolmeen pääluokkaan:
1. Expedition – alueiden/ryhmien välinen kommunikaatio. Tähän ryhmään kuuluvat etenkin ryhmien ensikontaktit, kuten tutkimusmatkailu, sodankäynti ja
valloittaminen. Kommunikaation tarve on yllättävä ja sitä tai sen erityispiir-
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teitä ei voida ennakoida, ratkaisuna siinä hetkessä kehitettyjä ratkaisuja
kommunikaation ja hallinnon ongelmiin
2. Transaktion – alueiden/ryhmien välinen yhteys alkaa vakiintua ja institutionalisoitua ja sitä aletaan säädellä säännöin, etenkin esimerkiksi kaupankäynnin ja diplomatian yhteydessä. Kommunikaation tarve syntyy monikielisen
yhteisön vakituisista tarpeista, kansainvälisen liikkuvuuden ja globalisaation
etenemisen vaikutuksesta, ratkaisuna tulkin kehittyminen ammattina
3. Administration – monikielisyys on vakiintunut yhteisön sisäiseksi piirteeksi,
jossa hallinnolliset ym. instituutiot ja niissä asioivat yksilöt tarvitsevat kielellistä välittämistä. Viestintää toteutetaan harvoin ilman tulkkia, ja mitä enemmän kieliä ja kulttuureita, sitä enemmän tulkkeja tarvitaan.
(Pöchhacker 2000: 21–24, nimitykset saksaksi.)
Pöchhackerin jaottelu osoittaa hyvin sotatulkkauksen aseman: kun vakiintunutta tai
hallinnollista suhdetta ei ole vielä muodostunut, kehitellään ratkaisut kommunikaation ongelmiin usein siinä hetkessä ja tilanteessa, missä ongelmaan törmätäänkin.
Esimerkiksi Kujamäki (2013b) toteaa sodan käännöskulttuureiden perustuvan ad hoc
-ratkaisuille eli ongelmia ratkotaan nopeasti sitä mukaan kun niitä ilmenee, eikä ennakkoon suunnittelemalla.
Nyky-ymmärryksemme mukainen ammatillisuus ei useinkaan toteudu sodissa,
eikä se toteutunut etenkään toisessa maailmansodassa, ennen tulkin ammatin kunnollista professionalisoitumista ja vakiintumista. Osaaminen ja kompetenssit toimintaan
hankittiin muualta: kielen tai kirjallisuuden opiskelun, kaksikielisyyden tai vieraassa
maassa oleilun pohjalta. Inghillerin mukaan konfliktialueilta rekrytoidut paikalliset
tulkit eivät ole ”ammattitulkkeja” ja heidän syynsä alkaa tulkata poikkeavat ammatilliseen toimintaan ryhtymisen syistä. Inghilleri myös väittää, että ulkoinen moraali
menettää merkitystänsä konfliktissa (2010: 192):
For interpreters in war zones, the ethical demand frequently involves the personal
and more immediate consequences of the political and social realities associated with
violent conflict, offering them less time and space for moral reflection or rationalization.

Sodassa seuraukset päätöksille – kuten päätökselle “tulkata vai ei” – ovat paljon henkilökohtaisempia ja raskaampia kuin rauhan tilassa. Inghilleri argumentoi, että kun
konfliktitilanteissa tulkit kohtaavat yksilöitä, joiden (ihmis)oikeuksia on rikottu tai
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rajoitettu, ei pelkkä kielitaito tai kulttuurintuntemus riitä tilanteen arvioimiseen. Mukaan astuu myös etiikkaan ja politiikkaan pohjaava päätöksenteko. (2008:212.) Päätökset siis riippuvat enemmän yksilön omista periaatteista – tai toisaalta tulkin kanssa
toimivan armeijan edustajan etiikasta ja armeijan tukemasta etiikasta. (Inghilleri
2010: 192.)
Edellä kuvatut teemat toistuvat sotatulkkeihin keskittyvissä tutkimuksissa. Eri
teemat ja sotatulkkauksen piirteet korostuvat riippuen ajasta, paikasta ja tulkin viiteryhmästä (eli siitä, onko tulkki esimerkiksi sotilastulkki, siviili vai sotavanki).

3

Teoreettinen viitekehys

3.1 Käännöskulttuuri
Erich Prunč (1997) kehitti saksankielisen käsitteen käännöskulttuuri (Translationskultur) viittaamaan siihen, kuinka kääntäminen ja tulkkaaminen muodostavat yhteiskunnallisesti merkityksellisen toiminnallisen kentän, jota määrittävät konventiot,
normit, odotukset ja arvostukset (Prunč 1997: 107; ks. Kujamäki 2011, 2012). Suomeksi käännöskulttuurista on kirjoittanut Pekka Kujamäki, joka on käyttänyt käännöskulttuurin käsitettä Suomen ja Saksan sotilaalliseen yhteistyöhön keskittyvissä
tutkimuksissaan.
Konferenssissa tai kokouksessa puhujat saattavat kieltäytyvät tulkista, koska
heillä on huonoja kokemuksia tulkeista ja tulkkauksesta tai he ovat kuulleet epäonnistumisista tulkatuissa tilanteissa. Tässä voitaisiin osoittaa syyttävä sormi tulkkeihin.
Prunč kuitenkin lähtee liikkeelle siitä, että todellisuudessa muutkin tahot kuin vain
tulkit itse asettavat reunaehdot tulkkauksen laadulle ja siitä suoriutumiselle; näiden
ehtojen muodostama kriteerien kokonaisuus on monimutkaisempi kuin käännöstoiminnan lopputuloksesta huomaisi. Puhujat eivät osaa realistisesti arvioida, mitä kaikkea menetettäisiin ilman tulkkausta, vaan he pettyvät siihen, ettei heidän puheensa
kaikkine piirteineen tule sataprosenttisesti tulkatuksi. Itse tulkin – hänen kielitaitonsa
tai tulkkauskompetenssinsa – ohella syy voi olla Prunčin mukaan tulkkaustoimeksiannossa (sen ehdoissa, toimeksiantajan ymmärtämättömyydessä…) tai vastaanottavan yleisön odotuksissa. (Prunč 1997: 99–103.)
Toisaalta Prunčin mukaan tämäkin antaa liian kapean kuvan tulkkauksen todellisuudesta. Pohjimmaisena väärinkäsityksenä Prunč pitää vääristynyttä käsitystä
kielestä ja sitä myöten kääntämisestä: maallikot ymmärtävät kielen enemmän tai vä-
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hemmän sanojen säädeltynä kokoelmana, jolloin pelkkä vastaavien sanojen vaihtaminen toistensa tilalle riittää määrittelemään kääntämisen. Siksi maallikon näkökulma pysähtyy hyvin pienten kielellisten yksiköiden tasolle. (Ibid. 102–103.) Huomio
kiinnittyy yksittäisiin sanoihin, kun olisi tärkeämpi pohtia tekstin laajempaa merkitystä ja funktiota. Tätä voidaan nimittää maallikon kielikäsitykseksi, josta voimme
Tenhonen-Lightfootin 2 mukaan johtaa myös käsitteen maallikon tulkkauskäsitys.
Maallikon kieli- ja tulkkauskäsityksestä johtuen toimeksiantajat, tulkattavat ja yleisö
saattavat odottaa tulkkaukselta esimerkiksi sanasanaisuutta, vaikka viestin idiomaattinen ja tiiviimpi esitystapa sopisi paremmin tilanteeseen, tai he saattavat kokea, että
konemaiseen erikielisten sanojen toisiksi vaihteluun kelpaa kuka tahansa. Kun tällainen kuka tahansa, jonka valmistautumisessa on puutteita, otetaan tulkiksi, pettymyksiä pääsee syntymään. Palatakseni käännöskulttuurin määritelmään toimintana, jota
normit ja odotukset määrittävät: tällöin odotukset siis ovat ristiriidassa todellisten
vaatimusten kanssa.
Prunčin (1997, 2011) mukaan käännöskulttuuri on tietyssä kulttuurissa kääntämistä ja tulkkaamista koskeva, itseohjautuva ja itseään säätelevä alakulttuuri. Tutkimukseni tapauksessa se on keisarillisen Japanin asevoimissa vuosina 1937–1941
vaikuttanut kulttuuri. Käännöskulttuurin käsitettä hahmoteltaessa kääntäminen ja
tulkkaaminen on ymmärrettävä laajasti ja mukaan on laskettava merkittävä määrä
toimijoita:
suoraan tulkkaustilanteessa mukana olevat henkilöt: tulkit, tulkattavat,
kohdeyleisö, muut sivustaseuraajat
toimeksiantajat: tulkille tehtävän välittänyt taho, tulkin palkan tai palkkion maksava taho
koko prosessiin liittyvät yhteisöt: käännöstoimistot, käännöspalveluita
käyttävät instituutiot kuten poliisi tai armeija
koko prosessiin liittyvät yhteiskunnat ja kulttuurit: Japani, Saksa
mukana olevien toimijoiden edustajat ja agentit.
Käännöskulttuuri kuvaa siis sitä, miten jokin yhteiskunta, yhteisö tai instituutio järjestää kääntämisen ja/tai tulkkauksen tiettynä hetkenä. Kujamäen (2013a: 33) esimerkeissä käännöskulttuuri koskee muun muassa sitä, pidetäänkö kääntäjien ja tulk2
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kien koulutusta tarpeellisena, katsotaanko tehtävän vaativan tiettyä ammattiosaamista,
millaisissa tilanteissa tulkkia katsotaan tarvittavan, keitä tehtäviin palkataan ja miten
heitä koulutetaan.
Omassa tutkimuksessani kiinnostuksen kohteena oleva yhteisö/instituutio
ovat asevoimat. Käännöskulttuuri ilmenee edellä mainittujen toimijoiden sekä potentiaalisten toimijoiden arvojen ja oletusten, suunnittelemien, käytäntöjen ja tapojen
sekä toisaalta todellisuudessa toteutetun toiminnan summana, sosiaalisena konstruktiona. Koska käännöskulttuuri on yhdenlainen kulttuuri, käännöskulttuurissakin voi
Prunčin mukaan ilmetä vielä alemman tason rinnakkaisia kulttuureita, kuten eri ryhmien alakulttuureita tai yksittäisten toimijoiden omia idiokulttuureita. (Prunč 1997,
2011.) Myös Kujamäki esittää Prunčiin ja tutkimukseensa pohjaten, että erilaisten
työtehtävien tulkkaustoiminnalle (tulkkaukselle kuulusteluissa, sotavankileireillä,
tiedustelussa…) määrittyi omanlaisensa käännöskulttuurit, jotka oletettavasti määrittelivät tulkkien statuksen ja ammatti-identiteetin toisistaan eroavalla tavalla. (Kujamäki 2011: 10, 12.)
Kujamäki kommentoi, että käännöskulttuurin käsite mahdollistaa sosiokulttuurisen kulman tarkasteluun, sillä käännöskulttuurin näkökulmasta ei tarvitse ottaa
huomioon pelkästään todellisuudessa toteutunutta käytäntöä vaan on mahdollista
tarkastella yhteisön normatiivis-ideologista ajatusmaailmaa (Kujamäki 2012: 87).
Käännöstoiminta ei tapahdu arvotyhjiössä, vaan käännöstoimintaa – kuten mitä tahansa inhimillistä toimintaa – muovaa ja ohjaa koko inhimillisen toiminnan kenttä.
Käännöstoiminnan ja yhteiskunnallisten intressien välille muodostuu jatkuvasti jännitteitä ja ristiriitoja, koska kääntäjä ei voi sijaita yhteiskunnallisten vaikuttimien
ulkopuolella ja käännöstoiminta on intentionaalista toimintaa eli kääntäjillä on myös
omia arvojaan ja tavoitteitaan (Prunč 1997). Käännöskulttuuria voidaankin kuvata
innovaatioiden ja perinteiden taistelukenttänä: joka hetki nämä jännitteet ilmentyvät
yhteiskunnallisesti vakiintuneina sekä ei-vakiintuneina, marginaalisina tai jo marginalisoituneina käytös- ja arvostusmalleina. Normit ja konventiot toimivat välineinä,
joilla jännitteitä tasapainotetaan: vakiintuneet konventiot ja normit kuvaavat tarkastelevan hetken intressi- ja valta-asetelmia, ja ne ovat voimassa niin kauan kuin kaikki
osaanottajat hyväksyvät ne implisiittisesti tai eksplisiittisesti. Kaikilla konventioita ja
normeja ohjaavilla osapuolilla ei kuitenkaan ole yhtä paljon valtaa, vaan juurikin
muuttuvat valta-asemat tarjoavat tilaisuuksia konventioiden, normien, arvostusten ja
odotusten muutoksille. Käännöskulttuuri on riippuvainen yläkulttuuristaan, koska
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konventiot ja normit sovitaan kyseessä olevan kulttuurin jäsenien kesken ja koska
siinä kuvastuvat myös aikanaan vallinneet käsitykset sallitusta ja torjutusta toiminnasta. Historiallinen näkökulma on myös mahdollinen, kun otetaan huomioon esimerkiksi vallinnut yhteiskuntamalli ja maailmankuva. Prunč argumentoi, että juuri
päinvastainen näkemys – se, että kääntäjät on yritetty jättää koko yhteiskunnan arvopohjan ulkopuolelle neutraaleina, riippumattomina ja viattomina toimijoina – on johtanut kääntäjien näkymättömyyteen poliittisesti, taloudellisesti sekä sosiaalisesti.
(Prunč 1997: 108–112; 2011 330–331.)
Kääntäjä ei siis ole yksin vastuussa onnistumisesta tai epäonnistumisesta vaan
koko käännöskulttuurin sosiaalinen piiri on: kääntäjä, toimeksiantaja, tilaaja, käyttäjä.
Asetelmaa, jossa vastuu jakautuu tasaisesti ja jossa lojaalisuus kohdistuu kaikkien
toimijoiden suuntiin, Prunč nimittää demokraattiseksi käännöskulttuuriksi. (Prunč
1997: 114, 121; Prunč 2011: 331–332.) Tässä Prunč kritisoi Nordin laajaa suosiota
saavuttanutta lojaliteetin mallia ja toteaa mallin ongelman olevan siinä, että vastuu
on yksin kääntäjällä (Prunč 2011: 332). Oikeastaan demokraattinen käännöskulttuuri
on ideaalitilanne, joka ei aina toteudu. Esimerkkinä tilanteesta, jossa se ei toteudu,
Prunč mainitseekin erilaiset ”hirmuvallan tilat”, kuten diktatuurit, tai kun käännösprosessiin osallistuvien henki on vaarassa tai kun jokin ylemmän tason moraali tai
etiikka on vaarassa (ibid. 333). Sotatila on yksi tällaisista tilanteista.
Kujamäki tekee eron virallisen ja epävirallisen käännöskulttuurin välillä: virallinen käännöskulttuuri ilmenee virallisten käännös- ja tulkkaustoimintaa koskevien
dokumenttien ja säännöstöjen kautta kun taas epävirallinen kattaa käytännön ja sen,
kuinka virallisia päätöksiä sovelletaan. Lisäksi toimijoiden kompetenssit muovaavat
epävirallista käännöskulttuuria. (2013: 35.) Voisi siis ajatella, että mitä enemmän
virallisia ja sitovia päätöksiä ja linjauksia koko käännös- ja tulkkaustoimintaa koskien tehdään, sitä paremmat mahdollisuudet käytännössä syntyvällä käännöskulttuurilla on olla demokraattinen. Kujamäki (2013a) argumentoi, että käännöskulttuuri määrittyy kääntäjiin ja tulkkeihin liittyvien diskurssien sekä toiminnan kautta. Diskurssit,
kuten miten kääntäjistä ja tulkeista puhutaan sekä millaisia arvoja ja mielikuvia heihin liitetään, voivat vaikuttaa niin heidän toimintaansa kuin muiden toimijoiden päätöksiin ja sitä kautta käännösalan ihmisten taloudelliseen tilanteeseen. Toiminnan
kautta taas syntyvät käytännöt ja tavat tehdä asioita, käsiin tuntuva kääntämisen kulttuuri. (Kujamäki 2013a: 39.)
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Pelkät normit, jotka vain ovat olemassa ”tuolla jossakin” eivät riitä, vaan
käännöskulttuuriin kuuluu siksi olennaisena osana avoin tiedonvälitys, yhteinen pelisääntöjen sopiminen ja opetustoiminta. On tärkeää hahmottaa, miten monista tekijöistä lopputulos riippuu. (Prunč 1997: 114, 121.) Lisäksi mitkään normit eivät ole
absoluuttisesti sitovia, vaan käännöskulttuuriin ja sen kentän toimijoihin liittyy myös
kääntämisen etiikka. Prunčin mukaan kääntäjä on vastuussa toimintansa seurauksista
ja kääntäjä voi siksi valita myös rikkoa normeja. Tietoinen rikkominen voi tapahtua
esimerkiksi eettisyyden, moraalin tai inhimillisyyden nimissä. Esimerkkinä Prunč
antaa sotavankikuulusteluissa toimineen tulkin, joka muotoili kuulusteltujen sanomisia säästääkseen heitä väkivallalta. Tulkki siis johti osapuolia tahallaan harhaan ja
asetti oman henkensä vaaraan. (Prunč 2011: 329–330.) Kääntäjien ja tulkkien kannattaa siis osallistua aktiivisesti käännöskulttuuria muovaaviin diskursseihin.
Millaisissa tutkimuksissa käännöskulttuurin käsitettä on käytetty? Esimerkiksi Kujamäki (2012) keskittyy artikkelissaan Mediating for the Third Reich: On Military Translation Cultures in World War II in Northern Finland tulkkaus- ja käännöstoimintaan Suomen Lappiin muodostuneella suomalais-saksalaisella alueella vuosina
1941–45, kun Saksa toimi Neuvostoliittoa vastaan Lapista käsin yhteistyössä Suomen kanssa. Käännöskulttuurin käsite on johdattanut Kujamäen hahmottelemaan
kuvaa yhteisön käännöskulttuurista sekä yksittäisten tulkkien ja kääntäjien profiileista sekä siitä, miten he sijoittuivat koko konstruktioon. Se toimii kehyksenä, jonka
puitteissa huomio kiinnitetään sekä viralliseen että epäviralliseen käännöstoiminnan
kulttuuriin. Kujamäen mukaan sotilasyhteistyön alue muodosti monikielisen ja kulttuurisen yhteisön, johon kuului niin sotilaallisia toimijoita kuin myös siviilitoimijoita. Hän toteaa, että saksalaisten operaation ja läsnäolon onnistuminen Lapissa
edellytti tiivistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja siviilien kanssa. Toisaalta
toiminnasta on säilynyt vain lyhyitä ja sirpaleisia mainintoja, mikä onkin tyypillinen
ongelma sotatulkkausta koskevaa materiaalia etsittäessä. Kujamäki esittelee kolme
erilaista tulkkiryhmää, jotka tulkkasivat tuona aikana: kielitaitoiset siviilit, Saksassa
koulutuksen saaneet saksalaiset venäjän kielen tulkit sekä suomalaiset armeijan neuvottelijat, joiden tehtäviin kuului raportoida Suomen armeijalle saksalaisten toiminnasta ja liikkeistä. Lisäksi omaksi ryhmäkseen voidaan erottaa kaksikieliset sotavangit, jotka toimivat tulkkeina joskus pakotettuina. Näiden toisistaan eroavien kääntäjäja tulkkiryhmien olemassaolo ja heistä löydetty materiaali viittaavat siihen, että alueella toimi profiililtaan hyvin erilaisia kääntäjiä ja tulkkeja: heidän roolinsa välittäji-
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nä, valta-asemansa, vapauden asteensa ja käsityksensä toimintansa rajoista sekä saamansa etuudet ja korvaukset vaihtelivat suuresti. (Kujamäki 2012.) Näin Kujamäki
hahmottelee tutkimuksessaan kuvaa saksalais-suomalaisen sotilasyhteisön käännöskulttuurista sekä sen vielä pienemmistä osaryhmien alakulttuureista.
Miksi käännöskulttuurien tutkiminen sitten on tärkeää? Esimerkiksi Footitt
(2012) toteaa, että sodassa syntyy sille ominainen kielten kenttä tai ”maisema”, johon
kaikki konfliktin toimijat vaikuttavat. Lisäksi Footitt (ibid. 12) argumentoi, ettei ole
olemassa yhtä tyypillistä sotaa vaan sota ja muut konfliktit ovat aina vahvasti kontekstisidonnaisia: vaikuttavia tekijöitä ovat armeijan kokoonpano, yksilöiden ja yhteisöjen motiivit, toimintatapa siviilien kanssa, paikallisten ihmisten suhtautuminen
sekä sotatoiminnan päämäärä. Ovatko sotavoimat valloittamassa, suojelemassa vai
vapauttamassa? Tällaisessa mallissa kääntäjät ja tulkit ovat vain yksi osa sodan kielellistä maisemaa ja vain yksi taho tämän maiseman muovaajista, mikä sopii käännöskulttuuriin ja Prunčin argumentaatioon.
Schofield (2005) taas tarjoaa hieman erilaisen näkökulman arkeologian puolelta. Hänen mukaansa arkeologit aloittavat tyypillisesti aikakauden tutkimisen juuri
sen konfliktien ja sotien tutkimuksen kautta. Syynä on se, että sotaan liittyvät kysymykset muodostavat erittäin mielenkiintoisen ja haasteellisen mutta myös ristiriitoja
sisältävän tutkimuskentän. Sodan arkeologisen tutkimuksen kohteena ovat olleet niin
sodankäynnin materiaalinen kulttuuri – kuten taistelukentät, rakennukset ja esineistö
– kuin myös yksilöiden kokemukset sekä sodan vaikutus käsityksiimme ja muistiimme. Schofieldin kirja Combat Archaeology (2005) ei niinkään käsittele ”taisteluita etulinjassa”, vaan Schofield pohtii sodankäynnin ja konfliktin arkeologian tutkimusta laajemmin. Moderni arkeologia ja sodankäynnin tutkimus ovat muodostuneet
erittäin poikkitieteellisiksi aloiksi, joilla on Schofieldin mielestä meille uutta kerrottavaa ensisilmäyksellä tutulta vaikuttavasta historiasta esimerkiksi arkeologian, antropologian tai sosiologian näkökulmasta. Oma tutkimukseni voidaan sijoittaa myös
tällaiseen kehykseen: Schofield puhuu sosiaalisesta arkeologiasta, joka pelkästään
suorien taistelutilanteiden tutkimisen sijaan keskittyy siihen kaikkeen, mikä tukee
armeijan toimintaa ja mikä muodostaa pohjan sen toimintavalmiudelle, kuten koulutus ja valmistautuminen. Käännöskulttuuri käsittää tämän kaiken käännös- ja tulkkaustoiminnan näkökulmasta katsottuna.

31

3.2 Pääoma
Pääoma (capital) on yksi Pierre Bourdieun keskeisistä käsitteistä. Hän määrittelee
sen seuraavalla tavalla (1986b: 243–244):
- - the means of appropriating the product of accumulated labor in the objectified
state which is held by a given agent depend on the form of the distribution of the
means of appropriating the accumulated and objectively available resources and the
relationship of appropriation between the agent and the resources.

Vaivannäön, työn ja vuorovaikutukseen osallistumisen (”labor”) myötä yksilö saa
käyttöönsä pääomaa eli resursseja, joita voi resurssien olemuksesta riippuen käyttää
eri tavoin sosiaalisessa toiminnassa. Pääomaa voi kuvata ns. sosiaalisena energiana,
jota toimijalla on muita toimijoita kohtaan (Guo 2015: 4); Se on sekä materiaalisia
että immateriaalisia toiminnan vaikutuksesta kasautuneita resursseja ja kykyjä, joita
käyttämällä voi saavuttaa etuja sosiaaliseen vuorovaikutukseen osallistumisesta sekä
kerryttää lisää pääomaa – kuten varallisuutta, tietoja, taitoja ja mahdollisuuksia toimia osana sosiaalista ympäristöämme (Bourdieu 1977, 1986a, 1986b). Yksi pääoman
merkittävä piirre on, että sen kerryttäminen vie aikaa ja panostusta (”accumulated
labor” edeltävässä lainauksessa) (1986b: 241–242).
Bourdieun mallissa pääomaa esiintyy kolmessa muodossa: taloudellisena
pääomana, kulttuurisena pääomana ja sosiaalisena pääomana. Taloudellinen pääoma
tarkoittaa yksinkertaisesti rahallista omaisuutta. Se voi olla suoraan muutettavissa
rahaksi tai voi olla institutionalisoitunutta, kuten käyttöoikeuksia ja omistussuhteita.
(Bourdieu 1986b: 243.) Bourdieu kritisoi ekonomistien näkemystä, jossa vain taloudellinen ja materiaalinen pääoma otetaan huomioon, minkä seurauksena sosiaaliseen
kanssakäymiseen perustuva maailmamme yksinkertaistetaan vain kaupallisen tavaran
liikkumiseksi ja vaihtamiseksi. Näkökulman korjaaminen on toiminut Bourdieun
tutkimuksen kipinänä. (Ibid. 242.)
Kulttuurista pääomaa esiintyy kolmessa muodossa: sisäistettynä, objekteina ja
institutionalisoituneessa muodossa. Sisäistettynä pääoma on sekä mielen että ruumiin
taipumuksia ja kykyjä, objekteina kyseessä voivat olla kulttuuriset tuotteet, kuten
kirjat, instrumentit tai jonkin opitun teorian hyödyntäminen, institutionalisoituneena
esimerkiksi koulutus. (Bourdieu 1986b: 243.) Bourdieu kehitti kulttuurisen pääoman
käsitteen vastauksena kysymykseen, miksi eri sosiaalisista luokista tulevat lapset
suoriutuvat eritasoisesti. Aiemmin syynä nähtiin enimmäkseen yksilölliset ja sisäsyn-
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tyiset tekijät, mutta perheissä periytyy myös kulttuurista pääomaa, mikä vaikuttaa
lasten pärjäämiseen, ja tällainen pääoma voi tietyissä tilanteissa olla muutettavissa
taloudelliseksi pääomaksi, mikä edistää yhteiskunnassa etenemistä. Periytyvää kulttuurista pääomaa voi olla esimerkiksi suhtautuminen lukemiseen: jos vanhemmat
harrastavat lukemista, myös lapsella on pääsy kirjoihin ja häntä kannustetaan lukemaan ja oppimaan. (Bourdieu 1986b.) Guo (2015) listaa kulttuuriseksi pääomaksi
muun muassa tiedot, taidot, älyn ja kokemukset. Kulttuurista pääomaa, kuten kaikkia
pääoman muotoja, on mahdollista muuttaa taloudelliseksi pääomaksi tietyin ehdoin.
Esimerkiksi korkeampi koulutustaso voi johtaa parempipalkkaiseen työhön. (Bourdieu 1986b: 243.)
Sosiaalista pääomaa kertyy kuulumalla ryhmään, ja se voi olla toteutunutta tai
potentiaalista eli vielä piilevää. Sosiaaliseen pääomaan lukeutuvat sosiaaliset velvollisuudet ja verkostot: pääoman määrä riippuu sosiaalisten verkostojen koosta, kontaktien määrästä sekä siitä, kuinka hyvin niitä pystyy hyödyntämään. Toisaalta sosiaalisesta verkostosta syntyy myös sosiaalisia velvollisuuksia. Verkostossa sekä yksilön oma pääoma että kontaktien pääoma merkitsevät. Institutionalisoitunut sosiaalinen pääoma voi ilmentyä esimerkiksi tittelinä tai arvonimenä, mikä saattaa taata sosiaalista päätös- ja vaikutusvaltaa sekä pääsyä rahallisiin resursseihin. (Bourdieu
1986b: 243, 248–249.) Sosiaalisen pääoman tuotto kasvaa suhteessa pääoman kanssa: mitä enemmän pääomaa yksilön sosiaaliset verkostot omaavat, sitä enemmän
niistä saa itsekin kerrytettyä pääomaansa ja resursseja käyttöönsä. Lisäksi olennaista
on verkostojen ylläpitäminen, mikä takaa stabiilimman pääoman, vastavuoroisuuden
tai institutionaalisesti taattuja oikeuksia. (Bourdieu 1986b: 249–250.)
Symbolinen pääoma on oikeastaan pääoman neljäs, abstrakti muoto, mutta
toisaalta se on kaikkien aiemmin mainittujen kolmen muodon synteesi ja Bourdieun
mielestä pääoman tärkein muoto. Sitä voi kuvailla auktoriteettiasemana, valtana ja
läsnäolona jossakin tilanteessa, jossa tätä valtaa on mahdollista käyttää. (Bourdieu
1977: 179; 1986b, Notes). Guo (2015: 4, 6) tulkitsee symbolisen pääoman tarkoittavan kaikkea abstraktia pääomaa, jotka muut sosiaaliset toimijat kykenevät tunnistamaan. Olennaista on se, miten ja kuka tarkastelee pääomaa: jotta pääomalla voi olla
vaikutusta, sen arvo on tunnustettava. Kaikki tahot eivät kuitenkaan tunnusta pääomaa samanlaisena. Bourdieu (1977: 88) kuvailee symbolista pääomaa sijoituksena
ja luottona:
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Once one realizes that symbolic capital is always credit, in the widest sense of the
word, i.e. a sort of advance which the group alone can grant those who give it the
best material and symbolic guarantees, it can be seen that the exhibition of symbolic
capital (which is always very expensive in economic terms) is one of the mechanisms which (no doubt universally) make capital to go to capital.

Ryhmään kuuluminen ja ryhmässä pääoman käyttäminen osoittamaan symbolisia
vakuuksia, rakentavat yksilölle lisää mahdollisuuksia toimia ryhmässä tehokkaammin ja muuttaa sosiaalisen verkoston hyötyjä myös muihin pääoman muotoihin.
Ting Guon kirjoittama tutkimusartikkeli Interpreting for the enemy: Chinese
interpreters in the Second Sino-Japanese War (1931–1945) (2015) on hyvä esimerkki pääoman käsitteen käytöstä tulkkauksen tutkimuksessa. Lisäksi Guon tutkimus
kuvaa hyvin Bourdieun sanoin mekaniikkaa ”which - - make capital to go to capital”
eli systeemiä, jossa kerryttämällä pääomaa yksilö myös pystyy kerryttämään entistä
enemmän pääomaa. Guo (2015) tutkii artikkelissaan muun muassa sitä, millaista
pääomaa tulkeilla voi olla. Hän käsittelee kiinalaisen tulkki Xia Wenyun tapausta
tarkastelemalla Xian muistelmia ja toisen henkilön, kenraali Li Tsung-jenin, elämäkertaa sekä muuta kirjallisuutta. Tutkimusmenetelmäänsä Guo kuvailee erittäin niukasti.
Guo esittelee Bourdieun käsitteen pääoma ja pohtii, miten tulkin pääomaa
voidaan mitata. Hän toteaa, että pääomaa on arvioitava kolmella osa-alueella: tulkin
kielellisiä ja kulttuurisia kompetensseja, tulkkaustaitoja sekä sosiaalista statusta. Kielelliset ja kulttuuriset kompetenssit voivat ilmetä niin sisäistetyssä muodossa kuin
myös institutionaalisissa muodoissa, kuten käytynä koulutuksena tai todistuksina
pätevyydestä. Myös ulkomaankokemukset lisäävät kulttuurista kompetenssia. Tästä
voidaan siis todeta, että tulkin sosiaalisella taustalla ja koulutuksella on merkitystä.
Tulkkaustaidot Guo määrittelee kulttuuriseksi pääomaksi, jota kerrytetään osallistumalla tulkkaustoimintaan ja/tai koulutukseen ja joka erottaa tulkin toisista toimijoista,
joilla on samankaltaista tietoa kielestä ja kulttuurista (ibid. 7.) Määritelmä jää hieman
epäselväksi ja lyhyeksi, mutta vastaa Bourdieun määritelmää pääomasta kerrytettynä
panoksena, mikä vaatii aikaa ja vaivaa (1986b: 243–244), sekä piirteenä, joka erottaa
toimijoita toisistaan (1986b: 241). Kulttuurista pääomaa on mahdollista kerryttää
myös tiedostamatta ilman varsinaista ponnistelua (Bourdieu 1986b: 245), kuten tutustumalla toisiin kulttuureihin viettämällä aikaa ulkomailla.
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Objektin muodossa kulttuurista pääomaa, esimerkiksi maalauksen, voi omistaa pelkän taloudellisen pääoman pohjalta: maalauksen voi ostaa. Sen sijaan taitojen
hyödyntämiseen ja niiden käyttämiseen (oli kyseessä sitten ohjelman tai koneen
käyttäminen tai jonkin arvioiminen ja arvostaminen) tarvitaan kulttuurista pääomaa ”either in person or by proxy”. (Bourdieu 1986b: 246–247.) Tässä by proxy,
välikäden kautta, on tulkkauksen aiheen kannalta mielenkiintoista, sillä sellaiseksi
tulkki asettuu: tulkki on sijoittanut aikaansa ja vaivaansa mahdollisesti koulutukseen
tai muuhun harjoitukseen hankkiakseen kulttuurista pääomaa eli tulkkaustaidon, jota
joku muu voi taloudellisella pääomalla – eli tulkin palkkaamalla – päästä hyödyntämään.
Tulkki sijoittuu välikädeksi kahden toistaan ymmärtämättömän osapuolen välille. Kun tulkki toimii sellaisten osapuolten välillä, joiden intressit risteävät, kuten
esimerkiksi keskenään sotivien tahojen välillä, hänen mahdollisuutensa rakentaa sosiaalista pääomaa ja arvostettua symbolista pääomaa yhden kanssa tuhoutuvat, kun
hän rakentaa niitä toisen kanssa. Tämän takia tulkin pääoma – kielelliset, kulttuuriset
ja sosiaaliset resurssit – ja etenkin niihin kohdistuva arvostus tai se, koetaanko ne
hyödyllisiksi, vaihtelevat kontekstin mukaan. (Guo 2015: 6, 11.) Tämä käy ilmi
Guon tutkimuksesta (ibid.) ja tulkki Xian tapauksesta.
Xia oli kiinalainen, joka kuitenkin toimi vapaaehtoisesti tulkkina Japanin joukoille. Häneen, ja vastaaviin tulkkeihin ylipäätään, suhtauduttiin pettureina, mutta
jotkut tulkit hyödynsivät asemaansa auttaakseen kiinalaisia hädässä: he saattoivat
tulkata tilanteen epäillyn kiinalaisen kannalta parhain päin. Näin heitä myös tietyllä
tapaa arvostettiin. Xian tarina on siinä mielessä erikoinen, että hän päätyi toimimaan
kaksoisagenttina sekä Japanin armeijalle että Kiinan nationalistipuolue Guomindangille (GMD). Japanin joukoissa Xia tutustui merkkittäviin japanilaisiin upseereihin,
muun muassa upseeri Wachiin, kun taas kiinalaisten nationalistien joukossa hänen
tärkein tukensa oli kenraali Li Tsung-jen. Xian sanottiin toimittavan niin tarkkoja
tietoja GMD:lle, ettei normaali tiedustelu pystynyt samaan. Hän alkoi saada molemmilta puolilta erilaisia etuuksia ja hyödykkeitä, kuten henkivartijan, ilmaista oopiumia ja luksusmajoituksen. Guon mukaan tässä näkyy Xian sosiaalisen pääoman
kasvu. Hänen mukaansa Xia pyrki asettamaan itsensä niin, että hän kykeni kulloisessakin tilanteessa kerryttämään ja hyödyntämään pääomaansa parhaiten sekä hyötymään molemmista sodan osapuolista. Xian sosiaalinen, kulttuurinen ja symbolinen
pääoma kasaantui hänelle edullisesti erilaisten tulkkaukseen sekä muuhunkin neuvot-
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teluun liittyvien tehtävien avulla. Bourdieun ”mechanisms which - - make capital go
to capital” näkyy tässä hyvin selvästi. Xian useat roolit tukivat toisiaan: tulkkaustyö
laajensi hänen sosiaalisia verkostojaan, hänen verkostonsa molemmilla puolilla tekivät hänet arvokkaaksi japanilaisille (eli hänellä oli symbolista pääomaakin) ja näin
japanilaiset antoivat hänen tulkata lisää. Symbolinen pääoma näkyi Xian kuuluisuutena ja etuina, joita hän saavutti. Kolikon kääntöpuolena oli kuitenkin epäilys ja luottamuksen puute. Kiinalaiset suhtautuivat häneen petturina ja japanilaiset paikoitellen
epäilivät Xian vuotavan tietoja. Kun vaara uhkasi jommaltakummalta puolelta, Xia
turvautui toiseen ja piileskeli japanilaisilta jopa puoli vuotta Hong Kongissa petturiepäilyiden takia, kunnes Wachi auttoi häntä. Sodan loppu toi yllättävän käänteen:
Xian yhteydet japanilaisiin eivät olleet enää arvokkaita GMD:lle, joten Xian symbolinen pääoma romahti pysyvästi kiinalaisessa yhteisössä ja Xia pakeni Japaniin 1945,
kun hän näki, kuinka muita petturin leiman saaneita kohdeltiin. (Guo 2015.)
Tulkki Xiaan keskittyvän tutkimuksen johtopäätöksinä Guo toteaa tulkkauksen olevan tapa kerryttää pääomaa ja käyttää tätä pääomaa muita toimijoita kohtaan.
Tulkin pääoma – niin kielelliset ja kulttuuriset kompetenssit, tulkkaustaidot kuin
myös asema sosiaalisissa verkostoissa – vaikuttavat suuresti. Pääoma on kohtalaisen
jatkuvaa ja pysyvää, mutta toisaalta kontekstin mukaan symbolinen pääoma voi yllättäen romahtaakin. Guon yksi merkittävin johtopäätös on, että kielitaidon lisäksi muut
tulkkaustyössä kertyneet pääoman muodot vaikuttavat silloinkin, kun tulkki ei tulkkaa, mikä kanavoituu tulkille hyödyksi. Xia pystyi esimerkiksi suojelemaan itseään
sodassa vaaroilta tukeutumalla siihen osapuoleen, joka sinä hetkenä tarjosi turvaa.
Toinen merkittävä johtopäätös on, että sotakontekstissa tulkin toimijuus määrittyy
suhteessa pääomaan. (2015: 11–12.)

3.3 Toimijuus
Toimijuus (agency) on keskeinen käsite moderneissa sosiaalitieteissä (Barnes 2000),
mistä se on otettu käyttöön käännöstieteelliseen tutkimukseen (Buzelin 2005; Kinnunen & Koskinen 2010). Käsitteenä toimijuus valitettavasti ymmärretään usein hieman eri tavoin ja määritellään epäselvästi (ibid. 5). Kinnunen ja Koskinen (2010)
ovat toimittaneet teoksen Translator's Agency, jossa käännöstieteen tutkijat lähestyvät toimijuutta useista näkökulmista. Se on yksi ainoita keskitetysti tätä käsitettä käsittelevistä käännöstieteellisistä teoksista. Kirjoittajat hahmottelevat toimijuuden
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ydinmerkityksen muotoon ”willingness and ability to act” (ibid. 6), haluksi ja kyvyksi toimia.
Tässä willingness kuvaa yksilön sisäistä olotilaa, moraalia ja etiikkaa. Se sisältää myös vaatimuksen tietoisuudesta, kyvystä pohtia ja arvioida toimintaa sekä sen
tarkoituksellisuutta. Ability taas kuvaa toimijuuden mahdollisuuksia ja rajoitteita,
valtaa ja valta-aseman tuomaa statusta, joka oikeuttaa valintaan toimia tietyllä tavalla.
Myös toimimattomuus on tietoinen valinta. Status ja asema sosiaalisessa hierarkiassa
tuovat mukanaan aina kysymyksen vastuusta. (Kinnunen & Koskinen 2010: 6–7.)
Tämän voi ajatella toteutuvan sosiaalisissa verkostoissa vastavuoroisuutena ja verkostoja ylläpitävänä tekijänä. Ability yhdistyy konkreettisiin kompetensseihin: Jo
edellisessä, pääomaa käsitelleessä luvussa esitellyn Guon (2015) tutkimuksen mukaan kiinalaisen tulkki Xian toimijuus määrittyi hänen pääomansa mukaan. Kuten
Xian tapaus osoittaa, tulkin toimijuuden vaikutus riippuu pitkälti siitä, millainen tulkin pääoma on suhteessa kontekstiin – eli tunnustetaanko hänen symbolista pääomansa – sekä millaiset hänen kielelliset ja kulttuuriset kompetenssinsa, tulkkaustaitonsa ja sosiaaliset verkostonsa ovat ja kuinka tehokkaasti hän kykenee hyödyntämään niitä.
Kinnusen ja Koskisen (2010) esittämä määritelmä pohjautuu muun muassa
Barnesin teokseen Understanding Agency (2000). Hän määrittelee toimijuuden
seuraavanlaisesti (25):
For an individual to possess agency is for her to possess internal
powers and capacities, which, through their exercise, make her an
active entity constantly intervening in the course of events ongoing
around her.

Määritelmässä tärkeitä seikkoja ovat siis toimijan aktiivinen rooli sekä kyvyt ja capacities – jonka voisi mielestäni yhtä lailla korvata Bourdieun hengessä pääomaksi.
Hän mainitsee toimijuutta määrittelevinä seikkoina myös mahdollisuuden puuttua
tapahtumiin sekä vapauden toimia. (ibid. 27.) Inghilleri (2005a: 76) esittää tulkin
toimijuuden tarkoittavan sitä, miten tulkit asemoivat itsensä tulkkaustilanteessa sekä
toisaalta sitä, miten muut toimijat vaikuttavat tulkin asemaan. Myös ei-inhimillisillä
toimijoilla – eli instituutioilla ja organisaatioilla – voi olla toimijuutta. Tällaiset tahot
voivat estää ihmisiä toteuttamasta toimijuuttaan (toisin sanoen ability laskee). (Buzelin 2005: 215.)
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Barnesin (2000: 74) mukaan ihmiset ovat monimutkaisia, aktiivisia ja sosiaalisia olentoja, mikä näkyy ihmisten toiminnassa: ihmistä ja ryhmää määrittävät vastavuoroisuus, vastuullisuus ja velvollisuus perustella toimensa muille ryhmän jäsenille. Rationaalisen valinnan – sen mikä on sallittua tai mahdollista ja mikä ei – määritteleekin usein sosiaalinen yhteisö ja ihmisen vapaa tahto pohjautuukin monimutkaisiin sosiaalisiin vaikuttimiin sekä herkkyyteen ymmärtää muita sosiaalisia toimijoita.
(Ibid. 64–69.)
Toimijuus ilmenee toiminnan tuloksena, ja koska toiminta liittyy tiettyyn hetkeen ja paikkaan, on toimijuus myös kontekstisidonnaista (Giddens 1979 teoksessa
Kinnunen & Koskinen 2010). Keskeisiä toimijuuteen liittyviä kysymyksiä ovat, miten sosiaaliset rakenteet ohjaavat toimintaamme ja mikä on inhimillisen toimijuuden
vapauden ja vaikuttavuuden aste (Kinnunen & Koskinen 2010: 7.) Tästä pääsemme
takaisin käännöskulttuuriin, joka on yhdenlainen sosiaalinen rakenne. Käännöskulttuuri rakenteena vaikuttaa mahdollisuuksiin toimia sekä yksilöiden toimijuuteen sen
piirissä. Toimijuus voi taas puolestaan muovata ja ylläpitää tai vastustaa tätä rakennetta. Kinnunen ja Koskinen (2010: 7) toteavat toimijuuden ylläpitävän rakennetta ja
rakenteen taas rajoittavan toimijuutta. Optimistisemmin ajateltuna rakenne voi mielestäni myös tukea toimijuutta ja mahdollistaa sen tarjoamalla valmiit, selkeät raamit
ja edellytykset tietynlaiselle toimijuudelle. Kinnunen ja Koskinen jatkavat, että toimijuus määräytyy aina rakenteen (kontekstin) mukaan, mutta rakenteet ovat toimijoiden muovattavissa (ibid. 7–8).
Konfliktien narratiivien tutkija Baker, joka osallistui teoksen Translator’s
Agency taustatyöhön, esittää, että on tärkeä ymmärtää meidän olevan osa ympäristöämme: olemme ankkuroituneina ajassa ja paikassa, joten ympärillämme liikkuvat
erilaiset narratiivit vaikuttavat meihin väistämättä. Kuten jo edellä esitin, myös Baker
toteaa meidän voivan aktiivisesti edistää ja tukea tai vastustaa näitä narratiiveja –
toisin sanoen toteuttaa toimijuuttamme (Bakerin kommentti teoksessa Kinnunen &
Koskinen 2010: 5). Tässä narratiivit tarkoittavat erilaisia diskursseja, kertomuksia,
käsityksiä, näkökulmia, uutisia, jotka ovat yhteisössämme vallalla ja joiden seuraaminen muovaa käsityksiämme tapahtumista (Baker 2006: 19, 2007: 151). Samaan
listaan voi mielestäni lisätä käännöskulttuuriin liittyvät odotukset, arvot, normit ja
konventiot: ne kaikki ovat narratiiveja, joita meille välitetään ja joita välitämme itse
eteenpäin ja joiden verkossa teemme valintamme edistää, tukea tai vastustaa narratiiveja – siis toimia tai olla toimimatta. Bakerin tapaan Kinnunen ja Koskinen päätyvät
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toteamaan, että kääntäjän tai tulkin toimijuudesta tulee merkityksellistä vasta tietyssä
yhteydessä ja yhteisössä (Kinnunen & Koskinen 2010: 9). Samaan tapaan Barnes
(2000: 74) korostaa sosiaalisen elämän vaativan vastavuoroista toimijuutta ja toimijuuden tunnustamista yhteisössä.
Käännös- ja tulkkaustieteessä toimijuutta on tutkittu monin tavoin. Kääntämistä ja tulkkaamista voidaan tarkastella sosiaalisena toimintana sekä toisaalta kääntäjiä ja tulkkeja sosiaalisina toimijoina. 1990- ja 2000-luvuilla toimijuutta on tarkasteltu muun muassa makrososiologisesta näkökulmasta ja sen roolia esimerkiksi kansallisen ja kulttuurisen identiteetin muodostamisessa. Kääntämisen ja tulkkaamisen
funktio on ainutlaatuinen, eikä sitä voi korvata millään muulla sosiaalisella toiminnalla. Jos toimijat eivät kykene toimimaan kielimuurin takia suoraan keskenään,
kääntäminen ja tulkkaaminen mahdollistavat sen, ja tämä luo ainutlaatuisen funktion.
(Tyulenev 2015.) Sotatulkkauksen kannalta Tyulenev toteaa olennaisen asian: kääntäjä- tai tulkkitoimija on kuka (tai mikä) tahansa, joka suorittaa kyseisen tehtävän.
Toiminta ja toiminnan funktio määrittävät toimijan, eikä päinvastoin (ibid. 19). Tämän takia sotatulkkauksen tutkimuksessakin olisi pystyttävä tutkimaan kaikkien
ryhmien toimijoita, jotka tulkkaavat, eikä vain niitä, joita nimitetään tulkeiksi. Sodan
todellisuudessa sellaisetkin henkilöt, jotka eivät mitenkään identifioidu tulkeiksi,
saattavat toimia tulkkeina.
Abdallah (2010) tutkii kääntäjien kokemuksia tuotantoverkostoissa ja hyödyntää siinä toimijuuteen liittyvää agenttiteoriaa, jolla on juuret taloustieteessä. Abdallahin kuvaamien käännösten tuotantoverkostojen erityispiirteitä on esimerkiksi
kääntäjän (agentin) kaksisuuntainen vastuu sekä toimeksiantajaa että tekstin vastaanottajaa kohtaan ja se, että tuotantoverkoston rakenne on tyypillisesti epäedullinen
kääntäjälle, joka jää valta-asemassa heikommalle sijalle toimeksiantajaan nähden.
Kääntäjä ei välttämättä saa tehtävän laadukkaaseen suorittamiseen tarvittavaa tietoa
(tiedon asymmetria), yhteiset laatukriteerit ja tavoitteet puuttuvat (ei kunnollista yhteistyötä). (Abdallah 2010.) Kuten myös Prunč totesi, syyt ongelmiin voivat olla
muissa toimijoissa kuin yksin kääntäjässä.
Paloposki (2010: 88–89) toteaa toimijuuden tutkimuksen kattaneen niin kääntäjien työn ja toiminnan kuin roolien ja minäkuvan tutkimisen. Hänen mukaansa
useissa tutkimuksissa käsitellään nimenomaan nykyhetkessä tapahtuvaa kääntämistä,
mikä voisi viitata siihen, että toimijuutta on mahdollista tutkia vain tässä ja nyt, mutta kun käytetään toisenlaisia metodeja ja aineistoja, voidaan tutkia myös historiallisia
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aiheita. Paloposki itse on esimerkiksi tutkinut kääntäjien tekemiä valintoja julkaistujen tekstien alaviitteiden sekä kirjeenvaihdon pohjalta. Toimijuuden tutkimuksessa
ongelmana toisaalta on se, että motivaatiota, toimintakykyä ja sen rajoitteita ei voida
välttämättä tutkia suoraan lopputuotoksesta.
Lähden tutkimuksessani liikkeelle kuitenkin siitä, että nimenomaan asevoimien käännöskulttuuri muodostaa sosiaalisen rakenteen ja kehyksen, jonka tarjoamien
mahdollisuuksien ja rajoituksien mukaan sotatulkit toimivat ja näin ollen toteuttavat
toimijuuttaan. Käännöskulttuurin osa-alueena esimerkiksi tulkin tehtävään valmistava koulutustausta pohjustaa kykyä (ability) ja valmiuksia toimia tehtävässä. Sosiaalinen, poliittinen, historiallinen ja kulttuurinen konteksti sekä tiedot sotatulkeista myös
tarjoavat apuvälineitä heidän toimintahalunsa (willingness) tai motivaatioiden päättelemiseen. Tätä kautta on mahdollista tutkia osittain sota-ajan tulkkien ja kääntäjien
toimijuuttakin.

3.4 Käännöskulttuurin, pääoman ja toimijuuden yhteydet
Edellisissä alaluvuissa olen esitellyt kolme käsitettä: käännöskulttuurin, pääoman ja
toimijuuden. Tässä alaluvussa osoitan, millaisia yhteyksiä niiden välillä on. Mielestäni on perusteltua ajatella, että näiden kolmen käsitteen välillä vallitsee vuorovaikutteinen suhde, jolla voi kuvata esimerkiksi sotatulkin toimijuuden muodostumista.
Seuraava kolmio-malli esittää tätä suhdetta:
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Käännöskulttuuri

Pääoma

Toimijuus

Kuva 1: Käännöskulttuurin, pääoman ja toimijuuden suhde

Kun kolmiota kiertää käännöskulttuurista alkaen vastapäivään, voidaan tunnistaa
seuraavanlaisia vaikutussuhteita: Kolmion yläkärkeen sijoittuu käännöskulttuuri,
joka on käännös- ja tulkkaustoimintaa koskeva alakulttuuri tietyssä yhteisössä tiettynä aikana. Kujamäen sanoin käännöskulttuurin voi tiivistää kaikiksi kääntämisen ja
tulkkauksen muodoiksi, odotuksiksi ja normeiksi, jotka tietyssä hetkessä ja yhteisössä muodostavat kokonaisuuden (Kujamäki 2016). Lisäksi siihen kuuluvat käytännöt
ja toimijoiden verkostot, jotka luovat pohjan tulkille kerryttää pääomaansa. Sosiaalinen pääoma kertyy yhteydessä saman kentän muihin toimijoihin ja verkostoihin.
Taloudellisen pääoman kertymistä säätelee esimerkiksi ammatin arvostus ja palkkiotaso, kulttuurista pääomaa kertyy muun muassa koulutuksen muodossa. Bourdieun
pääomaan pohjaten tulkin pääoman muodostavat hänen kompetenssinsa ja mahdollisuutensa toimia. Pääoman laatu ja määrä myös vaikuttavat siihen, kuinka paljon vaikutusta tulkin toiminnalla on.
Kujamäki (2013a) kertoo, kuinka Prunč on itsekin kuvaillut käännöskulttuurin ja pääoman yhteyttä. Sosiaalinen kenttämme sisältää erilaisia konventioita, pelisääntöjä ja rakenteita, joiden puitteissa kehitämme toimintaamme pääomamme turvin.
Käännöskulttuurin voi ajatella olevan yhdenlainen rakennelma, joka on historian ja
kulttuurin tuote ja on näin ollen sidoksissa ympäröivään sosiaaliseen ja taloudelliseen
järjestelmään. Tässä järjestelmässä toimitaan pääoman varassa, ja järjestelmän sisällä
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pääoman arvo, sen symbolinen asema, määrittyy ja muuttuu. (Kujamäki 2013a: 36–
37.)
Jos toimijuus määritellään Kinnusen ja Koskisen (2010) mukaisesti haluna ja
kykynä toimia, muodostaa kertynyt pääoma tulkin kyvyt. Millaiset kompetenssit henkilöllä on toimia tulkin roolissa ja kuinka onnistuneesti? Pääoma ja sen vaikutus ilmenee tulkin toiminnassa eli tulkin toimijuutena, joka kuluttaa/hyödyntää kertynyttä pääomaa. Tulkin toiminta toisaalta taas muokkaa, vahvistaa tai vastustaa käännöskulttuurin kokonaisuutta. Tätä ajatusta vastaa Inghillerin (2005a: 76) toteamus siitä,
että aktiivisena toimijana tulkilla on mahdollisuus tuottaa (produce) uusia merkittäviä muutoksia järjestelmään.
Kun kolmiota taas kierretään käännöskulttuurista myötäpäivään, voidaan tunnistaa seuraavanlaisia suhteita: Käännöskulttuuri asettaa yleisesti hyväksytyt rajat
toiminnalle muun muassa normien ja konventioiden muodossa. Käännöskulttuuriin
liittyvät myös toiminnan laadun arviointia ja etiikkaa koskevat seikat – kuten arvot ja
arvostukset. Ne vaikuttavat yksilön toimintaan ja valintoihin ja ilmenevät haluna
toimia, motivaatioina tai toisaalta rutiinina ja pakkona toimia tietyllä tavalla. Tätä
voisi mielestäni kuvata Inghillerin (2005a: 76) sanoin sanalla reproduce: tulkki jatkaa ja tukee jo olemassa olevia sosiaalisia ja kulttuurisia käytänteitä. Barnes (2000:
27) tosin kritisoi, että rutiinit turhaan nähdään luovan toiminnan vastakohtana ja negatiivisena asiana, vaikka ne eivät sitä aina ole. Toimijuus ja sen ilmentyminen toiminnassa taas hyödyntää mutta toisaalta myös kerryttää lisää pääomaa: esimerkiksi
toisen Kiinan–Japanin sodan ajan (1931–1945) tulkki Xia Wenyun sai luotua tulkin
roolissa vahvoja sosiaalisia verkostoja eli kerrytettyä sosiaalista pääomaansa, mikä
johti lisääntyneeseen luottamukseen ja kontakteihin, mikä taas johti tulkkaustoimeksiantojen kasvuun (ja niin edelleen). Näin Xia asetti itsensä tarkoituksellisesti asemaan, jossa hän pystyi toiminnallaan maksimoimaan pääomansa kasvun, mitä hän
käytti muun muassa suojellakseen itseään sodassa (Guo 2015). Yksilöiden toiminnan
kautta heidän omaamansa pääoma sekä he itse toimijoina muuttuvat, mikä osaltaan
muovaa käännöskulttuuria ja sen piirin toimijoiden potentiaalia. Lisäksi voidaan ajatella, että kolmion keskelle eli kaikkien kolmen käsitteen keskiöön sijoittuu tulkki:
yksilö sisäisineen motivaatioineen, haluineen, tarpeineen ja etiikkoineen ja intresseineen.
Käännöskulttuurin, pääoman ja toimijuuden käsitteiden näkökulmasta on
mahdollista tarkastella, millaiset seikat luonnehtivat asevoimien käännöskulttuuria.
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Tarkasteluun voi ottaa esimerkiksi sen, miten tulkkauksen järjestäminen on rakentunut asevoimissa, millaista koulutusta on tarjottu ja toisaalta vaadittu eli mitä on pidetty arvostettavana, tehtävään sopivana ja hyväksyttävänä taustoina tulkille sekä pätevänä perusteluna tehtävässä toimimiselle. Näihin kysymyksiin etsin vastauksia tutkimusaineistoni analyysissa luvussa 7.

4

Japani ja sotatulkkaus

4.1 Japani sodassa
Schofield (2005: 18–28) esittää muun muassa Virilioon (2002 teoksessa Schofield
2005) pohjaten, mitä erityispiirteitä 1900-luvun sodankäynnillä on ja miten se eroaa
varhaisemmasta sotimisesta. Merkittäviä piirteitä ovat nopeus, teknologian ja tekniikan kehitys, sodankäynnin mittakaava, liittoutumien merkitys sekä raportoimisen ja
tiedon esittämisen lisääntyminen. Nopeudella tarkoitetaan ylipäätään sodankäynnin
nopeutumista esimerkiksi teknologian kehityksen ansiosta. Kun ennen tiedustelutiedon saamisesta vihollisen saapuvaan hyökkäykseen saattoi kestää päiviä, modernissa
sodankäynnissä reagointiaikaa on ollut tunteja tai minuutteja, nykyään enää vain nanosekunteja. Teknologian ja tekniikan kehitys on vaikuttanut kaikkeen varusteista
kommunikaatioon. Esimerkiksi toista maailmansotaa voidaan jo nimittää nykyaikaiseksi, transpoliittiseksi ja -logistiseksi moderniksi sodaksi, jonka olemusta tieteen ja
teollisuuden osallisuus määrittelee. Sodan mittakaava muuttui maailmansotien myötä
täysin: sodasta tuli totaalista sotaa, joka ei rajoittunut yhdelle tietylle taistelukentälle
tai edes kahden kamppailevan osapuolen rajapinnalle. Sodan vaikuttamaan maisemaan kuuluvat niin maa, ilma, meri kuin kylmän sodan myötä avaruuskin. Liittoumilla oli merkittävä rooli etenkin toisessa maailmansodassa. Sodan tapahtumien
raportoiminen ja tiedon esittäminen esimerkiksi mediassa on yleistynyt valtavasti,
joskin toisen maailmansodan aikana se oli vielä pienimuotoisempaa. Tiedon tehokkaamman leviämisen ja uusien tiedotusmuotojen myötä propagandankin merkitys
kasvoi. Muutenkin tiedustelun ja tutkimuksen rooli kasvoi 1900-luvun sodissa, ja
sodilla oli yhä suurempi vaikutus yhteiskuntaan sekä fyysiseen että kokemukselliseen
maisemaan.
Edellä mainitut sodankäynnin erityispiirteet muodostavat kontekstin, jossa
tietoa ja sodan materiaalista kulttuuria tulee analysoida ja tulkita. Tulkkauksen kannalta erityisen merkittäviä seikkoja ovat tiedonkulun muuttuminen ja globalisoitumi-
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nen, viestinnän muotojen lisääntyminen ja uusien medioiden liittyminen mukaan
sotaan. Lisäksi medialla, uutisoinnilla ja propagandalla voi olla vaikutusta tulkkien
omaan ajatusmaailmaan.
Evan Mawdsley kuvaa kirjassaan World War II: A new history (2009) hyvin
myös Aasian tapahtumat toisessa maailmansodassa. Mawdsley rajaa toisen maailmansodan vuosiin 1937–1945. Hän huomauttaa, että sodan tapahtumat Aasiassa
unohdetaan usein Euroopan tapahtumien rinnalta, vaikka sota Aasiassa ja Tyynellämerellä oli yhtä tärkeä. Eurooppaan sekä Hitlerin nousuun ja tuhoon keskittyvässä
historiassa toisen maailmansodan alku ajoitetaan yleensä vuoteen 1939, Saksan Puolaan kohdistuneeseen hyökkäykseen. Jos keskitytään kuitenkin Aasian tapahtumiinkin, on perusteltua katsoa sodan alkaneen heinäkuussa 1937 Japanin ja Kiinan välillä
Marco Polon sillan tapauksella Kiinassa: japanilaiset olivat harjoittelemassa tulevaa
sotaa Neuvostoliittoa vastaan, kun he luulivat olevansa ampumisen kohteena, minkä
jälkeen äkillisesti kärjistynyt tilanne laajeni useammalle paikkakunnalle. Japanin
hallituksen tai asevoimien ei ollut alun perin tarkoitus sotia Kiinan kanssa muutamia
kriittisiä kohteita lukuun ottamatta, joten tavoitteena oli päättää taistelut nopeasti.
Vuoden 1938 loppuun mennessä Japani oli valloittanut Kiinan merkittävät satamat.
(Mawdsley 2009: johdanto, 60–61, 66; Hata & Coox 1989: 306.)
Hata ja Coox toteavat japanilaisten historioitsijoiden mielellään nimittävän
Mantšurian valtaamisesta alkanutta kautta ”viisitoistavuotiseksi sodaksi” eli kaikkia
tapahtumia Mantšurian valtaamisesta aina Tyynenmeren sotaan asti tulisi tarkastella
samana sotana (1989: 302.) Kiinan ja Japanin sota jatkui katkeamattomana aina vuoteen 1945, vaikka virallista sodanjulistusta ei annettukaan missään vaiheessa. Lisäksi
Mawdsley perustelee valintaansa ajoittaa maailmansodan alku vuoteen 1937 sillä,
että sinä vuonna Kiinan nationalistipuolueen poliittisen ja sotilaallisen johtohahmon
Jiang Jieshin (tunnetaan myös nimellä Jiang Kai-Shek) käynnistämä liikehdintä oli
ensimmäinen, joka kuvastaa osuvasti toisen maailmansodan piirteitä ja ajatusmaailmaa Aasiassa eli kansainvälisen status quon ja siihen asti vallalla olleen kolonisaatiopolitiikan haastamista. Mawdsleyn (2009: johdanto, 27–28) mukaan pohjimmiltaan oli kyse pyrkimyksestä uudenlaiseen maailmanjärjestykseen ja kamppailusta
vanhan ja uuden välillä, mikä näkyy etenkin Japanin pyrkimyksissä.
Guon (2015: 7) mukaan Japanin armeija pyrki rekrytoimaan japanilaisia tulkkeja sekä muita japanilaisia, jotka osasivat kiinaa. Valtavan tulkkien tarpeen vuoksi
määrä tosin ei yksinkertaisesti riittänyt, joten armeija rekrytoi myös paljon paikallisia
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kiinalaisia tulkeiksi. Kuten muun muassa Kujamäki (2013b) ja Pöchhacker (2000)
ovat todenneet, sodan tulkkaukseen valmistaudutaan usein ilman kunnollista suunnittelua. Sota siis alkoi nopeasti, minkä lisäksi Japanin ei ollut tarkoitus sotia Kiinaa
vastaan ainakaan niin laajamittaisesti kuin se lopulta soti, joten valmistautuminenkaan ei todennäköisesti ollut oikealla tasolla. Tulkkien tarpeeseen oli reagoitava hetkessä. Paikallisten käyttäminen on tyypillistä, mutta ongelmia esiintyy usein esimerkiksi luotettavuuden kanssa.
Taistelut Kiinassa paisuivat, ja vuoden 1937 loppuun mennessä Japanin joukkoja oli Kiinassa 700 000 miestä, vuosien 1940–1943 aikana 850 000 miestä. Cooxin
mukaan paikalliset komentajat saattoivat edetä, vaikka ylin hallinto olisi aikonut hillitä etenemistä. Näinpä kaikkea toimintaa Kiinassa leimasi lyhytjännitteinen ja puutteellinen suunnittelu. (Coox 1989: 319.)
Ennen sotaa Japani oli kansainvälisenä voimana vasta nuori mutta toisaalta
ainoa Aasian osa, joka pystyi pärjäämään omillaan eurooppalaista imperialismia vastaan. Sillä oli keskitetty ja edistynyt hallinto sekä kohtalaisen koulutettu väestö ja
mittava armeija, johon kuului 500 000 miestä vuonna 1937 (Mawdsley 2009: 59).
Politiikan puoluejärjestelmä oli kehittynyt, mutta 1930–40-luvuilla tyytymättömyys
kasvoi ja puolueitten vaikutusvalta väheni kun taas armeijahallinnon mielipiteiden
merkitys kasvoi, koska armeijan vaikuttajat osasivat ratkoa kansallisia ongelmia.
Asevoimissa oltiin tyytymättömiä siihen, miten heikosti puolueet ajoivat Japanin
etuja. (Berger 1989: 97, 103, 111.)
Saarivaltiota vaivasi puute monista olennaisista raaka-aineista. Japanin tilanne oli erilainen kuin eurooppalaisten valtojen: muut valtiot olivat jo saavuttaneet hyvän kehityksen eikä niillä ollut suurempia intressejä laajentaa valtapiiriään, mutta
Japani ei vielä ollut tällainen ns. tyydyttynyt voima. Sillä oli luonnonvarojen puutteen takia taloudellisia intressejä laajentumiseen, ei ainoastaan hallintopiirinsä ylläpitoon. (Mawdsley 2009: 21–22.) Washingtonin rauhankonferenssi 1921–22 määritteli
Aasian tilanteen ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja päätökset pätivät edelleen.
Esimerkiksi Japanin asevoimien koko oli määritelty. Euroopan läsnäolo Aasiassa
kuitenkin jätettiin konferenssissa samanlaiseksi, eikä suuria muutoksia tapahtunut,
toisin kuin Euroopassa. Japanin Mantšurian valloituksen vuonna 1931 voi nähdä ensimmäisenä kapinana tätä määrättyä kansainvälistä asetelmaa kohtaan. Uuteen maailmanjärjestykseen liittyvä diskurssi lisääntyi, ja etenkin prinssi Konoe Fumimaro
nosti joulukuussa 1938 asiaa esiin. (Ibid. 27–29.) Uuden maailmanjärjestyksen oli
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hänen sanojensa mukaan tarkoitus yhdistää Japani, Kiina ja Manchukuo yhteisellä
tavoitteella luoda uusi järjestys Itä-Aasiaan (new order in East Asia, 東亜新秩序
Tōa shinchitsujo) sekä vastustaa kommunismia. Fumimaro oli merkittävän Fujiwaraklaanin johtava aristokraatti, poliitikko sekä myös pääministeri vuosina 1937–39.
Mawdsleyn mukaan hän ajoi kovaa politiikkaa Yhdysvaltoja ja Britanniaa vastaan,
vaikkei itse lopulta ollutkaan aloittamassa varsinaisia sotatoimia. (Ibid. 68.)
Japanin poliittisella kentällä nationalismi oli nousussa, ja Japanille aseteltiin
roolia pan-aasialaisen vallan johtajana sekä eurooppalaisen vallan karkottajana. Japani oli voittanut Venäjän–Japanin sodan 1904–05 ja saanut sekä taistelukokemusta
että itseluottamusta. Japanissa oli paljon sisäistä kuohuntaa 1930-luvulla ja keskeinen
johto rakoili: Nuori Showa-keisari Hirohito toimi pitkälti muiden korkeissa asemissa
olevien henkilöiden johdattamana. Keisarillinen armeija ja laivasto olivat osittain
osallisina kuohunnassa ja toimivat myös toisen maailmansodan aikana hyvinkin itsenäisesti ja katsoivat olevansa vastuussa vain itse keisarille. (Mawdsley 2009: 41–43.)
Sota Kiinaa vastaan lisäsi armeijan ja konservatiivisten nationalistien vaikutusvaltaa
(ibid. 69).
Luonnonvarojen puute sai Japanin suuntaamaan katseensa Kiinaan, ja Japani
oli jo läsnä Kiinan pohjoisosissa Venäjän–Japanin sodan jäljiltä. Oikeastaan Neuvostoliitto nähtiin Japanin suurimpana vastustajana: molemmilla oli kiinnostusta
Mantšurian alueisiin, myös Neuvostoliitto pyrki laajentumaan, ja Euroopan valloista
se oli kiinnostunein Kaakkois-Aasiasta, jota Japani piti silmällä laajeneminen mielessä. Japanissa vastustettiin kommunismia ja pelättiin ideologian mahdollisia vaikutuksia sisäpolitiikkaan. (Mawdsley 2009: 70.) Vaikka taisteluun Neuvostoliittoa vastaan
oli valmistauduttu lähes kahden vuosikymmenen ajan ja Japanin strategia painottui
vahvasti pohjoiseen sotaan, koki Japani esimerkiksi kesän 1939 aikana suuren häviön
Halhin-golilla (Drea 1998: 1–2, 64).
Vuonna 1932 Japani näennäisesti vapautti ja tuki itsenäistä valtiota Manchukuota, joka todellisuudessa oli Japanin nukkevaltio ja jonka johtoon Japani asetti
Kiinan viimeisen keisarin, lapsikeisari Pu Yin. Kun muut Kansainliiton maat eivät
tunnustaneet uutta valtiota, Japani erosi liitosta. (Mawdsley 2009: 54–55). Japani ei
erityisemmin sekaantunut sotaan Euroopassa, mutta laati Saksan ja Italian kanssa
sopimuksia, kuten kolmen vallan sopimuksen vuonna 1940. Raaka-aineiden tarpeen
lisäksi muita syitä Japanin päätymiseen globaaliin sotaan oli Euroopan tilanteen nopea vaihtelu. Sen takia hallinto Tokiossa oli suuressa paineessa päättää lähteä haas-
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tamaan ”vanha maailmanjärjestys” Aasiassa kun Euroopan maat eivät ehtisi reagoida
sotiessaan Euroopassa. Vuonna 1940 Japani etenikin ranskalaiseen Indokiinaan (eli
nykyiseen Vietnamiin, Laosiin ja Kambodžaan). Myös Alankomaiden Itä-Intia (nykyinen Indonesia) oli kohteena öljyvarantojensa takia. Molemmat alueet olivat tärkeitä myös Britannialle, jonka valtaa Aasiassa Japani halusi horjuttaa. Eteneminen
etelään oli mahdollista, koska Neuvostoliitto kamppaili Saksan kanssa eikä ehtinyt
toimia Aasiassa. Myös Indokiina ja muuta Kaakkois-Aasiaa alettiin ottaa osaksi Japanin ajatusta pan-aasialaisesta yhteistyöstä, mitä alettiin nimittää suureksi ItäAasian hyvinvointivyöhykkeeksi, Dai Tōa kyōeikeniksi (The Greater East Asian CoProsperity Sphere, 大東亜共栄圏). Tästä tuli 40-luvun alun politiikan kulmakivi.
Mawdsleyn mukaan kyseessä oli enimmäkseen tapa eliitille perustella sodan tarpeellisuus, ja sillä saatiin kansa sekä muita Aasian kansoja innokkaasti mukaan. Todellisuudessa kyseessä oli peite taloudelliselle riistolle. (Ibid. 191–193.)
Seuraava kartta kuvaa tilannetta Aasiassa ja Tyynellämerellä vuonna 1942.
Punainen väri merkitsee Japanin hallinnoimia alueita, ja punainen katkoviiva osoittaa,
missä Japanin eturintama kulki 2. heinäkuuta 1942. Vuonna 1942 Japanin hallintopiiri oli laajimmillaan: joukot olivat edenneet Mantšuriaan, Koreaan, osiin Kiinaa, Indokiinaan, Burmaan, Thaimaahan, Malesiaan, Alankomaiden Itä-Intiaan, Filippiineille, osaan Uutta-Guineaa sekä joillekin saarille Tyynellämerellä (Mawdsley 2009:
193).
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Kuva 2: Kartta Aasian ja Tyynenmeren alueesta 1942

Peattien (1989) mukaan Japanin siirtomaapolitiikassa tapahtui muutos 1930-luvulla:
siinä missä aiemmin oli menty kohti vapaampaa siirtomaiden hallinnan muotoa, nyt
hyvinvointi ja pan-aasialainen yhteisö unohdettiin ja siirtomaat valjastettiin taloudellisen ja sotilaallisen kasvun keskuksiksi tukemaan invaasiota Itä- ja KaakkoisAasiaan. Toisaalta siirtomaavaltojen suhtautuminen Japaniin vaihteli: Koreassa oli
paljon vastarintaa, Taiwanilla läsnäoloa siedettiin ja monissa paikoissa oltiin hyvin
maltillisia. (Peattie 1989: 233, 236, 266.) Onkin hyvä kysymys, oliko vapaaehtoisissa
tulkeissa henkilöitä, jotka ilmoittautuivat tulkeiksi motiivinaan pan-aasialaisen yhtenäisyyden ja hyvinvointivyöhykkeen idean edistäminen, ennen kuin totuus selvisi.
Alueiden ja niiden kielten valtavan kirjon pohjalta voitaneen olettaa, että tulkkausta
ja kielellistä välittämistä on varmasti tapahtunut ja sitä on tarvittu paljon ja monissa
tilanteissa.
Japani ajautui vähitellen tilanteeseen, jossa se ei voinut edetä etelämmäksi
Tyynellämerellä taistelematta Britannian kanssa, mikä tarkoitti myös taistelemista
Amerikkaa vastaan. Yhdysvalloista tuli Japanin vastapari vuonna 1941, kun muilla
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länsimailla ei ollut varaa irrottautua Euroopan sodista toimiakseen Japania vastaan.
Virallisesti sota avattiin marraskuussa 1941. Joulukuussa tapahtui hyökkäys Pearl
Harboriin, minkä oli tarkoitus pohjustaa Mawdsleyn sanoin toisen maailmansodan
suurinta operaatiota: eteläisen Tyynenmeren valloittamista. (2009: 202–205.)
Japanin laivasto oli vahva, mutta sen piti toimia kolmella rintamalla ja välimatkat olivat pitkiä. Vuonna 1942 Japani alkoi kokea merkittäviä takaiskuja. Japani
oli pisimmillään edennyt Australian lähistölle Salomonsaarien Guadalcanalille, josta
se joutui vetäytymään 1942. (Mawdsley 2009: 217, 223, 226–227.) Vuosina 1942–44
Japanin asevoimien eteneminen pysähtyi, armeija ja laivasto eivät enää toimineet
yhteen ja laivasto otti liian suuria riskejä itsenäisesti (ibid. 246–247). Vuonna 1945
Japania pommitettiin laajalti ja Neuvostoliitto liittyi aktiivisesti sotaan Japania vastaan ja hyökkäsi Mantšuriaan, minkä Mawdsley arvioi olleen yksi suuri tekijä, joka
vaikutti Japanin lopulliseen antautumiseen elokuussa 1945 (ibid. 429). Hata ja Coox
arvioivat, että liittouma natsi-Saksan kanssa oli virhe Japanille: siitä ei erityisemmin
ollut hyötyä ja natsien liittolaisiksi ryhtyminen vain suututti Ison-Britannian ja Yhdysvallat. Ylipäätään eteneminen sodassa oli hidasta, ja Japanin toiminta- ja valloitusalueet olivat historiallisesti aivan valtavat, joten eteneminen ei ollut enää taloudellisesti kannattavaa. Valtauspolitiikka myös muuttui ryöstelyksi ja tuhoamiseksi, mikä
ei edistänyt pysyvää asemaa mantereella. (1989: 313–314.)
Drea (1998: 26–27) väittää, että Japanin asevoimien ja sotilaallisen johdon
olennainen ongelma oli näköalattomuus. Jos strategia määritellään tarkoittamaan sitä,
että koko sotatoiminnalle on määritelty tavoitteet, joiden pohjalta yksittäisten toimien
ja operaatioiden suuntaa ohjataan, niin Drean mukaan Japanilla ei ollut minkäänlaista
strategiaa länsivaltoja vastaan Tyynenmeren eteläisessä sodassa. Etenkin armeija
valmistautui eteläiseen sotaan Yhdysvaltoja vastaan heikosti, ja monissa tilanteissa
se vain seurasi laivaston suunnitelmia, joiden toteutusaikatauluun armeijassa ei oltu
kuitenkaan valmiita. Drea osoittaa, että niinkin myöhään kuin 1940 Japani ei ollut
valmistautunut eteläisen Tyynenmeren sotaan, vaikka esimerkiksi suunnitelmia Filippiinien valtaamiseksi oli jo vuodelta 1907. Suunnitelmat olivat kuitenkin vain
suunnitelmia, ja todelliset valmistelut olivat puutteellista, sillä Japanin huomio keskittyi kaikesta huolimatta pohjoiseen sotaan ja Neuvostoliittoon. (Ibid. 63–64.)
Kuten edeltävästä tarkastelusta huomataan, Japani ei ollut harkinnut loppuun
asti varsinkaan sotaa eteläisellä rintamalla. Jos sodan ja asevoimien keskeistenkin
toimintojen hiominen – strateginen varautuminen, operaatioiden toteutus ja armeijan
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ja laivaston yhteensovittaminen – on ollut kuvatuilla tavoilla puutteellista, voidaan
hyvin perustein olettaa, että tulkkauksen tarpeeseen valmistautumisessa on ollut monia puutteita.
Keisarillisen Japanin asevoimat rakentuivat niin suoraan sodankäyntiin osallistuneesta sotaväestä kuin siviileistä. NIDS:in tutkimusyksikön historianosaston
tutkija Ujiken mukaan (2006: 69) siviilivirkamiesten (文官) asema, arvostus ja vaikutusvalta olivat melko alhaisella tasolla, jolloin asevoimiin kuuluvat hallitsivat käytännössä kaikkia yhteiskunnan tasoja. Tämä suuntaus korostui yhä enemmän sodan
edetessä. Ujike toteaa siviilivirkamiesten määrän vaikuttavan useiden arkistojen perusteella paljon vähäisemmältä kuin asevoimiin kuuluneiden sotavirkamiesten (武官).
Hänen mukaansa siviilivirkamiehiin liittyvää dokumentaatiota ja tutkimusta on erittäin niukasti. Tutkimukseni ei rajoitu vain siviilivirkamiehen asemassa olleisiin tulkkeihin vaan koskee myös sotilastulkkeja, jotka ovat voineet olla sotavirkamiehiä,
mutta monet tulkit kuuluivat siviilivirkamiesten – tai heitä alempien armeijan työntekijöiden – joukkoon. Tutkimuksen puute aiheesta liittyy siis selvästi tulkkienkin tutkimukseen.
Armeijan palvelukseen kuuluneet henkilöt voidaan jakaa kahteen ryhmään:
sotaväkeen (sotilasarvon omaaviin, 軍人 gunjin) ja armeijaan muuten kuuluviin (軍
属 gunzoku). Sotaväki taas jakautuu sotavirkamiehiin (武官 bukan) ja tavallisiin
sotilaisiin (兵 hei). Gunzoku jakautuu useaan tasoon: Alimmat kolme tasoa ovat
(alimmasta ylempään) 嘱託 (shokutaku), 傭人 (yōnin), 雇員 (koin), jotka ovat eritasoisia tavallisia työntekijöitä ilman virkamiehen asemaa. Gunzokun alle sijoittuvat
myös eritasoiset siviilivirkamiehet, bunkanit (文官): alimpana 判任文官 (hanninbunkan, nuorempi virkamies) sekä lisäksi korkeantason siviilivirkamiesten (高等文
官) kolme luokkaa (alimmasta ylimpään) 奏任官 (sōninkan, vanhempi virkamies),
勅任官 (chokuninkan, keisarillisella käskyllä nimitetty virkamies) ja 親任官 (shinninkan, keisarin suoraan nimittämä virkamies). Näiden luokkien sisällä on vielä noin
kahdesta kolmeen tasoa (一等, 二等 jne.). Erillisemmän ryhmän muodostavat tehdas- ja rakennustyöntekijät, 工員 (kōin). (Ujike 2006: 70.)
Ministeriöiden ja johtoportaan virat kuuluivat korkeantason siviilivirkamiehille. Siviilivirkamiesten tehtävät eivät olleet luonteeltaan suoraan sodankäyntiin
liittyviä ja edellyttivät pitkäaikaista sitoutumista työtehtävään sekä erikoisosaamista.
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Mahdollisia työnkuvia olivat esimerkiksi insinöörin työ, asema sotaoikeudessa, asema tulkkina (通訳官 tsūyakukan), opettajana tai sihteerinä tai muissa hallinnollisissa
töissä, kuten sotajoukkojen huollon järjestelyissä. Tärkeimmät ja auktoriteettiaseman
virat jätettiin kuitenkin sotavirkamiehille, ja Ujike esittää, että gunzokut nähtiin pääosin alempiarvoisina. Ns. nuoremmat virkamiehet, hanninbunkanit, suorittivat muun
muassa käytännön insinööritöitä. (Ujike 2006: 71–72.)
Tavalliset työtekijät, kuten koin ja yōnin, muodostivat suuremman joukon.
Tästä asemasta pystyi Ujiken mukaan nousemaan nuoremmaksi virkamieheksi. Koin
työntekijät saattoivat olla esimerkiksi hoitajia, mekaanikkoja, ompelijoita tai vartijoita. Vaatimuksena oli valmistuminen koulun keskiasteelta sekä jonkin verran työkokemusta. Yōninit toimivat esimerkiksi kirjaajina, kuljettajina, apulaishoitajina ja
pyykkäreinä. (Ujike 2006: 73.) Asevoimien työntekijä- ja virkamiesrakenteen hahmottaminen auttaa ymmärtämään, mihin tulkit mahdollisesti sijoittuivat järjestelmässä ja arvoasteikolla.

4.2 Esimerkkejä asevoimien tulkeista
Esimerkkinä siitä, kuinka sodassa käytettiin tulkkeina muun muassa kaapattuja korealaisia, on erään korealaisen Jong-Bok Seon kokemus vuosilta 1944–45. Okinawan
yliopiston tutkijat Kiyokawa ja Sakurai haastattelivat Seoa vuosina 2006–2007 ja
julkaisivat haastattelun Okinawan yliopiston humanistisen tiedekunnan lehdessä.
Vuosina 1939–1945 kaapattiin yhteensä 720 000 korealaista, jotka pakotettiin pakkotyöhön, lohtunaisiksi tai mukaan asevoimiin. Japanilaiset kaappasivat 21-vuotiaan,
nuoruudessaan japania opiskelleen Seon kesällä 1944. Hän oli 3000 kaapatusta
maanviljelijästä ainoa japanintaitoinen, joten hän sai nimityksen gunpuchō (軍夫
gunpu on henkilö, joka tekee armeijassa sekalaisia tehtäviä ja 軍夫長 gunpuchō tarkoittaa tällaisten henkilöiden johtajaa). (Kiyokawa & Sakurai 2013: 61–63.) Ainakin
Seon haastattelua pohjustavassa tekstissä Kiyokawa toteaa, että nimitys takasi Seolle
muita korealaisia paremman kohtelun. (”また、強制連行時代にも 3,000 人の軍夫
の中で日本語のできる唯一の人ということで、軍夫長に指名され、優遇され
ました。”Kaappausten aikana hän yksin oli 3000:sta ainoa, joka osasi japania, joten
hänet nimitettiin kaapattujen johtoon ja häntä kohdeltiin hyvin”, ibid. 62.) Kaapatut
kuljetettiin Okinawalle hoitamaan esimerkiksi laivarahdin purkua. (ibid. 63.) Seo
kertoo tapauksesta, jossa japanilainen aliluutnantti ja Seo näkivät pelloilla kolme
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itkevää lohtunaista. Koreaa taitamaton aliluutnantti lähetti Seon kysymään, miksi
naiset itkevät. Naiset kertoivat, että jos saisivat pelloilta kolme kiinankaalia, he voisivat valmistaa siitä tuttua korealaista ruokaa, kimchiä. Jos he saisivat vielä kerran
syödä kimchiä ja kuolla, niin he voisivat kuolla ilman katkeruutta. Seo välitti viestin
aliluutnantille, joka antoi naisille kiinankaaleja. Myöhemmin Seo välitti myös naisten
kiitokset aliluutnantille. Tässä Seo viittaa toimintaansa itse suoraan sanalla tulkkaus (”
それを私が通訳しました 。”, ’Sen minä tulkkasin.’). (Ibid. 65.)
Useissa sotatulkkauksen tutkimuksissa tulee esiin sotavankien tai muiden pakotettujen ryhmien käyttö tulkkeina. Seon tapaus on yksi todellinen esimerkki tällaisesta heteronomisesta toimintastrategiasta tulkkauksen järjestämiseksi sotatilassa.
Toisaalta tästäkin tapauksesta näemme, ettei käskyjen välittymistä kaapatuille sotavangeille pyritty varmistamaan hankkimalla tulkkia. Katsaus historiaan paljastaa
myös, millainen pohja tulkkauksella mahdollisesti oli asevoimissa: Japanin monissa
tilanteissa puutteelliseksi todettu toimintatapa vaikutti todennäköisesti myös tulkkaukseen ja asevoimien käännöskulttuuriin. Konkreettisissa valmisteluissa saattoi olla
puutteita tai valtavaan tulkkaustarpeeseen ei pystytty vastaamaan japanilaisilla tulkeilla, kuten tulkki Xian tapaus osoittaa. Koska Japanin sotatoimet ulottuivat maantieteellisesti erittäin laajalle alueelle Aasiassa ja Tyynellämerellä, on selvää, että useat kielet ovat olleet läsnä sodankäynnin eri vaiheissa, kuten tiedustelussa, kuulusteluissa sekä vallattujen alueiden ylläpidossa. Valmistautumattomuus, äkillinen laajamittaisen sodan avaaminen Kiinaa, Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja vastaan johti
luultavasti siihen, että kielellisen välittämisen järjestelyissä reagointiin vasta tarpeen
ilmettyä.
Japanilaisista tulkkauksen tutkijoista Torikai Kumikon lisäksi Takeda
Kayokon nimi on usein esillä. Siinä missä Torikain tutkimukset keskittyvät toista
maailmansotaa seuranneisiin sotaoikeudenkäynteihin, Takeda käsittelee myös tulkkikoulutusta ja sota-aikaa. Takeda (2014) analysoi artikkelissaan kahta valokuvaa tulkeista. Toinen kuva on sota-ajalta Kiinasta. Kuvan oheen kirjoitetuista tiedoista selviää, että kyseessä on kiinalainen mies Qingzhoussa. Mies on pukeutunut uniformun
kaltaiseen asuun, Japanin armeijan hattuun ja hän poseeraa aseen kanssa. Lisäksi
kuvaan on liitetty englanniksi kuvan myyjän antamat avainsanat ”kiinalainen tulkki
(Japanin armeija)” ja ”kiinalainen petturi”. Takeda analysoi, että miehen vaatteet
sekä tapa, jolla mies poseeraa kuvassa, voivat viitata siihen, että kyseessä on armeijan kanssa yhteistyössä toiminut henkilö. (150–153.)
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Takeda (2014: 153) viittaa tutkimuksiin Kiinan–Japanin sodasta ja toteaa, että
ylläpitääkseen valtaansa Japanin armeija käytti paikallisia kiinalaisia välittäjinä ja
ohjailtavina hallinnossa. Ajan vallitsevana strategiana oli ”hallita kiinalaisia käyttämällä kiinaa”. Hän jatkaa toteamalla, että historialliset dokumentit osoittavat, että
sodan aikana oli kiinalaisia, jotka toimivat tulkkeina Japanin armeijalle ja etenkin sen
sotapoliisille. Miehityksen aikana japani olikin pakollinen kieli hallinnossa, sitä opetettiin paikallisissa kouluissa sekä kielikouluissa ja japanintaito oli avain parempaan
statukseen ja työhön. Monet tulkit olivat hyvin koulutettuja ja olivat opiskelleet yliopistossa kieltä. Korealaisen Seon tapauksen tapaan tämäkin on esimerkki heteronomisesta toimintastrategiasta.
Tulkit kärsivät petturin leimasta: hanjian, ’petturi’, oli yleinen nimitys japanilaisia auttaville kiinalaisille. Toisaalta Takeda huomauttaa, etteivät tulkit välttämättä
itse päättäneet olla esillä edustamassa japanilaisia: he saattoivat olla vain osa propagandaa, jolla pyrittiin näyttämään, miten hyvin tilanne on Japanin hallussa. (2014:
154, 157.) Lisäksi tulkit eivät olleet ainoita, jotka tekivät yhteistyötä japanilaisten
kanssa, mutta he olivat näkyvillä monin tavoin, mikä korosti petturuutta paikallisten
silmissä (ibid. 157):
Interpreters are not the only collaborators with the occupiers, but they may be particularly easily recognizable as traitors, as they speak directly to locals in the language
of evil, oppression and tyranny on behalf of the ruler, occupier and invader.

Takeda (ibid. 157–158) väittää, että tulkkien motiivit toimia japanilaisten hyväksi
saattoivat vaihdella taloudellisista ja käytännöllisistä syistä haluun edistää miehittäjän agendaa tai pysyä valta-asemassa, tai syynä saattoi olla halu kontrolloida tietoa
muiden paikallisten suojelemiseksi tai vain halu selviytyä.
NIDS:in sotahistorian tutkimuksen osaston vastaava tutkija Tachikawa
Kyōichi on kirjoittanut siitä, miten Japani kohteli sotavankejaan. Tutkimuksissaan
Tachikawa (2007, 2008) toteaa Japanin sotavankipolitiikan olleen suuri epäonnistuminen, ja hän selvittää, millaiset ohjeistukset ja päätökset johtivat sen karuun tilaan.
Tachikawan mukaan paikasta riippuen sotavankileireillä ja -vankiloissa (捕虜収容所)
oli töissä myös niin lääkäreitä, hoitajia kuin tulkkejakin. Suuria ns. virallisia sotavankileirejä rakennettiin enemmän vasta loppuvuodesta 1941 alkaen, ja näissä paikoissa esimerkiksi vuonna 1942 lääkärit ja tulkit mukaan lukien työntekijöitä oli yhteensä 2673. Luku kasvoi yli 6000:een sodan loppua kohden. (2008: 90–91.) Silti
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ammattitaitoisia tulkkeja ei ollut kuin 46 henkilöä vuonna 1942, 65 vuonna 1943, 72
vuonna 1944 ja 125 vuonna 1945 (ibid. 92).
Ulkomaalaisia sotavankeja oli paljon – korealaisia ja taiwanilaisia käytettiin
työvoimana (Tachikawa 2008: 92), myös esimerkiksi englantia ja hollantia puhuvia
vankeja oli paljon (Tachikawa 2007: 131). Tachikawan (2008: 92) mukaan kielimuurin ylittämiseksi osaavat tulkit olisivat olleet äärimmäisen tärkeitä, mutta tulkkien
määrä oli liian pieni. Tulkkeja olisi teoriassa ollut yksi kahta vankilaa tai leiriä kohden, mutta koska tulkit keskitettiin isompiin ja merkittävämpiin yksikköihin, ei heitä
varmaankaan riittänyt pienempiin lainkaan. Viestiminen sujui ilmein ja elein tai jonkun kieliä jotenkin osaavan avulla.
Tachikawa (2007: 130) katsookin, että sopivan ja osaavan henkilöstön, kuten
tulkkien puute ja sitä kautta epäonnistunut kielellinen viestiminen olivat keskeisiä
syitä sille, miksi Japani kohteli sotavankeja todella huonosti ja kidutti heitä. Toiseksi,
aliupseerin arvoa alempia koulutettiin puutteellisesti toimimaan sotavankien kanssa.
Lisäksi vankileirien johtajien auktoriteetti ei ollut riittävän vahva eikä heillä ollut
tarpeeksi aliupseereita, sotilaita ja tulkkeja tukenaan, mikä esti heitä kehittämästä
toimintaa ja ohjaamasta alaisiaan tehokkaasti (ibid. 129). Vieraat kielet olivat osa
arkipäivää, jota viestintätaitojen ja -mahdollisuuksien puute rasitti entisestään: päivittäin vankien kanssa tekemisissä olleilla vastaavilla henkilöillä ja vartijoilla ei ollut
lainkaan tai oli hyvin heikot kielitaidot. Niitäkin, jotka hankkivat edes minimikielitaidon, oli hyvin vähän. Tachikawa toteaa myös, että ylimääräinen stressi kommunikaatiosta saattoi johtaa sotavankien kiduttamiseen. (Ibid. 131.) Tachikawan tutkimukset osoittavat, että kommunikaatio-ongelmat ja asiantuntevien tulkkien puute
aiheuttivat suuria ongelmia sotavankijärjestelyissä.

4.3 Tulkkikoulutuksen historia
Takeda (2012) tutkii artikkelissaan tulkkikoulutusta nyky-Japanissa ja keskittyy selvittämään erityisesti sitä, miksei tulkkikoulutusta järjestetä korkeamman asteen koulutuksena (esim. yliopistoissa) vaan useimmiten yksityisissä kouluissa, yrityksissä tai
suoraan itse tulkkaus- ja käännöstoimistoissa. Tulkkaustoimistojen ylläpitämät tulkkikoulut ovat merkittävimpiä tulkkien kouluttajia Japanissa. Niissä jo työelämässä
olevia tai opiskelijoita valmennetaan kielitaidossa sekä simultaanitulkkauksessa aina
alkeistasolta edistyneelle tasolle asti. Takedan mukaan yliopistojen tulkkausopetus
kohdistuu enimmäkseen kandidaattivaiheen kielten opiskelijoihin, ja sitä hyödynne-
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tään ennemmin kielitaidon kuin itse tulkkaustaidon kasvattamiseen. (Takeda 2012:
105.) Sitä, miksi käytäntö ja yliopistotason opetus eroavat muiden maiden mallista
sekä mitkä yhteiskunnalliset ja historialliset tekijät ovat vaikuttaneet tähän, ei ole
Takedan mukaan tutkittu aiemmin, vaikka ongelma on tunnistettu laajasti alalla (ibid.
106).
Yuzawan (2010 teoksessa Takeda 2012: 106) mukaan tulkki ammattina nousee ensimmäistä kertaa esiin 700- ja 800-lukujen japanilaisissa historiankirjoituksissa,
kuten Shoku Nihongissa ja Nihon kiryakussa, kun tunnistettiin tarve kiinan tulkkaamiselle. Edo-kautena (1603–1868) kiinan ja hollannin tulkkaukselle oli kysyntää ja
tietyissä suvuissa asema tulkkina kulki perintönä, joten perheiden pojat opiskelivat
kiinaa ja hollantia tullakseen shogunaatti-hallinnon virallisiksi tulkeiksi. Myös turkkia, arabiaa, persiaa ja muita kieliä harjoitutettiin. Takeda arvioi, että hallinto osallistui koulutukseen saadakseen kaupankäyntiin, diplomatiaan ja konflikteihin tarpeellisia luotettavia tulkkeja. Kieliä opetettiin tyypillisesti alkeista alkaen nuorille, joilla ei
ollut tulkkaus- tai kielitaitoa valmiiksi. Nuoret saatettiin lähettää asumaan vieraan
kielen käyttöalueelle. Tulkeiksi ei hyödynnetty kielitaitoa jossakin muualla hankkineita, joille olisi voinut opettaa tulkkauksen kompetensseja. (Ibid. 107.) Tällaista
toimintamallia voidaan nimittää Croninin (2002: 22) mukaisesti autonomiseksi toimintastrategiaksi.
Vasta 1900-luvun Euroopassa määriteltiin tarkemmin tulkkauksen kompetenssit erillisinä kielitaidosta ja koulutus siirtyi yliopistoihin (Takeda 2012: 107–108).
Japanissa tulkkaus kehittyi sodan jälkeen maan jälleenrakennuksessa ja miehityksessä sekä Tokion sotaoikeudenkäyntien yhteydessä. Sotaoikeudenkäynneissä tulkkeina
toimivat ulkoministeriön virkailijat ja yksityishenkilöt ilman erityistä tulkkausopetusta (Takeda 2008). Nürnbergin sotaoikeudenkäyntien tulkeista osa jatkoi myöhemmin
YK:n konferenssitulkkauksen ja yliopistojen tulkkikoulutuksen kehittämistä. Takeda
(2012: 109) olettaa, ettei vastaavaa koulutuksen kehitystä tapahtunut Japanissa muun
muassa siksi, että vastaavaa yhteyttä yliopistoihin ja suuriin järjestöihin ei syntynyt
vaan tulkit jatkoivat yksityishenkilöinä tulkin ammatin harjoittamista. Someya et al.
(2005) toteavat tulkkikoulutuksen yleistyneen vasta 1960-luvulta alkaen.
Vuonna 2005 Japanissa oli 105 korkeakoulua, joissa tarjottiin tulkkaukseen
liittyviä kursseja, mutta Someya et al. alustavan kyselytutkimuksen mukaan suurin
osa niistä liittyy suoraan englannin tai muun kielen opetukseen eikä puhtaasti tulkkikoulutukseen, eikä opetussuunnitelmissa huomioitu muita tulkkaukseen tarpeellisia
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kompetensseja. Opetusta kohdistetaan opiskelijoille, joiden kielitaso ei ole kunnolliseen tulkkauksen harjoitteluun riittävä. (Someya et al. 2005: 286, 301.) Korkeakoulujen sijaan käännös- ja tulkkaustoimistot ovat ottaneet Japanissa keskeisimmän roolin
tulkkien kouluttajina. Yhtenä syynä Takeda mainitsee vielä 90-luvullakin vaikuttaneet asenteet, ettei tulkkeja pitäisi lainkaan kouluttaa yliopistotasolla (2012: 13).
Satō (2004) on tutkinut väitöskirjassaan Japanissa tuotettavia tulkkauspalveluita. Katsauksessaan tulkkauspalveluiden ja tulkkauksen historiaan Satō ohittaa toista maailmansotaa edeltävän ajan sekä sota-ajan valitettavan nopeasti. Hän toteaakin
keskittyvänsä tulkkaukseen nykykäsityksenmukaisena tai -kaltaisena ammatillisena
toiminta, jonka syntyajankohdan hän ajoittaa toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan,
vaikka tulkkausta on toki tapahtunut jo aiemmin ja esimerkiksi Nagasakissa järjestäytyneesti jo Edo-kaudella (1603–1868). Satō toteaa yleisesti, ettei tulkkauksen
ammatillistumisen ja tulkkauspalveluiden nykyaikaistumiseen liittyvä tutkimus ole
edennyt tarpeeksi ja ettei tietoja sitä edeltävästä tulkkaustoiminnasta ole erityisemmin. Jos ennen sotaa tai välittömästi sodan jälkeen Japanissa vieraillut ulkomaalainen
halusi keskustella japanilaisen kanssa, oli tulkin hankkiminen suuren työn takana.
Aikansa ”tulkkauspalvelut” eivät olleet yksityishenkilön saatavilla. Sopivia tulkkeja
etsittiin tuttavien ja ystävien kautta. Sodan jälkeen tulkkauksen tarve kasvoi valtavasti, kun Yhdysvallat miehitti Japanin. (Satō 2004: 37.) Toisaalta jotakin tutkimuksen
tasosta ja alan kehityksestä kertoo mielestäni sekin, että Satōn väitöskirjan lähdeluettelo on hämmentävän lyhyt ja useimmat lähteet vaikuttavat olevan hyvin käytännönläheisiä julkaisuja, oppaita siitä kuinka tulla tulkiksi ja millaista tulkin työ on. Historian katsauksen alussa Satō toteaa tietojen perustuvan muun muassa hänen omiin
kokemuksiinsa tulkkina sekä alaa tuntevien henkilöiden kanssa tekemiinsä haastatteluihin (joita ei kuitenkaan mainita sen kummemmin lähteinä lähdeluettelossa).
Satō (2004) pystyy kuitenkin esittelemään syitä sille, miksi käännös- ja tulkkaustoimistoista on tullut korkeakoulujen sijaan merkittäviä tulkkien kouluttajia. Hän
toteaa sodanjälkeisen nopean talouskehityksen luoneen rajusti kasvaneen tarpeen
tulkkipalveluille, ja siinä tilanteessa syntyi monia tulkkaustoimistoja. Toimistot pystyivät kouluttamaan sekä palkkaamaan itse kouluttamiaan tulkkeja, mikä takasi tulkkien riittävyyden ja toisaalta ammattitaidon kehittymisen. Satō arvelee, että korkeakoulut, joilla ei ole samanlaista yhteyttä dynaamiseen talouteen, eivät olisi voineet
kehittää tulkkauspalveluita samalla tavalla, sillä voiton ja vakaan talouden tavoittelu
innosti ja ajoi toimistoja eri tavalla eteenpäin. (Satō 2004: 52.) Katsaus tulkkikoulu-
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tukseen nyky-Japanissa valottaa tulkkikoulutuksen hajanaista taustaa ja sitä, miksei
tulkkausta ole tutkittu paljoa akateemisesti.
Tulkkauksen tutkimusta on ylipäätään vielä melko niukasti, ja etenkin sotaaika jää käytännössä aina tutkimattomaksi. Tähän varmasti vaikuttaa Japanin yhteiskunnan muillakin alueilla esiintyvä suhtautuminen toiseen maailmansotaan ja sotamuistoihin: Saksaan verrattuna sotatraumaa ja Japanin terroritekoja sodassa on käsitelty vähän. Esimerkiksi Dierkes (2010) tutkii, miten saksalaisissa ja japanilaisissa
historian oppikirjoissa käsitellään sotaan liittyviä arkoja aiheita. Hänen mukaansa
Japanissa käytiin sodan jälkeen vilkasta keskustelua sodasta Aasiassa sekä Japanin
roolista ja vastuusta siinä, mutta 1970-luvun lopulla julkinen keskustelu hiljentyi.
Tämä koski ylipäänsä keskustelua Japanin historiasta. Historian kirjoissa keskityttiin
mielellään tosiseikkoihin ja empiirisiin löydöksiin, kuten tapahtumapaikkoihin ja
päivämääriin. Historian kulku esitettiin luonnollisena, mikä ei tukenut sota-ajan tapahtumien syvällisempää analysointia tai syy–seuraussuhteiden hahmottamista.
(Dierkes 2010: 4–5.) Dierkes toteaa, että hävinneellä osapuolella on tarve luoda positiivinen identiteetti (ibid. 10), mikä luonnollisesti johtanee siihen, ettei sodan synkkiä
tapahtumia haluta analysoida kovin syvällisesti.
Japanilla on vielä nykypäivänä monia sota-aikaan liittyviä kiistoja ja käsittelemättömiä asioita Kiinan ja Etelä-Korean kanssa. Vasta 2000-luvulla keskustelu
sodan hirveyksistä on herännyt uudestaan, ja esimerkiksi lohtunaiset ja Nanjingin
verilöyly ovat olleet esillä niin mediassa kuin maiden välisissä neuvotteluissa (Dierkes 2010: 10; ks. Yle 2015). Tämä tarjoaa yhden selityksen sille, ettei sotatulkkaus –
vielä muun erityislaatuisuutensa lisäksi – ole noussut tutkimusaiheeksi Japanissa.

5

Saksa ja sotatulkkaus

5.1 Tulkkikoulutuksen historia
Wilss (1999) käsittelee teoksessaan Translation and interpreting in the 20th century:
Focus on German kääntämisen ja tulkkaamisen historiaa Saksassa, etenkin vuosina
1900–1945. Suuri tarve vaativalle ja organisoidulle konferenssitulkkaukselle oli varsin tuore ilmiö. Vasta ensimmäisen maailmansodan loppu murensi ranskan aseman
Euroopan lingua francana, ja englanti nousi vahvempaan asemaan. Etenkin Kansainliiton muodostaminen 1919 siirsi katseet kohti tulkkikoulutusta. Saksan liittyminen
Kansainliittoon vuonna 1926 loi ennennäkemättömän tarpeen tulkeille: kun ennen
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kielitaitoiset diplomaatit olivat keskustelleet valtioiden asioista keskenään, nyt valtioiden päämiehet, jotka eivät olleet kielitaitoisia, kokoontuivat keskustelemaan. Siksi
Kansainliitossa tarvittiin laajamittaista ja ammattimaista tulkkaustoimintaa. Tulkkauksen piti myös olla laadukkaampaa, kun tulkattavat aihepiirit vaikeutuivat tieteen
kehittyessä, joten aivan kuka tahansa ei kelvannut tulkiksi. Wilssin mukaan juuri
Kansainliitto muovasi kuvan modernista tulkista. (29–32, 42–43.)
Taustoiksi tulkkauksen tilanteen kehittymiselle Wilss kertoo Saksan Auswärtige Amtista eli ulkopolitiikasta ja ulkosuhteista vastanneesta instituutiosta. Auswärtige Amt vastasi käännös- ja tulkkaustoiminnasta, ja sen vuoden 1928 raportin mukaan vuosien 1925–28 aikana 25 tulkkia oli tehnyt yhteensä 6412 toimeksiantoa.
Vuoden 1929 raportissa pyrittiin määrittelemään kääntäjien ja tulkkien tehtävät ja
velvollisuudet entistä tarkemmin sekä kuvailemaan työskentelymetodeja. Samalla
myös käännös- ja tulkkauskoulutus alkoi saada enemmän huomiota: vuosina 1930–
31 Auswärtige Amt oli mukana perustamassa Mannheimiin kieli- ja tulkki-instituuttia
(Institut zur sprach- und wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung von Dolmetschern, ’tulkkien kieli- ja taloustieteellisen koulutuksen instituutti’). Tavoitteeksi
nimettiin tulkkien ja kääntäjien kouluttaminen kaupan, teollisuuden, politiikan ja
oikeuslaitoksen tarpeisiin. Instituutti siirrettiin Heidelbergin yliopiston yhteyteen
vuonna 1933. Samaan aikaan Leipzigissa sijaitsi yksi tulkki-instituutti. (Wilss 1999:
44–47.)
Vuonna 1933 Saksa erosi Kansainliitosta ja alkoi eristäytyä kansainvälisestä
yhteisöstä, minkä takia tulkkiopetus joutui vaikeuksiin: neuvottelut ulkomaiden
kanssa tyrehtyivät, joten konferenssitulkkeja ei tarvittu. Tästä Wilss toteaa, että silloin Heidelbergin yliopiston tulkkausopetus rajoitettiin vain sotatulkkien koulutukseen. Valitettavasti ainakaan Wilssin mukaan ei ole tietoa siitä, kuinka koulutus toimi
Heidelbergissä tai Leipzigissa, sillä kukaan niistä sinä aikana valmistunut ei selvinnyt sodasta. Tosin Wilss olettaa, että koulutus perustui pitkälti improvisaatioon.
(1999: 48.)
Schultes (2010), joka on tutkinut Heidelbergin yliopiston historiaa, esittelee
joitakin tietoja: Dolmetscher-Institut kasvoi nopeasti sodan alkuun mennessä; lääketieteellisten laitosten jälkeen se oli väkimäärältään suurin laitos. Naiset muodostivat
koko ajan suurimman osan opiskelijoista, ja opiskelijat olivat enimmäkseen vauraista
perheistä. Talvilukukautena 1934–35 opiskelijoita oli 84, kesälukukautena 1943 jo
643. Silloin kielinä olivat englanti, ranska, espanja, italia, venäjä, hollanti, romania,
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japani, portugali, bulgaria, puola ja ruotsi. (409–410.) Schultesin tutkimuksessakaan
ei mainita tarkemmin varsinaisen sota-ajan opetuksesta ja käytännöistä, eikä sotatulkkaus ole tässä vaiheessa yhtä paljon esillä kuin Wilssin toteamus antaisi ymmärtää, mutta vuoden 1933 lukujärjestyksessä mainitaan esimerkiksi konferenssitulkkauksen, tulkkauksen ja kääntämisen opetus, raporttien ja referaattien laatiminen, talouden kielen ja oikeudellisten tekstien opetus sekä ranskalaisten ja englantilaisten
talouskirjojen ja sanomalehtien opiskelu (ibid. 413). Alkuvuodesta 1938 englantilaisen filologian lehtori John Stopp arvosteli laitoksen toimintaa, ja hänen kommenteistaan on nähtävissä joitakin opetuksen puutteita: Hän nimitti opetusta primitiiviseksi
ja sanoi, ettei se vastaa yliopistotasoista opetusta. Opetushenkilökuntaa oli liian vähän, eikä opetuksen taso tai palkkaus ollut riittävä. Henkilökunta sekä opiskelijat
olivat ylityöllistettyjä, opetus koulumaista ja heikkoa. Toisaalta vieraiden kulttuureiden ja kansantaloustieteen opetus oli hänestä perusteltua. (416–417.)
Ilmeisesti Saksassa siis järjestettiin jonkinlaista sotatulkkien koulutusta – tai
ainakin organisoitua tulkkikoulutusta – jo vuonna 1933 ja varauduttiin tulkkien tarpeeseen jossakin määrin. Toisaalta se, mihin kieliin varauduttiin ja kuinka tarkasti
tulkkaukseen liittyvää kielipolitiikkaa suunniteltiin, on hämärän peitossa. Berliinissä
oli järjestetty itämaisten kielten seminaaria jo vuodesta 1887, ja sodan aikana se toimi nimellä Deutsche Auslandshochschule (’Saksan ulkomaiden korkeakoulu’). Talven 1936–37 aikana siellä opetettiin 45 kieltä, joista 28 oli Aasian ja Afrikan kieliä.
(Wilss 1999: 48.) Muillekin kielille, Euroopan kielille, olisi tämän tiedon pohjalta
hyvin tilaa, joten lienee perusteltua olettaa, että myös Euroopan sotatoimintaa varten
valmisteltiin sotatulkkeja. Aasian kielistä ainakin japani, kiina, turkki, arabia, persia
ja Intian kielet olivat kuuluneet opetukseen Berliinissä jo kauan (ibid. 19), joten kun
sotilaallista yhteistyötä aloiteltiin ja toteutettiin Japanin kanssa, oli tarpeellinen kielitaito varmaankin hallinnassa. Heidelbergissä ensimmäinen japanilaisen lehtorin, tohtori Iwakura Tomozanen, luento pidettiin toukokuussa 1941 (Schultes 2010: 410).
Eurooppalaisten kielten tarve oli syntynyt jo 1894: ensimmäisinä opetukseen lisättiin
kreikan ja venäjän kielet, 1914 kieliä oli 22. Silloin tulkkioppilaita oli noin sata, 99
miestä ja 1 nainen, jotka olivat enimmäkseen upseereita tai lainoppineita (ibid. 19).
Heidelbergin Dolmetscher-Institut taas tarjosi 1938 syksystä alkaen ranskan, englannin, espanjan, italian, venäjän ja puolan kursseja jalkaväen upseereille. Talvilukukautena 1939–40 myös venäjä lisättiin opetukseen. Keväällä 1940 laitoksen silloinen
johtaja Mönch kehui laitoksen toimintaa, joka vilkastui yhteistyöstä armeijan kanssa
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ja siitä, että laitokselta valmistuvat saivat usein töitä armeijalta. Heidelbergissä opiskelleet ja armeijan palveluksessa olevat tulkit loivat yhteyksiä laitokselle armeijaan.
Schultes kuvaileekin laitosta yhtenä yliopiston ns. suurista voittajista sodassa, kun
valmistuville avautui paljon mahdollisuuksia niin armeijassa ja Auswärtige Amtissa
kuin valtion ulkomaanelimissä ja teollisuudessa. (Schultes 2010: 419–420).
Saksan natsihallinnon ajasta Wilss toteaa kielellisestä välittämisestä säilyneen
vain äärimmäisen niukasti dokumentaatiota. Wilssin mukaan ajalta on säästynyt esimerkiksi Auswärtige Amtin johtaja Gautierin kommentti, jossa hän harmittelee termien ’kääntäminen’ ja ’tulkkaus’ sekoittumista. (1999: 48.) Kääntämisen ja tulkkauksen klassinen ongelma on siis vaivannut silloinkin. Natsien valtakauden alussa
tulkkien työnäkymät olivat huonot, kunnes tilanne muuttui radikaalisti vuonna 1937.
Berliinissä Reichsfachschaft für das Dolmetschwesen (’Valtakunnan tulkkauksen
yhdistys’) jakoi esitettä, jossa kerrottiin tarpeen koulutetuille ja sopiville tulkeille
olevan kovassa kasvussa. Niin viranomaisten kuin kaupan alan sanottiin tarvitsevan
tulkkeja. Samalla korostettiin etenkin oikeuden erikoisalan tietämyksen tärkeyttä.
(Wilss 1999: 48–49.)

5.2 Keskitysleirien tulkit
Wilssin kirjan julkaisuvuodesta 1999 tilanne on onneksi muuttunut: Saksaa ja sotatulkkausta on tutkittu enemmän ja erilaisia arkistoja ja lähteitä tutkimalla sota-ajan
tulkkaustoiminnasta ja tulkeista on saatua tietoja. Esimerkiksi Saksan keskitysleirit
ovat yksi erityinen tutkimuskohde. Varsovan yliopiston professori Małgorzata Tryuk
on tutkinut keskitysleirien tulkkeja. Tryuk tekee uraauurtavaa työtä, sillä keskitysleirien tulkkeja ei ollut tutkittu ennen Tryukin 2010-luvulla julkaisemia artikkeleita
(Tryuk 2011: 224; Wolf 2013: 8). Tryukin artikkeli (2011) valottaa tulkkauksen tilannetta Auschwitz-Birkenaun keskitysleirillä. Hän tutki keskitysleirin dokumentaatiota ja museoarkistoja selvittääkseen, keitä tulkit olivat, mitä he tekivät sekä miten
he pyrkivät auttamaan muiden vankien elämää ja asettivat samalla oman elämänsä
vaaraan. Tryuk pyrkii myös osoittamaan, ettei yleisesti hyväksyttyjä tulkkaamisen
normeja voitu soveltaa keskitysleirin olosuhteissa vaan toimintaa ohjasivat toisenlaiset normit. Yleisesti hyväksytyiksi tulkkaamisen normeiksi hän listaa muun muassa
luotettavuuden ja puolueettomuuden, kielitaidon, uskollisuuden lähtötekstille, sosiaalisen ja kulttuurisen tietämyksen, stressinsietokyvyn ja ammattietiikan noudattamisen.
Aineistoa Tryuk kommentoi olevan valtavasti, mutta tässäkin tapauksessa viittaukset
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tulkkeihin ja heidän toimintaansa ovat lopulta vähäisiä. Lisäksi maininnat ovat yleensä luonteeltaan lyhyitä, sekalaisia ja usein ”kuivan faktapohjaisia”. Samoista tapahtumista voi olla useampien vankien kuvauksia, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään. Tämän vuoksi Tryuk toteaa tapahtumien kuvaamisen objektiivisesti olevan
käytännössä mahdotonta. (ibid. 224–225.)
Myös Wolf (2013) on tutkinut keskitysleirien tulkkausta. Hän keskittyy tulkkaukseen selviytymisstrategiana epäinhimillisissä olosuhteissa ja argumentoi, että
ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen päättivät elämästä ja kuolemasta. Näin
ollen tulkit olivat leirien avainhenkilöitä. Wolf keskittyy tutkimuksessaan kysymyksiin, millaisia rooleja tulkit toteuttivat, miten tulkkaustoiminta muovasi keskitysleirien päivittäisiä toimia ja miten tulkkaus tuki tai vastusti leirin hierarkiaa.
Keskitysleirien kielimaailmaa Tryuk ja Wolf kuvailevat seuraavanlaisesti:
Leireillä oli tarpeen ymmärtää päivittäisiä käskyjä ja toisaalta vinkkejä muilta monikielisessä ympäristössä, jota kuitenkin dominoi saksa (Tryuk 2011: 225–226). Wolfin mukaan eri kansalaisuuksia oli 30–40, suurimman osan muodostivat Saksan ja
Puolan juutalaiset. Monikulttuurisessa ympäristössä oli tarve kommunikaatiolle, joten leirillä kehittyi myös oma kielensä, lagerszpracha (’leirin kieli’). Tämä muodostui saksan ja jiddišin sanaston pohjalta, mutta sanastoa sitten sovellettiin puolan kielioppiin. Kaikki vangit käyttivät tätä keskinäisessä viestinnässään, saksaa taas käytettiin SS-henkilöstön kanssa. (2013: 6–7.)
Auschwitzissa tulkkeina toimivat esimerkiksi Alsacen alueen ranskalaiset,
jotka osasivat saksaa, ja juutalaiset, jotka osasivat saksaa tai jiddišiä (Tryuk 2011:
225–226). Jotkut olivat sotilaita, jotka määrättiin tehtävään, ja jotkut valittiin vankien
joukosta (ibid. 234). Tryukin tutkimuksesta käy ilmi, että keskitysleireillä oli hyvin
monenlaisia persoonia tulkkeina: toiset toimivat auttajina ja jopa asettivat oman henkensä vaaraan, toiset käyttivät asemaansa julmasti. (ibid. 226–228.) Samoin Wolfin
mukaan tulkeissa oli kahta tyyppiä: niitä, jotka tulkkasivat SS-henkilöstölle, eivät
koskaan vangeille, ja niitä, jotka tulkkasivat vankien joukossa, selvittivät konflikteja
ja puolustivat muita vankeja tai esittivät tekosyitä muiden puolesta. Monissa selviytymiskertomuksissa tulkkeja kuvataan auttajina tai viestinnän mahdollistajina. (2013:
14, 12–15. )
Tulkkaaminen tapahtui muun pakkotyön ohella, eikä tulkkina toimiminen
taannut suoraan mitään erityisiä oikeuksia, mutta saksan ymmärrys antoi heille kuitenkin pääsyn hyödyllisiin tietoihin, mahdollisti kommunikaation vankien toimin-
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tayksiköiden välillä sekä mahdollisti muiden auttamisen (Tryuk 2011: 229). Wolf
kertoo kreikkalaisesta tulkista, joka auttoi italialaisia tulijoita ja neuvoi, miten SShenkilöstölle kannattaa vastata, jotta välttää pahimmat rangaistukset. Tulkki myös
liikkui uusien tulijoiden joukossa ja antoi neuvoja. (2013: 12–13.) Toisaalta tulkit
olivat apuna kuulusteluissa ja tulkkasivat rangaistuksia ja käskyjä (Tryuk 2011: 236),
mikä osaltaan varmaan vaikutti siihen, että Wolfin (2013: 14) mukaan tulkkeihin
suhtauduttiin kaksijakoisesti: vangit tunsivat toisaalta luottamusta mutta taas toisaalta
epäluottamusta tulkkeja kohtaan, ja näin tulkin rooli ja status leirin sosiaalisessa verkostossa oli hyvin kaksijakoinen. Monet sekalaiset tehtävät kuuluivat tulkeille, varsinkin naistulkeille, joilla oli useita nimityksiä, kuten Schreiberin (’kirjaaja’) ja Läuferin (’juoksija’, ’juoksutyttö’). (Tryuk 2011: 228–229, 236.) Sama tulkkien työtehtävien moninaisuus sodassa näkyy edelleen, esimerkiksi tulkkien roolina fixereinä.
Oletettavasti myös japaniksi voi olla samankaltaisia nimityksiä, jotka eivät suoraan
tarkoita tulkkia. Yksi mielenkiintoinen ilmaus on 従軍 (jūgun, ’armeijan mukana’):
nimityksen voi liittää tulkkiin (従軍通訳者 jūguntsūyakusha, ’armeijan mukana kulkeva tulkki’) mutta myös varmasti muihin nimityksiin, jotka voivat fixerin tapaan
kuitenkin olla muuta kuin suoranaisesti tulkkeja.
Euroopassa keskitysleirien tulkit eivät olleet vain muilta välittämiensä viestien ruumiillistumia, vaan tulkeilla oli monipuolinen rooli paljon muunakin kuin neutraaleina tiedonvälittäjinä. Tryukin mukaan tulkin rooli on aktiivinen, hänen sosiaalisten ja kielellisten kompetenssiensa summa. Olennaista on myös tulkin asema tulkattavan tilanteen ns. managerina, jolla on valtaa ohjata tilanteen etenemistä muutenkin.
Erityisesti äärimmäisissä tilanteissa tulkin rooli on Tryukin mielestä facilitator: ” [- ] an assistant to one of the parties, life-saver, informer, and so on.” Tulkin kautta
monet saavat ensimmäisen kerran äänensä ja mielipiteensä esiin alistetuissa olosuhteissa. Siksi tulkki on kriisin keskiössä. Tryukin tutkimus osoittaa, että tulkkaamisella oli – ja on – väliä. Tulkkien toiminta muutti sekä heidän että muiden kohtaloita: ”Camp interpreters were not, and could not, remain unbiased, neutral observers
of the reality which they were required to interpret.” (2011: 240–242). Tämä toimii
perusteluna sille, miksi tulkkeja pitää tutkia enemmän historian näkökulmasta: he
ovat toimineet kanavana kommunikaatiolle ja samalla muokanneet sitä, olleet kommunikaation avainhenkilöitä. Tällaisten avainhenkilöiden tutkiminen voi lisätä tietouttamme sota-ajan tapahtumien kulusta. Wolfin tutkimuksen mukaan ne, jotka ei-
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vät ymmärtäneet saksaa, eivät siksi tienneet mitään – mistä oli kyse, missä päin Eurooppaa leirit edes sijaitsivat, miten pitäisi toimia. Monet heistä kuolivat jo alkuviikkoina. (2013: 5–6.)
Tulkkausta keskitysleireillä tutkii myös Maier (2014) opinnäytetyössään.
Hänkin keskittyy leireiltä selviytyneiden kertomuksiin ja niissä esiintyviin mainintoihin tulkkaamisesta. Maierin mukaan leirien tulkit toimivat teoriassa asioimistulkkaustilannetta muistuttavissa olosuhteissa: yhdistävinä tekijöinä voitaisiin nähdä kasvokkain tapahtuva konsekutiivinen tulkkausmenetelmä, tulkkaus toimintana, joka
mahdollistaa kahden eri kulttuuritaustasta tulevan henkilön kommunikaation, ja rekrytoinnin malli. Kuitenkin käytännössä toimintaa muovasi valtavasti ympäristö, kauhujen keskitysleiri, eikä keskitysleiritulkkausta voi Maierin mukaan asettaa asioimistulkkauksen alalajiksi. Yritykset hyödyntää omaa kielitaitoa ja asemaa tulkkina muiden auttamiseksi olivat hengenvaarallisia tulkeille. (126–127, 129.)

5.3 Näkökulma Ison-Britannian puolelta
Toisenlainen katselukulma aiheeseen löytyy esimerkiksi Hilary Footittin tutkimuksista. Footitt (2010) käsittelee artikkelissaan kieliä toisen maailmansodan tiedustelutoiminnassa Ison-Britannian näkökulmasta: millainen tiedustelun kielipolitiikka oli,
millaisia viralliset kielitaitovaatimukset olivat ja millaista kielitaitoisten toiminta
käytännössä oli.
Suhtautumista kieliin kuvaa hyvin tarina Ison-Britannian Bletchley Parkista,
jossa murrettiin Saksan salakoodeja. Innostus valtasi kaikki, kun he vihdoinkin onnistuivat nappaamaan saksalaisten lentäjien radiokeskusteluita kuunneltavaksi. Innostus kuitenkin laantui, kun tajuttiin, ettei paikalla ollut ketään saksantaitoista, joka
ymmärtäisi keskustelut. Valmistautuminen vieraan kielen käsittelyyn oli siis vähintäänkin puutteellista. Kaikki dekoodatut viestit olivat alkuperäisellä kielellä, joten
esimerkiksi merivoimien tiedustelussa käsiteltiin keväällä 1944 kuukausittain 18 000
käännöstä. Lisäksi käännettävänä oli paljon muutakin materiaalia. Saksankielisiä
dokumentteja oli heinäkuussa 1944 jopa 10 000 kappaletta. Teknologinen kehitys oli
vielä uusi ilmiö: ensimmäisessä maailmansodassa salakuunneltiin ensimmäistä kertaa
vihollisten langatonta kommunikaatiota. Toisessa maailmansodassa britit olettivat,
että Saksa aloittaisi radiohiljaisuuden sodan alettua, mutta viestinnän valtava määrä
yllätti heidät täysin, eikä viestinnän tulkitsemiseen ollut osattu valmistautua yhtään.
Tarpeeseen vastattiin kykyjen mukaan, ja esimerkiksi yksi ainoita vapaina olleista
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laivaston saksantaitoisista upseereista vastasi työstä lähes yksin alkukuukausina. Alkuvuodesta 1940 todettiin, että vieraiden kielten taitoa tarvittiin kipeästi, mutta konkreettiset kielitaitovaatimukset olivat hyvin hämärät. Aluksi värvättiin jo asevoimiin
kuuluvia, mutta tarpeen kasvaessa kielitaitoisia haettiin lehti- ja radioilmoituksin.
Lopulta rekrytoitiin myös saksalaisia pakolaisia ja saksaa osaavia ulkomaalaisia.
Tehtäviin haettiin ja otettiin etenkin naisia. Osassa toimintoja osattiin varautua paremmin ja aikaisemmin ja rekrytoitiin muun muassa germanistiikan nykyisiä ja entisiä yliopisto-opiskelijoita sekä ”puskaradion” kautta yliopistojen ja lontoolaisten
hallitsevan luokan klubien verkostojen avulla kielitaitoisia ihmisiä. (272–278).
Footittin ja Kellyn (2012) mukaan kielten osuus tiedustelutoiminnassa oli
merkittävä. Toiminnassa vaadittiin kolmea ominaisuutta: lojaalisuutta, vihollisen
kielen taitoa sekä tuntemusta vihollisen kulttuurista. Lojaalisuutta todistaviksi tekijöiksi jotkut vastuuhenkilöt katsoivat esimerkiksi syvän vihan ja inhon natsivihollisia
kohtaan. Monet paenneet Saksan juutalaiset liittyivät vapaaehtoisesti brittijoukkoihin,
minkä katsottiin osoittavan luotettavuutta ja heidän kielitaitoaan saatettiin hyödyntää.
Useat tulkit olivat esimerkiksi asuneet Saksassa, kuten eräs sotavankikuulustelija,
jonka äiti oli saksalainen mutta jonka perhe oli muuttanut Britanniaan ensimmäisen
maailmansodan jälkeen. Jotkut oppivat kielen itse sodan ja komennuksensa aikana.
Footitt ja Kelly esittävät, että vaadittavat taidot vaihtelivat paljon henkilön tehtävänkuvan ja sijainnin mukaan. Eturintamalla tarvittiin esimerkiksi sotavankien kuulustelijoita, mikä edellytti nopeaa kykyä käsitellä tietoja ja tuottaa raportteja sekä myös
sotilaallista kyvykkyyttä ja sekä sotilaallisen että teknisen sanaston tuntemusta. Sen
sijaan sodan loppuvaiheessa ja heti sodan loputtua etsittiin sotarikollisia ja kielitaitoisten tehtävät olivat monisyisempiä. Heidän täytyi kerätä todisteita ja tehdä syvällistä tutkimusta epäillyistä, mikä vaati vahvaa kulttuurituntemusta. (Footitt & Kelly
2012: 55, 56–61, 67–68.)

6

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistoni koostuu Japanin asevoimien sota-ajan viestinnän dokumenteista.
The National Institute for Defense Studies (of the Ministry of Defense) (防衛省 防衛
研究所 Bōeishō-Bōeikenkyūsho)-instituutti (NIDS) on Japanin puolustusministeriön
tutkimuselin sekä Japanin merkittävin sotahistorian tutkimuskeskus. NIDS:in päätehtäviin kuuluu turvallisuus- ja sotahistorian tutkimus sekä muun muassa Japanin itse-
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puolustusvoimien ylempien upseerien koulutus. Lisäksi se hallinnoi maa- ja merivoimien arkistoja sekä aiheeseen liittyviä julkaisuja. Alun perin instituutti on perustettu National Safety Collegena vuonna 1952, minkä jälkeen sen toiminta, rakenne ja
nimi ovat muuttuneet useita kertoja. Vuonna 2007 se nimettiin National Institute for
Defense Studiesiksi, ja vuodesta 2002 The NIDS Military Archives on ollut avoin osa
instituutin kirjastoa. (NIDS: About NIDS.)
Sotahistoriallinen arkistotoiminta keskittyy The NIDS Center for Military
Historyyn, joka on kerännyt ja järjestänyt esimerkiksi keisarillisen Japanin asevoimien sotahistorian, Senshi sōshon (戦史叢書) 102 osaa vuosina 1966–80. Jatkossa tämäkin materiaali on tarkoitus digitalisoida. Koko keskuksen kokoelma sisältää keisarillisen armeijan ja laivaston dokumentteja. Dokumentit on siirretty vuonna 1956
Ministry of Health and Welfarelta (ministeriön silloinen nimi) NIDS:ille tai saatu
takaisin Yhdysvalloilta, joka takavarikoi dokumentit Japanin antautumisen yhteydessä vuonna 1945. Kaiken kaikkiaan NIDS:in kokoelma kattaa lähes 100 000 armeijan
ja laivaston sota-aikana tuottamaa dokumenttia sekä kymmeniä tuhansia sotahistoriaan liittyviä kirjoja. Osa materiaalista on julkisesti saatavilla NIDS:in kirjastossa
Tokiossa. Vapaan kirjaston materiaali kattaa ensimmäisen Kiinan–Japanin sodan
(1894–95) ja Venäjän–Japanin sodan (1904–05) sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan (1914–18, 1937–45). NIDS:in tehtäviin kuuluu myös aineiston digitalisointi, ja arkisto on saatavilla Japan Center for Asian Historical Records tietokannan

(tästä

eteenpäin

lyhennettynä

JACAR)

kautta

osoitteessa

www.jacar.go.jp/english/. (NIDS: Military Archives.) Arkiston olennaisimmat osat
ovat:
armeijan aineistot (陸軍省大日記 Rikugunshō Dainikki, myöhemmin
RGD)
armeijan yleiset dokumentit( 陸 軍 一 般 史 料 Rikugun Ippanshiryō,
myöhemmin RGI)
laivaston aineistot (海軍省公文備考 Kaigunshō Kokubunbikō, myöhemmin KGK)
laivaston yleiset dokumentit ( 海軍一般史料 Kaigun Ippanshiryō,
myöhemmin KGI).
(NIDS: Military Archives; JACAR: Shiryō.)
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Osiot jakautuvat useisiin nimettyihin alaosiin ja lopulta alimmalla tasolla osioihin
vuosittain. Esimerkiksi RGD jakautuu 41 alaosaan. Arkistoaineisto on lähes kokonaan saatavilla internetissä JACAR:in tietokannassa. JACAR ylläpitää listaa digitalisoiduista aineistoista (ks. JACAR: Shiryō), josta voidaan nähdä, että hyvin suuri osa
aineistoista on jo saatavilla sähköisesti. Osan prosessoiminen on vielä kesken. Lisäksi on huomioitava, että osa dokumenteista on tuhoutunut, kadonnut tai tuhottu
sodan jälkeen.
Jokaisella dokumentilla on yksilöllinen referenssinumero, jolla se on löydettävissä JACAR:ista. Numerosarjaa edeltävä kirjain kertoo, mistä arkistosta dokumentti on peräisin. C merkitsee NIDS:in arkistoa. Esimerkiksi referenssinumero
C01004774500 johtaa NIDS:in arkistossa RGD:ssa sijaitsevaan dokumenttiin 露西
亜語の通譯に適する在郷軍人調査の件（第 8）/ Research on person suitable for
interpreter in Russian language (No. 8), joka on päivätty 14. marraskuuta 1940. Joihinkin dokumenttitietueisiin (saman referenssikoodin alle) kuuluu useampia samasta
aiheesta lähetettyjä dokumentteja.
JACAR:in tietokannassa on yhteensä 1 364 015 NIDS:in dokumenttia. Vuosilta 1937–1941 on 119 929 tietuetta. Koko arkistosta löytyy hakusanalla 通 訳
(tsūyaku, ’tulkki, tulkkaus, tulkki-’) 3 322 osumaa, ja ajalta 1.1.1937–31.12.1941
löytyy 213 osumaa hakusanalla. (Haut tehty 21.5.2016 järjestelmässä olleen aineiston perusteella. Nämä 213 dokumenttia vuosilta 1937–1941 muodostavat tutkimusaineistoni, mistä nostan esiin tyypillisiä tapauksia ja usein toistuvia aiheita, jotka kuvaavat keisarillisen Japanin asevoimien käännöskulttuuria ja sotatulkkeja. Tietokannassa osasta japaninkielisistä dokumenteista on otsikko ja avainsanoja englanniksi,
mutta päälähdekieleni on japani. Dokumentit siis ovat primaarilähteitä sota-ajalta, ja
esimerkiksi Schofieldin (2005: 70–73) mukaan arkistodokumenttien etuna on se, että
ne on luotu tutkittavana aikakautena eivätkä ne sisällä myöhemmin luotua tulkintaa,
niitä on säilötty valikoidusti, ne ovat tyypillisesti kattavia ja yksityiskohtaisia ja ne
voivat kattaa päätöksenteon kaikki tasot sekä erilaisia operaatioita.
Tyypillinen arkiston dokumentti sisältää mahdollisesti taulukkoa muistuttavan etusivun, johon on kirjattu tietoja siitä, kenelle, keneltä, mistä ja milloin dokumentti lähetettiin, dokumentin otsikon sekä leimoja, jotka kertovat, milloin dokumentti on saapunut mihinkin asevoimien organisaatioon. Kaikkiin dokumentteihin ei
kuulu tällaista etusivua, vaan vastaavat tiedot löytyvät dokumentin alusta, kuten liit-
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teessä 1 sivun oikeasta laidasta, jossa on päivättyjä leimoja, dokumentin numerointi,
otsikko (在上海憲兵下士官及通訳生死不明ニ関スル件報告 /Military Police
Commander Non-confirmation of life or death of military police noncommissioned
officer and interpreter in Shanghai), dokumentin luomisen päivämäärä (23.8.1937),
lähettäjä (sotapoliisin komentaja Fujie Keisuke) sekä vastaanottaja (sotaministeri
Sugiyama Gen). (Liite 1, kuva 1.) Dokumenttien sivumäärä vaihtelee sivusta tai
muutamasta useisiin kymmeniin.
Pystyyn kirjoitettua japania luetaan ylhäältä alas, edeten oikealta vasemmalle.
Dokumentit on kirjoitettu kanji- ja katakana-kirjoitusmerkkien sekoituksella. Vielä
sodan aikana katakana-tavukirjoitusmerkkejä (esim. ノ, no) käytettiin virallisissa
teksteissä yleisemmin kuin nykyään laajemmassa käytössä olevia hiraganoja (esim.
の, no), minkä lisäksi katakanojen käyttö muutenkin sopii sotakirjeenvaihdon lyhyeen tyyliin ja lennätinkirjoitukseen hiraganoja paremmin. Osa dokumenteista on konekirjoitettuja, osa käsin kirjoitettuja tai niissä yhdistyy molempia kirjoitustapoja.
Tyypiltään tutkimukseni on laadullinen arkistotutkimus. Etsittyäni ajallisesti
rajatusta aineistostani tulkkiin ja tulkkaukseen liittyvällä hakusanalla dokumentteja,
perehdyin niihin ja tutkin, missä kohdassa tulkit mainittiin. Seuraavaksi tutkin, millaisia asioita niissä mainittiin tulkeista ja tulkkauksesta sekä luokittelin dokumenteista tyypillisiä tapauksia toistuvilla avainsanoilla, kuten koulutus, palkkaus, taidot,
tehtävät.
Lisäksi tutkimukseni nojaa käännöshistorialliseen tutkimusotteeseen. Pym
(1998) toteaa, että suuri osa käännöshistorian tutkimuksesta on nimenomaan kääntämisen teorioiden historian tutkimusta, mikä hänen mielestään on väärin, sillä huomio
pitäisi kiinnittää itse kääntäjiin. Pelkkä teoriaan keskittyminen hämärtää menneisyyden monimutkaisuuden, ja tutkimus taantuu sietämättömäksi toistoksi ja hyödyttömiksi yleistyksiksi (10). Pym (1998) keskittyy kirjoituksessaan paljon siihen, kuinka
tulisi siirtyä teorioiden historiasta tekijöiden, itse kääntäjien ja tulkkien, historiaan ja
kiinnittää huomiota heidän tarinoihinsa ja taustoihinsa, tai edes ajan sosiaalisen ja
kulttuurisen toimintapiirin valaisemiseen. Koska kääntäjä on oma persoonansa, oman
aikansa, kulttuurinsa ja ideologiansa tuote, pelkkä teorioiden historia ei kerro, millaista käännöstoiminta todella on ollut tai millaisia käännösratkaisuja todellisuudessa
on tehty. Tutkimuksessani keskityin löytämään arkistodokumenteissa toistuvia, tyypillisiä tapauksia ja tilanteita, joissa tulkit tai heihin liittyvät asiat ovat esillä. Tämän
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kautta tarkoitukseni on hahmotella esiin osasia Japanin asevoimien käännöskulttuurista, tulkkien arjesta sodassa ja heidän kohtaloistaan.
Pymin kommentti tutkimuksen taantumisesta sietämättömäksi toistoksi muistuttaa Vermeerin (1994: 3, 6) huomioita käännöstieteen vanhoista ja uusista ongelmista. Hän moittii sitä, kuinka keskustelut samoista ongelmista toistuvat uudestaan ja
uudestaan (kuten esim. klassinen kiistely vapaan ja sanatarkan kääntämisen välillä),
ja kysyy, tapahtuuko mitään kehitystä. Yhtenä näkökulmana ja vastauksena kysymykseen, mitä hyötyä on tutkia kääntämisen historiaa, Vermeer nostaa esiin vanhojen teorioiden uudelleentulkitsemisen. Toisaalta toisin kuin Pym, suppeassa artikkelissaan Vermeer keskittyy nimenomaan teorioiden ja käsitteiden uudelleentulkitsemiseen nykyisen tietomme valossa, mutta hän ottaa myös kantaa käännöshistoriallisen
tutkimuksen tekemiseen. Vermeer toteaa, että käännösteorioiden tai kääntämisen
historian tutkijan täytyy suhtautua työhönsä kahdella tavalla: toisaalta hänen on tehtävä kaikkensa tulkitakseen tutkimansa aineiston sen omassa historiallisessa kontekstissa, ymmärtää sen tarkoituksen oman aikansa tuotteena. Toisaalta dokumentit (vanhat käännökset, muut dokumentit) eivät ole vain kuolleita ja pölyisiä tekstejä, joiden
merkitykset ovat yhtä kuolleita ja pölyisiä, vaan ne voivat toimia osana oman aikamme keskustelua, jos vain haluamme. Ne voivat ”suhteellisesti” opettaa meille
jotakin, kun niitä tulkitaan omasta kontekstistamme käsin. (Vermeer 1994.) Molemmat Vermeerin mainitsemista seikoista ovat tärkeitä, mutta mielestäni etenkin jälkimmäinen huomio siitä, että historian tutkimus ei ole pelkästään ns. kadonneen
maailman tutkimista. Historian tutkimuksella on – yhtä paljon kuin historialla, joka
toimii taustana ja vaikuttimena kaikelle nykyhetkessämme, – annettavaa myös tämän
hetken keskusteluun. Sota on paljon tutkittu aihe ja raju kokemus sekä yhteiskunnan
että yksilön tasolla, joten siihen liittyvää näkemystämme sekä tietämystämme täydentävä ja monipuolistava tutkimus antaa paljon tässä hetkessä tapahtuvalle jatkotutkimukselle sekä sodan käsittelemiselle. Historia ei ole kuollutta ja pölyyntynyttä,
vaan se elää eteenpäin nykyisissä rakenteissamme.

7

Analyysi

7.1 Tulkkien asema
Yleisesti tutkituista dokumenteista voi todeta, että ainakaan näissä tapauksissa tulkit
eivät ole täysin hävinneet historian lehdiltä. Sotatulkkien tutkimuksessa ongelmallis-
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ta voi olla se, ettei tulkkeja tai heidän nimiään edes mainita. Monet tutkimusaineistoni dokumenteista ovat nimenomaan kenttäraportteja tapahtumista, ja tulkitkin mainitaan niissä usein nimeltä, tavallisia rivimiehiä korkeampiarvoisten kanssa. Tämä
saattaa johtua siitä, että hyvin usein tulkkien asema vastasi ainakin aliupseerin (下士
官 kashikan) tasoa ja ilmeisesti monilla tulkeilla oli aliupseerin arvo. Siviilivirkamiesten asteikolla aliupseeri vastasi nuorempaa virkamiestä (判任官 hanninkan).
Vuodelta 1937 löytyy taulukko miehistön, kuolleiden ja loukkaantuneiden määristä,
jossa todetaan, että tulkit on laskettu aliupseerin arvoa vastaavien luokkaan (JACAR:
C11111381900). Vuoden 1938 dokumentissa, jossa käsitellään tulkkauslisän maksamista, mainitaan Japanin Kiinan siirtoarmeijan (中支那派遣軍, Central China
Expeditionary Army, myöhemmin CEA) tulkkaustehtäviä suorittavat aliupseerit ja
muut kasarmeilla asuvat (JACAR: C07090841300).
Vuodelta 1940 on laaja dokumentti, jossa kuvaillaan venäjän tulkeille järjestettävää lisäkoulutusta. Dokumentissa viitataan 1933 esitettyyn määräykseen tulkkikoulutuksesta, jonka mukaan koulutuksen tavoitteena on kouluttaa armeijan eri haaroihin aliupseereita, sotilaita tai reserviläisiä, jotka voivat toimia venäjän tulkkeina.
Samassa dokumentissa mainitaan, että Japanin Mantšuriaan sijoitetussa Kwantungarmeijassa3 ehtona koulutukseen osallistumiselle on vähintään aliupseerin arvo. (JACAR: C01004871500.) Loppuvuoden 1940 ilmoituksessa venäjän tulkeiksi sopivista
henkilöistä aliupseerin arvoa vähäisemmät tulkeiksi valmistuneet henkilöt mainitaan
vain erikseen ilman nimiä ja kerrotaan, että heitä on 20 (JACAR: C01004774600).
Toisaalta esimerkiksi dokumentin JACAR: C01004775300 taulukosta paikallisista
venäjän tulkeiksi sopivista veteraaneista nähdään, että henkilöiden sotilasarvot vaihtelevat jalkaväen sotilaasta yliluutnanttiin. Näistä maininnoista voidaan kuitenkin
nähdä, että tulkkien sijoittaminen aliupseereiden kanssa samalle tasolle vaikuttaa
yleisehköltä käytännöltä. Tämä saattaa kertoa siitä, että tulkkeja arvostettiin jonkin
verran.
Tulkit ovat tyypillisesti omana joukkonaan taulukoissa, joissa listataan miehistövahvuuksia (ks. esim. JACAR: C11110523500 ja JACAR: C11110522400),
yhdessä tapauksessa heidät on yhdistetty viestinviejien kanssa samaan ryhmään.
Tulkkien asema asevoimissa vaikuttaisi siis olleen melko selvä ja merkittäväkin, ei
vain sivutoimi, jota ei edes mainita. Aineiston perusteella tällaiset taulukot ja luette3

Japaniksi 関東軍 Kantōgun, kiinaksi Guandongjun; tunnetaan yleisesti nimellä Kwantung-armeija.
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lot miehitysvahvuuksista ovatkin tyypillinen esimerkki dokumenttityypistä, jossa
tulkit mainitaan. Liite 2 on esimerkki tällaisesta taulukosta: kolmannelle riville alhaalta on listattu tulkkien määrät eräissä joukoissa. Pelkät joukkomäärät eivät tämän
tutkimuksen kysymysten kannalta ole kovin kiinnostavia, mutta taulukoista käy selväksi, että tulkit mainittiin omana ryhmänään ja tulkkien määristä pidettiin kirjaa.
Henkilön nimen lisäksi monissa tapauksissa tehdään ero, onko kyseessä 通訳
官 tsūyakukan (lyhennettynä TYK) vai 通訳生 tsūyakusei (lyhennettynä TYS). TYK
lienee asemaltaan virallinen, tietyn koulutustason läpäissyt tulkki, mihin 官-pääte
viittaa, ja TYS jonkinlainen tulkkioppilas, mihin 生-pääte viittaa (TYK mainittu esim.
JACAR: C04014835200, TYS mainittu esim. JACAR: C04012459600, JACAR:
C01006944000). Ujike (2006: 71) mainitsee TYK-nimikkeen esimerkkinä korkean
tason siviilivirkamiesten työnkuvista. Tutkimusaineistostani ei löytynyt mitään selitystä arvojen erolle eikä TYK:in tai TYS:in arvoisten henkilöiden tehtävien välillä
vaikuta olleen suurta eroa. Kaikista tulkeista arvoa ei mainita vaan heitä nimitetään
vain tulkeiksi (通訳).
Tyypillinen arkistodokumentti, jossa tulkki esiintyy, liittyy lisäjoukkojen
pyytämiseen. Tulkkeja määrätään lisää joukkoihin (JACAR: C04120088800) tai siirretään paikasta toiseen (JACAR: C04123315900). Eräässä dokumentissa pyydetään
lisäjoukkoina muun muassa 30 tulkkia, joista 3–4 toivotaan olevan taidoiltaan erityisen kyvykkäitä (”伎倆優秀ニシテ”) ja joille myönnettäisiin vanhempaa virkamiestä
(奏任官 sōninkan) vastaava asema. Perusteluina tarpeelle oli sotapoliisin toiminta
pienempinä ryhminä, minkä vuoksi tulkkeja tarvittiin lisää ryhmiin jakautumista varten. (JACAR: C04120146800.) Vanhemman virkamiehen asema on kohtalaisen merkittävä siviilivirkamiesten asteikolla. Kyvykkäille sotatulkeille oli kysyntää, ja arvio
heidän työtehtäviensä vaativuudesta ja vastuullisuudesta heijastunee sōninkannimitykseen.
Myös Japanin Punaisen ristin vapaaehtoiset saattoivat toimia tulkkeina muiden avustus- ja hoitotehtävien ohessa, sillä tulkkaus mainitaan yhtenä heidän tehtävänkuvistaan (JACAR: C01005090400). Jo vuodelta 1904 on maininta Punaisen
ristin hoitajasta Japanissa, joka toimi tulkkina (Tachikawa & Shuku 2008: 104).
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7.2 Palkkataso
Sotilasarvoon liittyy myös kysymys tulkkien palkkatasosta. Aihepiirinä palkkaus
esiintyy toistuvasti. Esimerkiksi kenttäpäiväkirja Pohjois-Kiinasta elokuulta 1938
kertoo, että 42. jalkaväkirykmenttiin nimitettiin 3 uutta tulkkia. Heistä yksi palkattiin
koin-työntekijänä (通訳代用雇員), ja hän sai kuukausipalkkana 100 Japanin asevoimien jeniä (erityinen sota-ajan valuutta, jolla mm. maksettiin asevoimiin kuuluvien palkat). Kaksi muuta palkattiin alemman tason yōnin-työntekijöinä (通訳代用傭
人), ja heille maksettiin 60 jenin kuukausipalkkaa. (JACAR: C11111228700.) Korkeampipalkkaisen tulkin palkka vastasi suunnilleen Kiinaan sijoitetun luutnantin (中
尉) palkkatasoa (JACAR: A03022851800). Tästä voidaan nähdä tulkkien palkkatason vastanneen ainakin aliupseerin palkkatasoa, vaikka kyseessä olivat tulkit, joilla
työnimikkeestä päätellen ei ollut sotilasarvoa eli he eivät olleet sotilastulkkeja eivätkä he olleet siviilivirkamiehiä (文官 bunkan). Sen sijaan esimerkiksi eräs maavoimien tulkki, joka palkattiin 1932, sai 150–160 jenin kuukausipalkkaa vanhempana
virkamiehenä (奏任官 sōninkan). (JACAR: C04012598000.) Tosin tarkempaa tietoa
siitä, mitä sōninkan-viran tasoa tulkki edusti, ei ole.
Kaikkia tulkkaustehtäviä hoitavia henkilöitä ei kohdeltu täysiaikaisina tulkkeina vaan palkan yhteydessä saatettiin maksaa tulkkauslisää. Esimerkiksi dokumentissa JACAR: C07090841300 kesältä 1938 käsitellään CEA:n joukoissa kiinaa osaavia henkilöitä ja ehdotetaan, että heidät otettaisiin laajemmin käyttöön tulkkeina ja
näin ollen heille maksettaisiin palkan lisäksi tulkkauslisää. Tulkkauslisästä (通訳加
俸給与 tai -支給) mainitaan myös kahdessa muussa dokumentissa: Tulkkauslisä ja
siihen liittyvät korotukset määrättiin elokuussa 1940 veronalaiseksi tuloksi (JACAR:
C14010167300). Joulukuussa sotaministeriön tiedonannossa kaikille asiaan kuuluville joukoille ilmoitetaan, että standardi tulkkien määräksi on kaksi tulkkia 150:tä miehistön/aliupseeriston henkeä kohden, tulkkauslisää ei voida maksaa yli kolmea vuotta
samalle henkilölle samassa yksikössä ja lisä maksetaan joka kuun kuukausipalkan
yhteydessä (JACAR: C04122523700). Määräyksiä ja ohjeita tulkkaustoiminnasta oli
siis olemassa, koulutukseen liittyen ilmeisesti jo vuodelta 1933, ja tulkkina toimiville
oltiin valmiita maksamaan.
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7.3 Tulkit työssään
Pekingin tiedusteluyksikön (北平特務機関) heinäkuun raportti ajoittuu juuri ajalle,
kun Kiinan–Japanin sota alkoi Marco Polon sillan välikohtauksesta 7. päivä heinäkuuta 1937. Raportti kattaa ajan 8.-31.7. ja keskittyy 22. päivänä sattuneeseen tapaukseen Pekingissä Guang’anmenin portilla ( 広 安 門 ). Dokumentissa JACAR:
C11111722700 mainitaan aluksi kiinalaisten luvanneen edellisenä päivänä, että kaksi
japanilaisten rekkaa ja 30 miestä saavat kulkea portista, joten majuri Sakurai ja tulkki
Saitō lähtevät tarkastamaan, ovatko valmistelut portilla kunnossa, kuten pitäisi olla.
Paikalla he toteavat tilanteen rauhalliseksi, mistä ilmoitetaan takaisin päämajalle.
Saitō jätetään paikalle, ja lisäksi päätetään lähettää neuvottelija Nakajima paikalle
varmuuden varalta. (”- - 桜井少佐、斎藤通訳ハ万全ヲ期スヘク広安門ノ状況ヲ
偵察ニ赴く、広安門ハ至北京平穏ナリトノ電話報告ノ後斎藤通訳ヲ広安門ニ
残置シ、機関長ハ更ニ不安ヲ感シ中島顧問ヲ現地ニ派遣ス”, kuvat 1–2.)
Myöhemmin TYS Aizawa ilmoittaa tilanteen olevan edelleen normaali (kuva
24), mutta Saitō ilmoittaakin pian, että edellä kulkeneiden joukkojen mentyä sisään
porteista linnoitukseen portit suljettiin ja että neuvottelut kiinalaisten kanssa tulisi
aloittaa heti (kuva 25). Myös kolmannen tulkin TYS Ōtsukan mainitaan raportoineen
paikalta, ja Sakurai sekä tulkki Kawamura suuntaavat paikalle (kuva 26). Aizawan
mainitaan uudestaan suuntaavan paikalle, mutta dokumentin teksti on vahingoittunut
tältä kohdalta, joten ei selviä, mitä hän tekee; hän mahdollisesti näkee Kiinan armeijan joukkojen liikkuvan lähistöllä (kuva 27). Seuraavaksi Aizawa kuitenkin saapuu
komentajien ja sihteerin kanssa paikalle, jolloin kuullaan laukaus (kuva 28). Myöhemmin todetaan Sakurain, tulkki Saitōn sekä Kawamuran ynnä muiden henkilöiden
olevan kadoksissa (行方不明). Ainoastaan Sakurai palaa samana yönä lievästi loukkaantuneena. Seuraavana aamuna myös Saitō palaa kunnossa (”斉藤通訳ハ無事旅
団ニ到着セリ”) (kuva 33). Myöhemmissä tapahtumissa mainitaan, että muun muassa tulkki Maeda asetetaan tutkimaan tapahtumia.
Dokumentin lopusta löytyy valokuva (kuva 63) Pekingin tiedusteluyksikön
henkilöistä, mutta vain yhden kuvassa olevan nimi on kirjoitettu kuvan taakse. Joukossa saattaa todennäköisesti olla tulkkeina toimineita henkilöitä.
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Kuva 3: Pekingin tiedusteluyksikön henkilöstöä 1937

Guang’anmenin portilla tapahtui jo 26. päivä suurempi yhteenotto kiinalaisten ja
japanilaisten välillä, kun kiinalaisjoukot hyökkäsivät, ja sitä edeltäneenä päivänä oli
yhteenotto Langfangissa lähellä Pekingiä. Tilanne oli 27. päivä Dillonin (2010: 228–
229) mukaan jo lähtenyt käsistä, ja Japanin ja Kiinan välillä oli paljon avointa taistelua. Tilanne oli edennyt nopeasti Marco Polon sillan tapahtumista heinäkuun aikana.
Tähän kontekstiin sijoittuvat myös edellä kuvatut 22. päivän tapahtumat
Guang’anmenin portilla, missä yllättävän moni tulkki oli mukana toiminnassa. Tulkeilla näyttäisi olleen erittäin olennainen asema vihollisen tarkkailijoina ja raportoijina, ja aina kun tapahtumapaikalle suunnattiin, otettiin mukaan tulkki. Tämä kertoo
tulkkien tärkeydestä kommunikoinnissa kiinalaisten kanssa. Koska kyseessä on tiedusteluyksikkö, voitaneen olettaa, että siihen kuului monia kielitaitoisia – tulkkeja –
joten siksi heidän roolinsa korostuu juuri tässä tapauksessa.
Dokumentti JACAR: C11111700400 vielä jatkaa tarinaa samoista tapahtumista: siinä Sakurai raportoi 26.7. Guang’anmenin tapahtumista ja mainitsee tulkki
Saitōn menneen neuvottelija Nakajiman kanssa sisälle linnoitukseen avustamaan
keskusteluissa kiinalaisten kanssa. Näin muiden selvitystehtävien lisäksi myös itse
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tulkkaustehtävät neuvotteluissa nousevat esiin aineistosta. Mainituksi tulee myös
mitä luultavimmin sama, jo esitelty TYS Aizawa tiedusteluyksiköstä: hänen todetaan
palaavan vasta myöhemmin, sillä hän on hoitamassa neuvotteluita (JACAR:
C11111722600).
Sotatulkkien olennainen tehtävä on erilaisten kuulusteluiden tulkkaaminen.
Dokumentista JACAR: C04120438200 löytyy esimerkki kuulustelussa tulkkaamisesta. Siinä kerrotaan rikšakuljettajan kuulustelusta, joka tulkattiin. Raportin kuulustelusta on laatinut CEA:n päällikkö Kawabe Shōzō ( 河 邉 正 三 ). Siinä kerrotaan
29.6.1938 tapahtuneesta kuulustelusta, jonka on tulkannut tulkki Tsuchizawa (”通訳
土澤忠彌ヲ介シ”, kuva 2). Kiinalainen rikšakuski oli kuljettanut 15.6.1938 amerikkalaista Thompsonia. Thompson oli nähty liikkumassa kiinalaisten seurassa, joten
japanilaiset sotilaat pysäyttivät auton. Thompson ei ymmärtänyt kieltä, ja kuski joutui hoitamaan tilannetta. Myöhemmin kuski kutsuttiin erääseen huoneeseen Thompsonin kanssa. Paikalla olikin toinen amerikkalainen henkilö sekä kiinalainen tulkki,
joka tulkkasi Thompsonin kertomuksen auton pysäyttämisestä ja esitti kysymyksiä
rikšakuskille. Kiinalainen tulkki käski kuskia kirjoittamaan nimensä ja antamaan
sormenjälkensä sekä kirjoittamaan selostuksen tapahtumista, mutta kuski ei osannut
kirjoittaa. Sormenjäljellään hän joutui vahvistamaan kiinaksi kirjoitetun kertomuksen,
jota ei osannut itse lukea. Lisäksi hänen käskettiin olemaan kertomatta kenellekään.
Viimeisenä vasemmalla kyseisessä tekstissä (Liite 3, kuva 10) on tulkin
ke ’maavoimien tulkki’ (陸軍通譯 rikuguntsūyaku ), tulkin nimi 土澤忠彌 ja leiman
todennus.
Dokumentin on luultavasti kirjoittanut lähetyspaperille päällikkö Kawabe tai
sihteeri, joka on jäljentänyt tekstin virallisesta kuulustelupöytäkirjasta. Pöytäkirjassa
varmaan näkyisivät tulkin ja päällikön oikeat leimat sekä kuulustellun kuljettajan
sormenjälki, mitkä on merkitty tähän lähetettyyn raporttiin vain sanallisesti. Kielen
muoto lienee kuitenkin sama, kuin tulkki Tsuchizawa sen on tulkannut tai kirjoittanut
ylös. Muoto eroaa sotilasviestinnässä käytetystä kielestä, sillä paperille kuskin sanat
on kirjattu kohteliaana puhutun kielen muotona (ns. masu-muodossa).
Tulkkien tarpeellisuus nousee esiin ulkomaalaisten vierailuiden yhteydessä.
Maaliskuussa 1938 Japanin Kiinan joukkojen luona vieraili armeijan henkilöstöä
Italiasta, ja Kwantung-armeijasta pyydettiin tulkkeja avuksi esimerkiksi tulkkaamaan
matkalle Pekingiin (JACAR: C01003341500). Toisaalta eräässä ohjeistuksessa neu-
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votaan, että jos ulkomailta lähetetään kirjallinen vetoomus, jossa pyydetään tapaamista, ei tulkkausta tarjota Japanin puolelta vaan saapuvan tahon edellytetään tuovan
itse tulkkinsa (JACAR: C04121281700).
Aineistoista löytyy viitteitä tulkkien muista kuin tulkkaamiseen liittyvistä tehtävistä: Tulkki Ishida (石田) osallistui maaston tutkimiseen Mantšuriassa (JACAR:
C13010420000), TYS Maeda (前田) raportoi huhtikuussa 1937 Vladivostokin konsulaatissa suorittamastaan selvityksestä alueella asuvista korealaisista (JACAR:
C01006944000) ja tulkki Heishima (平島) toimi lokakuussa 1939 propagandaosastolla ja avusti kiinalaisten aikakauslehtien tietojen keräämisessä ja lehtien sisältöjen
kääntämisessä (JACAR: C11110772700). Mielenkiintoisella tavalla erilaisen osan
aineistoa muodostavat useat dokumentit, joissa monet tulkit raportoivat Ecuadorin ja
Perun rajakiistatilanteesta, joka kärjistyi 1941 sodaksi maiden rajalla (ks. JACAR:
C04014867300). TYK Irie (入江) raportoi elokuussa Bolivian La Pazista ja kertoo,
millaisella sävyllä paikallinen lehdistö uutisoi Ecuadorin ja Perun sodasta (JACAR:
C04014846200). TYK Watanabe (渡部) raportoi jopa Yhdysvaltojen senaattorin
Kolumbiassa järjestetystä lehdistötilaisuudesta (JACAR: C04014835200). Tulkkauksen lisäksi erilaiset propagandaan tai lehdistön valvontaan liittyvät tehtävät vaikuttavat olleen osa tulkkien tehtävänkuvaa, mikä sopii muissa sotatulkkauksen tutkimuksissa esiintyneeseen tulokseen, että tulkit toimivat fixer-tyylisesti monenlaisissa tehtävissä.
Dokumentit tarjoavat joitakin merkkejä siitä, että tulkit toimivat kääntäjinäkin.
Edellä kuvattuun tapaan tehtävänä saattoi olla ulkomaisen lehdistön seuraaminen ja
sisältöjen kääntäminen. Selvityksessä venäjän tulkeiksi sopivista veteraaneista kuvaillaan tulkkien osaamista ja todetaan joidenkin henkilöiden sopivan myös kirjallisen materiaalin keräämiseen ja tulkitsemiseen (kirjalliseen tiedusteluun) tai mainontaan, jolla luultavasti tarkoitetaan propagandaa. Erään heikomman kielitaidon omaavan henkilön arvioidaan kykenevän kirjalliseen kääntämiseen (翻訳ナレバ可成ノ程
度). (JACAR: C01004775300.) Tämä kohta on itse asiassa ainoa kohta aineistossani,
jossa sana ’kääntäminen, käännös-’ (翻訳 hon’yaku) esiintyy ja jossa se erotetaan
tulkkaamisesta (通訳 tsūyaku). Tästä tapauksesta käy melko hyvin ilmi, ettei sanaa
通訳 käytetty kirjallisesta kääntämisestä, sillä ero näiden kahden toiminnan välillä
tehdään vain tällä sanavalinnalla sekä sanalla nareba (ナレバ), joka korostaa kont-
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rastiivista asettelua: ’jos kyseessä on kääntäminen (tulkkaamisen sijaan), hänen taitonsa rajoissa se on mahdollista’.

7.4 Tulkit osana rauhan prosessia
Tulkit ovat olleet osa Kiinan ja Matšurian alueiden vastarinnan kukistamista ja alueen valloittamisen jälkeistä rauhoittamista eli pasifikaatiota sekä siihen liittyviä toimia (宣撫工作). Toisaalta dokumentissa JACAR: C11110484700 vuoden 1939 heinäkuulta Kiinan Dongzhenista tehdään huomio, ettei tulkattu toiminta ole yhtä tehokasta kuin paikallisten auktoriteettiasemassa olevien tai muuten vaikutusvaltaisten
asukkaiden hyödyntäminen vastustuksen kukistamisessa: ”一般ニ日本軍ニ於テ通
訳ヲ通ジ宜撫セシムルハ効果ナク住民ノ有力者ヲシテ自然的ニ宜撫セシムル
ハ効果大ナリ” (kuva 1). Tulkatun viestinnän on täytynyt olla keskeisessä roolissa,
jotta tällaiseen johtopäätökseen on päästy, eikä tulkkaamisesta varmastikaan ole luovuttu täysin missään vaiheessa pasifikaatiota. Tulkit ovat luultavasti vähintään kertoneet paikallisille johtohahmoille, mitä he voivat sanoa kyläläisille.
Kesältä 1939 vastaavia dokumentteja on useita: Tulkkien tehtäviin kuului
muun muassa propagandan jakaminen, sen tulkkaaminen ja selittäminen paikallisille
kiinalaisille (JACAR: C11110489800). Tulkit ja muut pitivät suullisia esitelmiä, joissa keskeistä oli tuoda esiin keisarillisen armeijan todelliset tarkoitusperät (”皇軍ノ真
意”) ja ”asukkaiden hoitaminen” (処置). Lisäksi esiin tuodaan kielten erojen aiheuttamat ongelmat: ”Kieltemme erot aiheuttavat ongelmia ymmärryksessä välillämme
[japanilaisten ja kiinalaisten], ja heitä jäytää turhaan pelko, joten meidän on tutkiskeltava, mitkä asiat aiheuttavat huonon lopputuloksen [ymmärtämättömyyttä], ja
keskityttävä tärkeimpään tehtäväämme: välittämään suullisesti tai muilla keinoin,
mikä on keisarillisen armeijan todellinen tarkoitus ja miten aiomme hoitaa asukkaita.”
(”元来言語ノ相違ハ、彼我意志ノ疎通ヲ来タシ、彼等ハ徒ニ恐怖心ニ狩ラレ、
為ニ悪結果ヲ及ボス事アルニ鑑ミ、口演其ノ他ノ方法ニ依リ、皇軍ノ真意、
住民ノ処置等ヲ徹底シムルハ最モ肝要ナル事項タリ”) (JACAR: C11110490300,
kuva 1.) Todelliset tarkoitusperät luultavasti viittaavat Japanin ideologiseen agendaan itä-aasialaisen hyvinvointivyöhykkeen levittämiseksi ja kiinalaisten niin sanotusti sivistämiseksi. Tähän viitataan pasifikaatiotoimia esittelevässä dokumentissa:
kuvauksen yhteydessä nostetaan esiin sodan olemus pyhänä sotana (聖戦) ja Japania
vastustava toiminta nähdään Aasian yhteisen kehityksen hidastajana (”興亜ノ禍源
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タ ル 抗 日 反 満 ノ 思 想 ”). Toiminnan tavoitteita ovat antijapanilaisen ja antiManchukuo-ajattelun kitkeminen, kommunistisen liikehdinnän lopettaminen sekä itäaasialaisen yhteisön muodostaminen ja uuden itä-aasialaisen järjestyksen takaaminen
(”東亜共同体ノ結成東亜新秩序ノ確立”). Dokumentissa esitetään myös, että paikallisten tulisi tukea Japanin armeijaa esimerkiksi tarjoamalla reittiohjeita ja tulkkausapua. (JACAR: C11110459800, kuva 1.) Tämä on yksi viittaus paikallisten käyttämiseen tulkkeina, mikä täsmää Croninin (2002) heteronomisen strategian kanssa.
Pasifikaatiotoimien yhteydessä kielitaitoisista tulkeista kaavailtiin opettajiakin: Koska pelkästään jaettavalla propagandalla ei ollut haluttua vaikutusta, ehdotetaan dokumentissa JACAR: C11110491600 keinoja viestinnän tehostamiseksi. Yksi
ehdotus on kerätä yhteen paikallisia burakumineja – kodittomia ja muuten hyljeksittyjä – ja käyttää tulkkeja, opettajia tai muita lukutaitoisia opettamaan heitä sekä selostamaan heille propagandan sisältöjä.

7.5 Tulkit vaarassa
Kärsimys ja vaarat uhkaavat sodassa myös tulkkeja, kuten Fernández-Sánchez
(2012) ja Guo (2015) ovat todenneet. Vuoden 1937 elokuulta löytyy tapaus, jossa
sotapoliisi ja tulkki katoavat (JACAR: C07090630400). Ensimmäisenä on laadittu
ilmoitus epäillystä katoamisesta ja/tai kuolemasta. Shanghain pohjoisella rautatieasemalla vihollisen liikkeitä tutkimassa olleet sotapoliisin kersantti Ōzaki Shō (大前
旭) sekä 24-vuotias englannin ja kiinan tulkki Kumano Toshio (熊野敏夫) katosivat
12. elokuuta noin kello 12.30. Tulkin yläosan vaatetuksen kerrotaan olleen musta,
jalassa valkoiset kesähousut, eikä hän kantanut asetta (”兵器ヲ携行セス”). Juuri
ennen katoamistaan kello 10 Ōzaki oli määrätty rautatieaseman seudulle tutkimaan,
mikseivät bussi ja juna kulje. Kumano lähti sotapoliisin käskystä mukaan. Kello
11.55 tiedon mukaan kaksikko lähti kuskin kanssa autolla kohti asemaa. Kolmikko
oli pitkään poissa, joten heräsi epäilys, olivatko kiinalaiset kaapanneet heidät ja etsinnät päätettiin aloittaa. Myöhemmin auton kuljettaja kertoi heidän kaikkien saapuneen paikalle kahdentoista jälkeen ja Ōzakin ja Kumanon menneen sisälle rakennukseen. Heitä ei kuulunut takaisin kahdeltakaan, jolloin kuski kuuli ohikulkijoilta, että
kiinalaiset olisivat napanneet kaksi japanilaista. Tämän jälkeen kuski kiirehti takaisin
tukikohtaan raportoimaan.
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Samana päivänä suoritettiin jatkotutkimuksia, joissa kävi ilmi, että Ōzakin ja
Kumanon kuvauksiin sopivat henkilöt oli pidätetty eräässä rakennuksessa ja viety
Shanghain poliisille. Dokumenteissa kuvaillaan pitkään neuvotteluyrityksiä, jotka
eivät etene. Kuvassa 8 Muita tietota -osiossa tulkista kerrotaan lisää: Hän oli liittynyt
vuonna 1932 Shanghaissa Japanin sotapoliisin palvelukseen tulkkina (”通訳トシテ
奉職シ”), tosin toiminut myös kuskina, mutta viime aikoina Japanin ja Kiinan välien
muututtua huonommiksi hän oli taas liittynyt Shanghain sotapoliisin aktiiviseen palvelukseen tulkkina ja suoriutunut työstään sotapoliisin apuna innokkaasti ja rohkeasti
(”最近ノ日支時局険悪ニ際シ再ヒ上海憲兵ノ下ニ通訳トシテ進ンテ奉職シ爾
来熱心且勇勇敢ニ憲兵業務ヲ補佐セルモノナリ”).
Dokumentin kuvat 10 ja 11 on päivätty tammikuulle 1938. Ilmoituksessa
vahvistetaan Ōzakin ja Kumanon ruumiiden löytyneen (”生死不明中の在上海憲兵
下仕官及通訳ノ死体発見ノ件報告”). Tutkimusten yhteydessä löydettiin paikallisia asukkaita, jotka olivat nähneet kahden japanilaisen ja kiinalaisten kohtaamassa
sekä ampumassa toisiaan. Japanilaiset haudattiin syrjäiselle alueelle, mistä ruumiit
löydettiinkin joulukuussa ja tunnistettiin Ōzakiksi ja Kumanoksi katoamishetken
vaatetuksen, silminnäkijän selostuksen ja muiden seikkojen perusteella.
Tästä tapauksesta käy ilmi tulkin osallisuus vihollisen tarkkailussa ja vaarallisissa tilanteissa. Lisäksi dokumentissa mainitaan Kumanon työkielet kiina ja englanti
sekä tulkin ikä ja taustoja, mikä paljastaa jonkinlaisen henkilökuvan hänestä. Merkittävää on myös tieto, ettei tulkki kantanut asetta. Kumano ei liene ollut sotilastulkki
eli hänellä ei ole ollut sotilasarvoa, joka oikeuttaisi aseen kantamiseen, vaan hän on
ollut muuten armeijan palvelukseen palkattu (軍属 gunzoku). Ilmaisu 奉職, jota käytetään hänen työllistymisestä sotapoliisiin, voi mahdollisesti viitata siihen, että hän
oli siviilivirkamiesasemassa (文官 bunkan), mikä onkin yksi mahdollinen asema
tulkkina työskentelevälle. Ilmoitetun iän avulla saamme myös tietää Kumanon liittyneen sotapoliisin palvelukseen 19-vuotiaana. 24-vuotiaanakin Kumano tosin olisi
melko nuori virkamieheksi: Ujiken (2006: 82) tutkimuksen mukaan nuorimmat aliupseerin arvoa vastaavat nuoremmat virkamiehet (判任文官 hanninbunkan) olivat
virkaan astuessaan noin 21-vuotiaita, keskimäärin taas 26-vuotiaita.
Tutkimusaineiston alkupäästä löytyi kaksi dokumenttia, jotka käsittelevät
palveluksessa kuolleen maavoimien sotatulkin TYS Watanabe Kikuon (渡辺菊雄)
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tuhkien palauttamista kotimaahan. Tuhkat on palautettu perheen toiveen mukaisesti
Kiinan koillisrannikolta Tanggusta Kōbeen, Japaniin. (JACAR: C04012459600.)
Toinen samalle päivälle päivätty dokumentti kertoo myös palveluksessa kuolleesta
TYS Watanabe Kikuosta, jonka nimi tosin on kirjoitettu eri kanjeilla (渡邊紀久雄)
(JACAR: C04012495100). Päivämäärän ja nimikkeen perusteella kyseessä lienee
kuitenkin sama henkilö, nimen kirjoitusasu vain on vaihtunut, jos kirjoittaja ei ole
tiennyt henkilön nimeen oikeasti kuuluvia merkkejä. Jälkimmäisessä dokumentissa
kerrotaan Watanaben kuolleen sairauteen 28. tammikuuta Keisarillisessa Kiinan sijoitettujen joukkojen sairaalassa (ibid.).

7.6 Tulkkikoulutus asevoimissa
Tutkimusaineistossa tulkatuista kielistä eniten esillä on venäjä. Venäjän tulkkeihin
liittyviä dokumentteja on huomattava määrä, ja ne jakautuvat oikeastaan kahteen
osaan: venäjän tulkkien koulutusta käsitteleviin ja venäjän tulkeiksi sopivia henkilöitä käsitteleviin dokumentteihin.
7.6.1

Koulutuksen tavoitteet ja järjestelyt

Mittava 47-sivuinen dokumentti JACAR: C01004871500 vuodelta 1940 kuvaa venäjän tulkkien lisäkoulutuksen (露語通訳要員補備教育) tavoitteita, järjestelyitä ja
toimintaa sekä sisältöjä. Aluksi esitellään, mitä vuoden 1933 määräys venäjän tulkkien koulutuksesta määrää. Sen kohdan 1 mukaan koulutuksen tavoite on kouluttaa
armeijan eri haaroihin aliupseereita (下士官), sotilaita tai reserviläisiä, jotka voivat
toimia venäjän tulkkeina. Kohdassa 2 todetaan ohjeiden koskevan Kwantungarmeijaa vain sopivin osin. Viittauksia Kwantung-armeijan erityiseen asemaan tulee
silloin tällöin esiin aineistossa. Syynä lienee se, että Mantšuriaan luodulla Japanin
hallitsemalla nukkevaltio Manchukuolla oli omanlaisensa asema Kiinassa, ja aluetta
hallinneen Kwantung-armeijan toiminta poikkesi valloittamiseen keskittyvien joukkojen toiminnasta.
Kohdassa 4 todetaan, että koulutusyksiköt (教育隊 kyōikutai) päättävät itsenäisesti koulutuksen opettajista, materiaaleista, opetuspaikoista sekä vastaavista asioista, eikä niistä määrätä erikseen. Kohdassa 6 osoitetaan, että koulutusyksikön komentaja vastaa divisioonan komentajalle ja ohjaa koulutusosaston henkilökuntaa,
jotka hoitavat varsinaisen tulkkien kouluttamisen. Divisioonan komentaja tekee viime käden päätökset sisäisistä asioista. (JACAR: C01004871500.) Kohdassa 12 mää-
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rätään, että jokaisen koulutuksen päätyttyä vastaavan henkilön tulee raportoida sotaministerille sekä asevoimien kansliapäällikölle (ibid.).
7.6.2

Koulutuksen sisältö

Edellä käsitellyn dokumentin kohdassa 3 esitellään tulevat koulutusajanjaksot: ensimmäinen koulutusjakso järjestettiin 10.4.–20.11.1940, toinen 1.12.1940–20.7.1941,
ja

sen

jälkeiseen

opetukseen

tultaisiin

ohjeistamaan

erikseen

(JACAR:

C01004871500). Koulutusjaksoille tuli mittaa siis noin 7–8 kuukautta. Maaliskuun
1941 dokumentissa kuvaillaan myös näitä kahta ensimmäistä koulutusta seuraavia
kolmatta ja neljättä koulutusjaksoa, joiden todetaan olevan jatkoa 1940 järjestetylle
venäjän sota-ajan tulkkien koulutukselle. Kolmas koulutus oli määrä pitää Japanissa
1.8.1941–20.3.1942 ja Kwantung-armeijassa 1.5.–20.10.1941. Neljännestä Japanissa
tultaisiin ilmoittamaan erikseen, Kwantungissa ajanjakso oli 1.11.1941–20.4.1942.
(JACAR: C08030005200.) Kolmas koulutus Japanissa kestäisi siis lähes 8 kuukautta,
Kwantungissa kukin vain noin 6 kuukautta.
Kohta 8 esittelee opetuksen sisällön jakautuvan perustason (普通科) ja edistyneen tason (高等科) opetukseen. Perustasolla harjoitettiin päivittäisiin tehtäviin
liittyvää kielitaitoa, ja pääosassa oli sellaisten taitojen oppiminen, joilla tulkki pystyi
toimimaan joukkueen tai rykmentin päämajan tai vastaavan komentokeskuksen henkilöstönä (”日常業務ニ関スル通訳ノ能力ヲ有シ主トシテ各兵連（大）隊本部
又は之ニ準スルモノノ要員タリ得ルコト”). (JACAR: C01004871500, kuva 6.)
Edistyneellä tasolla tähdättiin osaamiseen, joka mahdollistaa tulkkauksen ja/tai kirjallisen materiaalin lukemisen. Lisäksi erikseen mainitaan tutkimustaitojen harjoitteleminen, minkä tavoitteena on kyky toimia erilaisissa ylimpien tasojen päämajoissa
(prikaatin–armeijan tasolla) tai tuki- ja huoltopalvelua ohjaavissa organisaatioissa
sekä osallistua taisteluun osana sotilasyksikköä (”通訳又は文書ノ読解並ニ調査ノ
能力ヲ有シ主トシテ各級司令部、軍補給諸府又ハ野戦ｘ兵隊等ノ要員タリ得
ルコト”). (Ibid., kuva 6.) Kaikille koulutuksen päättäneille myönnettiin maavoimien
erityisvirka (特業). Peruskoulutuksesta valmistuttiin nimikkeellä ”tulkki, venäjän
peruskoulutus” (通訳要員、露語普通科), ja edistyneen tason koulutuksesta nimikkeellä ”tulkki, venäjän edistynyt taso” (通訳要員、露語高科). (Ibid., kuva 7.) Koulutuksesta myös maksettiin jonkinlaista palkkaa (ibid., kuva 9).
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Oppimateriaaleina käytettiin venäjän oppikirjaa, kielioppikirjoja, venäjä–
japani-sanakirjaa, japani–venäjä-sanakirjaa, 1937 julkaistua Puna-armeijan sanastokokoelmaa sekä venäjän kirjoitusmerkkien oppikirjan osia 1 ja 2. Yhteensä materiaalit maksoivat esimerkiksi Tokion koulutusyksikössä perustasolla 140 ja edistyneellä
tasolla 120 jeniä. Edistyneellä tasolla oli oma oppikirjansa ja kielioppinsa, erikseen
keskustelumateriaaleja sekä esseevihko. Venäjä–japani-sanakirja oli mahdollista saada lainaan, muut materiaalit tuli maksaa kurssimaksussa. (JACAR: C01004871500,
kuvat 13–14.) Erikseen aineistosta löytyi kesäkuulta 1940 dokumentti, joka käsittelee
sota-ajan venäjän tulkeille opettavaisia oppimateriaaleja ja niiden lähettämistä edistyneen tason koulutusta varten (JACAR: C04122141200).
7.6.3

Opettajat

Dokumentista saadaan joitakin tietoja myös koulutusten opettajista. Kuvissa 8–9
(JACAR: C01004871500) on listattu koulutushenkilöstön määrät koulutusyksiköittäin. Tästä selviää, että tulkkikoulutusta on järjestetty Tokion, Ōsakan, Hakodaten,
Tsugarun, Ōmuran ja Naran sekä yhden muun (nimi epäselvä) paikan koulutusyksiköissä. Tämän mukaan yksiköitä on ollut siis ympäri Japania. Lisäksi usein mainittu
Kwantung-armeijan koulutus lienee järjestetty jossakin päin Japanin hallinnoimaa
Mantšuriaa. Listassa on eritelty japanilaisten ja ulkomaalaisten opettajien määrät:
Tokiossa 48 japanilaista ja 2 ulkomaalaista, Ōsakassa 24 ja 1, kaikissa muissa paikoissa 12 ja 1. Kuvat 11 ja 12 valottavat opettajien taustoja: Koulutuksen ohjaajiksi
pääsivät sotilaat, jotka olivat valmistuneet vähintään koulun keskiasteelta ja joilla oli
mielellään jonkinlainen tutkinto, erityisesti venäjän kieleen liittyvä tutkinto. Kwantung-armeijassa opettajan piti olla vähintään aliupseeri. Edistyneen tason koulutuksen opettajien tuli olla erityisen hyvällä menestyksellä perustason sekä edistyneen
tason läpäisseitä henkilöitä. Kwantung-armeijasta mainitaan erikseen, että siellä on
toivottavaa pyrkiä hyödyntämään paikallisia venäläisiä opettajina.
Uudemmassa,

28.1.–1.2.1941

päivätyssä,

dokumentissa

(JACAR:

C01004871500) esitetään taas henkilöstön määrät koulutusyksiköittäin. Tokiossa
ilmoitetaan olevan 26 japanilaista ja 4 ulkomaalaista ja Ōsakassa 24 japanilaista ja 2
ulkomaalaista. Muissa yksiköissä määrät ovat pysyneet samoina. Ōsakan koulutusyksikköön on tullut yksi ulkomaalainen lisää vuoden 1940 dokumentin tietoihin
verrattuna, Tokiossa ulkomaalaisten määrä on kasvanut kahdella – mutta japanilaisten opettajien määrä on tippunut merkittävästi, jopa 22 hengellä.
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Ulkomaalaisia venäjän opettajia käsitellään lisää esimerkiksi kesäkuulle 1941
päivätyssä dokumentissa JACAR: C08030008100. Merkittävää on sekin, että dokumentin laatija on sotaministeri Tōjō Hideki (陸軍大臣東条英機). Tōjō oli keisarillisen
Japanin armeijan ylin johtohahmo ja sotaministeriön pää eli suoraan keisarin nimittämä virkamies (親任官 shinninkan) sekä Japanin pääministeri vuosina 1942-44.
Sodan jälkeen hänet tuomittiin Tokion kansainvälisessä sotatuomioistuimessa ja teloitettiin sotarikollisena. Aineiston dokumentissa Kwantung-armeijaa pyydetään raportoimaan sotaministerille viimeistään kahta kuukautta ennen kunkin koulutuksen
alkua ulkomaalaisten opettajien tiedot – nimet, iät ja taustat. Ehdokkaiden täytyy
käydä ilmoittautumassa sotaministeriölle, ja valittavien tulee olla henkilöitä, joiden
henkilöllisyys voidaan varmistaa, joilla on ”vahva mieli” ja joiden voidaan todistaa
olevan valkoisia emigrantteja (白系露人) eli Venäjän vallankumousta paenneita
bolševikkihallituksen politiikkaa vastustavia antikommunisteja. Valitut tullaan saattamaan oikeaan Kwantung-armeijan koulutusyksikköön, ja ensimmäisen koulutuksen
päätyttyä heidän tulee siirtyä koulutusyksikön kapteenin määräyksestä suoraan toisen
koulutuksen yksikköön. Toisen koulutuksen päätyttyä opettajat ilmeisesti oli tarkoitus irrottaa yksiköstä välittömästi ilman erillistä käskyä (”教育終了セハ別命ナク解
属スルモノトス”). Opettajien palkan todetaan olevan 350 jeniä mukaan lukien
matka- ja yöpymiskustannukset. (Kuva 3.) Jää epäselväksi, onko kyseessä kuukausipalkka. Kuukausipalkkana määrä olisi todella suuri. Viikkoon sisältyi ilmeisesti 15
tuntia opetusta, mihin kuului muun muassa ääntämyksen opetusta, keskustelutunteja,
kirjoituksen arviointia sekä sopivissa määrin venäläisten tapojen opettamista (kuva 4).
Ulkomaalaiset eivät toimineet pelkkinä opettajina vaan myös sotatulkkeina.
Tämä näkyy esimerkiksi dokumentista, jossa käsitellään sitä, miten toimitaan jos
ulkomaalainen asevoimiin palkattu henkilö sairastuu tai menehtyy. Tulkki mainitaan
yhtenä mahdollisena työnkuvana. (JACAR: C13010668300.)
Muissa koulutuksiin liittyvissä dokumenteissa tehdään muun muassa pieniä
muutoksia ohjeistuksiin (JACAR: C01007783400) ja raportoidaan kesken koulutuksen sairastuneesta henkilöstä, joka jättää koulutuksen kesken ja palaa alkuperäiseen
yksikköönsä (JACAR: C01004865300).
7.6.4

Muu kielten opiskelu

Sotapoliisin erään yksikön sisäisen koulutuksen kuvauksessa vuodelta 1939 käsitellään kielikoulutusta (語学教育). Kielen opiskelua suositellaan myös sellaisille alai-
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sille, joilla ei ole osaamista tai koulutusta tulkkauksessa. Kaikkia tulisi ohjeistaa ja
kannustaa ulkomaankomennuksella tarpeellisen kiinan kielitaidon hankkimiseen ja
oppimisen edistämiseen itseopiskelun muodossa (”自学研鑽を奨励シ”) sekä opittujen taitojen hyödyntämiseen käytännössä. (JACAR: C11110710100, kuvat 2–3.) Toisessakin saman vuoden dokumentissa – ”Sata ohjetta kiinalaisten kanssa toimimiseen”
(華人応対要領 100 条) -nimisessä ohjeistuksessa – kannustetaan kiinan opiskelemiseen mahdollisuuksien rajoissa. Jos on tarpeen käyttää tulkkia, tulee olla tarkkana ja
valita mahdollisimman korkealaatuisia ihmisiä; jos tästä ei voida varmistua, on käytettävä (valta-)asemaa ja oltava erityisen tarkkana, jos esiintyy väärinkäytöksiä tai
väärinymmärryksiä. (”第四条 出来得ル限リ支那語ヲ習得スベシ，通訳ヲ使用
スル場合ハ人格高キ人物ヲ選択ス可シ，然ラザル場合ハ地位ヲ利用シ悪事ヲ
働キ或ハ誤解ヲ生ズル事アレバ，特ニ注意ヲ要ス”) (JACAR: C13032547100,
kuva 2.) Kuvauksesta jää hieman epäselväksi, tarkoitetaanko tässä nimenomaan paikallisten kiinalaisten käyttämistä tulkkeina vai myös japanilaisten. Ainakin väärinkäytösten ja -ymmärrysten varominen kuulostaa siltä, että varaudutaan kiinalaisten
vastustukseen.
Esimerkki erilaisesta kieli- ja tulkkausopetuksesta löytyy dokumentista JACAR: C11110485400, jossa raportoidaan Kiinassa sijainneen kiinalais-japanilaisen
opiston toiminnasta vuonna 1939. Dokumentin mukaan opetuksen tavoitteena oli
saada armeijan toimintaan muun muassa lahjakkaita tulkkeja, vakoojia tai hevoskuljettajia (”教育目的 優秀ナル通訳、密偵、馬夫、牧夫、農囲夫等ノ軍属ヲ得ル
ニ在リ“) ja ohjata siviilejä antamaan panoksensa Japanin ja Kiinan ystävyydelle
(kuva 1). Opistossa tarjottiin opetusta 7–8-vuotiaasta 20-vuotiaaksi asti, ja oppilaiksi
otettiin lahjakkaita kyläläisiä. Opetukseen kuului esimerkiksi japania, laulua ja leikkiä, urheilua sekä työntekoa. Opettajina toimi armeijan henkilöstöä, ja tulkkauksen
opettajiksi mainitaan erikseen kaksi henkilöä, ylemmällä asteella Iimori Masachika
(飯森昌親) sekä alemmalla asteella Chikuo Kōtarō (竹生光太郎). Oppimateriaaleina mainitaan käytettävän erilaisia japanin oppikirjoja, keskusteluoppikirjoja – osa
opiston itse julkaisemia – sekä kuvakirjoja. (Kuva 2.) Uusia lapsia kerrotaan olevan
156. Dokumenttiin on myös kirjattu vaikutelmia paikalta: lapsien kautta japanin tärkeys välittyy kylien arkielämään, ja lapset osallistuvat opetukseen yhtä innokkaasti
kuin japanilaiset lapset kotimaassa. (Kuva 3.)
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7.7 Tulkeiksi sopivat henkilöt
Aineistosta löytyi useita dokumentteja, jotka käsittelevät tulkeiksi sopivia
henkilöitä, ja haussa oli aina venäjän tulkkeja. Tutkimusaineistosta löytyi yhteensä 8
selvitystä venäjän tulkeiksi sopivista henkilöistä. Kaikki ovat ajalta loka-marraskuu
1940. Liitteenä 4 on sivu tyypillisestä selvityksestä: Oikeassa reunassa otsikko ”Selvitys venäjän kielen tulkeiksi sopivista veteraaneista ja reserviläisistä (露西亜語ノ
通訳ニ適スル在郷軍人調査ノ件報告)”. Seuraavassa sarakkeessa ovat kohdat
henkilöstöluokitus (要員区分), asepalveluksen tila (役種 eli onko aktiivisessa palveluksessa vai 1. vai 2. reservissä), sotilasarvo (官), nimi (氏名), milloin kielitaito on
hankittu (露西亜語修得ノ時期) ja missä (同上場所) sekä millainen osaaminen on
tällä hetkellä (現在之ヵ能力維持ノ程度). Monille henkilöille on kirjattu jokin oppilaitos, jonka vieraan kielen koulutusohjelmassa he ovat opiskelleet, kuten liitesivun
ensimmäisen sarakkeen vänrikki Saitō Masarulle (斉藤勉). Ensimmäisessä reservissä ollut Saitō oli opiskellut venäjää pääaineenaan Tokiossa sijaitsevassa Wasedan
yliopistossa. Hänen nykyisten taitojensa todetaan olevan hänen henkilöstöluokituksensa mukaisella tasolla. Luokitukseksi hänelle on merkitty 甲. Seuraavaksi tarkastelen lisää tätä luokitusta.
7.7.1

Jikkan-arviointi

Taulukoissa, joissa tulkkeja esitellään, toistuu hyvin usein neljä kirjoitusmerkkiä:
Merkit 甲 (kō), 乙 (otsu), 丙 (hei) ja 丁 (tei) ovat osa perinteistä 十干 (jikkan) nimistä kymmenosaista numerojärjestelmää, jolla muun muassa voi ilmaista järjestyslukua. Jikkania on käytetty myös kouluarvosanoina. Tällöin 甲 on paras arvosana
tai korkein sija. (Weblio 辞書 2016.) Yksi tällainen dokumentti on liitteenä 5. Sen
neljännessä sarakkeessa oikealta, ensimmäisellä rivillä kohdassa ’henkilöstöluokitus’
(要員区分) lukee koulutuksesta valmistuneen tulkin kohdalla merkki 丙 sekä suluissa merkit 露 ja 普, ’venäjä’ ja ’yleinen, perus-’ (JACAR: C01004774600). Jikkannumerointia käytettiin kuvaamaan asepalvelukseen astuvien fyysistä ja henkistä kelpoisuutta, mihin tässäkin luultavasti viitataan. Sulkuihin kirjoitettujen merkkien taas
voi luontevasti tulkita viittaavan sanoihin ’venäjän tulkkauksen’ (露語通訳) ja ’perustason koulutus’ (普通科), mikä on aiemmin luvussa 7.6.2 esittelemäni venäjän
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tulkkien koulutuksen nimitys. Dokumentin muut tulkit ovat valmistuneet samasta
koulutuksesta, Kwantung-armeijan koulutusyksiköstä.
Toisaalta jää hieman epäselväksi, voisiko jikkan-luokitus kuitenkin viitata
kielitaitoonkin. Liitteessä 4 samalla taulukon rivillä, jossa Saitō Masarun nykyisten
taitojen todetaan olevan luokitusta vastaavalla tasolla, kommentoidaan nimittäin välillä muiden henkilöiden kielitaitoa. Esimerkiksi viidennen sarakkeen Saga Koichirō
(嵯峨小一郎) oli opiskellut Wasedan yliopistossa venäläistä kirjallisuutta. Nykyisten
taitojen kohdalla todetaan, ettei hänellä ole ollut mahdollisuuksia keskustella (oletettavasti siis venäjäksi) ja kunhan hänellä on aikaa harjoitella, hän saavuttanee sujuvan
keskustelutaidon (”卒業後会話ノ機会ナク相当期間練習ヲ要セサレハ円滑ナル
会話ヲ期セス”). Koskipa jikkan kielitaitoa tai ei, tällaisia sanallisia kuvauksia sopivien henkilöiden osaamisesta esiintyy jonkin verran.
Eräässä dokumentissa (JACAR: C01004773100) taas ei mainita sanaa henkilöstöluokitus (要員区分) lainkaan, vaan kielen oppimisen ajanjakson ja paikan jälkeen on kohta ’taitojen ylläpito’ (能力維持程度), jota on arvioitu jikkanilla. Sanasta ’taito’ (能力) on tässä mahdoton päätellä, viitataanko kielitaitoon vai muihin taitoihin. On tosin mahdollista todeta, että näyttäisi siltä, että erityisesti vieraiden kielten kouluissa opiskelleille annettiin parempi jikkan-arvio (paras 甲 tai toiseksi paras
乙) kuin suhteessa muista kouluista valmistuneille, mutta tämä ei mielestäni yksin
riitä todistamaan yhteyttä nimenomaan kielitaitoon. Voi myös olla, että jikkanarvostelua on käytetty eri dokumenteissa hieman eri tarkoituksiin – pohjimmiltaan
kun kyseessä on yksinkertaisesti numeroita yhdestä kymmeneen merkitsevä järjestysnumeroiden tai luetteloinnin järjestelmä, jota voisi käyttää mihin tahansa.
Olisi erittäin mielenkiintoista, jos tutkimusaineiston joissakin dokumenteissa
jikkan-arvioi viittaa nimenomaan tulkkien kielitaitoon. Useissa dokumenteissa otetaan lyhyesti sanallisestikin kantaa henkilön erityisen hyvään tai päinvastoin puutteelliseen osaamiseen. Tulkeiksi suositeltavien henkilöiden osaamisesta tehtiin siis
jonkinlainen arvio, vaikkakin melko suppea, oli kyse jikkanista tai sanallisesta arviosta. Tämä toisaalta herättää monia kysymyksiä: missä, miten ja kuka arvion teki?
Testasiko joku kielitaitoinen tai toinen tulkki mahdollisten henkilöiden osaamista vai
arvioivatko he itse osaamistaan? Asevoimien koulutuksista valmistuvista pystyttiinkin kenties antamaan arvio heidän osaamisesta, kun kaikki kurssilla saavuttivat tietyn
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tason, tai heiltä voitiin odottaa tiettyä osaamista. Toisaalta monet tulkit eivät valmistuneet koulutuksesta, vaan tulkit tulivat hyvin poikkeavista taustoista.
7.7.2

Tulkkien taustat

Sopivien henkilöiden koulutustaustoissa toistuvat vieraiden kielten koulut, kuten
usein esiintyvät Ōsakan, Tokion tai Narassa sijainneen Tenrin vieraiden kielten koulut ( 大 阪 外 国 語 学 校 , 東 京 外 国 語 学 校 , 天 理 外 国 語 学 校 ) (JACAR:
C01004773100, C01004774200, C01004775300). Esimerkiksi Kusano Satsuo (草野
左都夫) oli opiskellut Osakan vieraiden kielten koulussa vuosina 1925–28, joista
ilmeisesti 3 vuotena venäjää. Hänen nykyinen osaamisensa arvioitiin melko hyväksi
(乙). (JACAR: C01004774600, kuva 2.) Monien taustalta löytyy venäjän kielen tai
kirjallisuuden koulutusohjelma, kuten Wasedan yliopiston länsimaisen ja aasialaisen
kirjallisuuden ohjelma (JACAR: C01004773100), tai kaupankäynnin koulutus paikoissa kuten Wakayaman kauppakorkeakoulu ( 和歌山高等商業学校) (JACAR:
C01004774500).
Useat olivat käyneet asevoimien venäjän tulkkien perustason koulutuksen (露
語普通科), ja jotkut ovat menossa edistyneen tason koulutukseen. Yksi henkilö oli
siirtymässä joulukuun 1940 alussa Tokion koulutusyksikköön jatkokoulutukseen
(JACAR: C01004774200). Dokumentin JACAR: C01004774600 loppuhuomioissa
lisätään, että ympyrällä merkityt 6 henkilöä ovat edenneet jatkokoulutukseen ja valmistuvat maaliskuussa 1941 ja heistä tulee 乙-tasoisia venäjän edistyneen tason koulutuksen läpäisseitä sotamiehiä (”乙種（露高）ノ要員トナル予定”, kuva 4).
Kaikkien taustatiedoissa ei mainita koulua vaan todetaan henkilön asuneen
venäjänkielisellä alueella. Esimerkiksi Hashida Gen’ichistä ( 橋 田 源 一 ) todetaan: ”Moskova, Leningrad, Kiev, luonnollinen oppiminen” (”モスコーレーニング
ラートキーエフ自然修得”) eli kyseinen henkilö on ilmeisesti oleillut mainituilla
alueilla (JACAR: C01004774600, kuva 2). Eräs henkilö oli asunut Sahalineilla hetken aikaa (JACAR: C01004775300), ja eräässä dokumentissa listataan peräti yhdeksän henkilöä, jotka olivat asuneet ja työskennelleet 3–15 vuotta Kamtšatkan niemimaalla tai kävivät siellä vuosittain (JACAR: C01004774500). Myös luontainen kielen oppiminen ulkomailla on siis voinut avata tien tulkiksi.
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7.7.3

Tulkkien taidot

Tulkkien taitoja kuvaillaan venäjän tulkkien selvityksissä jonkin verran sanallisesti.
Ilmaus ’sopiva tulkkaamaan vaivattomasti’ (簡易ナル通訳ニ適ス) on käytössä dokumentissa JACAR: C01004775300. Toisaalla taas kuvaillaan erään henkilön nykyisiä taitoja: ”Kykenee yksinkertaiseen tulkkaamiseen mutta tarvitsee ensin kaksi,
kolme kuukautta valmistelevaa harjoittelua (koulutusta) (簡単ナル通訳ヲ行ヒ得ル
程度但シ 2、3 ケ月準備勉強（教育）ヲ必要トス).” (JACAR: C01004774700.)
Samassa dokumentissa toisen henkilön kerrotaan pystyvän tulkkaamaan ’jatkuvasti’
tai ’tavanomaisina aikoina’ (常時通訳). Ilmaisu jättää epäselväksi, kykeneekö henkilö tulkkaamaan tavanomaista, arkista keskustelua vai tulkkaako hän niin hyvin, että
voi helposti tulkata pitkiä aikoja ja vaikeita aiheita. Dokumentista JACAR:
C01004774300 löytyy mielenkiintoinen tapaus. Takahashi Toyojirōn (高橋豊次郎)
taidoista kerrotaan, että hän ”on unohtanut lähes kaiken, siis tarvitsee apua sen mukaisesti (殆ント忘却其ノ用ニ立タス).” Takahashi oli valmistunut vuonna Takushokun yliopistosta ( 拓 殖 大 学 ) vuonna 1931. Loppuvuoteen 1940 mennessä
osaaminen oli näemmä rapistunut merkittävästi.
Tulkkien taitoihin liittyviä kommentteja löytyy vain pari kappaletta muualta
kuin näistä venäjän tulkkien selvityksistä. Kesällä 1940 Kiinan Wuhanissa laaditussa
raportissa tehdään huomioita virheistä ja puutteista tulevaa varten. Kirjoittaja kertoo
tapauksesta, jossa pataljoonassa epäonnistuttiin kartanluvussa, eikä pataljoona löytänytkään kokoontumispaikalle vaan joutuikin yllättävään taisteluun. Hän toteaa, että
olisi tärkeää parantaa henkilöstön kartanlukutaitoja ja että on tärkeää kouluttaa osaavia tulkkeja (”優秀ナル通訳ノ養成ヲ必要トス”, JACAR: C11112190200, kuva 1).
Maininta tulkeista tulee hieman yllättäen. Implikoiko kirjoittaja, että tulkit toimivat
kartanlukijoina? Joka tapauksessa osaavien tulkkien tärkeys tulee ilmi.

7.8 Tulkkien kutsunta
Omanlaisensa ryhmän muodostavat dokumentit tulkkien kutsumisesta palvelukseen.
Marraskuun 11. päivä 1941 kaikille armeijan osastoille ja haaroille lähetettiin käsky
tulkkien kutsumiseksi palvelukseen (通訳要員ノ召集) (JACAR: C04123727000).
Tulkkeja kutsuttiin palvelukseen reservistä tai heille suunniteltiin asemapaikan vaihdosta. Vastausta pyydettiin 20.11. mennessä, ja aineistosta löytyy muutama vastausdokumentti. Kutsuntojen laukaisijana saattoi olla Saksan suuri hyökkäys Neuvosto-
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liittoon kesällä 1941, minkä jälkeen Japanissa toteutettiin salassa laajempaa liikkeellepanoa. Tulkattavista kielistä venäjä on ehdottomasti eniten esillä tutkimusaineistossani, mutta näissä vastauksissa esiintyy muitakin kieliä. Ilmoituksia tulee esimerkiksi
eräässä päämajassa malaijin tulkkina toimivasta Naitō Masahirosta (内藤政廣) (JACAR: C04123727400) sekä thain tulkki Sakai Yasuhirosta (酒井保弘) (JACAR:
C04123727100). Yhdessä vastauksessa ilmoitetaan thain tulkista, joka on töissä yrityksessä Bangkokissa, joten häntä ei välittömästi saada käyttöön (JACAR:
C04123727300). Lisäksi ilmoitetaan kahdesta malaijin tulkista sekä kolmesta hollannin tulkista. Melkein kaikki asuvat Indonesian saarilla. (JACAR: C04123727200.)

8

Pohdinta

Tässä tutkimuksessa pystyttiin pureutumaan vasta muutamiin peruskiviin, joista
muodostui Japanin asevoimien käännöskulttuuri, ja vain lyhyehköltä ajalta. Siitä
huolimatta aineistoanalyysin pohjalta paljastuu monia asioita käännöskulttuurista ja
sotatulkeista. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni keskittyy siihen, millainen keisarillisen Japanin asevoimien käännöskulttuuri oli. Tutkimuksen teoriataustassa kuvailin käännöskulttuuria Kujamäen ja Prunčin mukaisesti kaikkina kääntämisen ja tulkkauksen muotoina sekä odotuksina, normeina, käytäntöinä ja toimijoina käännöstoiminnan piirissä. Mitä tulokset kertovat käännöskulttuurista?
Analyysi ei paljastanut paljoa itse tulkkaamisesta toimintana tai tulkkauksen
muodoista, mikä olikin odotettavissa, sillä sotatulkkien varsinaiseen tulkkaustoimintaan, siihen liittyviin ratkaisuihin tai tulkkien toimijuuteen on äärimmäisen vaikea
päästä kiinni nykyhetkestä käsin. Tuloksista käy kuitenkin ilmi, millaisissa tilanteissa
tulkkausta on tarvittu: esimerkkejä löytyi niin kuulustelutilanteesta, neuvotteluista
kuin propagandan viestimisestä ja ulkomaalaisten vieraiden avustamisesta. Maininnat tulkkien monista muista työtehtävistä kuin tulkkaamisesta kertovat siitä, mitä
tulkeilta odotettiin asevoimien osana. Tulkit olivat selvästi olemassa muutakin kuin
kielellistä apua varten: jo asevoimien tulkkikoulutuksen tavoitteista käy ilmi, että
tulkeille voitiin osoittaa hallinnollisia tehtäviä ja että tulkkikoulutettavien tuli saavuttaa taidot, joilla he pystyivät toimimaan päämajassa. Lisäksi erilaiset tiedustelun ja
vihollisen toiminnan tai lehdistön valvomiseen liittyvät tehtävät näyttävät sopineen
kielitaitoisille. Tulkkien roolien määrä – aina eturintaman neuvotteluiden mahdollis-
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tajasta taustahallinnon hoitajaan – täsmäävät aiemmissa tutkimuksissa todetun kanssa: tulkeille kasaantuu monia tehtäviä ja rooleja.
Käännöskulttuurin arjen muodostavien käytäntöjen tasolla tuloksista käy ilmi,
että monia tulkkeihin liittyviä käytäntöjä oli vakioitu: määritelmiä löytyy sille, montako tulkkia sotilasta kohden joukkoihin kuului sekä miten koulutus järjestettiin.
Koulutus vaikutti olleen melko suunnitelmallista ja tavoitteellista. Japanin varautuminen sotaan Neuvostoliittoa vastaan näkyy selvästi siinä, kuinka paljon venäjän
tulkkeja haettiin. Voidaanko sanoa, että tällaista tulkkaustoimintaa leimaisi valmistautumattomuus, piirre joka nousee esiin monissa sotatulkkauksen tutkimuksissa?
Toisaalta tulkkien koulutus oli koulutusyksikköjen harteilla, heidän taustansa toisistaan poikkeavia ja tapahtumat kentällä yksittäistenkin komentajien ja kapteenien päätösten varassa. Yksilöiden ratkaisut yllättävissä tilanteissa ovat varmastikin muovanneet käännöskulttuuria myös Japanin asevoimissa. Tulkkien suhteellisen vähäisen
määrän takia monet tulkit lienevät toimineet melko itsenäisesti, erossa muista tulkeista. Niinpä tällaiset tulkit mahdollisesti loivat ja muovasivat toimintakulttuuriaan ja
käytäntöjä itse. Lisäksi aineisto ei vastannut tarkemmin siihen, oliko tulkkien osaaminen heidän tehtäviinsä riittävää eli oliko todella valmistauduttu riittävästi. Muutamat tutkimuskirjallisuuden huomiot tulkkien vähäisestä määrästä puhuvat sen puolesta, että varautuminen ei ollut riittävää.
Kuten katsauksessa Japanin vaiheisiin sodassa todettiin, esimerkiksi Drean
(1998) mielestä Japanin asevoimien suurimpia ongelmia olivat strategian puute ja
erityisesti huono varautuminen etelärintaman sotaan. Aineistosta löytyi äärimmäisen
vähän mainintoja muista kielistä kuin venäjästä tai kiinasta, mikä ehkä heijastaa tätä
strategista varautumattomuutta. Japanin sotatoimet ulottuivat kuitenkin todella laajalle alueelle, joten useiden kielten on täytynyt olla läsnä asevoimien toiminnassa. Se,
ettei venäjän tulkkien koulutusta vastaavaa muiden kielten koulutusta esiintynyt aineistossa, voi johtua muun muassa valmistautumattomuudesta sekä äkillisestä laajamittaisen sodan avaamisesta Kiinaa, Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja vastaan.
Keisarillisten asevoimien haarat sekä tunnetusti erityisesti armeijan (maavoimien) ja laivaston toiminta erosivat toisistaan. Tutkimusaineistossani ei ollut yhtäkään dokumenttia, joka olisi kuulunut sota-arkiston laivaston osuuteen (KGI tai
KGK), vaan kaikki olivat RGD- tai RGI-osioista. Tämä tarkoittaa, että tutkimustulokseni pätevät ennemmin keisarillisen Japanin armeijaan kuin koko asevoimiin.
Laivaston rooli kasvoi luultavasti huomattavasti lisää vasta Japanin levittäydyttyä
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laajemmalle eli sodan myöhempinä vuosina, mikä voi olla yksi syy sille, ettei vuosiin
1937–1941 kohdistuvassa aineistossani ole laivaston dokumentteja.
Tulkkien osallistumisesta armeijan toimintaan käy hyvin ilmi, että tulkit olivat läsnä sodan eri vaiheissa. Aiemmin viittasin Baigorri-Jalónin (2010) toteamukseen siitä, että tulkit osallistuvat sotaan neljässä tilanteessa: sodan valmisteluissa, itse
sodankäynnissä, sotatoimien päätyttyä sekä vastuiden sopimisessa. Sodan alkupuolelta ja sota-ajalta kerätyssä aineistossa tulkit selvästi ottivat osaa valmisteluihin –
kouluttamisen ja koulutukseen osallistumisen sekä rekrytoinnin muodossa – ja itse
sodankäyntiin – neuvotteluihin, vaaratilanteisiin, propagandan välittämiseen ja miehityksen ylläpitämiseen. Totesin aiemmin, etteivät osiot ”sotatoimien päätyttyä”
tai ”vastuiden sopiminen” sovi aiheeseeni, mutta pasifikaatioon osallistumisessa on
piirteitä Baigorri-Jalónin kuvauksesta sotatoimien päättymisestä tai jatkuvasta miehityksestä ja niitä seuraavista tulkkien tehtävistä. Japani pyrki vahvistamaan asemaansa
ja panosti vastustuksen purkamiseen, ”vapautustoiminnaan” sekä miehitykseen, mikä
näkyy tulkkienkin tehtävissä.
Hypoteesini oli, ettei aineisto sisältäisi mainintoja tulkkien taidoista tai tulkkauksen sujumisesta. Tämä oletus osoittautui vääräksi siinä mielessä, että tulkeiksi
sopivia henkilöitä kartoittavissa dokumenteissa otettiinkin melko usein kantaa tulkkiehdokkaiden osaamiseen ja tällaisia dokumentteja oli suuri määrä aineistossa ja ne
muodostivat selvän kategorian. Näistä dokumenteista kävi ilmi, että rekrytoinnissa
ymmärrettiin kieli- ja tulkkaustaidon ylläpitämisen vaativan harjoittelua sekä mahdollisuuksia käyttää kieltä.
Taitoarvioiden löytyminen näinkin isona määränä oli yllättävää. Kuvaukset
taidoista viittaavat jonkinlaiseen arviointiprosessiin ja taitojen testaamiseen, mutta
tutkittu aineisto ei tarjonnut vastausta siihen, millainen tämä prosessi oli. Välillä
muuallakin kuvailtiin lyhyesti tulkin taitoja tai kehuttiin taitoja. Vaikuttaa kuitenkin
siltä, että tällaiset kommentit koskevat ehkä enemmän henkilön luonnetta tai asennetta ihmisenä eivätkä pelkästään henkilön kieli- ja tulkkaustaitoa. Kadonnutta ja kuollutta tulkki Kumanoa luonnehdittiin loistavaksi tulkiksi – mutta onko kyse enemmän
siitä, että kuolleesta halutaan puhua kunnioittavasti? Osaamisen kuvaamisessa korostui koulutustausta – monet tulkkiehdokkaat olivat kotoisin nimekkäistä yliopistoista
tai kielikouluista, mikä viitannee siihen, että heidän sosiaalinen asemansa oli hyvä ja
että tulkeilta odotettiin sopivaa koulutustaustaa. Tulkin tehtävään valmistava koulutusjärjestelmä ja tulkkien koulutustaustat kertovat käännöskulttuurista: mitä arvostet-
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tiin ja hyväksyttiin tulkkien taustoiksi. Koulutus pohjustaa tulkin toimintakykyä ja
valmiutta tehtäviin, mistä pääsemme toimijuuden ability-ulottuvuuteen. Esimerkiksi
venäjän tulkkien tavoitteellinen koulutus lisäsi varmasti huomattavasti koulutettavien
kykyjä toimia tulkkeina.
Kysymyksiin, kuten miten tulkkauksen järjestäminen hoitui asevoimissa, millaista koulutusta oli tarjolla, mitä arvostettiin ja hyväksyttiin tulkin taustoiksi, löytyi
runsaasti vastauksia. Hypoteesina esitin arvion, että löytäisin mainintoja tulkkien
rekrytoimisprosessista, palkkaamisesta ja tulkkien siirroista sekä määrästä. Nämä
hypoteesit toteutuivat erittäin hyvin. Rekrytoimisprosessiin liittyviä tulkeiksi sopivia
henkilöitä esitteleviä dokumentteja oli yllättävän suuri määrä. Myös venäjän tulkkeja
käsittelevien dokumenttien määrä oli yllätys, mutta toisaalta se selittyy helposti Japanin panostuksella pohjoiseen rintamaan. Lisäksi oletukseni siitä, että aineisto sisältää mainintoja ns. virallisista sota- tai sotilastulkeista eikä esimerkiksi tulkanneista
sotavangeista, piti hyvin paikkansa. Joitakin viitteitä Croninin (2002) mukaisesta
heteronomisesta strategiasta tulkkien värväämisessä eli paikallisten käyttämisestä
tulkkeina esiintyi, mutta tutkimusaineistosta löytyi tietoja enimmäkseen omien kansalaisten tulkeiksi kouluttamisesta eli autonomisesta strategiasta.
Teoriaosuudessa käsittelin myös pääomaa. Vihjeitä tulkkien pääomasta saa
ainakin palkkausta käsittelevistä dokumenteista. Tulkkien palkka oli kohtalaisen korkea ja osalle tulkeista maksettiin palkkiota tulkkilisänä eli sotatulkit kerryttivät taloudellista pääomaa. Koulutus on yhdenlaista kulttuurista pääomaa, ja monien venäjän kielen tulkkiehdokkaiden koulutustaustat olivat melko korkeita. Tämä täsmää
myös Takedan (2014) huomioon kiinalaisten tulkkien korkeista koulutustaustoista.
Jos kontaktit ulkomaihin ja ulkomaisiin ideoihin luetaan kulttuuriseksi pääomaksi,
löytyy aineistosta merkkejä siitä, että sotatulkeilla oli kulttuurista pääomaa tätä kautta: monet tulkkien kutsuntaan sopivista tulkeista asuivat ulkomailla.
Toinen tutkimuskysymykseni kysyy, miten tulokset Japanin asevoimien
käännöskulttuurista ja tulkkien toimijuudesta sotakontekstissa vertautuvat aiempaan
tutkimukseen. Esitellessäni sotatulkkauksen aiempaa tutkimusta totesin, että sotatulkkausta ja -tulkkeja luonnehtii seitsemän piirrettä: aktiivinen toimijuus, useat roolit, hybridi-identiteetti, vaaran ja kärsimyksen kohtaaminen, kysymykset ammatillisuudesta, kompetensseista ja koulutuksesta ja valmistautumattomuudesta sekä lojaalisuus. Nämä aiheet ovat tyypillisesti esillä tutkimuksissa. Tutkimusaineistossani
korostuivat tulkkien roolien monipuolisuus, sodankäynnin vaarat sekä koulutus. Ja-
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panin asevoimien tulkkien työtehtävät ja roolit vaihtelivat huomattavasti, ja koulutuksessakin tähdättiin saamaan tulkit monenlaisiin tehtäviin päämajoissa. Japanissa
pyrittiin kouluttamaan japanilaisia tulkkeja – ainakin venäjän tulkkeja – ja tutkimuskirjallisuudesta löytyy viittaus siihen, että Japani yritti kouluttaa myös kiinan tulkkeja, mutta koulutettavien määrä oli valtavalle kampanjalle riittämätön. Omien kansalaisten suosiminen viittaa lojaaliuden arvostamiseen. Aineistosta kävi ilmi, että venäläisiksi tulkkikoulutettavien opettajiksi pyrittiin valitsemaan ajatusmaailmaltaan Japanille sopivia antikommunisteja. Toisin sanoen näin yritettiin varmistaa, että Neuvostoliiton hallinnon vastaisuus kääntyisi jonkinlaiseksi lojaaliudeksi Japanin ”kommunismin kitkemistä” kohtaan.
Saksan tilanteeseen keskittyvän katsauksen pohjalta sekä Japaniin keskittyvän
aiemman tutkimuksen pohjalta vaikutti ensin siltä, että sotatulkkien koulutuksesta on
ongelmallista saada tietoja. Tässä tutkimusaineisto yllätti suuresti ja tarjosi mielenkiintoista tietoa koulutuksesta. Saksan ja Japanin tilanteiden taustoituksesta selvisi
myös, että kielitaito oli äärimmäisen tärkeää valuuttaa niin Saksan keskitysleireillä
kuin Japanin sotavankiloissa ja että tulkkaamiseen kykenevät henkilöt olivat avainasemassa, kuten Tryuk ja Tachikawa ovat osoittaneet.
Aloitettuani analyysivaiheen paljastui yksi metodinen puute: arkistodokumenttien hakusanalla hakemisen heikkoudeksi paljastui piirre, että hakutoiminto etsii
osumia JACAR:iin tietokonekirjoituksena syötetystä katkelmasta, joka kattaa vain
dokumentin alun. Toisaalta haulla on siis helppo ja nopea löytää tulkkeihin liittyviä
dokumentteja mutta vain jos tulkki mainitaan heti dokumentin otsikossa tai sen alussa. Hyviä tulkkeihin liittyviä dokumentteja kyseiseltä ajanjaksolta saattoi jäädä löytymättä, jos tulkki mainitaan niissä vasta myöhemmässä vaiheessa. Useimmiten kuitenkin jo otsikko kertoo paljon dokumentista ja dokumentin alussa mainitaan olennaisimmat asiat.
Tutkimusaineistoon valikoituneet dokumentit sisälsivät kiinnostavia tapauksia, ja samankaltaisia tapauksia – muun muassa koulutuksen ja tulkkiehdokkaiden
taustojen kuvauksia, kertomuksia kenttätoiminnasta – löytyi näinkin pienestä aineistosta useita, joten aineiston pohjalta on mielestäni mahdollista tehdä jonkinasteisia
yleistyksiä sotatulkeista ja käännöskulttuurista Japanin armeijassa.
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9

Johtopäätökset

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen keisarillisen Japanin asevoimien
käännöskulttuuri oli toisen maailmansodan aikana vuosina 1937–1941 ja miten tulokset Japanin asevoimien käännöskulttuurista ja tulkkien toimijuudesta sotakontekstissa vertautuvat aiempaan tutkimukseen. Tutkimusaineistona käytettiin NIDSinstituutin ylläpitämästä, japanilaisesta sota-arkistosta löytyviä tulkin tai tulkkauksen
mainitsevia dokumentteja kyseiseltä ajanjaksolta. Pääsy dokumentteihin tapahtui
internetissä JACAR-tietokannassa.
Tutkimusaiheena sotatulkkaus on vielä melko tuore, ja varsinkin aasialaisessa
kontekstissa aiheesta on niukalti tietoa. Tutkielman alussa huomio suunnattiin näihin
seikkoihin ja tyypillisiin ongelmiin. Tässä tutkimuksessa onnistuttiin erityisen hyvin
sopivan ja helposti käsiteltävän aineiston löytämisessä, mikä mahdollisti aiheen
konkreettisen tutkimisen ja uuden tiedon esiin kaivamisen.
Seuraavaksi käsiteltiin kääntämisen ja tulkkaamisen roolia sodassa sekä sotatulkkauksen seitsemää erityispiirrettä. Tutkimuksen teoreettinen tausta muodostui
käännöskulttuurin ympärille, pääoman ja toimijuuden kanssa. Vastaavaa lähestymistapaa näiden kolmen käsitteen kautta ei ole ennen tehty, mutta Prunč, Kujamäki,
Inghilleri ja Guo ovat rakentaneet erilaisia yhteyksiä etenkin käännöskulttuurin ja
pääoman välille. Tässä tutkimuksessa käännöskulttuurilla tarkoitettiin käännös- ja
tulkkaustoiminnan alakulttuuria tietyssä yhteisössä tiettynä aikana. Käännöskulttuuriin kuuluvat käytännöt ja toimijoiden verkostot luovat pohjan tulkille kerryttää pääomaansa, jonka laatu ja määrä vaikuttavat siihen, kuinka paljon vaikutusta tulkin
toiminnalla on. Käännöskulttuuri asettaa yleisesti hyväksytyt rajat toiminnalle, ja
lisäksi siihen liittyy toiminnan arvottaminen.
Katsaus Japanin vaiheisiin sodassa paljasti, että Japani varautui heikohkosti
laajamittaiseen sotaan sekä erityisesti sotaan etelärintamalla länsivaltoja vastaan,
mikä on saattanut heijastua kielipoliittisiin päätöksiin ja venäjän kielen näkyvyyteen
tutkimusaineistossa. Sodan alkuvuosina Japani eteni aggressiivisesti mannerKiinassa, ja kautta koko sodan tulkkien määrä esimerkiksi sotavankileireillä oli riittämätön. Perinteisesti tulkkikoulutus Japanissa on ollut melko hajaantunutta, eikä se
ole nykypäivänäkään johtanut tulkkauksen tutkimuksen vahvaan asemaan, mikä osaltaan selittää tutkimuksen vähyyttä. Toisaalta tarkalla tutkimisella sotatulkeista alkaa
löytyä tutkimuskirjallisuutta, ja tutkijat, kuten Torikai, Takeda, Tachikawa ja Ujike
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ovat ottaneet enemmän tai vähemmän kantaa myös sotatulkkien tilanteeseen. Artikkelissaan Takeda (2014) mainitsee joitakin muitakin japanilaisia tutkijoita, jotka ovat
tutkineet Japanin asevoimien tulkkeja sodassa tai jotka ovat sivunneet aihetta.
Katsaus Saksaan ja sotatulkkeihin osoitti, että sielläkin järjestettiin jonkinlaista koulutusta, josta ei ole erityisemmin selvinnyt dokumentaatiota. Tulkkeina toimineet henkilöt olivat avainasemassa keskitysleireillä, ja heidän kielitaitonsa saattoi
vaikuttaa hengissä säilymiseen.
Analyysi lisäsi perustavanlaatuisesti tietoutta tulkeista ja tulkkaustoiminnasta
keisarillisen Japanin armeijassa. Monet huomiot täsmäävät aiemman tutkimuksen
tuloksien kanssa. Seikat kuten aktiivinen toimijuus, useat roolit, hybridi-identiteetti,
vaaran ja kärsimyksen kohtaaminen, kysymykset ammatillisuudesta, kompetensseista
ja koulutuksesta ja valmistautumattomuudesta sekä lojaalisuus kuvaavat sotatulkkausta ja sotatulkkien toimintaa. Keisarillisen Japanin armeijan sotatulkeilla todettiin
olleen tehtäviä muun muassa tulkkauksessa, tiedustelussa ja vihollisen liikkeiden
tarkkailussa, kuulusteluissa, propaganda- ja pasifikaatiotoiminnassa sekä lehdistön
tarkkailussa ja opetuksessa sekä kääntämisessä. Tyypillisen tulkin tai tulkiksi ehdotetun ja myöhemmin luultavasti tulkkina toimineen henkilön taustalta löytyi arvostettu
tai muuten korkeatasoinen koulutus tai oleskelu ulkomailla, mikä liittyy mahdollisen
hybridi-identiteetin rakentumiseen. Vallinneeseen käännöskulttuuriin liittyi siis kuitenkin sopivan koulutuksen arvostaminen. Tapauksista kävi ilmi, että tulkeilla oli
korkeahko palkkataso tai tulkkauksesta maksettiin erillistä tulkkauslisää. Palkkataso
ja noin aliupseerin tasoa vastaavat nimitykset sekä koulutukselliset tavoitteet tarjota
tulkkeja hallinnollisiin toimiin päämajoissa osoittavat, että tulkkeja luultavasti arvostettiin jossakin määrin tai ainakin tulkeilta odotettiin korkeatasoista osaamista. Tulkkien koulutus oli suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja siitä oli ilahduttavan paljon
mainintoja aineistossa. Japaninkin armeijan tulkit kohtasivat vaaroja sodassa, ja aineistosta löytyi muutama kuolemantapaus sekä uhkaavia tilanteita.
Luonnollisesti tutkimusaineiston pieni koko jossakin määrin rajoittaa tulosten
yleistettävyyttä sekä käännöskulttuurista muodostuvan kuvan tarkkuutta. Tulokset
pätevät enimmäkseen virallisesti palkattuihin sota- tai sotilastulkkeihin. Vain erittäin
laaja otanta tutkittavaa aineistoa pystyisi todella kertomaan riittävästi asevoimien
käännöskulttuurista, mutta pro gradu -tutkielman rajoissa niin suurta aineistoa ei voi
käsitellä. Tämänkertaisten tulosten pohjalta on kuitenkin täysin selvää, että NIDS:in
sota-arkisto on erittäin hedelmällinen tutkimuskohde. Olisi mielenkiintoista vertailla
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parin vuoden jaksoissa, millaisia tulkkaukseen liittyviä aiheita milloinkin esiintyy ja
miten sodan vaiheet ja sotilaalliset tavoitteet näkyvät dokumenteissa tai vaikutuksina
tulkkeihin.
Tällaisen aiheen tutkiminen monitieteisessä tutkimusprojektissa tai yhteistyössä asevoimien historian syvällisemmin tuntevan tahon kanssa toisi varmasti kattavampia vastauksia tutkimuskysymykseeni asevoimien käännöskulttuurista. Lähestymiseni asevoimiin on melko maallikkomainen, ja käsiteltävien maiden ja kielten
kirjo sekä historiallinen ulottuvuus vielä vaikeuttavat tutkimusta ja sotilaallisen termistön ymmärtämistä.
Toinen maailmansota sekä niin Saksan kuin Japanin sotarikokset ovat äärimmäisen raskaita aiheita. Schofield (2005) pohtii, onko ristiriitaisia tunteita herättävien
ja inhimillistä kärsimystä aiheuttaneiden konfliktien tulkitseminen objektiivisesti
edes mahdollista. Toisaalta hän toteaa, että vaikka asiaa pohtisi rauhassa, tunteiden
toimintaa ei voi estää, koska olemme ihmisiä. Mielestäni aiheesta vaikeneminen olisi
suurempi ongelma. Tutkimukseni osuu myös aikaan, jolloin Aasiassa on alettu pienin
askelin purkaa ja tunnustaa sodan muistoa. Aikansa toimijoiden, kuten tulkkien,
kautta sodasta voi paljastua uusia puolia.
Viime aikoihin asti kääntämistä ja tulkkaamista on tutkittu enimmäkseen tilanteissa, joissa vuorovaikutus kulttuurien välillä hyödyttää molempia osapuolia
(Tyulenev 2015: 22–23), mutta kuten olen osoittanut, tarve toisenlaiselle tutkimukselle on olemassa. Sota on toki hyvin omanlaisensa ympäristö, mutta jos asiaa katsotaan laajemmin ja keskitytään tulkkaamiseen konfliktitilanteessa, voi tuloksiani sekä
vastaavia sotatulkkauksen tutkimuksen tuloksia mahdollisesti soveltaa esimerkiksi
tilanteisiin, joissa ideologioiden tai poliittisten näkemysten jännitteet ovat läsnä ja
joissa tulkin on vaikea säilyttää puolueettomuutensa.
Näkisin, että varsinkin käännöskulttuuriin keskittyvällä mutta myös sekä pääoman että toimijuuden huomioivalla teoreettisella lähestymistavalla olisi paljon tarjottavaa sotatulkkien tutkimukselle. Tutkimus ei päässyt kiinni toimijuuden tasoon
asti, mutta se on hyvä avaus Japanin sotatulkkien tutkimukseen, ja sen myötä selvisi
joitakin perussuuntauksia ja -tietoja keisarillisen Japanin armeijan käännöskulttuurista ja tulkeista.
Tutkimuksen alussa mainitut maallikon käsitys kääntämisestä sekä perinteiset
mielikuvat viattomasta kääntäjästä, kääntäjästä arvotyhjiössä sekä kääntäjästä koneena ovat kaukana sotatulkkien todellisuudesta. Kuten tutkimusaineistoni tulkeilla –
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Aizawalla, Kumanolla, Saitōlla, Ishidalla ja Sakailla sekä monilla muilla – kaikilla
sotatulkeilla ja ylipäätään kaikilla sodan jossakin muodossa kokeneilla on ollut monivivahteinen ihmiselämä, jonka kuvaamiseen kankeat yleistykset eivät yksin riitä.
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1 Einleitung
In einem Krieg handelt es sich oft auch um einen Konflikt zwischen Kulturen und
Sprachen. Dadurch spielen Sprachen eine bedeutende Rolle in Konflikt-, Krisen- und
Kriegsgebieten (Footitt 2012: 1–2). Deswegen werden MilitärdolmetscherInnen als
Sprachmittler benötigt. Sie sind präsent in den verschiedenen Phasen und Ebenen der
Kriegführung, aber trotzdem bleiben ihre bemerkenswerten Leistungen unbeachtet.
Die Translationswissenschaft widmet sich erst seit kurzer Zeit der Erforschung der
MilitärdolmetscherInnen und des Militärdolmetschens, was bedeutet, dass leider vieles Interessantes bei diesem Thema noch außerhalb des Blickfeldes bleibt. Dies gilt
noch mehr für die DolmetscherInnen in Ost-Asien.
Aus diesen Gründen soll in der vorliegenden Masterarbeit eine dolmetschwissenschaftliche Beleuchtung des Themas Translationskultur und der Tätigkeit der Militärdolmetscher in den Streitkräften des Japanischen Kaiserreiches zwischen den
Jahren 1937–1941 unternommen werden. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, einen
Überblick über die Forschung zu diesem Thema zu bieten und die Translationskultur
des Militärs zu untersuchen. Es wird eine Dokumentenanalyse vorgenommen. Das
Untersuchungskorpus besteht aus Dokumenten von einem japanischen Militärarchiv,
das das Institut The National Institute for Defense Studies (of the Ministry of Defense) (防衛省 防衛研究所 Bōeishō-Bōeikenkyūsho) (Abk. NIDS) in Tokio unterhält.
Die Dokumente werden mittels der qualitativen Forschungsweise betrachtet.
Hier wird den Fragen nachgegangen, welche Charakteristika die Translationskultur prägten und ob die Ergebnisse meiner Analyse im japanischen Kontext
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einigen früheren Studien zum selben Thema ähnlich sind. Ich betrachte das Thema
durch die Begriffe Translationskultur, Kapital und die menschliche Tätigkeit.
Die Aufbau der Arbeit gestaltet sich folgenderweise: Zu Beginn stelle ich das
Militärdolmetschen und seine wesentlichen Charakteristika dar. Danach stelle ich die
theoretischen Rahmen der Arbeit dar. Anschließend untersuche ich die Dokumente
des Militärarchivs, und anhand derer entwerfe ich die Charakteristika der Translationskultur in den japanischen Streitkräften. Der letzte Teil soll schließlich alle Ergebnisse der Analyse zusammenfassend darlegen.

2 Charakteristika des Militärdolmetschens
Das Wort Militärdolmetscher weist auf eine Person hin, die in einem militärischen
Setting und für die Streitkräfte dolmetscht und die nicht immer eine Militärperson ist,
das heißt sie kann auch eine Zivilperson, ein Kriegsgefangener oder eine Person aus
dem besetzten Gebiet sein. Wie zum Beispiel Kujamäki (2011, 2013) erklärt, sind die
Militärdolmetscher keine homogene Gruppe, und auch die Forschungsmethoden variieren. Mein Untersuchungskorpus bietet wahrscheinlich eine gute Quelle über die
MilitärdolmetscherInnen, die offiziell als Dolmetscher angestellt wurden, aber lässt
nicht viele Aussagen über z. B. die kriegsgefangenen Dolmetscher zu.
Erst in den 2000er Jahren ist das Militärdolmetschen hervorgetreten. Als Forschungsziele sind einzelne Kriege und Konflikte wie die Jugoslawienkriege (Baker
2010, Dragovic-Drouet 2007, Stahuljak 2010) und der Irakkrieg (Inghilleri, 2009 und
2010, Palmer 2007) zu erwähnen. Autoren wie Takeda (2009, 2014), Torikai (2009,
2010), Footitt und Tobia (2013), Wolf (2013), Guo (2015) und Tryuk (2011) haben
die MilitärdolmetscherInnen des Zweiten Weltkriegs und das Dolmetschen in den
Kriegsverbrecherprozessen danach untersucht. Weil sowohl die Kultur- und Sprachgebiete als auch die Dolmetschergruppe so verschieden sind, variieren auch die Forschungsmethoden: eine beachtenswerte Autorin, Mona Baker, hat die Narrativtheorie
verwendet, Torikai (2010) analysiert mündliche Geschichte und Kujamäki (2012)
interpretiert Dokumente aus einem Militärarchiv.
Die Situationen, wo man Sprachmittler im Krieg braucht, können wir nach
dem Modell von Heimburger (2012: 47) kategorisieren: 1. beim Erobern 2. bei Operationen gegen den Kriegsgegner 3. im Feld mit mehreren Sprachen 4. bei militärischer Zusammenarbeit. Gleichweis stellt Baigorri-Jalón (2010) die folgende Gruppen
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dar: 1. bei den Vorbereitungen für die Kriegführung (Rekrutierung, Auskundschaftung), 2. bei der Kriegführung (dolmetschen zwischen Zivilen und Militär, Propaganda machen, Besetzung stützen) 3. nach dem Krieg (bei Friedensverhandlungen,
Pazifikation) und 4. bei Kriegsverbrecherprozessen.
Basierend auf die früheren Studien lässt sich sagen, dass MilitärdolmetscherInnen und das Militärdolmetschen von den folgenden sieben Charakteristika geprägt
sind: Erstens sind die DolmetscherInnen aktive Akteure, die viele Rollen übernehmen. Zweitens kann man ihre Identität als eine hybride Identität beschreiben. Sie
müssen in der gefährlichen Kriegsumgebung überleben. Darüber hinaus werden ihre
Professionalität, ihre Ausbildung und ihre Kompetenzen in Frage gestellt, insbesondere wenn man sie aus einem modernen Blickwinkel betrachtet – man kann sich fragen, ob sie kompetent für solch eine schwierige Aufgabe waren. Weiterhin ist die
Vorbereitung für eine gut funktionierende Organisation des Dolmetschens oft mangelhaft in dem militärischen Setting. Letztens ist die Loyalität vielleicht das wichtigste Charakteristikum eines Dolmetschers. Im Folgenden referiere ich einige Forschungsergebnisse, die diese Interpretation belegen.
Zum Beispiel Tryuk und Wolf gehen davon aus, dass MilitärdolmetscherInnen ihre Sprachkompetenzen als Wohltäter aktiv nutzen können. Sie untersuchen die
DolmetscherInnen der Konzentrationslager (KZ) und erklären, wie Dolmetscher da
eine große Rolle spielten. Dolmetscher konnten lebenswichtige Information übermitteln – oder als grausame Helfer für das KZ-Personal tätig sein. (Tryuk 2011: 226–
228; Wolf 2013: 14, 12–15.) Es gibt ähnliche Beobachtungen über japanische Dolmetscher, entweder als Retter oder als Übeltäter (Guo 2015; Felton 2009: 40–41).
Sprachmittler, Retter, Soldat, Folterer und Sekretär sind nur einige Beispiele
der verschiedenen Rollen, die MilitärdolmetscherInnen hatten. Footitt (2012: 1–4)
meint, dass die Aufgaben und Positionen eines Dolmetschers von der Kriegssituation
abhängen. In vielen Forschungen werden Militärdolmetscher als fixer benannt. Der
Name weist besonders auf Dolmetscher, die z.um Beispiel im Irak für Journalisten
arbeiten und allerlei Sachen für sie „fixen“. Hier bedeutet „fixen“, dass die Dolmetscher u.a. Interviewten für die Journalisten schaffen und praktische Vorbereitungen
machen, wie z. B. Routen planen. (Baker 2010: 209; Palmer 2007: 19.)
Pym (1998: 17, 77) diskutiert die Identität der DolmetscherInnen und erklärt,
dass die Positionierung zwischen zwei Kulturen ihnen eine hybride Identität gibt.
Wenn man dazu die kriegerische Umgebung hinzufügt, wo die Militärdolmetsche-
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rInnen zwischen Parteien stehen, kommt es zu einem Loyalitätskonflikt und der
Problematik des Vertrauens. Denn, wie Footitt (2010: 281) es formuliert, muss die
Armee sich auf die Sprachmittler und ihre Sprachkenntnisse verlassen, doch gleichzeitig hält die Armee die DolmetscherInnen für mögliche Verräter, weil sie wegen
der Sprachkenntnisse sich angeblich näher am Feind befinden.
Pöchhacker (2000: 21–24) stellt fest, dass Expedition eine von den möglichen
Fallen ist, wo Sprachmittler nötig sind. Unter Expedition versteht er Kommunikation
zwischen Gruppen und Situationen wie Erstkontakt, Kriegen und Erobern. In diesen
Situationen ist der Bedarf für Kommunikation oft unerwartet oder die Spezifika sind
nicht vorauszusehen. Deswegen kann die Vorbereitung für die Bereitstellung von
Sprachpersonal mangelnd sein. In gleicher Weise argumentiert Kujamäki (2013b),
dass es ist typisch, dass in einer Armee die Probleme des Sprachmittelns erst dann
aufgeklärt werden, wenn die Probleme entstehen.

3 Theoretischer Rahmen
Diese Arbeit stützt sich auf den Begriff Translationskultur, den Erich Prunč skizziert
hat. Laut Prunč ist Translationskultur
„das historisch gewachsene Subsystem einer Kultur – –, das sich auf das Handlungsfeld Translation bezieht und das aus einem Set von gesellschaftlich etablierten, gesteuerten und steuerbaren Normen, Konventionen, Erwartungshaltungen und Wertvorstellungen aller in dieser Kultur aktuell oder potentiell an Translationsprozessen
beteiligten Handlungspartner besteht. Als kulturelles Subsystem weist Translationskultur auch eine para-, dia- und idiokulturelle Gliederung auf.“ (1997: 107.)

Das Handlungsfeld enthält alle Akteure, Normen, Konventionen, Erwartungen und
Wertvorstellungen, die Einfluss auf u. a. die Prozesse und Verhaltensweisen im Feld
haben (ibid.; Kujamäki 2011, 2012). Außer DolmetscherInnen haben also auch Auftraggeber, Institute und Gesellschaften Einfluss auf das Handlungsfeld. Pekka Kujamäki hat auf Finnisch über die Translationskultur und die Militärkooperation zwischen Deutschland und Finnland geschrieben. Er gibt konkrete Beispiele davon, wie
Translationskultur sichtbar ist. Beweise über die Kultur findet man in den Antworten
auf Fragen wie z. B., was für Kenntnisse und Fähigkeiten von einem Militärdolmetscher erwartet werden, wie werden die DolmetscherInnen ausgebildet, wie wird gutes Dolmetschen gewertet. (Kujamäki 2013a: 33.)
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Kapital ist ein bekannter Begriff, der von Pierre Bourdieu eingeführt wurde.
Es gibt vier Sorten von Kapital: ökonomisches, kulturelles, soziales und symbolisches Kapital. Unter Kapital versteht Bourdieu akkumulierte soziale Energie, die sich
in objektiver oder verinnerlichter Form befindet. (Bourdieu 1977, 1986a, 1986b:
243–244.) Kulturelles Kapital umfasst zum Beispiel Bildung, Kenntnisse und Fähigkeiten und sogar kulturelle Objekte wie Bücher (Boudieu 1986b: 243), und Guo
(2015) fügt Erfahrungen hinzu. Soziales Kapital ist die Macht, die ein Individuum
aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe und aus der Teilhabe am Netz sozialer Beziehungen bekommt (Bourdieu 1986b: 243). Symbolisches Kapital hat eine übergeordnete und abstrakte Rolle. Es geht um die Anerkennung des Kapitals und darum, wie
man die anderen Kapitalsorten nutzen kann. (Bourdieu 1977: 179.)
Der Begriff „Agency“ – oder die menschliche Tätigkeit – weist auf die Handlungsfähigkeit und Wirkmächtigkeit von Individuen hin. TranslationswissenschaftlerInnen haben Agency als „willingness and ability to act“ (‚Bereitschaft und Fähigkeit
zu handeln‘) bezeichnet (Kinnunen & Koskinen 2010: 6). Fähigkeit kann hier die
konkreten Fähigkeiten und das Können beschildern, die MilitärdolmetscherInnen
beim Handeln als Dolmetscher nötig haben, und das bildet eine Verbindung mit dem
Kapital z. B. kulturelles Kapital. Bereitschaft ist verbunden mit der Bewusstheit, dem
innerlichen Zustand und den Motiven eines Individuums, welche das aktive Handeln
ermöglichen.
Im Folgenden referiere ich die Forschungsergebnisse von Guo (2015). Guo
analysiert Agency und besonders Kapital durch einen Militärdolmetscher.
Dolmetscher Xia Wenyun war ein Chinese, der während des Zweiten Weltkriegs für die Japanische Armee tätig war. Xia war aber ein Doppelagent, weil er
auch in Kooperation mit der Nationalen Volkspartei Chinas, Guomindang, stand. Er
konnte sehr wichtige Informationen für die beiden Seiten liefern, und deswegen bekam er verschiedene Güter und Vorrechte. Das heißt er konvertierte seine Kenntnisse
– kulturelles Kapital – in ökonomisches, soziales und symbolisches Kapital. Wenn er
eine gute Arbeit als Dolmetscher machte, verbreiterte sich sein sozialer Kreis und
seine Wirkmächtigkeit wurde weit anerkannt – er hatte symbolisches Kapital, das die
beiden Kriegspartner respektierten. Andererseits wurde er aber angezweifelt, weil er
immer dem Feind so nah stand. (Guo 2015.) Guo kommt also zum Schluss, dass
Dolmetschen eine Methode ist, wodurch man Kapital akkumulieren und nutzen kann.
Er stellt auch fest, dass die durch Dolmetschen akkumulierten Sorten von Kapital

6
auch dann genutzt werden konnten, wenn Xia nicht gedolmetscht hat, und dass konnte er zu seinem Nutzen verwerten. (Ibid. 11 – 12.)

4 Analyse
4.1 Allgemeines
Bevor wir zu den eigentlichen Fakten kommen, empfiehlt es sich, das Untersuchungskorpus und die Dokumente generell darzustellen. Die Dokumente des NIDSMilitärarchives sind erhältlich online aus der Datenbank Japan Center for Asian Historical Records (JACAR), wo mit dem Schlagwort 通訳 tsūyaku (’Dolmetscher, das
Dolmetschen‘) 213 Dokumente aus den Jahren 1937–1941 zu finden sind (am 21.
Mai 2016). Insgesamt gibt es 3 322 Dokumente mit diesem Schlagwort, aber es sollte
nicht unerwähnt bleiben, dass die Suche nur Resultate vom Beginn der DokumentenInformationen gibt, die in JACAR eingegeben sind, also nicht vom ganzem Text
eines Dokumentes.
Alle Dokumente haben einen einzigartigen ID-Kode, damit sie von JACAR
zu finden sind. Zum Beispiel stammt das Dokument C01004774500 aus dem NIDSArchiv (markiert als C) und weist auf das Dokument 露西亜語の通譯に適する在
郷軍人調査の件（第 8）/ Research on person suitable for interpreter in Russian
language (No. 8) hin, vom 14. November 1940.
Ein typisches Dokument enthält eine Titelseite mit der Überschrift, dem Datum und den Informationen darüber, wer das Dokument wem gesendet hat. Alternativ gibt es keine Titelseite und diese Informationen befinden sich auf der ersten Seite,
wie beim Anhang 1 am rechten Rand: der Titel 在上海憲兵下士官及通訳生死不明
ニ関スル件報告/Military Police Commander Non-confirmation of life or death of
military police noncommissioned officer and interpreter in Shanghai, das Datum (23.
August 1937), der Absender (Kommandeur in der Militärpolizei Fujie Keisuke) und
der Empfänger (Heeresminister Sugiyama Gen). Einige sind hand- und einige maschinengeschrieben. Japanisch wird von rechts nach links und hier von oben nach
unten gelesen. Die Schrift ist eine Kombination von Kanji- und KatakanaSchriftzeichen, was typisch für die Zeit des Zweiten Weltkriegs und den Berichtstil
ist.
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4.2 Status
Einige Dokumente behandeln den Status der Dolmetscher. Im Gegensatz zu den Hypothesen sind die Dolmetscher gut hervorgetreten. Sie werden meistens mit Name
und Position erwähnt. Viele von ihnen werden als Unteroffizier (下士官 kashikan)
oder als etwas Gleichrangiges benannt, wie als eine Zivilperson 判任官 (hanninkan,
ein jüngerer Standesbeamter). Dolmetscher werden oft in der Besatzungsstärke zusammen mit Unteroffizieren gezählt (JACAR: C11111381900). Die Tabellen, die die
Personalanzahl angeben, bilden eine typische Kategorie von Dokumenten, wo Dolmetscher erwähnt werden.
Zusätzlich wird erwähnt, dass ein Ziel der Dolmetscher-Ausbildung ist, Unteroffiziere, Soldaten und Reservisten als Dolmetscher auszubilden. In der Kwantung-Armee 4 musste man Unteroffizier sein, um die Ausbildung zu beginnen.
(JACAR: C01004871500.) Ihre Dienstgrade waren zwar unterschiedlich, aber es
lässt sich sagen, dass es ziemlich normal war, dass ein Dolmetscher Unteroffizier
oder gleichrangig war.
Bei vielen Dokumenten ist eine weitere Einteilung der Dolmetscher in 通訳
官 tsūyakukan (Abk. TYK) und in 通訳生 tsūyakusei (Abk. TYS) zu finden (z. B.
JACAR: C04014835200, JACAR: C04012459600). Ein TYK ist wahrscheinlich ein
offizieller, ausgebildeter Dolmetscher, was das Affix -官 andeutet, und ein TYS ist
ein Dolmetscherstudent, was -生 bedeutet. In seiner Forschung über die japanischen
Armee listet Ujike (2006: 71) TYK als eine mögliche Position für Standesbeamte in
der Armee auf, aber in dem vorhandenen Untersuchungskorpus ist keine weitere Erklärung für diese Benennungen zu finden und außerdem gibt es keinen deutlichen
Unterschied zwischen den Aufgaben dieser beiden.
Der Status und die Position der Militärdolmetscher stellt auch die Frage, was
für ein Gehaltsniveau sie hatten. Dokumente, die dieses Thema behandeln, bilden
auch eine sich wiederholende Kategorie in dem Untersuchungskorpus. Darüber wird
zum Beispiel in einem Feldbericht von Nord-China 1938 gesprochen. Drei Dolmetscher wurden rekrutiert, und einer von ihnen bekam ein Monatsgehalt von 100 japanischen Militär-Yen als ein koin-Angestellter (通訳代用雇員, ein Angestellter von

4

Die Kwantung-Armee war eine Armee der Kaiserlich Japanischen Armee, die in der Mandschurei
positioniert war. Japan hat dort einen Marionettenstaat Mandschukuo im Jahr 1931 eingerichtet.
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ziemlich niedrigem Grad). Zwei andere bekamen 60 Yen als yōnin-Angestellte (通訳
代用傭人) mit einer noch niedrigeren Position. (JACAR: C11111228700.) Das bessere Gehalt entspricht dem eines Leutnants in China. Die Dolmetscher waren weder
Militärpersonal mit Dienstgrad noch Standesbeamten, jedoch erreichten sie ein ganz
gutes Gehaltsniveau.
Nicht alle, die dolmetschten, bekamen Gehalt als Dolmetscher, aber sie konnten eine monatliche, zusätzliche Abfindung für das Dolmetschen erhalten: In dem
Dokument JACAR: C07090841300 wird diese Sache diskutiert und empfohlen, dass
die Militärpersonen, die chinesische Sprachkenntnisse besitzen, effektiver als Dolmetscher genutzt werden und eine Abfindung dafür bekommen sollten.
4.3 Aufgaben
Es ist fraglos, dass die Aufgaben der Dolmetscher sehr vielseitig waren. Das Dokument JACAR: C11111722700 ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist ein Bericht einer
Nachrichtendienst-Einheit aus Guang’anmen-Tor in Peking, von Juli 1937. Damals
begann der Zweite Weltkrieg mit dem Zwischenfall an der Marco-Polo-Brücke. Viele WissenschaftlerInnen sind der Meinung, wenn man auch die Situation in Asien
und im pazifischen Raum berücksichtigt, sollte der Beginn des Krieges dieser Zwischenfall am 7. Juli 1937 sein. Der Krieg zwischen Japan und China dauerte ununterbrochen von 1937 bis 1945. (Mawdsley 2009; Hata & Coox 1989: 306.) Deswegen wird auch hier das Jahr 1937 als das erste im Zweiten Weltkrieg behandelt.
In dem Bericht werden mehrere Dolmetscher erwähnt. Major Sakurai und
Dolmetscher Saitō gehen zum Guang’anmen-Tor, um die Situation mit den Chinesen
zu beobachten. Sie sollten für den japanischen Truppen Eintritt durch das Tor erlauben. Erwähnt wird auch Dolmetscher TYS Aizawa (Bild 24) und TYS Ōtsuka (Bild
26), die Berichte vom Platz liefern. Es gibt einige Probleme, und später werden unter
anderem Major Sakurai und Dolmetscher Saitō als verschwunden festgestellt, aber
sie kehrten jedoch zurück. (JACAR: C11111722700.)
Saitō ging mit, um als ein Sprachmittler zu fungieren. Auch in einem anderen
Dokument erzählt Sakurai, dass Saitō Verhandlungen gedolmetscht hat (JACAR:
C11111700400). Aizawa und Ōtsuka hatten andere Aufgaben außer dem Dolmetschen, und sie waren unersetzlich in dieser Situation. Es lässt sich anhand dieses
Vorkommnisses belegen, dass die Militärdolmetscher unterschiedliche Rollen spiel-
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ten und dass sie auch sonstige Aufgaben hatten. Weiterhin gab es Aufgaben wie
Dolmetschen bei einer Vernehmung (JACAR: C04120438200) oder für ausländische
Gäste (JACAR: C01003341500) und Beobachten und Explorieren des Gebiets
(JACAR: C13010420000).
Es gibt auch einige Beweise dafür, dass Militärdolmetscher auch als Übersetzer schriftlicher Texte tätig waren. In einer Erklärung über Personen, die für das
Dolmetschen von Russisch geeignet wären, werden die Sprachkenntnisse einer Person geschildert. Die Person hat nicht so starke Kenntnisse, aber es sei ihm möglich,
schriftlich zu übersetzen (翻訳ナレバ可成ノ程度). (JACAR: C01004775300.) An
dieser Stelle muss man besonders betonen, dass das Wort 翻訳 (hon’yaku, ‚Übersetzen‘), nur einmal in dem Untersuchungskorpus benutzt wird. Hier entsteht deutlich
eine Auseinandersetzung zwischen Dolmetschen und Übersetzen, und anhand dessen
lässt sich belegen, dass das Wort ‚Dolmetschen‘ weitgehend nur für mündliche
Sprachkommunikation benutzt wurde. Auch das Wort ナレバ (nareba, ‚wenn‘ ‚falls‘)
weist darauf hin, und die Beschreibung bedeutet: „Falls es sich um Übersetzen (und
nicht um Dolmetschen) handelt, ist es dieser Person möglich.“ Hier kann man also
sehen, dass das Übersetzen als eine etwas leichtere Aktivität verstanden wird und
dass es sich vom Dolmetschen unterscheidet. Dies zeigt, wie das Dolmetschen bewertet wurde.
Dolmetscher Heishima arbeitete 1939 bei einer Propaganda-Abteilung, um
über den Inhalt der chinesischen Zeitschriften zu berichten (JACAR: C11110772700).
Anscheinend waren auch andere Aufgaben im Bereich Propaganda üblich. Dolmetscher arbeiteten an der Pazifikation der besetzten Gebiete. Die Pazifikation wird hier
als Aktivität mit dem Ziel, den lokalen Widerstand zu vernichten und die fortlaufende Besetzung zu verstärken, verstanden. Die Aktivitäten enthielten zum Beispiel
Lehren (JACAR: C11110491600), Dolmetschen und Erklären von PropagandaMaterial (JACAR: C11110489800), mündliche Vorlesungen über die Armee und
ihre sogenannten „wahren Zwecke“ (JACAR: C11110490300, Bild 1), Asien als eine
Einheit zusammenzubringen und gegen die westlichen Länder zu widerstehen. Dies
war die herrschende Ideologie in Japan während des Kriegs – im Grunde aber nur
eine Beschönigung für totale Ausbeutung der Länder in Asien und im Pazifikraum.
Wegen ihren Aufgaben gerieten die Militärdolmetscher in gefährliche Situationen, wie jeder im Krieg. Es kann festgehalten werden, dass das Dolmetschen in
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militärischer Umgebung die Dolmetscher vor große psychische und physische Herausforderungen stellt. Im japanischen Kontext waren die Dolmetscher oft den Truppen und dem Kampf nah, sollten aus dem Feld Berichte machen, und sie waren auch
Augenzeugen von Gewalt. Ein Dokument (JACAR: C07090630400) behandelt einen
Fall von 1937, wo ein Militärpolizist und ein Dolmetscher verschwunden sind. Der
Dolmetscher war Kumano Toshio, ein 24-jähriger Dolmetscher für Englisch und
Chinesisch. Über ihn wird geschrieben, dass er schwarz-weiße Kleidung und keine
Waffe trug. Kumano war bei der Militärpolizei in Shanghai seit 1932 und hatte sowohl als Dolmetscher als auch Fahrer gearbeitet. Nach dem Beginn des Kriegs hatte
er wieder mehr aktiv gedolmetscht und er sei eifrig und mutig in seiner Arbeit gewesen. Im Dokument vom Januar 1938 wird aber festgestellt, dass die beiden tot aufgefunden wurden.
4.4 Ausbildung und Hintergründe
Im Untersuchungskorpus gibt es viele Dokumente, die die Ausbildung der DolmetscherInnen für Russisch behandeln. Das Dokument JACAR: C01004871500 aus dem
Jahr 1940 erklärt, dass besondere Ausbildungsabteilungen in der Armee (教育隊
kyōikutai) ziemlich selbstständig über die Ausbildung entscheiden konnten. Die
Ausbildung war in zwei Studienprogramme geteilt: elementare Stufe (普通科) und
weitere Ausbildung höherer Stufe (高等科). Auf der ersten Stufe wurden Sprachkenntnisse für tägliche Aktivitäten geübt. Das Ziel war, dass die Dolmetscher nach
der Ausbildung als Personal in Kommandanturen von niedrigem Grad arbeiten konnten. Nach der nächsten Ausbildungsstufe sollten sie dolmetschen und/oder übersetzen können und solche Forschungsfähigkeiten besitzen, dass sie in Kommandanturen
von höherem Grad arbeiten und sogar an dem Kämpfen teilnehmen könnten. (Bild
6.) Es werden auch z. B. die Lehrmaterialen erwähnt (Bild 13–14).
Es gab sieben Ausbildungsabteilungen in Japan und eine in der KwantungArmee in der Mandschurei, die diese Ausbildung anboten. Als Lehrkräfte gab es
sowohl JapanerInnen als auch AusländerInnen. Wenn Lehrer native Russen waren,
musste man ihre Informationen sorgfältig rapportieren und sich davon überzeugen,
dass die Personen „white émigré“ waren – also Russen, die vor der russischen Revolution geflohen waren und sich der gegenwärtigen Politik in der Sowjetunion entgegensetzten. (JACAR: C01004871500.) Japan hatte besonders Angst vor dem Kom-
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munismus und den Plänen der Sowjetunion, sich in die Mandschurei zu erweitern
(Mawdsley 2009: 70). Diese Tendenz ist vielleicht daran zu sehen, wie Russen mit
Vorsicht behandelt wurden und wie viel Dolmetscher in dem Russischen es gab.
Mehrere Dokumente behandeln Personen, die geeignet dafür sind, als Dolmetscher für Russisch zu arbeiten. Alle sind vom Oktober 1940. Die Dokumente
enthalten Tabellen über Hintergründe, Ausbildung, Dienstgrade und so weiter. Viele
von den Personen waren an einer (Hoch)Schule für Fremdsprachen ausgebildet, wie
zum Beispiel Unterleutnant Saitō Masaru (斉藤勉), der Russisch als Hauptfach an
der Universität Waseda in Tokio studiert hatte (Anhang 4). Sehr viele hatten an der
Dolmetscher-Ausbildung der Ausbildungsabteilungen teilgenommen (z. B. JACAR:
C01004774200, C01004774600). Andere hatten Sprachkenntnisse im Ausland erworben, und in Russland oder auf Sachalin gelebt (JACAR: C01004774600,
C01004775300, C01004774500).
Im Anhang 4 sehen wir Saitōs Informationen in der ersten Kolumne von
rechts. Als Fähigkeitsklassifikation wurde ihm 甲 gegeben. In den Tabellen kommen
oft vier Schriftzeichen vor: 甲 (kō), 乙 (otsu), 丙 (hei) und 丁 (tei). Diese sind Teil
des traditionellen Jikkan-Systems (十干), das unter anderem für Platzziffern oder
Zensuren benutzt wurde. Kō ist das Beste von diesen. (Weblio 辞書 2016.) Von dieser Tatsache und von der Platzierung der Schriftzeichen könnte man behaupten, dass
Jikkan für die Auswertung ihrer Sprachkenntnisse benutzt wurde. Doch wurde Jikkan
aber auch als eine Schilderung für den psychischen und physischen Zustand des Militärpersonales benutzt. Es lässt sich aber auch nicht zweifellos sagen, dass Jikkan
absolut keine Verbindung mit der Auswertung der Sprachkenntnisse hat, weil es oft
auch zusammen mit wörtlicher Schilderung der Kenntnisse zu sehen ist.
Die wörtlichen Beschreibungen lauten zum Beispiel: „geeignet für müheloses
Dolmetschen“5 und „kann etwas Einfaches dolmetschen, braucht aber erst zwei, drei
Monate zum Üben“6. Es gibt nicht viele Beschreibungen, aber sie sind sehr interessant, und man kann sich fragen, wer, wann, wo und wie diese Einschätzungen gemacht worden sind. Beweise dafür gibt es leider nicht.

5

簡易ナル通訳ニ適ス, JACAR: C01004775300
簡単ナル通訳ヲ行ヒ得ル程度但シ 2、3 ケ月準備勉強（教育）ヲ必要トス, JACAR:
C01004774700
6
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5 Fazit
Im Zuge dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, die militärische Translationskultur zu beschreiben und die Tätigkeit der Militärdolmetscher in den Streitkräften des Japanischen Kaiserreiches zwischen den Jahren 1937 und 1941 zu erklären.
Das Untersuchungskorpus bestand aus 213 Dokumenten des NIDS-Militärarchives.
Die Dokumente sind erhältlich in der Datenbank JACAR. Wie die Arbeit gezeigt hat,
ist dieses Material eine sehr gute Quelle, um dieses noch relativ unerforschte Thema
zu erleuchten.
Hier werden die Dokumente aus dem Blickwinkel der Translationskultur, des
Kapitals und des Agency betrachtet. Die Analyse lässt nicht vieles über das wirkliche
Dolmetschen als Aktivität oder über Agency der DolmetscherInnen festzustellen,
weil es keine spezifischen Beschreibungen über das Dolmetschen oder die Situationen, wo gedolmetscht wurde, gibt. Dagegen lässt sich anhand der Ergebnisse belegen,
dass die sieben Charakteristika des Militärdolmetschens auch in dem japanischen
Kontext sichtbar sind. Die Aufgaben der Militärdolmetscher variierten, und sie waren nicht nur Sprachpersonal. Dazu liegt schon der folgende Beweis vor: das Ziel der
Dolmetscher-Ausbildung war, Dolmetscher für verschiedene Aufgaben im Führungsstab zu trainieren. Die Observation, dass sie unterschiedliche Rollen – von dem
Berater an der Frontlinie bis zur Verwaltung und zum Lehrer – hatten, steht in Übereinstimmung mit den früheren Forschungen.
Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Translationskultur der Armee einige feste Normen hat, wie die Regelungen der Ausbildung oder Gehälter.
Hingegen ist es nicht klar, ob das Charakteristikum „mangelnde Vorbereitung“ hier
sichtbar ist. Japan berücksichtigte den Bedarf für Dolmetscher des Russischen. Doch
bestätigt zum Beispiel Tachikawa (2007), dass die Anzahl der DolmetscherInnen
sehr gering war. Weiterhin sieht man fast keine Bemerkungen über Dolmetscher für
andere Sprachen, wovon man auf mangelnde Vorbereitungen schließen könnte.
Es wurde deutlich, dass die Dolmetscher in allerlei Phasen des Kriegs mitwirkten, wie auch Baigorri-Jalón (2010) festgestellt hat. In der Vorbereitungsphase
wirkten sie mit in der Ausbildung und beim Rekrutierungsprozess. Sie nahmen an
den Kämpfen teil und sogar an der Pazifikation. Was die Dokumente aber dagegen
nicht behandeln, ist die Marine. Das Untersuchungskorpus enthält keine Berichte
über die Marine, und so betreffen auch diese Ergebnisse meist nur die Armee.
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Ich bin von den Hypothesen ausgegangen, dass die Dokumente eine gute
Quelle über die MilitärdolmetscherInnen sind, die offiziell als Dolmetscher angestellt
wurden. Laut Cronin (2002: 55) heißt dies „autonomische Strategie“ für das Rekrutieren der Dolmetscher. Das bedeutet, dass eigene Bürger als Dolmetscher benutzt
werden. Dies war vorwiegend wahr innerhalb des Untersuchungskorpus. Das Thema
Rekrutieren war häufig, wie ich im Vorhand gedacht habe. Dagegen schätzte ich,
dass Erwähnungen über die Qualität das Dolmetschen seltener wären. Die Qualität
wurde tatsächlich nicht viel behandelt, aber dass es so viele Beschreibungen über die
Sprachkenntnisse der angehenden DolmetscherInnen gab, war überraschend, und sie
kann man als eine Sorte von Qualitätsbeschreibungen denken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Untersuchung zum Verstehen
des Themas Dolmetschen in Konflikt-, Krisen- und Kriegssituationen beiträgt und
neue Information darüber darstellt. Wünschenswert wäre, dass ein größeres Untersuchungskorpus analysiert werden könnte und dass auch die Situation in der Marine
erklärt werden würde. Es ist eine lohnenswerte Aufgabe für zukünftige Untersuchungen, die Militärdokumente einer längeren Periode zu analysieren und zu sehen, ob
Japans Strategien und verschiedene Phasen im Krieg auch in den Trends der Translationskultur deutlich sichtbar sind.

