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1 JOHDANTO 

Tutkielman aiheena ovat henkilönnimien funktiot Nikolai Gogolin romaanissa 

Kuolleet sielut ja sen kolmessa suomennoksessa. Tutkimuksessani selvitän, mitä 

funktioita henkilönnimillä on alkutekstissä, onko niitä välitetty suomennoksiin ja jos 

on, niin millä keinoin se on tehty. Erityisesti minua kiinnostavat semanttisesti 

läpinäkyvät sukunimet, epäviralliset lisänimet sekä nimet, joiden funktiot välittyvät 

venäläiselle nimistölle tyypillisten rakenteiden avulla. Tarkastelen suomennoksia 

myös vieraannuttamisen ja kotouttamisen näkökulmasta ja yritän selvittää, onko 

kääntäjän valitsemilla strategioilla merkitystä henkilönnimien funktioiden 

välittämisen kannalta. 

Kuolleiden sielujen nimistö on yksi Gogolin omaperäisen tyylin ilmentymistä. Gogol 

on kiinnittänyt paljon huomiota hahmojensa nimeämiseen. Hänen teoksissaan on 

runsaasti ilmeikkäitä ja erikoisia nimiä jopa venäläisten lukijoiden mielestä, 

ulkomaalaisista lukijoista puhumattakaan. Sekä Gogolin luomia erisnimiä että hänen 

tyyliään on tutkittu Venäjällä paljon ja tutkimusten tulokset osoittavat, että Gogolin 

teosten nimistö luo haasteita kääntämisen näkökulmasta. (Nikanorova 2009: 49.) 

Kuolleet sielut -romaani on lukiosta asti ollut Gogolin tuotannossa lempikirjanani sen 

erikoisen tunnelman vuoksi. Viimeksi lukiessani sitä havahduin, kuinka iso rooli 

erisnimillä on teoksen tulkinnan kannalta ja kuinka paljon teos menettäisi ilman niin 

hyvin valikoituja erisnimiä. Siitä syntyi kiinnostukseni tutkia romaanin 

suomennoksia ja saada selville, onko erisnimien funktioita välitetty niihin ja jos on, 

niin millä keinoin, sillä moni tärkeä lisämerkitys piilee juuri venäläisten nimien 

erikoisissa muodoissa.  

Tätä tutkimusta varten olen valikoinut Kuolleiden sielujen suomennoksista kaksi 

ensimmäistä ilmestynyttä käännöstä – suomennokset vuodelta 1882 ja 1939 – ja 

viimeisimmän käännöksen vuodelta 1970. Valintani perustuu oletukseen, että eri 

aikakaudella syntyneiden suomennosten käännösstrategiat eroavat toisistaan. Vertaan 

suomennoksia keskenään ja yritän selvittää, minkä käännöksen henkilönnimillä on 

säilynyt eniten alkuperäisiä funktioita ja miten valittu käännösstrategia vaikuttaa 

funktioiden välittämiseen.  
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Hypoteesinani on, että käännöksiin suurin osa nimistä on translitteroitu eli lainattu, 

minkä vuoksi suomennosten lukijat menettävät paljon tärkeää lisäinformaatiota 

eivätkä käännökset aukea lukijoille samalla tavalla kuin lähdeteksti. Uskon myös, 

että vieraannuttamisen kautta suomennosten henkilönnimet menettävät suurimman 

osan funktioistaan, minkä takia käännökset eivät välitä esimerkiksi tunnetiloja ja 

muita tärkeitä elementtejä. 

Viime aikoina kiinnostus kaunokirjallisuuden nimistöä kohtaan on kasvanut sekä 

Suomessa että maailmalla, mutta Suomessa sen tutkimus on ollut kuitenkin hyvin 

vähäistä (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 332). Aiheesta on tehty jonkin verran 

pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja. Esimerkiksi Yvonne Bertills (2003) on tehnyt 

väitöskirjan, joka käsittelee lasten kirjallisuuden nimistöä. Erisnimien kääntämiseen 

liittyvistä ongelmista on myös tehty opinnäytteitä, mutta vain muutama niistä 

käsittelee venäjänkielisen kirjallisuuden nimistöä. Esimerkiksi Viktoria Nakari 

(2013) on kirjoittanut pro gradu -tutkielman lastenkirjan erisnimien kääntämisestä 

skoposteorian näkökulmasta. Gogolin teoksiin liittyviä opinnäytteitä Suomessa on 

myös tehty jonkin verran. Esimerkiksi Tarja Bohm (2015) on tehnyt pro gradu -

tutkielman Gogolin huumorista ja sen välittymisestä suomennoksissa. Susan 

Harjunen (2016) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan adaptaatioita ja kontekstin 

muutosta Gogolin novellissa Päällystakki. Anna Nisula (2015) on käsitellyt 

gradussaan Kuolleissa sieluissa esiintyviä idiomeja ja Teija Kärkkäinen (2008) on 

tutkinut romaanin henkilökuvauksen keinoja. Kuolleiden sielujen erisnimiä, 

varsinkaan ehdottomastani näkökulmasta, ei tietääkseni ole tutkittu lainkaan, minkä 

perusteella pidän aihettani ajankohtaisena. Tutkimukseni tuloksista uskon olevan 

hyötyä sekä kääntäjille että venäjän kielen opiskelijoille tai ihmisille, jotka haluavat 

avata uusia näkökulmia kyseiseen teokseen.  

Työssäni yksittäisten käännösongelmien ratkaisuun soveltuvat paikalliset 

käännösstrategiat ovat tärkeässä roolissa. Paikallisista käännösstrategioista käytän 

myös termejä käännöskeino ja käännösratkaisu. Käännöskeinoa käytän paikallisen 

strategian synonyymina, kun taas käännösratkaisulla tarkoitan ratkaisua, jolla 

kääntäjä on päättänyt ratkaista käännösongelman, eli mitä paikallista 

käännösstrategiaa hän on päättänyt soveltaa.  
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Tutkimukseni koostuu johdannosta, viidestä pääluvusta, päätelmistä ja 

lähdeluettelosta. Toisessa luvussa kerron primaarilähteistä: itse romaanista, 

kirjailijasta sekä suomennoksista ja niiden tekijöistä.  

Kolmannessa luvussa keskiössä ovat nimistöntutkimus ja nimet. Aluksi keskityn 

nimistötutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, jotka ovat relevantteja tutkimukseni 

näkökulmasta, ja tarkastelen nimien merkitystä reaalimaailmassa. Sitten kerron 

henkilönnimistä kirjallisuudesta, niiden kääntämisestä sekä funktioista. Esitän myös 

käännöskeinojen luokittelun ja kerron kotouttamisen ja vieraannuttamisen 

käännösstrategioista. Luvun lopussa käsittelen tekijöitä, jotka vaikuttavat kääntäjien 

strategiavalintaan.  

Neljäs luku käsittelee venäläisen nimistön kääntämisen ongelmia ja kertoo 

venäläisten nimien rakenteesta. Tämä luku antaa käsityksen siitä, mitä 

lisämerkityksiä voi piillä nimien muodoissa ja rakenteissa. Samalla se tutustuttaa 

venäläisiin puhuttelutapoihin, jotka ovat myös merkittävässä asemassa, kun puhutaan 

tekstiin sisältyvistä lisämerkityksistä. Lopuksi kerron lyhyesti tyypillisistä 

käännösratkaisuista, joihin kääntäjät voivat päätyä venäläisiä nimiä kääntäessään.  

Viidennessä luvussa keskityn aineiston analyysiin, jota toteutan vertailevaa 

tutkimusmenetelmää käyttäen. Aineistoni koostuu Kuolleet sielut -romaanista sekä 

sen kolmesta suomennoksesta poimimistani erisnimistä. Vertaan suomennoksiin 

välittyviä erisnimien funktiota lähdetekstissä esiintyvien erisnimien funktioihin, ja 

tarkastelen käytettyjen käännöskeinojen vaikutusta funktioiden välittämiseen. Luvun 

alussa kerron tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen kulusta. Sen jälkeen keskityn 

semanttisesti läpinäkyvien sukunimien, diminutiivisten nimien, etunimi ja isännimi -

rakenteiltaan olevien nimien sekä epävirallisten lisänimien analyysiin. Jokaisen 

nimiryhmän analyysissa kerron nimien funktioista ja esitän taulukot jokaisen 

nimiryhmän suomennoksista, käännösratkaisuista ja funktioista. Teen myös 

yhteenvedon siitä, miten mikäkin käännösratkaisu vaikuttaa funktioiden 

välittymiseen. Luvun lopussa esitän analyysin käännösratkaisuista ja -strategioista, 

kerron niiden vaikutuksesta funktioihin ja esitän kunkin käännöksen välittämien 

funktioiden ja käytettyjen strategioiden määrät, minkä jälkeen siirryn päätelmiin.  
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2 PRIMAARILÄHTEIDEN ESITTELY 

2.1 Nikolai Gogol ja Kuolleiden sielujen synty 

Nikolai Gogol on salaperäisimpiä ja arvoituksellisimpia venäläisiä kirjailijoita 

(Sokolov 2007: 5). Hän syntyi vuonna 1809 Ukrainassa tilanomistajan poikana. 

Gogol sai uskonnollisen kasvatuksen, mikä myös vaikutti kielteisesti hänen 

mielenlaatuunsa. (Suni 2015: 216). Hän uskoi jumalaan, mutta myös paholaiseen, 

joka sai ihmiset seuraamaan tätä ja tekemään ilkeitä asioita (Sokolov 2007: 5). 

Kirjailija Dmitri Merežkovski omassa artikkelissaan Gogol ja paholainen 

(Merežkovski 1906) todistaa, että Gogol taisteli koko elämänsä paholaisen kanssa ja 

loppujen lopuksi hän hävisi siinä taistelussa. Demonit raastoivat hänen sydäntään ja 

ilmaantuivat hänelle näyissä. Sokolov epäilee, että Gogol sairasti skitsofrenian 

jonkinlaista muotoa, jonka tyypillisenä piirteenä on ruoasta kieltäytyminen. (Sokolov 

2007: 6–7). Kirjailija rupesi syömälakkoon paholaisesta eroon pääsemiseksi. Siitä 

seurasi akuutti aivojen anemia, joka yhdessä todennäköisesti vääränlaisen hoidon 

kanssa nopeutti malarian jälkivaikutusten ja aliravitsemuksen jo vakavasti 

vahingoittaman kehon kuolemaa. Gogol kuoli 21. helmikuuta 1852. (Nabokov 1969: 

7.) 

Gogolin isä harrasti teatteria ja poikakin oli pienestä asti kiinnostunut näyttelijä- ja 

kirjailijaurasta. Siihen aikaan Gogolin synnyinseudun elävää kansanperinnettä olivat 

nukketeatteri, legendat, sadut, kasakkaballadit, uskomukset, kummitusjutut ja 

kansandraama. Ne jättivät huomattavat jäljet kirjailijan ajatteluun. (Suni 2015: 216.) 

Neljä tunnetuinta Gogolin teosta Venäjällä ja maailmalla ovat satiirinen komedia 

korruptoituneesta pikkukaupungista Reviisori, melodramaattinen selostus 

kuvitteellisten kasakoiden seikkailusta Taras Bulba, kauhutarina Maahisten valtiatar 

(myös Demonien ruhtinatar tai Vii) ja Kuolleet sielut. (Sokolov 2007: 5.) 

Gogol aloitti Kuolleet sielut -romaanin kirjoittamisen vuonna 1835 ja sai sen 

valmiiksi vuonna 1842. Teos sai alkunsa romanttisista haaveista, joiden perusta oli 

kansallismielinen ja uskonnollinen. Hän murehti Venäjän kohtaloa moskovalaisten 

slavofiilien lailla ja siitä pikkuhiljaa syntyi idea aikansa suureepoksesta, joka 

muistuttaisi Danten Jumalaista näytelmää (1307–1321), ja joka kertoisi Venäjän 

kansan moraalisesta taistelusta ja vapahduksesta. (Suni 2015: 224.) Jumalainen 



5 

näytelmä on runoelma, jossa on kolme osaa: Helvetti, Kiirastuli ja Paratiisi. Gogolin 

aikomuksena oli luoda sen mukaisesti kolmeosainen teos.  

Tämä ei kuitenkaan toteutunut. Kuolleet sielut on Gogolin trilogian ensimmäinen 

osa. Heti ilmestyessään siitä tuli kansallisesti merkittävä romaani. (Suni 2015: 224.) 

Vuonna 1845 kirjailija sai kirjoitettua myös toisen osan trilogiaa, mutta ei ollut 

tyytyväinen siihen ja poltti sen vähän ennen kuolemaansa. Myöhemmin se kuitenkin 

rekonstruoitiin, mutta rekonstruktio ei ole alkuperäisen version veroinen (Suni 2015: 

225). Kolmatta osaa Gogol ei ehtinyt aloittaa.  

2.2 Kuolleet sielut -romaani 

Kuolleet sielut on ainutlaatuinen romaani, josta venäläisessä kirjallisuudessa tuli 

ironisen proosan jonkinlainen malli. Teosta luetaan realistisena kuvauksena Venäjän 

surkeista oloista ja syytöksenä maaorjuudesta. Romaanin tarkoituksena on kuvata 

Venäjän synkkää todellisuutta naurun varjolla. (Rajala 2001.) 

Rakenteeltaan romaani on monilajinen. Siinä on muun muassa yhteisöromaanin, 

matkakertomuksen ja veijaritarinan aineksia. Pääjuonen lisäksi romaanissa esiintyy 

sivukertomuksia, -henkilöitä ja -teemoja, jotka aluksi vaikuttavat merkittäviltä, mutta 

häviävät välillä absurdisti lukijan näköpiiristä. Tekstissä nähdään myös tekijäkertoja, 

joka kommentoi teoksessa tapahtunutta, itse teosta sekä romaanin ulkopuolisia 

asioita. (Suni 2015: 225.) 

Teos alkaa romaanin päähenkilön Pavel Ivanovitš Tšitšikovin, palvelijansa Petruškan 

sekä kuljettajansa Selifanin saapumisella pieneen kaupunkiin. Tšitšikov on 

miellyttävä, mutta muuten huomiota herättämätön nuori mies. Hän yrittää ystävystyä 

kaupungin arvohenkilöiden kanssa, jotka pian mieltyvät häneen ja Tšitšikovista tulee 

haluttu vieras vauraissa taloissa. Tuttavuuksiensa myötä hän käy vierailulla 

lähiseudun tilanomistajien luona edullisten kauppojen toivossa. Hänen 

pyrkimyksenään on rikastua ostamalla maakuntien tilanomistajilta kuolleet sielut eli 

maaorjat, jotka ovat kuolleet edellisen väestönlaskennan jälkeen, mutta ovat edelleen 

isännillään elävien kirjoissa. Tšitšikovin aikomuksena on pantata vainajat valtiolle 

ennen seuraavaa väestönlaskentaa, joka ei kuitenkaan ole uhkana lähivuosina. (Suni 

2015: 226; Nabokov 1969: 193; Pesonen 2008: 22.) 
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Tšitšikovin matkassa lukija pääsee tutustumaan viiteen tilanomistajaan, jotka ovat 

hyvin persoonallisia: herra Manilov kuvataan makeilevaksi hienostelijaksi, rouva 

Korobotška on täydellinen sekoitus taikauskoisuutta ja asiallisuutta, herra Nozdrev 

on arvaamaton röyhkimys ja hosuva huijari, herra Sobakevitš on karhumainen, 

leveäselkäinen kaiken epäilijä, ja herra Pluškin on koinsyömä kitupiikki. Gogolin 

kielen ansiosta näiden henkilöiden kuvaukset ovat hyvin vaikuttavia itsenäisiä 

novelleja. Tarinan lopussa huhu tahraa päähenkilön maineen ja kaupunki kääntyy 

häntä vastaan, minkä seurauksena Tšitšikov lähtee sieltä pois. (Suni 2015: 227; 

Nabokov 1969: 193.) 

Romaanin otsikko on täynnä ristiriitaisia merkityksiä ja avautuu monella eri tasolla. 

Se ei tarkoita ainoastaan edesmenneitä maaorjia. Gogol tuo esiin tilanomistajien 

tavattoman henkisen köyhyyden, mikä saa heidät itse näyttämään kuolleilta sieluilta 

enemmän kuin kaupittelemansa vainajat. Myös kaupungin asukkaat ja vain rikkautta 

onnena pitävä Tšitšikov ovat kuolleita sieluja. (Suni 2015: 227; Rajala 2001.) 

2.3 Kuolleiden sielujen suomennokset ja niiden kääntäjät 

Gogolin Kuolleet sielut -romaania on käännetty suomeksi Samuli Suomalaisen, 

Juhani Konkan ja Jalo Kaliman toimesta. Romaanista on tehty neljä suomennosta. 

Vanhimman on tehnyt Samuli Suomalainen, ja se ilmestyi vuonna 1882. 

Samuli Suomalainen (1850–1907) oli oikealta nimeltään Karl Gustav Samuel 

Suomalainen. Kääntäjä käytti nimilyhennettä Samuli S. Hän toimi muun muassa 

Suomen virallisen lehden aputoimittajana, matematiikan lehtorina, tilastollisen 

päätoimiston aktuaarina ja perustamansa Laatokka-lehden päätoimittajana. Hän on 

ensimmäisiä täysin suomenkielisen kasvatuksen ja opetuksen saaneita kirjailijoita. 

Suomalainen julkaisi matematiikan oppikirjoja, novelleja, näytelmiä, lastenkirjoja ja 

mukaelmia ulkomaisista huvinnäytelmistä. Suurimman elämäntyönsä Suomalainen 

on kuitenkin tehnyt kääntäjänä ja häntä pidetään aikakautensa merkittävimpänä 

kertomakirjallisuuden suomentajana. Hän käänsi monesta kielestä, mutta juuri 

venäläisen kirjallisuuden kääntäjänä hänellä oli korvaamaton merkitys. Samuli 

Suomalaisen Kuolleiden sielujen suomennos ilmestyi vuonna 1882. Sitä pidetään 

suomalaisen käännöskirjallisuuden klassikkona. Suomennoksen elävyyden ja rikkaan 
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suomen kielen takia käännöksestä otettiin uusintapainos vuonna 1977. (Pesonen 

2003: 90; 73.) 

Jalo Lahja Kalima (1884–1952) oli slavisti, kirjallisuuden suomentaja, professori ja 

kielitieteilijä. Kalima oli aikansa merkittäviä venäläisen kirjallisuuden kääntäjiä 

(Pesonen 2003: 74). Gogolin Kuolleet sielut Kalima oli suomentanut vuosina 1939 ja 

1959 yhdessä Juhani Konkan kanssa.  

Juhani Konkka (1904–1970) oli venäläisen kirjallisuuden aktiivisin suomentaja 

1940–1970 -luvuilla. Hän on kirjoittanut useita romaaneja ja suomentanut useita 

kymmeniä teoksia. Konkka oli sujuva ja taitava kääntäjä, joka hallitsi mainiosti 

lähtökielen vivahteita. Kirjailijoiden oma tyyli hänen suomennoksistaan ei 

kuitenkaan tule kovin hyvin esiin. Kaikki Konkan käännökset muistuttavat toisiaan ja 

joskus on sanottu, että teos on suomennettu ”juhanikonkasti”. Hänen merkityksensä 

venäläisen kirjallisuuden suomentajana on kuitenkin suuri. (Pesonen 2003: 91–92.) 

Juhani Konkka on tehnyt kolme suomennosta Gogolin Kuolleista sieluista: 

ensimmäisen ja toisen vuosina 1939 ja 1959 yhdessä Jalo Kaliman kanssa ja 

kolmannen vuonna 1970 itsenäisesti. 

Vuonna 1939 julkaistun suomennoksen kääntäjästä ei ole kuitenkaan täyttä 

varmuutta, sillä teoksen kääntäjäksi on merkitty J. K., joka voi viitata Juhani 

Konkkaan, Jalo Kalimaan tai heihin molempiin. Oletuksena kuitenkin on, että he 

ovat tehneet suomennoksen yhdessä.  
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3 NIMET JA NIMISTÖNTUTKIMUS 

3.1 Nimistöntutkimus tieteenalana 

Nimistöntutkimus eli onomastiikka on varsin nuori kielitieteeseen kuuluva tieteenala, 

joka kytkeytyy vahvasti moniin muihinkin tieteenaloihin. Nimistöntutkimuksen 

tutkimuskohteena ovat erisnimet. Onomastiikka ja sen saavutukset kiinnostavat 

kielentutkijoita, sosiologeja, arkeologeja, filosofeja, kulttuuriantropologeja sekä 

muiden alojen asiantuntijoita. Kiinnostus johtuu siitä, että nimet ovat 

kulttuurisidonnaisia ja ne syntyvät aina ihmisen ja kieliyhteisön sekä ympäristön 

välisen vuorovaikutuksen tuloksena. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 15.)  

Onomastiikan päähaarat ovat toponymia eli paikannimitutkimus ja antroponymia eli 

henkilönnimistöntutkimus. Eri kulttuurien antroponyymiset systeemit ovat usein 

hyvinkin erilaisia, mutta jokaisessa kulttuurissa nimi on ihmisen identiteetin tärkeä 

osa. Antroponymia tutkii etunimiä tai yksilönnimiä, isännimiä, sukunimiä sekä 

lisänimiä, ns. sekundaarisia nimiä, joista käytetään paljon muitakin termejä. 

(Sjöblom 2006: 31; Vorontsova 2014: 1.) 

Sana nimi sisältää itsessään kaksi keskeistä käsitettä: erisnimi eli propri ja yleisnimi 

eli appellatiivi. Erisnimen avulla voidaan tunnistaa henkilö, olio, asia tai esine 

muiden vastaavien joukosta. Toisin sanoen propri on yksiviitteinen eli 

monoreferentiaalinen, ja sillä on vain yksi tarkoite ulkomaailmassa. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että erisnimet olisivat yksitoiminnallisia. Propri voi myös 

kantaa lisäinformaatiota viittaamastaan tarkoitteesta. Se voi kertoa esimerkiksi, onko 

kyseessä mies vai nainen, minkä maalainen hän on tai missä hän on syntynyt. 

Yhteisöllisten arvojen vaikutuspiirissä nimen valitsemiseen vaikuttavat monet seikat, 

kuten esimerkiksi nimenantajan kansallisuus, äidinkieli, uskonnollinen vakaumus ja 

sosiaalinen status. Tosimaailmassa nämä indikaattorit eivät aina pidä paikkaansa, 

mutta kirjallisuudessa niillä yleensä on jonkinlainen funktio narratiivin kannalta. 

Yleisnimellä taas tarkoitetaan sanaa tai sanojen yhdistelmää, joka viittaa henkilöihin, 

asioihin, olioihin tai esineisiin lajinsa edustajana. Onomastiikassa sanalla nimi 

tarkoitetaan kuitenkin aina ’erisnimeä’, kun taas yleisnimistä käytetään käsitettä 

nimitys. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 12; Sjöblom 2006: 52; Nord 2003: 183; 

Bertills 2003b: 42.)  
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Croftin (2009: 149) mukaan ihmisen oma henkilökohtainen etunimi on yhteys 

moniin hyvin tärkeisiin asioihin ja tunteisiin, jotka liittyvät yksilönä ja yhteiskunnan 

jäsenenä olemiseen eli henkilönnimillä on paitsi yksilöivä myös sosiaalis-

kulttuurinen funktio. Nimi kertoo yksilöstä, kuka hän on ja mahdollisesti myös hänen 

paikkansa yhteisössä (esimerkiksi Mikonpoika). Kielenkäyttäjät yleensä 

kokemuksensa perusteella tunnistavat ja erottavat toisistaan talonpoikaisnimen, 

aatelisnimen tai oppineistonimen. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 18–19; 

Sjöblom 2006: 32.)  

Nimiin voi liittyä myös erilaisia sivumielteitä, jotka ovat joko yleisiä tai 

henkilökohtaisia. Sivumielteet jaetaan kahteen ryhmään: kielensisäiset ja 

kielenulkoiset. Kielenulkoiset assosiaatiot liittyvät mielikuviin nimien kantajista, kun 

taas kielensisäiset sivumielteet johtuvat nimistä ja niiden rakenteesta, äänteellisistä 

seikoista tai kirjoitusasusta. Kielensisäiset assosiaatiot voivat liittyä myös nimien 

sisältöön tai äänteellisesti läheisten sanojen tarkoituksiin. (Kiviniemi 1982: 13.) 

Nimet, joiden sisältämät ainekset voidaan tunnistaa kielen sanoiksi tai joilla on 

ulkoasultaan samanlaisia vastineita eli homonyymejä ovat transparentteja eli 

sanasemanttisesti läpinäkyviä (esimerkiksi Veli/veli). Sanasemanttisesti 

läpinäkymättömiä nimiä sanotaan opaakeiksi. Nimien yksilötehtävän näkökulmasta, 

ei ole merkitystä, onko nimi transparentti vai opaakki, sillä henkilönnimet toimivat 

identifioivassa funktiossa riippumatta siitä, tunnistavatko kielenpuhujat nimiin 

sisältyvät ainekset vai eivät. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 33; Sjöblom 2006: 

51.)  

Kirjallisuudessa tilanne on toinen. Kirjallisuudentutkimuksessa on monesti huomattu, 

että eri kirjailijoiden teoksissa henkilöiden nimiin on kytketty lisämerkityksiä, jotka 

avaavat teoksille uusia tulkintamahdollisuuksia (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 

332). Useasti tämä saavutetaan juuri nimien transparenttisuuden avulla.  

3.2 Henkilönnimet kirjallisuudessa 

Kirjallisuuden nimillä on oma tehtävänsä ja merkityksensä tekstissä. Henkilönnimet 

erittelevät kaikki teoksessa esiintyvät hahmot. Erisnimillä voidaan viitata teoksen jo 

tuttuihin tai vielä tuntemattomiin ihmisiin ja eläimiin. Kirjallisuuden nimillä voi 
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kuitenkin olla myös muitakin tehtäviä tekstissä kuin henkilöiden erottaminen 

toisistaan. (Van Coillie 2006: 123.)  

Kirjallisuudessa esiintyvät nimet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: fiktiiviset ja ei-

fiktiiviset. Ei-fiktiivisten nimien tarkoitteina ovat reaalimaailmassa esiintyvät 

henkilöt ja paikat, kun taas fiktiivisillä nimillä viitataan reaalimaailman ulkopuolella 

eli kirjailijan ja lukijan mielikuvituksessa olemassa oleviin tarkoitteisiin. Fiktiivisiä 

nimiä ovat kirjailijan keksimät henkilöhahmot ja paikat. Yleensä sellaiset nimet 

muistuttavat reaalimaailman nimistöä ja lukijat tunnistavat ne nimiksi helposti. 

Tarkoitteen ja nimen välistä viittaussuhdetta sanotaan denotaatioksi. (Ainiala, 

Saarelma & Sjöblom 2008: 34, 333–335; Bertills 2003a: 394.) 

Fiktiiviset ja ei-fiktiiviset nimet voidaan kuitenkin Ainialan, Saarelman ja Sjöblomin 

(2008: 334) mukaan jakaa vielä neljään nimityyppiin: 

Ei-fiktiiviset: 

 Autenttiset nimet eli nimet, joilla viitataan reaalimaailmassa olemassa oleviin 

tarkoitteisiin 

Fiktiiviset:  

 Realistiset mutta epäautenttiset nimet eli nimet, joilla viitataan fiktiivisiin 

tarkoitteisiin, mutta jotka ovat mahdollisia reaalimaailmassa 

 Keinotekoiset nimet eli kirjailijan itse luomat nimet, joita ei esiinny 

reaalimaailman nimistössä 

 Lainanimet eli muusta kirjallisesta perinnöstä lainatut nimet, joilla viitataan 

fiktiivisiin tarkoitteisiin ja joita ei esiinny reaalimaailman nimistössä. 

Seuraavassa alaluvussa 3.3 käsittelen kaunokirjallisuudessa esiintyvien nimien 

kääntämistä edellä esitetyn luokittelun pohjalta. 

3.3 Kirjallisuusnimien kääntämisestä 

Kaunokirjallisuudessa esiintyviä autenttisia nimiä ei pääsääntöisesti käännetä. Tämä 

johtuu siitä, että autenttiset henkilönnimet viittaavat olemassa oleviin ihmisiin eli 

nimillä on vain identifioiva funktio. Poikkeuksena voi pitää tiettyjen hallitsijoiden ja 

paavien nimiä, esimerkiksi Carl XVI Gustaf >Kaarle XVI Kustaa. Ne käännetään, 

jotta ne istuisivat suomen kieleen paremmin eikä tulisi ääntämis- tai 
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kirjoitusongelmia. Lainanimet ovat yleisesti tunnettuja fiktiivisiä nimiä, esimerkiksi 

Hamlet tai Odysseus, minkä vuoksi niitä ei käännetä. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 

2008: 339–341; Vorontsova 2014: 7.) 

Realistiset mutta epäautenttiset nimet kaunokirjallisuudessa jätetään myös 

kääntämättä. Käännös ei aina olekaan tarpeen, jos esimerkiksi alkuperäisellä nimellä 

halutaan säilyttää teoksen autenttinen tunnelma: jos teos sijoittuu vaikkapa Saksaan, 

on luontevaa, että henkilöiden nimet ovat saksalaisia. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 

2008: 341.) 

Keinotekoiset nimet ja realistiset mutta epäautenttiset nimet, jotka ovat semanttisesti 

läpinäkyviä, usein käännetään, jos nimen merkitys on olennainen teoksen tulkinnan 

kannalta. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 342.) Bertillsin mukaan ei kuitenkaan 

ole riittävää, että välitetään vain nimen semanttinen tieto, vaikka semanttisesti 

läpinäkyvissä nimissä juuri merkitys on tärkeässä roolissa. Kääntäjän on huomioitava 

nimestä paljastuvan merkityksen lisäksi myös semanttisesti läpinäkyvän nimen 

funktio tekstissä. (Bertills 2003b: 207–208.)  

3.4 Henkilönnimien funktiot kirjallisuudessa  

On todettu, että moni kirjailija kiinnittää erityistä huomiota nimiin, jotka hän 

henkilöhahmoilleen antaa. Henkilöhahmojen nimeämisen taustalla on yleensä aina 

kirjailijan äidinkielen nimisysteemi, jonka pohjalta kirjailija laatii teoksen nimistön. 

Kaunokirjallisuudessa esiintyvillä nimillä on paljon enemmän funktiota kuin 

reaalimaailman nimillä. Kirjallisuuden nimet ovat sidoksissa tekstin moniin eri 

tasoihin fonologiasta semantiikkaan saakka sekä myös narratiiviseen sisältöön. 

Nimien leksikaalinen sisältö ja muodot voivat kertoa kantajastaan paljon. (Ainiala, 

Saarelma & Sjöblom 2008: 335; Bertills 2003a: 394–395.) 

Henkilönimien transparenttisuus on helppo keino lisätä tekstiin henkilöä 

luonnehtivaa tai teokseen liittyvää lisäinformaatiota. Tällä keinoin usein kuvataan 

henkilön fyysisiä tai mentaalisia ominaisuuksia, käyttäytymistapaa tai 

luonteenpiirteitä. Nimiin sisältyvää tietosisältöä, mielikuvia ja assosiaatioita sanotaan 

konnotaatioiksi. Nimen sisällön tarkoituksena voi olla myös sosiaalisten roolien tai 

hahmojen välisten suhteiden ilmaiseminen. Yleensä lukijat tunnistavat tällaisten 

nimien sisällöt ja ymmärtävät ne helposti. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 336.) 
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Lisäinformaatiota voi kuitenkin ilmaista muullakin keinoin kuin semanttisella 

läpinäkyvyydellä. Kirjailija voi nimen avulla osoittaa, mihin ryhmään henkilö 

kuuluu, esimerkiksi jos halutaan ilmaista ulkomaalaisen hahmon kansalaisuutta, 

voidaan käyttää kansalaisuudelle tyypillistä sukunimeä (saksalainen herra Müller, 

ruotsalainen rouva Svensson). Samalla tavalla nimi voi viitata uskontoon, tiettyyn 

sosiaaliryhmään tai nimellä voidaan kuvata hahmon tavallisuutta tai erikoisuutta. 

Nimien muodot, esimerkiksi viralliset nimet, lempinimet tai pilkkanimet, voivat 

kertoa paljon eri henkilöhahmojen välisistä suhteista ja niiden muutoksesta. Nimestä 

voi myös päätellä, mihin ajankohtaan teos tai sen sisällä oleva jakso kuuluu, 

esimerkiksi Liisa Matintytär ja Janita Saaristo edustavat eri ajan nimistöä. (Ainiala, 

Saarelma & Sjöblom 2008: 337–338.) 

Henkilönnimien funktiot ovat erilaisia ja vaikuttavat kaunokirjalliseen tekstiin 

neljällä eri tasolla: kieliopillisella, tyylillisellä, semanttisella ja pragmaattisella. 

Niiden tärkeys eri teksteissä vaihtelee, joten henkilönnimiä kääntäessään kääntäjän 

on otettava tekstin tasot huomioon ja mietittävä, kuinka käännöksen nimistö niillä 

tasoilla toimii. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 340.) 

 Ainiala, Saarelma ja Sjöblom (2008: 339) ehdottavat funktioille seuraavaa 

luokittelua: 

 Identifioiva funktio on nimellä, joka viittaa fiktiiviseen tai ei-fiktiiviseen 

henkilöön, paikkaan tai muuhun tarkoitteeseen ja erottaa sen muista saman 

lajin edustajista. 

 Sosiaalinen funktio on nimellä, joka viittaa yhteiskuntaluokkaan tai yksilön 

identiteettiin ja rooliin yhteisössään. 

 Deskriptiivinen funktio on nimellä, joka kuvailee henkilöä, paikkaa tai 

muuta tarkoitetta ja antaa lisäinformaatiota kyseisestä tarkoitteesta. 

 Assosiatiivinen funktio on nimellä, johon liitetään tarkoituksellisia, teoksen 

sisältöä tukevia assosiaatioita reaalimaailmassa olemassa oleviin tai 

fiktiivisiin henkilöihin, paikkoihin tai asioihin. 

 Affektiivinen funktio on nimellä, joka heijastaa erilaisia tunnetiloja ja luo 

teoksen tunneilmastoa. 

 Humoristinen funktio on nimellä, jolla lukijaa viihdytetään ja hauskuutetaan 

nimeen liittyvän kielellisen leikittelyn avulla. 
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Ainialan, Saarelman ja Sjöblomin luokittelussa esiintyy myös fiktionaalinen, 

ideologinen, luokitteleva, lokalisoiva ja narratiivinen funktio. Fiktionaalinen funktio 

tekee nimen avulla tarkoitteesta fiktiivisen henkilön, paikan tai muun tarkoitteen. 

Ideologinen funktion ansiosta nimi tukee ideologista sanomaa tai viittaa ideologiaan, 

joka liittyy nimen tarkoitteeseen. Luokittelevan funktion avulla teoksen henkilöitä, 

paikkoja ja asioita luokitellaan erilaisiin alaryhmiin. Lokalisoivaa funktiota kantava 

nimi viittaa tiettyyn ajankohtaan tai paikkaan. Narratiivinen funktio esiintyy nimissä, 

jotka ovat tärkeitä elementtejä tarinan kerronnan näkökulmasta. (Ainiala, Saarelma ja 

Sjöblom 2008: 339.) 

Kyseinen luokittelu on osittain päällekkäinen, mutta se luokittelee 

kaunokirjallisuuden nimien funktiot melko kattavasti, joten käytän sitä aineistoa 

analysoidessani. Varsinaisen luokittelun ulkopuolella esitetyt funktiot eivät 

kuitenkaan ole tulleet vastaan aineistoni keruun aikana, joten ne evät ole relevantteja 

tämän tutkimuksen kannalta. 

3.5 Kirjallisuusnimien käännöskeinojen luokittelu 

Kirjallisuudessa näkee sekä käännettyjä että kääntämättömiä henkilönnimiä, ja 

yleensä juuri kääntäjä päättää minkä käännösratkaisun hän tekee. Käännöskeinoja on 

luokiteltu useammalla eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta. Eri luokitteluissa 

käännöskeinojen määrä vaihtelee neljästä jopa kolmeenkymmeneen. Esimerkiksi 

Ainialan, Saarelman ja Sjöblomin (2008: 340) esittämiä käännöskeinoja 

kirjallisuusnimien kääntämisessä on neljä:  

 Laina eli lähdekielisen nimen lainaaminen sellaisenaan tulotekstiin 

 Käännös eli lähdekielisen nimen kääntäminen tulokielelle 

 Mukaelma eli lähdekielisen nimen äänteellinen mukautuminen tulokieleen 

 Korvaaminen eli lähdekielisen nimen korvaaminen toisella nimellä tai 

appellatiivisella ilmauksella. 

 

Myös Jan Van Coillie tarkastelee kaunokirjallisuuden henkilönnimien 

käännöskeinoja, jotka ovat kääntäjän käytettävissä. Van Coillie (2006: 125–129) 

kuitenkin ehdottaa kirjallisuusnimien käännöskeinoista yksityiskohtaisemman 
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luokittelun: 

 

 Kääntämättä jättäminen eli nimen lainaaminen kohdetekstiin sellaisenaan  

 Kääntämättä jättäminen ja nimien vieraita elementtejä selventävät selitykset  

 Käännös 

 Korvaaminen 

 Nimen korvaaminen yleisnimellä 

 Nimen korvaaminen vastaavalla kohdekulttuurin nimellä 

 Nimen korvaaminen lähtökulttuurin nimellä, joka on alkuperäistä 

tunnetumpi 

 Nimen korvaaminen toisella kohdekielisellä nimellä  

 Nimen korvaaminen toisella semanttista sisältöä omaavalla nimellä  

 Muokkaus  

 Morfologinen muokkaus  

 Foneettinen muokkaus  

 Poisto 

 

Kääntämättä jättämisessä eli lainaamisessa henkilönnimi jätetään lähdekielen 

muotoonsa. Tällä käännöskeinolla voi olla vieraannuttavia seurauksia, sillä 

erisnimessä vieraan kulttuurin elementit ovat vahvasti läsnä. Henkilönnimi voi olla 

samalla myös esimerkiksi jonkun lähdekulttuurissa tunnetun henkilön nimi, jota 

kohdetekstin lukija ei välttämättä tunne. Sellainen nimi kopioituna kohdetekstiin 

vaikuttaa negatiivisesti henkilönnimen herättämiin vaikutuksiin tulotekstin lukijassa. 

Suurin ero nimien funktioiden välittymisessä kuitenkin ilmenee, kun lainattu nimi 

sisältää jotakin lisätietoa hahmon ulkonäöstä, luonteenpiirteistä tai hahmon 

harjoittamasta elinkeinosta. Siinä tapauksessa tämä lisäinformaatio todennäköisesti 

menetetään ja kohdetekstin lukijat saavat hahmosta vaikutelman, joka poikkeaa 

lähdetekstin lukijoissaan herättämästä vaikutelmasta.  Henkilönnimen semanttinen 

sisältö voi myös liittyä kielelliseen leikittelyyn, jonka tarkoituksena on viihdyttää 

lukijaa. Lähdetekstin kieltä osaamaton lukija ei saa käännökseen kopioidusta nimestä 

irti humoristisia elementtejä ja myös menettää ilon, jonka lukija saa, kun tunnistaa 

nimessä piilevän kielellisen leikin. (Van Coillie 2006: 125.)  
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Lainaamisen kanssa voi käyttää myös selityksiä, jotka selventävät kohdetekstin 

lukijoille nimen vieraita elementtejä. Tätä käännöskeinoa käyttävä kääntäjä lisää 

omia selityksiä suoraan tekstiin tai alaviitteisiin. Suoraan tekstiin lisätyistä 

selvityksistä tulee tarinan osa. Tekstiin heikosti sopiva selitys voi kuitenkin häiritä 

lukukokemusta. Alaviitteeseen lisätty irrallinen informaatio saa tekstin vaikuttamaan 

paljon informatiivisemmalta ja tarjoaa mahdollisuuden oppia jotakin uutta. Selitysten 

ja lisäysten pitää olla suppeita ja tyylillisesti harkittuja, etteivät ne häiritse 

lukukokemusta. (Van Coillie 2006: 125–126.) 

Henkilönnimen voi tietenkin myös kääntää, jos kyseinen nimi on semanttisesti 

latautunut. Tällä käännöskeinolla pyritään säilyttämään alkuperäisen nimen 

herättämät assosiaatiot, tunteet tai huumori. (Van Coillie 2006: 127–128.) 

Henkilönnimen voi myös korvata yleisnimellä, joka jollakin tavalla kuvaa kyseessä 

olevaa hahmoa, esimerkiksi ammatin nimityksellä. Tämä voi olla toimiva ratkaisu, 

jos kääntäjä ei löydä kohdekielistä nimeä, joka herättäisi kohdetekstin lukijoissa 

lähdetekstin kaltaisia assosiaatioita. (Van Coillie 2006: 126.)  

Henkilönnimen voi myös korvata samalla kantanimellä, joka voi esiintyä eri kielissä 

eri muodoissa. Nämä muodot ovat kuitenkin yleensä helposti tunnistettavissa. 

Tällaiset nimet ovat tavanomaisia ja yleisiä erisnimiä, joilla ei myöskään ole 

konnotaatioita tai semanttista sisältöä. (Van Coillie 2006: 126–127.) 

Korvaamisen kolmas vaihtoehto on nimen korvaaminen toisella kohdekielisellä 

nimellä. Tämä käännöskeino on hyvä vaihtoehto esimerkiksi julkisuuden henkilöiden 

nimien kääntämisessä, kun on syytä olettaa, ettei kyseinen henkilö ole tuttu 

kohdetekstin lukijoille. Käytettäessä tätä käännöskeinoa on kuitenkin selvitettävä, 

mihin kyseisen tunnetun henkilön piirteeseen erisnimellä viitataan. Tämä 

luonnollisesti määrittää kohdekielisen nimen valinnan. (Van Coillie 2006: 127.) 

Semanttisesti latautuneen henkilönnimen voi korvata toisella kohdekielisellä nimellä, 

jonka semanttisen sisällön konnotaatiot poikkeavat alkuperäisen nimen 

konnotaatioista. Tämä on oiva ratkaisu, kun alkuperäisen henkilönnimen semanttisen 

sisällön suora käännös herättäisi kohdetekstin lukijoissa todennäköisesti vääränlaisia 

assosiaatioita. Kyseisen käännöskeinon avulla usein onnistutaan säilyttämään 

alkuperäisen nimen herättämät tunteet. (Van Coillie 2006: 128.) 
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Kääntäjä voi myös muokata henkilönnimeä. Van Coillie esittää muokkauksesta kaksi 

vaihtoehtoa: morfologinen ja foneettinen muokkaus. Morfologisesta muokkauksesta 

on kyse, kun erisnimen sisäisiä elementtejä muokataan. Foneettisella muokkauksella 

pyritään muuttamaan nimi paremmin kohdekielen ääntämykseen sopivaksi. 

Muokkauksen tehtävänä on siis parantaa nimen luettavuutta. (Van Coillie 2006: 

126.) 

Viimeiseksi käännöskeinoksi Van Coillie nimeää poiston. Tässä käännöskeinossa on 

kyse henkilönnimen kokonaan poisjättämisestä kohdetekstistä. Joskus se voi olla 

välttämätön ratkaisu hankalien sanaleikkien ja kielten välisten erojen takia. (Van 

Coillie 2006: 129.) 

Tämän tutkimuksen kohdalla Van Coillien luokittelu sen perusteellisuuden vuoksi on 

mielekkäämpi, sillä tämän luokittelun käyttäminen analyysissa antaa teoksen 

kääntäjien tekemistä käännösratkaisuista tarkemman kuvan. 

 

Monesti kääntäjät käyttävät yllä mainittuja käännösratkaisuja samassa teoksessa 

vaihtelevasti. Se, mitä käännösratkaisua kääntäjä päättää käyttää, usein riippuu 

teoksen luonteesta, erisnimien funktiosta, käännöksen kohdeyleisöstä ja valitusta 

globaalista strategiasta. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 340.)  

3.6 Kotouttaminen ja vieraannuttaminen käännösstrategioina 

Kaikkiin teksteihin – niin alkuteksteihin kuin käännöksiinkin – heijastuvat niiden 

kirjoitusaika ja -paikka. Alkuteos ja sen käännös tai käännökset syntyvät aina eri 

ajankohtana, minkä takia niiden ajallinen konteksti ei voi missään tapauksessa olla 

sama. Tämän takia ajan ja paikan muutos aiheuttaa usein tarvetta muokata 

alkutekstin kulttuurisidonnaisia aineksia kohdetekstin lukijalle tutuiksi elementeiksi 

tai jättää ne lukijalle vieraaksi. (Huuhtanen 2016: 17.)  

Kääntäjä tavoittelee aina hyvää ja toimivaa käännöstä, jonka aikaansaaminen vaatii 

monivaiheista päätöksentekoa ja eteen tulevien käännösongelmien ratkaisemista 

(Leppihalme 2007: 365). Kääntäjä joutuu pohtimaan jokaisen käännöksen kohdalla 

erikseen, mitä käännöksen toteutustapaa eli strategiaa hän käyttää, jotta tavoite 

hyvästä ja toimivasta käännöksestä toteutuisi parhaiten. Kääntäjän valitsema strategia 

ohjaa koko käännösprosessia ja vaikuttaa myös yksittäisiin käännösratkaisuihin, 
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jotka yleensä tukevat kääntäjän valitsemaa päästrategiaa eli niin sanottua globaalia 

strategiaa. Tunnetuimpia ja todennäköisesti tärkeimpiä globaaleja strategioita ovat 

kotouttaminen ja vieraannuttaminen.  

Kotouttavasta käännösstrategiasta eli kotouttamisesta on kyse, kun lähtöteksti 

sopeutetaan tulokulttuuriin ja -kieleen noudattaen niiden normeja. Kotouttamisella on 

monta eri muotoa: se voi olla kielen rakenteiden ja ilmaisutapojen muuttamista, 

nimien suomentamista (esim. Pavel -> Paavo) tai vaikkapa alkutekstin lukijoille 

tutun runon korvaamista kohdetekstin lukijoille tutulla runolla. (Tiittula 2007.) 

Kotouttavan käännösstrategian haittapuolena usein kuitenkin pidetään sitä, että se ei 

anna lukijan tutustua lähtökulttuuriin eikä saada kosketusta teoksen alkuperäiseen 

miljööseen. Toisaalta kaikki kääntäminen on jollakin tasolla kotouttamista, sillä 

käännettäessä tekstin alkuperäinen kieli muuttuu lukijalle tutuksi kieleksi. 

(Leppihalme 2007: 373.)  

Vieraannuttaminen on kotouttamisen vastakohta. Vieraannuttavaa käännösstrategiaa 

käyttävä kääntäjä jättää kohdetekstiin lähtökulttuuriin sidoksissa olevia aineksia ja 

kohdetekstistä näkyy, että se on käännös. Esimerkiksi puhuttelut voidaan jättää 

alkutekstissä olevaan muotoon tai kohdekieli voi noudattaa lähtökielen ilmaisutapaa. 

(Tiittula 2007.) Liiallinen vieraannuttaminen voi kuitenkin häiritä lukukokemusta, 

aiheuttaa lukijassa hämmennyksen tai jopa pudottaa hänet kärryiltä kokonaan. 

Oittisen (2000: 279) mukaan vieraannuttaminen ja kotouttaminen voivat esiintyä 

samassakin käännöksessä, eivätkä ne välttämättä olekaan vastakkaisia strategioita 

toisilleen. Toimiva ratkaisu kotouttamisesta ja vieraannuttamisesta on jokaisen 

käännöksen kohdalla löydettävä erikseen. Ratkaisuun vaikuttavat monet seikat. Paras 

ratkaisu kahden strategian käytöstä on kuitenkin jossakin ääripäiden välillä. (Sahlan 

2008: 191.)  

3.6.1 Kotouttavat ja vieraannuttavat käännöskeinot 

Käännöskeinot eli paikalliset strategiat voidaan myös jakaa kotouttaviin ja 

vieraannuttaviin. Piet Van Poucke (2012: 144) jakaa paikalliset strategiat seuraaviin 

ryhmiin: voimakkaasti vieraannuttavat, hillitysti vieraannuttavat, voimakkaasti 

kotouttavat ja hillitysti kotouttavat.  
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Van Poucken (2012: 145) mukaan kaikki lainaamisen muodot kuuluvat voimakkaasti 

vieraannuttaviin käännösratkaisuihin. Sanasanainen käännös, eksplikointi, 

käännöslaina sekä lisäykset ovat taas hillitysti vieraannuttavia paikallisia strategioita. 

Tässä tutkija kuitenkin huomauttaa, että lisäystä ja eksplikointia kannattaa tarkastella 

tapauskohtaisesti, sillä eksplikointia voidaan pitää vähemmän vieraannuttavana 

käännösratkaisuna kuin lisäystä.  

Kaikki radikaalisti kohdetekstiä muuttavat strategiat kuuluvat Van Poucken (2012: 

147) mukaan voimakkaasti kotouttaviin käännösratkaisuihin. Niiden seurauksena on 

se, että kohdetekstistä ei voi löytää merkkiäkään alkutekstistä, sen merkityksestä tai 

muodosta. Esimerkiksi poisto on tutkijan mukaan hyvin radikaali kotouttava ratkaisu, 

sillä se ei jätä kohdetekstiin jälkeäkään alkutekstistä. Hillitysti kotouttavat ratkaisut 

muokkaavat alkutekstiä kohdetekstin lukijoiden odotuksiin sekä kohdekielen 

idiomaattisiin ja tyylillisiin normeihin sopivaksi. Esimerkiksi adaptaation eli 

kulttuurisen korvaamisen Van Pouche luokittelee kuuluvaksi hillitysti kotouttaviin 

käännösratkaisuihin. (Van Pouche 2012: 146–147.)  

Tätä tutkimusta varten olen päättänyt Van Pouchen ajattelun pohjalta jakaa 

kirjallisuushenkilönnimien käännösratkaisut kotouttaviin ja vieraannuttaviin käyttäen 

Jan Van Coillien luokittelua käännösratkaisuista (ks. alaluku 3.5.). Siitä on apua 

analysoidessani kotouttamisen ja vieraannuttamisen vaikutusta henkilönnimien 

funktioiden välittymiseen. En kuitenkaan käytä Van Pouchen ehdottamaa neljän 

ryhmän jaottelua vaan jaan Van Coillien luokittelussa esiintyvät käännösratkaisut 

pelkästään kotouttaviin ja vieraannuttaviin.  

Korvaamisen ja muokkauksen kaikki muodot, poisto sekä käännös voidaan sijoittaa 

kotouttavien käännösratkaisuiden kenttään, sillä ne muokkaavat henkilönnimiä 

kohdetekstin vastaanottajien odotuksiin. Sen sijaan lainaaminen kohdetekstiin 

sellaisenaan ja lainaaminen selitysten kanssa ovat vieraannuttavia käännösratkaisuja.  

3.7 Kääntäjän strategiavalinta 

Kääntäjän tekemillä ratkaisuilla on vaikutusta siihen, millainen kohdetekstistä tulee, 

millaisia tunteita se herättää ja minkälaisen lukukokemuksen se lukijoilleen tarjoaa. 

Kääntäjän strategiavalintaan usein vaikuttaa moni eri tekijä. Jan Van Coillie (2006) 

on jakanut kääntäjien strategiavalintaan vaikuttavat syyt neljään kategoriaan.  
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Ensimmäiseksi syyksi Van Coillie nimeää nimen luonteen. Tutkijan mukaan nimi 

itsessään vaikuttaa kääntäjien strategiavalintaan. Nimen luonne tarkoittaa nimen 

mahdollisia sanaleikkejä, rytmiä, soinnillisuutta ja konnotaatioita. Konnotaatiot ovat 

usein suurin syy nimien muokkauksiin. On kuitenkin huomattu, että henkilönnimiä 

käännettäessä useammin korvataan etu- kuin sukunimet, mikä on monesti syynä 

epäloogisten nimiyhdistelmien syntymiseen. Van Coillien mukaan myös 

henkilönnimen nimityyppi vaikuttaa strategiavalintaan. Ei-fiktiivisiä nimiä korvataan 

suuremmalla todennäköisyydellä kuin fiktiivisiä. (Van Coillie 2006: 129–130.) 

Toisena syynä strategiavalintaan Van Coillie pitää tekstin elementtejä. Sellaisena on 

esimerkiksi nimen heijastama kulttuuri, jolla voi olla iso merkitys teoksen juonen 

kannalta. Kääntäjän on otettava se huomioon, ettei kulttuurinen tausta vääristy tai 

muokkaudu turhaan. On tärkeää tunnistaa nimen oleellisin funktio ja tuoda se 

käännöksessä esiin. (Van Coillie 2006: 131.) 

Kolmas käännösstrategian valintaan vaikuttava syy on kääntäjän omat taustatiedot. 

Niihin kuuluvat kääntäjät kokemukset alalta, normit ja arvot, jotka hän tuntee ja 

kokee tärkeiksi, ja kaikki muu, mitä kääntäjä tietää ennestään. Nämä taustatiedot 

heijastuvat kaikkiin kääntäjän tekemiin käännösratkaisuihin. Taustatiedot 

määrittelevät, tuleeko nimen mahdollinen semanttinen sisältö tunnistetuksi ja kuinka 

kääntäjä sen tulkitsee. Lähtökulttuurin ja lähdekielen tuntemus on erityisen 

merkittävässä asemassa päätöksenteossa. Myös tieto käännettävän teoksen 

kirjailijasta voi vaikuttaa käännösratkaisuihin. (Van Coillie 2006: 132.) 

Muut tekijät ovat tutkijan mukaan neljäs syy, joka vaikuttaa kääntäjän 

strategiavalintaan. Muut toimijat mielipiteineen voivat olla merkittäviä tekijöitä 

kääntäjän päätöksenteossa. Esimerkiksi kustantajilla on usein sanansa sanottavana 

teoksen päähahmojen nimien kääntämiseen liittyen, joten harvoin kääntäjä on 

päättämässä siitä yksin. Lähde- ja kohdekulttuurissa kääntämisen ajankohtana 

vallitsevalla kirjallisuuskulttuurilla voi myös olla vaikutusta kääntäjän työhön. 

Käännettävän teoksen kansainvälinen näkyvyys saattaa myös rajoittaa kääntäjän 

päätösvaltaa, sillä esimerkiksi mukautetut päähahmojen nimet voivat rikkoa 

monikansallisen yhteneväisyyden. (Van Coillie 2006: 132.)  
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4 VENÄLÄISTEN NIMIEN KÄÄNTÄMISEN ONGELMIA 

4.1 Venäläisen ja suomalaisen puhuttelukulttuurin erot 

Ihmiset joutuvat vuorovaikutuksiin toistensa kanssa päivittäin ja puhuttelua voi 

tuskin välttää. Puhutteluilla voidaan ilmaista, miten me suhtaudumme ihmisiin ja 

mitä tunteita meillä on heitä kohtaan. Puhuttelut ovat myös sidoksissa kulttuuriin ja 

kertovat sen tavoista ja normeista.  

Puhuttelut voivat olla substantiiveja, pronomineja, substantiivisia adjektiiveja, 

interjektioita, adverbeja (sinä siellä) ja pragmaattistuneita sananmuotoja kuten kuule 

(Yli-Vakkari 1989: 44). Korhosen (1996: 30) mukaan puhuttelut voivat myös olla 

nimiä, joissakin tapauksissa titteleitä (neiti, varatuomari) ja pronominaalisia 

puhutteluja kuten sinä tai te. Puhuttelutavan valinta riippuu valtasuhteista ja puhujan 

ja puhuteltavan sosiaalisesta statuksesta (Vehmas-Thesslund 2015: 122). 

Suomessa ihmisiä puhuteltaessa voi käyttää etu-, suku- tai lempinimeä, tai 

puhuttelusanan voi jättää kokonaan pois, sillä keskustelussa yleensä ymmärtää ilman 

puhuttelusanojakin kenelle puhe on tarkoitettu (Yli-Vakkuri 1989: 44). Puhuttelujen 

yksi tehtävä on herättää puhuteltavan huomio ja erottaa hänet muista (Vehmas-

Thesslund 2015: 126). Puhuttelufunktion voi kuitenkin ilmaista myös esimerkiksi 

ilmeiden ja eleiden avulla (Yli-Vakkuri 1989: 44–45). Kirjoitetussa tekstissä sitä ei 

voi tehdä, mikä selittää kirjallisuuden tekstien runsaan puhuttelukäytön.  

Venäläisessä kulttuurissa puhuttelut ovat tärkeässä asemassa, sillä väärin valittu 

puhuttelusana tai -muoto voi pilata ihmisten väliset suhteet. Venäläisten 

puhuttelusanojen päätehtävänä voidaan pitää kohteliaisuuden osoittamista (Vehmas-

Thesslund 2015: 126). Suomessa puhutteluja käytetään huomattavasti vähemmän 

kuin venäjässä, eikä niiden käytössä ole niin paljon nyansseja (Vehmas-Lehto 2003: 

85). Esimerkiksi virallista ristimänimeä (kaikki etunimet) Suomessa ei käytetä juuri 

ollenkaan. Se kuuluu pääosin tilanteisiin, joissa korostetaan puhujan arvovaltaa (Yli-

Vakkuri 1989: 45). Venäjällä virallisen ristimänimen (virallinen etunimi ja isännimi) 

ja teitittelyn käyttö on taas yksi tärkeimmistä kohteliaisuutta osoittavista keinoista.  

Ulkomaalaisen voi olla myös vaikea hahmottaa venäläisiä isännimiä ja niiden 

käyttöä. Joskus isännimi voi näyttää samalta kuin sukunimi, esimerkiksi Abramovitš 
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(isännimi) ja Abramovitš (sukunimi), mikä voi herättää hämmennystä. (Vorontsova 

2014: 4.)  

4.2 Venäläiset nimet  

Venäläisiä nimiä, erityisesti isännimiä, lempinimiä ja erilaisia puhutteluja, pidetään 

usein ongelmana. Moni on sitä mieltä, että venäläisiä klassikoita on hyvin hankala 

lukea, koska on lähes mahdoton pysyä kärryillä, kuka kukin on erilaisten 

puhuttelujen kirjossa. (Pesonen 2003: 94.)  

Väitteessä on perää. Venäjän puhuttelujärjestelmä eroaa suuresti Suomen ja monien 

muiden maiden järjestelmästä. Venäjällä käytetään isännimiä ja erikoisia 

etunimidiminutiivejä (Vehmas-Thesslund 2015: 119). Myös sukunimikäytäntö on 

erilainen, sillä lähes jokaisella sukunimellä on sekä feminiini- että maskuliinimuoto 

(Vorontsova 2014: 2).  

4.2.1 Venäläiset isännimet ja sukunimet 

Venäläiset isännimet saattavat herättää lukijoissa hämmennystä. Niiden käyttö ja 

muodot eivät ole itsestään selvä asia ulkomaalaisille, eikä niiden funktio tekstissä 

välttämättä aukea selittämättä. Ymmärtämisvaikeuksia saattaa lisätä myös 

isännimen erilainen kirjoitusasu miesten ja naisten välillä. 

Isännimiä muodostetaan liittämällä henkilön isän nimeen suffikseja -ovitš, -evitš, ja -

itš jos kyseessä on mies, esimerkiksi Leonidovitš (nimestä Leonid), Andrejevitš 

(nimestä Andrei) ja -ovna, -evna, -itšna tai -initšna jos puhutaan naisesta, esimerkiksi 

Leonidovna (nimestä Leonid), Andrejevna (nimestä Andrei) tai Nikititšna (nimestä 

Nikita) (Vehmas-Thesslund 2015: 130).  

Tässä tutkimuksessa venäläisiä nimiä translitteroidessani käytän kansallista 

translitterointikaavaa (standardi SFS 4900). Sen ansioista suomenkieliset lukijat 

pystyvät lausumaan translitteroidut nimet likimäärin oikein.  

Isännimien lisäksi myös venäläiset sukunimet voivat erota toisistaan maskuliini- ja 

feminiinimuodossa. Ulkomaalainen lukija ei välttämättä pysty yhdistämään näitä 

muotoja toisiinsa, eikä ymmärtämään, että kyseessä on esimerkiksi saman perheen 

jäsenet tai eri sukupuolta edustavat henkilöt. 
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Venäläisiä perinteisiä maskuliinimuotoisia sukunimiä muodostetaan -ov, -ev, -in -

päätteiden avulla, esimerkiksi Ivanov, Andrejev, Jesenin. Sukunimien 

feminiinmuotoja muodostetaan käyttämällä päätteitä -ova, -eva, -ina, esimerkiksi 

Ivanova, Andrejeva, Jesenina.  

4.2.2 Venäjän diminutiivi 

Sukunimien maskuliini- ja feminiinimuotojen sekä isännimien lisäksi yhtenä 

venäläisten nimien tunnistamista ja ymmärtämistä vaikeuttavana asiana voidaan pitää 

diminutiivia, jota venäjässä käytetään paljon. Tieteen termipankin mukaan 

diminutiivi on ”morfologinen muoto, yleensä johdin tai substantiivijohdos, joka 

ilmaisee kantasanaansa pienempää kokoa tai määrää” (TTP s. v. diminutiivi). 

Diminutiivin ansiosta samaa henkilöä voidaan kutsua monella eri tavalla. Jos 

alkuperäiset nimivariaatiot säilytetään tulotekstissä, lukija ei välttämättä pysy 

mukana, eikä pysty ymmärtämään, puhutaanko samasta henkilöstä vai jostakin 

toisesta. Diminutiivimuotoihin kytketty lisäinformaatio, joka kuvastaa hahmojen 

välisiä suhteita tai henkilöiden eri näkökulmia samaan henkilöön, jää silloin myös 

välittämättä. (Vehmas-Thesslund 2015: 150; Bassnett 1995: 133.) 

Diminutiivit voi jakaa kahteen ryhmään: ensimmäisen ja toisen asteen 

diminutiiveihin. Ensimmäisen asteen diminutiivit kantavat yleensä neutraalia sävyä, 

esimerkiksi Saša (Aleksandra), Tanja (Tatjana). Niitä voi muodostaa esimerkiksi 

poistamalla osan etunimeä tai liittämällä etunimeen tai sen osaan affikseja, 

esimerkiksi Rita (Margarita), Valja (Valentina), Kostja (Konstantin). (Vehmas-

Thesslund 2015: 132.) 

Toisen asteen diminutiivit muodostetaan lisäämällä johtimia ensimmäisen asteen 

diminutiiveihin. Esimerkiksi etunimen Svetlana ensimmäisen asteen diminutiivi on 

Sveta, ja toisen asteen diminutiivi on Svetotška (myös Svetik, Svetuša, Svetunja, 

Svetonka). Muotovaihtoehtoja voi olla todella paljon. Toisen asteen diminutiivit 

ovat emotionaalisesti värittyneitä. Yleensä ne ovat positiivisia hellittelynimiä, 

mutta pejoratiivisesti eli halventavasti latautuneitakin toisen asteen diminutiiveja 

löytyy. Niitä ovat k-suffiksin avulla muodostuneet diminutiivit, esimerkiksi Svetka 

(Svetlana) ja Saška (Aleksandra). (Vehmas-Thesslund 2015: 132; Medvedeva 

2013: 489.)  
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Historiallisesti diminutiivin pejoratiivinen merkitys liittyy siihen, että vallassäädyn 

edustajilla oli tapana käyttää tätä muotoa puhutellessaan alempaan luokkaan 

kuuluvia ihmisiä heitä väheksyäkseen (Medvedeva 2013: 489). Usein alemman 

luokan ihmisistä käytettiin vain epävirallisia lisänimiä, minkä seurauksena heidän 

ristimänimensä saattoivat unohtua kokonaan (Vorontsova 2014: 3).  

4.3 Venäläisten nimien kääntämisessä käytettyjä käännösratkaisuja ja 

strategioita 

Venäläisten nimien kääntämisessä kääntäjät ovat perinteisesti turvautuneet 

vieraannuttavaan käännösstrategiaan eli translitterointiin. Kääntäjät voivat käyttää 

myös viitteitä. Ne antavat informaatiota lähtö- ja kohdekulttuurin eroista, mistä ei 

kuitenkaan ole kovin paljon hyötyä itse lukuprosessissa. Nykyään viitteiden 

katsotaan tekevän käännöksestä raskaan, minkä takia niitä ei juuri käytetä. 

(Vehmas-Thesslund 2015: 151.) 

Kääntäjät voivat vieraannuttavan strategian ohella käyttää myös kotouttavaa 

strategiaa. Tekstiä voidaan muokata tulokulttuuria lähemmäksi tekemällä poistoja 

tai korvauksia. Tulotekstistä voi esimerkiksi poistaa suomalaisille tuntemattomat 

nimimuodot, isännimet tai ainakin vähentää etunimikirjoa, tai kääntäjät voivat 

korvata lähtökieliset nimet tulokielen nimillä. (Vehmas-Thesslund 2015: 151.) 
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5 ERISNIMIEN FUNKTIOIDEN JA KÄÄNNÖSRATKAISUJEN 

ANALYYSI 

5.1 Tutkimusmenetelmän kuvaus 

Tämä tutkimus on toteutettu vertailevaa tutkimusmetodia käyttäen. Aluksi keräsin 

aineiston poimimalla henkilönnimiä Nikolai Gogolin teoksesta Kuolleet sielut ja sen 

kolmesta suomennoksesta. Kokosin nimet Excel-taulukkoon ja järjestin ne niin, että 

alkuperäiset nimet ja niiden kolme suomennosta ovat rinnakkain. En ole ottanut 

tutkimusaineistoon mukaan lainanimiä, autenttisia eli ei-fiktiivisiä nimiä enkä 

pelkkää identifioivaa funktiota omaavia fiktiivisiä henkilönnimiä (nimityyppien 

luokittelusta ks. alaluku 3.2. ja nimifunktioista ks. alaluku 3.4.), sillä ne evät ole 

mielekkäitä tämän tutkimuksen näkökulmasta.  

Myöhemmässä vaiheessa jaoin nimet kolmeen eri ryhmään ja loin niille erilliset 

Excel-taulukot. Ensimmäinen ryhmä koostuu semanttista sisältöä omaavista 

sukunimistä. Toinen ryhmä muodostuu nimistä, joiden funktiot on luotu venäläisen 

nimistön kielellisten ominaisuuksien avulla. Tässä ryhmässä on kaksi alaryhmää: 

diminutiiviset nimet ja etunimi ja isännimi -rakenteet. Kolmanteen ryhmään kuuluvat 

epäviralliset lisänimet.  

Sen jälkeen tein käännösratkaisu- ja funktioanalyysin, joista laadin uudet Excel-

taulukot nimitaulukoiden viereen. Funktioanalyysia toteuttaessani arvioin jokaisen 

nimen kohdalla erikseen sen funktiot käyttämällä Ainialan, Saarelman ja Sjöblomin 

henkilönnimien funktioluokittelua (ks. alaluku 3.4.), minkä jälkeen vertailin 

alkuperäisen nimen ja sen käännösten funktioita keskenään. 

Käännösratkaisuanalyysissa selvitin jokaisen nimen käännösratkaisut käyttäen Jan 

Van Coillien luokittelua kirjallisuusnimien käännöskeinoista (ks. alaluku 3.5.). 

Myöhemmin näiden analyysien tulosten perustella tutkin käännösratkaisujen 

vaikutusta funktioiden välittymiseen vertailemalla samojen nimien eri 

käännöskeinojen vaikutusta kyseisten nimien funktioiden välittymiseen.  

Analyysin lopuksi ryhmittelin käytetyt käännöskeinot kotouttaviin ja 

vieraannuttaviin selvittääkseni, kumpi käännösstrategia välittää henkilönnimien 

funktiot paremmin. (ks. alaluku 3.6.) 
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5.2 Semanttisesti läpinäkyvät sukunimet 

Lähdeteoksessa on runsaasti sukunimiä, joista suurin osa on semanttisesti 

läpinäkyviä. Aineistooni olen poiminut vain sellaiset sukunimet, joilla on selkeä 

semanttinen sisältö. Jos samassa kohtaa tekstiä esiintyi useampi semanttisesti 

latautunut samaa funktiota välittävä sukunimi, otin aineistooni vain yhden niistä. 

Lopulliseen analyysiin valikoitui 30 sukunimeä.  

Semanttisesti läpinäkyvien sukunimien päätehtävänä tekstissä on kuvata hahmoa tai 

antaa hänestä jotakin lisäinformaatiota eli niillä on deskriptiivinen funktio. 

Semanttinen sisältö herättää lukijoissa assosiaatioita ja tunteita, jotka auttavat 

tulkitsemaan, onko kyseessä positiivinen vai negatiivinen hahmo. Tämän takia 

semanttisesti läpinäkyvillä sukunimillä on myös assosiatiivinen ja affektiivinen 

funktio, joten sukunimillä on iso rooli teoksen tunneilmaston luomisessa. Semanttista 

sisältöä omaavat sukunimet ja niiden suomennokset on koottu taulukkoon 1.   

Taulukko 1. Semanttisesti läpinäkyvät sukunimet ja niiden suomennokset 

 

Gogol 

1841 

S.Suomalainen 

1882 

Kalima & Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Манилов Manilow Manilov Manilov 

Ноздрев Nosdrew Nozdrev Nozdrev 

Коробочка Korobotshka  Korobotška Korobotška 

Бобров Bobrow Bobrov Bobrov 

Свиньин Swinjin Svinjin Sinjin 

Канапатьев Kanapatjew Kanapatjev Kanapatjev 

Харпакин Harpakin Harpakin Harpakin 

Трепакин Trepakin Trepakin Trepakin 

Плешаков Pleshakow Plešakov Plešakov 

Блохин Blohin Blohin Kirppunov 

Почитаев Potshitaew Potšitajev Arvonov 

Мыльной Milnoit Mylinoj Saippuanov 

Черпаков Tsherpakow Tšeprakov Selkämenov 

Собакевич Sobakewitsh Sobakevitš Sobakevitš 

Храповицкий  - Hrapovizki Kuorsanov 

Кувшинников Kuvshinnikov Kuvšinnikov Ruukkunov 

Поцелуев Potselujew Potselujev Pusujev 

Пономарев Ponomarew Ponomarjev Lukkarinov 

Хвостырев Hvostirew Hvostyrjev Pyrstöjev 

Плюшкин Pljushkin Pljuškin Pljuškin 

Милушкин Milushkin Miluškin Armanski 

Телятников Teljatnikow  Teljatnikov Vasikkanov 

Карякин Korpela - Itsepäinen 

Волокита Kiertäväinen - Häntäheikki 

Беспечный Bespetshni Bespešni Huoleton 

Перекроев - - Leikkaanov  

Победоносный Pobedonosni Pobedonosni Voittonovski 

Дробяжкин  Drobjashkin Drobjažkin  Drobjažkin 

Копейкин Kopeikin  Kopeikin Kopeikin 

Воробей Varpunen Varpunen Varpunen 
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Taulukosta ilmenee, että kääntäjät ovat käyttäneet erilaisia käännösratkaisuja. Niiden 

tarkempi jaottelu käy ilmi taulukosta 2. 

Taulukko 2. Semanttisesti läpinäkyvien sukunimien käännösratkaisut 

 

Gogol 

1841 

S.Suomalainen 

1882 

Kalima & Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Манилов Laina Laina Laina 

Ноздрев Laina Laina Laina 

Коробочка Laina Laina Laina 

Бобров Laina Laina Laina 

Свиньин Laina Laina Foneettinen muokkaus 

Канапатьев Laina Laina Laina 

Харпакин Laina Laina Laina 

Трепакин Laina Laina Laina 

Плешаков Laina Laina Laina 

Блохин Laina Laina Käännös 

Почитаев Laina Laina Käännös 

Мыльной Laina Laina Käännös 

Черпаков Laina Laina Korvaaminen 

Собакевич Laina Laina Laina 

Храповицкий Poisto Laina  Käännös 

Кувшинников Laina Laina Käännös 

Поцелуев Laina Laina Käännös 

Пономарев Laina Laina Käännös 

Хвостырев Laina Laina Käännös 

Плюшкин Laina Laina Laina 

Милушкин Laina Laina Käännös 

Телятников Laina Laina Käännös 

Карякин Korvaaminen Poisto Käännös 

Волокита  Korvaaminen Poisto Käännös 

Беспечный Laina Laina Käännös 

Перекроев Poisto Poisto Käännös 

Победоносный Laina Laina Käännös 

Дробяжкин  Laina Laina Laina 

Копейкин Laina Laina Laina 

Воробей Käännös Käännös Käännös 

 

Kuten edellä olevasta taulukosta ilmenee, kääntäjien yleisin ratkaisu on laina. 

Suomennoksessa vuodelta 1970 on kuitenkin käytetty myös melko runsaasti 

kääntämistä. Seuraavassa taulukossa nähdään kuinka käännösratkaisut ovat 

vaikuttaneet sukunimien funktioiden välittymiseen (Taulukko 3). 
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Taulukko 3. Sukunimien ja niiden suomennosten funktiot 

Taulukossa käytetyt lyhenteet: id. = identifioiva funktio; des. = deskriptiivinen 

funktio; as. = assosiatiivinen funktio; aff. = affektiivinen funktio; p. = poisto; m. = 

muutettu. 

 
Gogol 

1841 

Suomalainen 

1882 

Kalima & Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Манилов id.des.as.aff. id. id. id. 

Ноздрев id.des.as.aff. id. id. id. 

Коробочка id.des.as.aff. id. id. id. 

Бобров id.des.as.aff. id. id. id. 

Свиньин id.des.as.aff. id. id. id. 

Канапатьев id.des.as.aff. id. id. id. 

Харпакин id.des.as.aff. id. id. id. 

Трепакин id.des.as.aff. id. id. id. 

Плешаков id.des.as.aff. id. id. id. 

Блохин id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Почитаев id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Мыльной id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Черпаков id.des.as.aff. id. id. id. 

Собакевич id.des.as.aff. id. id. id. 

Храповицкий des.as.aff. p. -- des. as. aff. 

Кувшинников id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Поцелуев id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Пономарев id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Хвостырев id.des.as.aff. id. id. id., des.(m.), as. (m.), aff. 

(m.) Плюшкин id.des.as.aff. id. id. id. 

Милушкин id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Телятников id.des.as.aff. id. id. id.,des.(m.),as.(m.),aff.(m.) 

Карякин id.des.as.aff. id. p. id.des.as.aff. 

Волокита id.des.as.aff. id. des.(m.), aff. (m.) p. id.des.as.aff. 

Беспечный id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Перекроев id.des.as.aff. p. p. id.des.as.aff. 

Победоносный id.des.as.aff. id. id. id.des.as.aff. 

Дробяжкин id.des.as.aff. id. id. id. 

Копейкин id.des.as.aff. id. id. id. 

Воробей id.des.as.aff. id.des.as.aff. id.des.as.aff. id.des.as.aff. 

 

Taulukoista nähdään, että lainaaminen semanttisesti läpinäkyvien sukunimien 

tapauksessa on välittänyt vain identifioivan funktion. Esimerkiksi sukunimi Ноздрев 

on muodostettu sanasta ноздря eli sierain. Tämä viittaa nenään, josta lähdetekstin 

lukijoille tulee mieleen idiomit vetää nenästä ja työntää nenänsä muiden asioihin. 

Hahmoa kuvataankin huijariksi ja henkilöksi, joka usein puuttuu muiden asioihin eli 
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sukunimen semanttinen sisältö kuvaa kyseistä henkilöä. Sellaisenaan lainatun 

sukunimen semanttisen sisällön tuoma lisäinformaatio ei aukea kohdetekstin 

lukijoille, minkä takia sukunimi menettää assosiatiivisen, deskriptiivisen sekä 

affektiivisen funktionsa. Храповицкий-sukunimen kohdalla lainaaminen 

suomennoksessa vuodelta 1939 ei välittänyt mitään funktiota ja sukunimi jäi 

kokonaan ”tyhjäksi”, sillä kyseisellä sukunimellä ei ole identifioivaa funktiota 

tekstissä. 

Poiston käyttäminen on johtanut sekä sukunimen kaikkien funktioiden, että itse 

hahmon menettämiseen. Joissakin tapauksissa kääntäjät ovat kuitenkin säilyttäneet 

hahmon etunimen, jonka identifioiva funktio esti hahmon katoamisen. 

Храповицкий-sukunimen tapauksessa, jossa sukunimellä ei ole identifioivaa 

funktiota, suomennoksessa vuodelta 1882 tehty poisto on parempi ratkaisu kuin 

lainaaminen, sillä sukunimi, jolla ei ole mitään funktiota tekstissä, herättää lukijoissa 

hämmennystä. Tämän sukunimen kohdalla suomennoksessa vuodelta 1970 käytetty 

kääntäminen on kuitenkin paras käännösratkaisu, sillä se on välittänyt sukunimen 

kaikki alkuperäiset funktiot ja tekstikohdan suomennoksesta tuli sujuva. 

Kääntäminen käännösratkaisuna on lähes kaikkien käännettyjen sukunimien kohdalla 

säilyttänyt sukunimien kaikki alkuperäiset funktiot. Joidenkin käännettyjen 

sukunimien funktioiden sisällöt eli sukunimien herättämät assosiaatiot ja kuvailut 

ovat kuitenkin muuttuneet, mikä voi johtaa siihen, että lukijalle syntyy vääränlainen 

kuva hahmosta.  

Esimerkiksi sukunimi Хвостырев käännöksessä vuodelta 1970 on käännetty 

sukunimeksi Pyrstöjev. Se on semanttisesti oikein, mutta sukunimi Хвостырев tulee 

kantasanasta хвост, jolle on kaksi suomenkielistä vastinetta: pyrstö ja häntä. 

Teoksen kyseinen hahmo on tekemisissä hevosten kanssa, mihin hänen sukunimensä 

semanttisella sisällöllä todennäköisesti viitataankin. Suomennos Pyrstöjev herättää 

lukijoissa vääriä assosiaatioita, eikä tue hahmon yleiskuvaa.  

Sukunimi Телятников on samassa suomennoksessa vuodelta 1970 käännetty 

sukunimeksi Vasikkanov. Kyseessä on suora käännös ja semanttisesti sukunimet 

vastaavat toisiaan. Suomennos kuitenkin herättää kohdetekstin lukijoissa vasikointiin 
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viittaavia epätoivottuja konnotaatiota ja leimaa hahmon negatiiviseksi henkilöksi, 

vaikka alkutekstissä sukunimi on neutraali.  

Kääntäjät ovat jonkin verran käyttäneet myös korvaamista. Korvaamisen käyttö 

tarkoitti kuitenkin joko ainoastaan identifioivan funktion säilyttämistä tai kaikkien 

funktioiden säilyttämistä, mutta niiden sisällön muutosta.  

5.3 Funktioita välittävät rakenteet venäläisessä nimistössä 

Tarkastelen seuraavaksi henkilönnimiä, joiden funktiot ovat selvästi kytköksissä 

venäläisille nimille ominaisiin rakenteisiin. Aineiston keruun aikana tuli selväksi, 

että tämän ryhmän nimiä on kahdenlaisia. Siitä syystä tämä ryhmä jaettiin kahteen 

alaryhmään: diminutiivisiin nimiin sekä nimiin, joilla on etunimi ja isännimi -

rakenne (ks. alaluvut 4.2.1. ja 4.2.2.). 

5.3.1 Diminutiiviset nimet 

Lähes kaikki aineistossa esiintyvät diminutiiviset nimet olivat k-suffiksin avulla 

muodostuneita eli halventavasti latautuneita diminutiiveja (ks. alaluku 4.2.2.). Tämä 

tarkoittaa sitä, että nämä nimet viittaavat puhujaa alempaan luokkaan kuuluviin 

ihmisiin, mikä välittyy k-suffiksin avulla. Yksi nimi oli toisen asteen diminutiivi, 

joka oli positiivisesti latautunut hellittelynnimi. Seuraavassa taulukossa on esitetty 

kaikki diminutiivit ja niiden kolme suomennosta (Taulukko 4).  

Taulukko 4. Diminutiiviset nimet ja niiden suomennokset 

Gogol 

1841 

Samuli Suomalainen 

1882 

Kalima &Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Прошка  Proshka Proška Proška 

Петрушка Pekko Petruška Petruška 

Агашка Agata Agaška Agaška 

Павлушка Paavo Pavluška Pavluška 

Андрюшка Anttu Andrjuška Andrjuška 

Акулька Akuljka Akuljka Akulka 

Лизонька Lisinka Lisańka Lizanka 

 

Kuten taulukosta 4 nähdään, kääntäjät käyttivät erilaisia käännösratkaisuja. Niiden 

analyysin tulokset on koottu seuraavaan taulukkoon (Taulukko 5). 
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Taulukko 5. Diminutiivisten nimien käännösratkaisut 

Taulukossa käytetyt lyhenteet: l. = laina; k. = korvaaminen; mm. = morfologinen 

muokkaus; fm. = foneettinen muokkaus. 

Gogol 

1841 

S. Suomalainen 

1882 

Kalima & Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Прошка  l. l. l. 

Петрушка k. l. l. 

Агашка mm. (diminutiivin poisto) l. l. 

Павлушка k. l. l. 

Андрюшка k. l. l. 

Акулька l. l. l. 

Лизонька fm. fm. fm. 

Taulukosta 5 nähdään, että suomennoksissa vuosilta 1939 ja 1970 yleisin 

käännösratkaisu on laina. Vuoden 1882 suomennoksessa on muitakin ratkaisuja. 

Kaikilla käännösratkaisuilla on kuitenkin ollut vaikutusta henkilönnimien 

funktioihin.  

Teoksessa esiintyvät diminutiiviset nimet ovat emotionaalisesti latautuneita, mikä 

antaa niille affektiivisen funktion. K-suffiksi viittaa halventavaan kohteluun, mikä 

tässä tapauksessa tarkoittaa, että kyse on alempaan luokkaan kuuluvista ihmisistä eli 

palvelusväestä. Tämä antaa nimille myös sosiaalisen funktion. Sen lisäksi kaikilla 

nimillä on tarkoite eli tietty ihminen, johon viitataan kyseisellä nimellä. Toisin 

sanoen kaikilla analysoiduilla nimillä on myös identifioiva funktio. Henkilönnimien 

ja niiden suomennosten funktioiden analyysi nähdään seuraavassa taulukossa 

(Taulukko 6).  

Taulukko 6. Diminutiivisten nimien ja niiden suomennosten funktiot 

Taulukossa funktioista käytetyt lyhenteet: id. = identifioiva; sos. = sosiaalinen; aff. = 

affektiivinen. 

 
Gogol 

1841 

Suomalainen 

1882 

Kalima & Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

 Прошка  id., sos., aff.  id.  id.  id. 

 Петрушка  id., sos., aff.  id., sos., aff.  id.  id. 

 Агашка  id., sos., aff.  id., sos.  id.  id. 

 Павлушка  id., sos., aff.  id., sos., aff.  id.  id. 

 Андрюшка  id., sos., aff.  id., sos., aff.  id.  id. 

 Акулька  id., sos., aff.  id.  id.  id. 

 Лизонька  id., sos., aff.  id.  id.  id. 
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Analyysista nähdään, että suomentamisen jälkeen henkilönnimet ovat säilyttäneet 

lähes kaikissa tapauksissa vain identifioivan funktion. Syynä siihen voidaan pitää 

kääntäjien käännösratkaisuja. Lainan valinta käännöskeinoksi aiheutti nimien kahden 

funktion menettämisen ja säilytti vain identifioivan funktion. 

Ensimmäisen suomennoksen kääntäjä on kolmessa tapauksessa käyttänyt 

korvaamista ja löytänyt sellaiset alkuperäisiä nimiä vastaavien kohdekielisten nimien 

muodot, jotka herättävät kohdekulttuurin lukijassa samanlaisen tunnelman ja 

vaikutelman henkilöhahmoista kuin lähdekielen nimet, eli suomennos välittää kaikki 

kolme funktiota. Voi myös ajatella, että kääntäjä oli korvannut venäläisen 

palvelusväen nimet suomenkielisillä välittääkseen sosiaalisen funktion, sillä 1800-

luvulla Suomessa suomenkieliset nimet kuuluivat vain maalaisväestölle (Finlit 1).  

Yhdessä tapauksessa sama kääntäjä oli poistanut nimestä diminutiivin ja sijoittanut 

suomennokseen nimen alkuperäisessä muodossa. Vaikka diminutiivin poisto 

alkuperäistekstissä tarkoittaisikin affektiivisen funktion menettämistä, on se 

suomennoksessa ollut hyvä ratkaisu, sillä se on säilyttänyt nimen sosiaalisen 

funktion. Diminutiivittomassa muodossa nimi on kohdekielisille lukijoille tuttu ja 

todennäköisesti nimen yksinkertaisuuden takia lukija osaa yhdistää sen 

palvelusväkeen. 

5.3.2  Etunimi ja isännimi -rakenne 

Isännimien pääfunktioita ovat kohteliaisuuden välittäminen eli affektiivinen funktio, 

ja henkilön erottaminen toisesta samannimisestä henkilöstä eli yhdessä etunimen 

kanssa isännimellä on identifioiva funktio. Isännimi kertoo myös sukulaissuhteista 

perheen sisällä.  

Teoksen tapahtumat sijoittuvat Venäjän keisarikuntaan, jossa isännimet olivat 

käytössä vain ylemmän luokan ihmisillä. Palvelusväellä isännimiä ei ollut ollenkaan. 

(Academic 1.) Tästä syystä lähdeteoksen isännimillä on myös sosiaalinen funktio.  

Isännimien kääntäminen tuottaa paljon päänvaivaa kääntäjille, sillä isännimien 

funktioiden välittäminen kohdetekstiin on hyvin hankalaa. Kääntäessään etunimiä ja 

isännimiä kaikki kääntäjät ovat käyttäneet käännösstrategianaan lainaa. Seuraavassa 

taulukossa nähdään, miten se on vaikuttanut nimien funktioihin (Taulukko 7).  
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Taulukko 7. Etunimi ja isännimi -rakenteiden funktiot 

Taulukossa käytetyt lyhenteet: id. = identifioiva funktio; sos. = sosiaalinen funktio; 

aff. = affektiivinen funktio; suk.= sukulaisuussuhde. 

Gogol 
Gogol 

1841 

Suomalainen 

1882 

Kalima & 

Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Павел Иванович  id. sos. aff. id. id. id. 

Михаил Семёнович id. sos. aff. id. id. id. 

Настасья Петровна id. sos. aff. id. id. id. 

Феодулия Ивановна id. sos. aff. id. id. id. 

Иван Григорьевич id. sos. aff. id. id. id. 

Софрон Иванович  id. sos. aff. id. id. id. 

Аделаида 

Софроновна 

id. sos. aff.+suk. id. id. id. 

Федор Федорович  id. sos. aff. id. id. id. 

Фрол Васильевич id. sos. aff. id. id. id. 

Кифа Мокиевич id. sos. aff. id. id. id. 

Мокий Кифович  id. sos. aff.+suk. id. id. id. 

 

Taulukosta nähdään, että kääntäjien valitseman käännösratkaisun vaikutus on suuri, 

sillä käännöksissä nimet ovat säilyttäneet funktioistaan vain yhden, identifioivan. 

Sellaisinaan lainatut nimet ovat suomennoksissa menettäneet affektiivisen ja 

sosiaalisen funktionsa, jotka ovat tärkeässä asemassa teoksen tunnelman 

välittämisessä. 

Tämän lisäksi nimet lainatussa muodossa voivat kohdetekstin lukijoista vaikuttaa 

sukunimiltä ja aiheuttaa hämmennystä. Myös isännimien välittämä, joissakin 

tapauksissa teoksen narratiivin kannalta tärkeä sukulaisuussuhde on jäänyt 

välittämättä, minkä takia kohdetekstin lukijan voi olla vaikea pysyä kärryillä 

tapahtumista, ihmisistä ja ihmissuhteista.  

5.4 Epäviralliset lisänimet 

Epäviralliset lisänimet ovat kuvailevia nimiä, jotka ovat kautta aikojen kuuluneet 

alimman luokan ihmisille eli talonpojille. Epävirallisten lisänimien semanttinen 

sisältö herättää lukijoissa assosiaatioita ja tunteita. Tästä syystä epävirallisilla 

lisänimillä on sosiaalinen, assosiatiivinen ja affektiivinen funktio. Lisänimet ovat 

henkilökohtaisia. Ne kuvaavat jotakin tiettyä ihmistä ja erottavat hänet muista 

kuvaamalla itse ihmistä tai hänen elinkeinoaan, joten lisänimillä on myös identifioiva 
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ja deskriptiivinen funktio. Lisäksi teoksessa esiintyvät epäviralliset lisänimet ovat 

melko koomisia, joten voi ajatella, että niillä on myös humoristinen funktio. 

Funktioiden runsaudesta johtuen lisänimet ovat tärkeä osa tekstiä, mikä kääntäjien 

tulee ottaa huomioon tekstiä kääntäessään. 

Tähän analyysiin olen poiminut hahmojen epävirallisten lisänimien lisäksi heidän 

nimensä (jos hahmolla sellainen oli), jotta funktioista ja käännösratkaisuista olisi 

mahdollista saada tarkempi kuva.  

Seuraavissa taulukoissa on koottuna teoksen lisänimet ja niiden suomennokset 

(Taulukko 8) sekä käännösratkaisujen analyysi (Taulukko 9). 

Taulukko 8. Epäviralliset lisänimet ja niiden suomennokset 

Gogol 

1841 

Suomalainen 

1882 

Kalima & Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Григорий Доезжай-

не-доедешь 
Yrjö Hiljaan-Hyvä-Tulevi Grigorij Perillepääsemätön 

Grigori 
Perillepääsemätön 

Петр Савельев 

Неуважай-Корыто 

Pietari Savelinpoika 

Kaukana-Kaukalo 

Pietari Savelinpoika 

Kaukalonpilkka 

Pjotr Saveljev 

Kaukalon-Pilkka 

Коровий кирпич Lehmän Tiili Lehmäntiili Lehmänlanta-Tiili 

Колесо Иван Pyörä-Ivana Pyörä-Iivana Pyörä-Iivana 

 

Taulukko 9. Epävirallisten lisänimien käännösratkaisut 

Gogol 

1841 

Suomalainen 

1882 

Kalima & Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Григорий Доезжай-

не-доедешь 
Korvaaminen; korvaaminen Laina; korvaaminen 

Laina; 

korvaaminen 

Петр Савельев 

Неуважай-Корыто 

Korvaaminen; 

korvaaminen/käännös 

Korvaaminen; 

käännös/korvaaminen 

Laina; käännös/ 

korvaaminen 

–   Коровий кирпич –  Käännös –  Käännös –  Käännös+lisäys 

Колесо Иван Käännös; korvaaminen Käännös; korvaaminen 
Käännös; 

korvaaminen 

Kuten taulukoista ilmenee, käännettäessä lisänimiä lainaamista ei ole käytetty 

lainkaan. Sen sijaan etunimien kohdalla kahdessa uusimmassa käännöksessä 

lainaaminen oli jälleen kerran yleisin ratkaisu. 

Lisänimiä kääntäessään kääntäjät ovat käyttäneet käännösratkaisuna kääntämistä tai 

korvaamista. Seuraavassa taulukossa nähdään, miten se on vaikuttanut lisänimien 

funktioihin (Taulukko 10).  
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Taulukko 10. Epävirallisten lisänimien ja etunimien funktiot 

Taulukossa käytetyt lyhenteet: id. = identifioiva funktio; sos. = sosiaalinen funktio; as. = 

assosiatiivinen funktio; aff. = affektiivinen funktio; des. = deskriptiivinen funktio; hum. = 

humoristinen funktio; m. = muutettu; os. = osittain. 

Gogol 
Gogol 

1841 

Suomalainen 

1882 

Kalima & Konkka 

1939 

Konkka 

1970 

Григорий Доезжай-не-

доедешь 

id., sos., as., aff., 

des., hum. 

id., 

sos., as. (m.), aff. 

(m.), des. (m.), hum. 

id., as., aff., des., hum. id., as., aff., des., 

hum. 

Петр Савельев 

Неуважай-Корыто 

id., sos., as., aff., 

des., hum. 

id., sos., as. (os. m.), 

aff. (os. m.), des. 

(os. m.), hum. 

id., sos., as. (os. m.), 

aff. (os. m.), des. 

(os. m.), hum. 

id., sos., as. (os. m.), 

aff. (os. m.), des. 

(os. m.), hum. 

- Коровий кирпич sos., as., aff., des., 
hum. 

sos., as., aff., des., 
hum. 

sos., as., aff., des., 
hum. 

sos., as., aff., des., 
hum. 

Колесо Иван  id., sos., as., aff., 

des., hum. 

id., sos., as., aff., des., 

hum. 

id., sos., as., aff., des., 

hum. 

id., sos., as., aff., 

des., hum. 

Epäviralliset lisänimet ovat ainoa nimiryhmä, jossa lähes kaikissa tapauksissa 

kääntäjät ovat onnistuneet säilyttämään likimäärin kaikki alkuperäiset funktiot. 

Kahdessa uusimmassa suomennoksessa ensimmäisen lisänimen kohdalla käännökset 

ovat kuitenkin menettäneet sosiaalisen funktion, sillä suomennetut nimet näyttävät 

enemmän suku- kuin lisänimiltä.  

Joissakin tapauksissa epävirallisten lisänimien herättämät alkuperäiset assosiaatiot ja 

tunteet ovat suomennoksissa hieman muuttuneet, sillä kääntäjät käyttivät 

käännösratkaisunaan korvaamista. Tämä on kuitenkin positiivisesti vaikuttanut 

funktioiden säilyttämiseen. Esimerkiksi ensimmäisen lisänimen kohdalla vuoden 

1882 suomennoksen kääntäjä oli korvannut lisänimen säilyttäen kuitenkin lisänimen 

muodon, mikä vaikutti suomennoksen herättämiin assosiaatioihin ja tunteisiin sekä 

hahmon kuvailuun, mutta säilytti suomennetun epävirallisen lisänimen sosiaalisen 

funktion.  

5.5 Yhteenveto käännösratkaisuista ja niiden välittämistä funktioista 

Lainaaminen sellaisenaan välittää pelkästään identifioivan funktion. Venäläisten 

etunimi ja isännimi -rakenteiden tapauksessa affektiivisen ja sosiaalisen funktion voi 

välittää suomeen esimerkiksi käyttämällä sanaa ”herra” tai ”rouva” ja hahmon 

sukunimeä. 

Lainaaminen ja sitä seuraavat selitykset tai lisäykset voivat sen sijaan lisätä 

suomennoksiin välityvien funktioiden määrää. Esimerkiksi sosiaalisen funktion 
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kohdalla lainaaminen lisäyksen kanssa voi olla hyvä ratkaisu, kun kyse on 

palvelusväestä, esimerkiksi emäntäpiika Agaška.  

Foneettisilla muokkauksilla ei ole merkitystä funktioiden välittymisen kannalta, sen 

sijaan morfologinen muokkaus voi joissakin tapauksissa olla hyödyllinen 

käännösratkaisu.  

Korvaamisesta tässä analyysissa esiintyi kolme vaihtoehtoa: korvaaminen vastaavalla 

kohdekulttuurin nimellä, korvaaminen toisella semanttista sisältöä omaavalla nimellä 

ja korvaaminen jollakin toisella kohdekielisellä nimellä. Henkilönnimien 

alkuperäisten funktioiden välittämisen ja alkuperäistekstille uskollisuuden kannalta 

nimen korvaaminen vastaavalla kohdekulttuurin nimellä osoittautui parhaaksi 

korvaamisratkaisuksi. Nimen korvaamisella jollakin toisella kohdekielisellä nimellä 

ei ole juurikaan merkitystä funktioiden välittämisen näkökulmasta, sillä se säilyttää 

vain identifioivan funktion. Korvaaminen toisella semanttista sisältöä omaavalla 

nimellä on hyvä ratkaisu nimien funktioiden välittämisen kannalta, sillä kyseisen 

käännöskeinon avulla voi säilyttää kaikki funktiot. Korvaaminen toisella semanttista 

sisältöä omaavalla nimellä kuitenkin vaikuttaa funktioiden sisältöön eli nimien 

herättämät assosiaatiot ja konnotaatiot muuttuvat ja jokaisessa tapauksessa on 

pohdittava erikseen muutosten vaikutusta kyseiseen hahmoon, muihin hahmoihin ja 

koko tarinaan.  

Poisto voi olla oiva ratkaisu, jos henkilönnimen välittäminen tekstiin osoittautuu 

jostakin syystä hyvin hankalaksi. Pitää kuitenkin muistaa, että kyseinen 

käännösratkaisu poistaa nimen kaikki funktiot eli pyyhkii hahmon kokonaan pois. 

Hahmon katoamisen estämiseksi voi päänvaivaa tuottavan nimen korvata hahmon 

etunimellä tai sukunimellä, jolloin ainakin nimen identifioiva funktio säilyy. Poisto 

voi olla myös hyvä ratkaisu tekstin sujuvuuden kannalta, kun nimeltä puuttuu 

identifioiva funktio ja sen muiden funktioiden välittäminen on syystä tai toisesta 

vaikeaa.  

Kaikkien nimiryhmien analyysin tulosten perusteella kääntäminen on paras 

käännösratkaisu funktioiden välittämiseksi kohdetekstiin. Lähtö- ja tulokulttuurin 

konnotaatioiden erot ovat kuitenkin mahdollisia. Se kannattaa ottaa huomioon nimiä 

käännettäessä, sillä väärä konnotaatio voi väärentää hahmon alkuperäistä kuvaa tai 
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muuttaa sen kokonaan. Monimerkityksisten nimien tapauksessa on tärkeä valita 

oikea merkitys. Väärä käännös ei tue hahmon alkuperäistä kuvaa. Se voi myös antaa 

väärää lisäinformaatiota, joka on ristiriidassa hahmon tai jopa koko teoksen kanssa.  

5.6 Kotouttavien ja vieraannuttavien käännösratkaisujen analyysin 

tulokset 

Olen alaluvussa 3.6.1. esittänyt kotouttavien ja vieraannuttavien käännösratkaisujen 

luokittelun, jonka mukaan korvaamisen ja muokkauksen kaikki muodot, poisto sekä 

kääntäminen kuuluvat kotouttaviin käännösratkaisuihin, ja lainaaminen sekä 

lainaaminen selitysten kanssa ovat vieraannuttavia käännösratkaisuja. Kaikkien 

kääntäjien käyttämät käännösratkaisut löytyvät käännösstrategioiden mukaan 

luokiteltuina liitteen 1 taulukoista 11, 12, 13 ja 14. 

Semanttisesti läpinäkyvien sukunimien kohdalla Samuli Suomalaisen käännöksessä 

vuodelta 1882 sekä Jalo Kaliman ja Juhani Konkan suomennoksessa vuodelta 1939 

on käytetty lähes ainoastaan lainaamista, joka kuuluu esittämäni luokittelun 

perusteella vieraannuttaviin käännösratkaisuihin. Sen sijaan Juhani Konkan 

käännöksessä vuodelta 1970 on käytetty suurimmaksi osaksi kääntämistä, joka taas 

kuuluu kotouttaviin käännösratkaisuihin. Suomennoksessa vuodelta 1970 on tosiaan 

käytetty myös lainaamista, mutta kiinnostavasti vain ensimmäisissä kolmessa 

luvussa. Neljännen luvun alussa lainaamisen käännösstrategia yllättäen muuttui 

kääntämiseksi. Toisin sanoen tämän suomennoksen kohdalla semanttisesti 

läpinäkyviä sukunimiä kääntäessään Juhani Konkka käytti kolmessa ensimmäisessä 

luvussa vieraannuttavaa käännösstrategiaa ja neljännen luvun alussa käännösstrategia 

muuttui kotouttavaksi.  

 Diminutiivisten nimien kääntämisessä suomennoksissa vuosilta 1939 ja 1970 on 

yhtä tapausta lukuun ottamatta käytetty ainoastaan lainaamista, jonka olen luokitellut 

vieraannuttavaksi käännösstrategiaksi. Samuli Suomalaisen käännöksessä vuodelta 

1882 on sen sijaan käytetty suurimmaksi osaksi korvaamista ja muokkausta, jotka 

ovat kotouttavia käännösratkaisuja.  

Etunimi ja isännimi -rakenteellisten nimien kohdalla kaikki kääntäjät ovat 

turvautuneet lainaamiseen. Toisin sanoen, kaikissa kolmessa suomennoksessa tätä 

nimiryhmää käännettäessä on käytetty vieraannuttavaa käännösstrategiaa.  
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Epävirallisia lisänimiä kääntäessään kaikkien suomennosten kääntäjät ovat 

käyttäneet korvaamista ja kääntämistä. Tämä kertoo siitä, että lisänimien 

kääntämisessä kaikki kääntäjät ovat valinneet käännösstrategiakseen kotouttamisen.  

Kotouttaviksi ja vieraannutettaviksi luokiteltujen käännöskeinojen analyysistani (ks. 

Liite 1, Taulukot 11, 12, 13, 14) kävi ilmi, että kääntäessään etunimiä ja epävirallisia 

lisänimiä Samuli Suomalainen on käännöksessään vuodelta 1882 käyttänyt 

enimmäkseen kotouttavaa käännösstrategiaa. Samassa suomennoksessa etunimet ja 

epäviralliset lisänimet kantoivat myös eniten funktioita mukanaan. Sukunimien sekä 

etunimi ja isännimi -rakenteiden kohdalla kääntäjä on valinnut vieraannuttavan 

käännösstrategian. Näiden nimiryhmien funktioiden välittymistaso jäi hyvin 

matalaksi. (ks. analyysi funktioiden määristä Liite 1 Taulukko 16.) 

Käännöksessään vuodelta 1939 Jalo Kalima ja Juhani Konkka ovat käyttäneet 

kaikkien nimiryhmien kohdalla epävirallisia lisänimiä lukuun ottamatta 

vieraannuttavaa käännösstrategiaa. Tämän käännöksen välitettyjen funktioiden määrä 

kaikissa nimiryhmissä epävirallisia lisänimiä lukuun ottamatta osoittautui kaikkein 

vähäisimmäksi. Lisänimien kohdalla kääntäjät käyttivät kotouttamista ja välitettyjen 

funktioiden määrä säilyi lähes samana kuin alkutekstissä.   

Juhani Konkka on käännöksessään vuodelta 1970 kotouttanut epäviralliset lisänimet 

sekä suurimman osan semanttista sisältöä omaavista sukunimistä. Kääntäessään 

etunimi ja isännimi -rakenteita, diminutiivisia nimiä sekä suomennoksen kolmen 

ensimmäisen luvun sukunimiä kääntäjä käytti vieraannuttamista. Kotoutettujen 

sukunimien ja epävirallisten lisänimien funktioiden kirjo säilyi aika lailla samana 

kuin lähtötekstissä. Vieraannutettujen sukunimien, etunimi ja isännimi -rakenteiden 

sekä diminutiivisten nimien välittämien funktioiden määrä jäi puolestaan hyvin 

pieneksi.  

Olen liitteen 1 taulukkoon 15 koonnut käännösten välittämät funktiot, joita 

alkuperäisnimillä on yhteensä 204. Analyysista selvisi, että koko aineiston osalta 

eniten funktioita välitti suomennos vuodelta 1970. Siihen on välitetty 124 funktiota, 

mikä on 61 % alkuperäisten funktioiden määrästä. Samuli Suomalainen on 

käännökseensä vuodelta 1882 välittänyt 87 funktiota, mikä on 43 % alkuperäisten 

funktioiden määrästä. Kaikkien vähiten funktioita on analysoidun aineiston 
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perusteella välitetty suomennokseen vuodelta 1939: 76 funktiota, mikä on 37 % 

alkuperäisten funktioiden määrästä.  

Liitteen 1 taulukosta 16 nähdään kääntäjien käyttämien käännösstrategioiden 

prosenttiosuudet. Taulukosta ilmenee, että kaikki kolme suomennosta on 

henkilönnimien osalta päästrategialtaan vieraannuttavia. Vieraannuttamisen ja 

kotouttamisen osuudet kuitenkin vaihtelevat. 61 % funktioista välittävä suomennos 

vuodelta 1970 on päästrategialtaan vieraannuttava (sen osuus on 54 %), mutta 

kotouttamisen prosentti siinä on myös korkea (48 %). Kahdessa vanhemmassa 

suomennoksessa kotouttamisen osuus on huomattavasti pienempi: 20 % 

käännöksessä vuodelta 1939 ja 30 % suomennoksessa vuodelta 1882. Näiden 

käännösten funktioiden välitysmäärä jää myös pieneksi.  

5.7 Kotouttamisen ja vieraannuttamisen vaikutus funktioihin 

Vieraannuttavien ja kotouttavien käännöskeinojen osuudet vaihtelivat sekä kaikissa 

analysoitavissa nimiryhmissä että koko aineistossa. Sama tapahtui funktioiden 

kohdalla eli välitettyjen funktioiden määrät vaihtelivat.  

Kotouttavien ja vieraannuttavien käännösratkaisujen sekä välitettyjen funktioiden 

määrien perusteella (ks. Liite 1 Taulukko 11, 12, 13, 14, 15) kuitenkin selvisi, että 

välitettyjen funktioiden lukumäärä on kytköksissä kotouttavien käännösratkaisujen 

määrään. Toisin sanoen, nimiryhmissä, joiden kotouttamisprosentti oli korkeampi, 

oli välitettyjen funktioiden määräkin huomattavasti isompi.  

Käännöksissä käytettyjen kotouttavien ja vieraannuttavien käännöskeinojen 

analyysin tulosten perusteella (ks. Liite 1 Taulukko 16) kaikki kääntäjät ovat 

kääntäneet henkilönnimet enimmäkseen vieraannuttavien käännöskeinojen avulla. 

Tämä selittää sen, minkä takia välitettyjen funktioiden määrä on yleisesti ottaen 

jäänyt pieneksi. Käännöksessä vuodelta 1970 kotouttavien käännöskeinojen osuus on 

kuitenkin myös melko hyvä (46 %), minkä ansioista välitettyjen funktioiden määrä 

verrattuna muihin käännöksiin on korkea (61 %) (ks. Liite 1 Taulukko 15). 
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6 PÄÄTELMÄT  

Henkilönnimet ovat tärkeässä asemassa kaunokirjallisen teoksen tunnelman 

luomisessa. Kirjailijat käyttävät paljon aikaa hahmojensa nimeämiseen, sillä usein 

nimi täydentää hahmon kuvaa, antaa hänestä lisäinformaatiota tai paljastaa jonkin 

seikan itse teoksesta. Nimillä on usein muitakin tärkeitä tehtäviä eli funktioita. 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella Nikolai Gogolin Kuolleet sielut -

romaanissa esiintyvien henkilönnimien funktioita ja niiden välittämistä käännöksiin 

sekä käännösratkaisuja, joiden avulla välittäminen on toteutettu. 

Hypoteesinani oli, että suurin osa nimistä on vain translitteroitu eli lainattu, minkä 

takia käännetyt teokset menettävät paljon tärkeää lisäinformaatiota eivätkä aukea 

samalla tavalla kuin lähdeteksti. Oletuksena oli myös, että suomennosten 

henkilönnimiltä puuttuu osa funktioista, minkä takia käännökset eivät välitä 

esimerkiksi tunnetiloja ja muita tärkeitä elementtejä.   

Tutkimukseni tulokset yleisesti ottaen vahvistavat hypoteesini, mutta kuitenkin vain 

osittain. Henkilönnimien osalta suomennokset eivät välitä kaikkia funktioita ja 

käännösten lukijat menettävät jotakin tärkeää lisäinformaatiota eikä teoksen 

tunnelma aina välity samalla tavalla kuin lähdetekstissä, mutta joissakin 

käännöksissä joidenkin nimiryhmien kohdalla välitettyjen funktioiden määrä on 

kuitenkin korkea.  

Mielenkiintoista oli myös huomata, että eri käännösten välittämien funktioiden 

määrä vaihteli nimiryhmien välillä. Esimerkiksi semanttisesti latautuneiden 

sukunimien osalta eniten funktioita oli välitetty Juhani Konkan suomennoksessa 

vuodelta 1970, ja deminutiivinimien tapauksessa eniten funktioita oli Samuli 

Suomalaisen tekemä suomennos vuodelta 1882.  

Semanttista sisältöä omaavien sukunimien kohdalla kahden vanhemman 

suomennoksen osalta hypoteesini piti paikkansa, sillä vain yhden sukunimen kaikki 

funktiot olivat välittyneet käännöksiin. Muut sukunimet olivat säilyttäneet pelkästään 

identifioivan funktion. Suomennoksessa vuodelta 1939 oli tehty myös paljon 

poistoja, mikä johti jopa poistettujen sukunimien identifioivan funktion 

menettämiseen eli koko hahmon katoamiseen. Uusimmassa suomennoksessa 
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vuodelta 1970 oli sen sijaan säilynyt suurin osa sukunimien alkuperäisistä 

funktioista.   

 Epävirallisten lisänimien ryhmä oli funktioiltaan kaikkein rikkain, sillä jokaisessa 

suomennoksessa oli onnistuttu säilyttämään lähestulkoon kaikki alkuperäiset 

funktiot. Syynä siihen todennäköisesti on se, että lisänimet ovat muodoltaan 

vapaampia kuin erisnimet ja niiden kääntäminen tai korvaaminen ilman suurta 

informaation menetystä onnistuu helpommin. Joidenkin nimien funktioiden 

herättämät assosiaatiot ja tunteet olivat kuitenkin muuttuneet kääntämisprosessin 

kautta. Voi kuitenkin ajatella, että yksittäisten nimien kohdalla pienet poikkeamat 

alkuperäisistä merkityksistä nimien funktioiden säilyttämiseksi eivät välttämättä ole 

haitaksi, jos nimien funktiot eivät ole kytköksissä isompiin kokonaisuuksiin tekstissä 

eivätkä muihin hahmoihin. 

Analyysista kävi myös ilmi, että henkilönnimet, joiden funktiot välittyvät 

venäläiselle nimistölle ominaisten rakenteiden avulla, olivat tuottaneet kääntäjille 

eniten haasteita. Lähes kaikki etunimi ja isännimi -rakenteiden alkuperäiset funktiot 

jäivät välittämättä suomennoksiin. Toisin sanoen, kaikista suomennoksista puuttuvat 

tämän nimiryhmän kohdalla sosiaalinen ja affektiivinen funktio, mikä vaikuttaa 

negatiivisesti teoksen tunnetilojen välittymiseen. Joidenkin nimien tapauksessa 

isännimien kantamalla sukulaisuussuhteella oli merkitystä teoksen juonen seurannan 

kannalta. Sukulaisuussuhde jäi kuitenkin myös välittämättä, sillä sellaisenaan lainatut 

isännimet eivät välitä sitä kohdekielen lukijoille. Tämän nimiryhmän kohdalla 

suomennoksiin välittyi vain identifioiva funktio. Diminutiivisten nimien tilanne oli 

hieman parempi. Samuli Suomalainen on onnistunut sisällyttämään omaan 

käännökseensä vuodelta 1882 suurimman osan diminutiivisten nimien alkuperäisistä 

funktioista. Sen sijaan muiden suomennosten kääntäjät säilyttivät vain nimien 

identifioivan funktion.  

Voi myös ajatella, että ainakin osan henkilönnimien menetetyistä funktioista korvaa 

teoksen varsinainen teksti. Esimerkiksi sosiaalisen ja deskriptiivisen funktion 

kantama informaatio voi helposti välittyä lukijalle tekstissä esiintyvän kuvailun ja 

hahmon aseman maininnan kautta.  
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Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista kaikkien funktioiden kohdalla. Esimerkiksi 

nimien funktioita, joiden avulla välitetään tunnetiloja, herätetään assosiaatioita tai 

viihdytetään lukijoita, on lähes mahdoton välittää tekstin avulla. 

Analyysi myös osoitti, että käännösratkaisuilla oli todella iso merkitys funktioiden 

välittymisen kannalta, sillä kaikki kääntäjän tekemät käännösratkaisut vaikuttivat 

myös henkilönnimien funktioihin. Kääntäjän työ on monimutkainen prosessi ja 

kääntäjän ratkaisuihin vaikuttaa useampi eri tekijä.  

Alaluvussa 3.7. olen listannut mahdolliset syyt, jotka vaikuttavat kääntäjien 

strategiavalintaan. On kuitenkin mahdotonta sanoa varmasti, minkä syiden 

kokonaisuus on todellisuudessa vaikuttanut tässä tutkimuksessa käytettyjen 

suomennosten kääntäjien strategiavalintaan. Siitä voidaan kuitenkin tehdä arvio. 

Kaikki käännökset ovat syntyneet eri aikoina ja voi ajatella, että kahden uusimman 

suomennoksen kääntäjät ovat todennäköisesti pitäneet venäläistä kulttuuria jo 

enemmän tuttuna asiana kohdetekstin lukijoille kuin 1880-luvulla, ja päätyivät 

nimien osalta vieraannuttavaan käännösstrategiaan. Itse kieleen liittyvät asiat eivät 

kuitenkaan aukea ilman kielitaitoa, joten todennäköisesti siitä syystä uusimmassa 

käännöksessä vuodelta 1970 Juhani Konkka on päättänyt kääntää suurimman osan 

semanttisesti latautuneista sukunimistä säilyttäen kuitenkin venäläiselle sukunimelle 

tyypillisen muodon. Samuli Suomalainen on ilmeisesti halunnut tuoda käännöksen 

lähemmäksi kohdetekstin lukijoita, mutta samalla säilyttää venäläisen kulttuurin 

läsnäolon tekstissä, minkä takia sukunimet ja etunimi ja isännimi -rakenteet jäivät 

kääntämättä.  
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Liite 1: Taulukot 

Taulukot kotouttavien ja vieraannuttavien käännösratkaisujen määristä 

(Taulukot 11, 12, 13, 14) 

Taulukoissa käytetyt lyhenteet: k. = kotouttavat käännösratkaisut, v. = 

vieraannuttavat käännösratkaisut. 

Taulukko 11. Semanttisesti läpinäkyvät sukunimet  

Yhteensä 

30 

Suomalainen  

1882 

Konkka&Kalima  

1939 

Konkka 

1970 

k. 5 4 18 

v. 25 26 12 

 

Taulukko 12. Diminutiiviset nimet  

Yhteensä 

7 

Suomalainen 

1882 

Konkka&Kalima 

1939 

Konkka 

1970 

k. 5 1 1 

v. 2 6 6 

 

Taulukko 13. Etu- ja isännimi -rakenteet 

Yhteensä 

11 

Suomalainen 

1882 

Konkka&Kalima 

1939 

Konkka 

1970 

k. 0 0 0 

v. 11 11 11 

 

Taulukko 14. Epäviralliset lisänimet 

Yhteensä 

6 

Suomalainen 

1882 

Konkka&Kalima 

1939 

Konkka 

1970 

k. 6 6 6 

v. 0 0 0 
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Taulukko 15. Käännösten välitettyjen funktioiden kokonaismäärä 

Taulukossa käytetyt lyhenteet: s. = sukunimet, d. = diminutiiviset nimet, e.i. = 

etunimi ja isännimi -rakenteet, ep.l. = epäviralliset lisänimet, yh. = yhteensä.  

Gogol 

1841 

Suomalainen 
1882 

Konkka&Kalima  
1939 

Konkka  
1970 

s. (119) 33 29 77 

d. (21) 14 7 7 

e.i. (35) 11 11 11 

ep.l. (29) 29 28 28 

yh. (204) 87 (43 %) 76 (37 %) 124 (61 %) 

 

Taulukko 16. Kotouttavien ja vieraannuttavien käännösratkaisujen osuudet 

prosentteina 

Taulukoissa käytetyt lyhenteet: k. = kotouttavat käännöskeinot, v. = vieraannuttavat 

käännöskeinot. 

 Suomalainen 

1882 

Konkka&Kalima 

1939 

Konkka  

1970 

k. 30 % 21 % 46 % 

v. 70 % 79 % 54 % 
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Liite 2: Venäjänkielinen lyhennelmä 
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1. Введение 

Темой настоящей дипломной работы является анализ функций имен 

собственных героев поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» и способов их 

передачи при переводе на финский язык. Объектом данного исследования 

являются поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» и три ее перевода на финский 

язык 1882, 1939 и 1970 годов.  В работе анализируются «говорящие» фамилии, 

прозвища, диминутивные имена и имена с конструкцией «имя и отчество».  

Гипотеза состоит в том, что большая часть имен напрямую заимствована в 

переводы, вследствие чего переводы теряют значительную часть важной 

информации и не открываются читателям в такой же степени, как исходный 

текст. 

Данная работа состоит из шести глав. В начале работы приводятся общие 

сведения об ономастике, об именах собственных в литературе, об их функциях, 

их переводе и переводческих стратегиях. Далее рассматриваются особенности 

русских имен и различия между русской и финской культурой общения. После 

этого мы анализируем функции имен собственных, разделив их на четыре 

группы, и рассматриваем переводческие решения, принятые переводчиками. 

Далее мы рассматриваем влияние переводческой стратегии на передачу 

функций имен при переводе, предварительно разделив переводческие решения 

на решения, представляющие доместикацию, и решения, представляющие 

форенизацию. В завершении работы мы делаем выводы и подводим итоги.  

2. Имена и ономастика 

Ономастика довольно молодая наука. Она тесно связана с многими другими 

науками и изучает имена собственные. Ономастика разделяется на топонимику 

и антропонимику. Объектом исследования топонимики являются 

географические названия. Антропонимика же исследует имена людей. 

Имена бывают двух видов: имя нарицательное и имя собственное. Имя 

нарицательное называет целый класс предметов или явлений. Имя 

собственное, в свою очередь, называет предмет или явление, выделяя его из 

своего класса. Имя собственное может также нести в себе дополнительную 
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информацию о его носителе. Например, оно может рассказать какого пола 

носитель имени, где он родился и какой национальности. (Ainiala, Saarelma & 

Sjöblom 2008, 12.) 

2.1. Имена собственные в литературе и их перевод 

Имена в литературе также зачастую несут в себе дополнительную информацию 

о герое. Многие писатель используют этот прием и, таким образом, добавляют 

информацию в имена. Согласно Айниала, Саарелма и Щеблум (Ainiala, 

Saarelma & Sjöblom 2008: 34) имена в литературе можно разделить на 

фиктивные и аутентичные.  

Аутентичные имена указывают на людей и места, которые существуют в 

реальном мире. Фиктивные же имена называют места и людей, существующие 

только в воображении писателя и читателей. Другими словами, фиктивные 

имена – это имена людей и названия мест, придуманные писателем. (Ainiala, 

Saarelma & Sjöblom 2008: 335). 

Аутентичные имена людей в литературе как правило не переводят, так как они 

называют конкретного человека, существующего в реальном мире, то есть 

носят только назывную функцию. (Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 339). 

Фиктивные имена, которые возможны в реальном мире, тоже обычно не 

переводят. Однако возможные в реальном мире фиктивные имена, имеющие 

семантическое значение, и придуманные имена часто переводят, если значение 

имени важно с точки зрения интерпретации произведения. (Ainiala, Saarelma & 

Sjöblom 2008: 341–342). 

По мнению Бертиллс (Bertills 2003: 207–208) все же недостаточно просто 

передать семантическое значение имени, хотя в «говорящих именах» именно 

оно и играет важную роль. Переводчик должен принимать во внимание, 

помимо семантического значения имени, его функцию и влияние этой функции 

в тексте.  

2.2 Функции имен собственных в литературе 

Прозрачная семантика имен является простым способом добавить в текст 

дополнительную информацию, которая характеризует героя либо же дает 
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какую-либо информацию о произведении. Дополнительную информацию 

можно все же передать и другими способами. Например, форма имени 

(прозвище, официальная или уменьшительная форма имени) могут многое 

рассказать об отношениях говорящих. Имя может также указывать на период 

времени, к которому относится данное произведение. (Ainiala, Saarelma & 

Sjöblom 2008: 337–338.) 

Имена имеют в тексте различные функции. Айниала, Саарелма и Щеблум 

(Ainiala, Saarelma & Sjöblom 2008: 339) предлагают классификацию из 11 

функций. Релевантными по отношению к данному исследованию являются 

шесть из них: назывная, социальная, характерологическая, ассоциативная, 

аффективная и юмористическая функция. Практически все имена имеют 

назывную функцию, выполняя которую имя обозначает героя, выделяя его 

среди других. Имена, выполняющие социальную функцию, указывает за 

социальный класс, к которому относится носитель имени. Имена, наделенные 

характерологической функцией, характеризуют героя, подчеркивают какие-то 

свойства его личности. Ассоциативная функция имени вызывает у читателя те 

или иные ассоциации. С помощью аффективной функции автор вызывает у 

читателя эмоции, положительное или отрицательное отношение к герою. 

Задачей имен с юмористической функцией является забавлять читателя.  

2.3. Классификация переводческих решений 

Согласно Яну Ван Койлли (Van Coillie 2006: 125–129) можно выделить 

следующие переводческие решения, используемые при переводе имен: 

заимствование, замена, перевод, редактирование и опущение.   

При заимствовании имя фигурирует в текст перевода в исходном виде. При 

замене имя собственное заменяют нарицательным именем, соответствующим 

именем языка перевода, более известным именем исходного языка, именем с 

другим семантическим значением либо же другим именем языка перевода. При 

использовании перевода как переводческого решения, семантическое значение 

имени переводится. С помощью редактирования улучшают читаемость имени, 

а при использовании опущения имя из текста перевода опускают. 
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2.4. Переводческие стратегии  

Целью переводчика всегда является хороший перевод и для ее достижения 

переводчик должен выбрать подходящую переводческую стратегию. Самыми 

известными стратегиями являются доместикация и форенизация. (Leppihalme 

2007: 365.) При доместикации исходный текст адаптируется под нормы 

переводящего языка и принимающей культуры. Переводчик, использующий 

форенизацию, наоборот оставляет в тексте перевода элементы исходящей 

культуры и языка. (Tiittula 2007.)  

По мнению Ойттинен (Oittinen 2000: 279) форенизация и доместикация могут 

присутствовать в одном и том же тексте перевода. Подходящее решение об 

использовании этих стратегий переводчик должен искать для каждого 

переводимого текста отдельно. Лучшее решение – это найти золотую середину 

в их использовании. (Sahlan 2008: 191.)  

Переводческие решения можно также разделить на решения форенизации и 

решения доместикации. Пит Ван Пуке (Van Poucke 2012: 144–147) делит 

переводческие решения на сильно и слабо форенизирующие решения, а также 

сильно и слабо доместизирующие. На основании его классификации мы 

разделили переводческие решения, классифицированные Яном Ван Койлли 

(см.2.3.), на решения доместикации и форенизации, так как более подробная 

классификация, представленная Ван Пуке не является релевантной с точки 

зрения данного исследования. Согласно нашей классификации, перевод, 

опущение и все виды замены и редактирования относятся к доместикации, а 

заимствование является форенизирующим решением.  

3. Именная система русского языка 

Русские имена, в особенности отчества, уменьшительные имена и различные 

формы обращений, часто являются проблемой для иностранных читателей. 

Многие считают, что из-за большого разнообразия имен и их форм 

практически невозможно читать русскую классику и понимать кто есть кто. 

(Pesonen 2003, 94.) 
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В этом нет ничего удивительного. Русская именная система значительно 

отличается от именной системы Финляндии и других стран. В России 

используются отчества и различные виды диминутивных имен. Также 

различается система фамилий – у русских фамилий зачастую есть как мужская, 

так и женская форма.  

Диминутивные имена делятся на диминутивные имена первой и второй 

степени. Диминутивные имена первой степени по своей окраске нейтральные. 

Диминутивные же имена второй степени несут в себе эмоциональную окраску. 

Обычно имена этой группы положительные, уменьшительно-ласкательные, но 

могут также быть и с пейоративной окраской. (Vehmas-Thesslund 2015: 132.) 

Например, уменьшительные имена, образованные при помощи суффикса -к-, 

выражают презрение, пренебрежение и умаление достоинства именуемого. 

Исторически это связано с традицией использовать такие имена в обращении 

лица из привилегированного сословия к более низкому классу. (Медведева 

2013: 489.) 

3.1. Различия в этикете обращения между Россией и Финляндией 

В Финляндии обращения используются значительно реже чем в России. 

Например, полная форма имени в Финляндии используется только в 

официальных ситуациях. В России же полная форма имени (ФИО) и 

обращение на «вы» являются одним из главных способов выражения уважения. 

Обращение на «вы» в Финляндии – редкость. (Vehmas-Thesslund 2015: 126; Yli-

Vakkuri 1989: 45.)  

4. Материал и методы исследования 

Материалом данного исследования являются собственные имена героев романа 

Н. В. Гоголя «Мертвые души» и трех его переводов на финский язык. В 

материал исследования мы не использовали имена, имеющие только назывную 

функцию. Для анализа мы разделим имена на четыре группы: «говорящие» 

фамилии, прозвища, диминутивные имена и имена с конструкцией «имя и 

отчество». После этого мы произведем анализ функций имен в исходном тексте 

и его переводах. Далее проанализируем переводческие решения всех 

переводчиков и попытаемся выявить закономерности во влиянии 
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переводческих решений на сохранение в переводе изначальных функций имен. 

Затем мы проведем анализ использованных переводчиками стратегий и выявим 

какая стратегия передает больше функций имен при переводе. 

5. Анализ 

5.1. «Говорящие» фамилии 

Главной задачей фамилий с прозрачной семантикой является описание героя, 

либо же сообщение какой-либо дополнительной информации о нем. Таким 

образом «говорящие» фамилии выполняют характерологическую функцию. 

Помимо этого, они обладают ассоциативной, аффективной и назывной 

функцией.  

Анализ этой группы показал, что в переводах 1882 и 1939 годов самым 

распространенным переводческим решением является заимствование. 

Количество сохраненных функций в этих переводах оказалось довольно 

низким - 33/119 в переводе 1882 года и 29/119 в переводе 1939 года. В данных 

переводах почти все фамилии сохранили только назывную функцию.  В 

переводе 1970 года. самым используемым переводческим решением стал 

перевод имен. Это положительно отразилось на функциях, которых в переводе 

оказалось 77/119.  

5.2. Диминутивные имена 

Практически все уменьшительные имена, встречающиеся в тексте 

произведения, образованы с помощью суффикса -к-, имеют пейоративную 

окраску и принадлежат людям более низкого сословия, то есть прислуге.  

Таким образом имена этой группы имеют аффективную, социальную и 

назывную функцию.  

В переводах 1939 и 1970 годов для перевода данной группы имен было 

использовано только заимствование, что негативно повлияло на функции имен 

– в данных переводах была передана только назывная функция. В переводе 

1882 г. в большей степени были использованы замена и редактирование, что 
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положительно отразилось на функциях. В этом переводе было передано 14 

функций из 21, в то время как в двух других переводах – только по 7.  

5.3. Имя и отчество 

Конструкции «имя и отчество» в русском языке выражают уважение 

говорящего к собеседнику. Также эта конструкция, особенно во времена 

классового общества, подчеркивала статус человека, к которому обращались. 

Таким образом эта конструкция наделена аффективной, социальной и 

назывной функцией.  

При переводе этих конструкций во всех переводах было использовано 

заимствование, вследствие чего в переводах сохранилась только назывная 

функция.  

5.4. Прозвища 

Прозвища являются дополнительными именами, которые характеризуют 

своего носителя либо его род занятий. Зачастую они довольно комичные. 

Исторически они принадлежали людям низших сословий. Таким образом, 

прозвища выполняют характерологическую, ассоциативную, аффективную, 

социальную и юмористическую функцию.  

При переводе данной группы имен все переводчики использовали перевод и 

замену, что повлияло на то, что у всех переводчиков получилось сохранить 

практически все изначальные функции прозвищ. Формы прозвищ более 

свободные чем формы других анализируемых имен, возможно, поэтому 

переводить эту группу имен и сохранить изначальные функции переводчикам 

было проще. 

5.5. Анализ переводческих стратегий 

Мы провели общий анализ переводческих решений и стратегий касаемо 

каждого перевода и установили, что во всех переводах при переводе имен была 

использована форенизация. В переводе 1882 года её доля составила 70 %, в 

переводе 1939 года -– 79 %, в переводе 1970 года 54 %. В последнем переводе 

процент доместикации тоже довольно высок, что, по всей видимости, и 
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повлияло на высокий процент сохраненных функций – 61 %.  В двух других 

переводах процент сохранившихся функций составил 43 % и 37 % 

соответственно. Таким образом анализ показал, что чем меньше был процент 

доместикации в переводах, там меньше в переводе было изначальных функций 

имен, то есть стратегия доместикации передает функции имен лучше, чем 

форенизация.  

6. Выводы 

Результаты анализа подтверждают нашу гипотезу только частично. Переводы 

не передают всех функций личных имен, вследствие чего иностранные 

читатели действительно теряют часть важной информации, и атмосфера 

произведения не всегда передается, но в некоторых группах имен процент 

сохраненных функций все же довольно высокий. Так, например, в случае с 

прозвищами во всех переводах, с «говорящими» фамилиями в переводе 1970 г. 

и с диминутивными именами в переводе 1882 г. наша гипотеза не 

подтвердилась. 

Так же возможно, что часть функций имен все же компенсирует сам текст 

произведения. Например, информация, которую несут социальная и 

характерологическая функция, может передаться читателю с помощью 

описаний героя и упоминаний о его статусе. К сожалению, это возможно в 

отношении не всех функций. Так, например, функции имен, задачей которых 

является создать атмосферу сцены, вызвать ассоциации или позабавить 

читателя, практически невозможно передать только посредствам текста.  
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