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1. Johdanto 

 

Tarkastelen tässä tutkielmassa Freculfuksen historiateoksen syntaksia. Tutkimuksen 

kohteena oleva teos on laadittu 800-luvun alussa – työ on ilmeisesti saatu päätökseen 

829/830 jaa. – eli se sijoittuu välittömästi karolingisen reformin jälkeiseen aikaan. 

Kyseessä on laaja frankkien historiaa käsittelevä selonteko, jonka tekijä tunnetaan 

nimellä Freculphus Lexoviensis, Lisieux’n piispa Freculfus. Teos ei ole tähän mennessä 

suuremmin kiinnostanut akateemisia tutkijapiirejä: Historiantutkijat ovat totunnaisesti 

katsoneet, että Freculfuksen teos ei anna uutta tietoa vaan vain kierrättää jo aiemmin 

sanottua. Kielentutkijat ovat niin ikään sivuuttaneet Freculfuksen; mitään systemaattista 

tutkimusta en Freculfuksen kielestä tätä tutkielmaa valmistellessani löytänyt. Hiljattain 

edellytykset Freculfuksen tuotannon tutkimiseen ovat kuitenkin parantuneet 2000-luvulla 

ilmestyneen uuden edition myötä1. Tätä edeltävä editio ilmestyi Mignen Patrologia 

Latina -sarjassa 1800-luvun puolivälin tienoilla. Eräässä viimeaikaisessa julkaisussa2 

todetaan toiveikkaasti, että Freculfus on vihdoin viimein saamaisillaan 12-kirjaisesta 

historiateoksestaan ansaitsemansa arvonannon. 

Tarkoitukseni on tässä tutkielmassa kartoittaa Freculfuksen syntaksin ominaispiirteitä 

eri puolilta teosta valikoimistani tekstiotteista koostamani analyysiotoksen perusteella. 

Freculfuksen kielen tutkimista vaikeuttaa teoksen kompilaatioluonne – ajalle ominaiseen 

tapaan Freculfus lainaa hyvin vapaasti muita kirjoittajia lähteitään mainitsematta, ja 

valtaosa tekstiaineksesta onkin muualta poimittua3. Freculfuksen ”omaa kieltä” on näin 

ollen etsittävä teoksesta sieltä täältä, sillä se on ripoteltu muilta kirjoittajilta otetun tekstin 

lomaan. Tähän problematiikkaan palataan tutkielmassa aika ajoin. 

  Pintapuolisesti tarkasteltuna Freculfuksen teoksen teksti vaikuttaa varsin klassiselta. 

Tällä tarkoitan eritoten sitä, että nominien päätteet ja verbien taivutusmuodot ovat 

tekstissä valtaosaltaan korrekteja. Tästä huolimatta tekstin klassisen pinnan alta voidaan 

olettaa löytyvän elementtejä, jotka toimivat klassisesta normista poikkeavalla tavalla, ja 

 
1 Frechulfi Lexouiensis episcopi Opera omnia. Turnhout: Brepols, 2002. 
2 Noble 2009, 352. 
3 Teoksesta uuden edition laatinut Allen kuitenkin painottaa, että Freculfus ei vain mekaanisesti kopioi 

käyttämiään lähteitä vaan muokkaa ja yhdistelee niitä hyvin taitavasti omiin päämääriinsä. Ks. Allen 1994 

(väitöskirjan tiivistelmä, varsinainen väitöskirja ei ole ollut käytettävissä) ja 2002, 206. 
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analyysiluvuissa pyrin kiinnittämään niihin huomiota. Pelkkä Freculfuksen syntaksin 

klassiseen normiin suhteuttaminen ei kuitenkaan ole asianomaisessa kielen kehityksen 

vaiheessa kovinkaan mielekästä saati hedelmällistä; Freculfuksen kielen tutkimisen 

luontevampana kielentutkimuksellisena kiinnekohtana näenkin keskustelun karolingisen 

reformin vaikutuksesta kieleen ja mahdollisuuden suhteuttaa historiateoksen syntaktisia 

piirteitä karolingista kielireformia edeltävään historiankerrontaan ja tarkentaa kuvaa 

kielen muutoksesta – tässä suhteessa niin sanottu merovingiajan latina on klassisen ajan 

latinaa mielekkäämpi vertailukohta. Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella 

keskeiseksi aineistossa ”testattavaksi” hypoteesiksi muodostuu näin oletus karolingisen 

ilmaisun selkeydestä sitä edeltäneeseen kielenkäyttöön verrattuna – selkeys on käsitteenä 

eittämättä hämärämpi ja monitulkintaisempi lähtökohta analyysille kuin klassisen latinan 

normin suoma perinteinen vertailustandardi, mutta sen käyttö on uskoakseni tässä työssä 

välttämätöntä ja perusteltua. Palaan selkeyden käsitteen sisältöön tarkemmin johdannossa 

jäljempänä (ks. alaluvut 1.3 ja 1.4.). 

Tutkielmassa ratkaistava tutkimustehtävä voidaan näin ollen ilmaista yleisellä tasolla 

seuraavasti: tarkoituksena on muodostaa käsitys karolingisen ajan historiankirjoittajan 

Lisieux’n piispa Freculfuksen syntaksin ominaispiirteistä ja suhteuttaa tehtyjä havaintoja 

aikaisempaan, ennen muuta merovingiaikaiseen, historiankerronnan kieleen. Tutkielman 

ehdoton painopiste on tekstien empiirisessä tutkimuksessa. Tutkimusmenetelmänä on 

aineiston lähiluku4 ja otteiden tarkka syntaktinen analyysi, jossa huomioidaan myös 

kontekstuaalisia ja pragmaattisia sekä informaatiorakenteeseen liittyviä näkökohtia. 

Lähestymistapa tukeutuu ennen muuta perinteisen kieliopin tutkimuksen tarjoamaan 

viitekehykseen5 ja ottaa samalla huomioon olemassa olevan karolingista reformia ja sitä 

edeltävää latinaa käsittelevän tutkimuskirjallisuuden. 

Seuraavissa alaluvuissa taustoitetaan tutkimusaihetta, valotetaan sen ympärillä käytyä 

keskustelua ja täsmennetään ongelmanasettelua. Ensimmäisessä alaluvussa kerrotaan 

lyhyesti teoksen kirjoittajasta ja sen syntykontekstista. Toisessa alaluvussa kuvataan 

karolingista reformia ja erityisesti sen vaikutusta kieleen. Kolmannessa alaluvussa 

valotetaan sitä, miten olemassa olevassa tutkimuskirjallisuudessa on tähän mennessä 

 
4 Lähiluvulla viitataan mahdollisimman yksityiskohtaiseen ja intensiiviseen aineiston luentaan (engl. close 

reading), jonka avulla tekstistä voidaan etsiä temaattisia aineksia. Tekstiä luetaan useassa vaiheessa niin, 

että yksityiskohdista hahmottuu kokonaisuus ja kokonaismerkitys. (Ks. esim. Tieteen termipankki.) 
5 Viimeaikaisena esimerkkinä tällaisesta lähiluennasta ja perinteiseen kieliopin tutkimukseen perustuvasta 

viitekehyksestä voidaan mainita Galdin tutkimus Jordaneksen syntaksista (2013, metodologisista 

lähtökohdista erityisesti teoksen sivu 33). 
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arvioitu karolingisen reformin vaikutuksia nimenomaisesti syntaksiin. Neljännessä 

alaluvussa täsmennetään työn tutkimuskysymykset ja työn rakenne.  

 

1.1. Freculfus ja hänen teoksensa 

 

Tässä työssä keskitytään vain ja ainoastaan tekstiotteiden kielelliseen analysointiin, mutta 

koska Freculfus ja hänen tuotantonsa ovat oletettavasti varsin vähän tunnettuja, lienee 

perusteltua valottaa lyhyesti sekä kirjoittajan että hänen teoksensa historiallista taustaa. 

 Tiedot Freculfuksen elämänvaiheista ovat verraten hajanaisia. Kuitenkin jonkinlainen 

perusteltu käsitys hänen hahmostaan on kyetty satunnaisten mainintojen perusteella 

rakentamaan.6 Nimen perusteella hänen sukutaustansa on oletettu juontuvan nykyisen 

Keski- tai Etelä-Saksan alueelta. Hän on hyvin todennäköisesti kuulunut Fuldan luostarin 

intellektuaaliseen piiriin ja päässyt ilmeisesti Fuldan apottina vuosina 822–841 toimineen 

ja sittemmin Mainzin arkkipiispan virkaan nimitetyn Rabanus Mauruksen suojatiksi. On 

melko varmaa, että Freculfus oli Fuldan luostarissa munkkina heinäkuuhun 824 saakka7. 

Ensimmäinen luotettava maininta piispa Freculfuksesta löytyy kuitenkin vasta 

asiakirjoista, jotka koskevat vuoden 825 marraskuussa Pariisissa pidettyä 

piispainkokousta, johon Freculfus oli saapunut suoraan Roomasta, jossa hän oli ollut 

frankkien keisari Ludvig Hurskaan (814–840) lähettiläänä selvittämässä paavin kantaa 

tiettyihin ikonoklasmia koskeviin kysymyksiin. Freculfus näyttää kuuluneen Ludvig 

Hurskaan ja tämän Helisachar-nimisen kanslerin lähipiiriin; hän toimi Ludvigin 

lähettiläänä Roomassa aina keisarin kuolemaan saakka vuonna 840. Freculfus kuoli 

vuonna 850/852 Kaarle Kaljupään valtakaudella. 

 Meille säilyneet jäljet Freculfuksen elämästä ja henkilösuhteista antavat hyvän syyn 

olettaa, että hänen on täytynyt olla hyvin perillä karolingisen reformin kieli-ihanteista. 

Keskiajan kuuluisiin lähetystyön tekijöihin kuuluneen Pyhän Bonifatiuksen (672/675–

754) käskystä vuonna 744 perustettu Fuldan luostari – ja sen ympärille muodostunut laaja 

luostariverkosto – oli valtakunnallisesti tunnettu ja vauras. Pääluostari oli hengellisen, 

 
6 Allen käsittelee suppeasti Freculfuksen elämää ja lähteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä (2002, 11–18). 

Yleiskuvausta Freculfuksesta löytyy myös muun muassa seuraavista lähteistä: Innes & McKitterick 1994, 

212–213; Depreux 2004. 
7 Oletus on Allenin esittämä; luostarin kirjoissa mainitaan Frehholf-niminen munkki (2002, 11-14). 
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intellektuaalisen ja hallinnollisen toiminnan keskus, jonka jäseniksi pääsivät Fuldan 

lahjakkaimmat ja tunnetuimmat munkit8. Freculfukselle ilmeisen läheinen9 Rabanus 

Maurus oli Alkuinin entinen oppilas, jota on kutsuttu Alkuinin jälkeisen kauden 

vaikutusvaltaisimmaksi opettajaksi10. Uransa aikana hän kokosi Fuldaan yhden Euroopan 

kattavimmista käsikirjoituskokoelmista ja laati lukuisia teoksia11, muun muassa koosteen 

Priscianuksen kieliopista (Excerptio). Freculfuksen toinen suuri tukija Helisachar, josta 

Freculfus käyttää nimitystä praeceptor ja joka on ilmeisen päättäväisesti ohjannut 

Freculfusta historiankirjoituksen pariin12, oli poliittisen toimintansa ohella niin ikään 

tunnettu oppinut ja oppineisuuden edistäjä aikalaistensa keskuudessa13. 

  Freculfuksen mittava historiateos, joka kulkee sekä nimellä kronikka (Chronicon) että 

12-kirjainen historia (Historiae), on tyypiltään niin sanottu universaalihistoria. Teos 

jakautuu kahteen osaan. Niistä ensimmäinen alkaa maailman luomisesta ja päättyy 

Kristuksen syntymään. Helisacharin tilaaman työn tarkoituksena oli erottaa raamatullinen 

ja pakanallinen historia toisistaan ja kommentoida eksegeettisestä näkökulmasta tiettyjä 

Vanhan testamentin vaikeammin tulkittavia historiallisia tapahtumia. Toinen osa alkaa 

Kristuksen syntymästä ja päättyy Gregorius Suuren aikaan, jolloin barbaarit nousivat 

frankkien ja langobardien johdolla Rooman valtakunnan manttelinperijöiksi. Keisarinna 

Juditin tilaamaa toista osaa oli tarkoitus hyödyntää Kaarle Kaljupään kasvatuksessa. 

Nämä oppikirjamaiset teokset saavuttivat aikanaan ja myös myöhemmin keskiajalla 

suuren suosion ja niitä kopioitiin erittäin ahkerasti.14 

 Freculfuksen historiateosta voidaan muiden vastaavien teosten tapaan luonnehtia 

eräänlaiseksi kompilaatioksi, joka perustuu vahvasti jo aiemmin kirjoitetun varaan. 

Freculfus on varmasti ollut tietoinen aiemmasta frankkien historiaa käsittelevästä 

traditiosta (johon kuuluvat muun muassa Gregorius Toursilaisen 500-luvulla kirjoittama 

Historia Francorum, Fredegariuksen kronikka ja anonyymin tekijän 700-luvulta peräisin 

 
8 Allen 2002, 13. 
9 Allen 2002, 12, 20. 
10 Reynolds & Wilson 2013, 105. 
11 Elämäkertatiedot ks. esim. Encyclopaedia Britannica > Rabanus Maurus. 
12 Allen 2002, 15–16.  
13 Bischoff 2007, 112. Mainittakoon, että Allen toteaa ohimennen, että siitä huolimatta, että Helisacharin 

vaikutus Freculfukseen on ollut eittämättä suuri, Freculfuksen kielellinen ilmaisu vaikuttaa kuitenkin 

olevan vastakohta Helisacharin vaalimalle ilmaisun selkeydelle: ”Frechulf’s highly involved Latin style 

seems, conversely, the antithesis of the clarity achieved in Helisachar’s chancery” (2002, 15–16). Tämä 

näkemys on luonnollisesti käsillä olevan tutkielman lähtökohtien kannalta mitä mielenkiintoisin, mutta 

Allen ei kuitenkaan valitettavasti tarjoa arvionsa tueksi minkäänlaisia tarkempia perusteluja. 
14 Innes & McKitterick 1994, 212–213; Depreux 2004, 56. 
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oleva Liber historiae Francorum). Kronikkansa lähteinä Freculfus on editoija Allenin 

mukaan käyttänyt hyvin monia eri auktoreita, joista tässä mainittakoon esimerkkeinä 

Hieronymus, Boethius, Orosius ja Alkuin.15 Allen on kuitenkin työssään todennut, että 

Freculfus ei ole lähteidensä orja vaan varsin taitava eri lähteiden yhdistelijä, joka on 

määrätietoisesti toteuttanut omaa kokonaisnäkemystään.16  

 

1.2. Karolinginen reformi ja kieli 

 

Freculfus laati historiateoksensa karolingisen ajan tiheintä uudistusvaihetta seuranneella 

ajanjaksolla, joten hänen tuotantoaan ja kieltään on siten luonnollisesti tarkasteltava 

karolingista aikaa leimanneiden uudistuspyrkimysten viitekehyksessä. Kirjallisuudessa 

tästä ajasta on perinteisesti käytetty nimitystä karolinginen renessanssi, ja se voidaan 

yleisellä tasolla määritellä ”oppineisuuden elvyttämiseksi, johon yhdistyi pyrkimys 

uudistaa (’korjata’) sekä kirkon instituutioita että karolingisen vallan alla elävien 

kristittyjen kansojen elämäntapaa”17. Kristityn sielun reformatio ja renovatio riippuivat 

jumalallisesta armosta, mutta vallanpitäjien ja kirkonmiesten harjoittama correctio ja 

emendatio olivat välttämättömiä, jotta voitiin luoda jumalalliselle armolle suotuisat 

toimintaedellytykset, sillä yksilön tahtoon ei voinut luottaa. Auktoriteettiasemaa pitävien 

vastuu oli suuri: heidän viisaudestaan riippui heidän alamaistensa hyveellinen elämä.18  

Tutkimuskirjallisuudessa on sittemmin alettu entistä enemmän korostaa jatkuvuutta 

karolingisen ajan ja sitä edeltäneen ajan välillä ja sitä, että karolingiseen renessanssiin 

perinteisesti liitetty kristillisen reformaation idea ei suinkaan ollut karolingisen ajan 

keksintö vaan tällaisen kokonaisvaltaisen yhteiskuntaohjelman siemen on löydettävissä 

jo merovingikuninkailta. Karolingisen ajan erottaa edeltäjistään lähinnä se, että Kaarle 

Suuren aikana näitä ihanteita tavoiteltiin aiempia ajanjaksoja määrätietoisemmin ja siihen 

kohdennettiin aikaisempaa enemmän resursseja.19 Näistä syistä tästä intellektuaalisesta 

liikehdinnästä ja hallinnollisista pyrinnöistä käytetään tässä tutkielmassa ensi sijassa 

 
15 Keskeisistä lähteistä ks. Allen 2002, 199–219. 
16 Allen 1994, väitöskirjan tiivistelmä; 2002, 206. 
17 Brown 1994, 1. 
18 Ibid. Karolingisesta renessanssista on laadittu aikojen saatossa hyvin monia enemmän tai vähemmän 

kattavia selostuksia erilaisilla painotuksilla: ks. Brownin (1994) ohella myös esim. Curtius (1961), Contreni 

(1992), McKitterick (2008) ja Reynolds & Wilson (2013). 
19 Brown 1994, 1–4, 6, 10. 
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nimitystä ”karolinginen reformi”, jotta vältytään syyllistymästä siihen historiallisten 

kehityskulkujen vääristämiseen, jolle puhe ”uudestisyntymisestä” on omiaan altistamaan. 

 Kirjallisuudessa on perinteisesti painotettu sitä, että karolingisen ajan intellektuaalinen 

elämä merkitsi klassisen kulttuurin arvostuksen uutta kukoistusta. Kyseistä ajanjaksoa 

voidaan pitää hyvinkin kriittisenä vaiheena roomalaisen perinnön eteenpäin välittymisen 

kannalta.20 Onkin totta, että tällä aikakaudella tuotettiin runsaasti kirjoja, mikä auttoi 

pelastamaan myöhemmille polville merkittävän osan latinankielisestä kirjallisuudesta. 

Kaarle Suuren hovikirjastoon ja luostarikirjastoihin koottiin huomattavia valikoimia 

klassista kirjallisuutta. Karolingisena aikana laadittiin myös merkittävä määrä uusia 

teoksia, jotka osaltaan veivät klassista traditiota eteenpäin, muun muassa hagiografian, 

teologian, filosofian, retoriikan ja dialektiikan aloilla.21 Yhtenä erityisjuonteena tässä 

kirjallisessa toimeliaisuudessa oli niin ikään karolingisella ajalla innokkaasti harrastettu 

historiankirjoitus, jolla pyrittiin synnyttämään jatkuvuutta vallitsevan yhteiskunnan ja 

menneisyyden välille kristillisen kronologian puitteissa.22  

Olennaisinta aikakaudessa on kuitenkin tämän tutkielman kannalta se, että se synnytti 

koulujärjestelmän, jonka keskuudessa syntyi keskiajan latina sellaisena kuin me sen 

tunnemme23 – tämän ”kielipoliittisen agendan” toteuttajaksi valikoitui Alkuin, joka sai 

tehtäväkseen uudistaa pappien koulutuksen, laatia Raamatun auktorisoidun laitoksen ja 

kehittää standardoidut liturgiset tekstit hyvin tiiviissä aikataulussa.24 

Pippin Pienen valtakaudella alkanut ja sittemmin Kaarle Suuren ajalla kiihtynyt kirkon 

uudistaminen kytkeytyi kiinteästi koululaitoksen uudistamistarpeeseen ja latinan kielen 

osaamistason kohottamiseen. Kirkko kaipasi jo 700-luvun puolivälissä määrätietoista 

uudistamista, ja keskeisenä ongelmana oli pappien koulutuksen alennustila: kristillinen 

reformaatioajattelu asetti papistolle suuria odotuksia, mutta monet eivät näyttäneet enää 

edes ymmärtävän, mitä pappeus tarkoittaa25, ja latinan osaamattomuus tyrmistytti ajan 

oppineita26. Alkuinin kehittämää koulutusjärjestelmää ei ole aina pidetty kovinkaan 

 
20 Reynolds & Wilson 2013, 93. 
21 Karolingisen ajan oppineisuudesta esim. Brown 1994, 28–44; Reynolds & Wilson 2013, 96–107. 
22 Innes & McKitterick 1994. 
23 Wright 1982, 104; Verdo 2010, 86. 
24 Wright 2002, 125–129. 
25 Brown 1994, 11. 
26 Reynolds & Wilson 2013, 93. 
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kunnianhimoisena27, ja onkin varmasti aivan perusteltua korostaa, että kielen kannalta 

pappien koulutuksen ensisijainen tavoite oli opettaa papit ”puhumaan oikein” (recte 

loqui)28 – keskivertopapistolta ei niinkään edellytetty kirjoitustaitoa29. Sujuva ääneen 

lukeminen edellytti kuitenkin huomion kiinnittämistä enenevässä määrin myös tekstien 

luettavuuteen: tämä tarkoitti eritoten pilkutuksen kehittämistä ja tekstin alkuisten isojen 

alkukirjaimien käyttöä lukijan työn helpottamiseksi.30 Myös karolinginen minuskeli tuki 

osaltaan samoja tarkoitusperiä.31 Tällaisissa luettavuuteen vaikuttavissa muutoksissa on 

Auernheimerin mukaan nähtävissä ajalle ominainen laajempi pyrkimys kohti ideaalia, 

jota hän kuvaa käsitteellä perspicuitas, selkeys/kirkkaus (vastakohtana obscuritas).32 

 Näiden melko vaatimattomien yleisten koulutustavoitteiden ohella koulutusjärjestelmä 

tarjosi kuitenkin eväitä myös edistyneemmän tason opinnoille33, ja hovin piirissä oppineet 

ja runoilijat edistivät ahkerasti latinankielistä kulttuuria34. Alkuinin kieliohjelmalle oli 

ominaista vahva elitistisyys35: hänen sanotaan halveksineen kielitaidottomia ja pitäneen 

päätehtävänään kansankielen vastaista taistelua kaikessa kommunikaatiossa – hänestä 

kansankielen kirjoittaminen olisi ollut mahdoton ajatus, koska kyse oli latinan kielen 

korruptoituneesta muodosta. Yksinkertaistaen voidaan todeta, että Alkuinin johtaman 

reformin keskeisenä tavoitteena on ollut puhdistaa latinan kieli palaamalla kirjoitetussa 

kielessä pari vuosisataa aikaisempaan kielelliseen standardiin36. Tätä lausumaa on tosin 

tarkennettava siltä osin, että tämä tavoiteltu puhtaan latinan standardi ei kuitenkaan enää 

sellaisenaan vastaa klassisen latinan normia, sillä latinan kieli, kuten kaikki muutkin 

älyllisten pyrintöjen osa-alueet, oli tässä vaiheessa auttamattomasti alisteinen kristilliselle 

kulttuurille: kristillinen latina, ja erityisesti Vulgatan latina, on näin ollen nähtävä 

 
27 Reynolds & Wilson 2013, 94: ”There was nothing ambitious about the educational system which he 

transplanted to the continent and there refined: elementary and utilitarian, it aimed at literacy rather than 

literature, and the classical content, cut and dried, was entirely subsidiary to the Christian purpose.” 
28 Tähän ilmaisuun kiteytyy reformille keskeinen kieliopin määritelmä. Esimerkiksi Isidorus määrittelee 

grammatiikan seuraavasti: ”Grammatica est scientia recte loquendi, et origo et fundamentum liberalium 

litterarum. Haec in disciplinis post litteras communes inventa est, ut iam qui didicerant litteras per eam 

recte loquendi rationem sciant.” (Etymologiae I.v.i) 
29 Wright 1982, 113. 
30 Clackson & Horrocks 2007, 299. 
31 Wright 1982, 114. 
32 Auernheimer (2003, 123–127) pitää tätä – Ciceron retoriikasta juontuvaa – käsitettä peräti karolingisen 

reformin johtoperiaatteena. 
33 Irvine 1994, 316–325. 
34 Reynolds & Wilson 2013, 94–95. 
35 Banniard 1992, 335–347; Verdo 2010, 87. 
36 Clackson & Horrocks 2007, 299. 
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klassisen latinan lomaan limittyvänä uutena normina37. Kiistatonta on joka tapauksessa 

kuitenkin se, että kirjoitetulla sanalla oli karolingisen ajan yhteiskuntajärjestyksessä 

erityinen asema: voidaan puhua eräänlaisesta grammaattisen ajattelun yhteiskunnallisesta 

läpitunkevuudesta ja sen kytköksistä vallankäyttöön – oikea kielenkäyttö on kiinteä osa 

karolingisen ajan sosiaalisten suhteiden järjestelmää ja tapaa elää oikein.38 

 

1.3. Karolingisen ajan syntaksi? 

 

Karolinginen aika on kaiken kaikkiaan saanut tutkijoilta osakseen runsaasti huomiota. 

Yleisiä katsauksia ajanjaksosta on olemassa lukuisia. Seikkaperäisesti on selvitetty muun 

muassa kirjojen leviämistä oppineiden mukana luostareista toisiin, Alkuinin lähtökohtia 

anglosaksisen taustan omaavana opettajana ja hänen suhdettaan Kaarle Suureen tämän 

valtakauden eri aikoina, koulujen oppisisältöjä taikka oppineiden kirjeenvaihtoa kieleen 

liittyvistä kysymyksistä. Siksi onkin tietyssä mielessä yllättävää, että karolingisen ajan 

syntaksia ei ole oikeastaan juuri tutkittu. Mitä tulee merovingiajan ja karolingisen ajan 

latinan kielen tutkimukseen yleensä, näistä aiheista on kyllä laadittu lukuisia varsin 

seikkaperäisiä yleisesityksiä, joista on usein poimittavissa käyttökelpoisia syntaktisiakin 

yksittäishuomioita39, mutta minkäänlaista systemaattista kuvaa aikakauden syntaksista ei 

oikein ole näiden teosten perusteella muodostettavissa40.  

Usein oletuksena tuntuu olevan, että syntaksissa ei oikeastaan tapahtunut karolingisella 

ajalla mitään mainitsemisen arvoista: ”sosiofilologista” suuntausta edustavan Wrightin 

näkökulma41, jonka mukaan kaikki ajanjakson olennaiset muutokset ovat kiteytettävissä 

äänteelliselle tasolle, on toki äärimmäinen, mutta myös latinan historiallista syntaksia 

 
37 Sheerin 1996, 139: ”An awareness in the Middle Ages of the differences between Christian idiom and 

that of the pagan writers is to be observed in the repeated insistence – often recalling Gregory the Great’s 

famous dictum ’indignum vehementer existimo, ut verba caelestis oraculi restringam sub regulis Donati’ [-

-] – upon the exemption of biblical Latin from the usual rules of grammar.” 
38 Irvine 1994, esim. 307 (”The rule of law, the monastic rule, the rule of grammatica in ’correct’ writing 

and speaking and in the normative codes for exegesis are all parts of a system of social relations that 

constitute textual culture.”) tai 309 (”Right living, right discourse, and right meaning [--] are presented as 

interconnected manifestations of living by rule.”). 
39 Esim. Norberg 1968; uudempina yleisteoksina Mantello & Rigg (eds.) 1996 ja Sidwell 1995. Myös 

esimerkiksi Hofmann-Szantyrin syntaksia kartoittavasta klassikkoteoksesta (1965) on löydettävissä 

hyödyllisiä paralleeleja Freculfuksella tavattavien syntaktisten ilmiöiden suhteuttamiseen. 
40 Auernheimer on myös tehnyt samansuunsuuntaisia huomioita kirjallisuudessa esitettyjen syntaktisten 

havaintojen rajoittuneisuudesta ja systemaattisen tutkimuksen puutteesta (2003, 14). 
41 Wright 2002. 
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nimenomaisesti kartoittavissa teoksissa on toteamuksia, joissa annetaan ymmärtää, että 

karolingisen ajan syntaksin käsittely on sivuutettavissa nopeasti. Esimerkiksi Cuzzolin ja 

Haverling toteavat, että ”keskiajan latina syntyi karolingisessa renessanssissa” ja että – 

ainakin alkuvaiheessa – ”keskiajan syntaktiset rakenteet muistuttivat suuressa määrin 

myöhäislatinan rakenteita”42. Tällainen lavea yleisluonteinen toteamus vaikuttaa minusta 

kuitenkin sellaisenaan melko riittämättömältä, kun otetaan huomioon, miten kieli- ja 

tekstikeskeinen kulttuuri karolingisella ajalla vallitsi ja miten suurta huomiota kielen 

käyttöön kohdistui niin vallanpitäjien kuin oppineiden keskuudessa. 

Tässä yhteydessä on syytä mainita, että grammatiikan tutkimuksessa on luonnollisesti 

sivuttu karolingisen ajan syntaksia koskevia kysymyksiä. Aikakauden oppineet ovat 

olleet ilmeisen kiinnostuneita syntaktisista ongelmista, Priscianuksen kieliopista, 

dialektiikan ja grammatiikan yhteyksistä ja filosofisen aineksen hyödyntämisestä 

lingvistisissä analyyseissa43, mutta tällaiset ensi sijassa teoreettiset kirjoitukset eivät 

varsinaisesti anna mitään suoraan seurattavia ohjeita esimerkiksi Freculfuksen 

historiateoksen kaltaisen tekstin laadintaan. Kysymys siitä, miten syntaksi on 

karolingisella ajalla opittu, on jäänyt ylipäätään melko lailla avoimeksi. Ilmeisesti 

syntaksi on opittu pääosin opettelemalla tekstejä ulkoa ja jäljittelemällä niiden kieltä44. 

Tämä ei vielä kuitenkaan kerro mitään siitä, millaisiin konkreettisiin tuloksiin tällaisilla 

opeilla päästiin, millaista oppilaiden omissa kirjoituksissaan synnyttämä syntaksi oli ja 

olisiko havaittavissa mitään kaavoja, jotka antaisivat ymmärtää, että syntaksi olisi 

toiminut karolingisella ajalla jotenkin toisin kuin sitä edeltävillä ajanjaksoilla45. 

Esimerkkeinä yksittäisistä tutkimuksista, jotka jossain määrin paikkaavat vähäisen 

syntaksin tutkimuksen jättämää aukkoa ja sivuavat (ainakin hiukan) tämän tutkielman 

teemaa, voidaan mainita kaksi Michel Banniardin sosiolingvistisen tutkimussuuntauksen 

vaikutuspiirissä laadittua tutkimusta: Marieke Van Ackerin tutkimus Ut quique rustici et 

inlitterati hec audierint intellegant : hagiographie et communication verticale au temps 

 
42 Cuzzolin & Haverling 2009, 56. 
43 Esim. Law 1994; Luhtala 1993. 
44 Black 2001, 40–41. 
45 Toisaalta syntaksin muutoksen tarkastelua vaikeuttaa myös se, ettei myöskään karolingista reformia 

edeltäneestä syntaksista ole olemassa mitään kovin yhtenäistä kuvaa. Kuitenkin Freculfusta edeltäneiden 

historiankirjoittajien teoksista on laadittu yksittäisiä syntaktisia analyyseja, jotka tarjoavat ainakin 

jonkinlaisia vertailukohtia tutkielman havaintojen suhteuttamista varten, esim. Galdi 2013 (Jordaneksen 

Romana-historiateoksen syntaksista), Jäntti 1971 (pro gradu Fredegariuksesta), Taylor 1924 (analyysi 

teoksen Liber Historiae Francorum syntaksista). Sen sijaan Freculfuksen oman ajan historiateoksista ei 

käsitykseni mukaan ole laadittu syntaktisia analyyseja. 
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des Mérovingiens (VIIe-VIIIe siècles) vuodelta 2007 ja Rémy Verdon tutkielma La 

reconfiguration du latin mérovingien sous les Carolingiens vuodelta 2010.  Kolmantena 

esimerkkinä voidaan nostaa esiin Birgit Auernheimerin teos Die Sprachplanung der 

karolingischen Bildungsreform im Spiegel von Heiligenviten vuodelta 2003, jossa 

karolingisen reformin syntaksiin sovelletaan valenssiteoreettisia malleja.  

Näissä kaikissa kolmessa tutkimuksessa käsitteistö ja analyysikehikko ovat luonteeltaan 

sellaisia, että ne eivät – lähtökohtien läheisyydestä huolimatta – anna kovinkaan 

hedelmällisiä edellytyksiä havaintojen laajempaan hyödyntämiseen tässä tutkielmassa. 

Huomionarvoista näissä julkaisuissa on joka tapauksessa kuitenkin se, että niiden 

keskiössä on pyrkimys havainnoida latinan – ja nimenomaisesti myös sen syntaksin – 

muuttumista, kun siirrytään merovingiajan latinasta karolingisen ajan latinaan. Toinen 

mielenkiintoinen piirre on se, että niissä kaikissa käytetään jossain määrin hyväksi 

pyhimyselämäkerroista karolingisella ajalla laadittuja uusia versioita ja niiden suomaa 

mahdollisuutta eri aikojen versioissa käytettyjen syntaktisten rakenteiden keskinäiseen 

vertailuun.46 Auernheimerin teoksesta tekee lisäksi mielenkiintoisen se, että syntaktiseen 

analyysiin kytkeytyy ajatus karolingisen ilmaisun pyrkimyksestä tiettyyn selkeyteen, 

joskaan tätä teemaa ei nähdäkseni pidetä hänen analyysissaan kovin järjestelmällisesti 

esillä. Selkeys, josta Auernheimer käyttää sanaa perspicuitas, näkyy hänen mukaansa 

sekä karolingisella minuskelilla laaditussa koodeksissa (”Bereits bei der Blattgestaltung 

ist das Kriterium der Übersichtlichkeit und Klarheit zu sehen.”) että teksteissä ilmaistujen 

ajatusten kirkkaudessa ja sanankäytön yksiselitteisyydessä (”So wie die äuβere Form der 

Texte, soll auch die Sprache der Texte die Inhalte klar, durchschaubar und möglichst 

eindeutig  übermitteln.”, ”Perspicuitas wird erreicht durch Klarheit der Gedanken und 

der Gedankenführung, durch Eindeutigkeit und folgerichtige Anordnung der Wörter.”)47. 

 

 

 

 

 
46 Tämä asetelma muistuttaa varsin paljon tämän tutkielman luvussa 3 tehtyä vertailua, joskin siinä 

verrataan hagiografisten vertailuparien sijaan samasta historiallisesta episodista eri ajankohtina laadittujen 

selostusten syntaksia. 
47 Auernheimer 2003, 123–125. 
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1.4. Tutkimustehtävän tarkennus 

 

Edellä on voitu havaita, että systemaattista tutkimusta karolingisen ajan syntaksista on 

tehty huomiota herättävän vähän – kyse ei ole ainoastaan siitä, että kielentutkimus olisi 

sivuuttanut Freculfuksen tuotannon, vaan karolingisen ajan historiankirjoituksen kieltä ei 

ylipäätään ole oikeastaan kartoitettu eikä karolingisella ajalla tuotettua laajaa kirjallista 

aineistoa ole muutenkaan alistettu syntaktiselle analyysille lähinnä pyhimyselämäkertoja 

lukuun ottamatta. Tätä taustaa vasten lienee siis selvää, että Freculfuksen syntaksiin 

syventyvä analyysi on perusteltu, sillä se paikkaa tutkimuskentässä olevaa aukkoa. 

Edellä on niin ikään käynyt ilmi, että karolingisen ajan oppineisuutta tarkastelevassa 

kirjallisuudessa nousee tuon tuosta muodossa tai toisessa esiin jonkinlainen selkeyden 

ihanne, tarkoittipa tämä pilkutukseen kytkeytyvää luettavuutta, korrektia kirjoitustapaa 

tai ajattelun puhtautta. Siksi olisi melko loogista olettaa, että pyrkimys selkeyteen olisi 

jollain tavoin havainnoitavissa myös syntaksin tasolla, näyttäähän se läpäisevän kaikki 

muut tekstintuotannon totunnaiset tasot. 

Näiden havaintojen pohjalta Freculfuksen syntaksia on mielekästä lähestyä seuraavien 

kolmen tutkimuskysymyksen kautta: (1) millaisista peruselementeistä tai -välineistä 

Freculfuksen syntaksi rakentuu, (2) voidaanko Freculfuksen kerrontatapaa pitää häntä 

edeltäneiden historiankirjoittajien ilmaisua selkeämpänä, ja (3) ottaen huomioon teoksen 

kompilaatioluonteen, ilmeneekö Freculfuksen oletetusti omaksuma syntaktinen ideaali 

(pyrkimys selkeyteen) jollain tapaa myös niissä tavoissa, joilla hän muokkaa teoksessa 

lainaamiensa muiden kirjoittajien kieltä. Näihin kysymyksiin haetaan vastausta kolmessa 

erillisessä analyysiluvussa. Ensimmäisen analyysiluvun tarkastelu pitäytyy totunnaisessa 

syntaktisessa analyysissa, jossa ilmaisua eritellään ensi sijassa klassisen normin pohjalta. 

Kahdessa myöhemmässä analyysiluvussa selkeyden havainnointi nousee sitä vastoin 

näkyvämpään asemaan ja vertailukohtana hyödynnetään ennen kaikkea merovingiajan 

Fredegariuksen historiateoksen kieltä ja vähäisemmässä määrin 500-luvulla Moesiassa 

vaikuttaneen Jordaneksen goottien historiasta laatiman teoksen kieltä. 

Kuten jo johdannon ensi sivuilla todettiin, selkeys ei ole käsitteenä ongelmaton. Sen 

tyhjentävä määrittely tämän tutkielman tarpeisiin lienee likimain mahdotonta. Käsitettä 

voidaan kuitenkin lähestyä tiettyjen rajanvetojen kautta. Ensinnäkin on ilmeistä, että 

selkeys on varsin subjektiivinen käsite: mielipide Freculfuksen kerronnan selkeydestä 
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vaihtelee lukijan/kuulijan mukaan. Näin ollen selkeyttä onkin nähdäkseni mielekästä 

arvioida Freculfuksen oletetun yleisön näkökulmasta: voidaan mielestäni perustellusti 

olettaa, että historian oppikirjaksi (erityisesti kuningasperheen jälkeläisille) laaditun 

teoksen lukijalla on ollut ainakin jonkinasteiset lähtötiedot norminmukaisesta latinasta ja 

sen mukaiset edellytykset arvioida tekstin luettavuutta. Toisin sanoen, kun selkeyttä 

arvioidaan, tietyt yleisöt voidaan lähtökohtaisesti jättää tarkastelun ulkopuolelle: tässä 

tutkielmassa ei esimerkiksi arvioida, miten ymmärrettävänä puhdistettua latinaa kirkossa 

kuunteleva lukutaidoton rahvas olisi pitänyt Freculfuksen kerrontaa, sillä tutkielmassa ei 

millään tavoin puututa kysymykseen kommunikaatiokatkoksesta, jonka karolinginen 

reformi synnytti oppineen lukijan ja hänen oppimattoman yleisönsä välille. Toiseksi 

selkeyden keskeinen sisältö voidaan Auernheimerin tapaan pitkälti kiteyttää tekstin 

helppolukuisuuden ja merkityksen yksiselitteisyyden kriteereihin. Tietyin rajoituksin 

tällainen selkeys kulkee käsi kädessä kieliopillisuuden kanssa: jos oletus on, että sekä 

kirjoittaja että lukija tuntevat latinan syntaksin säännöt ja kirjoittaja noudattaa niitä, 

luetun yksiselitteisyys on luonnollisesti todennäköisempää kuin silloin, jos syntaksin 

sääntöjä ei seurattaisi tekstissä johdonmukaisesti. Näin ollen tekstin selkeydestä voidaan 

muodostaa jonkinasteinen käsitys puhtaasti arvioimalla, miten hyvin siinä noudatetaan 

standardilatinan sääntöjä. Kolmanneksi on todettava, että selkeys on kuitenkin parhaiten 

arvioitavissa suhteessa toisiin teksteihin – yksittäisen tekstin selkeyttä on vaikeaa arvottaa 

tyhjiössä, vaan arviointi on uskottavampaa, jos voidaan todeta, että teksti on selkeämpi 

verrattuna johonkin toiseen tekstiin. Siksi tässä työssä hyödynnetään paljon Freculfuksen 

ja aikaisempien historioitsijoiden teksteistä poimittuja vertailupareja: konkreettisilla 

esimerkeillä pyritään tehdyn analyysin avoimuuteen, ja tällä tavoin jokainen lukija voi 

muodostaa oman näkemyksensä selkeyden havainnoitavuudesta ja mielekkyydestä ja 

tutkielmassa esitettyjen tulkintojen uskottavuudesta. 

 

2. Alkukatsaus: Freculfuksen syntaksin keskeisiä piirteitä 

 

Nostan tässä luvussa esiin muutamia Freculfuksen ilmaisulle tunnusomaisiksi katsomiani 

syntaktisia ilmiöitä, jotka antavat käsityksen Freculfuksen syntaksin peruselementeistä ja 

ilmaisuvälineistöstä. Suhteutan traditionaaliseen tapaan Freculfuksen ilmaisurepertuaaria 

klassisen latinan tarjoamien kielellisten välineiden valikoimaan tarkastelemalla kootusti 
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niitä havaintoja, joita olen tutkielman teon aikana läpikäymästäni aineistosta tehnyt48. 

Tässä yhteydessä lienee aiheellista vielä erikseen tähdentää, että pidän huomion 

johdonmukaisesti nimenomaan syntaktisissa ilmiöissä, muita analyysitasoja en tässä 

työssä tarkastele49. Niin ikään on huomattava, että tämän luvun tarkastelussa en millään 

muotoa pyri tarjoamaan ilmiöistä tyhjentävää analyysia vaan pikemminkin lyhykäisen, 

Freculfuksen kieleen johdattelevan koosteen, jossa tuon alustavasti esiin sellaisia teemoja 

ja ilmiöitä, joita tarkastelen kahdessa myöhemmässä luvussa tarkemmin kunkin luvun 

tutkimusasetelman määrittämissä puitteissa. 

 Freculfuksen ilmaisu nojautuu vahvasti erilaisiin lauseenvastikkeisiin – erityisesti 

participium coniunctum ja ablativus absolutus ovat varsin paljon käytettyjä rakenteita. 

Niiden käyttö on pintapuolisesti tarkasteltuna melko klassista ja ilmaisullisesti toimivaa, 

mutta toisaalta, kuten seuraavassa nähdään, näyttää siltä, että kyseisten rakenteiden 

käyttöalat ovat kirjoittajalla hiukan hämärtyneet: hän ei ole ehkä kaikilta osin varma 

tiettyjen käyttötapojen hyväksyttävyydestä eikä osaa aivan täysimääräisesti hyödyntää 

rakenteiden kaikkia klassisia käyttöjä, mikä näkyy pitäytymisessä melko rajallisissa, 

kenties turvallisiksi koetuissa, käyttötavoissa ja niiden tiuhassa hyödyntämisessä.  

 Yksi ensimmäisistä seikoista, joihin Freculfuksen lukija mitä todennäköisimmin tulee 

kiinnittäneeksi huomionsa, on partisiipin preesensin tiheä esiintyvyys. Sen käyttöala on 

Freculfuksella eittämättä varsin laaja. Eräänlaisena äärimmäisenä ilmentymänä tämän 

 
48 Näiden havaintojen lähtökohtana ovat ennen muuta lukuja 3 ja 4 varten analysoimani Freculfus-otteet 

sekä pro gradu -seminaarissa esittelemäni pilottitutkimus Freculfuksen teoksen kohdasta I, 2, 26 (jonka 

pohjana on Ranskassa 700-luvulla laadittu teksti Historia Daretis Frigii de origine Francorum, joka kulkee 

osana Fredegariuksen kronikkaa ja jota Freculfus on muokannut niin runsaasti, että olen katsonut, että sitä 

voidaan myös perustellusti tarkastella hänen omana tekstinään) (ks. liite I), mutta olen täydentänyt tätä 

aineistoa käymällä laajemmin kursorisesti läpi Freculfuksen teoksen niitä kohtia, joissa voidaan parhaiten 

havainnoida niin sanotusti Freculfuksen ”omaa kieltä” (sellaisia kohtia, jotka on Allenin editiossa merkitty 

suuremmalla kirjasimella, eli niitä kohtia, joita ei Allenin edition mukaan ole poimittu suoraan mistään 

aiemmasta lähteestä). Tällaisia jaksoja ovat usein etenkin lukujen aloitus- ja lopetusosuudet, mutta ne eivät 

suinkaan ole ainoita varteenotettavia tekstijaksoja. Selvyyden vuoksi todettakoon tältä osin, että en ole 

käynyt systemaattisesti läpi koko 700-sivuista teosta, joten on hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä, että 

tässä esitetyt käsitykset muuttuisivat tai vähintäänkin täsmentyisivät aineistoa suurentamalla ja analyysia 

syventämällä. Lisäksi huomautetaan, että teokseen sisältyviä esipuheita ei ole otettu lainkaan huomioon: 

tämä johtuu siitä, että tutkielman tarkoituksena on kuvata historiankerronnan kieltä, kun taas esipuheet 

edustavat selvästi toisenlaista tekstilajia ja niiden kieli ja tyyli eroavat historiankerronnan tyylistä ja kielestä 

varsin merkittävästi. Yleisesti voidaan todeta, että esipuheissa Freculfuksen kieli on paljon ”haetumpaa” ja 

virkekokonaisuudet ovat säännönmukaisesti pidempiä ja mutkikkaampia kuin muualla teoksessa. 
49 Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö Freculfuksen kieli voisi tarjota hedelmällisiä lähtökohtia myös 

muunlaiselle, kenties esimerkiksi sanaston, tutkimukselle. Syntaksia sivuavana ja ilmaisun selkeyteen 

vaikuttavana seikkana voidaan kuitenkin todeta, että muoto-opillisesti Freculfuksen teksti noudattelee 

hyvin vahvasti klassista standardia, josta tavataan vain hyvin satunnaisia poikkeamia yksittäistapauksissa, 

joissa kyse on hiukan harvemmin käytetystä sanastosta (tästä on esimerkkinä lause ”Theodosius moritur 

Constantinopolim” (II, 5, 13), jossa Freculfuksella lienee tapahtunut jonkinlainen ”nukahdus”, kun oikea 

paikan ablatiivi olisi ”Constantinopoli”). 
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rakenteen hallitsevuudesta voidaan mainita tapaukset, joissa Freculfus käyttää partisiipin 

preesensiä finiittiverbin asemassa50, jolloin se on korvaamassa aktiivin perfektissä olevaa 

predikaattiverbiä. Useimmiten tällaisissa tapauksissa partisiipin lähiympäristöstä löytyy 

elementtejä sille annetun tehtävän tulkintaan (tällainen finiittiverbiä korvaava partisiippi 

on yleensä rinnastettu toisen – finiittimuotoisen – verbin kanssa): 

(I, 2, 26, 70–73) [- -] per Mediterraneum mare ad insulam regis Memnonis ueniens, et ad 

palatium eius accessit, ubi Helena regina, illius uxor, deae Mineruae diem festum exhibebat. 

(I, 1, 16, 2–6) Noe ergo cum sexcentorum esset annorum, uenit diluuium super uniuersam terram, 

omneque genus delens humanum praeter Noe eiusque filios cum uxoribus, quos Dominus in archa 

reseruauit ad genus restaurandum hominum. 

Freculfus näyttää käyttävän predikaatin asemassa olevaa partisiipin preesensiä varsin 

säännönmukaisesti nimenomaan tällaisella kaavalla (ks. myös alaluku 3.1), mutta nämä 

esimerkit eivät kuitenkaan anna asiasta aivan koko kuvaa. Kursorisessa tarkastelussa olen 

nimittäin löytänyt Freculfukselta myös joitain tyylillisesti varsin ”rohkeita” esimerkkejä 

partisiipin preesensin käytöstä predikaattiverbin tehtävässä:  

(I, 1, 20, 1–3) Noe uero principatum tenens, quem per successiones patres eius habuerant, scilicet 

per generationes decem, id est a Noe usque ad primum parentem, filii patribus succedentes51. 

(I, 2, 17, 10–11) Argis namque Crotophus VIII erat rex, qui Sthenelum habens successorem. 

(I, 2, 17, 96–100) Et ibi cum Ietro sacerdote degens, cuius filiam duxit uxorem, dumque illius 

pasceret gregem in monte Sina, conloquio fruens Dei, et ab eo in Aegyptum missus ob 

liberationem filiorum Israhel.52 

On kuitenkin korostettava, että edellä tarkastellut tapaukset, joissa partisiipin preesens 

korvaa finiittiverbiä, ovat kaiken kaikkiaan Freculfuksella kohtuullisen harvinaisia53. Sen 

sijaan paljon yleisempää on luonnollisesti partisiipin preesensin käyttö totutussa 

participium coniunctumin asemassa. Tältä osin lienee huomionarvoisinta ennen muuta se, 

että Freculfus käyttää partisiipin preesensiä toistuvasti sellaisissa tapauksissa, jotka 

 
50 Ks. tarkemmin Adams 2016, 593–594 ja tämän tutkielman alaluku 3.1. 
51 Tämä jälkimmäinen partisiippirakenne on nähdäkseni sen verran irrallinen, että tulkitsisin sen tässä 

absoluuttiseksi nominatiiviksi (ks. jäljempänä Freculfuksen absoluuttiset rakenteet). 
52 Tämä esimerkki noudattaa kyllä tavallaan kaavaa, jossa predikaattiverbinä toimivat partisiipin preesensit 

rinnastetaan finiittimuotoisen verbin kanssa (”et... missus (est)”), mutta käyttö on tässä viety äärimmilleen, 

sillä finiittiverbikin on täysin partisiipin näköinen, koska olla-verbi on tiputettu siitä pois.  
53 Sitä vastoin tämä käyttö on ilmeisesti hyvin yleistä esimerkiksi merovingiaikaisessa historiateoksessa 

Liber Historiae Francorum, ks. Taylor 1924, 130–131. 



 
 

16 
 

klassisesti edellyttäisivät aikaisemmuuden ilmaisua54. Tapaukset ovat tyypillisesti 

seuraavanlaisia: 

(I, 2, 26, 73–75) Alexander autem, filius Priami, praedictam Helenam, reginam speciosam ualde, 

ilico inuadens rapuit cum thesauris eius omnibus ac uiri sui [- -]. 

(I, 2, 17, 80–81) In Aethiopes ex aduerso inruens, quos in primo certamine profligendo deuicit, 

fugatos cecidit. 

Usein partisiipin preesensejä myös ketjutetaan (sijoitetaan peräkkäin). Ketjussa voi 

esiintyä sekä partisiipin preesensejä että perfektejä (toinen esimerkki alla), ja toisinaan 

ketju voi sisältää sekä partisiipin preesensejä että gerundin ablatiiveja, jolloin nämä 

rakenteet näyttäisivät olevan keskenään helposti vaihdettavissa (kolmas esimerkki): 

(I, 2, 26, 97–99) [- -] ubi Haector Palamidem occidit regem et dum loricam eius auream 

detraheret, Achillis inopinatus adueniens Haectorem spoliis inhiantem incautum repperiens 

occidit [- -] 

(I, 2, 26, 69–70) Audiens haec Alexander, filius Priami, Troia progressus, multitudinem exercitus 

sumens, naues magnas ascendit [- -]. 

(I, 2, 17, 62–65) Aegyptum uastando ac saeuiendo ciuitatesque eorum capiendo, resistente nullo, 

bacchantes usque ad Memfim, ciuitatem Aegyptiorum nobilem, perueniunt. 

Viimeksi mainittu esimerkki on mielestäni sikäli poikkeuksellinen, että siinä gerundin 

ablatiivin ja partisiipin preesensin totunnaiset käytöt ovat ikään kuin vaihtaneet 

keskenään paikkaa: Toisin kuin Freculfuksella yleensä partisiipin preesens ”bacchantes” 

ei ole mitenkään leimallisesti aikaisemmuutta ilmentävässä temporaalisessa käytössä, 

vaan sen sävy on ensi sijassa modaalinen (”rellestäen he saapuivat...”). Sen sijaan 

gerundin ablatiivi ei mielestäni ole tässä niinkään modaalinen, vaan pikemminkin se ottaa 

aikaisemmuutta ilmentävän tehtävän, jossa Freculfuksella tavallisesti tavataan partisiipin 

preesens ja joka tässä voitaisiin klassisesti korvata ablativus absolutuksella (”hävitettyään 

Egyptin ja otettuaan haltuun sen valtiot... he saapuivat rellestäen”).  

Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että Freculfuksella partisiipin preesens ei merkitse enää 

toiminnan samanaikaisuutta (partisiipin preesens ei ole enää selkeästi preesens) vaan 

pikemmin pelkkää toimintaa. Yksi keskeisistä seurauksista on ennen kaikkea virkkeen 

 
54 Tätä ilmiötä on tavattu paljon jo myöhäisantiikin proosassa, ks. Galdi 2013, 270. Ks. myös ilmiöstä 

yleisesti Hofmann-Szantyr 1965, 387. Partisiipin preesensin käyttötavoista muilla historiankirjoittajilla ks. 

esim. Galdi 2013, 270–279 (Jordanes) ja Jäntti 1971, 77–78 (Fredegarius). 
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sisäisten aikasuhteiden hämärtyminen. Nähdäkseni partisiipin preesensin runsas viljely 

johtaa tästä syystä väistämättä (erityisesti ketjutustapauksissa) informaatiorakenteen 

tietynasteiseen lukkiutumiseen sikäli, että lukijan on yleensä voitava olettaa, että 

historiallisessa narratiivissa lauseen elementtien esittämisjärjestys vastaa samalla myös 

tapahtumien luonnollista kronologista toteutumisjärjestystä55. Ainakaan kovin suuresti 

tästä oletetusta järjestyksestä ei voida poiketa sisällön selkeyttä vaarantamatta. 

 Tässä yhteydessä on kuitenkin huomionarvoista se, että ne muutamat harvat tapaukset, 

joissa participium coniunctum -rakenteessa on menneen ajan partisiippi, ovat klassisen 

kieliopin kannalta korrekteja. Voisi ajatella, että partisiipin preesensin käyttö ilmentää 

osaltaan kirjoittajan kielenhallinnan rajoja: vaikuttaa siltä, että kirjoittaja tietää, mikä on 

väärin (tietää, että deponenttiverbejä lukuun ottamatta partisiipin perfektin merkitys on 

passiivinen, joten sitä ei voida käyttää korvaamaan niitä tapauksia, joissa nyt esiintyy 

partisiipin preesens aiemmuuden ilmentämiseksi), mutta olisi epävarma tietyistä tarjolla 

olevista korrekteista ilmaisuvaihtoehdoista. Etenkin Freculfus näyttää välillä epäilevän, 

voiko ablativus absolutus -rakenteessa olla sama ajatussubjekti kuin päälauseessa – 

asianomaisia tapauksia Freculfuksella esiintyy vain melko harvoin, vaikka ne voisivat 

monin paikoin luontevasti korvata partisiipin preesensille langetettua laajaa tehtäväalaa. 

Edellä päätellyistä epävarmuustekijöistä huolimatta Freculfus hallitsee absoluuttisen 

ablatiivin käytön kuitenkin yleisesti ottaen varsin hyvin – hän käyttää sitä paljon, ja 

rakenteen saamat muodot ovat kohtuullisen vaihtelevia mutta säilyttävät samalla myös 

kieliopillisen korrektiutensa. Freculfuksen tekstissä esiintyvien absoluuttisten ablatiivien 

valikoimaa voidaan tässä yhteydessä havainnollistaa Historia Daretis Frigii -episodissa 

(I, 2, 26) esiintyvien rakenteiden luettelolla (vastaavat luettelot muista tutkielmassa 

läpikäydyissä yhtenäisissä historiallisissa episodeissa esiintyvistä absoluuttisista 

ablatiiveista on esitetty Fredegarius-vertailun yhteydessä alaluvussa 3.2): 

I, 2, 26: principibus praedictis existentibus; illis deuictis; relicto Iasone in periculo mortis; 

collecto exercitu; flante aquilone; recuperato uento; inito consilio; instructa classi; utrisque 

indignantibus; duobus proeliis peractis; infecto negotio; quibus decertantibus; cognita Achillis 

 
55 Jordaneksen historiateoksen syntaksia tutkinut Galdi on myös esittänyt hyvin samansuuntaisia huomioita 

partisiipin preesensien ketjuttamistapauksista: lähes kaikissa Romana- ja Getica-teoksissa tavattavissa 

ketjutuksissa elementtien järjestys lauseessa vastaa niiden kuvaamien tapahtumien järjestystä (2013, 273). 
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morte; accepta fide;euersa Troia; derelicto nouercae suae Lauiniae regno; mortuo Francione; 

Domino annuente56 

Luettelo on mielestäni varsin vaikuttava. Ilmaisuissa on vaihtelua: absoluuttiset rakenteet 

ovat useimmiten melko lyhyitä (koostuvat vain pääsanasta ja partisiipista) ja toisinaan 

fraasinomaisia (edeltävässä luettelossa tällaisia ovat ennen muuta ”infecto negotio” 

(tyhjin toimin) ja ”Domino annuente” (jos jumala suo), mutta teoksessa kenties 

yleisimmin toistuva absoluuttinen ablatiivi on kuitenkin tästä luettelosta puuttuva 

fraasinomainen ”quo regnante” / ”quibus regnantibus”, joka toistuu varsin mekaanisena 

ajoituksena (sen ja sen valtakaudella)), mutta myös pidempiä ja monimutkaisempia 

rakenteita esiintyy. Ilmaisut heijastelevat nähdäkseni varsin vankkaa kieliopin hallintaa. 

Huomionarvoista on myös se, että absoluuttisen ablatiivin aikasuhde on päälauseen 

predikaattiin nähden aina (toisin kuin participium coniunctum -rakenteiden partisiipin 

preesensin yhteydessä) klassisesti korrekti. Edellä olevassa luettelossa ainoa klassisen 

kieliopin näkökulmasta kyseenalainen tapaus lienee ilmaus ”utrisque indignantibus”: 

(I, 2, 26) Quamobrem utrisque indignantibus decem annorum bella grauissima gesserunt. 

Tässä ablatiivirakenteen pääsana (utrique) näyttäisi toimivan samalla myös lauseen 

predikaattiverbin (gesserunt) subjektina, mikä ei olisi klassisesti suotavaa. Kiinnostavaa 

on myös se, että tämä rajatapaus on samalla yksi Freculfuksella melko harvoin 

tavattavista selkeästi kausaalisessa funktiossa olevista absoluuttisista ablatiiveista 

(”molempien osapuolten vihoittelun takia”). 

Kenties merkillepantavinta absoluuttisen ablatiivin käytössä onkin nimenomaan se, että 

vaikka rakenne onkin Freculfuksella teknisesti hyvin hallussa, tämän ilmaisuvälineen 

käyttöalue on semanttiselta kannalta arvioituna selvästi klassista suppeampi: se on sikäli 

vajaakäytössä, että ehdottomasti suurin osa rakenteista korvaa temporaalisia sivulauseita. 

Toisinaan nämä temporaaliset ablativus absolutus -rakenteet osallistuvat edellä partisiipin 

preesensin yhteydessä mainittuun lauseenvastikkeiden ketjutukseen: 

(I, 2, 26) Nam collecto exercitu cum trieribus et magno apparatu nauium mare magnum 

ingressus, flante aquilone a recto recessit itinere et peruenit ad portum Troianorum, ubi Simoes 

fluuius ingreditur in mare. 

 
56 Pari monitulkintaista tapausta on jätetty tästä luettelosta pois. 
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Tämä temporaalisten absoluuttisten ablatiivien yliedustus on sinänsä tiettyyn rajaan asti 

sangen ymmärrettävää, kun kerran kyseessä on kronologisesti eteneviä tapahtumia 

selostava historiikki. Absoluuttisella ablatiivilla voisi kuitenkin olla paljon muitakin 

tehtäviä; kausaalisia ablativus absolutus -tapauksia on muutamia, mutta niidenkin 

kausaalisuus on yleensä heikohkoa (esimerkiksi edellä olevassa esimerkkilauseessa 

jälkimmäinen absoluuttinen ablatiivi täsmentää olosuhteen (”pohjatuulen puhaltaessa”), 

jossa laivasto ajautui väärälle reitille). Tuntuu hiukan siltä kuin Freculfus ei ikään kuin 

osaisi varata kerronnastaan rakenteen muille käyttötavoille luontevaa paikkaa. 

Absoluuttisten rakenteiden osalta on tässä yhteydessä myös mainittava, että teoksessa 

esiintyy ainakin muutamia absoluuttisia akkusatiiveja ja jokin yksittäinen absoluuttinen 

nominatiivi, mutta nämä epäklassiset rakenteet näyttävät kuitenkin olevan tarkasteltujen 

otteiden perusteella Freculfuksella melko harvinaisia. Absoluuttisia akkusatiiveja olen 

todennut aineistosta kaikkiaan kolme kappaletta (yksi voisi muotonsa perusteella olla 

myös nominatiivi): yksi tapauksista periytyy suoraan Jordanekselta57 (ks. alaluvun 4.2.2 

esimerkkipari 2), kaksi niistä esiintyy Attila-otteessa (ks. tapaukset alaluvussa 3.2) hyvin 

lähekkäin ja sijoittuu lausekokonaisuuteensa samalla kaavalla (subjekti – absoluuttinen 

akkusatiivi – predikaatti). Absoluuttisia nominatiiveja olen havainnut vain yhden (ks. 

esimerkki edellä partisiipin preesensien yhteydessä, ”filii patribus succedentes”). 

Kaiken kaikkiaan absoluuttisesti käytetyt akkusatiivit ja nominatiivit ovat sen verran 

harvassa, että niitä voisi helposti pitää pelkkinä lähdetekstistä juontuvina tyylillisinä 

lapsuksina, mutta mainittua yhtä Jordanes-lainaa lukuun ottamatta tämä oletus ei näytä 

saavan vahvistusta, sillä – ainakin Allenin lähdeapparaatin perusteella – nämä kohdat 

vaikuttavat kyllä olevan Freculfuksen itsensä koostamia. Kuten myöhemmin nähdään, 

Freculfus on ylipäänsä aktiivisesti muokannut lähteidensä kieltä, joten olisin taipuvainen 

olettamaan, että kirjoittaja on ainakin jollain tavoin tietoisesti hyväksynyt nämä rakenteet 

kohdissa, joissa niitä esiintyy, joskin suhtautuminen niiden käyttöön on ehkä ollut hieman 

ambivalenttia, kun otetaan huomioon, että toisinaan niitä ei esiinny lainkaan. Varmasti 

niiden käyttöön on myötävaikuttanut kulloinkin tuoreessa muistissa olleiden lähdeteosten 

kieli. Järin produktiivisia nämä rakenteet eivät Freculfuksella näytä olevan. 

Accusativus cum infinitivo (AcI)- ja nominativus cum infinitivo (NcI) -rakenteista on 

myös syytä tehdä muutamia huomioita. Asianomaisia rakenteita esiintyy tarkempaan 

 
57 Helttula (1987) on eritellyt seikkaperäisesti Jordaneksen absoluuttisia akkusatiiveja. 
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analyysiin valikoituneissa otteissa verraten vähänlaisesti, mikä antoi alun perin aihetta 

spekulaatiolle näiden ilmaisutapojen hallintaan liittyvistä hankaluuksista, joista myöhäis- 

ja keskiajan latinan tutkimuksessa on saatu runsaasti viitteitä58. Laajemman silmäilyn 

perusteella Freculfuksen tapauksessa tällaiset oletukset eivät kuitenkaan näytä saavan 

vahvistusta; Freculfus käyttää kumpaakin rakennetta varsin säännöllisesti ja taitaa niiden 

käytön mitä ilmeisimmin erittäin hyvin. Seuraavassa muutamia eri puolilta teosta 

poimimiani esimerkkejä näiden rakenteiden käytöstä: 

(I, 1, 1) Post cuius namque conditionem Deum cessasse a noua operatione, non a gubernatione 

creaturarum, haud dubium est. Qua de re scriptura commemorat Deum requieuisse die septimo 

ab omnibus operibus suis. 

(I, 2, 17) Nutriri illum iubet, et dum propriam non haberet sobolem, hunc sibi adoptauit in filium. 

– – Hoc autem sacer ille scriba cernens exclamauit hunc esse quem nasciturum nutu Dei 

praedixerat, qui principatum deicere Aegyptiorum acceleraret nisi prius morte praeuentus fieret. 

(I, 1, 9) Vnde quaeri potest: dum non plus eo tempore quam uiri quattuor, uel potius tres postea 

quam fratrem frater occidit, fuisse uiderentur in terra, quomodo Cain solus ciuitatem aedificasse 

dicitur? 

Esimerkit kuvaavat nähdäkseni hyvin sitä, miten monipuolisesti Freculfus osaa käyttää 

hyväkseen erilaisten infinitiivirakenteiden tarjoamia mahdollisuuksia. Ensimmäisessä 

esimerkkiotteessa esiintyy kaksi AcI-rakennetta, joista ensimmäisessä AcI on subjektina 

ja jälkimmäisessä tyypillisemmin objektina. Toisessa otteessa AcI:tä käytetään ensin 

passiivin infinitiivillä tahtomista ilmaisevan verbin yhteydessä ja myöhemmin kahden 

AcI:n ilmaisussa, jossa lauseiden aikasuhteet täsmennetään hyvin luontevasti pääverbien 

aikamuotojen (perfekti ja pluskvamperfekti) ohella myös AcI-rakenteilla (AcI ja AcIfut.). 

Kolmannessa otteessa Freculfus puolestaan käyttää NcI-rakennetta ensin monikollisen, 

sitten yksiköllisen subjektin kanssa. 

Itse asiassa vaikuttaa paikoitellen oikeastaan siltä, että Freculfus jopa suosii AcI- ja NcI-

rakenteita, sillä teoksen sellaisissa kohdissa, joissa käytettyjen lähteiden kieleen on tehty 

kaiken kaikkiaan vain vähäisiä muokkauksia, merkittävimmät muokkaukset voivat 

juurikin olla erilaisten johtolauseiden ja niihin kytkeytyvien infinitiivirakenteiden 

 
58 AcI:n käytön ongelmallisuudesta yleisesti esim. Calboli 1983, 44–45 ja Adams 2005. Merovingilatinan 

historiankirjoituksen osalta Taylor toteaa, että infinitiivirakenteet korvautuvat ainakin Liber Historiae 

Francorum -teoksessa usein quod-lauseella (1924, 134). Ks. myös esim. Calboli 1987, jossa sivutaan AcI:n 

ja NcI:n käyttöä merovingilatinan juridisissa asiakirjoissa. 
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lisäyksiä tai eri lähteiden antaman informaation yhdistelyä näiden rakenteiden avulla. 

Otollinen esimerkki AcI/NcI-rakenteiden ujuttamisesta muilta kirjoittajilta lainattuihin 

otteisiin on nähdäkseni ainakin seuraava Augustinusta ja Isidorusta yhdistelevä ote: 

(I, 3, 17) – – Phitagoras autem Samius, a quo etiam ferunt philosophiae nomen exortum, qui et 

arithmeticae artis inuentor fuisse dicitur, eodem tempore claruisse fertur.59 

En sen sijaan ole tullut havainneeksi, että Freculfus olisi turvautunut AcI:n asemaa 

myöhemmässä latinassa haastaneisiin rinnakkaisrakenteisiin (kuten quia-lauseisiin). 

Freculfuksen kielessä esiintyvien sivulauseiden osalta voidaan yleisesti todeta, että 

niiden käyttö on lähtökohtaisesti klassisen latinan standardin mukaista. Kuitenkin on 

merkillepantavaa, että käytössä olevien sivulauseiden tyypit muodostavat melkoisen 

suppean joukon suhteessa latinan kielen tarjoamien ilmaisuvaihtoehtojen skaalaan. Kuten 

edellä on absoluuttisen ablatiivin yhteydessä jo todettu, myös sivulauseiden kohdalla 

temporaalinen näkökulma usein dominoi kerrontaa useimpien muiden sivulausetyyppien 

kustannuksella. Tämä on toki teoksen luonteen huomioon ottaen varsin ymmärrettävää. 

Ylivoimaisesti eniten Freculfus hyödyntää epäklassista lausetyyppiä dum+konjunktiivi: 

(I, 2, 17) Et dum ei in nullo resistere ualerent loco, se ad nobilissimam eorum ciuitatem 

contulerunt Saba. In qua dum obsiderentur et Moyses nobiliter ac prudenter saepius certando 

obsessos adfligeret, a filia regis Aethiopum adamatus. Quae dum uim amoris ferre nequiret, per 

fideles ministros nuptias eius expetiuit. 

Tämä lausetyyppi valtaa Freculfuksella lähes kokonaan muiden temporaalilauseiden 

käyttöalan. Hän pitää sitä selvästi jonkinlaisena normin mukaisena standardilauseena, 

sillä hän muuttaa myös säännönmukaisesti käyttämiensä lähdetekstien temporaaliset 

cum-lauseet dum-lauseiksi.60 Tämän lisäksi Freculfus käyttää satunnaisesti indikatiivilla 

järjestyviä ut (primum) -lauseita ja harvakseltaan postquam-lauseita. Myös muutamia 

harvoja temporaalisia cum-lauseita esiintyy siellä täällä. 

Temporaalilauseiden rinnalla on niin ikään kaksi muuta sivulauseryhmää, jotka ovat 

Freculfuksen tekstissä usein hyvin edustettuina, nimittäin relatiivilauseet ja finaaliset 

 
59 Augustinus, De ciuitate Dei: ”Italicum genus auctorem habuit Pythagoram Samium, a quo etiam ferunt 

ipsum philosophiae nomen exortum.” (AU ci 8, 2); Isidorus, Chronica maiora: ”Pythagoras quoque 

philosophus et arithmeticae artis inuentor clarus habetur.” (IS chr 169). 
60 Dum-konjunktion suosio kasvoi huomattavasti jo myöhäislatinassa, ja Jordaneksellakin se on ilmeisesti 

ollut ylivoimaisesti tärkein temporaalilauseen aloittava konjunktio. Freculfuksesta poiketen Jordanes 

käyttää dum-konjunktiota kuitenkin useimmiten indikatiivin kanssa. (Galdi 2013, 421–435 ja 436.) Ks. 

dum- ja cum-konjunktioiden vaihtelusta Liber Historiae Francorum -teoksessa Taylor 1924, 133–134. 
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ut/ne-lauseet. Relatiivilauseita esiintyy tekstissä poikkeuksetta runsaasti: ne ovat yleensä 

rakenteensa puolesta melko yksinkertaisia ja välittävät lähinnä neutraalia tietoa paikoista 

ja henkilöistä ilman muunlaisia (esim. finaalisia tai kausaalisia) sävyjä. Freculfus käyttää 

finaalisia ut/ne-lauseita erittäin sujuvasti, ja ne ovat pitkälti klassisen latinan standardin 

mukaisia (eritoten noudattavat samanaikaisuuden konsekuutiota) (ks. alaluku 3.3). 

 Näiden lisäksi laajassa teoksessa esiintyy luonnollisesti myös kattavasti esimerkkejä 

kaikista muista latinan kielen tarjoamista sivulausetyypeistä: tekstistä on silloin tällöin 

poimittavissa konsekutiivilauseita, jokunen ehtolause, muutamia kausaalilauseita (jotka 

näyttävät yleensä järjestyvän quia-konjunktiolla), yksittäisiä epäsuoria kysymyslauseita 

ja säännöllisesti myös ut-konjunktiolla järjestyviä ”kuten”-lauseita, joilla Freculfus tuo 

esiin muun muassa käyttämäänsä lähdekirjallisuutta. 

Freculfus siis osaa kyllä – niin halutessaan – käyttää lukuisia sivulausetyyppejä, mutta 

pääasiassa hän operoi varsin suppealla sivulausevalikoimalla (relatiivilauseet, finaaliset 

ut-lauseet ja temporaaliset dum-lauseet) ja ”muistaa” vain silloin tällöin muiden 

lausetyyppien tarjoamat mahdollisuudet. Nähdäkseni tämäkin kielii osaltaan 

Freculfuksen taipumuksesta pitää painopiste toiminnan kuvauksessa, mikä jättää 

ajoituksen (temporaalilauseet), toimijoiden kuvauksen (relatiivilauseet) ja toiminnan 

tavoitteiden (finaalilauseet) lisäksi melko vähän tilaa muunlaiselle argumentaatiolle. 

Pronominien käyttö on Freculfuksella yllättävän epätasaista. Nähdäkseni Freculfus on 

jossain määrin tietoinen pronominien käytön klassisista säännöistä, ja toisinaan tekstissä 

ei olekaan tässä suhteessa mitään silmiinpistävää. Kenties leimallisin esimerkki hyvän 

kirjallisen latinan mallin mukaisesta ilmaisusta on Freculfuksella säännönmukaisesti 

esiintyvä niin sanotun yhdistävän relatiivipronominin käyttö virkkeiden alussa tekstin 

koheesiota parantavana tyylikeinona: 

(II, 5, 14) Attila autem nancta occasione, discessu Vesegotharum iam securus, Gallias 

relinquens ad obpressionem Romanorum mouit procinctum, primaque adgressione Aquiliensem 

diu obsidens ciuitatem. Quam captam ita penitus deleuit ut uestigia eius ruinae uix appareant. 

Siinä missä tämä käyttötapa on kenties ollut melko helposti omaksuttavissa kirjallisesta 

latinasta sen silmiinpistävänä tunnuspiirteenä, eräiden muiden pronominien käyttöalojen 

sisäistäminen on ollut selvästi vaikeampaa. Toistuvia ongelmia Freculfukselle tuottaa 

erityisesti kolmannen persoonan refleksiivipronominin ja persoonapronominin is käyttö: 

refleksiivipronominin ja persoonapronominin käyttö on monin paikoin päällekkäistä. 
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Eritoten finaalisissa ut-lauseissa epäsuora refleksiivi se näyttää useimmiten korvautuvan 

is-pronominilla ja toisinaan myös ipse-pronominin eri muodoilla:  

(I, 2, 26) Quod Aeneas et Vlyxes audientes indignati sunt. Clam mittentes ad reges Grecorum 

inierunt foedus cum eis ut ipsis parcerent et omnibus quae ad eos pertinere uidebantur, et ipsi 

ciuitatem manibus eorum traderent. 

Edellä olevassa esimerkissä ut-lauseen pronominien käyttö on melkoisen horjuvaa: ipsis 

korvaa tässä epäsuoran refleksiivin sibi, sitten samaan referenttiin (eli Aeneakseen ja 

Odysseukseen) viitataankin pronominilla eos, ja lopussa taas eorum viitannee ilmeisesti 

kreikkalaisiin. Toinen esimerkki pronominien epäklassisista käyttötavoista on se, että 

ipsum ei läheskään aina viittaa itseen vaan esiintyy ille-pronominin varianttina: 

(I, 2, 26) Qui nepotem habens nomine Iason, filium fratris sui, quem ut novit ferocem animo, 

prudentem consilio, corpore strenuum, invidit. Quamobrem ad Colcos, gentem fortissimam ac 

bellicosissimam, ipsum cum exercitu direxit, promittens ei ut si pellem inauratam, quam noverat 

habere Colcos, illis deuictis ei deferret, ipsum regni sui successorem faceret. 

Edellä esitetyssä esimerkissä ipse esiintyy virkkeessä kahdesti epäklassisessa käytössä 

viittaamassa edeltävän lauseen objektiin eli Jasoniin (klassisesti ille). Virkkeessä 

pronominien käyttö on myös muilta osin epäselvää: kahdesti esiintyvä datiivi ei viittaa 

ensin Jasoniin ja myöhemmin Peliaaseen, jolloin kyseisessä jälkimmäisessä kohdassa 

tulisi klassisesti käyttää pronominia sibi.   

Toisinaan tekstissä on nähdäkseni jaksoja, joissa tämänkaltaisia epäklassisia käyttöjä61 

esiintyy selvästi tavanomaista tiheämmin. Epätasaisuus palautuu epäilemättä käytettyihin 

lähteisiin. Lähteiden vaikutus näkyy erityisen hyvin praedictus-sanan käytössä: Historia 

Daretis Frigii -episodissa sitä esiintyy lyhyessä ajassa useaan otteeseen pronominin 

kaltaisessa roolissa62 korvaamassa muun muassa hic-pronominia (ks. ensimmäinen alla 

oleva esimerkki) ja idem-pronominia (ks. jälkimmäinen alla oleva esimerkki): 

(I, 2, 26) Ergo principibus praedictis existentibus Alexander Priami filius rapuit Helenam, 

Troianum decennale oritur bellum, ac demum euersa capitur Troia. 

(I, 2, 26) Peleas et Iason, nepos eius, Agamemnon et Memnon, frater eius, Aiax et Palamides, 

Achillis et Triptholemus, Menelaus atque Polippus, Castor itaque et Pollux, Alea (qui primus 

 
61 Mainitut epäklassiset tapaukset olivat keskiajalla luonnollisesti hyvin yleisiä ja kuuluvatkin keskiajan 

latinan yleisesti tunnettuihin peruspiirteisiin, ks. esim. Elliott 1997, 33–35 (suus/eius; refleksiivipronomini 

> ipse), Taylor 1924, 121 (ille > ipse). 
62 Ks. esim. Norberg 1944, 70–75 praedictus-partisiipin käytöstä determinatiivipronominin asemassa. 
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tabularum lusum repperit), et ceteri reges minores ad diem festum conuenerunt praedictum 

sacrificare Ioui. 

Sen sijaan teoksen muissa osissa praedictus-sanaa ei juurikaan esiinny, esimerkiksi tässä 

tutkielmassa tarkastelluissa muissa historiallisissa episodeissa sitä ei käytetä kertaakaan. 

Tämä pronominien käytön epätasaisuus on minun mielestäni varsin kiinnostava havainto: 

yleensä, kuten jäljempänä luvussa 4 havaitaan, Freculfus muokkaa lähteidensä kieltä 

hanakasti omien standardiensa mukaiseksi, mutta pronominien käytössä havaittava 

vaihtelu näyttää viittaavan siihen, että alkuperäisten kirjoittajien pronominivalinnat 

läpäisevät – ainakin toisinaan – Freculfuksen kriittisen seulan verraten helposti. 

Pronominien osalta voidaan niin ikään huomauttaa, että Freculfus käyttää toisinaan – 

ilmeisesti tekstin ymmärrettävyyttä lisätäkseen – eri pronomineja varsin runsaasti63. 

Pronomineja täyteen mahdutetuissa virkkeissä selkeyden saavuttaminen on kuitenkin 

usein erittäin kyseenalaista. Kun pronomineja ja viittaussuhteita on paljon, ne jäävät 

helposti hieman epämääräisiksi: Freculfus saattaa esimerkiksi viitata samassa virkkeessä 

saman pronominin samalla sijamuodolla (esim. datiivilla ei) kahteen eri referenttiin (ks. 

edellä oleva esimerkki Jasonista ja Peliaasta), tai hän saattaa viitata samassa virkkeessä 

eri pronomineilla (esim. eius ja illius) samaan referenttiin, kuten seuraavassa esimerkissä, 

jossa molemmat pronominit viittaavat Agamemnoniin:  

(I, 2, 26) Audiens haec Alexander, filius Priami, Troia progressus, multitudinem exercitus 

sumens, naues magnas ascendit; per Mediterraneum mare ad insulam regis Memnonis ueniens, 

et ad palatium eius accessit, ubi Helena regina, illius uxor, deae Mineruae diem festum exhibebat. 

Klassinen pronominijärjestelmä ei ilmeisestikään ole ollut Freculfuksella kaikilta osin 

hallinnassa, eikä hän ole aina hionut viittaussuhteiden logiikkaa loppuun asti. Tällaisten 

hajanaisten yksittäishavaintojen perusteella voidaan kenties esittää hypoteesi siitä, että 

pronominijärjestelmä ei Freculfuksella enää toimi klassisen latinan normin mukaisesti, 

mutta tilalle ei ole myöskään vielä rakentunut mitään yhtenäistä kirjoitetulle kielelle 

sopivaa standardoitua pronominijärjestelmää. 

Erilaiset partikkelit ovat erittäin näkyvässä asemassa Freculfuksen ilmaisussa. 

Leimallisin ominaispiirre on heti ensi silmäyksellä havaittava partikkelien käyttöpaikan 

säännönmukaisuus: useimmissa tapauksissa lähes jokaisen virkkeen alussa esiintyy jokin 

 
63 Tämä lienee tyypillistä keskiajan latinalle, ks. esim. keskiajan kristillisen latinan ominaispiirteistä 

Sheerin 1996, 146, kohta A.9 ja 148, kohta C.15. 
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partikkeli virkkeen ensimmäisenä tai toisena sanana. Partikkeli voi jäädä pois lähinnä 

vain silloin, jos virkkeen alussa on yhdistävä relatiivipronomini tai toimijan nimeävä 

appositio tai kenties jokin merkittävä absoluuttinen ablatiivi (ks. myös alaluku 3.6).  

Tämän partikkelien käyttöä säätelevän pintatason järjestelmän ohella asianomaisten 

pikkusanojen valinta vaikuttaa monin paikoin suhteellisen satunnaiselta ja niiden 

merkitys melko tyhjältä. Ennen muuta partikkelivalinnoissa Freculfus ei välttämättä 

suinkaan noudata klassisen latinan käyttöaloja64. Esimerkiksi konjunktio enim vaikuttaa 

välillä toimivan merkityksessä ”sen jälkeen” (ks. ensimmäinen alla oleva esimerkki) ja 

konjunktio namque merkityksessä ”siispä” (= itaque) (ks. jälkimmäinen esimerkki): 

(I, 2, 26) Tunc etiam Hercules agonem Olymphiacum constituit, a quo usque ad primam 

Olymphiadem supputantur anni CCCCXXX. Isdem enim Hercules in Libia occidit Antheum. 

(I, 2, 26) Greci uero recuperato uento peruenerunt in Colcos, illosque inparatos atque inscios 

reppererunt. Iason namque inruit super eos cum suo exercitu. 

On ilmeistä, että yllä olevissa esimerkeissä konjunktioiden klassiset merkitykset eivät 

olisi millään muotoa edes ajateltavissa. Toinen vastaavanlainen ilmiö Freculfuksella on 

adverbien ita (ja itaque) ja itemque keskinäinen sekoittuminen, kuten seuraavissa 

esimerkeissä, joista ensimmäisessä odottaisi, että konjunktion itaque tilalla olisi itemque, 

ja toisessa, että adverbin itemque tilalla olisi pikemminkin adverbi ita: 

(I, 2, 26) Peleas et Iason, nepos eius, Agamemnon et Memnon, frater eius, Aiax et Palamides, 

Achillis et Triptholemus, Menelaus atque Polippus, Castor itaque et Pollux, Alea (qui primus 

tabularum lusum repperit), et ceteri reges minores ad diem festum conuenerunt praedictum 

sacrificare Ioui. 

(I, 2, 26) Itemque ortum est proelium. 

Partikkelien ensisijaisena tehtävänä näyttää olevan tekstin pilkkominen helpommin 

hahmotettavaan muotoon. Joitain yksityiskohtaisempia hypoteeseja partikkelien käytön 

säännönmukaisuuksista on kyllä muodostettavissa, mutta ne jäävät usein varsin hatariksi. 

Olen esimerkiksi pannut merkille, että kun virkkeen alussa on adversatiivinen partikkeli 

(vero, autem), tekstissä on useimmiten tapahtumassa subjektin, aiheen tai esimerkiksi 

tarkastelussa olevan sodan osapuolen vaihdos, mutta Freculfus kuitenkin rikkoo toisinaan 

tätä sääntöä (eli käyttää adversatiivista partikkelia, vaikka vaihdosta ei tapahdu), mikä 

 
64 Partikkelien ja konjunktioiden kaikkinainen sekoittuminen on toki ollut leimallista jo myöhäislatinassa, 

ks. esim. Norberg 1968, 25. 
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taas nakertaa lukijan edellytyksiä ennakoida sitä, miten kerronta etenee. Tästä käy 

esimerkiksi seuraava ote, jossa ensimmäisen vero-partikkelin jälkeen subjekti vaihtuu 

Chramnista Klotariksi mutta toisen vero-partikkelin jälkeen Klotar pysyy yhä subjektina: 

(II, 5, 22) Interfecto Brittonum rege Chramnus est conprehensus, atque cum uxore et filiis 

quadam domo clausus uiuus est incensus. Chlotharius uero de manubiis Brittonum triumphans, 

gentemque illam Francis subiectam fecit tributariam. Saxones uero rebellantes grauissimis 

proeliis prostrauit et non sine multo suorum sanguine deuicit. 

Partikkelit ovat pronominien ohella kielen osa-alue, jolla Freculfus poikkeaa klassisen 

kieliopin normista kauemmas kuin muilla tarkastelluilla osa-alueilla. Tämän poikkeaman 

vaikutusta tekstin selkeyteen on hieman hankala arvioida. Selkeys ja kieliopillisuus 

kulkevat usein käsi kädessä, mutta partikkelien yhteydessä tämä suhde ei näyttäydy aivan 

niin yksiselitteisenä: Freculfus käyttää partikkeleita melko mekaanisen oloisesti tekstin 

jäsentämiseen mutta sellaisella tavalla, joka edellyttää lukijalta näiden sanojen klassisista 

käyttöoletuksista irrottautumista, mikä ei ole välttämättä kovinkaan vaivatonta. 

 

Kerronnan pintarakenteessa on luonnollisesti monenlaista vaihtelua, mutta Freculfuksen 

ilmaisun ydin rakentuu lopulta melko suppeasta joukosta säännönmukaisesti toistuvia 

syntaktisia elementtejä. Monet edellä käsitellyistä syntaksin elementeistä rakentavat 

osaltaan tietynlaista, Freculfuksen kielelle nähdäkseni luonteenomaista, kaavamaisuutta. 

Tämä ominaisuus linkittyy kenties vahvimmin partisiipin preesensillä operointiin: 

partisiippi on rinnasteista koordinaatiota, jolla vältytään lauserakenteen syventämiseltä ja 

voidaan pitää toiminnan selostus melko yksinkertaisena. Virkkeessä todennäköisimmin 

tavattavat (mutta tuskin koskaan juuri tässä muodossa esiintyvät) peruselementit ovat 

Freculfuksella seuraavat: 1. subjekti tarkentavine appositioineen, 2. konjunktio, 3. yksi 

tai useampi participium coniunctum ja/tai ablativus absolutus, 4. predikaattiverbi, 5. 

mahdollinen dum-lause / ut-lause). Tämän perusvälineistön käytön Freculfus hallitsee 

ilmeisen hyvin ja pystyy näin noudattelemaan melko vaivattomasti myös klassisesti 

korrektilta vaikuttavaa ilmaisua65. Voisi myös ajatella, että tietyn määrämuotoisen 

järjestyksen noudattamisella saadaan aikaan se, että lukijan ei tarvitse haastaa itseään 

 
65 Tältä turvalliselta ydinalueelta poikkeaminen ei kuitenkaan ole välttämättä Freculfukselle ongelmatonta. 

Tämän työn myöhemmissä luvuissa esiintyvistä esimerkeistä voidaan toisinaan havaita, että Freculfus on 

kunnianhimoinen kielenkäyttäjä, jolla on toisinaan haetumpia ja monimutkaisempia syntaktisia rakenteita, 

jotka usein kyllä toimivat mutta välillä taas epäonnistuvat sikäli, että tavoiteltu kielenkäytön normi särkyy 

ja ilmaisun selkeys kärsii. 
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odotusten vastaisella informaatiorakenteella: kun kerronnan painopiste pysyy itse 

toiminnassa ja eri elementtien olennaisin havaittava suhde on lähinnä temporaalinen, 

lukijalle lienee melko vaivatonta seurata historiallisen narratiivin kulkua. Lopputulemana 

on klassisen normin melko uskollinen noudattaminen mutta varsin karsitussa muodossa. 

 

3. Näkökulma I: vertailukohtana Fredegarius 

 

Siinä missä pyrin edellisessä analyysiluvussa kartoittamaan Freculfuksen syntaksin 

yleispiirteitä ja arvioimaan hänen ilmaisukeinojensa rikkautta klassisen kielimuodon 

tarjoaman keinorepertuaarin valossa, tarkoituksenani on tässä analyysiluvussa suhteuttaa 

Freculfuksen kielenkäyttöä merovingiaikaiseen historiankerrontaan, jonka edustajista 

olen valinnut vertailupariksi Fredegariuksen66 67. Tässä luvussa kysymys kirjoittajien 

ilmaisun selkeydestä (tai sen puutteesta) nousee keskeiselle sijalle68: valotan selkeyden 

 
66 On ilmeistä, ettei Fredegariuksen kielestä tehtäviä päätelmiä voida suoraan yleistää koskemaan koko 

merovingiaikaista historiankirjoitusta. Galliassa 600-luvulla kirjoitettua historiateosta, joka kulkee nimellä 

Chronicarum quae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV cum Continuationibus (tai Chronicon), on 

totunnaisesti pidetty kielellisesti verrattain idiosynkraattisena tuotoksena (Wallace-Hadrill 1958, 529: ”his 

highly individual Latin”, Goffart 2008: ”The Merovingian Fredegar… used to be deplored as an unworthy 

continuation of Gregory of Tours’ Histories, rich in critical problems, awful in language…”). Tämä 

”epäedustavuus” ja sen asettamat rajoitukset tulee toki tiedostaa, mutta Fredegariuksen ottamiselle 

analyysin kohteeksi on tässä yhteydessä kuitenkin omat perusteensa. Ensinnäkin Fredegariuksen teoksesta 

on kaikista ennakko-oletuksista huolimatta tehty vain vähän systemaattista kielentutkimusta (Mathys 2017: 

”I believe it might be worthwhile to describe Fredegar’s syntax per se” – toteamus arviossa Bodelot’n 

vuonna 2017 ilmestyneestä artikkelista, jossa käsitellään Fredegariuksen epäsuoraa kerrontaa), mikä tekee 

Fredegariuksen tarkastelusta jo sellaisenaan tarpeellista. Toiseksi – ja ennen kaikkea – Fredegariuksen teos 

sijoittuu varsin saumattomasti samaan frankkien universaalihistorioiden jatkumoon kuin Freculfuksen teos, 

mikä luo mielekkäät olosuhteet teosten keskinäiselle vertailulle. Kysymykseen siitä, onko karolinginen 

historiankirjoitus merovingistä selkeämpää, ei luonnollisestikaan kuitenkaan voida käsillä olevan vertailun 

perusteella antaa muuta kuin varovaisia viitteellisiä arvioita. 
67 Tarkoitan tässä työssä ”Fredegariuksella” Fredegariuksen kronikkana tunnetun teoksen kokonaisuutta 

puuttumatta kysymykseen siitä, onko kronikan laatijana ollut yksi vai useampi henkilö ja millaisia ajallisia 

kerrostumia teoksen eri osat mahdollisesti sisältävät (näistä seikoista on käyty aikojen saatossa vilkasta 

keskustelua, ks. uusimmista puheenvuoroista esim. Collins 2007 ja sen arvio Goffart 2008). Tämän työn 

puitteissa näihin kysymyksiin syventyminen ei nähdäkseni ole perusteltua, vaan Fredegariuksen kronikkaa 

voidaan tässä lähestyä verraten edustavana merovingilatinan tekstikokoelmana, jonka kielellisiä piirteitä 

voidaan mielekkäästi suhteuttaa Freculfuksen laatimaan tekstikokonaisuuteen.  
68 On syytä huomauttaa, että vaikka vertailun painopiste siirtyykin klassisen latinan asettamasta normista 

Freculfusta edeltäneen ajanjakson historiankerronnan kielen selkeyteen, ei luvun argumentaatiossa voida 

varsinaisesti välttyä vertaamasta kirjoittajien kielenkäyttöä klassisen latinan ideaaliin, sillä kieliopillisuus 

ja selkeys kulkevat kuitenkin pitkälti rinta rinnan ja, vaikka kristillisillä kirjoittajilla on ollut käytössä – 

erityisesti Vulgatassa – ”kilpailevia” normilähteitä, ne eivät muodosta mitään klassisen latinan normia 

korvaavaa yhtenäistä kieliopillista standardia. 
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osatekijöitä kahdella Freculfukselta ja Fredegariukselta poimimallani oteparilla ja niistä 

siteeraamillani havainnollistavilla esimerkeillä (ks. oteparit liitteissä II ja III). 

Käsittelen luvussa seitsemää syntaktista teemaa, jotka olen valinnut tarkempaan 

tarkasteluun sillä perusteella, että ne näyttivät suorittamani virke virkkeeltä edenneen 

alkuanalyysin jälkeen keskeisimmin rakentavan eroa kirjoittajien välille eli tässä 

tapauksessa – yksinkertaistaen ilmaistuna – parantavan yhden ja heikentävän toisen 

kirjoittajan kielenkäytön selkeyttä. Tarkasteltavat teemat ovat seuraavat: partisiipit, 

absoluuttiset rakenteet, finaalisuuden ilmaisut, infinitiivikomplementit, subjektin 

vaihdokset, aloituspartikkelit ja epäsuora kerronta. 

Ensimmäisen oteparin muodostavat Freculfuksen teoksen toisen osan viidennen kirjan 

kohta 14 ja Fredegariuksen teoksen toisen kirjan kohta 53. Molemmat kohdat kertovat 

Attilaan ja hunneihin kytkeytyvistä tapahtumista. Toinen otepari koostuu Freculfuksen 

teoksen toisen osan viidennen kirjan kohdasta 22 ja Fredegariuksen teoksen toisen kirjan 

kohdasta 58. Näissä kohdissa puhutaan Alarikista. Otteita valitessani halusin niiden 

käsittelevän samaa tai ainakin jotakuinkin samaa historiallista episodia yhtäältä siksi, että 

kerronnan voisi näin ollen olettaa edellyttävän jokseenkin samankaltaisten kielellisten 

keinojen käyttöä ja antavan näin otolliset edellytykset kirjoittajien ilmaisun vertailuun, ja 

toisaalta siksi, että lukijankin olisi helpompi paneutua otteiden vertailuun aihepiirien 

pysyessä jokseenkin samoina.69 Toiseksi pidin vertailtavuuden kannalta suotavana, että 

otteet olisivat melko samanpituisia. Tärkeimpänä valintaperusteenani on kuitenkin ollut 

se, että molemmat otteet olisivat – sikäli kuin mahdollista – nimenomaisesti kirjoittajien 

omaa tekstiä; tällä tarkoitan sitä, että olen valinnut otteet, jotka ovat käytettävissäni 

olevien tietojen perusteella kirjoittajien itse laatimia eivätkä suoraa tai lähes suoraa 

lainausta joltakulta muulta kirjoittajalta, jolloin ne eivät luonnollisestikaan antaisi 

totuudenmukaista kuvaa analyysin kohteeksi valitsemieni kirjoittajien omasta 

kielenkäytöstä – tällainen suoran lainauksen riski on näiden teosten kohdalla erittäin 

korkea, sillä varhaiskeskiajan historiateokset ovat luonteeltaan usein aikaisempia lähteitä 

laajasti hyödyntäviä kompilaatioita. Muita nämä edellytykset täyttäviä vertailupareja ei 

asianomaisista teksteistä nähdäkseni ole löydettävissä.  

 
69 Lukijan ei kuitenkaan pidä luulla, että otteet olisivat tosiasiallisesti kovinkaan samansisältöisiä, vaikka 

aihepiiri onkin lähtökohtaisesti sama. Huomautettakoon, että Fredegarius harhautuu kirjoittajien yhteisestä 

teemasta molemmissa otteissaan tyylilleen tyypillisesti selostamaan yksityiskohtaisesti jotain yksittäistä 

tapahtumaketjua, johon Freculfus ei puolestaan ollenkaan puutu vaan pitäytyy yleisemmällä tasolla ja 

maalailee ennemmin suuria linjoja kuvaillen lyhykäisesti tapahtumia useilla eri tahoilla. 
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Freculfuksen tekstiotteet olen ottanut Michael I. Allenin uudehkosta editiosta (2002). 

Fredegariuksen tekstiotteet ovat Kruschin editiosta vuodelta 1888 – käsitykseni mukaan 

tämä vanha teos on edelleen auktoritatiivisin kriittinen editio Fredegariuksen toisesta 

kirjasta. Sen sijaan kolmannesta ja neljännestä kirjasta on ilmestynyt uudempia editioita.  

Lienee aiheellista painottaa, että seuraavassa käsiteltävien teemojen ulkopuolelle jää 

lukuisia ilmiöitä, joita voisi niin ikään olla mielenkiintoista analysoida tarkemmin. 

Harkinnan jälkeen olen esimerkiksi jättänyt työstä pois sivulauseiden tarkastelun, sillä 

alkukartoituksen perusteella en havainnut näissä otteissa niiden osalta mitään merkittäviä 

eroavaisuuksia. Sivulauseista voidaan kuitenkin todeta, että otteissa esiintyvien eri 

sivulausetyyppien joukko on suppeahko – muun muassa epäsuorasta kysymyslauseesta 

ja konsessiivilauseesta on löydettävissä vain jokin yksittäinen esimerkki, eikä otteissa 

esiinny vaikkapa yhtäkään finaalista relatiivilausetta. Toinen huomionarvoinen mutta 

tarkastelun ulkopuolelle jätetty teema liittyy verbeihin – siinä missä Freculfus käyttää 

verbejä suurimmaksi osaksi klassisen standardin sääntöjen mukaisesti, Fredegariuksen 

verbimuodoissa on paljon horjuntaa; verbien syvällisempi erittely olisi kuitenkin jo oma 

työnsä, joten en tässä yhteydessä puutu niiden käyttöön. 

Käsiteltävät teemat eivät ole missään erityisessä järjestyksessä. Osittain ne limittyvät 

myös toisiinsa, joten samoihin havaintoihin ja aineistoesimerkkeihin saatetaan puuttua 

useammassa kohdassa. Olen pyrkinyt valitsemaan analysoimistani otteista jokaiseen 

kohtaan asianomaista teemaa parhaiten kuvaavat esimerkit. Lainattujen virkkeiden edessä 

– ja toisinaan itse leipätekstissä – esiintyvät numerot viittaavat virkkeiden numerointiin 

työn lopussa olevassa liitteessä. Numeroinnista ilmenee niin ikään, onko virke peräisin 

Attila- vai Alarik-otteesta (esimerkiksi ”Attila.3” tarkoittaa Attilaa käsittelevän otteen 

kolmatta virkettä), ellei tätä ole tekstissä muulla tavoin osoitettu. Lainaamistani 

esimerkeistä olen lihavoinut ne elementit, jotka ovat kulloinkin pääasiallisena huomion 

kohteena, ja alleviivannut kohtia, jotka liittyvät keskeisesti näiden elementtien tulkintaan. 

 

3.1 Partisiipit 

 

Sekä Freculfuksen että Fredegariuksen partisiipit ovat useimmiten nominatiivimuodossa 

ja liittyvät siis lähtökohtaisesti lauseen subjektiin. Vastaavasti voidaan todeta, että lauseen 
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subjektiin liittyy huomattavan usein partisiippi, eli toisin sanoen subjektiin liittyvät 

partisiippiappositiot ovat tarkastelluissa otteissa hyvin runsaasti käytetty kielellinen 

keino. Suurimmassa osassa tapauksista tämä partisiippi on partisiipin preesens. Partisiipin 

perfektiä esiintyy hiukan harvemmin, enkä havainnut sen käytössä nominatiivin kohdalla 

mitään poikkeavaa, joten en siksi käsittele sitä tässä yhteydessä enempää70. 

Freculfuksen Attila-otteessa on kaiken kaikkiaan 9 nominatiivimuotoista partisiipin 

preesensiä. Fredegariuksella vastaavassa otteessa tällaisia partisiipin preesensejä on 14. 

Alarik-otteissa nominatiivimuotoisia partisiipin preesensejä on Freculfuksella 8 ja 

Fredegariuksella peräti 27. Partisiippi näyttää yleensä olevan yksikössä: Attila-otteessa 

nominatiivissa olevia monikollisia partisiipin preesensejä ei ole Freculfuksella lainkaan, 

ja Alarik-otteessa niitä on 3. Vastaavasti Fredegariuksella on Attila-otteessa 4 tällaista 

monikollista tapausta ja Alarik-otteessa niitä on 5. 

Freculfuksella ja Fredegariuksella on partisiipin preesensin käytössä yhteisiä piirteitä. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että partisiipin preesens näyttää olevan rakenne, jonka 

asianomaiset kirjoittajat mieltävät hyvin moni- ja helppokäyttöiseksi – partisiipin 

preesensin selkein funktio on yleensä puhtaasti toiminnan kuvaus, ja muut seikat, kuten 

aika-aspekti ja sävy voidaan jättää lähes täysin avoimiksi ja lukijan tulkinnan varaan. 

Molemmille kirjoittajille on yhteistä muun muassa se, että he käyttävät partisiipin 

preesensiä kuvaamaan myös lauseen predikaattiverbin kannalta aikaisempaa toimintaa, 

vaikka partisiipin preesensin käyttöala on klassisesti rajoittunut samanaikaisen toiminnan 

kuvaukseen.71 Tätä eriaikaisuutta voidaan havainnollistaa seuraavilla esimerkeillä: 

Freculfus: 

(Attila.22) Cumque Romam intentus obprimere, Leo papa per se accedens ad eum mitiorem 

reddidit. 

 
70 Partisiipin perfekteistä voidaan kuitenkin lyhyesti todeta, että niiden käyttö nominatiivimuodossa näyttää 

noudattavan tarkastelluissa otteissa klassisen latinan sääntöjä: Freculfuksella näihin partisiippeihin kuuluu 

sekä passiivimerkityksisiä ”tavallisia” partisiippeja (uictus (Attila.15), corpus… repertum (Alarik.4)) että 

aktiivisesti käytettyjä deponenttiverbejä (egressus (Attila.2)). Partisiippeja tavataan Freculfuksella sekä 

yksikössä että monikossa (uicti, iuti (Attila.12), coacti (Alarik.3)). Myös Fredegariuksella partisiipin 

perfektiä esiintyy nominatiivimuodossa sekä monikossa (liberati Gothi (Attila.14), quoacti (Attila.20)) että 

yksikössä (urbiculum… gemmis ornatum (Attila.17), imp. factus (Attila.27), Paternus directus a Chlodoveo 

(Alarik.5)). Yhtäkään deponenttiverbin partisiippia Fredegariuksen otteisiin ei sisälly. 
71 Hofmann-Szantyrin (1965, 387) syntaksiteoksessa todetaankin osuvasti, että partisiipin preesensistä on 

tullut tällaisessa käytössä myöhäislatinassa kirjoittajille ”kätevä väline”: ”Das Spätlatein findet in dem 

Part. Praes. ein bequemes Mittel, das fehlende Part. Perf. Akt. zu ersetzen.” 
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Fredegarius: 

(Attila.10) Agecius cum esset strenuosissimus consilii, per nocte ad Attilanem veniens, dixit ad 

eum:… 

(Alarik.11) Ubi Paternus unum soledum de pugno extrahens suum, proiecit, dicens:… 

Toinen kummallekin kirjoittajalle yhteinen piirre on se, että partisiipin preesensiä 

käytetään toisinaan ikään kuin finiittiverbin asemassa72 korvaamassa aktiivin perfektiä. 

Nähdäkseni Fredegarius vie tämän käytön kuitenkin selvästi Freculfusta pidemmälle73. 

Ainoat Freculfukselta löytyvät esimerkit tämänkaltaisesta käytöstä (ks. alla) esiintyvät 

sellaisissa tapauksissa, joissa virke koostuu kahdesta rinnasteisesta päälauseesta, joista 

jommassakummassa verbi taipuu normaalisti aktiivin perfektissä, ja päälauseita yhdistää 

rinnastava partikkeli -que. Näin ollen lukijalla on näissä tilanteissa käytössään ”vihjeitä”, 

joiden perusteella partisiipin preesensin funktio on helposti ymmärrettävissä: 

Freculfus: 

(Attila.19) Attila… mouit procinctum, primaque adgressione Aquiliensem diu obsidens ciuitatem. 

(Alarik.11) Chlotharius uero de manubiis Brittonum triumphans, gentemque illam Francis 

subiectam fecit tributariam. 

Fredegarius sen sijaan käyttää partisiipin preesensiä predikaattiverbinä useammin (ks. 

Attila-otteen virkkeet 3, 8 ja 9 ja Alarik-otteen virkkeet 1, 4, 6, 7 ja 9) ja, toisin kuin 

Freculfus, myös lauseyhteyksissä, joissa tulkintavihjeitä ei ole (ks. esimerkki alla). 

Fredegarius: 

(Attila.8) Chuni repedantes Trecassis, in Mauriacensim consedentis campaniam. 

Edellä oleva esimerkki on vielä yksinkertaisen rakenteensa ja kontekstinsa puolesta 

varsin helposti tulkittavissa, mutta tällainen käyttö nähdäkseni lisää merkittävästi 

ilmaisun epäselvyyden vaaraa – etenkin silloin, mikäli partisiipin preesensillä saatetaan 

samalla korvata joitain muitakin verbimuotoja kuin yksinkertaista aktiivin perfektiä, 

 
72 Adams kommentoi tämänkaltaisten ”riippuvien partisiippien” (hanging participles) käyttöä ja luonnetta 

tuoreessa teoksessaan varsin seikkaperäisesti ja tarjoaa niistä useita esimerkkejä. Äärimmilleen vietynä 

käyttö indikoi Adamsin mukaan partisiippisyntaksin hallinnan puutetta tai välinpitämättömyyttä sitä 

kohtaan niin, että narratiivi muodostuu irrallisista verbaalielementeistä, joita ei edes yritetä sijoitella 

loogiseksi kokonaisuudeksi. Tämä ei kuitenkaan hänen mielestään suoraan kerro elävän kielen tilasta vaan 

juontuu pikemminkin tekstien mekaanisesta ja kaavamaisesta laadintatavasta. 2016, 593–594. 
73 Jäntti toteaa osuvasti, että partisiipin preesensin esiintyminen finiittiverbin paikalla on Fredegariuksella 

tullut tietyssä mielessä kehityksensä päätepisteeseen, sillä Fredegariuksella nämä rakenteet esiintyvät jo 

täysin itsenäisinä kokonaisuuksina (1971, 77–78). 
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kuten Jäntti on Fredegarius-analyysissaan havainnut74. Fredegariuksen Alarik-otteesta on 

osoitettavissa kaksi virkekokonaisuutta, joissa virkkeen osien keskinäiset suhteet jäävät 

hyvin epäselviksi eritoten predikaatin tehtävää hoitavien partisiipin preesensien tähden: 

(Alarik.1) Quadam vicem Chlodoveus rex Francorum et Alaricus rex Gothorum, qui sedem 

Tolosa habebat, post multa prilia, quae invicem gesserant, intercedentes legatus, cum pacem inire 

coepissent huius convenentiae, ut Alaricus barbam tangerit Chlodovei, effectus ille patrenus, 

perpetuam ab invicem pacem servarint, et ad huius placita coniunctione nec Francos nec Gothos 

armatus paenitus non accederit, aestatuentes diem ad locum designatum ab invicem. 

(Alarik.9) Renuntiantes legati Alarico protenus, quod Theuderici huius rei terminasset iudicius, 

et cum esset difficile haec Alarici vel Gothis supplere, volentis fraudem Paterno legato 

Francorum decepere, quem in solarium missum, per nocte quod supposetum erat ruens, fracto 

brachio, vix tandem evasit. 

Edellä siteeratut virkkeet ovat minun nähdäkseni monelta osin ongelmallisia ja vaikeasti 

analysoitavia, mutta ennen muuta niiden ongelmallisuus näyttää kytkeytyvän partisiipin 

preesenseihin, joiden käyttö hämärtää aikasuhteita mutta myös sitä, kuka virkkeessä 

kulloinkin on subjektina (ks. myös alaluku 3.5 subjektin vaihdoksista). Fredegariuksen 

Alarik-otteen ensimmäisen virkkeen alussa näyttäisi selvältä, että päälauseen subjekteja 

olisivat Chlodoveus rex Francorum et Alaricus rex Gothorum, ja näin tämän varmaankin 

täytyy olla, mutta hämmennystä herättää se, että raskaassa virkkeessä näille subjekteille 

ei ole päälauseessa lainkaan tarjolla yleensä odotettavissa olevaa finiittiverbin muotoista 

predikaattia. Huomio onkin siis jälleen kerran suunnattava tarjolla oleviin partisiipin 

preesenseihin. Ilmaisu intercedentes legatus (legatos) näyttää vahvasti jonkinlaiselta 

absoluuttiselta ilmaisulta (tässä on mitä ilmeisimmin kyse absoluuttisesta akkusatiivista) 

(”lähettien välityksellä”), joten päälauseen ainoaksi mahdolliseksi predikaatiksi jää vasta 

virkkeen loppuosassa sijaitseva partisiippi aestatuentes, jonka merkitys lienee verbin 

statuere tapaan ”määrätä, päättää”. Näin virkkeen päälause olisi ”kuninkaat päättivät 

keskenään päivän [lopullisen sopimuksen tekemiselle]”.  

Vastaavasti Fredegariuksen Alarik-otteen yhdeksännessä virkkeessä operoiminen 

partisiipin preesenseillä on yksi syy siihen, että kokonaisuus on erittäin epäselvä: 

Virkkeen alussa ilmaisu renuntiantes legati on vielä suhteellisen helppo ymmärtää ja on 

varmaankin parasta tulkita omaksi irralliseksi päälauseekseen. Sen sijaan partisiipin 

 
74 Jäntti 1971, 77–78. 
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volentis asema on hankalasti luokiteltava: sen subjektiksi on luultavasti ajateltava Alarik 

ja gootit, mutta onko partisiippi predikaattiverbin funktiossa (= volentes = voluerunt) vai 

onko se ehkä gootteihin liittyvä appositio? Jos kyseessä olisi päälause, kokonaisuus olisi 

”kun lähettiläät olivat ilmoittaneet… ja koska goottien oli tätä vaikea hyväksyä, he 

halusivat huijata lähettilästä”. Appositiotulkintaa tukisi toisaalta se, että tarkasti ottaen 

päälausetulkinta ei ole looginen, sillä otteen alussa on jo todettu, että gooteilla oli ollut 

petosaikeita, toisin sanoen jo kauan ennen kuin Teoderikin päätöksestä oli mitään tietoa 

– tällöin kokonaisuuden kannalta voisi ajatella, että ”quem in solarium missum” -alkuinen 

lause ei olisi oikea relatiivilause vaan relatiivipronominilla alkava oma päälauseensa 

(tilalla voisi siis lukea ”legatum in solarium missum”), mutta melko haetulta tämäkin 

tulkinta vaikuttaa. Virkkeen kolmas partisiippi ruens heikentää niin ikään kokonaisuuden 

ymmärrettävyyttä – sen subjektiksi on mitä ilmeisimmin pääteltävä Alarik, mutta 

syntaktisesti subjektin vaihdos tulee lukijalle kuitenkin täytenä yllätyksenä. 

Ilmaisun selkeyden kannalta huomiota herättävä partisiipin preesensin käyttöön liittyvä 

ilmiö on Fredegariuksella myös se, että Attila-otteessa on tapauksia, joiden perusteella 

näyttää hieman siltä, että Fredegarius on taipuvainen käyttämään nominatiivimuotoista 

partisiipin preesensiä myös muiden lauseenjäsenten kuin subjektin asemassa olevien 

pääsanojen yhteydessä. Tällaisissa yhteyksissä partisiippi alkaa näyttää ikään kuin 

muotoonsa jäätyneeltä irralliselta rakenteelta: 

Fredegarius: 

(Attila.3) Cum a Theodoro regi, huius peticionis annuens, auxilium fuisset promissum... 

Edellä oleva lause on selkein esimerkki tällaisesta käytöstä. Lisäksi Attila-otteessa on 

kolme muuta tapausta, jotka ovat tulkinnaltaan hieman epävarmempia: 

(Attila.17) Postea cum a Tursemodo regi et Gothis haec factio perlata fuisset, requirentis 

promissionem Ageci emplendam... 

(Attila.2) Quos cum Agecius patricius venientes conperisset, sanctum Anianum Aurilianinsium 

episcopum ad Theodorum regi Gothorum in legacionem dirigit, petens auxiliare contra 

Chunis:… 

(Attila.3) … Agecius legatus mittens ad Attilanem regem Chunorum obviam, petens auxilium 

contra Gothis, qui Galleas conabant invadere... 
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Attila-otteen virkkeessä 17 partisiipin preesens requirentis on muodoltaan epäselvä: 

luulisin kuitenkin, että kyseessä on nominatiivi (= requirentes), jolloin tämä olisi toinen 

esimerkki Fredegariuksen tavasta käyttää asianomaista muotoa muissa sijoissa (tässä 

tapauksessa ablatiivissa) olevan pääsanan yhteydessä. Virkkeiden 2 ja 3 tapaukset ovat 

epävarmoja sikäli, että niissä partisiipin preesensit voisivat periaatteessa juuri ja juuri 

liittyä lauseiden subjektiin, mutta tiukasti tulkittuna olisi loogisempaa, että ne liittyisivät 

lauseen akkusatiiviobjektiin (jolloin virkkeessä 2 odottaisi klassisesti muotoilua 

”episcopum... petentem” ja virkkeessä 3 muotoilua ”legatus [=legatos]... petentes”). 

Freculfuksella tällaisia tapauksia ei esiinny lainkaan. 

 Kenties partisiippien taivutuksen epävarmuus liittyy osaltaan siihen, että Fredegarius 

käyttää suhteellisen vähän sellaisia rakenteita, jotka edellyttäisivät partisiipin (preesensin 

tai perfektin) käyttöä muissa sijoissa, ja silloin, kun hän sellaisia käyttää, niihin liittyy 

useimmiten tietynasteista epäselvyyttä. Freculfus käyttää otteissaan partisiippia objektiin 

liittyvänä akkusatiivimääreenä (Attila.20: quam captam, Alarik.11: gentemque illam 

Francis subiectam, Alarik.12: Saxones rebellantes… prostrauit) mutta myös ablativus 

causae -rakenteessa (Attila.2: equo sub se decidente) ja genetiivirakenteen osana 

(Attila.16: Theodoridi regis interfecti filium), joten hänellä partisiippien mahdollistama 

kielellisten keinojen repertuaari on laaja. Fredegariuksella taasen partisiippeja esiintyy 

nominatiivin ohella lähinnä akkusatiivissa, ja taivutukset ovat usein hämmentäviä75: 

Fredegarius: 

 (Attila.28) Qui cum imp. factus, relicta Valentiniani sibi duxit uxorem. 

Yllä olevassa esimerkissä partisiipin perfektiä käytetään substantiivina (tarkoittaa 

myöhäislatinassa leskeä). Partisiipin odottaisi olevan objektin asemassa luonnollisesti 

akkusatiivimuodossa. Seuraava tapaus on niin ikään käytöltään varsin epäselvä: 

(Attila.17) …per pacis iura urbiculum aureum gemmis ornatum, pensante quingentas liberas, ab 

Agecio conposiciones causa transmittetur Tursemodo… 

Partisiipin preesens pensante on kovasti ablatiivin näköinen, mutta ehkäpä se on tässä 

yhteydessä tarkoitettu passiivilauseen subjektiin, neutrisukuiseen sanaan urbiculum, 

 
75 Tässä yhteydessä on kuitenkin mainittava, että vaikka Fredegariuksella on taivutuspäätteiden käytössä 

yleisesti hyvin paljon horjuntaa, partisiipin perfektien päätteet (etenkin maskuliinin monikon nominatiivi, 

maskuliinin yksikön akkusatiivi) ovat paikoitellen täysin korrekteja: Alarik.1: ad locum designatum, 

Alarik.9: quem in solarium missum. Kenties toisen deklinaation taivutus on ollut kirjoittajalla partisiipin 

preesensin edellyttämää kolmatta deklinaatiota paremmin hallinnassa. 
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liittyväksi nominatiiviksi. Nähdäkseni tällaiset käytöt ovat jälleen omiaan aiheuttamaan 

lukijalle päänvaivaa tai ainakin kasvattavan mahdollisen väärinymmärryksen riskiä. 

 

3.2 Absoluuttiset rakenteet 

 

Attila-otteessa Freculfuksella esiintyy 8 absoluuttista ablatiivia ja Fredegariuksella 2. 

Alarik-otteessa Freculfuksella on yhteensä 3 ja Fredegariuksella 2 absoluuttista ablatiivia. 

Huomio kiinnittyy Fredegariuksen osalta siihen, että partisiipin perfektien taivutus on 

kaikissa neljässä tapauksessa korrektia. Absoluuttisen ablatiivin tapaukset ovat seuraavat: 

Freculfus:  

Attila-ote: (4) deletis Vesegothis aliisque nationibus; (8) congregatis undique bellatoribus 

aduersus regem ferocem; (12) intercidente nocte; (13) exceptis XV milibus Francorum et 

Gepidarum, qui mutuis uulneribus conciderunt; (18) negotio infecto; (19) nancta occasione; (23) 

deposito furore; (23) promissa pace 

Alarik-ote: (4) Iustiniano imperante; (9) accepta temeritate; (10) interfecto Brittonum rege 

Fredegarius: 

Attila-ote: (1) pace rupta; (20) aliquantis civitatibus inruptis 

Alarik-ote: (4) accepto placito cum Alarico; (9) fracto brachio 

Kumpikin kirjoittaja käyttää absoluuttista ablatiivia lähinnä temporaalisesti, lukuun 

ottamatta Freculfuksen Attila-otteen virkkeitä 12, 13 ja 18, jotka ovat lähinnä 

vakiintuneita fraasinomaisia ilmauksia. Joissain tapauksissa (Freculfuksella Attila-otteen 

virkkeet 19 ja 23 ja Alarik-otteen virke 9 ja Fredegariuksella Attila-otteen virke 1 ja 

Alarik-otteen virke 9) voidaan lauseyhteydessä nähdä tietynasteista kausaalista sävyä. 

 Ilmaisun selkeyden kannalta absoluuttiset ablatiivit eivät välttämättä erottele kirjoittajia 

kovinkaan selkeästi, ellei sitten argumentoida, että Freculfuksella absoluuttinen ablatiivi 

on ikään kuin produktiivisempi, sillä hän käyttää sitä – ainakin Attila-otteessa – paljon 

Fredegariusta useammin ja hänen käyttämänsä rakenteet (pituus, käytetty partisiippi) ovat 

hivenen moninaisempia. Voidaankin siis katsoa, että hän käyttää absoluuttista ablatiivia 

Fredegariusta varmemmin. 
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 Mielenkiintoisempi alateema ovat sen sijaan epätyypillisemmät absoluuttiset rakenteet, 

joista molemmilla kirjoittajilla on näytteitä. Freculfuksella tällaisia tapauksia on kaksi, ja 

ne ovat molemmat absoluuttisia akkusatiiveja (toinen tapauksista voi muotonsa puolesta 

olla tosin myös nominatiivi). Nämä tapaukset ovat seuraavat: 

Freculfus:  

(Attila.1) Interea Hunorum rex Attila – iunctos secum Gepidas cum Ardarico, Gothosque cum 

Valamir, diuersasque alias nationes suis cum regibus – omnem Illyricum Traciamque, et 

utramque Daciam, Misiam, et Scythiam populatus est. 

(Attila.7) Hinc iam truculentissimus rex Attila, Galliarum ciuitates atque oppida longe lateque 

subuersa, ad euertendam Aurelianorum urbem festinus properabat. 

Fredegariuksella sen sijaan tapaukset ovat yleensä eräänlaisia sekamuotoisia absoluuttisia 

rakenteita (ks. tapaukset alla). Fredegariuksen Attila-otteen virkkeessä 9 rakenne sisältää 

sekä ablatiivi- että akkusatiivielementtejä, ja Attila-otteen virkkeessä 14 rakenne sisältää 

ablatiivielementtien lisäksi vastaanottajana olevan henkilön nimen nominatiivimuodossa. 

Alarik-otteen virkkeessä 1 Fredegariuksella on sekamuotoisen näköinen absoluuttinen 

rakenne, jossa monikollinen partisiipin preesens voi olla nominatiivi tai akkusatiivi ja 

pääsana näyttää yksikön nominatiivilta – todennäköisimmin kyse on kuitenkin tässä 

tapauksessa absoluuttisesta akkusatiivista. 

 Fredegarius: 

(Attila.9) Thoresmodus, filius Theodorus, qui ei successit in regnum, collectum Gothorum 

exercito, patrem ulcisci desiderans, cum Attilanem et Chunis Mauriaco confligit certamine… 

(Attila.14) Acceptis idemque Agecius a Tursemodo decim milia soledus, ut suo ingenio a 

persecutionem Chunorum liberati Gothi, ad sedis proprias remearint, protinus abigerunt. 

(Alarik.1) Quadam vicem Chlodoveus rex Francorum et Alaricus rex Gothorum, qui sedem 

Tolosa habebat, post multa prilia, quae invicem gesserant, intercedentes legatus, cum pacem 

inire coepissent… 

Sekamuotoisten absoluuttisten rakenteiden lisäksi voidaan Fredegariukselta nostaa tässä 

yhteydessä esiin Alarik-otteen virkkeessä 1 esiintyvä elliptinen ilmaisu, jota on vaikea 

luokitella. Typistetty ilmaisu (jolla halutaan sanoa, että kun Alarik koskettaa Klodvigin 

partaa, tästä seuraa, että Klodvigista tulee Alarikin suojelija) avautuu kyllä asiayhteyteen 

perehtyneelle lukijalle mutta syntaktisesti se on ongelmallinen eikä tue ymmärrettävyyttä: 
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(Alarik.1) …cum pacem inire coepissent huius convenentiae, ut Alaricus barbam tangerit 

Chlodovei, effectus ille patrenus, perpetuam ab invicem pacem servarint, et ad huius placita 

coniunctione nec Francos nec Gothos armatus paenitus non accederit… 

Näiden epätyypillisten käyttötapojen osalta voidaan todeta, että Freculfus jää jälleen 

horjumaan klassisen käytön rajaseuduille – absoluuttinen akkusatiivi ja nominatiivi eivät 

luonnollisestikaan ole klassisen normin mukaisia, mutta niitä tavataan enenevässä määrin 

jo myöhäisantiikissa muiden muassa Gregorius Toursilaisen teksteissä. Sen sijaan 

Fredegariuksen sekamuotoisia rakenteita voidaan nähdäkseni pitää erittäin vulgaareina.76 

Absoluuttisen rakenteen käyttö erityisesti Attila-otteen virkkeessä 14 on hämmentävä ja, 

kun otetaan huomioon, että koko virke on itse asiassa rakennettu tavalla, joka luo 

monitulkintaisuutta (epäselväksi jää esimerkiksi se, riippuuko ilmeisesti finaalinen ut-

lause absoluuttisesta rakenteesta vai ennemmin predikaatista abigerunt), asianomainen 

lainaus on omiaan heikentämään yleiskuvaa Fredegariuksen ilmaisun selkeydestä. 

 

3.3 Finaalisuus 

 

Finaalisuuden ilmaiseminen näyttää olevan teema, joka erottaa selvästi Freculfusta ja 

Fredegariusta. Freculfus käyttää (Attila-otteessa) verraten runsaasti klassisen normin 

mukaisia finaalisia ut-lauseita, joissa pääverbi järjestyy konjunktiivilla consecutio 

temporum -sääntöjen (eli tässä tapauksessa samanaikaisuuden konsekuution) mukaan 

(Freculfuksen Alarik-otteeseen finaalisuuden ilmaisuja ei osu lainkaan). Esimerkkeinä 

Freculfukselta voidaan mainita seuraavat virkkeet: 

Freculfus: 

(Attila.4) Misit itaque ad Valentinianum imperatorem legatos simulans pacem, dicendo quod ob 

iniuriam Romanorum ulciscendam properaret ad Occidentem, ut deletis Vesegothis aliisque 

nationibus partes Galliarum atque Hispaniam quas illi tenebant, rei publicae redintegraret. 

(Attila.5) Regem uero Vesegothorum sollicitare nisus est ut pariter cum eo Romanum inuaderet 

imperium et aequa possiderent sorte. 

 
76 Müller-Lancé (1998) on kartoittanut absoluuttisten rakenteiden esiintymistä eri aikoina laadituissa 

teksteissä. Hän on esimerkiksi löytänyt Gregorius Toursilaiselta 3 absoluuttista nominatiivia mutta ei 

yhtäkään absoluuttista sekamuotoa. 



 
 

38 
 

Fredegariuksen osalta tarkastellut otteet antavat osin ristiriitaista näyttöä siitä, miten 

hyvin kirjoittaja hallitsee finaalisen ut-lauseen käytön. Attila-otteessa tällaisia lauseita on  

vain pari (ks. alla), ja niissä pääverbi esiintyy poikkeavassa -rint-päätteisessä muodossa, 

jolla käsittääkseni tavoitellaan käytön edellyttämää konjunktiivin imperfektiä: 

Fredegarius: 

(Attila.14) Acceptis idemque Agecius a Tursemodo decim milia soledus, ut suo ingenio a 

persecutionem Chunorum liberati Gothi, ad sedis proprias remearint, protinus abigerunt.  

(Attila.15) Agecius vero cum suis, etiam Francos secum habens, post tergum direxit Chunorum, 

quos usque Toringia a longe prosecutus est; praecepitque suis, ut unusquisque nocte ubi 

manebant decim sparsim focus facerint, ut inmensa multitudine semolarint. 

Sen sijaan Alarik-otteessa Fredegariuksella on ainakin yksi pitkälti klassisen normin 

mukainen finaalinen ut-lause petere-verbin yhteydessä: 

(Alarik.6) Exponens per ordine Paternus causam Chlodoviae et Francis, quod legatus Alarice 

denegare non potuit, nisi tantum petens, ut iudicium Theuderici fineretur. 

Tässä esimerkissä verbimuoto on jo selvästi konjunktiivin imperfektin näköinen, ja jos 

lausetta yritettäisiin sellaisenaan tulkita, suomennos olisi ”hän pyysi, että määrättäisiin 

Teoderikin tuomio”. Saattaa kuitenkin olla, että Fredegarius on halunnut sanoa lähettilään 

pyytäneen, että tuomio saattaisi osapuolten kiistan päätökseen, jolloin tässä kohdassa 

pitäisi lukea joko ”petivit, ut iudicio causa finiretur” tai ”iudicium causam finiret”.  

Lisäksi on huomattava, että Fredegariuksella esiintyy Alarik-otteessa muutamia 

epäklassisia ut-lauseita, jotka ovat hankalasti luokiteltavia mutta joita voitaneen pitää 

ainakin jossain määrin finaalisluonteisina. Seuraavassa kaksi esimerkkiä: 

(Alarik.1) …cum pacem inire coepissent huius convenentiae, ut Alaricus barbam tangerit 

Chlodovei, effectus ille patrenus, perpetuam ab invicem pacem servarint, et ad huius placita 

coniunctione nec Francos nec Gothos armatus paenitus non accederit… 

(Alarik.3) …Mendacia tua placita sunt, rex, ut fraude coneris cum tuis Gothis dominum meum 

et Francos decepere. 

Alarik-otteen ensimmäisen virkkeen esimerkissä tarkoitus lienee sanoa, että ”he alkoivat 

tehdä rauhaa tällä sopimuksella, jossa määrättiin, että Alarik tarttuisi Klodvigin partaan, 

että osapuolet pitäisivät yllä ikuista rauhaa ja… [loppuosa jää epäselväksi]”. Tällainen 

käyttö on kuitenkin hyvin epäklassinen, ja pääsana, johon lause mitä todennäköisimmin 
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kytkeytyy (huius convenentiae), on muodoltaan (ilmeisesti genetiivi) tässä yhteydessä 

outo. Myös Alarik-otteen kolmas virke on epäselvä: lopun ut-lauseen sisältö on vielä 

ymmärrettävä (”sinä, kuningas, yrität gootteinesi petkuttaa herraani ja frankkeja”) 

(”decepere” = oik. decipere, ”saada satimeen, pettää”), mutta päälause on 

vaikeatulkintainen – verbi placere viittaa otteessa muissa yhteyksissä ”päättämiseen” ja 

”sopimiseen”, joten mieleen tulee ilmaisutyyppi ”placitum est, ut” (”päätettiin, että”), 

mutta ”mendacia tua” jää outoon asemaan (”valheesi on päätetty”). Kenties merkitys on: 

”olet päättänyt olla petollinen, nimittäin että yrität petoksella saattaa frankit satimeen”. 

Tällaisten finaalisuutta tavoittelevien ut-lauseiden ohella Fredegariukselle on kuitenkin 

leimallista se, että hän pyrkii ilmaisemaan finaalisuutta myös muilla keinoilla, jotka eivät 

aina ole aivan selkeitä. Erityisesti Fredegarius käyttää partisiipin preesensiä finaalisesti, 

mikä sinänsä olisi aivan klassisen normin mukaista mutta aiheuttaa Fredegariuksella 

tulkintaepäselvyyksiä. Osuvin esimerkki Fredegariuksen ongelmallisesta tavasta ilmaista 

finaalisuutta on nähdäkseni Attila-otteen virkkeessä 2: 

Fredegarius: 

(Attila.2) Quos cum Agecius patricius venientes conperisset, sanctum Anianum Aurilianinsium 

episcopum ad Theodorum regi Gothorum in legacionem dirigit, petens auxiliare contra Chunis: 

si praevalebat resistere, mediam partem Galliae Gothis daret. 

Yllä olevassa esimerkissä on tulkintani mukaan oikeastaan kaksi erillistä finaalisuuden 

ilmaisemiseen kytkeytyvää ongelmaa: Yhtäältä partisiipin preesens petens on selvästi 

finaalisessa käytössä, mutta on epäselvää tai vähintään tulkinnanvaraista, liittyykö 

partisiippi lauseen subjektiin (Agecius) vai – kun otetaan huomioon edellä luvussa 3.1 

tehdyt huomautukset Fredegariuksen partisiippien taivutuksesta – lauseen objektiin 

(sanctum… episcopum). Loogisemmin odottaisin sen liittyvän objektiin (sillä piispa on 

se henkilö, joka ”lähetetään pyytämään” ja joka varsinaisesti esittää pyynnön)77. Toisaalta 

partisiippi petens saa tässä niin sanotusti finaalisen infinitiivin auxiliare, kun taas 

klassisemmin peto voisi tässä tapauksessa saada substantiivimuotoisen objektin 

(auxilium) tai finaalisen ut-lauseen78. Tällaisen infinitiivin käytön heikkous on ilmaisun 

 
77 Ks. myös luku 4, alaluku 4.1.1, esimerkkipari 1, jossa Fredegariuksella on samankaltainen tapaus: 

”Avitus imp. legatum ad Theudericum cum sacris muneribus mittit, nuncians”. Tässä partisiipin preesens 

nuncians on finaalisessa käytössä (”lähetti ilmoittamaan”), ja partisiipin olettaisi tarkasti ottaen olevan 

akkusatiivissa (legatum… nunciantem). 
78 Tässä yhteydessä on kuitenkin aiheellista huomata, että finaalinen infinitiivi on ollut keskiajan latinassa 

vakiintunut ja laajalle levinnyt rakenne – ks. esim. kristillisen latinan osalta Sheerin 1996, 147, kohta B.7 

ja 148, kohta C.5. 
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selkeyden kannalta siinä, että siitä ei ilmene persoonaa. Yksiselitteisempi tapa rakentaa 

virke olisi mielestäni esimerkiksi seuraavanlainen: …direxit sanctum Anianum 

Aurilianinsium episcopum, qui peteret, ut Gothi auxiliarentur… eli finaalinen 

relatiivilause ja finaalinen ut-lause, mutta näiden käytössä Fredegariuksella on ongelmia. 

 Fredegariuksen Alarik-otteen ensimmäisessä virkkeessä voidaan myös nähdä pieniä 

merkkejä siitä, että finaalisuuden ilmaiseminen ei ole Fredegariukselle ongelmatonta: 

(Alarik.1) Quadam vicem Chlodoveus rex Francorum et Alaricus rex Gothorum, qui sedem 

Tolosa habebat, post multa prilia, quae invicem gesserant, intercedentes legatus, cum pacem 

inire coepissent huius convenentiae, ut… 

Ilmaisu ”cum pacem inire coepissent” on periaatteessa kyllä hyväksyttävä (”kun he olivat 

alkaneet sopia rauhasta” tms.), mutta tarkasti ottaen siihen kätkeytyy ilmaisematta jäävä 

finaalinen ajatus (olivat aloittaneet neuvottelut päästäkseen rauhaan). 

 Lisäksi Fredegariuksella on Attila-otteessa ainakin yksi sellainen päälause, jonka 

merkitys saattaa olla tarkoitettu finaaliseksi: 

Fredegarius: 

(12) Tunc Attila dedit Agecio decem milia soledorum, et per suo ingenio Pannoniam repedaret. 

Jos jälkimmäinen lause tulkittaisiin finaaliseksi, sen konjunktiivimuodosta tulisi 

ymmärrettävä. Tässä tekstikohdassa finaalisuus olisi ymmärtääkseni aivan mahdollinen 

(Attila antoi Ageciukselle kymmenentuhatta solidusta päästäkseen palaamaan [oma-

aloitteisesti?] Pannoniaan). Tämän oletetun finaalilauseen subjekti on ainakin varmasti 

Attila, sillä hunnit asuttivat Pannonian 400-luvulla, joskin on tietysti taas epäselvää, 

kuinka hyvin Fredegariuksen lukijakunta on tästä seikasta ollut perillä. 

Todettakoon vielä, etteivät kaikki finaalisuuden ilmaisut ole Freculfuksellakaan täysin 

yksiselitteisiä. Hieman vaikeasti luokiteltava on rakenne Attila-otteen virkkeessä 4: 

Freculfus: 

(4) Misit itaque ad Valentinianum imperatorem legatos simulans pacem, dicendo quod ob 

iniuriam Romanorum ulciscendam properaret ad Occidentem, ut deletis Vesegothis aliisque 

nationibus partes Galliarum atque Hispaniam quas illi tenebant, rei publicae redintegraret. 
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Tämä dicendo on todennäköisimmin gerundin ablatiivi, jota käytetään tässä partisiipin 

preesensin funktiossa79 finaalisesti.  

 

3.4 Infinitiivikomplementit 

 

Edellisessä alaluvussa tarkastelin tapausta, jossa petere-verbi sai Fredegariuksella 

klassisista käyttötavoistaan poiketen finaalisen infinitiivin (auxiliare). Analysoitujen 

otteiden perusteella voitaneen varovasti esittää, että tällaisten infinitiivikomplementtien 

käyttö näyttää hitaasti valtaavan alaa klassisemmilta rakenteilta. Tämä pätee sekä 

Fredegariukseen että Freculfukseen, eikä se siksi tee ratkaisevaa eroa kirjoittajien 

ilmaisun selkeyteen. Yleisemmin voidaan kuitenkin arvioida, että infinitiivien kasvava 

käyttö voi käyttökontekstista riippuen lisätä tekstin monitulkintaisuutta, eritoten siksi, 

että verbin nominaalimuodosta ei käy luonnollisestikaan ilmi persoonaa. 

 Muita Fredegariuksella petens auxiliare -esimerkin ohella komplementtina esiintyviä 

infinitiivejä ovat praevaleo+infinitiivi-tapaukset (merkitykseltään ”olla voitolla”, ”voida 

enemmän”; tässä kontekstissa merkitys on uskoakseni lähinnä ”onnistua”). Erityisesti 

Attila-otteen virkkeen 2 rakenne on kontekstissaan hyvinkin elliptinen ilmaisu. 

Fredegarius: 

(Attila.2) … si praevalebat resistere, mediam partem Galliae Gothis daret. 

(Attila.3) …si praevalebant Chuni haec contra Gothis defendere, medietatem Galliae ab Agecio 

perciperint. 

Alarik-otteessa Fredegarius käyttää puolestaan sileo-verbiä infinitiivin kanssa: 

(Alarik.7) …”in crastinum, quod attencius huius rei pro pacis concordiam, ut iusticiae ordo 

poscuerit, cum seniores palatiae pertractare potuero, fratribus meis cum integra delectione et 

amore praefuso mandare non sileo”… 

Ilmaisu mandare non sileo on nähdäkseni hiukan ongelmallinen: silere on klassisesti 

useimmiten ilman minkäänlaista objektia (olla vaiti, levätä yms.), paitsi merkityksessä 

”salata”, jolloin se saa akkusatiiviobjektin – tässä siihen liittyy kuitenkin infinitiivi; 

 
79 Gerundin ablatiivin käyttöä partisiipin preesensin asemassa tavataan säännöllisesti keskiajan latinassa, 

ks. Sheerin 1996, 148, kohta C.9. 
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lisäongelmana on, että mandare-verbillä ei näyttäisi olevan ilmipantua objektia, ellei 

sitten concordiam olisi sekä verbin pertractare että verbin mandare objekti. Käännös 

voisi olla esimerkiksi ”en lakkaa antamasta veljilleni (eli sovintoa hakeville kuninkaille) 

huomiotani” tai ”en lepää ennen kuin olen antanut veljilleni asiassa päätöksen”. 

Freculfuksella taas infinitiivikomplementti esiintyy myöhäislatinalle tavanomaisessa 

rakenteessa facio+infinitiivi (saada joku tekemään jotakin) ja adjektiivin intentus 

yhteydessä (klassisesti intentus järjestyisi ennemmin datiivilla tai ad-prepositiolla) sekä 

kristillisten kirjoittajien parissa ilmeisen suositussa rakenteessa praesumo+infinitiivi 

(edeltäpäin kuvailla mielessään, uskaltaa): 

Freculfus: 

(Attila.6) Sed dolus non latuit imperatorem, qui celeriter per Aetium qui Galliis tunc praeerat 

patricium, Theodoridum Gothorum regem partibus suis fauere fecit. 

(Attila.22) Cumque Romam intentus obprimere, Leo papa per se accedens ad eum mitiorem 

reddidit. 

(Alarik.8) Qua tempestate Chramnus contra Chlotharium Francorum regem, suum scilicet 

patrem, rebellare praesumpsit. 

 

3.5 Subjektin vaihdokset 

 

Subjektien ilmipanon ja viittaussuhteiden selkeyden osalta voidaan yleisellä tasolla 

todeta, että molemmissa otteissa pyritään pääsääntöisesti pitämään huolta siitä, että uuden 

virkkeen alkaessa sen subjekti on selkeästi esillä: varsin usein subjekti ilmaistaan 

virkkeen alkupuolella eksplisiittisesti (Attila, Aetius, Agecius; Alaricus, Chramnus, 

Chlotharius, Chlodoveus, Paternus jne.), ja usein se varustetaan myös selventävällä – ja 

useita kertoja toistuvalla – määreellä (Attila rex, Theodoridus Gothorum rex, Agecius 

patricius; Alaricus Gothorum rex, Chlodoveus rex Francorum, Paternus legatus jne). 

 Tässä yhteydessä voidaan myös todeta, että virkkeiden välisiä suhteita selkiytetään 

toisinaan klassiseen tapaan aloittamalla seuraava virke edelliseen virkkeeseen liittyvällä 

relatiivipronomini-ilmaisulla (Fredegariuksen osalta on kuitenkin kyseenalaista, miten 

johdonmukaisesti hän tätä käytäntöä noudattaa, sillä Alarik-otteessa hänellä ei esiinny 
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tästä yhtäkään esimerkkiä – käytäntö voi toisin sanoen pikemminkin palautua hänen 

kunkinhetkisiin lähteisiinsä eikä niinkään välttämättä kuvasta hänen omaa ilmaisuaan): 

Freculfus:  

Attila-ote: (2) Contra quem…, (13) Quo bello famosissimo…, (20) Quam captam…, (23) Qui… 

ultra Danubium… discessit 

Alarik-ote: (1) Qua tempestate…, (8) Qua tempestate…, (9) Qui dum… non quiesceret 

Fredegarius:  

Attila-ote: (2) Quos cum Agecius… venientes…, (18) Quae species…, (22) Cui Theudericus 

succedit…, (26) Post quem…, (28) Qui cum imp. factus… 

Alarik-ote: - 

Muita pronomineja näissä otteissa käytetään relatiivipronomineja vähemmän, eikä niiden 

tarjoamia mahdollisuuksia tekstin selkiyttämiseen hyödynnetä täysimääräisesti. Ehkä tätä 

voidaan pitää osoituksena pronominijärjestelmän heikkenemisestä – pronomineja ei osata 

oikein enää kunnolla käyttää. 

Fredegariuksella subjektin ilmipanon ja viittaussuhteiden selkiyttämisen käytännöt 

horjuvat: Joidenkin toimijoiden asemaa ei esimerkiksi täsmennetäkään tekstin edetessä 

selventävillä määreillä. Esimerkiksi Attila-otteessa virkkeen 2 ja virkkeen 24 välillä 

lukijaa ei muistuteta siitä, missä asemassa Agecius, joka oikeammin kulkee nimellä 

Aëtius, kertomuksessa on. Fredegariuksen subjektin ilmaisussa suurin huomio kiinnittyy 

kuitenkin siihen, että erityisesti pitkien virkkeiden sisällä subjektit tuntuvat välillä 

vaihtuvan ilman, että muutosta olisi merkitty esiin millään tavoin. Fredegariuksen Attila-

otteessa selkein esimerkki tästä lienee virke 13: 

 

Fredegarius: 

(Attila.13) Ipsaque nocte Agecius ad Thorismodo idque perrexit; dicensque ei causam 

consimilem, quod apud vilis Chunorum pugnatores usque nunc pugnaverat: nam maxima 

multitudo et fortissimi pugnatores a Pannonies ipsaque nocte Attilanem advenerant, et audissent 

fratrem suum Theudericum tinsauris Gothorum occupasse, regnumque vellit adrepere; nisi 

festinus ad resedendum pergerit, periculum ad degradandum haberit. 
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Tämän pitkän virkkeen rakenne ja viittaussuhteet ovat minun nähdäkseni varsin 

mutkikkaita eivätkä kovinkaan selkeitä (ks. myös alaluku 3.7). Virkkeen loppupuolella 

viittaussuhteet aiheuttavat päänvaivaa: Ensinnäkin fratrem suum olisi klassisesti fratrem 

eius, sillä kyseessä on puhuteltavan Thorismoduksen veli. Toiseksi verbin vellit 

subjektiksi on loogisinta olettaa tuo kyseinen veli, mutta tällöin subjekti vaihtuu kaikessa 

hiljaisuudessa ilman edes minkäänlaista selventävää pronominia. Kolmanneksi subjekti 

mitä ilmeisimmin vaihtuu taas tämän jälkeen puhuteltavaan veljeen Thorismodukseen, 

mutta subjektia ei taaskaan ole ilmaistu. Tämä ilmaisemattomuus jättää aivan liian paljon 

tulkintatyötä lukijan vastuulle, ja lopputulos on kaikkea muuta kuin selkeä. 

 Fredegariuksella on Attila-otteessa tämän lisäksi myös toinen tapaus, jossa virkkeen 

subjekti uskoakseni muuttuu ilman, että sitä olisi ilmaistu nominilla tai pronominilla (ks. 

alla). Myös tässä tapauksessa vaikutus tekstin ymmärrettävyyteen on huomattava. 

Fredegarius: 

(Attila.2) Quos cum Agecius patricius venientes conperisset, sanctum Anianum Aurilianinsium 

episcopum ad Theodorum regi Gothorum in legacionem dirigit, petens auxiliare contra Chunis: 

si praevalebat resistere, mediam partem Galliae Gothis daret.  

Mikäli yllä olevaa ehtolause-päälause-yhdistelmää vertaa hyvin samankaltaiseen 

lauserakenteeseen saman otteen virkkeessä 3 (ks. alla), näyttää todennäköiseltä, että 

virkkeen 2 tapauksessa subjekti muuttuu: ensin ehtolauseessa on subjektina Theodorus 

rex Gothorum, jonka pyydetään tekevän vastarintaa, ja tämän jälkeen päälauseessa on 

subjektina Agecius patricius, joka lupaa palkita gootit saamastaan avusta.  

(Attila.3) …si praevalebant Chuni haec contra Gothis defendere, medietatem Galliae ab Agecio 

perciperint. 

Fredegariuksen Alarik-otteessa yllättäviä subjektin vaihdoksia on vielä tiheämmässä. 

Virke 12 alkaa kahdella nominatiivimuotoisella partisiipin preesensillä (revertens, 

narrans), jotka eivät kuitenkaan liity asianomaisen virkkeen subjektiin, sillä partisiippien 

subjekti on mitä ilmeisimmin edellisen virkkeen subjekti Paternus: 

(Alarik.12) Revertens ad Chlodoveo, narrans per singula, Chlodoveus adversus Alaricum arma 

commovit, quem in campania Voglavensem decimo ab urbe Pectava miliario interfecit… 

Tämän virkkeen subjektin vaihdos on vielä melko helposti järkeiltävissä virkkeen muiden 

elementtien ja kontekstin pohjalta, mutta tällainen käyttö on syntaktisesti ongelmallinen 
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ja avaa teoriassa mahdollisuuden hyvinkin epäselville virkekokonaisuuksille. Alarik-

otteesta löytyy kuitenkin myös kaksi sellaista esimerkkiä, joissa virkkeen kunkinhetkinen 

subjekti on huomattavan paljon hankalammin pääteltävissä: 

(Alarik.1) Quadam vicem Chlodoveus rex Francorum et Alaricus rex Gothorum, qui sedem 

Tolosa habebat, post multa prilia, quae invicem gesserant, intercedentes legatus, cum pacem 

inire coepissent huius convenentiae, ut Alaricus barbam tangerit Chlodovei, effectus ille 

patrenus, perpetuam ab invicem pacem servarint, et ad huius placita coniunctione nec Francos 

nec Gothos armatus paenitus non accederit, aestatuentes diem ad locum designatum ab invicem. 

(Alarik.9) Renuntiantes legati Alarico protenus, quod Theuderici huius rei terminasset iudicius, 

et cum esset difficile haec Alarici vel Gothis supplere, volentis fraudem Paterno legato 

Francorum decepere, quem in solarium missum, per nocte quod supposetum erat ruens, fracto 

brachio, vix tandem evasit. 

Näitä kahta virkekokonaisuutta on jo käsitelty alaluvussa 3.1 esimerkkeinä siitä, miten 

partisiipin preesensien käyttö erityisesti finiittimuotoisen predikaattiverbin korvaajana 

hämärtää virkkeiden eri osien välisiä suhteita, ja tässä yhteydessä on osin jo tarkasteltu 

myös virkkeisiin liittyviä subjektinvaihdoksia. Pari lisähuomautusta on kuitenkin vielä 

paikallaan. Fredegariuksen Alarik-otteen virkkeessä 1 absoluuttinen akkusatiivi-ilmaus 

”intercedentes legatus” on omiaan herättämään epäilyksiä siitä, onko historiallisen cum-

lauseen subjekti sama kuin päälauseessa eli kuninkaat vai ehkä kuitenkin absoluuttisessa 

rakenteessa mainitut lähettiläät – jälkimmäinen vaihtoehto olisi sikäli loogisempi, että 

lähettiläät olivat kaiketi usein käytännössä vastuussa alustavan convenentia-sopimuksen 

laadinnasta. Tämä on jälleen kerran yksi esimerkki siitä, miten Fredegariuksen kerronta 

synnyttää toisinaan kohtia, jotka ruokkivat tekstin monitulkintaisuutta. Cum-lauseeseen 

sisältyy myös nähdäkseni kolmiosainen (tangerit, servarint, accederit) ut-lause, jonka 

kahden ensimmäisen predikaattiverbin subjektit ovat vielä varsin selkeitä mutta kolmas 

predikaatti (ja koko siihen liittyvä rakenne: ad huius placita coniunctione nec Francos nec 

Gothos armatus paenitus non accederit) jää (erityisesti taivutusmuotojen takia) hyvin 

epäselväksi (olettaisin kuitenkin, että tarkoitus on ollut sanoa jotakuinkin seuraavaa: ”ad 

haec placita coniunctionemque nec Franci nec Gothi armati accederent”). 

 Alarik-otteen virkkeen 9 osalta on aiemmin todettu, että verbin volentis asema ja 

subjekti on hiukan epäselvä ja että virkkeeseen odottamatta ilmaantuvan yksiköllisen 

partisiipin preesensin ruens subjektiksi on pääteltävä Alarik. Näiden ongelmakohtien 

lisäksi virkkeeseen kätkeytyy ilmeisesti kuitenkin vielä yksi yllättävä subjektin vaihdos: 
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Kontekstia tuntematon lukija olettaisi ensi näkemältä, että ablativus absolutus fracto 

brachio ja verbi evasit liittyisivät niin ikään Alarikiin, mutta tätä nimenomaista kohtaa 

kommentoidaan yllättäen eräässä 1800-luvulla ilmestyneessä historiateoksessa80, jossa 

kyseistä tapahtumasarjaa käsitellään seikkaperäisemmin, enkä näe mitään syytä epäillä 

teoksen tulkinnan oikeellisuutta. Sen mukaan virkkeen lopussa subjekti muuttuu jälleen 

ja kyseessä on Paternus, joka pääsee käden murrettuaan juuri ja juuri pakenemaan. 

On merkillepantavaa, että Freculfuksella vastaavanlaisia tapauksia ei esiinny lainkaan. 

Kenties ainoana esimerkkinä virkkeestä, jossa subjektius on Freculfuksella vähemmän 

selkeästi ilmaistua, voidaan mainita Alarik-otteen virke 3: 

(Alarik.3) Mira Dei dispensatione actum est: ut Alaricus – quem Gothi regem creauerant quando 

auaritia consulum Romanorum stipendiae sunt subtractae ab eis, qui fame et penuria coacti 

conspirauerunt contra Romanos in arma, Illyricum depopulantes, Italiam inuadentes, Romam 

gentium dominam depraedantes – Alaricus ouans diuersis successibus prosperitatum sublimauit 

gentem suam et regnum, demum in Alarico gens et regnum Gothorum defecit, sicuti et 

Romanorum in Hesperia sub Octouiano Augusto aliarum gentium domina, et nouissime in 

Augustulo deficiens, ut supra retulimus, gentibus est aliis subiecta. 

Virke alkaa jokseenkin selkeästi päälauseella, joka koostuu kausaalisesta ablatiivista mira 

Dei dispensatione (”Jumalan ihmeellisellä ohjauksella” tms.) ja predikaatista actum est, 

johon liittyy konsekutiivinen ut-lause, eli virke alkaa sanoilla ”kävi niin, että Alarik”. Ut-

konjunktio hallinnoi nähdäkseni koko virkkeen loppuosaa. Ensin subjekti on selvästi 

Alarik, mutta tässä Freculfuksella on käynyt tyylillinen kömmähdys, sillä hän joutuu 

toistamaan Alarikin uudestaan ujutettuaan väliin Alarikiin liittyvän pitkän ja raskaan 

relatiivilauseen: toiston voi tietysti katsoa edesauttavan selkeyttä, mutta siitä ei ole paljon 

apua; tällaista rakennetta raskaalla relatiivilauseella ei olisi pitänyt alkujaankaan valita, 

eikä subjektin toistoa voida pitää onnistuneena syntaktisena keinona, sillä se synnyttää 

ennemmin mielikuvan suullisesti pidettävästä luennosta kuin hiotusta kirjallisesta 

esityksestä81. Lisäksi voidaan mainita, että virkkeen loppuosa on monimutkainen: selkeys 

on kenties joutunut kärsimään siksi, että kielenkäytössä on pyritty hakemaan tiettyä 

 
80 Junghans 1857, 77–79. 
81 On kuitenkin huomattava, että tällaiset tapaukset eivät ole tavattomia edes kaikkein arvostetuimmilla 

klassisen ajan kirjoittajilla: esimerkiksi Cicerolla on Pro Ligario -puheessaan seuraava virke: ”spero etiam 

te, qui oblivisci nihil soles nisi iniurias – quam hoc est animi, quam etiam ingeni tui! – te aliquid de huius 

illo quaestorio officio, etiam de aliis quibusdam quaestoribus reminiscentem, recordari” (Pro Lig 35). 

Ciceron sitaatissa on kuitenkin nimenomaisesti kyse suullisesti esitettäväksi tarkoitetusta tekstistä, joten se 

ei millään muotoa sovellu tässä yhteydessä hyväksi esikuvaksi Freculfukselle. 
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nokkeluutta käyttämällä toistuvasti verbiä deficio ja sanaparia aliae gentes. Rakenne 

deficio+in/sub+ablatiivi on merkitykseltään hiukan epäselvä, kenties sillä kuitenkin 

tarkoitetaan tässä sitä, että tietty kansa heikkenee tai kärsii huomattavan tappion tietyn 

hallitsijan aikana. Lukijan, joka ei ennalta tunne historiaa, on vaikeata päätellä, mihin 

saakka sicuti-lause ulottuu ja mikä on deficiens-partisiipin subjekti. Luulisin, että 

loppuosan suomennos olisi ainakin jotakuinkin seuraava: ”lopulta goottien kansa ja 

valtakunta heikkenivät Alarikin vallassa, niin kuin myös roomalaisten muita kansoja 

Augustuksen aikana hallinnut läntinen valtakunta, joka viimein Romulus Augustuluksen 

aikana heikkeni ja alistettiin muiden kansojen vallan alle”. 

  

 

3.6 Aloituspartikkelit 

 

Aloituspartikkelit sivuavat niin ikään subjektin vaihdosten teemaa. Virkkeen alussa 

ensimmäisenä tai toisena sanana esiintyvien partikkeleiden käytössä Freculfuksella ja 

Fredegariuksella on havaittavissa selkeä ero: Freculfuksella suurimmassa osassa 

virkkeitä esiintyy tällainen partikkeli, ja vastaavasti Fredegariuksella on vain muutamia 

virkkeitä, joista löytyy tällainen partikkeli. Mielenkiintoinen kysymys onkin se, onko 

näille muutamille poikkeustapauksille löydettävissä selitystä, joka samalla ehkä valottaisi 

partikkeleiden käyttöä otteissa yleisemmin. 

Freculfuksella virkkeiden alussa esiintyvät partikkelit näyttävät yleensä merkitsevän 

lähinnä subjektin, objektin tai näkökulman vaihdosta – tai ihan vain niiden pysymistä 

samana. Toisaalta voisi ajatella, että ne ylipäänsä jaksottavat lukemista kiinnittämällä 

huomion siihen, milloin yksi virkekokonaisuus päättyy ja toinen alkaa.  

Esimerkkinä partikkeleiden käytöstä voidaan tarkastella niiden jakautumista Attila-

otteessa: Eniten Freculfus käyttää partikkelia uero ja toiseksi eniten partikkelia autem, 

mutta kaiken kaikkiaan Freculfuksella on käytössään laaja valikoima partikkeleita 

(itaque, igitur, sed, tunc, enim). Virkkeet, joissa Freculfuksella ei esiinny alkupartikkelia, 

ovat virkkeet 1, 2, 11, 13, 15, 20, 22 ja 23 (yhteensä 8). Virkkeet 1 ja 11 voidaan kenties 

selittää sillä, että ne ovat kummatkin aloittamassa kokonaan uutta tekstikappaletta 

(Allenin editiossa virke 11 aloittaa uuden kappaleen, mutta en ole sitä liitteeseen 
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merkinnyt) eli kyse on suuremmasta siirtymästä kuin mitä virkkeiden alussa olevat 

partikkelit Freculfuksella yleensä merkitsevät. Lisäksi virke 11 (Fit prima congressio, ut 

ferunt, circa Ligerim, sed protractum est bellum…) alkaa käänteisellä sanajärjestyksellä 

ja virkkeen alkuosassa on lyhyt kuten-lause, joka virkettä tauottamalla toimii hyvin 

samankaltaisessa tehtävässä kuin partikkelit otteessa yleensä, joten näillä seikoilla 

voidaan ehkä myös perustella partikkelin puuttumista. Muista tapauksista virkkeet 2, 13, 

20 ja 23 alkavat relatiivipronomini-ilmauksella, joka sitoo virkkeen loogisesti edelliseen 

– ehkä tämän voidaan niin ikään ajatella vähentävän vaihdosta merkitsevän partikkelin 

käytön tarvetta. Selittämättä jäisivät tällöin virkkeet 15 ja 22. Virke 22 on siinä mielessä 

Freculfukselle epätyypillinen, että se alkaa temporaalisella cum-lauseella, joka ikään kuin 

vie partikkelin totunnaisen paikan virkkeessä. Virkkeen 15 voisi taas luontevasti ajatella 

olleen alun perin osa sitä edeltävää virkettä, mikä selittäisi partikkelin puuttumisen. 

Kuten on jo todettu, Fredegariuksella vastaavia virkkeen alussa olevia partikkeleita ei 

yleensä esiinny. Attila-otteessa poikkeuksen muodostavat ainoastaan virkkeet 12 (tunc) 

ja 15 (vero). Molemmissa kohdissa on nähdäkseni kyse yksinkertaisesti siitä, että ne 

sisältävät kertomuksen kannalta niin merkittävän tapahtuman tai käänteen, että sitä on 

haluttu erikseen korostaa partikkelia käyttämällä.  

Partikkeleista Alarik-otteiden pohjalta tehtävät päätelmät ovat hyvin samansuuntaisia. 

Freculfuksella on otteessaan kolme virkettä (2, 3 ja 10), joissa alkupartikkelia ei esiinny: 

virkkeessä 2 quamvis-lause vie partikkelin paikan, virke 3 taas alkaa painokkaalla ja 

pitkähköllä kausaalisella ablatiivilla (mira Dei dispensatione = Jumalan ihmeellisellä 

ohjauksella), ja virke 10 alkaa ablativus absolutus -rakenteella (interfecto Brittonum 

rege), josta partikkeli olisi ehkä tehnyt turhan raskaan (vrt. virke 4, johon Freculfus on 

liittänyt absoluuttisesta ablatiivista huolimatta myös partikkelin: Iustiniano itaque 

imperante). Fredegariuksen Alarik-otteessa virkkeenalkuisia partikkeleita ei puolestaan 

juurikaan ole. Partikkelien käyttötapa on siis kirjoittajilla hyvin erilainen. 

 

3.7 Epäsuora kerronta 

 

Tarkasteltujen otteiden perusteella näyttäisi siltä, että epäsuora kerronta on jossain määrin 

ongelmallinen ilmaisun osa-alue sekä Fredegariukselle että Freculfukselle. Kirjoittajat 
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lähestyvät tätä ongelmaa kuitenkin hieman eri tavoin. Yhteistä heille molemmille on se, 

että klassisessa puheen selostuksessa erittäin yleisiä accusativus cum infinitivo- (AcI) ja 

nominativus cum infinitivo (NcI) -rakenteita esiintyy Freculfuksella verraten vähän ja 

Fredegariuksella erittäin vähän (muista yhteyksistä käy kuitenkin ilmi, että Freculfus 

hallitsee näiden rakenteiden käytön oikeastaan varsin hyvin, ks. luku 2). Niin sanotusti 

”oikeita” AcI- ja NcI-rakenteita sanomista tai havaitsemista merkitsevien verbien 

yhteydessä on vaikeaa löytää. Tarkastelluissa otteissa tapaukset ovat lähinnä seuraavat: 

Freculfus:  

(Attila.13) CLXV milia… caesa referuntur 

Fredegarius:  

(Attila.13) audissent fratrem suum Theudericum tinsauris Gothorum occupasse 

AcI-rakenteen hallinnan heikkous käy Fredegariuksella ilmi myös Alarik-otteessa, jossa 

tämä selvästi tavoittelee AcI-rakennetta cupio-verbin yhteydessä: 

(Alarik.8) Cupiens his duobus regibus ab invicem semper esse discordis… 

AcI-rakenteen tavoittelu johtaa Fredegariuksella kuitenkin jonkinlaiseen sekamuotoon 

(vrt. Fredegariuksen sekamuodot absoluuttisen ablatiivin yhteydessä). Ilmaisusta his 

duobus regibus lienee mahdotonta varmuudella sanoa, onko sijan tarkoitus olla datiivi vai 

ablatiivi – ehkä se voisi olla esse-verbin yhteydessä dativus possessoris tai dativus 

commodi -käyttöä muistuttava datiivi. Klassisesti korrekti muoto tässä yhteydessä olisi 

luonnollisesti ”cupiens hos duos reges… semper esse discordes”. 

Molemmat kirjoittajat ovat näissä otteissa myös ilmeisen taipuvaisia korvaamaan AcI-

rakenteen käytön dicere-verbin yhteydessä quod-lauseella: 

Freculfus: (Attila.4) ...dicendo quod ob iniuriam Romanorum ulciscendam properaret ad 

Occidentem… 

Fredegarius: (Attila.13) …dicensque ei causam consimilem, quod apud vilis Chunorum 

pugnatores usque nunc pugnaverat… 

 

Lisäksi kirjoittajat käyttävät jossain määrin suoria lainauksia, Freculfus Fredegariusta 

harvemmin – vertailuotteissa Fredegariuksella on muutamia lainauksia (Attila-otteen 

virkkeet 10 ja 11 ja Alarik-otteen virkkeet 3, 7 ja 11) ja Freculfuksella ei ole yhtäkään. 
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Klassisten AcI- ja NcI-rakenteiden käytöltä välttymistä edesauttaa paljon myös se, että 

kerronnan pääpaino pidetään yleensä mahdollisuuksien mukaan tiukasti itse toiminnassa. 

Mielenkiintoista on kuitenkin se, että Fredegariuksella on paikka paikoin eräänlaisia 

epäsuoran esityksen yritelmiä82. Nämä ovat kuitenkin rakenteeltaan ja verbimuodoiltaan 

hyvin kaukana klassisesta kerronnasta ja ovat ylipäätään Fredegariuksen ilmaisun 

vaikeaselkoisimpia kohtia. Ehdottomasti paras esimerkki tällaisesta epäonnistuneesta 

epäsuorasta esityksestä on Attila-otteen virke 13: 

Fredegarius: 

(Attila.13) Ipsaque nocte Agecius ad Thorismodo idque perrexit; dicensque ei causam 

consimilem, quod apud vilis Chunorum pugnatores usque nunc pugnaverat: nam maxima 

multitudo et fortissimi pugnatores a Pannonies ipsaque nocte Attilanem advenerant, et 

audissent fratrem suum Theudericum tinsauris Gothorum occupasse, regnumque vellit 

adrepere; nisi festinus ad resedendum pergerit, periculum ad degradandum haberit. 

Nähdäkseni virkkeen koko loppuosa selostaa mitä vaihtelevin sanamuodoin Ageciuksen 

sanomisen sisältöä. Edellä kohdassa 3.5 olen jo tuonut esiin tämän kohdan hankalat 

subjektin vaihdokset. Yritykset verbimuotojen erittelyyn eivät myöskään anna osviittaa 

virkkeen rakentumisesta: erityisen hämmentävää on se, että nam-alkuisen lauseen 

predikaattiverbi on ensin indikatiivissa (advenerant) ja heti sen jälkeen konjunktiivissa 

(audissent) – klassisesti tällaiset väitöslauseet korvattaisiin epäsuorassa esityksessä AcI-

rakenteella. Sen sijaan audire-verbi saa tässä klassiseen tapaan Fredegariuksella AcI-

rakenteen mutta heti perään siihen liittyy myös välittömästi alistettu väitöslause 

(regnumque vellit adrepere), joka lisää virkkeen vaikeatulkintaisuutta vielä entisestään. 

 

3.8 Yhteenvetoa 

 

Tässä luvussa olen vertaillut karolingisen ajan Freculfuksen ja merovingiajan 

Fredegariuksen tekstiotteita syntaksin kannalta selvittääkseni, onko karolingisella ajalla 

 
82 Colette Bodelot on analysoinut esimerkkejä Fredegariuksen epäsuorasta kerronnasta vertaamalla niitä 

klassisen latinan epäsuoran esityksen sääntöihin ja havainnoinut muun muassa epäjohdonmukaisuuksia 

aikamuotojen ja modusten käytössä (2017, 89). Hän on eritoten pannut merkille, että Fredegariuksella on 

taipumus ”lipsua” huomaamattomasti epäsuorasta esityksestä suoraan ja suorasta esityksestä epäsuoraan 

(hän käyttää tästä ilmiöstä sekä englanninkielistä termiä ”slipping” että ranskankielistä ilmausta ”rupture 

de construction”, rakenteen katkeaminen) (ibid., erityisesti 90–92). 
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laadittu teksti ilmaisultaan olennaisesti merovingiaikaista selkeämpi. Tehdyt havainnot 

voidaan tiivistää seuraavasti: 

 

I.          Fredegarius käyttää partisiipin preesensiä Freculfusta vapaammin muun 

muassa lauseiden itsenäisenä predikaattina. Tämän lisäksi Fredegarius liittää 

nominatiivimuotoisen partisiipin myös muissa sijoissa olevien pääsanojen yhteyteen, 

mikä vähentää tekstin selkeyttä. 

II. Molemmilla kirjoittajilla on epätyypillisiä absoluuttisia rakenteita, mutta 

Freculfuksen absoluuttinen akkusatiivi ja nominatiivi ovat myöhäislatinassa jo selvästi 

yleistyneet, kun taas Fredegariuksen sekamuotoiset rakenteet ovat selvästi vulgaareita. 

III. Finaalisuuden ilmaiseminen on Fredegariuksen tekstissä ongelmallista. 

Useimmiten epäklassisten ut-lauseiden ohella Fredegarius käyttää partisiipin preesensiä 

ja finaalista infinitiiviä monitulkintaisissa lauseyhteyksissä, ja toisinaan finaalista sävyä 

on aistittavissa myös päälauseissa. 

IV. Molemmilla kirjoittajilla on infinitiivikomplementteja, jotka vähentävät 

tietyissä konteksteissa ilmaisun selkeyttä, sillä verbin persoona jää näkymättömiin. 

V. Molemmilla kirjoittajilla subjekti on usein selkeästi ilmaistu virkkeiden 

alussa, mutta Fredegariuksen virkkeissä kirjoittajan tietoisuus lauseen kulloisestakin 

subjektista näyttää heikentyvän ja subjektin vaihdokset saattavat olla erittäin epäselviä. 

VI. Virkkeiden alkuun sijoitettavien partikkelien käytössä kirjoittajilla on 

merkittäviä eroja. Freculfus luo ilmaisuunsa selkeyttä käyttämällä partikkelia lähes 

jokaisen virkkeen alussa subjektin, objektin tai näkökulman vaihtumisen tai samana 

pysymisen merkkinä ja uuden virkkeen alkamisen indikaattorina. Fredegariuksella 

partikkeleita on sitä vastoin hyvin harvoin. 

VII. Molemmat kirjoittajat käyttävät AcI- ja NcI-rakenteita vain harvakseltaan 

puheen sisällön selostamiseen. Fredegariuksella on muutamia yrityksiä käyttää epäsuoraa 

esitystä, mutta se ei noudata klassista logiikkaa ja on poikkeuksetta hyvin epäselvää. 

 

Analyysin perusteella vastaus luvussa esitettyyn tutkimuskysymykseen on myönteinen: 

Freculfuksen teksti on selkeämpi ja selvemmin selkeyteen pyrkivä kuin Fredegariuksen. 
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4. Näkökulma II: Freculfus lähteidensä kielen muokkaajana 

 

Edellisissä kahdessa luvussa olen lähestynyt Freculfuksen syntaksia ja ilmaisun selkeyttä 

kahdella eri tavalla: luvun 2 alkukatsauksessa luonnehdin Freculfuksen käyttämien 

syntaktisten ilmaisukeinojen valikoimaa klassisen latinan tarjoamaan keinovalikoimaan 

nähden ja luvussa 3 (”näkökulma I”) havainnoin sitä, millä tavalla tämä Freculfuksen 

historiankerronnassaan soveltama syntaksi suhteutuu merovingiaikaisen Fredegariuksen 

syntaksiin vastaavissa kerrontayhteyksissä. Nyt käsillä olevassa – ja samalla viimeisessä 

– analyysiluvussa valotan Freculfuksen syntaksia ja hänen ilmaisullisia pyrkimyksiään 

vielä toisesta merkittävästä näkökulmasta: huomio kohdistetaan tässä luvussa siihen, 

miten Freculfus muokkaa käyttämiensä lähteiden kieltä. Tämä teema on Freculfuksen 

teoksen kompilaatioluonteen takia hyvin olennainen. Edellisten analyysilukujen asetelma 

– Freculfuksen ”oman kielen” tarkastelu – on eräässä mielessä keinotekoinen tai 

pakotettu, sillä aiemmat historiankirjoittajat ovat tosiasiassa lähes aina jossain määrin 

läsnä Freculfuksen tekstissä. Näin ollen onkin ehdottomasti syytä tarkastella myös sitä, 

miten edellisissä luvuissa rakentunut käsitys Freculfuksen kielenkäytön piirteistä on 

havainnoitavissa niissä yhteyksissä, joissa hän tukeutuu kerronnassaan selvästi muihin 

lähteisiin. On aiheellista olettaa, että mikäli aikaisemmissa luvuissa tehdyt päätelmät 

Freculfuksen ilmaisusta (erityisesti hänen pyrkimyksensä selkeyteen) ovat päteviä, niille 

saadaan vahvistusta myös silloin, kun tarkastellaan niitä erilaisia tapoja, joilla Freculfus 

muokkaa käyttämiään lähteitä. 

Tarkastelukohteiksi olen valinnut mittavasta tekstiaineistosta kaksi kirjoittajaa, joita 

Freculfus käsittelee hiukan eri tavoin. Yhtäältä jatkan analyysia edellisen luvun tapaan 

yhä Fredegariuksella – tällä tavoin Freculfuksen ja Fredegariuksen suhde tulee tämän 

työn puitteissa kartoitetuksi kattavasti. Toisaalta introdusoin uudeksi vertailukohdaksi 

Jordaneksen, joka kirjoitti 500-luvulla teoksen goottien historiasta83 ja jonka kieli antaa 

selvästi Fredegariusta huolitellumman yleisvaikutelman. Todettakoon myös, että tässä 

luvussa tarkasteltaviin kirjoittajavalintoihin on osin vaikuttanut myös se käytännöllinen 

näkökohta, että näihin lähteisiin perustuvien otteiden lukumäärä on Freculfuksella vielä 

 
83 Tämän tutkielman puitteissa Jordanekselta on aineiston rajaamiseksi käyty läpi ainoastaan Getica-

teokseen perustuvat otteet. Romana-teosta ei käsitellä tässä analyysissa lainkaan, vaikka Freculfus on kyllä 

käyttänyt sitä ahkerasti oman teoksensa lähteenä. 
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sen verran rajallinen, että niistä on tämän työn puitteet huomioon ottaen mahdollista 

esitellä lukijalle kohtuullisen edustava otevalikoima.  

Seuraavassa taulukossa (ks. taulukko 1) havainnollistetaan alustavasti sitä, millaisesta 

aineistosta Fredegariukseen ja Jordanekseen perustuvissa otteissa on oikeastaan kyse.  

Olen käynyt kaikki Freculfuksen teoksen Fredegariukseen ja Jordaneksen Getica-

teokseen perustuvat kappaleet pintapuolisesti läpi ja jaotellut ne karkeasti ”syntaktisesti 

vertailukelpoisiin” ja ”ei syntaktisesti vertailukelpoisiin” tapauksiin84. ”Ei syntaktisesti 

vertailukelpoisilla” tapauksilla tarkoitan sellaisia otteita, joissa teksti on koostettu hyvin 

monilta eri kirjoittajilta poimitusta aineksesta niin, että Freculfuksen teksti ei enää 

juurikaan muistuta Fredegariusta tai Jordanesta eikä näin ollen mahdollista mielekästä 

syntaktista tarkastelua. Näitä otteita en ole ottanut kielelliseen analyysiin. Syntaktisesti 

vertailukelpoisiksi arvioidut otteet olen sitä vastoin ottanut tarkempaan tarkasteluun ja 

jaotellut sen perusteella analyysin jäntevöittämiseksi asianomaiset tekstiotteet kahteen 

alaryhmään: otteisiin, joihin Freculfus on tehnyt vähäisiä muokkauksia, ja otteisiin, joihin 

Freculfus on tehnyt huomattavia muokkauksia. 

 

Taulukko 1. Fredegarius- ja Jordanes-otteiden syntaktinen vertailukelpoisuus 

Otteen 

tyyppi 

 

Lainattava 

lähde 

 

Suorat 

otteet 

ilman 

muokkaus

ta  

Syntaktisesti 

vertailukelpoiset 

otteet 

otteet, 

joissa 

vähäisiä 

muokkauk

sia 

otteet, 

joissa 

huomattavia 

muokkauksi

a 

Ei syntaktisesti 

vertailukelpoiset 

otteet 

Yht. 

Fredegarius 0 24 3 21 20 44 

Jordanes 

(Getica) 

0 22 13 9 38 60 

 

 

Taulukon perusteella näyttää selvästi siltä, että Freculfus muokkaa Fredegariuksen otteita 

pääsääntöisesti hyvin paljon, kun taas Jordaneksen tekstistä paljon suurempi osa pääsee 

Freculfuksen teokseen varsin vähänlaisesti muokattuna. Vaikka tämä yleisluontoinen 

päätelmä saakin toivoakseni vahvistusta tässä luvussa esitetystä analyysista, on tässä 

 
84 Otteet on poimittu tarkasteluun Allenin (2002) antamien lähdetietojen perusteella. Eri otteiden erottelu 

ja näin ollen niiden lukumäärät noudattavat Allenin Freculfus-edition hakemisto-osassa esitettyä luetteloa, 

ja jäljempänä mainitut rivinumerot viittaavat niin ikään Allenin editioon. 
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yhteydessä kuitenkin korostettava sitä, että taulukossa esitettyihin lukumäärätietoihin on 

syytä suhtautua tietyllä varauksella. Taulukko on ensi sijassa tarkoitettu vain analyysia 

ohjaavaksi työvälineeksi, ja jaon soveltaminen yksittäisiin otteisiin on monin paikoin 

kaikkea muuta kuin yksiselitteistä. Joitain yleisiä luokitteluperiaatteita voidaan kuitenkin 

mainita: Lähtökohtaisesti olen esimerkiksi katsonut, että mikäli lähtötekstissä on selkeä 

syntaktinen virhe, johon Freculfus on puuttunut, muokkausta voidaan automaattisesti 

pitää merkittävänä; jos sen sijaan lähtötekstissä on ainoastaan muoto-opillisia ongelmia 

(vääriä sijapäätteitä tms.), olen yleensä katsonut, että kyseinen muokkaus on syntaktisesta 

näkökulmasta vähäinen, vaikka tällaisia muokkauksia olisi otteessa runsaastikin. Mittavat 

poistot lähtötekstistä olen yleensä katsonut huomattaviksi muokkauksiksi, sikäli kuin 

niiden on voitu katsoa vaikuttavan syntaksin selkeyteen. Tyylillisiä muokkauksia olen 

arvioinut muiden muassa siten, että mikäli kyseessä on ollut kokonaisten virkkeiden 

uudelleenmuotoilu, muokkaus on huomattava. Jos taas kyse on ollut vain yksittäisen 

ilmauksen korvaamisesta toisella, olen pitänyt muokkausta vain vähäisenä. Erilaisia 

rajatapauksia on aineistossa kuitenkin paljon. 

 

On ilmeistä, että tämän työn puitteissa kaikkia otteita ei voida käydä läpi. Seuraavassa 

tarkastelussa nostan aineistosta analyysin kohteeksi vain muutamia esimerkkejä. Kaikki 

syntaktisesti vertailukelpoisiksi arvioimani otteet, joihin yllä esitetty taulukko perustuu, 

esitetään luettelomuodossa alalukujen (luvut 4.1 ja 4.2) päätteeksi. Lisäksi on vielä 

huomautettava, että lukijan ei suinkaan pidä olettaa, että tarkasteltavista tekstikohdista 

pyrittäisiin seuraavassa tarjoamaan tyhjentävä kielellinen analyysi; kaikkia yksittäisiä 

ilmiöitä en suinkaan nosta esiin, vaan kiinnitän huomioni varsin valikoidusti vertailun 

kannalta olennaisiin muokkauksiin (etenkin Fredegariuksella on paikoitellen erittäin 

vaikeaselkoista kieltä, jonka syvempi selvittäminen vaatisi omaa erillistä tutkimusta). 

 

Mainittakoon vielä lyhykäisesti otteissa käytettävistä merkintätavoista: Olen lihavoinut 

tarkastelluista otteista kohtia, joihin tekstissä nimenomaisesti puutun, ja toisinaan olen 

numeroinut lihavoituja kohtia siten, että samalla numerolla varustetut kohdat liittyvät 

johonkin tiettyyn tekstissä käsiteltävään ilmiöön (eli ne ovat esimerkkejä jostain tietystä 

ilmiöstä ja siihen liittyvistä muokkauksista). Mahdollisia otteiden analyysissa epäselviksi 

jääneitä kohtia olen merkinnyt katkoviivalla, mutta niihin ei välttämättä erikseen puututa, 

elleivät ne ole tehtyjen muokkausten kannalta ilmeisen olennaisia. 
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4.1 Fredegarius-otteet 

 

Freculfus muokkaa Fredegariukselta lainaamiaan otteita lähes poikkeuksetta erittäin 

paljon. Vähäisiksi katsottavia muokkauksia on vain 3 kappaletta, ja kyseiset otteet ovat 

lyhyitä ja yksinkertaisuudessaan jopa hiukan ”banaaleja”. Näin ollen keskityn tässä 

alaluvussa suurimmaksi osaksi huomattaviksi katsottujen muokkausten erittelyyn, ja 

käyn vähäiset muokkaukset läpi melko nopeasti tämän alaluvun päätteeksi. 

 

4.1.1 Huomattavat muokkaukset 

 

Tarkastelu voidaan aloittaa silmäilemällä hiukan esimerkkiparia, joka edustaa eräänlaista 

ääripäätä Freculfuksen muokkaustekniikassa. Esimerkkipari on luokittelun näkökulmasta 

rajatapaus, sillä otteiden syntaktinen vertailukelpoisuus ei ole aivan ilmeinen sikäli, että 

yksittäisten rakenteiden muuttumista ei voida tässä tapauksessa kaikilta osin seurata, 

koska Freculfus on muokannut asioiden esitysjärjestystä ja tehnyt paljon poistoja. Otepari 

onkin tietyssä mielessä esimerkki ”metasyntaktisen tason” muokkauksesta: 

 

Esimerkkipari 1. 

Fredegarius, 2, 54 [75, 19–22 – 76, 1]; 2, 54 [76, 3–7] (Allenilla kaksi erillistä otetta) 

Suaevi (1) Cartagenensem regionem, quas Romanis reddederant, depraedantur. Marcianus et 

Avitus concordis principato Romano utuntur imperio. Suaevi Taragoninsem provinciam vastant. 

Theudericus rex, (2) initam fidem imperiae, (1) in Suaevis legatus mittit, ut se a provincias quas 

invaserant removerint. Consilio et consinso Aviti imperatores Theudericus rex (1) contra Suaevis 

movit exercitum et (1) in Taragoninsem campaniam super Urbecum fluvium cum Richario regi 

Suaevorum confligit certamine, (2) plurimisque Suaevis extinctis, (3) ipso regi placato in 

Gallicias fugaciter, fecit adgredi. Ipsoque itinere Theudericus cum Gothis Romanis, qui in 

Spanias consedebant, captivitatem vastavit et multas deripit civitatis; (1) sanctasque baselecas 

aefranguntur. (3) Richarius ad loco ubi Portugale appellatur profugus, regi Theuderico captus 

ducitur et in custudia redagetur. Suaevi, (2) oblito regno, se tradent Theuderico, ibique regnum 

eorum distructum est. (3) Avitus imp. legatum ad Theudericum cum sacris muneribus mittit, 

nuncians, in Corseca (2) caesa multitudine Wandalorum, Avitum de Aetalia ad Gallias Arelate 
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secessisse. Orientalium navis Spalens venientes, per Marciano exercito caesa nunciant. (2) 

Occiso Richario, rex Theudericus de Gallicia ad Lusitaniam venit. Suaevi dinuo (1) rege Maldra 

sibi constituunt. Theudericus Emeretam depraedare molliens. Avitus tercio anno, (1) quam a 

Gothis et Gallis factus fuerat imp., carit (1) imperium; (2) Gothorum promissa destitutus, et (1) 

auxilia carit et vitam. 

Freculfus, II, 5, 16 [10–11]; II, 5, 16 [12–18] (Allenin erottelu) 

Auitus autem de Italia in Gallias secessit, ubi (2) ab exercitu et a Gothorum auxiliis destitutus, 

reuersus Italiam episcopus in Placentia est factus. Cuius instinctu Theodoridus rex Gothorum 

contra Sueuos mouit exercitum, quoniam ipsi (1) regiones quas Romanis reddiderant 

depraedando uastabant. Fitque congressio Gothorum (1) contra Sueuos (1) in Targonensi 

campania, ubi plurimi Sueuorum extincti, Richarius rex Sueuorum fugiens nouissime 

conprehensus et in custodia trusus. Sueui (2) destructo eorum regno tradiderunt se Theodorido 

regi Gothorum.  

Tämä esimerkkipari edustaa tyyppiä, jossa Freculfus on tiivistänyt Fredegariuksen tekstiä 

merkittävästi. Lähtöteksti on nähdäkseni monin paikoin ongelmallinen, ja Freculfus on 

”mullistanut” tekstikappaleen tehden yksittäisiä korjauksia ja karsimalla kokonaan pois 

eniten hämmennystä herättävät tekstikohdat. Seuraavassa mainitaan joitain muokkauksia. 

Fredegariuksella on varsin paljon horjuntaa taivutusmuodoissa (1), ja Freculfus korjaa 

niitä tarpeen mukaan (esimerkiksi regionem, quas > regiones quas; contra Suaevis > 

contra Suevos; in Taragoninsem campaniam [confligit] > [fit congressio] in Targonensi 

campania). Fredegariuksen tekstissä passiivimuotoisen verbin subjekti on myös jäänyt 

mielenkiintoisesti akkusatiiviin (sanctasque baselecas aefranguntur), mutta kyseisen 

kohdan Freculfus on jättänyt omasta tekstistään kokonaan pois. 

Fredegarius käyttää runsaasti erilaisia partisiipin perfektiin perustuvia rakenteita (2) 

vaihtelevalla menestyksellä. Absoluuttisista ablatiiveista osa on klassisen normin 

mukaisia (esimerkiksi occiso Richario, caesa multitudine Wandalorum, plurimis Suaevis 

extinctis). Sen sijaan ablatiivi ”oblito regno” on hiukan hämärä – sikäli kuin oblitus on 

obliviscor-verbin partisiippi, sen merkitys olisi aktiivinen (”unohtanut” yms.), joten tässä 

esiintyvä absoluuttinen käyttö ei olisi mahdollinen (vrt. Freculfuksen destructo eorum 

regno). Lisäksi Fredegariuksen otteesta löytyy absoluuttinen akkusatiivi (initam fidem 

imperiae) ja appositio destitutus, jonka määre (Gothorum promissa) on epäselvä (> ab 

Gothorum promissis destitutus = gootit eivät olleet täyttäneet hänelle antamiaan 
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lupauksia?) – Freculfus on tältä osin jälleen selkeä: ab exercitu et a Gothorum auxiliis 

destitutus = armeija ja goottien apuvoimat olivat hylänneet hänet. 

Fredegariuksella on myös muutamia kohtia (3), jotka ovat niin sanoakseni syntaktisesti 

löyhiä. Kohta ”ipso regi placato in Gallicias fugaciter, fecit adgredi” on nähdäkseni 

erittäin altis väärinkäsityksille – otteessa on kaksi kuningasta (Theudericus ja Richarius), 

ja tässä nimenomaisessa kohdassa nämä osapuolet olisi ehdottomasti pitänyt nimetä 

tarkemmin. Oletan, että subjektina säilyy edelleen Theudericus, mutta tämä ei ole täysin 

ilmeistä. Hämmennystä aiheuttaa myös ilmaisu ”ipso regi placato” – todennäköisesti 

tarkoitus on tässä sanoa, että ”Theudericus pakotti tyynnytetyn (lyödyn) kuninkaan 

(Richariuksen) pakenemaan Galliciaan”, joten ilmeisesti kyseessä on infinitiiviin liittyvä 

datiivi, vaikka tässä klassisesti odottaisi tietenkin akkusatiivia (> ipsum regem placatum). 

Toinen epäselvä kohta on ”Richarius ad loco ubi Portugale appellatur profugus, regi 

Theuderico captus ducitur” – erityisesti ubi-lause on nähdäkseni hyvin outo (kyse lienee 

kuitenkin ”Portugaliksi kutsutusta paikasta”). Hämmennystä aiheuttaa myös se, mihin 

sanaan ”ad loco” oikeastaan liittyy – lauserakenne on sellainen, että ensin olettaisi, että 

kyse on ”paikasta, jossa Richarius on pakosalla” (profugus), mutta tällöin myöhemmin 

tuleva ducitur jäisi täysin ilmaan, ja minusta se ilman muuta kaipaa tässä jonkinlaista 

paikan ilmausta. Freculfuksen vastaava kohta on muotoilultaan varsin yksioikoinen: 

Richarius rex Sueuorum fugiens nouissime conprehensus et in custodia trusus. Lisäksi 

mainittakoon kohta ”Avitus imp. legatum ad Theudericum cum sacris muneribus mittit, 

nuncians…”, joka on syntaktisesti löyhä sikäli, että finaalisessa käytössä olevan 

partisiipin nuncians tulisi tarkasti ottaen olla akkusatiivissa, sillä partisiippi liittyy 

loogisesti virkkeessä mittere-verbin objektina olevaan lähettiin. 

 Freculfuksen tekstikappale on kokonaisuutena jo ensi lukemalta erittäin selkeä. Ainoa 

mielestäni turhan typistetysti ilmaistu kohta on otteen ubi-lause (ubi plurimi Suevorum 

extincti…), jossa minusta olisi ollut selkeämpää, jos kirjoittaja olisi pannut esse-verbin 

jossain kohtaa ilmi (extincti sunt, conprehensus et in custodia trusus est), joskin verbin 

poisjättäminen lienee klassisestikin varsin tavallista. Yhteenvetona tästä esimerkkiparista 

todettakoon, että Freculfus on ottanut otteeseensa mukaan Fredegariukselta helpoimmin 

ymmärrettävät osatekijät ja sivuuttanut syntaktisesti ja sisällöllisesti vaikeaselkoisemmat 

kohdat, joita Fredegariuksen otteessa on melko paljon. Freculfus kattaa Fredegariuksen 

pitkän ja polveilevan selostuksen muutamalla helppolukuisella virkkeellä. 
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 Seuraavassa esimerkkiparissa suhde lähtötekstiin on syntaktisesti hiukan tiiviimpi kuin 

edellä tarkastellussa – varsin kokonaisvaltaisesti muokatussa – esimerkissä. 

 

Esimerkkipari 2. 

Fredegarius, 2, 5–6 [46, 4–12] 

Nam et illa alia pars, quae de Frigia progressa est, ab Olexo per fraude decepti, tamen non 

captivati, nisi exinde eiecti, (1) per multis regionibus pervacantis cum uxores et liberos, (2) 

electum a se regi Francione nomen, per quem Franci vocantur. In postremum, eo quod 

fortissimus ipse Francio in bellum fuisse fertur, et multo tempore (3) cum plurimis gentibus 

pugnam gerens, partem Asiae vastans, (4) in Eurupam dirigens, (5) inter Renum vel Danuvium 

et mare consedit. 

Ibique mortuo Francione, (6) cum iam per proelia tanta que gesserat parva ex ipsis manus 

remanserat, duces ex se constituerunt. (7) Attamen semper alterius dicione negantes, multo post 

tempore cum ducibus transaegerunt usque ad tempore Ponpegi consolis, qui et cum ipsis 

demicans seo et cum reliquas gentium nationes, quae in Germania habitabant, totasque dicione 

subdidit Romanam. 

 

Freculfus, I, 2, 26 [160–167] 

De Friga namque progenies progressa est: quae (1) per multas regiones uagando cum uxoribus 

et liberis (2) eligentes regem ex se Francionem nomine, ex quo Franci uocantur, eo quod 

fortissimus ipse Francio in bello fuisse fertur, et (3) dum gentibus cum plurimis pugnasset, (4) 

in Europam iter suum dirigens (5) inter Renum et Danubium consedit. Ibique mortuo Francione 

(6) proelia multa gesserunt, quibus adtriti parva ex ipsis manus remansit. Hinc duces ex se 

constituerunt, (7) attamen iugum alterius semper negantes ferre. 

Näissä otteissa huomio kiinnittyy taas ensimmäisenä otteiden pituuseroon – Freculfus on 

tiivistänyt Fredegariuksen tekstiä jättämällä joitain elementtejä kokonaan pois (tällaisia 

ovat lähtötekstin kohdat ”ab Olexo per fraude decepti, tamen non captivati, nisi exinde 

eiecti”; ”partem Asiae vastans”; ”multo post tempore cum ducibus transaegerunt usque 

ad tempore Ponpegi consolis, qui et cum ipsis demicans seo et cum reliquas gentium 

nationes, quae in Germania habitabant, totasque dicione subdidit Romanam”). 
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Osa Freculfuksen muokkauksista on luonteeltaan sellaisia, että niiden voidaan jälleen 

argumentoida parantavan ilmaisun selkeyttä: Tähän kategoriaan kuuluu esimerkiksi 

Fredegariuksen – lähinnä jonkinlaiseksi absoluuttiseksi sekamuodoksi luokiteltavan – 

ilmaisun electum a se regi Francione nomen muuttaminen partisiippirakenteeksi 

eligentes regem ex se Francionem nomine (kohdat 2). Myös vaikkapa objektin lisääminen 

verbille dirigo (kohdat 4: in Eurupam dirigens > in Europam iter suum dirigens) ja 

paikanilmaisun muuttaminen yksinkertaisempaan muotoon (joskin tässä merkityskin 

muuttuu) (kohdat 5: inter Renum vel Danuvium et mare > inter Renum et Danubium) 

palvelevat kielen selkeyttä. Tämän lisäksi Freculfus tekee muutamia muita pienehköjä 

muutoksia, jotka hiovat kieliasua – hän korjaa (kohdassa 1) per- ja cum-prepositioita 

seuraavat nominit oikeisiin sijamuotoihin, muuttaa (kohdassa 3) yhden ketjutetuista 

partisiipin preesenseistä dum-lauseeksi (joka toimii temporaalisen cum-lauseen tavoin ja 

tarkentaa tässä toiminnan aikaisemmuuden konjunktiivin pluskvamperfektillä) ja muuttaa 

(kohdassa 7) sinänsä kyllä merkitykseltään selvän ilmaisun dicione negantes hyvin 

havainnolliseen muotoon iugum ferre negantes (tässä verbi negare lienee merkityksessä 

”kieltäytyä”, joten klassisemmin tässä odottaisi verbiä recusare tai abnuere). 

Edellä mainittujen ilmaisua parantavien muutosten ohella on kuitenkin eräitä muita 

tekijöitä, jotka nähdäkseni nakertavat tässä esimerkkiparissa myös Freculfuksen ilmaisun 

selkeyttä. Etenkään Freculfuksen otteen ensimmäinen virke ei nähdäkseni ole täysin 

onnistunut: ongelmien voidaan osittain nähdä ikään kuin periytyvän Fredegariuksen 

tekstistä, sillä Freculfus on säästänyt otteessaan sellaisenaan kohdan eo quod fortissimus 

ipse Francio in bello fuisse fertur ja virkekokonaisuus rakentuu tämän fraasin ympärille. 

Lopputulos on hiukan epäselvä: alkuosassa subjektina on progenies, jota näytetään 

taivutettavan ensin yksikössä (progressa est) ja sitten monikossa (eligentes, vocantur), 

loppuosassa verbit ovat jälleen yksikössä (pugnasset, dirigens, consedit), ja loppupuolella 

subjektia hämärtää nähdäkseni myös hieman välissä mainittu Francio. Todennäköisintä 

lienee, että subjektina on yhä progenies ja eo quod -lause on vain pieni välihuomautus 

(”he harhailivat… ja valitsivat kuninkaakseen Francion, jonka mukaan heitä kutsutaan 

frankeiksi – sillä Francion kerrotaan olleen sodassa mitä urhein – ja taisteltuaan monien 

kansojen kanssa… he asettuivat asumaan…”).  

 

Esimerkkipari 3. 
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Fredegarius, 2, 51–52 [73, 8–10] 

An. 27. regni Theudosius imperatur moretur Constantinopulae annus aetatis suae 

quadragensimo nono. Post quem 42. Marcianus a militantibus et ab exercito, instante etiam 

Pulceriam, sororem Theudosiae, regina, efficitur et ipsi sublimatur in regno; eamque 

Valentinianus in coniugium adsumpsit. 

Freculfus, II, 5, 13 [49–52] 

Ergo his ita gestis partibus Orientis et Occiduis Theodosius moritur Constantinopolim, post 

Honorii obitum anno XXVI regni, aetatis suae XLVIII. Post quem Marcianus a militibus et ab 

exercitu Augustus appellatus sublimatur in regnum. 

Tämä esimerkkipari on jälleen odotusten mukainen siinä mielessä, että Freculfuksen ote 

on kaikin puolin selkeämpi. Hän korjaa Fredegariuksen outoja muotoja (moretur > 

moritur; ab exercito > ab exercitu) ja korvaa muun muassa Fredegariuksen irralliseksi 

jäävän ”annus aetatis” -fraasin laadun genetiivillä (aetatis suae). Kummallakin 

kirjoittajalla paikanilmaisu ”Konstantinopolissa” menee klassisesta näkökulmasta väärin: 

Fredegarius näyttää tavoittelevan jonkinlaista lokatiivia ikään kuin kaupunki edustaisi 

ensimmäistä deklinaatiota, ja Freculfus liikkuu kyllä oikeassa taivutusparadigmassa 

mutta päätyy hämmentävästi akkusatiivin näköiseen muotoon (klassisesti tässä odottaisi 

luonnollisesti ablatiivia ”Constantinopoli”). 

Fredegariuksen otteen tekee epäselväksi eritoten Marcianuksen valtaan nousua kuvaava 

virke, joka jää varsin hämäräksi ja josta Freculfus on paljon puhuvasti jättänyt epäselvät 

elementit tyystin pois. Jakso ”instante etiam Pulceriam, sororem Theudosiae, regina” on 

jälleen eräänlainen sekamuotoinen absoluuttinen rakenne (> instante Pulceria, sorore 

Theudosiae, regina), jossa absoluuttisuus ensin ikään kuin merkitään alun partisiipin 

preesensin ablatiivimuodolla, jota seuraa joukko akkusatiiveja. Verbi efficitur näyttää 

jäävän ilmaan, eikä pronomini ipsi myöskään ole täysin selvä – luultavasti se kuitenkin 

viittaa Marcianukseen (> ipse). Todennäköisesti Fredegariukselta puuttuu tästä kohdasta 

jotain, ja joissain teksteissä kohta onkin muutettu muotoon ”efficitur imperator”. 

 

Esimerkkipari 4. 

Fredegarius, 2, 59 [83, 27–29] 
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Fertur in dialiquos sancti Gregorii a quaedam sacerdoti visibiliter: ab ipso pontefici et patricio 

Theudericus vinctus tragetur Sicilia in olloam ignis. 

Freculfus, II, 5, 18 [85–87] 

Legimus enim in Dialogo sancti Gregorii quendam sacerdotem uisibiliter uidisse Theodoricum 

uinctum trahi a Iohanne pontifice et Simacho patricio ad ollam ignis Siciliensis. 

Tämä viimeinen esimerkki Fredegariuksen otteiden huomattavista muokkauksista on 

mielestäni lyhykäisyydestään huolimatta erittäin osuva näyte kirjoittajien taitoeroista. 

Fredegariuksen rakenne on kieliopillisuuden näkökulmasta melkoisen epäselvä: vaikka 

fertur-verbin yhdistäminen NcI-rakenteen sijaan esimerkiksi suoraan lainaukseen ei 

suinkaan ole keskiajan latinassa mitenkään tavatonta, tässä kertomisen sisältö seuraa 

vasta erinäisten muiden – osin epäselvien – ilmaisujen jälkeen melko irrallisessa omassa 

lauseessaan; näyttää myös siltä kuin ”eräs pappi” olisi kertomisen agentti, mutta tällöin 

adverbi visibiliter jäisi täysin ilmaan – virke on vähintäänkin elliptinen. Freculfuksen 

ratkaisu on sen sijaan hyvin elegantti ja osoittaa, että kirjoittaja pystyy tarpeen vaatiessa 

käyttämään AcI-rakennetta varsin sujuvasti – otteessa on peräti kaksi AcI:tä (legere + AcI 

+ [videre + AcI]), ja niistä ensimmäisessä rakenne korvaa aktiivilauseen ja 

jälkimmäisessä passiivilauseen. Virkekokonaisuus on rakenteeltaan erittäin selkeä ja 

merkitykseltään helposti ymmärrettävä.85 

 

4.1.2 Vähäiset muokkaukset 

 

Pieninä pidettäviä muokkaustapauksia on kaikkiaan kolme. Kaksi niistä edustaa selvästi 

keskenään samankaltaista tyyppiä – hyvin lyhyitä poimintoja, jotka toimisivat kaikessa 

yksinkertaisuudessaan pitkälti sellaisenaan mutta joissa Freculfus on mitä ilmeisimmin 

kuitenkin ”tuntenut pakkoa” muuttaa tekstissä edes jotain: 

 

 
85 Päätelmät Fredegariuksen kyvyttömyydestä käyttää AcI- ja NcI-rakenteita eivät kuitenkaan ole täysin 

yksioikoisia. On syytä huomauttaa, että esimerkkiparissa 1 Fredegariuksella on hyvin onnistunut AcI ja 

esimerkkiparissa 2 oikein toimiva NcI (fortissimus… fuisse fertur), joten mitenkään johdonmukaisia nämä 

mainitut ”ongelmat” eivät ole. Ehkäpä esimerkkiparin 4 tapauksessa Fredegariukselle on aiheuttanut 

ongelmia nimenomaan se, että ajatusrakenne olisi edellyttänyt kahden sisäkkäisen infinitiivirakenteen 

käyttöä, koska virkkeen sisältönä on ”kerrotaan, että joku on nähnyt jotain tapahtuvan”. 
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Esimerkkipari 1. 

Fredegarius, 2, 50 [70, 19–21] 

Cuius vita et mirabilia quae fecit Severus […] perniciosissime scripsit. 

Freculfus, II, 5, 3 [76–77] 

Cuius uitam et mirabiliorum eius actus Sulpicius Seuerus suo nobilitauit eloquio. 

Esimerkkipari 2. 

Fredegarius, 2, 53 [73, 22–24] 

Theudor rex hoc proelio occubuit. 

Freculfus, II, 5, 14 [40] 

Itaque Theodoridus Gothorum rex ibi occubuit. 

Esimerkissä 1 ainoa välttämätön muutos olisi ollut akkusatiivipäätteen lisääminen sanaan 

”vita” (vita > vitam). Freculfuksen muokkaukset eivät kuitenkaan jää tähän. Tämä 

esimerkki on hyvä osoitus Freculfuksen taipumuksesta etsiä lähtötekstin yksinkertaisten 

ilmaisujen tilalle haetumpia rakenteita (mirabilia, quae fecit > mirabiliorum eius actus 

[lienee luokittelullisesti kvalitatiivinen tai eksplikatiivinen genetiivi]; scripsit > suo 

nobilitavit eloquio), mikä ei useinkaan ole omiaan parantamaan ilmaisun selkeyttä. 

Esimerkkipari 2 on melko mitätön mutta havainnollistaa sitä, ettei Freculfus malta olla 

muokkaamatta hyvin yksinkertaisiakaan Fredegarius-lainauksia. Virke ei olisi vaatinut 

minkäänlaisia muutoksia, mutta Freculfus on kuitenkin lisännyt virkkeen alkuun 

konjunktion itaque ja täsmentänyt, mitä kansaa kuningas edustaa – tämä viimeksi 

mainittu elementti on tapahtumien etenemisen ymmärrettävyyden kannalta usein varsin 

olennainen tekijä, ja Freculfus näyttääkin varsin johdonmukaisesti kuljettavan tällaisia 

määreitä tekstissä mukana toistonkin uhalla. Lisäksi Freculfus on vaihtanut ilmaisun ”hoc 

proelio” adverbiin ”ibi”, vaikka tähänkään ei nähdäkseni olisi ollut mitään tarvetta. 

 Kolmas esimerkki on hiukan erilainen, ja myös luokittelullisesti se on jonkinlainen 

rajatapaus: Freculfus on tehnyt lyhyehköön otteeseen monenlaisia syntaktisia muutoksia 

ja muokannut sitä oikeastaan aika paljon, mutta tapaus on katsottu vähäiseksi lähinnä 

siksi, että Fredegariuksen teksti toimisi alkuperäisasussaan oikein hyvin (se edellyttäisi 

lähinnä yksittäisen taivutusmuodon korjausta, perdomati > perdomiti) ja Freculfuksen 
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kohtaan tekemät muutokset ovat lopulta melko yksinkertaisia ja vastaavat oikeastaan 

pitkälti juuri edellisissä esimerkeissä havainnoitua pakottavaa tarvetta muuttaa jotakin. 

Esimerkki 3. 

Fredegarius, 2, 51 [72, 20–23] 

An. 10. regni Theudosiae (1) Burgundiones, qui revellabant Romanis, a duci Agiecio sunt 

perdomati. 13. an. regni Theudosiae ab Agecio duci et magistro militum Burgundionum caesa 20 

milia; (2) Gothorum, qui eis auxiliaverant, 8 milia caesa sunt. 

Freculfus, II, 5, 13 [14–17] 

His in diebus Agetius, dux utriusque militiae, patricius appellatur. (1) Qui Burgundiones contra 

Romanos rebellantes perdomuit: caesa XX milia Burgundionum, (2) Gothorum uero auxilia eis 

praebentium nouem milia. 

Otteen kohdassa 1 Freculfus muuttaa rakenteen aktiiviseksi ja tiivistää ilmaisua 

muuttamalla relatiivilauseen participium coniunctum -rakenteeksi. Fredegariuksen 

alkuperäinen lauserakenne olisi kuitenkin toiminut varsin hyvin. Kohdassa 2 puolestaan 

kirjoittajien tekemät ratkaisut ovat sikäli mielenkiintoisia, että mielestäni Fredegariuksen 

relatiivilause (qui eis auxiliaverant) on oikeastaan hiukan selkeämpi kuin Freculfuksen 

partisiippirakenne (Gothorum auxilia eis praebentium): Fredegariuksen rakenne on hyvin 

yksinkertainen ja täsmentää jopa ajallisen ulottuvuuden (aikaisemmuuden) osuvasti 

pluskvamperfektillä, kun taas Freculfuksen rakenne on mutkikkaampi ja sen edellyttämä 

partisiipin preesens ei täsmennä aikaulottuvuutta. Freculfuksen valinta kertoo kirjoittajan 

mieltymyksestä partisiippirakenteisiin, jotka hän hallitsee Fredegariusta paremmin ja 

joita hän osaa käyttää hyvin joustavasti eri sijamuodoissa. 

Edellä tarkastelluissa ”vähäisissä muokkauksissa” on käynyt ilmi, että yksinkertaiset 

virkkeet lähtötekstissä näyttävät herättävän Freculfuksessa halun tehdä tekstiin ainakin 

pienehköjä muutoksia ja saavat Freculfuksen toisinaan etsimään tekstiin haetumpia 

ilmaisuja, vaikka hyvin pienet muutokset olisivat oikeakielisyyden kannalta riittäneet. 

Tästä ilmiöstä voidaan mainita pidemmälle menevänä esimerkkinä myös seuraava 

”huomattavien muokkausten” luokkaan luokiteltu tapaus:  

Fredegarius, 2, 53 [74, 21] 

Quievit hoc proelium Ageci consilium; Gallia ab adversariis liberatur. 

Freculfus, II, 5, 15 [2] 
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Aetius autem patricius, magna Occidentalis rei publicae salus, ab hostibus liberata Gallia 

reuertitur Italiam. 

Tässä esimerkissä Freculfus on ujuttanut virkkeeseensä myös muuta sisältöä Aetiuksen 

ja vihollisista vapautetun Gallian ydinainesten yhteyteen. Fredegariuksen virke olisi 

kuitenkin ollut melko selkeä, joskin sen ensimmäinen osa kaipaisi pientä muokkausta: 

todennäköisesti tarkoitus on ollut sanoa, että ”tämä taistelu lakkasi/tyyntyi Ageciuksen  

neuvokkuudella”, jolloin tässä pitäisi olla instrumentaalinen ablatiivi (Agecii consilio). 

Freculfus puolestaan muuttaa Fredegariuksen sinänsä täysin toimivan lauseen ”Gallia ab 

adversariis liberatur” ablativus absolutukseksi (ab hostibus liberata Gallia) ja sisällyttää 

virkkeeseen suhteellisen irralliseksi jäävän ilmaisun ”magna Occidentalis rei publicae 

salus”, jonka tehtävä on nähdäkseni hiukan epäselvä. Todennäköisimmin kyseessä on 

varmaankin jonkinlainen subjektiin liittyvä appositio, jolloin ”magna salus” tarkoittaisi, 

että Aetius on ollut ”suuri läntisen valtakunnan pelastus (pelastaja)”. 

Välillä tämä taipumus muokata hyvin yksinkertaisia virkkeitä uuteen uskoon johtaa 

Freculfuksen syntaktisesti harhateille, kuten seuraavassa ”huomattavan” muokkauksen 

esimerkissä voidaan havainnoida: 

Fredegarius, 2, 50 [72, 3–4] (ilmeisesti lainattu Hydatiukselta) 

Honorius apud Ravennam Constantium consortem regni facit. 

Freculfus, II, 5, 7 [44–45] (alkuosa otettu Paulus Diaconukselta) 

Quam Honorius Constantio, qui eam reuocauerat, matrimonio iungens imperatorem apud 

Rauennam creauit. (quam viittaa edellisessä virkkeessä mainittuun Placidiaan; alkuosan rakenne 

iungens-partisiippiin asti otettu ilmeisesti Paulus Diaconuksen Historia Romana -teoksesta) 

Tässä esimerkissä Freculfuksen virkkeen selkeys on romuttunut täysin, ja lopputulos 

näyttäisi olevan jopa sisällöllisesti virheellinen. Fredegariuksen virke on ilmeisesti ollut 

Freculfukselle ”liian” yksinkertainen, ja niinpä hän on halunnut paketoida samaan 

virkkeeseen myös muuta informaatiota. Erityiseksi ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, 

että Freculfus on ilmeisesti halunnut säilyttää toisesta lähteestä (Paulus Diaconuksen 

Historia Romana -teoksesta) löytämänsä rakenteen virkkeen alkuosassa (jakso ”quam – 

iungens”). Lopputulemana on, että virkkeessä annetaan ymmärtää, että Honorius teki 

Placidiasta (quam) Ravennassa hallitsijan, mutta tämä ei varmaankaan ole ollut tarkoitus. 

Lisäksi olettaisi, että jos näin olisi, tekstissä ei lukisi imperator vaan imperatrix. 
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Luultavasti Freculfuksella on siis tapahtunut tässä poikkeuksellinen kömmähdys – hän ei 

ole tarkistanut muokkauksensa lopputulosta eri lähteitä ja rakenteita yhdisteltyään. 

  

Näiden esimerkkien valossa näyttäisi paradoksaalisesti siltä, että Fredegariuksen kaikkein 

yksinkertaisimmat lauseet altistavat Freculfuksen yllättäville kielellisille virhelähteille ja 

ilmaisullisille riskitekijöille, kun taas Fredegariuksen hankalammissa otteissa Freculfus 

pystyy pitämään paremmin kiinni ilmaisun selkeyden päämäärästä. 

 

Luettelo syntaktisesti vertailukelpoisista Fredegarius-otteista86: 

Huomattavat muokkaukset: 2, 5–6 [46, 4–12] (I, 2, 26 [160–167]); 2, 8–9 [47, 14–23] (I, 

2, 26 [153–160]); 2, 36 [60, 25 – 61, 1–11] (II, 2, 3 [17–19]); 2, 50 [70, 8–19] (II, 5, 3 

[71–73]); 2, 50 [70, 13] (II, 4, 27 [33–34]); 2, 50 [72, 3–4] (II, 5, 7 [44–45]); 2, 51 [72, 

15–18] (II, 5, 13 [4–8]); 2, 51–52 [73, 8–10] (II, 5, 13 [49–52]); 2, 53 [74, 21] (II, 5, 15 

[2]); 2, 54 [75, 19] (II, 5, 15 [22]); 2, 54 [75, 19–22 – 76, 1] (II, 5, 16 [12–18]); 2, 54 [75, 

21–27] (II, 5, 17 [2–8]); 2, 54 [76, 3–7] (II, 5, 16 [10–11]); 2, 55 [76, 5–22] (II, 5, 17 [2–

8]); 2, 55 [76, 22–25] (II, 5, 17 [9–13]); 2, 55 [76, 26] (II, 5, 17 [13–14]); 2, 58 [83, 19–

24] (II, 5, 22 [4–9]); 2, 59 [83, 26–27] (II, 5, 18 [81–83]); 2, 59 [83, 27–29] (II, 5, 18 

[85–87]); 2, 62 [88, 4–7] (II, 5, 21 [82–85]); 2, 62 [88, 7–22] (II, 5, 21 [87–91])  

Vähäiset muokkaukset: 2, 50 [70, 19–21] (II, 5, 3 [76–77]); 2, 51 [72, 20–23] (II, 5, 13 

[14–17]); 2, 53 [73, 22–24] (II, 5, 14 [40]) 

 

4.2 Jordanes-otteet 

 

Fredegariuksen kohdalla on edellä voitu havaita, että Freculfus tekee Fredegariuksen 

tekstiin lähes poikkeuksetta merkittäviä muutoksia. Jordaneksen kohdalla tilanne on 

melko lailla päinvastainen: merkittäviksi katsottavia muokkauksia on vähemmän, ja 

 
86 Alaluvussa käsitellyt kohdat on lihavoitu. Kohdat on ilmoitettu Freculfuksella Allenin edition (2002) ja 

Fredegariuksella Kruschin edition (1888) mukaan. Oteparit on erotettu toisistaan puolipisteellä. Oteparien 

alkuosa viittaa Fredegariuksen tekstikohtaan ja sulkeissa oleva jälkimmäinen osa Freculfukseen. 
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otteita, joissa on vain pieniä muokkauksia, on selvästi Fredegariusta enemmän – 

ylipäänsä Freculfus ottaa Jordanekselta pitkiä otteita käyttöönsä lähes sellaisenaan. 

 

4.2.1 Huomattavat muokkaukset 

 

Jordanekseltakin löytyy muutamia esimerkkejä tekstiotteista, joita Freculfus muokkaa 

tuntuvasti, erityisesti karsimalla otteita. Muokkauksille ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole 

tunnistettavissa mitään järin selkeitä syntaktisia vaikuttimia, vaan niiden syyt löytynevät 

ennemminkin sisällöllisistä kysymyksistä ja esitystapaan liittyvistä henkilökohtaisista 

mieltymyksistä. Seuraava esimerkkipari kuvaa tätä varsin osuvasti (olen hahmottamisen 

helpottamiseksi lihavoinut Jordaneksen otteesta ne osat, joista Freculfus on oman 

otteensa koostanut)87: 

 

Esimerkkipari 1. 

Jordanes 219–223 [114, 3–23; 115, 5–8] (Allen erottaa kaksi eri otetta) 

Attila vero nancta occasione de secessu Vesegotharum, et, quod saepe optaverat, cernens 

hostium solutione per partes, mox iam securus ad oppressionem Romanorum movit procinctum, 

primaque adgressione Aquileiensem obsidet civitatem, quae est metropolis Venetiarum, in 

mucrone vel lingua Atriatici posita sinus, cuius ab oriente murus Natissa amnis fluens a monte 

Piccis elambit. 

Ibique cum diu multumque obsidens nihil paenitus praevaleret, fortissimis intrinsecus 

Romanorum militibus resistentibus, exercitu iam murmurante et discedere cupiente, Attila 

deambulans circa muros, dum, utrum solveret castra an adhuc remoraretur, deliberat, 

animadvertit candidas aves, id est ciconias, qui in fastigia domorum nidificant, de civitate foetos 

suos trahere atque contra morem per rura forinsecus conportare.  

Et ut erat sagacissimus inquisitor, presensit et ad suos: 'Respicite', inquid, 'aves futurarum rerum 

providas perituram relinquere civitatem casurasque arces periculo imminente deserere. Non hoc 

 
87 Huomautettakoon, että tämä tekstiote sijoittuu Freculfuksella Attilaa koskevaan kuvaukseen, jota on 

tarkasteltu tutkielman edellisessä luvussa ensi sijassa Freculfuksen ”omana tekstinä”. Se, että tietyt 

elementit ovat peräisin Jordanekselta, ei nähdäkseni kuitenkaan horjuta edellisen luvun argumentaatiota, 

sillä kuten voidaan havaita, Freculfus on itse muokannut asianomaista tekstiotetta varsin aktiivisesti sekä 

karsimalla lähtötekstiä että muuttamalla oman otteensa lauserakenteita. Tämä on pikemminkin jälleen yksi 

kouriintuntuva osoitus siitä, miten teoksen kompilaatioluonnetta on mahdotonta sivuuttaa. 
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vacuum, non hoc credatur incertum; rebus presciis consuetudinem mutat ventura formido'. Quid 

plura? Animos suorum rursus ad oppugnandam Aquileiam inflammat. Qui machinis constructis 

omniaque genera tormentorum adhibita, nec mora et invadunt civitatem, spoliant, dividunt 

vastantque crudeliter, ita ut vix eius vestigia ut appareat reliquerunt. 

Exhinc iam audaciores et necdum Romanorum sanguine satiati per reliquas Venetum civitates 

Hunni bacchantur. Mediolanum quoque Liguriae metropolim et quondam regiam urbem pari 

tenore devastant nec non et Ticinum aequali sorte deiciunt vicinaque loca saevientes allidunt 

demoliuntque pene totam Italiam. Cumque ad Romam animus fuisset eius adtentus accedere, 

sui eum, ut Priscus istoricus refert, removerunt, non urbi, cui inimici erant, consulentes, sed 

Alarici quondam Vesegotharum regis obicientes exemplo, veriti regis sui fortunam, quia ille post 

fractam Romam non diu supervixerit, sed protinus rebus humanis excessit.  

Igitur dum eius animus ancipiti negotio inter ire et non ire fluctuaret secumque deliberans 

tardaret, placida ei legatio a Roma advenit. Nam Leo papa per se ad eum accedens in agro 

Venetum Ambuleio, ubi Mincius amnis commeantium frequentatione transitur. Qui mox deposuit 

exercitatu furore et rediens, quo venerat, iter ultra Danubium promissa pace discessit, illud pre 

omnibus denuntians atque interminando decernens, graviora se in Italia inlaturum, nisi ad se 

Honoriam Valentiniani principis germanam, filiam Placidiae Augustae, cum portione sibi 

regalium opum debita mitterent. 

Freculfus, II, 5, 14 [49–57] 

Attila autem nancta occasione, discessu Vesegotharum iam securus, Gallias relinquens ad 

obpressionem Romanorum mouit procinctum, primaque adgressione Aquiliensem diu obsidens 

ciuitatem. Quam captam ita penitus deleuit ut uestigia eius ruinae uix appareant. Inde audacior 

factus Mediolanum occupat metropolim pariter et Ticinum regias urbes et aequali sorte deicit, 

uicinaque loca saeuiens demolitur. Cumque Romam intentus obprimere, Leo papa per se 

accedens ad eum mitiorem reddidit. Qui deposito furore ultra Danubium promissa pace discessit. 

On ilmeistä, että Freculfus on karsinut lähtötekstiä huomattavasti ja jättänyt oikeastaan 

kustakin Jordaneksen tekstikappaleesta ainoastaan pääkohdat jäljelle. Attilaa ja haikaroita 

koskevan episodin suorine sitaatteineen Freculfus on tyylilleen uskollisesti jättänyt 

kokonaan pois.88 Lopputulos on ylipäänsä melko hyvä esimerkki Freculfukselle 

 
88 Freculfus on tehnyt myös Fredegariuksen kohdalla samanlaisia ratkaisuja (esim. Justinianusta ja 

Belisariusta koskevan otteen 2, 62 [88, 7–22] muokkaus Freculfuksella kohdassa II, 5, 21 [87–91] noudattaa 

samaa kaavaa): Fredegarius kuljettaa tekstiä mielellään (usein kömpelöillä) suorilla sitaateilla ja – osin tästä 

johtuen – kuvaa tapahtumasarjoja tarinamuodossa yksittäisinä episodeina ja uhraa tällaisten tapausten 

kuvaamiseen varsin paljon tilaa; Freculfus taas on taipuvainen nostamaan kerronnan ylemmälle tasolle ja 

kuittaamaan samat tapahtumat nopeasti muutamalla virkkeellä, joihin on pakattu kaikki olennainen. 
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tyypillisestä historiallisesta kerronnasta: virkkeet ovat usein lyhyehköjä ja koostuvat 

yksinkertaisista elementeistä (predikaatti objekteineen ja erilaiset partisiipit), jotka vievät 

koko ajan historiallisten tapahtumien jatkumoa eteenpäin.  

Näiden ylätason sisällöllisten muokkausten lisäksi (ja niiden takia) Freculfus on laatinut 

oman tekstiotteensa myös syntaktisesti uudenlaiseen muotoon. Syntaktisten muokkausten 

syynä ei kuitenkaan näytä ensi sijassa olevan lähtötekstin syntaksin epäselvyys (kuten 

Fredegariuksella), vaan nämä muutokset ovat pikemminkin välttämättömiä Jordanekselta 

lainattujen elementtien sovittamiseksi Freculfuksen omaan tiiviiseen kerrontatapaan. 

Paikoin voidaan havainnoida myös tiettyä Jordaneksen ilmaisun yksinkertaistamista, sillä 

esimerkiksi otteiden aloitusvirkkeissä on runsaasti yhteisiä elementtejä mutta Freculfus 

on pelkistänyt oman virkkeensä rakennetta muun muassa poistamalla välistä jakson ”et, 

quod saepe optaverat, cernens hostium solutione per partes”, mikä keventää 

kokonaisuutta. Edellisessä luvussa on jo kiinnitetty huomiota muutamiin Freculfuksen 

otteessa esiintyviin syntaktisiin ilmiöihin (ks. 3.1, 3.2 ja 3.5) ja arvioitu niitä ilmaisun 

selkeyden kannalta. Tämän periaatteessa varsin selkeän otteen arviointia voidaan vielä 

täydentää tarkastelemalla kahta pienehköä syntaktista seikkaa (ks. lihavoidut kohdat).  

Ensinnäkään konsekutiivilauseen ”[ita penitus deleuit] ut uestigia eius ruinae uix 

appareant” verbimuoto ei ole consecutio temporum -sääntöjen mukainen (> apparerent). 

Osin tämä poikkeama selittyy luullakseni lähtötekstillä (vastantque crudeliter, ita ut vix 

eius vestigia ut appareat reliquerunt). Osin tämä on selitettävissä sillä, että Freculfus 

kuljettaa otetta välillä myös preesensissä, jolloin konsekutiivilauseen konjunktiivin 

preesens olisi looginen. Toiseksi huomiota voidaan kiinnittää virkkeeseen ”Cumque 

Romam intentus obprimere, Leo papa per se accedens ad eum mitiorem reddidit”, joka 

on nähdäkseni tarpeettoman elliptinen – suurin ongelma on se, että Freculfuksen 

muotoilussa objektin predikatiivi mitiorem jää ilman ilmipantua objektia (= Attila), ja 

Attila voitaisiin muutenkin mainita tässä virkkeessä nimeltä, sillä viime maininnasta on 

otteessa ehtinyt kulua jo huomattavan pitkä tovi. 

Lopputulemana voidaan kuitenkin mielestäni todeta, että Freculfuksen ote osoittaa 

tiettyä tiivistämisen ja kielenhallinnan taidokkuutta, sillä siitä huolimatta, että Freculfus 

on koonnut tekstinsä eri puolilta Jordaneksen mittavaa otetta poimimistaan ilmaisuista, 

kokonaisuus on sisällöllisesti ja syntaktisesti varsin toimiva. 
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Esimerkkipari 2. 

Jordanes 22–23 [59, 7 – 60, 1] 

Sequitur deinde diversarum turba nationum, Theustes, Vagoth, Bergio, Hallin, Liothida, 

quorum omnium sedes sub uno plani ac fertilis, et propterea inibi aliarum gentium incursionibus 

infestantur. Post hos Ahelmil, Finnaithae, Fervir, Gauthigoth, acre hominum genus et at bella 

prumtissimum. Dehinc Mixi, Evagre, Otingis. Hi omnes excisis rupibus quasi castellis inhabitant 

ritu beluino.  

Sunt et his exteriores Ostrogothae, Raumarici, Aeragnaricii, Finni mitissimi, Scandzae 

cultoribus omnibus mitiores; nec non et pares eorum Vinoviloth; Suetidi, cogniti in hac gente 

reliquis corpore eminentiores: quamvis et Dani, ex ipsorum stirpe progressi, Herulos propriis 

sedibus expulerunt, qui inter omnes Scandiae nationes nomen sibi ob nimia proceritate 

affectant praecipuum. 

Freculfus, I, 2, 25 [126–129] 

Deinde sequitur diuersarum turba nationum, Theutes, Vagoth, et reliquae. Sed ex his sunt 

exteriores Ostrogothae. Ex istarum stirpe gentium Dani quippe sunt progressi, qui inter omnes 

huius Scanzae nationes nomen sibi ob nimiam proceritatem affectant praecipuum. 

Freculfus supistaa tekstiä huomattavasti. Jordanes luettelee useita kansoja ja kuvaa niiden 

elinpiiriä, Freculfus taas kuittaa kuvauksen parilla maininnalla ja fraasilla ”et reliquae”. 

Jordaneksen otteen jälkimmäinen kappale alkaa sanoilla ”sunt et his exteriores…”, mikä 

kieltämättä jää hiukan epäselväksi, ja Freculfus tekeekin kohdasta oman tulkintansa ja 

muuttaa lauseen muotoon ”sed ex his sunt exteriores”. Freculfuksen tulkinta on 

varmaankin oikea, mutta sisällöllisesti on outoa, että Freculfus päättää mainita omassa 

otteessaan vain ostrogootit. Merkityssisältö muuttunee hiukan myös otteen lopussa: 

mielestäni Jordaneksella jää hiukan epäselväksi, haluaako hän sanoa, että daanit juontavat 

juurensa omasta erillisestä heimostaan vai että he ovat samaa alkuperää juuri mainittujen 

kansojen kanssa (”ipsorum”). Nähdäkseni Freculfuksenkin valinta (”istarum”) jää niin 

ikään monitulkintaiseksi, mutta vaihtoehdot ovat toiset kuin Jordaneksella (viittaavatko 

”nuo kansat” kaikkiin edellä mainittuihin vai ainoastaan ostrogootteihin?). 

Jos mahdolliset merkityssisältömuutokset sivuutetaan ja tarkastellaan Freculfuksen 

otetta erikseen, se muodostaa syntaktisesti varsin selkeän kokonaisuuden. Jordaneksen 

virkkeiden eteneminen herättää nähdäkseni vastausta vaille jääviä kysymyksiä kansojen 

keskinäisistä suhteista: esityksen siirtymät ovat häilyviä: sunt et his exteriores… quamvis 
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et…, ja myös otteen lopussa olevan relatiivilauseen korrelaatti on itse asiassa epäselvä, 

sillä syntaktisesti relatiivipronomini qui voisi viitata daaneihin taikka heruleihin. 

Freculfuksen versio on paljon yksioikoisempi eikä herätä suuria epäselvyyksiä. Toisaalta 

Freculfus on samalla karsinut varsin näyttäviä, joskin vaikeita, ilmaisuja: esimerkiksi 

”cogniti in hac gente reliquis corpore eminentiores” (partisiippirakenne predikatiivilla) – 

”heidät tunnettiin tämän kansan keskuudessa keholtaan muita vaikuttavampina”. 

 

Esimerkkipari 3. 

Jordanes 297–299 [134, 17–19; 135, 4–6] (Allen erottaa kaksi eri otetta) 

Antequam ergo de Audefledam subolem haberet, naturales ex concubina, quas genuisset adhuc 

in Moesia, filias, unam nomine Thiudigoto et aliam Ostrogotho. Quas mox in Italiam venit, 

regibus vicinis in coniugio copulavit, id est unam Alarico Vesegotharum et aliam Sigismundo 

Burgundzonorum.  

De Alarico ergo natus est Amalaricus. Quem avus Theodoricus in annis puerilibus utroque 

parente orbato dum fovet atque tuetur, comperit Eutharicum Veterici filium Beretmodi et 

Thorismodi nepotem, Amalorum de stirpe descendentem, in Spania degi, iuvenili aetate prudentia 

et virtute corporisque integritate pollentem. Ad se eum facit venire eique Amalasuentham filiam 

suam in matrimonio iungit. 

Et ut in plenum suam progeniem dilataret, Amalafridam germanam suam matrem Theodahadi, 

qui postea rex fuit, Africa regi Vandalorum coniuge dirigit Thrasamundo filiamque eius 

neptem suam Amalabergam Thuringorum regi consociat Herminefredo. 

Freculfus, II, 5, 18 [71–74] 

Filiasque suas uicinis regibus in coniugio copulauit: unam Alarico Vesegotharum, et aliam 

Sigismundo Burgundionum, neptemque suam Amalabergam Turingorum regi Erminfrido, 

sororem uero suam regi Vuandalorum Transemundo dedit, cupiensque sic genus suum nobiliter 

dilatari. 

Tämä kolmas ja viimeinen esimerkki huomattavista muokkauksista on pitkälti hyvin 

samankaltainen kuin aiemmat esimerkit. Freculfus karsii sisältöä ja tiivistää ydinasian 

(tytärten ja muiden sukulaisnaisten naittaminen läheisille kuninkaille) usean kappaleen 

kokonaisuudesta yhdeksi virkkeeksi. Ennen kaikkea hän jättää Alarikin jälkeläistä, 

Amalarikia, käsittelevän kappaleen kokonaan pois. 
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 Otetta karsimalla Freculfus onnistuu myös sivuuttamaan muutamat Jordaneksen 

otteeseen sisältyvät syntaktiset ongelmat. Jordaneksen otteen ensimmäisessä kappaleessa 

olevaa kohtaa ”Quas mox in Italiam venit, regibus vicinis in coniugio copulavit” on 

vaikea selittää – kyseessä täytyy olla huolimattomuusvirhe, sillä participium coniunctum 

-rakenteella virke toimisi ongelmitta (quas mox in Italiam veniens - - in coniugio 

copulavit), joskaan partisiipin ja pääverbin välinen aikasuhde ei tällaisessa käytössä 

tarkentuisikaan oikein. Vastaavasti Jordaneksen viimeisessä kappaleessa verbimuodot 

eivät noudata totuttuja sääntöjä: virke alkaa finaalilauseella, jossa on konjunktiivin 

imperfekti, mutta päälauseessa käytetään kuitenkin preesensiä (dirigit, consociat), joten 

finaalilauseessa odottaisi klassisesti konjunktiivin preesensiä. 

Freculfuksen ote on sen sijaan selkeä ja helposti seurattava sekä sisällöllisesti että 

syntaktisesti, joskin luettelo on lukijan kannalta ehkä hiukan monotoninen. 

 

Yhteenvetona todettakoon, että Jordaneksen otteiden huomattavat muokkaukset näyttävät 

näiden esimerkkien perusteella olevan tyypillisesti sisällöllisten tarpeiden (tiivistäminen, 

johdonmukaistaminen) sanelemia eivätkä niinkään pääsääntöisesti selity syntaksin 

parantamistarpeella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Freculfus olisi samalla 

kiinnittänyt huomiota myös otteidensa kieliopilliseen korrektiuteen. 

 

4.2.2 Vähäiset muokkaukset 

 

Freculfus tekee moniin Jordanekselta lainaamiinsa otteisiin vain pieniä muutoksia: 

tällaisia tapauksia on aineistosta eriteltävissä peräti 13, kun taas Fredegariuksella 

muutoksia voitiin pitää vähäisinä vain muutamassa tapauksessa. Seuraavassa esiteltävät 

otteet eivät oikeastaan välttämättä edes edusta kaikkein vähäisimpiä muokkauksia, joita 

Jordanekselta voidaan poimia, sillä läpikäydyssä aineistossa on myös sellaisia hyvinkin 

pitkiä otteita, joihin Freculfus ei ole tehnyt juuri lainkaan muutoksia tai tehdyt vähäiset 

muutokset ovat jokseenkin merkityksettömiä (yksinomaan ortografisia muutoksia, pieniä 

muoto-opillisia korjauksia taikka esimerkiksi virkkeiden yhdistämisiä tavanomaisilla 

rinnastuskonjunktioilla). Tällaisista tapauksista voidaan mainita erityisesti esimerkkiparit 

25–28 [60, 6 – 61, 6] (I, 2, 25 [130–155]) ja 237–240 [118, 16 – 119, 17] (II, 5, 17 [35–
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59]), mutta niitä ei käsitellä tarkemmin, sillä ne eivät nähdäkseni ole tässä yhteydessä 

lopulta kovinkaan valaisevia. Sen sijaan seuraavassa mainitaan esimerkkeinä pari 

lyhyempää otetta, jotka kylläkin muistuttavat luonteeltaan hyvin paljon edellä mainittuja 

esimerkkitapauksia mutta sisältävät myös joitain syntaksin kannalta hedelmällisemmin 

eriteltävissä olevia ratkaisuja. Lisäksi tarkastellaan paria hyvin lyhyttä otetta, jotka tuovat 

lähinnä mieleen Fredegariuksen yhteydessä tarkastellut vähäisten muokkausten tyypit. 

 

Esimerkkipari 1. 

Jordanes 241 [120, 1–6] 

[Huius ergo filius Ecdicius, diu certans cum Vesegothis nec valens antestare, relicta patria 

maximeque urbem Arevernate hosti, ad tutiora se loca collegit.] Quod audiens Nepus imperator 

praecepit Ecdicium relictis Galliis ad se venire loco eius Orestem mag. mil. ordinatum. Qui 

Orestes suscepto exercitu et contra hostes egrediens a Roma Ravenna pervenit ibique remoratus 

Augustulum filium suum imperatorem effecit. Quo conperto Nepus fugit Dalmatias ibique defecit 

privatus a regno, ubi iam Glycerius dudum imperator episcopatum Salonitanum habebat. 

Freculfus, II, 5, 17 [61–65] 

[Gothi capta ciuitate Aruernorum Narbonam etiam inuadunt.] Contra quos Orestem magistrum 

militiae Nepos imperator direxit. Orestes uero suscepto exercitu uenit Rauennam, ibique 

moratus Augustulum filium suum imperatorem fecit. Quod audiens Nepos fugit Dalmatias: ibi 

regno priuatus defecit, ubi iam Glicerius dudum imperator episcopatum Solonitanum habebat. 

Yllä olevista otteista olen lihavoinut erinäisiä kohtia, jotka muuttuvat kirjoittajalta toiseen 

siirryttäessä, ja laittanut selvyyden vuoksi näkyviin hakasulkeisiin tekstiyhteyden, johon 

nämä otteet kullakin kirjoittajalla linkittyvät. Esimerkkiparista näkyy, että Freculfus on 

säilyttänyt lähtötekstin kokonaisuuden, kuten myös sen yksittäiset ilmaisut ja rakenteet, 

pääasiassa ennallaan – vastaavaa ei Fredegariuksen kohdalla ole ollut havaittavissa. 

Lähtötekstin laajamittainen suora hyödyntäminen ei ole kuitenkaan tarkoittanut sitä, 

etteikö Freculfus olisi käynyt lainaamaansa tekstiotetta tarkoin läpi: hän on huomannut 

korjata Jordaneksen lausuman ”Ravenna pervenit” muotoon ”venit Ravennam” ja tehnyt 

samalla myös muutamia muita jokseenkin vähämerkityksisiä muutoksia (imperatorem 

effecit > imperatorem fecit; privatus a regno > regno privatus).  

Freculfuksen syntaktisista pyrkimyksistä kertonee kuitenkin eniten ainoa alkuperäisen 

otteen elementti, jonka Freculfus on jättänyt kokonaan pois ja joka on samalla myös 
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asianomaisen kappaleen ongelmallisin kohta (”praecepit Ecdicium relictis Galliis ad se 

venire loco eius Orestem”). Näkisin, että ”loco eius Orestem” on hiukan elliptinen 

datiivirakenne ja että asianomainen virke kääntyisi seuraavasti: ”Nepos määräsi, että 

Ecdiciumin, joka oli lähtenyt Galliasta, oli tultava hänen luokseen, [ja määräsi] hänen 

tilalleen [eli Ecdiciumin tilalle] Oresteen”. Freculfus on omassa otteessaan ”siistinyt” 

Jordaneksen ilmaisua sivuuttamalla tämän tarpeettoman täyteen ahdetun rakenteen ja 

toteamalla yksiselitteisesti ”contra quos Orestem… Nepos imperator direxit”. 

 

Esimerkkipari 2. 

Jordanes, 242–243 [120, 7–14] 

Augustulo vero a patre Oreste in Ravenna imperatore ordinato non multum post Odoacer 

Torcilingorum rex habens secum Sciros, Herulos diversarumque gentium auxiliarios Italiam 

occupavit et Orestem interfectum Augustulum filium eius de regno pulsum in Lucullano 

Campaniae castello exilii poena damnavit. Sic quoque Hesperium Romanae gentis imperium, 

quod septingentesimo nono urbis conditae anno primus Augustorum Octavianus Augustus tenere 

coepit, cum hoc Augustulo periit anno decessorum prodecessorumue regni quingentesimo 

vicesimo secundo, Gothorum dehinc regibus Romam Italiamque tenentibus.  

Freculfus, II, 5, 17 [66–77] 

Augustolo uero a patre Oreste in Ravenna imperatore ordinato, non multum post Odoacer 

Torcilangorum rex – habens secum Sciros, Herulos, diuersarumque gentium auxiliarios – Italiam 

occupauit, et Orestem interfectum, Augustulum filium eius de regno pulsum in Lucullano 

Campaniae castello exilii poena dampnauit. Sic quoque Hesperium Romanae gentis imperium, 

quod septingentesimo nono Vrbis conditae anno primus Augustorum obtinuit Octauianus, cum 

hoc Augustulo periit anno decessorum prodecessorumue regni quingentesimo uicesimo secundo. 

Hinc iam res publica Romanorum partibus Hesperiarum quae actenus gentibus imperauerat, 

regibus gentium gemens subcubuit. 

Tässä esimerkkitapauksessa Freculfus noudattelee lähtötekstiä vieläkin huolellisemmin. 

Suoraan lainatun aineksen osalta voidaan nostaa esiin ilmaisu ”Orestem interfectum”, 

jonka täytyy olla absoluuttinen akkusatiivi (”sen jälkeen, kun Orestes oli tapettu”) – tämä 

on esimerkki siitä, miten toisinaan lähteiden käytön tarkastelussa mielenkiintoista ei ole 

vain se, mitä on muutettu, vaan myös se, mitä on säilytetty ennallaan: Freculfus näyttää 

siispä hyväksyvän Jordaneksella absoluuttisen akkusatiivin käytön, josta aikaisemmin 



 
 

74 
 

analysoiduissa Freculfus-otteissa on löytynyt vain pari yksittäistä esimerkkiä. Sen sijaan 

Freculfus ei – mielenkiintoista kyllä – ole kuitenkaan kelpuuttanut otteisiinsa yhtäkään 

Fredegariuksella esiintynyttä absoluuttista akkusatiivia (sekamuodoista puhumattakaan). 

Se, mikä on sallittua Jordanekselle, ei välttämättä ole sallittua Fredegariukselle.89 

Ohimennen voidaan mainita, että Freculfus korvaa Jordaneksen ilmaisun ”(imperium, 

quod) tenere coepit” verbillä ”obtinuit” – syntaksin tai selkeyden näkökulmasta tällä ei 

liene merkitystä, mutta tyylillisesti Jordaneksen ”Octavianus alkoi ensimmäisenä pitää 

hallussaan valtakuntaa” ei ehkä ole ollut kovinkaan ilmaisuvoimainen valinta, kun taas 

Freculfuksen ”obtinere” on lyhyt ja ytimekäs.  

Tarkempaa huomiota voidaan sen sijaan kiinnittää siihen, mitä tapahtuu lainatun otteen 

lopussa. Jordaneksen ote päättyy ablativus absolutus -rakenteeseen (”Gothorum dehinc 

regibus Romam Italiamque tenentibus”), joka on nähdäkseni oikein kaunis. Freculfus on 

kuitenkin halunnut korvata sen omalla erillisellä virkkeellä, joka on kieltämättä varsin 

kaunopuheinen: ”Rooman valtio… joka oli tähän saakka hallinnut kansoja, sortui 

valittaen kansojen kuninkaiden vallan alle”. Kumpikin muotoilu on nähdäkseni helposti 

hahmotettava, joten kerronnan selkeyteen tällä muokkauksella ei minun mielestäni ole 

suoranaista vaikutusta. Ennemminkin kyseessä näyttäisi olevan jonkinlainen tyylillinen 

kilvoittelu: Jordanes on melko yksinkertaisten lauserakenteiden päätteeksi käyttänyt 

mutkikkaampaa syntaktista rakennetta, ja Freculfus on Jordaneksen tekstiä huolellisesti 

seurattuaan ”tarttunut haasteeseen” ja muotoillut kappaleeseen oman lopetuksensa. 

Varsin samankaltainen tapaus on esimerkkiparissa 67–69 [73, 15 – 74, 5] (I, 2, 25 [163–

175]), jossa Freculfus lainaa ensin sellaisenaan Jordaneksen kappaleen mutta laatii otteen 

lopetusvirkkeen uudelleen kuvaten hyvin monipolvisesti goottien barbaaristen tapojen 

kitkemistä ja heidän saattamistaan älyllisten pyrintöjen pariin. 

 

Esimerkkipari 3. 

Jordanes 21 [59, 4–5] 

Alia vero gens ibi moratur Suehans, quae velud Thyringi equis utuntur eximiis. 

 
89 Ks. vastaavanlaisesta samankaltaisten ilmaisujen erilaisesta arvottamisesta alkutekstin statuksen mukaan  

Bortolussi & Sznajder 2014 (185, alaviite 12): Hieronymus hyväksyy tiettyjä epätyypillisiä ilmaisuja 

kärkkäästi kreikankielisestä tekstistä mutta ei hepreankielisestä. 
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Freculfus, I, 2, 25 [124–125] 

Ex quibus gens moratur ibi quae Suehans nominatur. Hi namque equis utuntur eximiis. 

Tämä pieni otepari on hyvä osoitus siitä, miten Freculfuksen pienissä muutoksissa 

ilmenevä pyrkimys kielen selkeyttämiseen ja huoltamiseen tulee esiin myös Jordaneksen 

kohdalla. Ensinnäkin Freculfus poistaa hiukan ylimääräisen oloisen lyhyen vertauksen 

(”velud Thyringi”). Toiseksi hän kiertää Jordaneksen kongruenssivirheen (quae…utuntur 

> hi utuntur), joka varmaankin on johtunut juuri tuosta väliin ujutetusta vertauksesta, 

jossa on monikko Thyringi. Freculfuksen hi on kylläkin tarkasti ottaen myös epätarkka, 

koska edellä on gens, mutta valintaa voidaan perustella merkityksenmukaisuudella (= tätä 

kansaa edustavat miehet). Lisäksi Freculfus lisää totutun tapansa mukaan irrottamaansa 

jälkimmäiseen virkkeeseen adverbin, joka on tällä kertaa namque. Sitä ei oikein voi tässä 

mielestäni kääntää, eikä sillä varmastikaan ole tavanomaista ”sillä, näet” -merkitystä. 

Eiköhän se ole tässä lähinnä vain merkitsemässä uuden virkkeen alkua. 

 

Esimerkkipari 4. 

Jordanes 73 [75, 3–4] 

Decedente vero Dicineo pene pari veneratione habuerunt Comosicum, quia nec inpar erat 

sollertiae. Hic etenim et rex illis et pontifex ob suam peritiam habebatur et in summa iustitia 

populos iudicabat. 

Freculfus, I, 2, 25 [178–179] 

Decedente autem Dicineo Comosicum habuerunt sapientem. Hic etenim propter suam peritiam 

pontifex illis et rex habebatur. 

Tämä viimeinen esimerkkipari muistuttaa kovasti Fredegariuksen yhteydessä eriteltyjä 

vähäisiä muokkauksia sikäli, että lähtöteksti olisi tässä tapauksessa toiminut oikein hyvin 

sellaisenaan – Jordaneksen teksti ei olisi edellyttänyt edes minkäänlaisia muoto-opillisia 

korjauksia. Freculfus on kuitenkin tehnyt muutamia pieniä muutoksia, jotka ovat melko 

lailla merkityksettömiä – muutoksia ”tavan vuoksi” (esimerkiksi vero > autem; ob suam 

peritiam > propter suam peritiam). Tähän kategoriaan voidaan lukea myös ilmaisun ”pari 

veneratione habuerunt Comosicum” muuttaminen ilmaisuksi ”Comosicum habuerunt 

sapientem”, sillä sanoma säilyy samankaltaisena ja rakenteet habere + tavan ablatiivi 
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(kohdella samanlaisella kunnioituksella) ja habere + objekti + objektin predikatiivi (pitää 

viisaana) ovat syntaktisesti yhtä toimivia. Hyvällä tahdolla Freculfuksen kappaleessa voi 

nähdä pienehköä selkeyden lisäämistä sikäli, että hän on pelkistänyt lähtötekstiä 

poistamalla ensimmäisestä virkkeestä sivulauseen (”quia nec inpar erat sollertiae”) ja 

poistamalla jälkimmäisestä virkkeestä toisen päälauseen (”et in summa iustitia populos 

iudicabat”) – vaikutus on käytännössä kuitenkin melko rajallinen. 

 

Luettelo syntaktisesti vertailukelpoisista Jordanes-otteista90: 

Huomattavat muokkaukset: 19–20 [58, 16 – 59, 1] (I, 2, 25 [112–120]); 22–23 [59, 7 – 

60, 1] (I, 2, 25 [126–129]); 38 [63, 16–17] (I, 2, 25 [156–158]); 39 [64, 5–9] (I, 2, 25 

[158–162]); 42–43 [64, 20 – 65, 5] (I, 2, 25 [187–195]); 219–223 [114, 3–23; 115, 5–8] 

(II, 5, 14 [49–57]); 236–237 [118, 14–16] (II, 5, 17 [31–34]); 295–296 [134, 10–12] (II, 

5, 18 [68–70]); 297–299 [134, 17–19; 135, 4–6] (II, 5, 18 [71–74]) 

Vähäiset muokkaukset: 16–17 [58, 1–11] (I, 2, 25 [99–110]); 19 [58, 14–16] (I, 2, 25 

[123–124]); 21 [59, 4–5] (I, 2, 25 [124–125]); 25–28 [60, 6 – 61, 6] (I, 2, 25 [130–155]); 

39–40 [64, 9–16] (I, 2, 25 [180–186]); 44 [65, 5–11] (I, 2, 25 [196–199]); 67–69 [73, 15 

– 74, 5] (I, 2, 25 [163–175]); 73 [75, 3–4] (I, 2, 25 [178–179]); 217 [113, 17–20] (II, 5, 

14 [37–39]); 237–240 [118, 16 – 119, 17] (II, 5, 17 [35–59]); 241 [120, 1–6] (II, 5, 17 

[61–65]); 242 – 243 [120, 7–14] (II, 5, 17 [66–77]); 289–293 [132, 17 – 133, 24] (II, 5, 

18 [30–62]) 

 

4.3 Kokoavia huomioita 

 

Olen edellä tarkastellut muutamia sellaisia edustaviksi katsomiani esimerkkiotteita, joissa 

Freculfus on muokannut Fredegariuksen ja Jordaneksen teosten tekstiä oman teoksensa 

tarpeisiin. Tässä tarkastelussa on voitu todeta muun muassa seuraavaa: 

I. Freculfus muokkaa Fredegariusta selvästi paljon enemmän kuin Jordanesta: 

huomattavasti muokattuja otteita on Fredegariuksella Jordanesta enemmän ja 

 
90 Alaluvussa käsitellyt kohdat on lihavoitu. Kohdat on ilmoitettu Freculfuksella Allenin edition (2002) ja 

Jordaneksella Mommsenin edition (1882) mukaan. Oteparit on erotettu toisistaan puolipisteellä. Oteparien 

alkuosa viittaa Jordaneksen tekstikohtaan ja sulkeissa oleva jälkimmäinen osa Freculfukseen. 
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vähän muokattuja selvästi vähemmän; mikään Fredegariuksen virke ei jää ilman 

muokkausta, kun taas Jordanekselta on poimittu suoraan pitkiäkin tekstiotteita, 

joissa on korkeintaan vain hyvin pieniä kielenhuollollisia korjauksia. 

II. Molemmilta kirjoittajilta on poimittavissa huomattavasti muokattuja otteita, 

joiden kokonaisrakenteen Freculfus on mullistanut täydellisesti, mutta nämä 

huomattavat muokkaukset ovat luonteeltaan melko erilaisia. Molemmilta löytyy 

pitkiä otteita, joita Freculfus on karsinut merkittävästi, mutta Jordaneksen 

tapauksessa Freculfus on kuitenkin usein kierrättänyt lähtötekstin ilmaisuja oman 

tekstinsä rungoksi, kun taas Fredegariuksen kohdalla Freculfus on laatinut oman 

tekstinsä usein ”puhtaalta pöydältä”, mikä johtunee siitä, että Fredegariuksen 

otteisiin on sisäänrakennettuna monia syntaktisia ongelmia, joten sen rakenteita 

ei useinkaan voi sellaisenaan hyödyntää. Huomattavista muokkauksista voidaan 

niin ikään todeta, että Jordaneksella ne edustavat kaikki yhtä tyyppiä (muokkaus 

perustuu tarpeeseen tiivistää pitkien otteiden sisältöä), kun taas Fredegariuksella 

merkittävät syntaktiset ongelmat ovat toisinaan edellyttäneet Freculfukselta 

lyhyidenkin otteiden huomattavaa uudelleenmuotoilemista. 

III. Vähäiset muokkaukset ovat niin ikään luonteeltaan erilaisia: Fredegariuksella 

varsinaiset vähäiset muokkaukset ovat hyvin harvassa ja kyse on oikeastaan aina 

hyvin yksinkertaisista lähtötekstin lauseista, jotka olisivat toimineet sellaisenaan 

mutta joiden kohdalla Freculfus on mitä ilmeisimmin tuntenut pakkoa muuttaa 

kuitenkin jotain. Jordaneksella taas vähäisissä muokkauksissa on myös sellaisia 

tapauksia, joissa Freculfus on ottanut pitkän tekstiosan teokseensa sellaisenaan ja 

tehnyt korkeinkaan jonkin yksittäisen muoto-opillisen korjauksen tai poiminut 

jonkin yksittäisen syntaktisesti elliptiseksi jääneen ilmaisun otteesta pois. 

IV. Erehtymätön Freculfus ei ole: Fredegariuksen tapauksessa Freculfus ryhtyy 

toisinaan rakenteita korjatessaan monimutkaistamaan ilmaisutapaansa niin, että 

selkeys kärsii, ja päätyy välillä eri rakenteita yhdistellessään jopa sisällöllisesti 

vääriin ratkaisuihin. Myös Jordaneksen kohdalla Freculfus saattaa yksittäisissä 

virkkeissä harhautua tyyliharjoitelmiin, jotka eivät suoranaisesti lisää selkeyttä. 

Toisten kirjoittajien muokkaaminen näyttääkin ikään kuin innostavan Freculfusta 

oman kielellisen osaamisen esittelyyn: tällöin hän päätyy toimimaan kahden 

keskenään osittain ristiriitaisen tavoitteen – selkeyden tavoittelun ja kielitaidon 

todistelun – ristipaineessa, ja selkeys jää toisinaan toiselle sijalle. 
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V. Näyttäisi siltä, että Jordaneksen tekstiotteiden muokkauksissa Freculfus kykenee 

kenties aavistuksen johdonmukaisemmin noudattamaan selkeyden ideaalia, sillä 

Fredegariuksen muokkauksissa on erilaisia ”ylilyöntejä” eli tapauksia, joissa 

lopputulos ei ole selkeyden kannalta täysin onnistunut. Tämä selittyy osaltaan 

tietysti sillä, että lähtötekstien alkutilanne on niin kovin erilainen – Jordaneksella 

on useimmiten kyse vain selkeyden ylläpitämisestä, Fredegariuksella taas lähes 

aina sen aktiivisesta synnyttämisestä. 

  

Vaikka nyt analysoitujen otteiden – ja kirjoittajien – määrä onkin Freculfuksen teoksen 

laajuuteen nähden varsin rajallinen, tämän suppean aineiston perusteella näyttäisi 

kuitenkin selvästi siltä, että Freculfuksen toteuttamat muokkaukset palvelevat varsin 

johdonmukaisesti jo tutuksi tulleita tavoitteita – selkeyttä ja kieliopillisuutta. 

  

 

5. Päätelmät 

 

Olen tässä tutkielmassa ottanut syntaktiseen tarkasteluun Freculfuksen karolingisen 

reformin jälkimainingeissa laatiman universaalihistorian. Aiheen valintaa motivoi ennen 

muuta se, että yksityiskohtaista syntaktista tutkimusta karolingisen ajan teksteistä näytti 

olevan yllättävän vähän, ja se, että karolingisen historiankirjoituksen – kuten myös sitä 

edeltäneen merovingiaikaisen historiankirjoituksen – kielestä laaditut tutkimukset olivat 

kaiken kaikkiaan sangen harvalukuisia. Syntaktinen silmäys Freculfukseen on näin ollen 

pienehkö yritys paikata tutkimuskentässä havaittua aukkoa. Kirjallisuuskatsauksen 

perusteella esiin nousi oletus, että karolingista ilmaisua, ja myös syntaksia, ohjaavana 

ihanteena saattaisi olla pyrkimys kerronnan selkeyteen. Koska Freculfuksen kieltä ei ollut 

aiemmin lainkaan tutkittu, päätin lähestyä tekstiä kolmesta eri näkökulmasta eräänlaisina 

Freculfuksen ilmaisua luotaavina pintakosketuksina. Olen asianomaisten analyysilukujen 

lopussa jo edellä esittänyt yhteenvetoa analyysissa tehdyistä havainnoista, joten käyn 

seuraavassa kokoavasti läpi näissä näkökulmakohtaisissa analyysiluvuissa tekemiäni 

havaintoja lähinnä sen kannalta, mitä nämä havainnot kertovat tutkielman punaisena 

lankana kulkevan selkeyshypoteesin paikkansapitävyydestä Freculfuksen kerronnassa.  
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 Aloitin empiirisen tarkastelun luomalla silmäyksen Freculfuksen kielen keskeisiin 

osatekijöihin ja arvioimalla niitä ennen muuta klassisen normin valossa. Tarkastelussa 

osoittautui, että ilmaisua dominoi kiistatta yksi rakenne, partisiipin preesens, jonka käyttö 

on suureksi osaksi varsin klassista mutta laajenee eri suuntiin klassisen käyttöalan rajojen 

ulkopuolelle ennen muuta niin, että partisiipin preesens saa tehtäväkseen ilmentää myös 

aiempaa toimintaa samanaikaisen toiminnan ohella ja hoitaa toisinaan myös predikaatin 

tehtävää. Muita Freculfuksen ilmaisussa usein toistuvia syntaktisia perusrakenteita ovat 

klassisesti muodostetut absoluuttiset ablatiivit, joiden käyttöala on supistunut lähes 

yksinomaan temporaaliseen käyttöön, ja sivulauseet, joista valtaosa on yksinkertaisia 

relatiivilauseita ja temporaalisia dum-lauseita ja vähäisempi osa finaalisia ut-lauseita. 

Ilmaisu rakentuu pitkälti näiden säännönmukaisesti toistuvien syntaktisten elementtien 

varaan, mikä luo Freculfuksen kerrontaan tiettyä kaavamaisuutta ja sen myötä myös 

omanlaistaan selkeyttä: pitäytymällä pienessä joukossa kieliopillisesti korrekteja keinoja 

Freculfus luo ikään kuin helpotettua selkokielistä historiankirjoitusta, jossa kieliopillisuus 

ja selkeys kulkevat käsi kädessä. Tältä osin on tosin huomautettava, että keinovalikoiman 

peruselementeissä on kaksi pientä vastakkaiseen suuntaan vetävää ryhmää: pronominien 

ja partikkelien osa-alueilla toimintalogiikka on hiukan toinen sikäli, että klassinen 

säännöstö on kyllä taustalla jossain määrin mutta sen asema on hatarampi kuin muilla 

osa-alueilla. Näissä kahdessa ryhmässä ilmaisuun haetaan selkeyttä pikemminkin sanojen 

klassisesta merkityksestä irtautuvalla runsaalla mekaanisella käytöllä. Lopputulos on 

selkeyden kannalta kuitenkin kaiken kaikkiaan epävarma, koska tekstin tulkinnassa uusi 

logiikka ja vanhat klassiset käytöt kilpailevat ja vetävät tulkintaoletuksia eri suuntiin. 

Tästä selkeyden tavoittelun ja klassisen kieliopin tietyillä osa-alueilla havaittavasta 

erkaantumisesta huolimatta yleisilmeenä on kuitenkin kaavamaisuus ja sen mukanaan 

tuoma ennakoitavuus: kerrontaa hallitseva partisiipin preesenseillä operointi pitää 

päähuomion toiminnassa ja aikasuhteissa, joita kuljetetaan rinnasteisella koordinaatiolla 

saavutettavassa pelkistetyssä mutta samalla myös melko lukittuneessa rakenteessa. 

 Havainnot Freculfuksen syntaksin karsitusta keinovalikoimasta ovat kyllä kiinnostavia 

jo sinänsä, mutta syntaksin synnyttämää selkeyttä ei kuitenkaan ole mielekästä arvioida 

tyhjiössä tarkastelemalla Freculfusta irrallaan häntä edeltäneestä historiankirjoituksen 

traditiosta. Selkeys, joka syntyy suppeiden syntaktisten keinojen toistuvasta käytöstä, voi 

periaatteessa olla myös tahatonta seurausta siitä, että kielitaidoltaan epävarma kirjoittaja 

päätyy sokeasti toistamaan samoja rakenteita. Kaavamaisuus ei niinkään vielä yksinään 
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pitävästi todista Freculfuksen tietoisesta pyrkimyksestä selkeyteen vaan yksinkertaisesti 

turvautumisesta itselle helpoiksi koettuihin ilmaisurakenteisiin. Vahvempaa näyttöä 

selkeydestä saadaan suhteuttamalla Freculfuksen ilmaisua muihin vastaaviin kirjoittajiin. 

Perspektiivi laajenee, kun tarkasteluun otetaan toinen historiankirjoittaja. Kun rinnalle 

asetetaan merovingiaikainen Fredegarius, Freculfuksen tietoinen pyrkimys selkeyteen 

tulee voimakkaammin esiin ja keinot sen saavuttamiseksi pääsevät astetta paremmin 

oikeuksiinsa. Freculfuksen ja Fredegariuksen teosten Attila- ja Alarik-otteiden vertailussa 

kirjoittajien ilmaisusta paljastui useita tekstin seurattavuuteen olennaisesti vaikuttavia 

eroja. Partisiipin preesensin käyttö kiinnittää jälleen huomiota: rakenne on molemmilla 

kirjoittajilla tiiviissä käytössä, mutta Fredegarius käyttää sitä varsin estottomasti sekä 

predikaatin asemassa että nominatiivimuotoon jäätyneenä määreenä muissa sijoissa 

olevien pääsanojen yhteydessä, kun taas Freculfus pitäytyy selvästi hillitymmällä linjalla. 

Olennainen ero on myös epäsuorassa esityksessä, johon Fredegarius antautuu muutamia 

kertoja pidäkkeettömästi hyvin epäselvin lopputuloksin – Freculfus sen sijaan rajoittuu 

käyttämään näissä otteissa vain muutamia AcI/NcI-rakenteita, mutta ne ovat klassisen 

kieliopin mukaisia ja helposti ymmärrettäviä. Eroa kirjoittajien välille tekee myös muun 

muassa se, miten subjektin vaihdokset tekstissä toteutuvat: Freculfuksella kulloinenkin 

subjekti on helposti pääteltävissä, mutta Fredegariuksella on tapauksia, joissa kirjoittajan 

tietoisuus kulloisestakin subjektista heikkenee ja vaihdokset voivat olla täysin yllättäviä. 

Lisäksi Freculfus soveltaa tekstissään pieniä käytäntöjä, jotka ylläpitävät luettavuutta: 

tässä yhteydessä esimerkiksi partikkelien johdonmukainen sijoittelu kunkin virkkeen 

alkupäähän näyttäytyy ennen muuta selkeyttä vahvistavana käytäntönä siitä huolimatta, 

että niiden käyttö poikkeaakin ajoittain klassisesta normista. 

Fredegariukseen verrattuna Freculfuksen tekstin selkeys rakentuu erityisesti sen varaan, 

että Freculfus näyttää olevan hyvin tietoinen niistä kielenkäytön puitteista, joiden sisällä 

hän hallitsee klassisen latinan säännöt, ja hän pitäytyy visusti näiden puitteiden sisällä ja 

osaa vältellä potentiaalisia virhelähteitä. Fredegarius sen sijaan ei toteuta – luultavasti ei 

hallitse mutta ei ehkä myöskään pidä tärkeänä – tämänkaltaista itsekontrollia; näin ollen 

hän ajautuu ilmaisussaan kerta toisensa jälkeen sellaisiin virkekokonaisuuksiin, joissa 

muun muassa toimijoiden keskinäiset viittaussuhteet ja ilmaisujen tarkka sävy jäävät 

lukijan tulkinnan varaan ja joskus jopa hämärän peittoon. 

 Toinen tärkeä perspektiivi Freculfuksen selkeyspyrkimykseen avautuu tarkastelemalla 

sitä, miten hän käsittelee hyödyntämäänsä lähdekirjallisuutta. Näkökulma on olennainen, 



 
 

81 
 

koska merkittävä osa Freculfuksen teoksesta on leimallisesti aikaisempien kirjoittajien 

teoksista työstettyä kompilaatiota. Yksityiskohtaiseen tarkasteluun valikoitui kaksi varsin 

erilaista historiankirjoittajaa, Fredegarius ja Jordanes. On ilmeistä, että Freculfuksen 

tavoitteiden edistäminen on edellyttänyt tarkastelluilla kirjoittajilla – ensi sijassa heidän 

erilaisen kielitaitotasonsa tähden – hiukan erilaisia lähestymistapoja. Fredegariuksen 

otteet ovat lähestulkoon poikkeuksetta vaatineet tekstin kieliopillisuuden radikaalia 

kohentamista, kun taas Jordaneksen tapauksessa muokkausten syynä ovat useammin 

sisällölliset ja tyylilliset tekijät eivätkä niinkään lähtötekstin ilmeiset kielelliset puutteet. 

Muokkaustekniikoiden eroista huolimatta on kuitenkin helppo nähdä, että Freculfus on 

– ainakin nyt tarkastellun otoksen perusteella – käynyt hyödyntämiensä tekstiotteiden 

kieliasun – lainattavan kirjoittajan statuksesta riippumatta – aina kriittisesti läpi ja että 

teksteihin tehtyjen suurten ja pienten muokkausten yhteisenä nimittäjänä on ollut 

selkeydestä huolehtiminen. Lähteiden muokkauksen läpikäynti paljastaa Freculfuksesta 

tosin myös toisenlaisen puolen, joka uhkaa välillä häivyttää selkeyden päämäärän: 

eritoten Fredegariusta parannellessaan Freculfus intoutuu toisinaan liiaksi osoittamaan 

oppineisuuttaan ja sortuu monimutkaisiin kielellisiin kehitelmiin, jotka koettelevat paitsi 

selkeyttä myös klassista kielioppia. Kaikesta huolimatta, vaikka lopputulos ei ihan aina 

olisikaan aivan onnistunut, selkeys näyttää olevan teoksen eri osien lävitse kulkeva 

kielenhuollollinen periaate, joka on läsnä silloinkin, kun teksti nojaa vahvasti aiempien 

historiankirjoittajien laatimaan aineistoon. 

 Kaiken kaikkiaan vaikuttaisi siltä, että analyysiluvuissa tehdyt havainnot antavat kerta 

toisensa jälkeen lisää näyttöä selkeyshypoteesin paikkansapitävyydestä Freculfuksen 

ilmaisussa. Mitenkään yksiselitteistä selkeyden toteutuminen ei kuitenkaan läheskään 

aina ole. Freculfuksen ilmaisustrategian ytimessä onkin nähdäkseni jatkuva tasapainoilu 

eri suunnilla päilyvien karikoiden välttämiseksi tiedostamalla oman kielen hallinnan 

rajoitteet ja toimimalla niiden asettamissa puitteissa. Selkeyden suhde kieliopillisuuteen 

osoittautui alituiseksi rajankäynniksi: klassinen normi ja selkeys toteutuvat molemmat 

miltei parhaiten silloin, kun Freculfus pitäytyy pelkistetyssä keinovalikoimassa, kun taas 

kielellinen näyttämisenhalu saattaa johtaa ilmaisutapaan, joka voi kyllä olla edelleen 

klassisen kieliopin mukainen mutta selkeyden näkökulmasta epäonnistunut. Yleisesti 

ottaen Freculfuksen tilanne vertautuu läheisesti akateemisella englannilla tekstejään 

laativan nykyoppineen tilanteeseen: kielitaito voi olla hyvinkin vahvaa ja ilmaisullista 

kunnianhimoa löytyy, mutta tietty kaavamaisuus leimaa usein kuitenkin taitavankin ei-
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natiivin kirjoittajan kielellistä ilmaisua eikä totutuista ilmaisutavoista poikkeaminen 

myöskään välttämättä edistä viestin optimaalista välittymistä tekstin lukijalle. Freculfus 

on oppinut latinansa ilmeisen hyvin, mutta natiivin tasoinen kielentaitaja hän ei ole. 

Freculfuksen historiateos on viipynyt seurassani nyt jo hyvän tovin. Laajaa teosta on 

ollut miltei mahdotonta ottaa kattavasti haltuun, ja yleistysten tekeminen Freculfuksen 

kielestä on ollut alati haastavaa – yhdellä sivulla herännyt idea kieltä kuvaavasta ilmiöstä 

on voinut saada vasta-argumentin vain paria sivua myöhemmin. Freculfuksen syntaksin 

rakennuspalikoiden kuvausta voisi esimerkiksi monelta osin täydentää tarkastelemalla 

havaittuja ilmiöitä laajemmassa aineistossa. Avoimeksi jää muiden muassa kysymys siitä, 

onko pronominien ja partikkelien käytössä ehkä olemassa jonkinlaista logiikkaa, joka 

tässä tarkastelussa on jäänyt havaitsematta. Myös ”kuluneemmista” tarkastelukohteista, 

kuten absoluuttisista rakenteista tai AcI-rakenteista, voisi laajemmassa tarkastelussa 

paljastua jotain uutta. Kerrontaa voisi myös suhteuttaa vulgaarina pidetyn Fredegariuksen 

ohella muihin historiankirjoittajiin, ja lähdetekstien muokkaustapaa olisi mielenkiintoista 

analysoida useamman kirjoittajan valossa. Harmistuksekseni ja ilokseni Freculfuksen 

teoksessa on runsaasti kiinnostavia teemoja, joihin ei tämän pro gradu -työn puitteissa ole 

voinut kohdistaa niiden ansaitsemaa systemaattista huomiota tai antaa tyhjentäviä 

vastauksia – puhumattakaan siitä, että olen tätä tutkielmaa tehdessäni todennut, että myös 

useat muut historiateokset, kuten Fredegariuksen kronikka tai Liber Historiae Francorum, 

ansaitsisivat saada osakseen seikkaperäisempää syntaktista tutkimusta kuin se tutkimus, 

mitä niistä on tällä hetkellä käytettävissä. 

Näistä näkökohdista huolimatta päämääränäni on uskoakseni aina kuitenkin ollut ensi 

sijassa sen selvittäminen, noudattaako Freculfus apotti Elisacharilta ensimmäisen kirjan 

esipuheen mukaan saamaansa toimeksiantoa ja kokoaa ihmiskunnan historian merkittävät 

tapahtumat yhteen ”lyhyesti ja selkeästi”: 

[T]u quidem, mi dilectissime et amore insaciabilis sophiae uenerande praeceptor, post ceteros 

quos stimulis instanter caritatis agitare soles, ut uigilantes fideliter ea quae eis credita sunt 

Domini sui famulis tempore distribuant oportuno, tandem meam adgressus paruitatem iussisti ut 

perscrutando diligenter uolumina antiquorum, seu agiographorum siue etiam gentilium 

scriptorum, quaeque pertinent ad historiae ueritatem breuiter ac lucide colligere desudarem a 

conditione quidem primi hominis usque ad Christi natiuitatem Domini. 

Vaikka lyhyydestä voimme toki olla monta mieltä, selkeyden osalta vastaus on tehtyjen 

havaintojen perusteella – tietyin varauksin – ehdottomasti myönteinen. Freculfus 
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onnistuu toki tavoitteessaan toisinaan paremmin, toisinaan huonommin, ja hänen 

ilmaisunsa on selvästi kaavamaisempaa ja astetta köyhempää kuin klassisen latinan 

kirjoittajien parhaimmistolla, mutta taustalla on joka tapauksessa hänen aikansa ihanteen 

mukainen, tietoisesti omaksuttu ja pieteetillä noudatettu näkemys siitä, millä tavalla 

latinankielistä historiankirjoitusta kuuluu kirjoittaa. 
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Liitteet 

Liite I: Freculfus: Historiae I, 2, 26, ”Historia Daretis Frigii de origine Francorum” 

Assyriorum XXVI Thautanes, ann. XXXII. Igitur ab exitu Israhel de Aegypto anni sunt CCCV. 

Iayrus autem ex tribu Manasse Hebreorum iudicabat populum, qui eis praefuit ann. XXII. Post 

quem in ditionem suam redigunt Hebreos Ammanitae ann. XVIII, qui cum temporibus 

posteriorum iudicum copulantur, id est Gepthae qui ann. VI, Essebon autem VII, Lapdon vero 

VIII Hebreorum populo praefuerunt. Post Essebon uidelicet secundum Iudaeorum traditionem 

fertur Ealahon rexisse populum ann. X, qui non habentur apud Septuaginta interpretes. Syciones 

autem Adrastus regebat, cui succedit Polipedes. Micenarum vero Agamemnon rex erat. 

Atheniensium namque Menestheus.  

Hisdem namque temporibus Minoes leges ac iura constituit. Qui tandem in Sicilia aduersum 

Dedalum arma capiens a filiabus Cocali occiditur. Karthago a Didone in Africa condita est. Tunc 

etiam Hercules agonem Olymphiacum constituit, a quo usque ad primam Olymphiadem 

supputantur anni CCCCXXX. Isdem enim Hercules in Libia occidit Antheum. Dicitur autem 

Antheus Terrae filius, quia palestricae artis certaminum, quae in terra exercentur, scientissimus 

erat, et ob id videbatur a Terra matre adiuuari. Post necem uero filii, a qua purgatus est Athenis 

in sacris Cereris, et post interfectionem Ipphyti, quem peregrinum et amicum iniuste peremit, 

Hercules incidit in morbum pestilentem. Qui ob remedium doloris se iecit in flammas in monte 

qui uocatur Oeata, dum plura fortiter ac mirabiliter perpetrasset. Et sic morte finitus est anno 

aetatis suae LII, quidam vero aiunt XXX. Huic autem Herculi duodecim insignia inter eius ingenia 

numerant facta.  
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Ergo principibus praedictis existentibus Alexander Priami filius rapuit Helenam, Troianum 

decennale oritur bellum, ac demum euersa capitur Troia. Quod ita contigisse in Historia Daretis 

atque aliorum legimus.  

Peleas rex maximus eo tempore inter reges Grecorum habebatur, cuius consiliis ceteri 

obtemperabant. Qui nepotem habens nomine Iason, filium fratris sui, quem ut novit ferocem 

animo, prudentem consilio, corpore strenuum, invidit. Quamobrem ad Colcos, gentem 

fortissimam ac bellicosissimam, ipsum cum exercitu direxit, promittens ei ut si pellem inauratam, 

quam noverat habere Colcos, illis deuictis ei deferret, ipsum regni sui successorem faceret. Dedit 

autem consilium principibus suis ut Iason primus cum suis sodalibus ad bellum procederet, illi 

uero relicto Iasone in periculo mortis recederent nauali euectione. Sed hos dolos Iason, ut erat 

uersutissimus, cognouit. Nam collecto exercitu cum trieribus et magno apparatu nauium mare 

magnum ingressus, flante aquilone a recto recessit itinere et peruenit ad portum Troianorum, ubi 

Simoes fluuius ingreditur in mare. Quod audiens Laudemon rex Troianorum, Grecorum 

exercitum fines suos attigisse, contra ipsos Priamum filium suum cum valida manu direxit. Iason 

uero precabatur ut iter ei praeberetur absque conflictu suorum per illorum regionem eundi gratia 

in Colcos. Illi autem noluerunt adquiescere, sed repulerunt eum cum iniuria grandi a suis finibus. 

Greci uero recuperato uento peruenerunt in Colcos, illosque inparatos atque inscios reppererunt. 

Iason namque inruit super eos cum suo exercitu. Tamen principes aui sui Peleae ante se ad 

pugnam ire conpulit. Colcos autem prostrauit atque deuicit, ciuitates eorum cepit atque uastauit, 

pellemque inauratam inuenit et auo suo cum praeda magna in Greciam deportauit. Peleas autem 

rex ut cognouit qualia exercitus eius a Troianis esset passus, indignatus est, missaque manu 

ualida ut regnum Laudemontis adfligeret. Ignorantibus uero Troianis superuenerunt Greci, 

terramque eorum late uastauerunt, filiam etiam Laudemontis regis Esionam nomine, pulchram 

ac decoram nimis, captiuam cum spoliis multis secum in Greciam deduxerunt.  

Igitur post aliquod interuallum in Macedoniam, eorum metropolim, confluxerunt, reges scilicet 

Grecorum, ad diem festum quendam, et ibi erant qui de cunctis partibus Greciae illuc 

conuenerunt. Peleas et Iason, nepos eius, Agamemnon et Memnon, frater eius, Aiax et Palamides, 

Achillis et Triptholemus, Menelaus atque Polippus, Castor itaque et Pollux, Alea (qui primus 

tabularum lusum repperit), et ceteri reges minores ad diem festum conuenerunt praedictum 

sacrificare Ioui. Audiens haec Alexander, filius Priami, Troia progressus, multitudinem exercitus 

sumens, naues magnas ascendit; per Mediterraneum mare ad insulam regis Memnonis ueniens, 

et ad palatium eius accessit, ubi Helena regina, illius uxor, deae Mineruae diem festum exhibebat. 

Alexander autem, filius Priami, praedictam Helenam, reginam speciosam ualde, ilico inuadens 

rapuit cum thesauris eius omnibus ac uiri sui ob uindictam amitae suae Esionae, quam Greci 

captiuam tenebant et nolebant reddere. Quod ut cognouerunt Grecorum reges, nimium grauiter 

ferentes inito consilio, cum omni apparatu undique confluxerunt. Instructa classi transfretantes 
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mare Ilium petierunt, rogantes ut redderetur Helena et recederent. Troiani autem nequaquam se 

hoc facturos nisi prius Esionem regis Priami sororem recepissent. Quamobrem utrisque 

indignantibus decem annorum bella grauissima gesserunt.  

Erant igitur filii Priami regis ex matrona nomine Hecuba: primogenitus Haector, eligantissimus 

et pugnator fortissimus; secundus Alexander, qui rapuit Helenam; tertius Troilus; quartus 

Deiphoebus; quintus Achimachus. Filias enim habebat duas, Polexinam atque Casandram, ualde 

decoras.  

Ergo quindecim reges Grecorum contra Priamum regem et filios ac populum eius dimicantes, 

acerrime ex utrisque partibus conflixerunt. Quattuor autem bella peregit Haector, Troianorum 

fortissimus, cum populo suo contra Grecorum reges et eorum populum. In quibus proeliis, ut in 

Darete legimus, ceciderunt de Grecis CCLVIII milia ducenti quattuor, quos ipsi recensuerunt, de 

Troianis uero CXXXIIII milia quadringenti XXII. De regibus autem Grecorum Aiax cum tribus 

principibus cecidit. Tanta namque interfectio quam praemisimus in tribus proeliis contigit. In 

quarto uero – ubi Haector Palamidem occidit regem et dum loricam eius auream detraheret, 

Achillis inopinatus adueniens Haectorem spoliis inhiantem incautum repperiens occidit – 

peremptorum uero aliorum numerum eo proelio non repperi. Hinc Troilus se armauit ut fratris 

mortem Haectoris ulcisceret, et ipse duobus proeliis peractis fortissimum se declarauit. In primo 

enim Polyppus Grecorum rex cecidit cum duobus principibus, et de reliquo exercitu XLVIII milia 

et XXIII, de Troianis uero XXV milia XXVI. Tunc Agamemnon, ceteris sapientior regibus, infecto 

negotio reuerteretur in Greciam nisi ei Achilles resisteret, qui magis mori eligerat quam sine 

uindicta suorum et absque uictoria recedere.  

Igitur iterum cohortantur ad bellum. Cum Troianis Troilus occurrit. Quibus fortiter tribus diebus 

ac noctibus continuo decertantibus innumerabilis multitudo ex utraque parte cecidit: de Grecis 

CXLV milia, de Troianis CXII milia. Insuper Troilus ab Achille percussus mortuus est, cuius 

corpus Achillis circa ciuitatem trahens maximum luctum Troianis intulit. Quod Hecuba Troili 

mater cernens, multo redimere auro cupiens ut sepulturae traderet. Achillis autem Polyxinam 

Priami filiam petens in matrimonium, quod si ei daretur, et corpus mortui redderet et Grecos a 

Troia recedere faceret. Sed dum illi esset repromissa, Troili cadauer parentibus reddidit. Achillis 

uero dum templum Dianae adiret quasi Polyxinam ibi accepturus iuxta placitum constitutum, 

insidiis Alexandri circumuentus occisus est. Agamemnon autem cognita Achillis morte iterum 

ortabatur populum cum magno clamore recedere a Frigia, cui restitit Triptholemus dicens: 

”Viuus hinc non recedam nisi necem patris uindicauero.” Itemque ortum est proelium. 

Deiphoebus quippe cum Troianis agmini Grecorum occurrit. In qua pugna ceciderunt de Grecis 

CXV milia et LIIII, de Troianis autem LXX milia DCIII, ut populus recensuit. Vulneratus est ab 

hostibus Deiphoebus, et mox ut in ciuitatem reuersus, mortuus est. Tunc domestici regis Aeneas 
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et Vlyxes  domino suo Priamo suaserunt ut redderent Helenam datis insuper muneribus, et 

recederent ab eis hostes, quoniam se inminutos ac paene uictos cernebant. Quod audiens 

Agamemnon libenter praebuit adsensum.  

Alexander namque Helenam reddere nolens. Frater autem illius Achimachus magis populum ad 

bellum excitabat. Quod Aeneas et Vlyxes audientes indignati sunt. Clam mittentes ad reges 

Grecorum inierunt foedus cum eis ut ipsis parcerent et omnibus quae ad eos pertinere uidebantur, 

et ipsi ciuitatem manibus eorum traderent. Accepta uero fide a Grecis nocte media signum 

inauditum in similitudinem capitis equi excogitantes supra murum posuerunt, quorum fraude 

Greci urbem intrauerunt et super Priamum ac liberos eius inruerunt nec ulli ex eis pepercerunt. 

Helenam namque receperunt. Aeneas ergo abscondit in turri urbis Polyxinam atque Casandram. 

Triptholemus autem requisiuit Polyxinam pro qua illius pater Achillis mortuus fuerat, sed dum 

eam Aeneas se nescire testaretur et in hoc deprehensus esset mendacio, a Frigia deiectus est. 

Agamemnon autem Polyxinam Triptholemo tradidit; ille eam super tumulum patris sui trucidauit.  

Ergo igni ferroque funditus euersa Troia, Aeneas cum omnibus suis a finibus Troianorum 

depulsus alias quaerendo sedes Latium uenit, ibique habitauit. Qui dum saeuissimus esset ac 

crudelissimus belligerator et nulli parceret, ob tantam impietatem a Deo ictu fulminis percussus 

interiit.  

Item ut alii: Frigas uero, ut quidam uolunt, et Aeneas germani fuerunt. Aeneas in Latio, et Frigas 

in Frigia regnauerunt. Post Aeneam uero Ascanius derelicto nouercae suae Lauiniae regno 

Albam Longam condidit, et Siluium Posthumum fratrem suum, Aeneae ex Lauinia filium, cum 

summa pietate educauit. Ascanius enim Iulium filium procreauit, a quo familia Iuliorum orta, sed 

propter aetatem paruuli, quia necdum idoneus erat ciues regere, Siluium Posthumum, fratrem 

suum, regni reliquit heredem. De Friga namque progenies progressa est: quae per multas 

regiones uagando cum uxoribus et liberis eligentes regem ex se Francionem nomine, ex quo 

Franci uocantur, eo quod fortissimus ipse Francio in bello fuisse fertur, et dum gentibus cum 

plurimis pugnasset, in Europam iter suum dirigens inter Renum et Danubium consedit. Ibique 

mortuo Francione proelia multa gesserunt, quibus adtriti parua ex ipsis manus remansit. Hinc 

duces ex se constituerunt, attamen iugum alterius semper negantes ferre.  

Haec quidam ita se habere de origine Francorum opinantur. Alii uero adfirmant eos de Scanza 

insula, quae uaginae gentium est, exordium habuisse, de qua Gotthi et ceterae nationes Theotistae 

exierunt, quod et idioma linguae eorum testatur. Est enim in eadem insula regio quae, ut ferunt, 

adhuc Francia nuncupatur. Domino autem annuente de his in sequenti opere plenius enarrare 

cupimus.  
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Liite II: Luvussa 3 vertaillut Attila-otteet 

Freculfus: Historiae II, 5, 14 

(1) Interea Hunorum rex Attila – iunctos secum Gepidas cum Ardarico, Gothosque cum Valamir, 

diuersasque alias nationes suis cum regibus – omnem Illyricum Traciamque, et utramque 

Daciam, Misiam, et Scythiam populatus est. (2) Contra quem Arnegysdus magister militum 

Mysiae egressus a Marcianopolim fortiter dimicauit: equo sub se decidente praeuentus est, et nec 

sic quiescens bellare occisus est. (3) Igitur Attila multis triumphis diuersarum gentium atque 

plurimorum regum quos subiecerat suae ditioni obsequiis elatus, subiectione etiam 

Ostrogothorum tumidus, Gallias inuadere, Vesegothas obprimere praeparabat. (4) Misit itaque 

ad Valentinianum imperatorem legatos simulans pacem, dicendo quod ob iniuriam Romanorum 

ulciscendam properaret ad Occidentem, ut deletis Vesegothis aliisque nationibus partes 

Galliarum atque Hispaniam quas illi tenebant, rei publicae redintegraret. (5) Regem uero 

Vesegothorum sollicitare nisus est ut pariter cum eo Romanum inuaderet imperium et aequa 

possiderent sorte. (6) Sed dolus non latuit imperatorem, qui celeriter per Aetium qui Galliis tunc 

praeerat patricium, Theodoridum Gothorum regem partibus suis fauere fecit. (7) Hinc iam 

truculentissimus rex Attila, Galliarum ciuitates atque oppida longe lateque subuersa, ad 

euertendam Aurelianorum urbem festinus properabat. (8) Tunc per beatissimum Anianum 

Aurelianorum episcopum tam Aetius Romanorum patricius quam et Gothorum rex Theodoridus 

cum filio suo Thorismodo foederati obuiam ire Hunis festinabant, congregatis undique 

bellatoribus aduersus regem ferocem. (9) Hi enim adfuerunt eorum auxiliatores: Franci, 

Sarmatae, Armoriciani, Burgundiones, Saxones, Riparioli, Briones, quondam milites Romani, 

nonnulli etiam Celtici et Germani. (10) Attila uero dum multas nationes multosque reges quos 

ditioni suae subdiderat secum haberet, Ostrogotharum exercitus praeminebat. (11) Fit prima 

congressio, ut ferunt, circa Ligerim, sed protractum est bellum, et in campis Catalonicis, qui et 

Mauriaci uocantur, atrox bellum et pertinax conseritur, cui simile in paucis antiquorum inuenitur 

gestis. (12) Rex enim Attila circa horam diei nonam fieri certamen censuit, ut si uictores sui, non 

longius prosequendo intercidente nocte ad castra remearent, sin autem uicti, noctis praesidio iuti 

uires resumerent. (13) Quo bello famosissimo CLXV milia ab utrisque partibus caesa referuntur, 

exceptis XV milibus Francorum et Gepidarum qui mutuis uulneribus conciderunt. (14) Itaque 

Theodoridus Gothorum rex ibi occubuit. (15) Attila rex uictus in castra quae de plaustris 

praeparauerat se recepit. (16) Aetius autem Thorismodum Theodoridi regis interfecti filium 

sollicitans, ne fratres illius patris occisi inuaderent regnum, mox ad Tolosam ire coegit, quae 

sedes erat Vesegothorum regni. (17) Attilam uero per legatos monuit, simulans amicitias, ut cito 

ad sua repedaret regna antequam noui hostes circumfusi maiora sibi inferrent detrimenta. (18) 

Ipse autem Aetius, utrosque rei publicae deputans hostes, sic negotio infecto discessit. (19) Attila 

autem nancta occasione, discessu Vesegotharum iam securus, Gallias relinquens ad 
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obpressionem Romanorum mouit procinctum, primaque adgressione Aquiliensem diu obsidens 

ciuitatem. (20) Quam captam ita penitus deleuit ut uestigia eius ruinae uix appareant. (21) Inde 

audacior factus Mediolanum occupat metropolim pariter et Ticinum regias urbes et aequali sorte 

deicit, uicinaque loca saeuiens demolitur. (22) Cumque Romam intentus obprimere, Leo papa per 

se accedens ad eum mitiorem reddidit. (23) Qui deposito furore ultra Danubium promissa pace 

discessit. 

 

Fredegarius: Liber II, 53 

(1) Gens Chunorum, pace rupta, ruunt in Galliis. (2) Quos cum Agecius patricius venientes 

conperisset, sanctum Anianum Aurilianinsium episcopum ad Theodorum regi Gothorum in 

legacionem dirigit, petens auxiliare contra Chunis: si praevalebat resistere, mediam partem 

Galliae Gothis daret. (3) Cum a Theodoro regi, huius peticionis annuens, auxilium fuisset 

promissum, Agecius legatus mittens ad Attilanem regem Chunorum obviam, petens auxilium 

contra Gothis, qui Galleas conabant invadere: si praevalebant Chuni haec contra Gothis 

defendere, medietatem Galliae ab Agecio perciperint. (4) Attila rex cum Chunis festinans et 

parcens civitatebus Germaniae et Galliae, contra Gothus super Legere fluvio nec procul ab 

Aurilianes confligit certamine. (5) Caesa sunt Gothorum ducenta milia hominum; Theudor rex 

hoc proelio occubuit. (6) Caesa sunt Chunorum 150 milia. (7) Civetas Aurilianes oracionibus 

beatissimi Aniani liberata est. (8) Chuni repedantes Trecassis, in Mauriacensim consedentis 

campaniam. (9) Thoresmodus, filius Theodorus, qui ei successit in regnum, collectum Gothorum 

exercito, patrem ulcisci desiderans, cum Attilanem et Chunis Mauriaco confligit certamine; 

ibique tribus diaebus uterque falange in invicem proeliantes, et innumerabiles multitudo genti 

occubuit. (10) Agecius cum esset strenuosissimus consilii, per nocte ad Attilanem veniens, dixit 

ad eum: ”Optabilem duxeram, ut tua virtute regionem hanc a perfidis Gothis potuissem erepere, 

sed nullatenus fieri potest; usque nunc cum menimis pugnatoribus proelias, hac nocte 

Theudericus, germanus Thoresmodi, cum nimia multitudinem et fortissimus Gothorum 

pugnatores advenit. (11) Haec non sustenis; adque utinam vel evadere possis!” (12) Tunc Attila 

dedit Agecio decem milia soledorum, et per suo ingenio Pannoniam repedaret. (13) Ipsaque nocte 

Agecius ad Thorismodo idque perrexit; dicensque ei causam consimilem, quod apud vilis 

Chunorum pugnatores usque nunc pugnaverat: nam maxima multitudo et fortissimi pugnatores a 

Pannonies ipsaque nocte Attilanem advenerant, et audissent fratrem suum Theudericum tinsauris 

Gothorum occupasse, regnumque vellit adrepere; nisi festinus ad resedendum pergerit, periculum 

ad degradandum haberit. (14) Acceptis idemque Agecius a Tursemodo decim milia soledus, ut 

suo ingenio a persecutionem Chunorum liberati Gothi, ad sedis proprias remearint, protinus 

abigerunt. (15) Agecius vero cum suis, etiam Francos secum habens, post tergum direxit 
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Chunorum, quos usque Toringia a longe prosecutus est; praecepitque suis, ut unusquisque nocte 

ubi manebant decim sparsim focus facerint, ut inmensa multitudine semolarint. (16) Quievit hoc 

proelium Ageci consilium; Gallia ab adversariis liberatur. (17) Postea cum a Tursemodo regi et 

Gothis haec factio perlata fuisset, requirentis promissionem Ageci emplendam, et ille rennuerit, 

per pacis iura urbiculum aureum gemmis ornatum, pensante quingentas liberas, ab Agecio 

conposiciones causa transmittetur Tursemodo; et haec iurgia quieverunt. (18) Quae species 

devotissime usque hodiernum diem Gothorum thensauris pro ornatum veneratur et tenetur. (19) 

An. 2. princepis Marciani Chuni in Aetaliam inruunt, eamque depraedant. (20) Aliquantis 

civitatibus inruptis, divinetus parte fame, parte morbo quadam plagis caelestibus finiuntur, iussu 

Marciani ab Aiecio duci caeduntur, in sedibus suis quoacti revertunt; et mox Attila moretur. (21) 

Turismo rex Gothorum a Theuderico et Frederico fratribus interficitur. (22) Cui Theudericus 

succedit in regno. (23) Tercio regni anno princepis anni Marciani regina moretur Pulcerea. (24) 

Agecius dux et patricius fraudolenter Valentiniani imperatorum manu propria occidetur. (25) 

Quarto regni anno princepis Marciani per duos barbarus Ageci familiaris Valentinianus 

imperator occidetur. (26) Post quem mox Maximianus ex consolebus 43ᵒ. (27) Romae agustus 

appellatur. (28) Qui cum imp. factus, relicta Valentiniani sibi duxit uxorem. (29) Maximianus 

quarto regni sui mense urbe Romae tumulto militare occidetur.   

 

Liite III: Luvussa 3 vertaillut Alarik-otteet 

Freculfus: Historiae II, 5, 22 

(1) Qua tempestate partibus Galliarum ortum est bellum inter Alaricum Gothorum regem et 

Chlodoueum regem Francorum. (2) Quamuis prius inter eos uario euentu plurima existerent 

certamina, tunc demum in campania Voglauense decimo ab urbe Pictauensi miliario fit 

certaminis congressio ubi Chlodoueus Francorum rex Alaricum Gothorum regem interfecit et 

maximam partem illius exercitus trucidauit; regnumque quod Gothi diu tenuerunt a Ligere fluuio 

usque ad Rodanum, per montes Perineos usque ad Oceanum mare abstulit et ditioni Francorum 

subdidit. (3) Mira Dei dispensatione actum est: ut Alaricus – quem Gothi regem creauerant 

quando auaritia consulum Romanorum stipendiae sunt subtractae ab eis, qui fame et penuria 

coacti conspirauerunt contra Romanos in arma, Illyricum depopulantes, Italiam inuadentes, 

Romam gentium dominam depraedantes – Alaricus ouans diuersis successibus prosperitatum 

sublimauit gentem suam et regnum, demum in Alarico gens et regnum Gothorum defecit, sicuti et 

Romanorum in Hesperia sub Octouiano Augusto aliarum gentium domina, et nouissime in 

Augustulo deficiens, ut supra retulimus, gentibus est aliis subiecta. (4) Iustiniano itaque 

imperante corpus sancti Antonii monachi diuina reuelatione repertum Alexandriam defertur et in 

ecclesia beati baptistae Iohannis humatur. (5) Dyonisius etiam paschales scripsit circulos 
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incipiens ab anno Dominicae incarnationis DXXXIIo, qui sunt anni Diocletiani CCXLVIII. (6) 

Tunc quidem codex legum qui nuncupatur Iustinianus ab ipso principe institutus orbi 

promulgatus est. (7) Victor quoque Capuanus episcopus librum De pascha scribens Victorii 

arguit errores. (8) Qua tempestate Chramnus contra Chlotharium Francorum regem, suum 

scilicet patrem, rebellare praesumpsit. (9) Qui dum accepta temeritate non quiesceret, ad 

Brittaniam se contulit gentemque illam cum rege suo contra patrem armauit, quem Chlotharius 

insecutus cum reliquis suis filiis et Francorum exercitu. (10) Interfecto Brittonum rege Chramnus 

est conprehensus, atque cum uxore et filiis quadam domo clausus uiuus est incensus. (11) 

Chlotharius uero de manubiis Brittonum triumphans, gentemque illam Francis subiectam fecit 

tributariam. (12) Saxones uero rebellantes grauissimis proeliis prostrauit et non sine multo 

suorum sanguine deuicit. (13) Igitur Iustinianus dum triginta et VIII annis Orientis tenuisset 

imperium, rebus excessit humanis, cui Iustinus successit in regnum. 

 

Fredegarius: Liber II, 58 

(1) Quadam vicem Chlodoveus rex Francorum et Alaricus rex Gothorum, qui sedem Tolosa 

habebat, post multa prilia, quae invicem gesserant, intercedentes legatus, cum pacem inire 

coepissent huius convenentiae, ut Alaricus barbam tangerit Chlodovei, effectus ille patrenus, 

perpetuam ab invicem pacem servarint, et ad huius placita coniunctione nec Francos nec Gothos 

armatus paenitus non accederit, aestatuentes diem ad locum designatum ab invicem. (2) Ibique 

legatus Chlodoviae Paternus nomen ad Alaricum accessit, inquirens, utrum eo habito Gothi 

inarmis, quo spoponderant, placitum custodirent, aut forte more soleto, ut post probatum est, 

mendaciis apparerint. (3) Cum loqueretur Paternus ab Alaricum regem, nuncians salutes 

Chlodovei et diligenter inquirens, quo ordine deberint coniungere, Gothi fraudulenter uxos pro 

baculis in manum ferentis, adpraehensum unum ex his Paternus extrait, dicens: ”Mendacia tua 

placita sunt, rex, ut fraude coneris cum tuis Gothis dominum meum et Francos decepere.” (4) 

Accepto placito cum Alarico, espondens Paternus pro Francis, ut iudicium Theuderice regis 

Aetaliae huius rei terminus fieretur. (5) Ibi legatus Alarice regis et Paternus directus a Chlodoveo 

conspectum properant Theuderici. (6) Exponens per ordine Paternus causam Chlodoviae et 

Francis, quod legatus Alarice denegare non potuit, nisi tantum petens, ut iudicium Theuderici 

fineretur. (7) Cogitans in semet ipsum Theudericus huius causae aeventum et futuris temporibus 

quae oportebant oblivionem non tradens, zelum adversus hos duos regis retenens, dicens his 

legatis: ”in crastinum, quod attencius huius rei pro pacis concordiam, ut iusticiae ordo poscuerit, 

cum seniores palatiae pertractare potuero, fratribus meis cum integra delectione et amore 

praefuso mandare non sileo”; tractansque in archana cordis iam olym caelaverat. (8) Cupiens, 

his duobus regibus ab invicem semper esse discordis, talem inter eosdem iudicium termenavit, ut 
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difficile Gothis, quos Alaricus regebat, huius culpa conpositio suppleretur: ut veniret legatarius 

Francorum, sedens super aequum, contum aerictum tenens in manum, ante aula palatiae Alarice, 

et tam diu Alaricus et Gothi super eum solidos iactarint, quousque legatum et aequum et cacumine 

conti cum soledis coperirent. (9) Renuntiantes legati Alarico protenus, quod Theuderici huius rei 

terminasset iudicius, et cum esset difficile haec Alarici vel Gothis supplere, volentis fraudem 

Paterno legato Francorum decepere, quem in solarium missum, per nocte quod supposetum erat 

ruens, fracto brachio, vix tandem evasit. (10) Ducitque eum Alaricus in crastinum, suos ostendens 

thesauros et cum sacramento dicens, amplius soledus non haberit, quam ad praesens arcis plenis 

ostenderit. (11) Ubi Paternus unum soledum de pugno extrahens suum, proiecit, dicens: ”Hos 

solidos adarrabo ad partem dominae mei Chlodovei regis et Francis”. (12) Revertens ad 

Chlodoveo, narrans per singula, Chlodoveus adversus Alaricum arma commovit, quem in 

campania Voglavensem decimo ab urbe Pectava miliario interfecit, et maximam partem exercitus 

Ghothorum inibi gladium trucidavit, regnumque eius a Legere fluvium et Rodanum per mare 

Terrenum et montes Pereneos usque Ocianum mare abstulit, quod hodiaeque dicione condigno 

permanet ad regnum Francorum. 


