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Tiivistelmä:  

Pro gradu -tutkielmani aiheena ovat käännösstrategiat, joita Tacituksen maantieteellis-
etnografisen teoksen Germania suomentajat ja ruotsintajat ovat käyttäneet kääntäessään 
latinankielisessä lähtötekstissä esiintyviä asyndeton adversativum -rakenteita. Lisäksi 
analysoin kääntäjien näihin rakenteisiin tekemiä adversatiivisia sidesanalisäyksiä muun 
muassa kielten, kääntäjien ja aikakausien mukaan. 

Tutkimukseni keskeisen teoreettisen pohjan muodostavat asyndeettisyyttä ja sen eri 
ilmenemismuotoja, suomen ja ruotsin kielten adversatiivisia rakenteita sekä käännöstiedettä 
käsittelevä tutkimus- ja opetuskirjallisuus. Empiirisenä aineistonani käytän yhtä Germaniasta 
laadituista latinankielisistä kriittisistä editioista, kaikkia neljää julkaistua Germania-
suomennosta ja kuutta julkaistua Germania-ruotsinnosta.  

Käytän sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivinen tutkimukseni 
keskittyy siihen, miten kääntäjät ovat soveltaneet eri käännösstrategioita. Lisäksi vertailen 
joidenkin latinankielisestä lähtötekstistä valitsemieni tekstiotteiden käännöksiä ja niissä 
käytettyjä käännösstrategioita. Tutkimuksen kvantitatiivisessa osuudessa analysoin 
käännöksistä kokoamaani sidesanalisäyksiä käsittelevää aineistoa.  

Havaintojeni perusteella kääntäjät ovat pääosin säilyttäneet latinankielisessä lähtötekstissä 
esiintyvät asyndeettiset adversatiiviset rakenteet, sillä adversatiivisia sidesanalisäyksiä on 
tehty keskimäärin vain noin joka kolmanteen tutkimukseen poimimaani kohtaan. Sitä vastoin 
se, että kääntäjät olisivat käännösratkaisuillaan joko selvästi korostaneet tai häivyttäneet 
lähtötekstissä olevia vastakkainasetteluja, vaikuttaa olevan hyvin harvinaista. 

Tutkimus osoittaa, että kääntäjä tekee adversatiivisen sidesanalisäyksen todennäköisimmin 
silloin, kun latinankielisessä lähtötekstissä esiintyvässä asyndeettisessä adversatiivisessa 
rakenteessa on vahva vastakkainasettelu lauseiden tai lausekkeiden välillä. Vastaavasti 
adversatiivisen sidesanalisäyksen esiintymistodennäköisyys heikkenee vastakkainasettelun 
voimakkuuden heikentyessä. Aineistossa on myös pieniä viitteitä siitä, että adversatiivisten 
sidesanojen lisääminen voisi mahdollisesti olla hieman yleisempää 1950-luvun jälkipuoliskolla 
julkaistuissa käännöksissä. 

Tutkimieni suomennosten ja ruotsinnosten välillä ei keskimäärin ollut merkittäviä eroja 
lisättyjen sidesanojen suhteellisissa määrissä. Suurin osa lisätyistä sidesanoista kuuluu 
suomen ja ruotsin kielten yleisimpiin adversatiivisiin sidesanoihin. Tehtyjen adversatiivisten 
sidesanalisäysten määrä ja se, miten monipuolisesti eri sidesanoja käännöksessä on käytetty, 
vaihtelee kuitenkin huomattavasti kääntäjittäin eikä ole sidoksissa käännöksessä käytettyyn 
kieleen.  
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1 Johdanto 

Tacituksen maantieteellis-etnografinen teos Germania on suomennettu ja ruotsinnettu 

useita kertoja 1800- ja 1900-lukujen aikana. Kiinnostuksesta Germaniaa kohtaan 

kertoo myös se, että sitä on tutkittu niin historian, kansatieteen kuin arkeologiankin 

näkökulmista. Tässä tutkielmassa lähestymistapani on kuitenkin käännöstieteellinen, 

sillä tarkoituksenani on selvittää, mitä käännösstrategioita Germanian suomentajat ja 

ruotsintajat ovat käyttäneet kääntäessään latinankielisessä lähtötekstissä esiintyviä 

asyndeettisiä adversatiivisia rakenteita (asyndeton adversativum). Tarkastelen siis 

esimerkiksi sitä, ovatko kääntäjät säilyttäneet nämä rakenteet sellaisinaan vai ovatko 

he lisänneet käännöksiin vastakkainasettelua ilmaisevia sidesanoja (kuten mutta tai 

men) sellaisiin kohtiin, joissa Tacitus itse ei ole käyttänyt tällaisia sidesanoja.  

Tutkimukseni teoriaosuus muodostuu kolmesta eri osa-alueesta. Asyndeettisyyden ja 

asyndeettisyyden eri lajien tutkimuksen suhteen tärkeimpiä lähteitäni ovat olleet 

latinan stilistiikkaa käsittelevät saksankieliset oppikirjat. Lisäksi olen käyttänyt 

suomen ja ruotsin laajoja kielioppeja kootakseni tietoa suomessa ja ruotsissa 

käytettävistä adversatiivisuuden merkitsimistä. Käännösstrategioiden osalta olen 

tukeutunut käännöstiedettä käsittelevään kirjallisuuteen. Empiirinen aineistoni sisältää 

puolestaan yhden Germaniasta laadituista latinankielisestä kriittisistä editioista, kaikki 

neljä tähän mennessä julkaistua Germania-suomennosta ja kuusi saatavuuden 

perusteella mukaan valitsemaani julkaistua Germania-ruotsinnosta.  

1.1 Tutkielman taustaa  

Tärkein syy siihen, että päätin tutkia juuri käännösstrategioita, oli Ritva Leppihalmeen 

mielenkiintoinen suomentamisstrategioita käsitellyt väitöskirja. johon tutustuin 

käännöstieteen aineopintojen yhteydessä.1 Tacituksen Germania puolestaan valikoitui 

tutkimuskohteekseni siksi, että Tacituksen runsaasti viljelemä elliptisyys, joka ilmenee 

muun muassa adversatiivisten sidesanojen poisjättämisenä, herätti uteliaisuuteni, kun 

käytin latinan käännöstenttiin valmistautuessani tukenani saatavilla olleita Germania-

käännöksiä. 

                                                 
1 Leppihalme 1994. 
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Käsittelin tämän tutkimuksen teemoja alustavasti jo kahdessa graduseminaarityössäni. 

Niistä ensimmäisessä tutkin yleisesti asyndeettisyyttä, eli karkeasti määritellen side-

sanojen poisjättöä, ja sen eri lajien ilmenemistä Germaniassa. Havaitsin tuolloin, että 

yleisin Tacituksen käyttämä asyndeettisyyden laji oli asyndeton adversativum.2 

Jälkimmäisessä graduseminaarityössäni rajasin siksi tarkasteluni koskemaan 

ainoastaan asyndeton adversativum -rakennetta ja tutkin, mitä käännösstrategioita 

Germanian suomentajat olivat käyttäneet niissä vastakkainasettelua ilmaisevissa 

tekstikohdissa, joihin Tacitus ei ollut lisännyt adversatiivisia sidesanoja. Havaitsin 

tuolloin, että lisättyjen adversatiivisten sidesanojen lukumäärissä oli selkeitä eroja eri 

suomentajien välillä, mikä innosti minua tutkimaan asiaa perusteellisemmin.3 

Tämä tutkielma perustuu siis osittain graduseminaaritöihini. Julkaistujen Germania-

suomennosten vähäisen määrän takia laajennan tutkimukseni kuitenkin kattamaan nyt 

myös valtaosan Germanian julkaistuista ruotsinnoksista. Ruotsinnoksiin laajentamista 

puoltaa myös se, että Germania on käännetty Suomessakin ensin ruotsiksi ja vasta 

myöhemmin suomeksi.4 Lisäksi laajempi käännösaineisto mahdollistaa sen, että voin 

nyt analysoida myös sitä, eroavatko suomentajien ja ruotsintajien tekemät 

käännösratkaisut tai sidesanavalinnat merkittävästi toisistaan.  

1.2 Tutkimuksen merkityksestä 

Tutkimuskohteena Tacituksen Germania on käännöstieteen näkökulmasta katsottuna 

erittäin kiinnostava, sillä se on suomennettu monista muista antiikin ajan teoksista 

poiketen peräti neljästi ja ruotsinnettu mahdollisesti jopa 10 kertaa, joskin jotkut 

ruotsinnokset vaikuttavat olevan opinnäytteitä tai väitöskirjoja, jolloin teosta ei ole 

aina käännetty kokonaisuudessaan.5 Germania-käännösten runsauteen lienee 

                                                 
2 Mielonen 2017. 
3 Mielonen 2018. 
4 Söderholmin ruotsinnos julkaistiin vuonna 1863, kun taas ensimmäinen suomennos (Blomstedt) 

julkaistiin vuonna 1865. 
5 Germanian ovat suomentaneet Blomstedt (1865), Hidén (1904), Linkomies (1952) ja Pekkanen 

(1976). Germanian ruotsinnoksia – kokonaisia tai osittaisia – ovat laatineet ainakin Bring (1836), 

Söderholm (1863), Sjövall (1869), Bergman (1894), Appelqvist (1899), Lundström (1912), 

Hammarstedt (1916), Persson (1929), Törnqvist (1945) ja Önnerfors (1960).  

Näistä Bringin käännös oli osittainen, Appelqvistin osalta löytämäni laitos oli pelkkä kommentaari ja 

Bergmanin ja Törnqvistin ruotsinnoksista olen löytänyt vain mainintoja (minkä johdosta Bergmania ja 

Törnqvistiä ei ole mainittu lähdeluettelossa).  

Kääntäjien ja kirjailijoiden ylläpitämä sivusto www.balticsealibrary.info – jonka laatima listaus ei ole 

täysin kattava (suomennoksista on nimittäin mainittu vain Pekkanen) – mainitsee mm. kolme 

tanskannosta, kuusi englanninnosta, peräti 26 saksannosta, kuusi norjannosta ja 10 ruotsinnosta, joihin 
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vaikuttanut jonkinasteinen yleinen kiinnostus tätä paitsi germaaneja niin myös 

Fennoskandian kansoja käsittelevää teosta kohtaan. Lisäksi 1800- ja 1900-luvuilla 

latinaa pakollisena kielenä opiskelleilla on ollut joidenkin kääntäjien mukaan tarve 

saada apua opintoihinsa kuuluneiden käännöstehtävien suorittamiseen.  

On kuitenkin syytä mainita, ettei Germania kenties ole paras mahdollinen teos juuri 

asyndeettisten rakenteiden tutkimuksen kannalta, sillä roomalaisessa kirjallisuudessa 

esiintynyt asyndeettisyys vaikuttaa tutkimuskirjallisuuden perusteella olleen yleisintä 

Tacituksen edeltäjien kuten esimerkiksi Ciceron, Caesarin ja Sallustiuksen teksteissä. 

Toisaalta näiden kirjoittajien teoksia ei liene suomennettu tai ruotsinnettu yhtä tiheästi 

kuin tässä käsiteltävää Germaniaa.  

Tutkimuskirjallisuuteen perehtyessäni havaitsin, ettei ainakaan Germania- 

suomennoksia ole ilmeisesti liiemmin tutkittu lukuun ottamatta Tuulikki Elon vuonna 

1974 valmistunutta pro gradu -tutkielmaa.6 Elo kuitenkin vertaili työssään vain kolmea 

ensimmäistä7 Germania-suomennosta ja niitäkin lähinnä vain erilaisten ortografisten 

ja kieliopillisten tekijöiden suhteen.8 Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa 

asyndeettisten rakenteiden kääntämiseen kohdistuva tutkimus vaikuttaa puolestaan 

liittyvän enimmäkseen joko raamatullisten tai modernien tekstien kääntämiseen. 

Mitä tutkimusmenetelmiin tulee, tämä työ on sekä kvalitatiivinen että kvantitatiivinen. 

Tutkin siis toisaalta sitä, millä tavoilla kääntäjät ovat reagoineet Tacituksen käyttämiin 

adversatiivisiin asyndeettisiin rakenteisiin, mutta myös esimerkiksi sitä, miten usein 

kääntäjät ovat päätyneet säilyttämään alkuperäisen asyndeettisen adversatiivisen 

rakenteen, miten usein he puolestaan ovat päättäneet lisätä käännökseen jonkin 

adversatiivisen sidesanan, ketkä kääntäjistä ovat tehneet eniten näitä lisäyksiä, ja mitä 

adversatiivisia sidesanoja kääntäjät ovat yleisimmin käyttäneet. 

                                                 
sisältyvät jo mainitun Bringin (1836) lyhennelmän lisäksi L. F. Kumlinin (1840) ja J. F. Hultin (1863) 

lyhennelmät. 
6 Elo 1974.  
7 Elo pystyi vertailemaan vuonna 1974 hyväksytyssä tutkielmassaan vain kolmea ensimmäistä 

Germania-suomennosta, sillä Tuomo Pekkasen käännös julkaistiin vasta vuonna 1976. Elo oli 

kuitenkin ilmeisen kiinnostunut valitsemastaan aihepiiristä, sillä hän toimi sittemmin äidinkielen ja 

historian lehtorin vakanssinsa ohella myös latinanopettajana ja -kääntäjänä. 
8 Elo (1974) ryhmittelee havaintonsa seuraavasti: ortografia, nimistö, sanasto, äänne-, muoto- ja 

lauseopilliset havainnot, virkkeiden lukumäärä ja kompleksisuus, sanojen ja selitysten lisääminen 

käännökseen sekä latinan rakenteet (appositiot, ablativus absolutus, accusativus cum infinitivo). 
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1.3 Termejä ja rajauksia 

Esittelen seuraavaksi tässä tutkielmassa käyttämiäni termejä sekä niiden merkityksiä 

tässä nimenomaisessa asiayhteydessä. Termien jälkeen käsittelen välimerkkien 

käyttöön liittyviä rajauksia. 

sidesana – adversatiivinen sidesana  

Viittaan tässä työssä pääsääntöisesti termillä sidesana kaikkiin niihin sanoihin, joita 

voidaan käyttää virkkeen tai lauseen osien yhdistämiseen kyseisten sidesanojen 

sanaluokista tai muista kieliopillisista nimityksistä riippumatta. Koska 

adversatiivisuutta eli vastakkainasettelua (esimerkiksi elävä – kuollut) voidaan 

ilmaista niin konjunktioilla, adverbeillä kuin partikkeleillakin, käytän tässä työssä 

adversatiivisuuden ilmaisemiseen käytettävistä sidesanoista yleisnimitystä 

adversatiivinen sidesana.  

asyndeettisyys – syndeettisyys  

Yksi tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmistä käsitteistä on asyndeettisyys. 

Asyndeettinen rakenne on yleisesti ottaen sellainen, jossa virkkeen tai lauseen osien 

välillä ei käytetä mitään rinnastavia, adversatiivisia tai konsessiivisia sanoja kuten 

esimerkiksi ja, mutta tai siksi. Käytän siis termiä asyndeettinen rakenne 

yläkäsitteenä, jolla viittaan kaikkiin mahdollisiin asyndeettisiin ilmaisutapoihin 

riippumatta siitä, mistä asyndeettisyyden alalajista (enumeratiivinen, adversatiivinen 

jne.) on kyse.  

Asyndeettisyyden vastakohta on puolestaan syndeettisyys. Syndeettisissä rakenteissa 

kirjoittaja on siis käyttänyt yhtä tai useampaa (polysyndeettisyys) sidesanaa. 

Adversatiivisten rakenteiden kohdalla syndeettisyys tarkoittaa sitä, että lukijan on 

helppo havaita virkkeen osien keskinäinen vastakkainasettelu (eli kontrastointi) 

sidesanoina käytettyjen konjunktioiden, kuten mutta tai vaan, ohjaamana. 

asyndeton adversativum 

Yksi asyndeettisyyden alalajeista on tämän tutkimuksen kannalta erittäin keskeinen 

asyndeton adversativum, jossa adversatiivisuutta eli virkkeen tai lauseen osien välillä 
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olevaa vastakkainasettelua ei merkitä erikseen sidesanalla, (kuten mutta), vaan 

kontrasti jää lukijan itsensä havaittavaksi ja pääteltäväksi.  

Välimerkkien vaikutus 

Vaikka moderneissa kirjallisissa teksteissä asyndeettisten rakenteiden yhteydessä 

esiintyykin monesti jokin välimerkki, kuten pilkku tai puolipiste, en kiinnitä tässä 

tutkimuksessa niihin lainkaan huomiota, sillä antiikin aikoina välimerkkejä ei 

ilmeisesti joko käytetty lainkaan tai, jos niitä käytettiin, niiden käyttötavat eivät liene 

vastanneet kovin tarkoin nykysuomen tai -ruotsin kielenoppaiden normatiivisia 

ohjeistuksia. Myöhemmällä ajalla välimerkkien käyttö toki yleistyi, ja onpa 

asyndeettisyyteen liittyvää pilkutustakin tutkittu.9 

Myös käännöksiä analysoitaessa on huomattava, että välimerkkien käyttötavat ja 

välimerkkisäännöt ovat muuttuneet vuosikymmenten mittaan ja ne voivat olla erilaisia 

eri kielissä: esimerkiksi nykyruotsin ja nykysuomen pilkutuskäytännöt eroavat 

havaintojeni perusteella selvästi toisistaan. Kielten ja aikakausien välisten erojen 

lisäksi myös käännösten kustantajilla, mahdollisilla kustannustoimittajilla tai jopa 

latojilla lienee ollut ainakin jonkin verran sananvaltaa välimerkkien käytön suhteen. 

Näin ollen olisi vaikea analysoida, osoittaako esimerkiksi käännöksessä A esiintyvä 

pilkku voimakkaampaa asyndeettistä vastakkainasettelua kuin käännöksessä B 

käytetty puolipiste, tai onko pilkku kohdassa X kääntäjän oma valinta vai painoon 

menevään tekstiin kielioppisyiden perusteella tehty viime hetken korjaus. 

Rajauksia 

Koska keskityn siihen, miten kääntäjät ovat suhtautuneet adversatiivisiin 

asyndeettisiin rakenteisiin, en tarkastele tässä työssä lainkaan sitä, ovatko kääntäjät 

kenties muuttaneet adversatiivisia syndeettisiä rakenteita asyndeettisiksi. Toisin 

sanoen en kiinnitä tässä tutkimuksessa lainkaan huomiota siihen, ovatko kääntäjät 

jättäneet kääntämättä latinankielisessä lähtötekstissä näkyviä adversatiivisia 

sidesanoja kohdekieleen.  

                                                 
9 Masson (2018) tutki välimerkkien käyttöä ranskasta englantiin tapahtuvassa asyndeettisten 

rakenteiden kääntämisessä. 
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Tämän lisäksi, koska tutkin sitä, ovatko kääntäjät tehneet lisäyksiä ”tyhjiin” kohtiin, 

ei ole mahdollista määrittää täysin objektiivisesti, yksiselitteisesti ja toistettavasti, 

mihin kaikkiin kohtiin lisäyksiä olisi ylipäätään mahdollista tehdä. Näin ollen sekä 

tutkimukseen valitsemani latinankieliset tekstikohdat että niiden analysoinnissa 

käyttämäni ryhmittely (vahva, keskivahva, heikko) perustuvat puhtaasti omiin 

mielipiteisiini, lukukokemuksiini ja tulkintoihini.  

Rajoituksia tutkimukselle asettaa myös se, että ruotsi ei ole äidinkieleni, minkä 

johdosta ruotsinnosten kuvailut alaluvuissa 5.2.1 – 5.2.6 ovat suomennoksiin 

verrattuna verrattuna suppeahkot. Sama pätee luonnollisesti myös ruotsinkielisten 

esimerkkien tyylillisten vivahteiden havainnointiin. Ruotsalainen kollegani on 

ystävällisesti tarkistanut alaluvussa 3.5.1 esittämäni ruotsinnosvaihtoehdot. 

 

1.4 Tutkielman rakenteesta 

Koska tutkielmani käsittelee Tacituksen Germaniassa esiintyvien asyndeettisten 

adversatiivisten rakenteiden suomennos- ja ruotsinnosstrategioita, kerron luvussa 

kaksi ensin lyhyesti Tacituksesta ja hänen varhaisesta tuotannostaan, minkä jälkeen 

esittelen Germaniaa teoksena. Työn kolmannessa luvussa käsittelen ensin yleisellä 

tasolla asyndeettisyyttä tyylikeinona ja asyndeettisyyden eri lajeja. Sen jälkeen 

esittelen suomen ja ruotsin kielissä esiintyviä adversatiivisia ilmaisutapoja, joiden 

puitteissa kääntäjät voivat halutessaan lisätä adversatiivisia sidesanoja. 

Tutkielman neljännessä luvussa tarkastelen aihetta käännöstieteen näkökulmasta. 

Kerron kääntämisen yleisistä periaatteista ja esittelen mahdollisia asyndeton 

adversativum -rakenteen käännösstrategioita. Viidennessä luvussa esittelen tässä 

tutkielmassa käsittelemäni suomennokset ja ruotsinnokset omien lukukokemusteni 

pohjalta, sillä kääntäjien, käännösten ja käännöstyötä motivoineiden seikojen 

tunteminen voi auttaa ymmärtämään kääntäjien käyttämiä käännösstrategioita.  

Kuudennessa luvussa esittelen ensin tarkemmin empiirisen tutkimusmenetelmäni ja 

analysoin sitten havaintojani diagrammien ja käännösesimerkkien avulla. Viimeisessä 

eli seitsemännessä luvussa teen lyhyen yhteenvedon tutkimuksestani, tekemistäni 

havainnoista ja annan ehdotuksia mahdollista jatkotutkimusta varten.  
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2 Tacitus ja Germania 

2.1 Tacituksen varhaiset teokset ja tyyli 

Publius (tai Gaius) Cornelius Tacitusta (n. 55/57-120 jaa.)10 pidetään yhtenä antiikin 

Rooman kirjallisuuden niin kutsutun jälkiklassisen ajan11 tunnetuimmista kirjailijoista 

ennen kaikkea hänen laajojen, joskin vain osittain säilyneiden, historiateostensa 

Historiae ja Annales (Ab excessu Divi Augusti, suom. Keisarillisen Rooman historia12) 

ansiosta.13 Tacituksen ensimmäisenä julkaistuna teoksena on pidetty ”retoriikan 

rappiota” käsittelevää teosta Dialogus de oratoribus (”Keskustelu puhujista”)14, 

joskaan tämän teoksen kirjoitusajankohdasta ei vaikuta olevan varmaa tietoa.15  

Myös muiden Tacituksen niin sanottujen varhaisten teosten kirjoitusajankohdista on 

esitetty lähinnä arvioita. Pidetään kuitenkin varsin todennäköisenä, että vuonna 98 jaa. 

julkaistiin sekä Tacituksen apen Gnaeus Julius Agricolan elämäkerta Agricola (De 

Vita Iulii Agricolae)16 että tämän tutkimuksen kohteena oleva maantieteellis-

etnografinen tutkielma Germania, joka tunnetaan myös nimellä De origine et situ 

Germanorum17. Näissä varhaisissa teoksissa Tacituksen on arvioitu etsivän vielä omaa 

tyyliään.  

                                                 
10 Castrén ja Pietilä-Castrén (2015, s.v. ’Tacitus’) tarjoavat Tacituksen syntymävuodeksi vuotta 55 jaa. 

ja hänen etunimekseen vaihtoehtoja Publius ja Gaius, Syme (1958, 63) ehdottaa puolestaan 

syntymävuodeksi myöhempiä ajankohtia: 56 tai jopa 57 jaa. 
11 Riikonen 2007, 142. Ajanjaksosta, jonka katsotaan yleisesti ottaen alkavan keisari Augustuksen 

kuolemasta (14 jaa.) ja päättyvän vuoteen 120 jaa. tai vaihtoehtoisesti Marcus Aureliuksen kuolemaan 

(180 jaa.), on käytetty myös nimitystä ”hopea-aika”, mitä sittemmin on pidetty turhan 

arvoväritteisenä, kuten tässä käyttämääni ”jälkiklassinen”-termiäkin. 
12 Suomentanut Iiro Kajanto (WSOY, 2004). 
13 Goodyear 1970, 3. 
14 Esimerkiksi Castrén ja Pietilä-Castrén (2015, s.v. ’Tacitus’) eivät mainitse Dialogus-teoksen 

julkaisuvuotta.  
15 Goodyear (1970, 3); Martin (1981, 59-60) mainitsee Tacituksen itsensä kirjoittaneen (Agr. 3,2.3) 

ettei ollut julkaissut mitään keisari Domitianuksen viidentoista hallintovuoden aikana eli vuosina 81-

96 jaa. Martinin mukaan sitä, että Dialogus olisi kirjoitettu vasta myöhemmin, puoltaa se, että Tacitus 

viittaa kuulleensa Dialogus-teoksessa mainittuja vuosiin 74-75 jaa. ajoitettuja puheita ”nuorena 

miehenä” (Dialogus 1,2) ”iuvenis admodum audivi”, minkä Martin olettaa viittavan ennemminkin 

parinkymmenen vuoden kuin muutaman vuoden takaisiin tapahtumiin. 
16 Castrén – Pietilä-Castrén 2015, s.v. ’Agricola’; ibid. s.v. ’Tacitus’. Martin (1981, 39;49) puolestaan 

toteaa, että teosta Agricola ei olisi ollut poliittisista syistä turvallista julkaista Domitianuksen 

hallintokaudella. Martinin mielestä Agricola-teoksessa esiintyvät viittaukset keisari Trajanukseen ja 

Trajanuksen adoptoimaan Nervaan (Agr. 3,1; 44,5) osoittavat, että Agricola olisi julkaistu vuonna 98 

jaa. Germania-teokseen sisältyvä viittaus (Germ. 37,2) Trajanuksen toiseen konsulikauteen puolestaan 

on Martinille todiste siitä, että Germania on kirjoitettu vuoden 98 eaa. ensimmäisen puoliskon aikana 

mutta kuitenkin vasta Nervan (tuon vuoden tammikuussa tapahtuneen) kuoleman jälkeen. 
17 Goodyear 1970, 8. Duff (1964, 457) mainitsee vielä laajemman nimivaihtoehdon: De origine, situ, 

moribus ac populis Germanorum. 
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Yleisesti ottaen Tacituksen tyyliä, koko hänen tuotantonsa huomioiden, luonnehditaan 

monissa antiikin kirjallisuutta käsittelevissä yleisteoksissa ja oppikirjoissa tiiviiksi ja 

elliptiseksi, sillä Tacitus vaikuttaa monin paikoin ”säästelevän sanojaan”.18 Etenkin 

1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen tutkimuksessa Tacitusta on vertailtu tyylillisesti 

häntä edeltäneisiin roomalaisiin kirjailijoihin kuten vanhempaan Catoon, Liviukseen 

ja Sallustiukseen, joita Tacituksen arvellaan ihailleen.19 Jotkut ovat lisäksi havainneet 

hänen tyylissään vaikutteita myös Vergiliukselta.20 1950-luvun jälkeisessä 

tutkimuksessa Tacituksen kielellisistä ja tyylillisistä valinnoista on puolestaan koetettu 

löytää myös viitteitä hänen ajatuksistaan ja asenteistaan hänen käsittelemiään aiheita 

kohtaan, jolloin yhtenä lähtökohtana on toiminut muun muassa Tacituksen käyttämä 

sanasto.21  

Tacituksen teoksia koskeva tutkimus vaikuttaa kuitenkin keskittyneen lähinnä hänen 

jo mainittuihin pääteoksiinsa. Myöskään Tacituksen teoksissa suhteellisen runsaasti 

esiintyvää asyndeettisyyttä ei ole tutkimuskirjallisuudessa juurikaan tarkasteltu, 

vaikka juuri asyndeettisyys on yksi tärkeimmistä Tacituksen niukkasanaisessa 

ilmaisussaan käyttämistä tyylikeinoista. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa 

käyttämässäni stilistisessä tutkimuskirjallisuudessa esitetyt asyndeettisiä rakenteita 

havainnollistavat esimerkit on poimittu pääasiallisesti Tacituksen edeltäjien, kuten 

Ciceron, Caesarin ja Sallustiuksen, teksteistä.  

Germania näyttää kirjallisuuskatsauksen perusteella kiinnostaneen luonnollisesti 

etenkin saksalaisia mutta myös muita pohjoiseurooppalaisia kirjallisuudentutkijoita, 

joskin sitä on tutkittu lähinnä historian ja etnografian näkökulmista ja pääasiassa 

teoksen asiasisällön suhteen. Se vaikuttaa siis jääneen stilistisessä tarkastelussa varsin 

vähäiselle huomiolle Tacituksen pääteoksiin verrattuna. Myös esimerkiksi Goodyear 

toteaa, ettei Tacituksen kirjoituksia ole edelleenkään analysoitu täysimääräisesti.22 

 

                                                 
18 Esimerkiksi Sarasti-Wilenius 2007, 401. 
19 Esim. Gowing 2009, 17-30. 
20 Syme 1963, 357. 
21 Goodyear 1970, 35-36. 
22 Goodyear 1970, 2. 
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2.2 Germania teoksena 

Germania on varsin suppea, vain noin 40-sivuinen teos. Kommentaareissa ja 

käännöksissä se jaotellaan usein kahteen osioon sillä perusteella, että luvut 1-27 

kuvaavat germaaneja ja Germaniaa yleisellä tasolla. Luvuissa 28-46 Tacitus käy 

puolestaan Germaniaa läpi alue ja kansa kerrallaan, maantieteellisessä järjestyksessä 

edeten.23 Tacituksen katsotaan näin ollen seuranneen teoksen alkuosassa kreikkalaisia 

ja roomalaisia etnografisen esseen traditioita, sillä hän esittelee teoksen alussa 

Germanian aluetta ja asukkaita tälle nimenomaiselle genrelle tyypillisessä 

järjestyksessä, kun taas teoksen loppuosa on vapaamuotoisempi.24 Näiden osien välillä 

on havaittu myös tyylillisiä eroja, sillä Germanian ensimmäistä osaa on kuvailtu 

luonteeltaan ”perinteisemmäksi” siinä missä toisen osan kerrontaa on 

luonnehdittu ”elävämmäksi ja runollisemmaksi”.25  

Pidetään varsin varmana, ettei Tacitus koskaan vieraillut Germaniassa. On kuitenkin 

todennäköistä, että hän on kuullut ja lukenut kertomuksia germaanikansoista sekä 

nähnyt Roomaan tuotuja germaanivankeja, sotasaaliiksi kerättyä germaaniesineistöä 

ja Germaniasta Roomaan tuotuja kauppatavaroita.26 Myös Tacitus itse kertoo 

saaneensa Germaniassa esittämänsä tiedot valtaosin muilta kirjailijoilta, mutta hänen 

käyttämänsä lähdeteokset ovat tutkimuskirjallisuuden mukaan pääosin kadonneet. 

Vaikka osa Tacituksen aineistosta on peräisin kreikkalaiselta Poseidoniokselta, 

Tacituksen tärkeimpiin lähteisiin kuuluivat oletettavasti Liviuksen 104. kirja, jonka 

ensimmäisen osan tiedetään sisältäneen osion situm Germaniae moresque, ja Plinius 

vanhemman bella Germaniae, joka oli tiettävästi 20-osainen teos roomalaisten 

germaaneja vastaan käymistä sodista.27 

Muihin kadonneisiin, Tacituksen käyttämiksi oletettuihin lähdeteoksiin kuulunee 

myös Aufidius Bassuksen, Sallustiuksen ja Cornelius Nepoksen tekstejä. Koska 

Tacitus ei pitäydy lähteidensä kieliasuissa vaan mukailee niitä, Tacituksen käyttämiä 

lähteitä ei ole mahdollista tunnistaa luotettavasti pelkän kieliasun tai asiasisällön 

perusteella. Toisaalta esimerkiksi Tacituksen tekemät virheelliset päätelmät ja muut 

                                                 
23 Thomas 2009, 60-61; Pekkanen 1976, 13-14. 
24 Martin 1981, 50. Tyypillinen järjestys: maantiede, ilmasto, luonnonvarat, maatalouden edellytykset, 

ihmisten fyysiset piirteet ja etninen alkuperä, toimet sodan ja rauhan aikana. 
25 Thomas 2009, 61. 
26 Pekkanen 1976, 12-13. 
27 Goodyear 1970, 9. 
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hänen omat pohdiskelunsa voidaan usein erottaa varsinaisista historiallisista sisällöistä 

nimenomaan tekstin tyylin perusteella.28  

Tutkijat ovat pohtineet syitä siihen, miksi Tacitus kirjoitti Germanian. Koska 

Tacituksen nähdään vertailevan Germaniassa roomalaisten ja germaanikansojen 

moraalisia ja tapakulttuurillisia eroja (osin implisiittisesti), on väitetty, että Tacitus 

olisi yrittänyt kannustaa ”rappiolle ajautuneita” roomalaisia omaksumaan uudelleen 

esi-isiensä sivistyneet tavat ”jalojen ja siveiden” germaanisten barbaarikansojen 

esimerkin innoittamina. Vaihtoehtoisesti Germanian on arveltu ylistävän mahtavaa 

Roomaa, joka oli kukistanut useita germaanikansoja ja solminut niistä monien 

muidenkin kanssa tuottoisia rauhansopimuksia.  

Poliittisempien teorioiden mukaan Tacituksen motiivina olisi kuitenkin ollut varoittaa 

roomalaisia pohjoisten kansojen suunnalta uhkaavasta vaarasta.29 Germanian 

suomentajista ainakin Edwin Linkomies vaikuttaa uskovan vahvasti tähän teoriaan.30 

Germanian vaikutusvallasta kertoo se, että vielä lähes 1500 vuotta myöhemmin, 

uskonpuhdistuksen ajan Saksassa, Germania oli apuna kansallistietoisuuden 

lisäämisessä ja roomalaiskatolisesta kirkosta irtautumisessa.  

Kansallisaatteen hehku ei sammunut myöhemminkään, sillä toisen maailmansodan 

aikana Wehrmacht sai käyttöönsä Germaniasta laaditun erikoispainoksen31 ja sodan 

jälkeen Germania sai jopa maineen ”maailman vaarallisimpana kirjana”32.  

                                                 
28 Pekkanen 1976, 12-13. 
29 Martin 1981, 49; Pekkanen 1976, 15-18. 
30 Linkomies 1952, 11-14. 
31 Martin 1981, 49; Pekkanen 1976, 15-18. 
32 Krebs 2009. 
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3 Asyndeettisyys 

3.1 Asyndeettisyys tyylikeinona 

Asyndeton on kreikankielinen termi (kr. ἀσύνδετον eli “yhteensitomaton”, lat. 

dissolutio)33, jonka merkitys lyhyesti määriteltynä on “useiden substantiivien, 

adjektiivien tai verbien rinnastaminen ilman sidesanaa”.34 Asyndeettisesti voidaan toki 

rinnastaa myös lauseita ja lausekkeita. Asyndeettisten rakenteiden vastakohtia ovat 

syndeettiset rakenteet, joissa on yksi sidesana, ja polysyndeettiset rakenteet, joissa 

sidesanoja on enemmän kuin yksi.  

Asyndeton on esiintynyt tyylikeinona sekä puhutussa että kirjoitetussa kielessä35 jo 

Homeroksen ajoista lähtien36 ja se oli yksi antiikin kirjailijoiden keinoista saada 

teksteihinsä tuon ajan kirjalliselle tyylille tunnusomaista tiiviyttä.37 Kreikankielisten 

proosatekstien asyndeton-rakenteita tutkineen J. D. Dennistonin mukaan varhaiset 

kreikkalaiset kirjailijat tosin välttelivät asyndeettisyyttä, sillä koska kreikan kielessä 

oli runsaasti erilaisia tapoja rinnastaa, sidesanojen puuttuminen herätti liikaa 

huomiota. Denniston kuitenkin mainitsee, että kirjailijoista Platonilla esiintyy 

keskimääräistä enemmän asyndeettisiä ilmaisutapoja, vaikka eniten asyndeettisyyttä 

hyödynsivät puhujat, joista Denniston mainitsee etenkin Demostheneneen ja 

Aiskhineen.38 Myös Aristoteles toteaa, että asyndeton ei sovellu kirjoitettuihin 

teksteihin mutta voi olla käyttökelpoinen suullisessa esityksessä39, sillä puheessa 

käytettynä asyndetonin katsottiin nopeuttavan esityksen tempoa ja vahvistavan kielen 

tunteellisuutta.40  

Myös Quintilianuksen mielestä dissolutio (i.e. asyndeton) oli käytännöllinen 

tyylikeino kiihkeästi puhuttaessa, sillä hänen mukaansa asyndeton saa puhujan 

                                                 
33 Aune 2003, s.v. ’asyndeton’. 
34 Castrén – Pietilä-Castrén 2015, s.v. ’asyndeton’. 
35 Aune 2003, s.v. ’asyndeton’; Bergers 1910, 164. 
36 Preminger et al. 2016, 19. 
37 Löfstedt 1958, 157. 
38 Denniston 1960. 
39 Aristoteles, rhet, 3,12,2: “Jos puheita vertaillaan, vaikuttavat ammattikirjoittajien puheet niukoilta 

ääneen väiteltäessä, puhujien puheet taas harrastelijamaisilta kirjoitetussa muodossa. Syynä tähän on 

se, että ne sopivat väittelytilanteeseen. Ne on tarkoitettu ääneen esitettäviksi ja kun esitystä ei siis ole, 

ne eivät täytä tehtäväänsä ja vaikuttavat typeriltä. Esimerkiksi yhdistävien sanojen puuttuminen ja 

samojen sanojen toistaminen torjutaan oikeutetusti kirjoitetuissa puheissa, suullisissa väittelyissä taas 

ei, ja puhujat käyttävät niitä; ne sopivat esitystilanteeseen. 
40 Lausberg 1998, 354. 
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mielessä olevat yksityiskohdat vaikuttamaan lukuisemmilta kuin ne ovatkaan.41 

Retorisen käytön lisäksi hän piti asyndeettisyyttä myös kirjeisiin sopivana 

tehokeinona.42 Asyndeettisiä rakenteita on käytetty paljon myös varhaiskristillisissä 

kreikankielisissä teksteissä, kuten esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa ja 

Paavalin kirjeissä.43 

Lähempänä meidän aikaamme asyndeettisyydestä on todettu myös, että se voi olla 

kirjoittajalle keino pakottaa lukija pohtimaan [lauseiden tai lauseenosien] keskinäistä 

suhdetta.44 Tämä käy ilmi seuraavista kolmesta esimerkeistä: 

Annoin kissalle ruokaa, itse en syönyt. 

Annoin kissalle ruokaa, mutta itse en syönyt. 

Annoin kissalle ruokaa, joten itse en syönyt. 

Ensimmäisessä, asyndeettisessä esimerkissä tilanne todetaan neutraalisti. Toisessa 

esimerkissä adversatiivisella sidesanalla mutta korostetaan sitä, ettei kertoja itse 

syönyt. Kolmannessa esimerkissä konjunktio joten voidaan tulkita kausaalisesti, mikä 

voi johdattaa lukijan pohtimaan tilannetta tarkemmin: Miksi kertoja ei syönyt? Eikö 

ruokaa ollut kuin yhdelle? Vai oliko kertojalla kiire? 

Jos taas asyndeettinen toteamuslause Kirsti asuu Roomassa, Terttu Vantaalla 

haluttaisiin muuttaa syndeettiseksi, rinnastuskonjunktio voisi olla ja: Kirsti asuu 

Roomassa ja Terttu Vantaalla, jolloin päädytään niin sanottuun divisiiviseen 

ilmaisutapaan.45 Kuitenkin, jos tarkoituksena on korostaa Tertun asuinpaikan 

merkitystä, parempi sidesana voi olla adversatiivinen mutta: Kirsti asuu Roomassa 

mutta Terttu Vantaalla [joten Terttu voi hakea sinut Tikkurilan asemalta]. 

 

                                                 
41 Quintilianus, inst. or. 9,3,50: Et hoc autem exemplum et superius aliam quoque afficiunt figuram, 

quae quia coniunctionibus caret dissolutio vocatur, apta cum quid instantius dicimus: nam et singula 

inculcantur et quasi plura fiunt. 
42 Quintilianus, inst. or. 9,4,19: Est igitur ante omnia oratio alia vincta atque contexta, soluta alia, 

qualis in sermone et epistulis, nisi cum aliquid supra naturam suam tractant, ut de philosophia, de re 

publica similibusque. 
43 Aune 2003, s.v. ’asyndeton’. 
44 Marouzeau 1954, 232. (…) l’ecrivain oblige son lecteur à restituer par un effort personnel la 

liaison qu’il a négligé d’exprimer. 
45 Penttilä 1957, 565. 
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3.2 Asyndeettisyyden eri lajit  

Asyndeettisyys on nykyisin monille todennäköisesti vieras käsite, sillä yleisesti 

käytetyt latinan koulukieliopit ohittavat asyndeettisyyden joko kokonaan tai 

mainitsevat sen vain lyhyesti.46 Jopa Sjöstrandin laaja latinan kielioppi esittää vain 

sekalaisia huomioita erilaisista asyndeettisistä rakenteista.47 Sen sijaan 1800-luvun 

lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Saksassa julkaistiin latinan stilistiikan oppikirjoja, 

joissa asyndeettisiä rakenteita esitellään monipuolisesti, joskaan ei aina kovin 

yhdenmukaisesti tai ristiriidattomasti.  

Uudemmassa tutkimuksessa onkin todettu, ettei erilaisista asyndeettisistä rakenteista 

ole olemassa kattavaa tai ”kanonisoitua” luokittelua, sillä asyndeton – sen yksittäisistä 

ilmenemismuodoista ja -tavoista riippuen – voidaan tulkita myös yhdeksi monista 

ellipsin ilmenemismuodoista, brakylogiaksi48 tai eräänlaiseksi antiteesin alalajiksi49. 

Myös Annelies Leenknecht, joka käsitteli maisterintutkielmassaan erilaisia 

asyndeettisiä rakenteita, niiden käyttöyhteyksiä ja kääntämistapoja, havaitsi, että eri 

tutkijoiden näkemykset siitä, miten asyndeettisiä rakenteita tulisi luokitella, eivät ole 

kovinkaan yhteismitallisia.50 Tämä käsitteellinen vakiintumattomuus on luonnollisesti 

vaikeuttanut myös omaa tutkimustyötäni. 

Kuten jo mainittu, tutkin ensimmäisessä graduseminaarityössäni, miten erilaisia 

asyndeettisiä rakenteita oli luokiteltu. Tärkeimpinä lähteinäni toimivat edellä mainitut 

stilistiikan oppikirjat.51 Niissä eroteltiin tyypillisesti toisistaan ”aidot” asyndeettiset 

rakenteet, jotka muodostuvat toisiinsa rinnastetuista verbeistä (esimerkiksi veni, vidi, 

vici) ja toisaalta ”epäaidot” asyndeettiset rakenteet, joissa rinnastettavina ovat verbien 

sijaan nominit.52 Päädyin luokittelemaan asyndeettiset rakenteet yhteensä neljään 

                                                 
46 Esimerkiksi Pekkanen (2010) ei mainitse asiaa. Linkomies (1947, 104) antaa puolestaan esimerkit 

vain enumeratiivisesta, adversatiivisesta ja verbien välisestä asyndettisyydestä, yhden jokaisesta. 
47 Sjöstrand (1960, 424-425) ei otsikoi esimerkkejään, joista löytyy – kun sovelletaan muiden 

kirjoittajien käyttämää terminologiaa – mm. vakiintuneita asyndeettisiä ilmaisuja, adversatiivisia 

rakenteita, verbien välistä asyndeettisyyttä, enumeratiivisia rakenteita sekä eksplanatiivisia ja 

konklusiivisia virkkeitä. 
48 Preminger et al. 2016, 19; Castrén – Pietilä-Castrén 2015, s.v. ’brakylogia’: (kr. brakhys = 

lyhyt), ”sanallisen ilmaisun lyhyys, sellaisen poisjättäminen, joka jo sisältyy sanottuun, erityisesti 

Tacituksen suosima tyylikeino”. 
49 Castrén – Pietilä-Castrén 2015, s.v. ’antiteesi’. 
50 Leenknecht 2015, 10-20. 
51 Nägelsbach 1881; Haacke 1884; Bergers 1910; Menge 1960; Knobloch 1961; Hofmann 1965; 

Lausberg 1990. 
52 Esimerkiksi Nägelsbach (1881, 641) käyttää termejä das Ächte Asyndeton ja das Unächte 

Asyndeton.  



14 

 

 

ryhmään, joista ensimmäisen muodostaa edellä mainittu rinnastetuista verbeistä 

koostuva ”aito” asyndeettinen rakenne. ”Epäaidot” asyndeettiset rakenteet 

muodostavat puolestaan kolme eri (ala-)ryhmää. 

Epäaitojen asyndeettisten rakenteiden ensimmäiseen ryhmään sijoitin ”kokonaisuuden 

muodostavat” asyndeettiset rakenteet, joita ovat etenkin luettelonomainen asyndeton 

enumerativum ja luettelon lopuksi yhteenvedon esittävä asyndeton summativum. 

Toiseen alaryhmään yhdistin puolestaan vastakohtaisuutta osoittavat asyndeton 

adversativum -rakenteet ja vakiintuneet kiinteät adversatiiviset ilmaisut. Kolmas 

alaryhmä on puolestaan laaja-alainen, sillä se sisältää esimerkiksi sekä selittäviä 

asyndeettisiä rakenteita (asyndeton appositionale ja asyndeton explicativum) että syy- 

ja asiayhteyttä ilmaisevia rakenteita (asyndeton conclusivum ja asyndeton causale), 

joissa esiintyy usein konditionaali niiden konsessiivisen, konsekutiivisen tai ehdollisen 

merkityksen vuoksi. Keskityn tässä työssä kuitenkin ainoastaan asyndeton 

adversativum -rakenteeseen. 

3.3 Asyndeton adversativum 

Asyndeton adversativum -rakenteen olemassaolon perusehto on, että virkkeen 

muodostavat lauseet tai lauseenosat ovat merkitykseltään vähintään jossain määrin 

vastakkaisia53: Ulkona on kylmää, [mutta] sisällä lämmintä. Adversatiivisuuden 

vaatimaa kontrastiivisuutta voidaan kuitenkin luokitella monin eri tavoin. Selkeimpiä 

kontrasteja ovat polaariset vastakkainasettelut kuten elävä – kuollut ja aito – epäaito. 

Vastakkainasettelu voi esiintyä myös ei-polaarisena erotteluna: He juovat olutta, viiniä 

he eivät valmista. Lisäksi on olemassa kulttuurisidonnaisia eli vakiintuneita mutta 

keinotekoisia vastakkainasetteluja kuten sininen – punainen.54  

Bergersin ja Haacken mukaan asyndeton adversativum -rakenteisiin kuuluvat myös 

kieleen vakiintuneet, monesti semanttisia vastakohtaisuuksia edustavat kiinteät 

sanaparit (vrt. suomen kesät talvet, sinne tänne) kuten ante post, dextra sinistra, huc 

illuc, pauperes divites, vendere emere, filii filiae55 ja dulce amarum, lene asperum56, 

jotka voivat muodostua muun muassa adverbeistä, substantiiveista, substantivoiduista 

                                                 
53 Bergers 1910, 164-165. 
54 Sinisen vastaväri on oranssi, punaisen vihreä. 
55 Haacke 1884, 360; Bergers 1910, 164. 
56 Menge 1960, 336. 
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adjektiiveista tai verbien infinitiivimuodoista. Menge kutsuu tällaisia sanapareja 

termillä paarweises asyndeton eli ”parillinen asyndeton”.57 Näitä adversatiivisia 

asyndeettisiä sanapareja en kuitenkaan tarkastele tässä tutkimuksessa, sillä havaitsin 

jo aiemmin, ettei näitä esiinny Germaniassa.  

3.4 Adversatiiviset rakenteet ja asyndeettisyys suomen kielessä  

Käsittelen tässä alaluvussa suomessa ja ruotsissa esiintyviä adversatiivisissa liitoksissa 

käytettäviä sidesanoja ja asyndeettisyyden ilmenemistapoja. Kuten jo totesin, en 

viittaa termillä ”sidesana” ainoastaan rinnastuskonjunktioihin, joihin kuuluvat muun 

muassa kopulatiiviset (additiiviset) ja adversatiiviset (kontrastiiviset) konjunktiot58, 

vaan sidesanat voivat olla myös esimerkiksi alistuskonjunktioita, adverbejä tai 

partikkeleita.  

3.4.1 Adversatiivisuuden ilmaisutapoja suomen kielessä 

Ison suomen kieliopin mukaan kontrastiivisissa (eli adversatiivisissa) suhteissa on kyse 

siitä, että toisiinsa liittyvät lauseet ja lausekkeet on esitetty toisiinsa nähden 

vastakkaisina.59 Tyypilliset vastakohtaisuutta ilmaisevat sidesanat eli ”merkitsimet” 

ovat konjunktioita ja konnektiiveja, jotka Iso suomen kielioppi esittelee seuraavasti: 

 

Kuva 1: Kontrastiivisten suhteiden merkitsimiä60  

Kaavion pystyakselilla esitetyistä kontrastiivisuuden eri lajeista adversatiivisuus 

merkitsee ”entiteettien erojen korostamista”, korrektiivisuus ”entiteetin tai asiaintilan 

                                                 
57 Menge 1960, 336: Wenn eine Aufzählung aus paarweisen Gegensätzen besteht, so werden diese 

unverbunden paarweise zusammengestellt. 
58 VISK §1091, §1092. 
59 VISK § 1101. 
60 VISK § 1101. Asetelma 159. 
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korvaamista tai korjaamista toisella”61 ja poikkeussuhde puolestaan ilmaisutyyppiä, 

jossa ”ensin esitetään yleistys tai ilmaistaan asiaintila pätevänä ja sitten sille esitetään 

rajaus”62. Tarkastelen seuraavassa joitain taulukossa mainittuja merkitsimiä sekä 

konjunktiota ja, joka ei tosin sisälly taulukkoon, mutta jolla kuitenkin voidaan tulkita 

olevan myös adversatiivinen merkitys, kuten jäljempänä käy ilmi. 

Rinnastuskonjunktiot mutta, kun taas, vaan 

Rinnastuskonjunktiot mutta ja kun taas ovat Ison suomen kieliopin mukaan kaikkein 

tyypillisimpiä adversatiivisten suhteiden ilmaisemiseen käytettäviä konjunktioita.63 

Näistä kahdesta mutta on käyttötavoiltaan monipuolisempi, sillä – kuten taulukosta 

ilmenee – se voi esiintyä kaikissa kolmessa kuvan pystyakselilla esitetyssä 

kontrastiivisuuden alaryhmässä. Sen lisäksi mutta voi ilmentää myös 

odotustenvastaista konsessiivisuutta.64 Tämän lisäksi, toisin kuin konjunktiot kun ja 

kun taas, mutta sopii myös lausekkeiden välissä käytettäväksi.65  

Rinnastavalle liittokonjunktiolle kun taas on puolestaan ominaista, että se on selkeästi 

adversatiivinen ja sen yhdistämät lauseet ovat rakenteeltaan täydellisiä ja normaalisti 

keskenään paralleelisia, jolloin kummassakin lauseessa on selvästi erillinen subjekti 

(tai teema), joiden ominaisuuksien välillä on vastakkainasettelu: Itä-Suomen väkiluku 

vähenee, kun taas Etelä-Suomen väkiluku jatkaa kasvuaan.66 

Korrektiiviselle suhteelle, jonka yleisin merkitsin on vaan, on sitä vastoin tyypillistä, 

että kaksi entiteettiä tai asiaintilaa asetetaan vastakkain. Näistä ensimmäisen 

paikkansapitävyys kielletään sitten joko kokonaan tai osittain ja ”väärä” tieto 

korjataan. Virkkeen vaan-jakso voi olla elliptinen, mikä merkitsee sitä, että virkkeen 

jälkiosa sisältää ainoastaan korjauksen: Se ei ole loppu vaan alku.67 (Vrt. Se ei ole 

loppu vaan se on alku.) 

 

                                                 
61 VISK § 1101. 
62 VISK § 1109. 
63 VISK § 1102. 
64 VISK § 1103. ”Hän oli ajoissa asemalla, mutta juna oli jo lähtenyt.” 
65 VISK § 1103. ”Hän oli väsynyt mutta onnellinen.” 
66 VISK § 1102. 
67 VISK § 1106. 
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Muut merkitsimet 

Yksinään esiintyvä adverbiaalikonjunktio kun on varsin harvinainen adversatiivisissa 

yhteyksissä. Kun voi kuitenkin monista muista adversatiivisista sidesanoista poiketen 

esiintyä myös yhdyslauseen ensimmäisessä osassa: Kun viime vuonna suurin osa 

vastusti asiaa, nyt vastustajia on enää runsas viidennes.68 

Adversatiivisten suhteiden merkitsimiin kuuluvat myös erilaiset konnektiiviset 

partikkelit kuten taas, puolestaan, toisaalta, sitä vastoin ja sen sijaan.69 Koska etenkin 

Blomstedtin ja Hidénin käännösten voidaan niiden julkaisuvuosien perusteella olettaa 

edustavan vanhahtavaa suomen kieltä, niissä partikkelin taas voinee korvata sen 

nykyisin vanhahtavaksi tai runolliseksi tulkittava muoto taasen. 

Edellä esitetyssä taulukossa esiintyneiden adversatiivisten suhteiden merkitsimien 

lisäksi Iso suomen kielioppi toteaa, että myös useimmiten additiivisesti käytettävää ja-

konjunktiota voidaan toisinaan käyttää kytkemään lauseita siten, että niiden suhde on 

mahdollista tulkita kontrastiiviseksi: Talvisin on kylmää ja kesällä lämmintä.70 

Tutkimuskirjallisuudessa tätä eräänlaista ”rajatapausten” ryhmää, johon myös ja-

konjunktio kuuluu, kutsutaan divisiivisiksi ilmaisuiksi, joissa ilmausjaksot täydentävät 

toisiaan jonkin kokonaisuuden osina. Niille on tyypillistä, että rinnastussuhde on 

samanaikaisesti sekä kopulatiivinen (yhdistävä) että adversatiivinen. Koska tällaisessa 

tilanteessa sopivan konjunktion valinta voi olla hankalaa, asyndeettisen rakenteen 

käyttö voi olla helpoin ratkaisu niin itse kirjailijalle kuin kääntäjällekin.71 

Havainnollistan seuraavassa edellä mainittuja kontrastiivisten suhteiden merkitsimiä 

Germania-teoksen ensimmäiseen lukuun sisältyvän, asyndeettisen virkkeen (1,3) 

Danuvius (...) in Ponticum mare sex meatibus erumpat; septimum os paludibus 

hauritur avulla siten, että esittelen sen erilaisia mahdollisia syndeettisiä suomennos-

vaihtoehtoja:72 

 

                                                 
68 VISK § 1102. 
69 VISK § 1102. 
70 VISK § 1102. 
71 Penttilä 1957, 565. 
72 Käännökset itselaatimiani. 
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1. (asyndeettinen): Tonava (...) purkautuu Mustaanmereen kuutena suuhaarana; 

seitsemäs [haara] hukkuu soihin. 

2. (...) kuutena suuhaarana, mutta seitsemäs hukkuu soihin. 

3. (...) kuutena suuhaarana, kun taas seitsemäs hukkuu soihin. 

4. (...) kuutena suuhaarana, seitsemäs taas(en) hukkuu soihin. 

5. (...) kuutena suuhaarana, seitsemäs puolestaan hukkuu soihin. 

6. (...) kuutena suuhaarana, toisaalta seitsemäs hukkuu soihin. 

7. (...) kuutena suuhaarana, sitä vastoin seitsemäs hukkuu soihin. 

8. (...) kuutena suuhaarana, sen sijaan seitsemäs hukkuu soihin. 

9. (...) kuutena suuhaarana, vaan seitsemäs(-pä) hukkuu soihin. 

10. (...) kuutena suuhaarana, ja seitsemäs hukkuu soihin. 

Jos virkkeen sanajärjestystä muutettaisiin laajemmin, käytettäviksi voisivat soveltua 

myös muut kontrastiiviset sidesanat, kuten paitsi ja vain: 

11. Tonavan suuhaarat purkautuvat Mustaanmereen, paitsi seitsemäs, joka hukkuu 

soihin. 

12. Lähes kaikki Tonavan suuhaarat purkautuvat Mustaanmereen, vain seitsemäs 

hukkuu soihin. 

3.4.2 Asyndeettisyys suomen kielessä 

Suomen kielessä on mahdollista käyttää asyndeettisiä rakenteita esimerkin Talvella on 

kylmää, kesällä lämmintä tapaan. Nykyaikaisessa kirjakielessä rajakohtaa merkitään 

usein pilkulla, aiemmin myös puolipisteellä. Suomen kieli tarjoaa lisäksi jonkin verran 

mahdollisuuksia tuottaa eräänlaisia vakiintuneita sanapareja, kuten latinakin. Nämä 

niin sanotut asyndeettiset paratagmat muodostuvat useimmiten nomineista, yleensä 

instrumentaalisijassa (kynsin hampain) tai objektin sijamuodoissa; joskus myös 

essiivissä (suuna päänä) tai komitatiivissa (luineen nahkoineen).73 

Asyndeettisyyttä eri kieliperheissä tutkinut Eeva Uotila arvelee, että asyndeettinen 

rinnastaminen ilmiönä olisi jatkunut kauemmin uralilais-altailaisissa kuin 

indoeurooppalaisissa kielissä. Hän perustelee näkemystään muun muassa sillä, että 

                                                 
73 Pulkkinen 1966, 82; 118. Penttilä (1957, 565) mainitsee myös suomen kielen antonyymiset eli 

vastakohdista muodostuvat sanaparit, jotka muodostavat monesti käsitteitä, joiden merkitys 

ymmärretään osiensa summana (yötä päivää eli ympäri vuorokauden). Myös adverbipari sinne tänne 

(laajemmin sinne tänne tuonne) on luonteeltaan antonyyminen, samoin verbifraasit mennen tullen ja 

soutaa huopaa.  

Uotilan (1980, 89-90) esimerkissä antonyymisen sanaparin aamuin illoin (esimerkiksi lääkkeen 

annosteluohjeessa) merkitys on kuitenkin ymmärrettävä sananmukaisesti.  

Pulkkisen (1966, 241-247; 253-258) mukaan asyndeettisyyttä ilmenee myös kieltävissä sanapareissa, 

ei-sanaa ei siis tällöin tulkita sidesanaksi. Kieltolauseissa asyndeettisyys ilmenee sekä divisiivisesti (ei 

osaa ei arpaa; ei mailla (ei) halmeilla) että antonyymisesti (ei alkua, ei loppua; ei päätä ei häntää).  
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esimerkiksi suomen ja on germaaninen laina, ja että suomen sukukieliin kuuluvien 

komin ja ostjakin kielten kopulatiiviset konjunktiot ovat peräisin venäjän kielestä. 

Toisin sanoen suomi ja sen sukukielet olisivat mahdollisesti omaksuneet konjunktioita 

muista kielistä siksi, että niille ei ollut kielissämme valmiiksi sanoja, mikä merkitsisi 

sitä, että oletusarvoisesti adversatiiviset rakenteet olisivat olleet asyndeettisiä.74  

3.5 Adversatiiviset rakenteet ja asyndeettisyys ruotsin kielessä 

3.5.1 Adversatiivisuuden ilmaisutapoja ruotsin kielessä 

Yleisimpiin ruotsin kielen adversatiivisiin konjunktioihin kuuluvat men ja utan. Näistä 

men vaatii yksinomaisesti jonkinlaista lukijan ymmärrettävissä olevaa 

vastakkainasettelua lauseiden tai lauseenosien välillä. Men voi sitoa yhteen kaksi 

samantyyppistä sivulausetta, kuten esimerkiksi kaksi toisilleen vastakkaista 

relatiivisivulausetta (Jag målar bilen som var tidigare vacker men [som är] nu ganska 

ful), mutta sillä ei voida ilmaista päälauseen ja relatiivisivulauseen välistä 

vastakkainasettelua (*Jag målar den nu fula bilen men som var tidigare vacker vrt. 

Jag målar nu den fula bilen som var dock tidigare vacker). Lisäksi virkkeen tulee olla 

järjellinen (*Han rev sitt tunna men tjocka hår), ellei tavoitteena ole nimenomaisesti 

humoristinen vaikutelma.75  

Kuten suomen kielen mutta, men ei sovellu käytettäväksi kieltolauseen jälkeen, vaan 

silloin konjunktioksi valitaan utan. Utan on rinnastuskonjunktio, jolla ilmaistaan 

vastakohtaisuutta ja sitä käytetään vain silloin, kun edeltävässä lauseessa tai 

lauseenosassa on kieltosana.76 Kuten men, myös utan vaatii, että lauseiden tai 

lauseenosien välillä on todellinen, olemassa oleva vastakkainasettelu. (*Han är ingen 

lärare men en student vrt. Han är ingen lärare utan en student.)77  

Jos konjunktiota ei edellä kieltosana (esim. inte, ingen) vaan negaatiota ilmaiseva verbi 

kuten sakna (”puuttua”), utan-konjunktiota ei tule käyttää, vaan edellä käsitelty men 

on huolitellumpi valinta. Toisinaan myös och on mahdollinen. Myös vertailussa utan 

                                                 
74 Uotila 1980, 87. 
75 Svenska Akademiens grammatik 1999, 729-730. 
76 Wellander 1970, 364-366. On huomioitava, että konjunktiota utan ei tule sekoittaa prepositioon 

utan (”ilman”). 
77 Wellander 1970, 357-358. 
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on usein mahdoton (*Han är inte så mycket en kollega utan en vän vrt. Han är inte så 

mycket en kollega än/som en vän).  

Harvinaisempia adversatiivisia sidesanoja ruotsin kielessä ovat dock (”kuitenkin, joka 

tapauksessa, sittenkin, siitä huolimatta”)78, emellertid (”kuitenkin, siitä huolimatta”)79, 

däremot/deremot (”sitä vastoin, sen sijaan, päinvastoin, kuitenkin”)80 ja istället (”sen 

sijaan”). Myös medan, joka kuuluu aikaa ilmaiseviin konjunktioihin, voi joissain 

lauseyhteyksissä ilmaista jonkinasteista vastakkaisuutta (Medan jag läste tidningar, 

reparerade han bilen), vaikka sitä käytetään useimmiten merkitsemään 

samanaikaisuutta (Medan jag läste tidningar, reparerades bilen). 81 

Havainnollistan seuraavaksi mahdollisia ruotsintamistapoja jo edellä esimerkkinä 

käytettyyn otteeseen Germaniasta (1,3):  

1. Donau strömmar ned [i Svarta havet] genom sex mynningsarmar; den sjunde 

suges upp av träskmarker. 

2. (...) genom sex mynningsarmar, men den sjunde suges upp av träskmarker.  

3. (...) inte genom sju mynningsarmar, utan den sjunde suges upp av träskmarker. 

4. (...) genom sex mynningsarmar, när den sjunde istället suges upp av träskmarker. 

5. (...) genom sex mynningsarmar, däremot den sjunde suges upp av träskmarker. 

6. (...) genom sex mynningsarmar, medan den sjunde suges upp av träskmarker. 

7. (...) genom sex mynningsarmar, emellertid den sjunde suges upp av träskmarker. 

8. (...) genom sex mynningsarmar, å andra sidan, den sjunde suges upp av 

träskmarker. 

9. (...) genom sex mynningsarmar, i gengäld, den sjunde suges upp av träskmarker. 

3.5.2 Asyndeettisyys ruotsin kielessä 

Latina oli niin Ruotsissa kuin Suomessakin tärkeä sivistyksen kieli aina 1700-luvun 

loppupuolelle saakka. Åbo akademi salli vuonna 1752 väitöskirjojen kirjoittamisen 

ruotsiksi (latinan sijaan)82, mutta Helsingin yliopisto hyväksyi ruotsinkieliset väitökset 

vasta vuonna 1852.83 Latinan on lisäksi huomattu vaikuttaneen sekä suomenruotsiin 

että riikinruotsiin.84 Esimerkiksi non solum – sed etiam on omaksuttu ruotsiin muun 

                                                 
78 Lampén 1998, s.v. ’dock’.  
79 Lampén 1998, s.v. ’emellertid’. 
80 Lampén 1998, s.v. ’däremot’. 
81 Wellander 1970, 356. 
82 Laine & Laine 1997,19. 
83 Karlsson 1998, 33. 
84 Kauko 2018, 166. 
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muassa muodoissa ej allenast – utan ock ja icke blott – men äfven.85 Syynä lienee se, 

että varhaisissa latinankielisten tekstien ruotsinnoksissa oli tapana vielä 1700-

luvullakin seurata latinankielistä lähtötekstiä suorastaan orjallisesti ja kääntää 

latinankielisiä rakenteita suoraan ruotsiin, vaikka käännös ei ollutkaan enää luontevaa 

ruotsia.86 Tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavaa on se, että latinasta mahdollisesti 

lainattiin ruotsiin myös tyylikeinoja, kuten asyndeettisyys ja polysyndeettisyys.87  

Asyndeettisyydestä ruotsin kielessä en valitettavasti löytänyt juurikaan kirjallisuutta, 

eikä sitä erityisemin mainita ruotsalaisissa stilistiikan käsikirjoissakaan. Harvoista 

löytämistäni asyndeettisyyttä käsitelleistä kirjoittajista Wellander nostaa kuitenkin 

esiin varsin kiinnostavan näkemyksen, sillä hänen mukaansa ”ilman konjunktion 

käyttöä vastakkainasettelu saadaan tuoduksi esiin yhtä voimakkaasti tai 

voimakkaammin”.88 Tämä on ristiriidassa suomen kanssa, sillä kuten edellä on 

esimerkein havainnollistettu, ilmipantu adversatiivinen sidesana selvästikin korostaa 

vastakohtaisuutta ja nostaa esiin lauseen osien välisiä kontrastiivisia suhteita 

asyndeettistä ilmaisutapaa paremmin.  

Jos Wellanderin toteamus ei heijastele vain hänen oman aikansa ajatusmaailmaa vaan 

kattaa myös vanhemman ruotsalaisen käännöskirjallisuuden, kuten tässä työssä 

käsiteltävät Germania-ruotsinnokset, se voisi merkitä sitä, että ruotsintajat olisivat 

tehneet näin ollen vähemmän adversatiivisia sidesanalisäyksiä kuin suomentajat. Jos 

taas Wellander tarkoittaa sitä, että asyndeettisyys tekee ”nykyisin” 

vastakkainasettelusta vähintään yhtä voimakasta, voitaisiin olettaa, että uudemmissa 

ruotsinnoksissa sidesanalisäyksiä olisi vähemmän kuin varhaisemmissa 

ruotsinnoksissa. 

  

                                                 
85 Kauko 2018, 170. 
86 Kauko 2018, 175. 
87 Kauko 2018, 171. 
88 Wellander 1970, 358. ”Ofta fås motsättningen fram lika skarpt eller skarpare utan någon 

konjunktion: Man lever inte i sina hem, [men] man lever i klubbarna.” 
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4 Käännöstieteen näkökulma  

4.1 Kääntämisestä yleisesti 

Vaikka käännöstoiminnan arvellaan alkaneen jo lähes 2000 vuotta ennen ajanlaskun 

alkua, käännöstiede on edelleen varsin nuori tieteenala, sillä kääntämistä ryhdyttiin 

tutkimaan systemaattisesti vasta 1950-luvulla.89 Tutkijat ovat esitelleet monia 

kääntämistä käsitteleviä teorioita, mutta esimerkiksi Bassnett mainitsee, ettei 

kääntämiseen ole olemassa yhtä oikeaa, tarkkaan määriteltyä lähestymistapaa. 

Yleisellä tasolla Bassnett ohjeistaa: ”Kääntäjän pitää määritellä ensin lähtökielisen 

systeemin funktio ja löytää sitten kohdekielestä systeemi, joka täyttää tarpeeksi hyvin 

saman funktion.” Bassnett kuitenkin toteaa, että käännettäessä on silti loppujen lopuksi 

mahdotonta saavuttaa täydellistä vastaavuutta kahden eri kieli- ja kulttuurijärjestelmän 

välillä. Kääntäjän tehtävänä on siis valikoida siirrettävissä olevat ”elementit” mutta 

toisaalta ”ajatella uudelleen” ja ”kirjoittaa uudelleen” sellaiset elementit, jotka eivät 

ole suoraan siirrettävissä.90  

Bassnettin mukaan käännöksillä on tapana heijastella sitä voimakkaammin kunkin 

yksittäisen kääntäjän lukutapoja, tulkintoja ja kääntäjien valikoimia käännöskriteerejä, 

mitä suurempi ajallinen ja paikallinen etäisyys lähtö- ja kohdekulttuurien välillä on. 

Siinä missä joku kääntäjä saattaa pyrkiä moderniin ilmaisuun, joku toinen saattaa 

tavoitella täysin tietoisesti vanhahtavalta vaikuttavaa ilmaisutapaa, mikä on 

havaittavissa myös tässä tutkielmassa käsiteltävissä käännöksissä.91 

Germania-teokseen ja siinä esiintyviin adversatiivisiin asyndeettisiin rakenteisiin 

sovellettuna edellä kuvailtu ”systeemit ja funktiot” -lähestymistapa merkitsee 

luonnollisesti sitä, että kääntäjän on ensin tunnistettava tekstistä asyndeton 

adversativum -rakenne (ts. ilmipanematon vastakkainasettelu) ja ymmärtää sen 

merkitys. Kääntäjän on sen jälkeen pohdittava, millä tavoin hän välittää kyseisen 

                                                 
89 Saksa 2004, 20, 159 
90 Bassnett 1995, 19-20. Bassnettin ajatuksia voidaaan havainnollistaa vieraskielisellä sananlaskulla ja 

sen käännöksellä. Englanninkielistä sanontaa Don’t teach your grandmother to suck eggs kääntävän 

on ensin tunnistettava, mitä sanonta merkitsee (”älä yritä neuvoa kokeneempia”) ja sen jälkeen 

pohdittava, löytyisikö sanonnalle suomenkielinen vastine, esimerkiksi ”Ilta on aamua viisaampi”. 

Sanatarkka käännös herättäisi suomenkielisessä lukijassa luultavasti vain hämmennystä ja 

huvittuneisuutta.  
91 Bassnett 1995, 117, 134. 
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vastakkainasettelun kohdekielelle ja käännöksen vastaanottajalle (eli lukijalle) 

luontevalla tavalla.  

Koska lähtötekstin ja kohdetekstiin välillä on Germaniaa käännettäessä pitkä ajallinen 

ja kulttuurinen välimatka, kääntäjä joutuu pohtimaan, kokeeko lukija asyndeettisyyden 

vastakkainasettelua korostavana tehokeinona, vai antaako asyndeettisten rakenteiden 

käyttö käännökselle vanhahtavan sävyn. Kääntäjä voi halutessaan tehostaa 

adversatiivisia rakenteita sidesanoja käyttäen, mutta lukija saattaa ehkä pitää 

syndeettisten liitosten ansiosta helppolukuisemmaksi muodostuvaa käännöstä liian 

modernina. 

Kuten Bassnett edellä toteaa, ja kuten tässä tutkielmassa käsiteltävät Germania-

käännökset osoittavat, lähestymistapoja ja käännösstrategioita on useita ja niistä monet 

voivat olla hyviä ja käyttökelpoisia. Vaarana voi kuitenkin olla, että kääntäjä pitää 

alkuperäistä tekstiä, sen kirjoittajaa tai siinä käytettyä tyylilajia niin arvokkaana tai 

tärkeänä, että hän pyrkii säilyttämään lähtötekstille tai -kielelle ominaisia piirteitä, 

kuten vaikkapa sanajärjestyksiä tai lauserakenteita, käännöksen laadun ja sujuvuuden 

kustannuksella.92  

4.2 Mahdollisia käännösstrategioita 

Annelies Leenknecht havaitsi asyndeettisten rakenteiden englannista hollantiin 

kääntämistä käsitelleessä tutkimuksessaan, että kääntäjä oli useimmiten kääntänyt 

lähtökielen asyndeettisen rakenteen asyndeettisenä myös kohdekieleen. Kuitenkin 

monissa tapauksissa, joissa Leenknecht oli odottanut, että käännöksessä olisi 

asyndeettinen rakenne, kääntäjä oli päätynyt syndeettiseen ratkaisuun – mahdollisesti 

hollannin kielen asettamien kieliopillisten rajoitteiden vuoksi. Tästä huolimatta 

Leenknecht tuli siihen lopputulokseen, että hänen tutkimuksensa kohteena ollut 

kääntäjä oli yrittänyt, niin usein kuin vain mahdollista, seurata lähtötekstiä 

asyndeettisiä rakenteita käyttämällä.93 Leenknechtin tutkimustulosten sovellettavuutta 

tähän työhön rajoittaa kuitenkin se, että hän tutki varsin tuoreen teoksen käännöstä, 

jolloin lähtö- ja kohdetekstien ajallinen välimatka on lyhyt. Lisäksi, koska sekä 

                                                 
92 Nida - Taber 1969, 100-101. 
93 Leenknecht 2015, 44-45. 
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englanti että hollanti kuuluvat germaanisiin kieliin, käännöstyö on ollut oletettavasti 

helpompaa kuin mitä latinasta ruotsiin, saati sitten suomeen kääntäminen. 

Ensimmäinen käännösstrategia, jonka sovelluksia oletan aineistosta löytyvän, 

perustuu kääntämisestä edellä esitettyjen ajatusten ja havaintojen perusteella sille 

oletukselle, että Germanian suomentajat ja ruotsintajat ovat – siinä määrin kuin 

mahdollista – pyrkineet asyndeettiseen ilmaisuun silloin kun Tacitus on sitä itse 

käyttänyt. Arvelen nimittäin kääntäjien arvostaneen lähtötekstiä niin paljon, että he 

ovat pyrkineet säilyttämään Tacituksen tyylin asyndeettisine rakenteineen.94 

Mahdollisesti kääntäjät ovat myös ajatelleet, että vanhahtava sävy sopisi hyvin 

antiikinaikaisen tekstin käännökseen. Lisäksi valtaosa tutkimistani käännöksistä on 

peräisin ajalta, jolloin kääntäminen ei ollut vielä ammatillistunut. On myös 

huomattava, että pedagogisiin tarkoituksiin laadituissa käännöksissä kääntäjät ovat 

kenties halunneet olla mahdollisimman uskollisia lähtötekstille, jotta lukijan olisi 

helppo tunnistaa lähtötekstin ja käännöksen vastaavuudet. 

Toinen mahdollinen strategia on, että kääntäjä voisi jättää jonkin lähtötekstin kohdan, 

jonka kokee ylivoimaisen vaikeaksi, kokonaan pois käännöksestä (semanttinen 

poisjättö).95 Kuitenkin, koska kaikki kääntäjät ovat perehtyneet latinaan kieleen ja 

vaikuttavat suhtautuneen Germanian kääntämiseen kunnianhimoisesti – tosin 

Tacituksen tyyliin liittyvät vaikeudet nöyrästi tunnustaen – en usko kääntäjien tieten 

tahtoen jättäneen käännöksistään pois hankaliksi kokemiaan kohtia, vaan 

ennemminkin sinnikkäästi suomentaneen ne silläkin uhalla, ettei tekstin sanoma 

joissain kohdissa avaudu lukijallekaan, kuten ainakin Pekkanen mainitsee tehneensä.96  

Adversatiivisten asyndeettisten rakenteiden suhteen poisjättö voitaneen kuitenkin 

tulkita myös niin, että kääntäjä ei joko tunnista rakenteen ilmaisemaa 

vastakkainasettelua tai ei pidä sitä tärkeänä. Tällaisessa tilanteessa kääntäjä saattaa 

muokata tekstiä siten, että adversatiivinen rinnastus katoaa. Jos kääntäjä esimerkiksi 

jakaa adversatiivisen rinnastuksen sisältävän virkkeen kahdeksi erilliseksi virkkeeksi, 

                                                 
94 Nida – Taber 1969, 100-101. 
95 Ingo 1990, 294. 
96 Pekkanen (1976, 18) toteaa: ”Paikoitellen olen tarkoituksellisesti jättänyt sanamuodon yhtä 

moniselitteiseksi kuin se on latinalaisessa tekstissä.” 



25 

 

 

on mahdollista, että lukija kokee jälkimmäisen virkkeen täysin uutena informaationa 

eikä jää pohtimaan sen kontrastiivista suhdetta edelliseen virkkeeseen. 

Kolmas, ja aiempien tutkimusteni mukaan jossain määrin käytetty käännösstrategia 

on, että kääntäjä tekee asyndeton adversativum -rakenteeseen eksplikatiivisen eli 

selittävän lisäyksen yksinkertaisimmillaan sijoittamalla siihen jonkun 

kontrastiivisuutta ilmaisevan sidesanan (kuten mutta). Tällainen lisäys voi edesauttaa 

tekstin ymmärrettävyyttä mutta toisaalta se saattaa viedä ainakin jossain määrin pohjaa 

yhdeltä tutkimuskirjallisuudessa todeltulta asyndeettisyyden käytön perusteelta eli jo 

edellä mainitulta lukijan ajattelun aktivoinnilta.  

Neljännessä käännösstrategiassa kääntäjä ei tyydy pelkkään eksplikatiiviseen 

lisäykseen vaan tekee myös lähtötekstin ulkopuolisia lisäyksiä. Germanian tapaisessa 

vierasta kulttuuria ja kaukaista aikaa kuvailevassa tekstissä tällainen lisäys merkitsisi 

tyypillisesti esimerkiksi jotain esinettä tai tapaa selittävää lisäystä joko tekstinsisäisesti 

(usein sulkeissa) tai alaviitteessä, mutta on ainakin periaatteessa mahdollista, että 

kääntäjä vahvistaisi tekemillään lisäyksillä tarkasteltavassa esimerkissä ilmenevää 

vastakkainasettelua. 

Analysoin alaluvussa 6.3 aineistoa siis seuraavien käännösstrategioiden valossa: 

1) Asyndeettisen ilmaisutavan säilyttäminen 

2) Asyndeettisen tekstikohdan poisjättö tai tekstin muotoilu siten, että 

vastakkainasettelu hämärtyy 

3) Adversatiivisen sidesanan lisääminen eli adversatiivisen asyndeettisen rakenteen 

muuttaminen syndeettiseksi 

4) Tekstin muotoilu siten, että vastakkainasettelu korostuu 

Nidan, Taberin ja Leenknechtin havaintojen perusteella oletukseni on siis se, että 

kääntäjät suosivat asyndeettisen ilmaisutavan säilyttämistä, vaikka adversatiivisten 

sidesanojen lisäyksetkin ovat mahdollisia. En kuitenkaan usko, että kääntäjät tekisivät 

käännösstrategioiden 2 ja 4 mukaisia lähtötekstiä ratkaisevassa määrin muuttavia 

käännösratkaisuja. 
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5 Germania-teoksen suomennokset ja ruotsinnokset 

Kieli, myös kirjakieli muuttuu ajan myötä. Näin ollen jokainen käännös oletettavasti 

heijastelee oman aikansa oikeinkirjoitusta ja tyyliä – kenties tarkoituksellisesti 

vanhahtavalla tyylillä laadittuja käännöksiä ja tekstejä lukuun ottamatta. Esittelen sen 

vuoksi seuraavissa alaluvuissa tätä tutkielmaani varten analysoimani suomennokset ja 

ruotsinnokset julkaisuajankohdan mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta 

käännöksestä uusimpaan. Käyn kunkin käännöksen osalta läpi sen kääntäjää koskevia 

taustatietoja, jos tällaisia on ollut saatavilla. Lisäksi siteeraan kääntäjien omia 

käännöstä koskevia kommentteja, mikäli he ovat sellaisia käännöstensä mahdollisiin 

alkusanoihin sisällyttäneet. Esitän myös omia, tosin jokseenkin pintapuolisia ja 

subjektiivisia vaikutelmiani käännöksessä käytetystä kielestä. Alaluvussa 5.3 vertailen 

vielä lyhyesti yhden tekstiotteen suomennoksia ja ruotsinnoksia. 

5.1 Suomennokset 

Suomalaisen kirjallisuuden seura (SKS) julkisti vuonna 1872 palkintokilpailun 

tavoitteenaan saada ”oivallisia suomennoksia” muun muassa antiikin 

kirjailijoiden ”etevistä vieraskielisistä kirjateoksista”, joista annettiin 

kilpailuilmoituksen yhteydessä esimerkkejä.97 Maailmankirjallisuuden 

laajamittaisempi suomentaminen alkoi luultavasti tästä aloitteesta.  

Varhaisten käännösten laatu ei yleisesti ottaen liene ollut kovin korkea, sillä suomi oli 

tuolloin kaunokirjallisuuden kielenä vielä suhteellisen kehittymätön. Lisäksi 

käännöksiä tekivät monesti kieltenopettajat, joiden näkökulmasta käännöksen tehtävä 

oli opettaa kieltä ja kirjallisuutta. Näin ollen käännökset saattoivat olla kankeahkoja.98 

Onkin sanottu, että yleisesti ottaen käännökset, jotka on laadittu ennen Suomen 

itsenäisyyden aikaa, eivät kirjallisuus- ja kulttuurihistoriallisesta merkityksestään 

huolimatta ole enää käyttökelpoisia.99 

Germanian neljästä julkaistusta suomennoksesta ensimmäinen tehtiin jo ennen tätä 

SKS:n järjestämää kilpailua ja nimenomaan opetustarkoituksiin. Loput kolme 

suomennosta on julkaistu 1900-luvulla. Kaikki neljä suomennosta olivat saatavilla tätä 

                                                 
97 Saksa 2004, 112-114. 
98 Saksa 2004, 112-116. 
99 Riikonen 1985, 9. 
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tutkimusta varten painettuina kappaleina: Blomstedtin käännös on Kansalliskirjaston 

ja muut kolme Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmissa.  

5.1.1 Oskar Blomstedt (1865) 

Oskar Blomstedt (1833-1871), joka työskenteli muun muassa latinan kielen lehtorina 

Oulun alkeisopistossa, laati vuonna 1865 Germania-teoksen ensimmäisen julkaistun 

suomennoksen.100 Käännös julkaistiin nimikkeellä C. Cornelius Taciton Germania.101 

Varsinaisen käännöksen lisäksi Blomstedtin kirjanen sisältää myös esipuheen ja 

lyhyen katsauksen Tacituksen elämään ja kirjalliseen tuotantoon.  

Esipuheesta ilmenee, että Blomstedt ryhtyi käännöstyöhön helpottaakseen 

oppilaidensa kääntämistyötä, sillä myös ruotsinkielisten oppilaiden tuli alkeisopiston 

ylimmillä luokilla oppia kääntämään latinasta suomeen. Koska oppilaiden suomen 

kielen taito oli usein heikohko, he pitivät suomeen kääntämistä jo muutenkin vaikeana, 

eivätkä Tacituksen latinankielisen tekstin tyylillinen haastavuus ja hänen 

käsittelemiensä aihepiirien vieraus suinkaan helpottaneet opiskelijoiden tehtävää.102 

Nimimerkkiä ”R.W.” käyttävä henkilö kirjoitti Oulun Wiikko-sanomia -nimiseen 

paikallislehteen arvion Oskar Blomstedtin Germania-käännöksestä.103 ”R.W.” oli 

käännökseen varsin tyytyväinen, sillä hän totesi kirja-arvostelussaan: ”Mitä 

suomennuksen tarkkaan yhtäpitäwäisyyteen alkukielen kanssa tulee, niin 

ensimmäinen wilkaus jo osottaa, että Germania suomentajakseen tapasi miehen, joka 

oli työhönsä kyllin pystywäinen.”  

Arvostelun loppupuolelta kuitenkin ilmenee, ettei Blomstedt ollut kriitikon mielestä 

kuitenkaan täysin onnistunut käännöstyössään: ”Tawataan kumminkin usiampia 

paikkoja, jotka eiwät ole juuri säntilleen sattuneet.” Nimimerkki ”R.W.” sisällyttääkin 

kirja-arvioonsa kymmenkunta yksityiskohtaista korjausehdotusta erinäisiin virheisiin, 

joita kertoo toki voivansa luetella vielä useampiakin. Lopputuloksena kuitenkin on, 

että ”R.W.” suosittelee tuota yhden markan hintaista kirjasta, sillä hän pitää 

                                                 
100 Riikonen 1985, 21. 
101 Julkaisun nimessä esiintyvä genetiivimuoto Taciton on hämmentävä, sillä tacito on latinassa 

nominin tacitus muoto yksikön datiivissa ja ablatiivissa. Italian kielessä nimi Tacitus toki kirjoitetaan 

muodossa ”Tácito”, mutta on vaikea ymmärtää, miksi Blomstedt (tai kustantaja) on valinnut tuollaisen 

taivutusmuodon (vrt. Cornelii Taciti Germania).  
102 Blomstedt 1865, 3-4. 
103 Oulun Wiikko-sanomia 1865. Nimimerkki R.W.:n henkilöllisyyttä en onnistunut selvittämään. 
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sitä ”etewämpänä h:ra J. Alb. Söderholmin 1863 antamaa ruotsalaista 

käännöstä”.104 ”R.W.” toteaa nimittäin Blomstedtin tukeutuneen käännöstyössään 

todennäköisesti juuri tähän samaiseen Söderholmin ruotsinnokseen. Jos tämä pitää 

paikkansa, se muodostaa kiinnostavan linkin tämän ensimmäisen Germania-

suomennoksen ja Germania-ruotsinnosten välille. 

Blomstedtin käännöstä arvioitaessa on muistettava, että hän oli Aleksis Kiven 

aikalaisia – Seitsemän veljestä julkaistiin vuonna 1870. Blomstedtin kieli on siten 

helppo luokitella tämän hetken näkökulmasta katsottuna vanhahtavaksi jo pelkästään 

tekstin oikeinkirjoitusasun perusteella, Blomstedtin käyttämästä sanastosta ja 

virkkeiden sanajärjestyksistä puhumattakaan. Blomstedtin puolustukseksi on 

kuitenkin sanottava, että myös hän itse toteaa esipuheessaan suomen kielen olevan 

vielä ”vakautumattomassa tilassa”.105 

5.1.2 K. J. Hidén (1904) 

Roomalaisen filologian dosentti K. J. Hidén (1867-1925106) perustelee vuonna 1904 

Germania-nimellä julkaistun käännöksensä tarpeellisuutta sillä, että hänen mielestään 

Blomstedtin käännös vuodelta 1865 ei enää vastannut ”nykyajan” vaatimuksia. Hidén 

esimerkiksi toteaa, ettei Blomstedtin laatiman käännöksen kielellinen asu ole enää 

tyydyttävä. Hidénin mukaan lähtötekstiä on paikoitellen myös jo tapana selittää ja 

tulkita toisella tavoin kuin Blomstedtin aikana. Kaiken lisäksi Blomstedtin käännös oli 

tuolloin jo poistunut myynnistä.107 Hidénin kirjanen sisältää varsinaisen käännöksen 

lisäksi lyhyen alkulauseen ja suppean esityksen Tacituksen elämästä ja teoksista. 

Hidénin käännöstä myytiin 1,25 markan hintaan.  

Hidén vakuuttaa alkulauseessaan seuranneensa käännöstyössään alkuperäistä tekstiä 

mahdollisimman tarkasti mutta valittelee Tacituksen tyylin olevan ”omituinen”. Sen 

vuoksi ”usea kohta [on] tullut vähemmän sujuvaksi kuin suotavaa olisi ollut ja monias 

ehkä epäselväksikin”. Hidén kertoo noudattaneensa ”melkein poikkeuksetta” 

yliopettaja, tohtori Hj. Appelqvistin koulupainoksessa Tacitus Germania och Agricola 

med förklaringar108 julkaisemaa ruotsinkielistä käännöstä sekä siinä julkaistuja 

                                                 
104 Ks. Söderholm (1863). 
105 Blomstedt 1865, 4. 
106 Riikonen 1985, 22. 
107 Hidén 1904, iii. 
108 Appelqvistin käännös julkaistiin vuonna 1899. 
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selityksiä muiden apuneuvojen ohella.109 Tämä osoittaa jälleen yhteyden 

suomennosten ja ruotsinnosten välillä ja kertoo jotain tuon ajan 

kääntämiskäytännöistä. Nykyisinhän teokset pyritään kääntämään suoraan niiden 

alkuperäiskielestä ja suomentamiseen välikielen kautta ryhdytään käytännössä vain 

silloin, kun ei kerrassaan ole olemassa kääntäjää, joka osaisi sujuvasti sekä suomea 

että teoksen alkuperäiskieltä, sillä välikielen kautta käännettäessä käännösvirheiden 

riski kasvaa luonnollisesti merkittävästi. 

Hidénin suomennoksen kieli on Blomstedtin käännökseen verrattuna yllättävän 

sujuvaa. Käännöksen ikä ei ilmene niinkään ortografisista seikoista vaan ennemminkin 

paikoitellen vanhahtavasta sanastosta ja ”hartaahkosta”, jossain määrin uskonnollista 

esitystä muistuttavasta yleissävystä. Tämän lisäksi tuo Hidénin itsensäkin mainitsema 

ruotsinkielisen rinnakkaistekstin käyttö lienee ollut monin paikoin syynä suomen 

kielelle vieraisiin sanajärjestyksiin kuten molemmat nämä heimot. 

5.1.3 Edwin Linkomies (1952) 

Edwin Linkomies oli viime vuosisadan puolivälin latinanopiskelijoille tuttu ainakin 

kieliopistaan, sanakirjastaan ja muista laatimistaan oppimateriaaleista. Hänen 

Germania-käännöksensä julkaistiin vuonna 1952. Linkomies perustelee 

johdannossaan uuden suomennoksen tarvetta sillä, että hänen mielestään K. J. Hidénin 

käännös ”nyttemmin on vanhentunut sekä aikoja sitten loppuunmyyty”. Edeltäjistään 

poiketen – ja kenties myös kehittyneemmän painotekniikan ansiosta – Linkomies 

pystyi sisällyttämään käännökseensä johdanto-osion lisäksi myös suppean 

selitysosion, aakkosellisen luettelon paikan-, kansan- ja henkilönnimistä sekä pienen 

kartan ”Germaanian heimoista Tacituksen aikana”.110  

Hidénin tavoin myös Linkomies kommentoi käännöksensä johdanto-osassa 

Tacituksen tyyliä. Linkomiehen mukaan Tacituksen tyyli ”on hyvin suppeaa ja tiivistä, 

mutta samalla retoorisesti huipennettua”. Linkomies kuitenkin toteaa tekstin olleen 

vaikeasti käännettävää ja selkeyden saavuttamisen vaatineen monin 

paikoin ”laventamista”. Aiempien Germania-suomentajien tavoin Linkomies kertoo 

käyttäneensä apunaan edeltävää käännöstä, eli tässä tapauksessa K. J. Hidénin edellä 

                                                 
109 Hidén 1904, iii-iv. 
110 Linkomies 1952, 7-16. 
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käsiteltyä suomennosta,111 joka puolestaan Hidénin itsensä mukaan perustui pitkälti 

Hjalmar Appelqvistin ruotsinnokseen. 

Linkomiehen kirjoitustyylin voisin luonnehtia muistuttavan tyypillistä 1950-luvun 

nuortenkirjallisuutta, jossa asiat oli usein tapana selittää lukijalle 

suorastaan ”liikuttavan perusteellisesti”. Tätä käännöstä lueskellessa voi melkein 

kuulla korvissaan Helsingin vuoden 1952 kesäolympialaisiin liittyvistä filmeistä 

tutuiksi tulleet urheilu- ja uutisselostajien hurmioituneet äänet ja äänenpainot. Kun 

lisäksi huomioidaan, ettei Linkomiehen laatiman selitysosion tyyli juuri poikkea itse 

käännöksessä käytetystä tyylistä, on mahdollista, että Linkomiehen käännöstä on sen 

ilmestymisajankohtana saatettu pitää tyyliltään kerrassaan sujuvana ja ajanmukaisena, 

vaikka hänen tyylinsä saattaa tuoda nykylukijalle näitä 1950-luvun arkistofilmeihin 

liittyviä assosiaatioita. 

5.1.4 Tuomo Pekkanen (1976) 

Julkaistuista Germania-suomennoksista toistaiseksi tuorein on Tuomo Pekkasen 

vuonna 1976 julkaistu käännös, jonka pohjana hän kertoo käyttäneensä E. 

Koestermannin vuonna 1962 julkaisemaa kriittistä editiota. Näin ollen Pekkanen 

vaikuttaa olevan suomentajista ainoa, joka ei ole turvautunut käännöstyössään suoraan 

tai välillisesti varhaisiin ruotsinnoksiin. Kolmesta aikaisemmasta suomennoksesta 

poiketen Pekkasen laitoksessa käännöksen rinnalla kulkee myös latinankielinen teksti, 

jonka sisällyttämistä Pekkanen perustelee olemassa olevien latinankielisten 

tekstijulkaisujen eroavaisuuksilla. Lukijan on siis mahdollista vertailla lähtö- ja 

kohdetekstejä toisiinsa. Pekkanen kertoo tehneensä käyttämäänsä Koestermannin 

lähtötekstiin joitain muutoksia, jotka hän toki asianmukaisesti erittelee johdanto-

osiossa.112 

Pekkanen perustelee uuden käännöksen tarvetta sillä, että Hidénin ja Linkomiehen 

käännökset ovat ”paitsi vanhentuneet myös loppuun myydyt”. Blomstedtin käännöstä 

Pekkanen ei jostain syystä mainitse lainkaan. Suomennoksen ja latinankielisen 

                                                 
111 Linkomies 1952, 15-16. 
112 Pekkanen 1976, 18-19. Pekkanen kertoo esim. palauttaneensa Koestermannin tekstiin joitain 

käsikirjoitusten lukutapoja, täsmentäneensä tiettyjä välimerkkejä ja muuttaneensa eräissä kohdissa 

kappaleiden sisäistä numerointia. 
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lähtötekstin lisäksi Pekkasen teos sisältää muutamia karttoja, runsaasti kuvia, 

perusteellisen asiaselitysosion sekä nimihakemiston lyhyine selityksineen. 

Mitä tulee itse käännökseen, Pekkanen toteaa johdanto-osiossa pyrkineensä 

tuomaan ”jossakin määrin (...) esiin Tacituksen tyylin peruspiirteitä” ja jättäneensä 

joissain kohdissa Tacituksen käyttämät sanamuodot ”yhtä moniselitteisiksi” kuin 

lähtötekstissäkin.113 Näin menetellessään Pekkanen on toiminut samoin kuin Hidén, 

eli myös Pekkanen on ”järjellisemmän” käännösvaihtoehdon puutteessa kunnioittanut 

Tacituksen tekstiä siinä määrin, että on sallinut ”omituisuuksien”, kuten Hidén niitä 

kutsuu, jäädä käännökseen. 

Kun tarkastellaan Pekkasen suomennoksen tyyliä, on toki luonnollista, että tämän yli 

40 vuotta vanhan tekstin tyyli voi vaikuttaa nykylukijasta jossain määrin vanhahtavalta 

ja kömpelöltä. Pekkanen on kuitenkin mielestäni tavoitellut käännöksessään aivan 

tarkoituksellisesti sellaista vanhahtavaa sävyä, joka muistuttaa suuresti Edwin 

Linkomiehen noin neljännesvuosisata aikaisemmin käyttämää tyyliä. Erityisen 

selvästi tyylillinen kontrasti Pekkasen käännöksen ja todellisen 1970-luvulla käytetyn 

kirjakielen välillä tulee ilmi, kun Pekkasen käännöksen tyyliä verrataan Pekkasen 

Selityksiä-osiossa käyttämään tyyliin, joka on oman kokemukseni perusteella 1970-

luvun lopun tekstiksi ”tavallista”. Sitä vastoin Hidénin ja Linkomiehen julkaisuissa ei 

mielestäni ole yhtä jyrkkää tyylillistä eroa itse käännösten ja muiden laitokseen 

sisältyvien tekstiosioiden välillä. 

5.2 Ruotsinnokset 

Ruotsinnoksia jäljittäessäni käytin sekä Helka- että Libris114-tietokantoja. Löysin näin 

yhteensä kymmenen eri teosta, jotka vaikuttivat Germania-teoksen ruotsinnoksilta. 

Näistä kaksi oli suomalaista ja kahdeksan ruotsalaista alkuperää.115 Appelqvistin 

vuonna 1899 julkaistu kirja, joka on ilmeisesti toiminut Oskar Blomqvistin tärkeänä 

lähteenä, osoittautui kuitenkin pelkäksi latinankielistä tekstiä selittäväksi 

kommentaariksi, joten se rajautui automaattisesti tämän tutkimuksen ulkopuolelle.116 

                                                 
113 Pekkanen 1976, 18-19. 
114 Libris on Ruotsin kansalliskirjaston ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tiedot mm. Ruotsin 

yliopistojen kirjastojen kokoelmissa olevista teoksista.  
115 Bring 1836; Söderholm 1863; Sjövall 1869; Bergman 1894; Appelqvist 1899; Lundström 1912; 

Hammarstedt 1916; Persson 1929; Törnqvist 1945; Önnerfors 1960. 
116 On toki mahdollista, että Appelqvistilta on julkaistu myös varsinainen käännös. 
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Näin ollen tässä tutkielmassa suomenruotsalaista käännöshistoriaa edustaa vain 

Söderholmin vuonna 1863 julkaistu käännös. 

Mitä teosten saatavuuteen tulee, ruotsinnoksista viisi oli saatavilla painettuna 

kappaleena joko Helsingin yliopiston kirjaston tai Kansalliskirjaston kautta. Tämän 

lisäksi Lundströmin käännöstä oli mahdollista lukea Libris-tietokannan kautta 

digitaalisena näköiskirjana. Päätin siis sisällyttää tutkimukseeni kaikki nämä kuusi 

kohtuudella saatavilla olevaa ruotsinnosta.  

Tämän työn ulkopuolelle jäävät siten Bringin varhainen Germania-ruotsinnos 

vuodelta 1836117, sekä joissain lähdeviitteissä mainitut Bergmanin ja Törnqvistin 

käännökset, joiden etsiminen ei tuntunut enää perustellulta ruotsinnosten ollessa jo 

muutenkin yliedustettuina suomennoksiin nähden. Bergmanin ja Törnqvistin teosten 

huono saatavuus saattaa lisäksi olla merkki siitä, että ne ovat Bringin ”käännöksen” 

tavoin tutkielmia tai väitöskirjoja, joita ei ole ehkä edes suunnattu laajemmalle 

lukijakunnalle. En olisi kuitenkaan halunnut rajata yhtään ”kunnollista” ruotsinnosta 

tutkimuksen ulkopuolelle, sillä kuten jo suomennosten tarkastelun yhteydessä nähtiin, 

julkaisuvuosi ei välttämättä näytä aina olevan suorassa yhteydessä kääntäjän 

käyttämän kielen tuoreuteen tai vanhahtavuuteen.  

5.2.1 Johan Albert Söderholm (1863) 

Johan Albert Söderholmin vuonna 1863 julkaistu käännös lienee varhaisin 

suomalaisen laatima, yleisesti saatavilla ollut Germania-käännös, joskin käännöksen 

kielenä on ruotsi. Teos alkaa lyhyellä esipuheella, jossa Söderholm kertoo 

hyödyntäneensä käännöstyössään saksalaisia kriittisiä editioita sekä ”kielioppiteosta”. 

Söderholm toteaa laatineensa tämän ruotsinnoksen koululaisten avuksi, sillä 

Tacituksen kieli ja tyyli on koettu niin vaikeaselkoiseksi, etteivät pelkät kommentaarit 

tarjoa nuorille riittävästi apua. Koska Söderholmin mukaan on pelätty, että antiikin 

teosten käännösten antaminen ”innottomien” koululaisten käsiin olisi suorastaan 

vahingollista ja tekisi oppilaat ”vielä laiskemmiksi”, Söderholm ohjeistaa, että 

oppilaiden tulisi tämän käännöksen olemassaolosta huolimatta yrittää ensin laatia 

                                                 
117 E. S. Bringin käännös, tai ainakin Åbo Akademin kirjastosta kaukolainaan saamani nide, sisältää 

ruotsinnokset vain seitsemään ensimmäiseen lukuun. Valtaosan niteen 72 sivusta vievät perusteelliset 

kommentaarit alaviitteineen. Käännös on todennäköisesti osa väitöskirjaa. 
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kommentaarien avulla oma käännöksensä, verrata sitten sitä tähän käännökseen ja 

korjata sen avulla mahdolliset virheensä.118 

Esipuhetta seuraa suppea katsaus Tacituksen elämänvaiheisiin ja teoksiin. Itse 

käännösosiossa on vain ruotsinkielinen teksti. Söderholmin ruotsinnosta seuraa hänen 

laatimansa kommentaari, jossa selitetään tekstissä mainittuja asioita, nimistöä, 

kieliopillisia seikkoja ja lukuisia Tacituksen käyttämiä tyylikeinoja (esimerkiksi 

asyndeton, ellipsi, metafora, metonymia ja zeugma). Kirjasen lopussa on vielä 

kommentaariin liittyvä asiasanahakemisto, joka on jaoteltu kolmeen osaan: erisnimet, 

synonyymit sekä troopit ja kielikuvat (troper och figurer). 

Mitä Söderholmin käyttämään ruotsiin tulee, se on esipuheessa lauserakenteiltaan 

hyvin monimutkaista. Esimerkiksi koko edellä mainittu oppilasta opiskelussa opastava 

14 riviä pitkä kappale on kokonaisuudessaan yhtä ja samaa virkettä. Kiinnostavaa on 

se, että Söderholm puhuu itsestään kolmannessa persoonassa (utgifvare) ja vähättelee 

käännöstään (tolkingsförsök; [har] sökt medverka). Tacituksesta kertovassa osiossa 

Söderholmin ruotsi on kuitenkin huomattavasti sujuvampaa ja helppolukuisempaa. 

Selkeyden vaikutelma on läsnä myös itse käännöksessä, sillä se seurailee lähtötekstiä 

sellaisella tarkkuudella, että opiskelijan on mielestäni helppoa verrata omaa 

käännöstään siihen. 

5.2.2 Hjalmar Sjövall (1869) 

Hjalmar Sjövallin käännös, jonka Lundin yliopisto julkaisi vuonna 1869, on itse 

asiassa hänen väitöskirjansa, jonka pohjana Sjövall kertoo käyttäneensä Carolus 

Halmin Leipzigissa vuonna 1857 julkaistua latinankielistä tekstiä.119 Käännös sisältää 

lyhyet alkupuheen, jossa Sjövall kertoo käännöksensä motiivina olleen 

tuottaa ”äidinkielinen, filologisesti tarkka käännös Tacituksen kuuluisasta ja paljon 

käsitellystä teoksesta Germania” sekä poimia esiin ”huomioita ja oikaisuja”.  

Sjövall on kääntänyt koko teoksen mutta mainitsee, että koska aikataulu [väitös-] 

kirjan laatimiselle oli tiukka, hän ei ehtinyt laatia selityksiä kuin 27 ensimmäisen luvun 

osalta mutta toivoo pystyvänsä saattamaan työnsä päätökseen ”kesän mittaan”120. Itse 

                                                 
118 Söderholm 1863, 1-2. 
119 Sjövall 1868. 
120 Sjövall 1868, ”Förord”. 
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asiassa käännöksen sisältämä kommentaari päättyy jo lukuun 25, ja kommentit ovat 

ilmeisesti Sjövallin kiireistä johtuen sitä lyhyempiä, mitä pidemmälle teoksessa 

edetään. Kommentaaria seuraa vielä lyhyt lista käännökseen jääneistä ”pahimmista 

painovirheistä” (esimerkiksi ooh = och). Sjövall on kirjan lopussa olevan varsinaisen 

kommentaarin lisäksi sijoittanut myös itse käännöstekstin sisään sulkeisiin runsaasti 

tarkennuksia, selityksiä ja vaihtoehtoisia käännöstapoja. 

Sjövallin esipuhe on – kenties juuri ajanpuutteen vuoksi – hyvin lyhyt ja tyyliltään 

selittelevä. Sen perusteella on siis varsin vaikea sanoa mitään Sjövallin omasta 

kirjoitustyylistä. Varsinainen käännös on kohtuullisen helppolukuinen mutta kuitenkin 

enimmäkseen Tacituksen tyylille uskollinen. Toisaalta Sjövallin sulkeisiin sijoittamat 

lisäykset ja Tacituksen tekstin sisältöä jo esipuheessa havaitulla tavalla selittelevästi 

laajentava ilmaisutapa häiritsevät kuitenkin hetkittäin lukukokemusta. 

 

5.2.3 Vilhelm Lundström (1912) 

Vilhelm Lundströmin käännös Tacitus’ Germania – text och tolkning julkaistiin 

vuonna 1912 Göteborgissa. Alaotsikko Tryckt som underlag för offentliga 

förläsningar vid Göteborgs högskola antaa ymmärtää, että – kuten moni muukin 

käännös – myös tämä julkaisu on laadittu opetustarkoituksia varten. Teoksen 

käytettävyyttä parantaa mielestäni merkittävästi se, että se sisältää vierekkäisillä 

sivuilla rinnakkain etenevät latinan- ja ruotsinkieliset tekstit. Tosin Lundström ei ole 

sisällyttänyt teokseensa lainkaan esipuhetta, selityksiä, kommentaareja tai muita 

liitteitä, joista voisi olla lukijalle hyötyä. 

Näiden lisämateriaalien puutteesta huolimatta käännös on mielestäni ansiokas etenkin 

sen sujuvuuden ja selkeyden vuoksi. Käännöksen ikä käy selville lähinnä 

pintapuolisista seikoista kuten monien sanojen vanhahtavista kirjoitusasuista. Muuten 

tämä käännös, vaikka se onkin uskollinen Tacituksen esitystavalle, vaikuttaa 

tyylillisesti yllättävän neutraalilta ja dokumentaariselta verrattuna esimerkiksi 

Sjövallin selittelevään tyyliin tai Hidénin hartaaseen esitystapaan. 
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5.2.4 Nils Edvard Hammarstedt (1916) 

Nils Edvard Hammarstedtin vuonna 1916 julkaistu Germanerna – författad år 98 e. 

Kr. sisältää lyhyen johdantoluvun, itse käännöksen ja kappalekohtaisen 

kommentaarin, jossa Hammarstedt selittää käännöksessä esiintyviä nimiä, sanoja sekä 

käsitteitä ja paikoin myös perustelee käännösratkaisujaan. Teoksen lopussa on lisäksi 

asiasanahakemisto.  

Esipuheessaan Hammarstedt perustelee käännöksensä tarpeellisuutta sillä, että vaikka 

Germania onkin ruotsalaisille nimeltään tuttu teos, sen sisältöä ei juuri tunneta. 

Hammarstedt toivoo myös voivansa antaa jotain uudelle ruotsalaiselle 

kansatieteelliselle tutkimukselle, vaikka hän toteaakin kommentoivansa tekstiä vain 

lyhyesti ja ainoastaan nähdessään sen tarpeelliseksi. Hammarstedtin mukaan 

antropologit ovat yksimielisesti todenneet ruotsalaiset kaikkein puhdasverisimmäksi 

germaaniseksi kansaksi, ja Hammarstedt uskoo, että tästä syystä juuri ruotsalaisilla on 

parhaat edellytykset ymmärtää Tacituksen teosta.121 

Hammarstedtin käännöksessään käyttämä ruotsin kieli on johdantokappaleen tekstiin 

verrattuna selvästi – ja hänen esittämiensä perusteluiden vuoksi luultavasti aivan 

tarkoituksellisesti – vanhahtavaa ja omasta mielestäni vaikealukuista jopa moniin 

vanhempiin Germania-ruotsinnoksiin verrattuna. Hammarstedt onnistuu kuitenkin 

välittämään käännöksessään lukijalle sekä juuri tuon tyylillisen vanhahtavuuden että 

elliptisyyden avulla monia Tacituksen latinankielisen alkutekstin piirteitä. 

Hammarstedtin käännöksen kiinnostavuudesta kertonee jotain myös se, että siitä on 

otettu ainakin kaksi painosta ja se on julkaistu vuonna 2016 myös e-kirjana.122 

5.2.5 Per Persson (1929) 

Per Perssonin käännöskokoelma Tacitus: mindre skrifter julkaistiin vuonna 1929. 

Kirja sisältää lyhyehkön yleisen johdannon ja käännökset Tacituksen teoksiin 

                                                 
121 Hammarstedt 1916, 6-8. ”Liksom vi svenskar enligt antropologernas samstämmiga omdome för 

närvarande utgöra det renblodigaste bland de germanska folken, lika visst är, att vi på grund av såväl 

folklynne som natur- och kulturförhållanden äro de, som äga de bästa förutsättningarna för att 

omedelbart fatta och förstå Tacitus’ framställning av germanerna.” 
122 Hammarstedt teki jotain muutoksia vuoden 1916 käännökseensä, ja päivitetty 2. painos julkaistiin 

vuonna 1921. Tiedossani ei ole, kumpaan näistä painoksista e-kirja perustuu. 
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Dialogus de oratoribus, Agricola ja Germania teoskohtaisine esittelyineen ja 

kommentaareineen.  

Yleisessä johdannossaan Persson kertoo ensin hyvin lyhyesti Tacituksen elämästä ja 

tuotannosta. Näitä aiheita kiinnostavampana Persson vaikuttaa pitävän käsikirjoitusten 

löytöhistoriaa. (Perssonin tähän julkaisuun laatimat käännökset perustuvat G. 

Andresenin editioon.123) Persson kertoo keskittyvänsä kommentaareissaan 

historiallisiin seikkoihin ja asiayhteyksien selvennyksiin ja käsittelevänsä 

tekstikriittisiä ja kieliopillisia kysymyksiä vain lyhyesti tämän teoksen yhteydessä, 

sillä hän kertoo työskentelevänsä jo seuraavan käsikirjoituksen parissa, jossa näitä 

asioita on tarkoitus käsitellä perusteellisemmin. 

Perssonin käännös on tyyliltään merkittävästi helppolukuisempi kuin sitä 13 vuotta 

varhaisempi Hammarstedtin versio. Myöskään esipuheen ja itse käännöksen välillä ei 

vaikuta olevan merkittävää tyylillistä eroa. Vaikka Persson säilyttääkin 

käännöksessään runsaasti Tacituksen elliptisyyttä, hänen jossain määrin 

nykyaikaisemmat sanavalintansa ja virkerakenteensa auttavat lukijaa. Lisäksi Persson 

on lisännyt käännökseensä sulkeissa tarkennuksia124, joiden ansiosta lukijan ei tarvitse 

jatkuvasti etsiä kirjan takaosasta kappalenumeroinnin mukaan jaoteltuja kommentteja. 

Omasta mielestäni Perssonin tekstinsisäiset lisäykset parantavat käännöksen 

ymmärrettävyyttä merkittävästi enemmän kuin Sjövallin lisäämät huomautukset. 

5.2.6 Alf Önnerfors (1960) 

Alf Önnerforsin käännös julkaistiin vuonna 1960, ja se on tuorein löytämäni 

Germania-ruotsinnos. Önnerforsin laitos sisältää pitkähkön, noin kahdenkymmenen 

sivun mittaisen johdanto-osuuden, jossa hän käsittelee Tacituksen elämää ja 

kirjailijanuraa, Rooman suhdetta germaanialueisiin ja Germaniaa teoksena muun 

muassa sitä koskevan tutkimuksen ja Tacituksen käyttämien lähteiden kannalta. 

Önnerfors luonnehtii lisäksi Tacituksen tyyliä ja kertoo lyhyesti myös itse 

käännöksestä. 

                                                 
123 Bibliotheca scriptorum Graecorum e Romanorum Teubreniana. II Historiae, Germania, Agricola, 

Dialogus. Lipsiae 1914. 
124 Esimerkiksi: ”Oklädda ynglingar, för vilka detta är en lek (ett tidsfördriv, en sport), svinga sig 

under hopp (hoppande, dansande)” Persson 1929, 179. 
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Önnerforsin kirjasessa kulkevat rinnakkain Koestermannin editioon perustuva 

latinankielinen lähtöteksti ja ruotsinnos. Tekstiosiota on elävöitetty muutamalla 

mustavalkovalokuvalla. Varsinaista käännösosiota seuraa kommentaari, jossa 

Önnerfors ei esimerkiksi Söderholmista poiketen selitä teosta kieli- ja tyyliopillisesti 

vaan lähinnä historiallisista ja käytännöllisistä näkökulmista käsin. Lisäksi Önnerfors 

vertailee Tacituksen esittämiä ”tietoja” muiden antiikin ajan kirjailijoiden esityksiin, 

pohdiskelee joihinkin kohtiin liittyviä käännösongelmia ja myös perustelee muutamia 

käännösratkaisujaan. 

Teoksen loppuosassa on sanasto, johon on koottu sekä itse Germaniassa että 

johdannossa ja kommentaarissa esiintyviä henkilöiden ja paikkojen nimiä 

selityksineen. Sanastoa seuraa kirjallisuusluettelo, johon Önnerfors on sisällyttänyt 

tiedot käytetystä kriittisestä editiosta, mielestään varteenotettavista kommentaareista, 

muutamista muista Germania-käännöksistä ja muusta käyttämästään tutkimus-

kirjallisuudesta. Aivan kirjan lopussa on karttaliite, joka esittelee, millä alueilla 

germaanien ja heidän naapurikansojensa on oletettu asuneen Germanian 

kirjoitusajankohtana. 

Esipuheen perusteella sanoisin Önnerforsin kirjoittavan sangen helppolukuista ja 

suoraviivaista ruotsia. Itse käännöksessä hän kuitenkin tavoittelee ilmeisen 

tarkoituksellisesti vanhahtavaa tyyliä ja suosii, kuten kaikki varhaisemmatkin 

ruotsintajat, arkaistista presens pluralis125 -muotoa, jota ei esiinny johdannossa 

lainkaan. Presens pluraliksen käytöstä huolimatta Önnerforsin käännös soljuu 

sujuvasti ja helppolukuisesti eteenpäin. 

5.3 Yhteenveto käännöksistä 

Havainnollistaakseni edellä olevissa alaluvuissa käsittelemieni käännösten välisiä 

yhteneväisyyksiä ja eroja esittelen seuraavaksi Germanian virkkeen (10,6) et illud 

quidem etiam hic notum, avium voces volatusque interrogare: proprium gentis 

equorum quoque praesagia ac monitus experiri käännökset.  

                                                 
125 Svenska Akademiens Grammatik -teoksen (Osa 2, §37) mukaan presens pluralis on pääsääntöisesti 

samanmuotoinen kuin verbin infinitiivi. Muotoa käytettiin osoittamaan kongruenssia virkkeen 

subjektin kanssa. (E.g. jag/du/han/hon skriver, vi/ni/de skriva. Huom. Jag är. Vi äro.) Muotoa 

käytetään nykyruotsissa vain jäljitellessä vanhoja tekstejä; mm. tehtäessä lisäyksiä tai muutoksia 

vanhoihin lakiteksteihin, joissa presens pluralis on yleinen. 
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Blomqvist (1865): ”Ja lintuin äänen ja lennon tarkastaminenkin on täällä tuttu 

ennustustapa. Omituista tällä kansalla on sekin, että kysyvät 

hevoistenkin ennustuksia ja varoituksia.” 

Hidén (1904): ”Ja lintujen äänten ynnä lennon tarkastaminen on täällä tuttu 

ennustustapa. Omituista on tälle kansalle, että tiedustelevat hevostenkin 

ennustuksia ja varoituksia.” 

Linkomies (1952): ”Tuo tuttu tapa tarkata lintujen ääntä ja lentoa on täälläkin 

tunnettu. Erikoista germaaneille on tutkia hevostenkin ennustuksia ja 

kehoituksia.” 

Pekkanen (1976): ”Meikäläinen tapa tarkata lintujen ääniä ja lentoa on täälläkin 

tunnettu, mutta germaanien erikoisuutena on tutkia myös hevosten 

antamia ennustuksia ja kehotuksia.” 

Vaikka tarkastelen tässä vain yhtä esimerkkiä, jo näistä käännöksistä on nähtävissä 

paljon tyylillisiä (lintuin/lintujen), oikeinkirjoituksellisia (hevoisten/hevosten) ja 

sanastollisia (omituinen > erikoinen > erikoisuus) eroja. Näissä näytteissä käytetty 

kieli vaikuttaa nykyaikaistuvan sitä enemmän, mitä tuoreemmasta käännöksestä on 

kyse. Pekkasen käännöstä sujuvoittaa sekin, että hän ei ole jakanut tekstiotetta kahteen 

erilliseen virkkeeseen vaan on yhdistänyt ne sidesanalla mutta. Selvää vaihtelevuutta 

on myös verbimuodon experiri käännöksissä: Blomqvistin germaanit kysyvät, Hidénin 

tiedustelevat, kun taas Linkomiehen ja Pekkasen germaaneilla on tapana tutkia. 

Myös ruotsinnosten välillä on vastaavanlaisia eroavaisuuksia: 

Söderholm (1863): Tillochmed det, att rådfråga fåglarnas läten och flygt, är här känd. 

Eget är för detta folk att de också inhemta spådomar och varningar af 

hästarna. 

Sjövall (1869): Äfven det är hos dem kändt, att fråga fåglars läten och flygt, men 

egendomligt för folket är, att de pröfva förutsägelser och varningar 

äfven af hästar (...) 

Lundström (1912): Också den saken är nämligen känd äfven hos dem: att utfråga 

fåglarnas läten och flykt. Något för detta folk egendomligt är at pröfva 

förutsägelser och varningar jämväl af hästar. 

Hammarstedt (1916): Och såsom ett sådant känner man även här till att rådfråga 

fåglars läten och flygt. Särskilt egendomligt för detta folkslag är 

däremot bruket att inhämta förebud och varsel av hästar. 
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Persson (1929): Och det bekanta sättet att spörja fåglarnas läten och flykt är även här 

(hos germanerna) känt; egendomligt för folket är att inhämta 

förutsägelser och maningar även av hästar. 

Önnerfors (1960): Och även i detta land är det bekanta tillvägagångsättet känt att 

rådvara fåglars läten och flykt; men särskilt utmärkande för invånarna 

är att de söka tolka också vad hästar förutsäga och uppenbara. 

Myös ruotsinnoksissa nähdään luonnollisesti eroja oikeinkirjoituksessa (äfven/även, 

flygt/flykt)126, ja näiden suppeiden näytteiden perusteella vanhahtavista kirjoitusasuista 

on luovuttu asteittain: Hammarstedt siirtyi ensimmäisenä muotoon även ja Persson 

muotoon flykt. Näitä kaikkia ruotsinnoksia yhdistävä tekijä on kuitenkin se, että 

virkkeiden predikaattiverbit ovat yleisesti presens pluralis -muodossa riippumatta 

siitä, milloin käännös on julkaistu. 

Toisaalta, kun otetaan huomioon, miten tiheästi ruotsinnoksia on julkaistu, käännökset 

vaikuttavat hyvin itsenäisiltä. Tällä tarkoitan sitä, että niissä käytetyssä sanastossa ja 

rakenteissa ilmenee paljon enemmän vaihtelua kuin suomennoksissa. Esimerkiksi 

etiam hic notum on suomennettu vain kahdella tavalla (täällä tuttu / on täälläkin 

tunnettu. Ruotsintajat puolestaan ovat kukin löytäneet oman tapansa asian 

ilmaisemiseen (är här känd / är hos dem kändt / kändt äfven hos dem / känner man 

även här / är även här (hos germanerna) känt / och även i detta land är det bekanta 

tillvågagångsättet känt). 

  

                                                 
126 Esimerkkeinä ruotsinnoksissa esiintyvistä vanhahtavista ortografisista piirteistä mainittakoon 

kirjoitusasu hv siinä, missä nykyisin on vain v; (hvarken, gifva), f siellä, missä nykyruotsissa v (sjelf), 

e siellä, missä nykyruotsissa ä (derföre, menniska), ylimääräinen sananloppuinen -e (derföre), -ck 

siellä missä nykyisin -ch (ock), -ne -päätteinen monikon määräinen muoto (gudarne) ja sananalkuinen 

qv- (qvinnor). 
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6 Asyndeton adversativum -rakenteiden käännösstrategiat 

Germania-teoksessa 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

Poimin tätä tutkimusta varten Koestermannin127 Germania-editiosta 50 eri kohtaa, 

jotka on omasta mielestäni mahdollista tulkita adversatiivisiksi asyndeettisiksi 

rakenteiksi. Lisäksi näiden kohdalla adversatiivisen sidesanan lisääminen tuntui 

minusta täysin mahdolliselta ja järkevältä käännösstrategialta.  

Kuten aiemmin alaluvussa 3.3 totesin, kontrastiivisuus ei välttämättä ole polaarista. 

Näin ollen jotkut valitsemistani esimerkeistä edustavat asyndeton adversativum  

-rakennetta erittäin vahvasti ja jotkut toiset puolestaan heikommin. ”Vahvoina” 

adversatiivisuuden ilmenemistapoina olen pitänyt esimerkiksi polaarisia tai lähes 

polaarisia vastakohtia kuten feminis – viris ja olim – nunc. ”Keskivahvoihin” kuuluvat 

mielestäni esimerkiksi lievempää vastakohtaisuutta edustavat proelium – bellum, 

principes – comites ja reges – duces. Näissä tapauksissa vastakohtaisuus syntyy 

ennemminkin asiayhteydessä ilmoitetuista seikoista kuin jyrkästä 

vastakohtaisuudesta.  

Myös ”heikkojen” esimerkkien kohdalla adversatiivinen vaikutelma syntyy suurelta 

osin muiden lauseenosien vaikutuksesta, esimerkiksi Mercurium – Herculeum et 

Martem, mutta vastakkainasettelu ei ole kovin voimakasta. Olin lisäksi havainnut 

jälkimmäisen graduseminaarityön yhteydessä, että toisinaan myös kääntäjät olivat 

tunnistaneet näitä omasta mielestäni ”heikkoja” tai ”harmaalla alueella” olevia 

adversatiivisia asyndeettisiä rakenteita ja kääntäneet ne syndeettisesti. Tästä syystä 

olen lisännyt aineistooni joitain esimerkkejä puhtaasti sillä perusteella, että ainakin 

yksi kääntäjistä on käyttänyt niiden yhteydessä adversatiivista sidesanaa.128  

                                                 
127 Koestermannin (1964) editio perustuu seitsemään eri käsikirjoitukseen, joista viisi on ajoitettu 

1400-luvulle. 
128 Tästä hyvä esimerkki on Germanian (43,9) vaikeatulkintainen kohta Ea vis numini, nomen Alcis. 

Kääntäjistä Linkomies tulkitsee tämän kohdan seuraavasti: ”Sellainen näet on heidän jumalvoimansa 

olemus, mutta heitä nimitetään alkeiksi.” Önnerfors puolestaan ymmärtää asian näin: ”Sådant är 

gudamaktens väsen, medan det verkliga namnet är Alci.” Blomqvist ja Hidén ymmärtävät asian 

suoraviivaisemmin. Blomqvist: ”Tämä on sen jumalallisen olennon voima, sen nimi on Alcis.” 

Hidén: ”Sellainen on jumalain olento, niiden nimi on Alkit.” 
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Vaikka en itse aina pitänyt näitä heikkoja tapauksia kovin hyvinä esimerkkeinä 

adversatiivisista rakenteista, tulin siihen tulokseen, että myös tällaisten ”harmaalla 

alueella” olevien esimerkkien tarkastelu voisi olla kiinnostavaa. Lisäksi halusin, että 

aineistoni olisi Germanian suppeudesta huolimatta sen verran laaja, että minun olisi 

mahdollista havaita eroja eri käännöksissä käytettyjen käännösstrategioiden välillä. On 

toki huomioitava, että Tacitus ei pitäytynyt adversatiivisissa rakenteissa puhtaasti 

asyndeettisyydessä vaan hän sijoitti joihinkin virkkeisiin adversatiivisia sidesanoja ja 

muutti ne niin ollen syndeettisiksi, minkä johdosta en voinut sisällyttää niitä 

aineistooni. 

On erittäin todennäköistä, että aineistoni ei kata kaikkia Germaniassa esiintyviä 

asyndeton adversativum -rakenteita. Tärkein syy tähän on se, että keskityin ainoastaan 

niihin vastakkainasetteluihin, jotka esiintyivät latinankielisessä lähtötekstissä joko 

virkkeen sisällä olevien lauseiden tai lausekkeiden tai korkeintaan kahden perättäisen 

lyhyen virkkeen välillä. Toisin sanoen en edes etsinyt laajempien 

virkekokonaisuuksien, tekstikappaleiden tai lukujen välisiä vastakkainasetteluja.  

Aineiston kattavuutta ja laajuutta olisi toki ollut periaattessa mahdollista parantaa. 

Merkittävin syy siihen, miksi tässä käsiteltävä aineisto perustuu pääosin subjektiivisiin 

valintoihini on se, että olisi ollut hankalaa toteuttaa tutkimus, jossa Germanian olisi 

lukenut latinaksi joukko (käännöstieteen) opiskelijoita, jotka olisivat sitten poimineet 

tekstistä asyndeton adversativum -rakenteita ja luokitelleet ne vahvoihin, 

keskivahvoihin ja heikkoihin. 

6.2 Sidesanalisäykset käännösaineistossa 

Mahdollisten sidesanalisäysten enimmäismäärä on 500, sillä käännöksiä oli 

kymmenen, ja jokaisesta on poimittu 50 kohtaa. Jätän huomioimatta sen, että 

muutamassa kohdassa kääntäjä on voinut muuttaa tekstin rakennetta siten, ettei 

sidesanaa ole ollut edes teoriassa mahdollista käyttää. Koska suomennoksia oli neljä, 

niissä sidesanalisäysten yhteenlaskettu enimmäismäärä on 200 ja ruotsinnoksissa 

vastaavasti 300.  

Havainnollistan alla (kuva 2) kääntäjien tekemiä adversatiivisten sidesanojen 

lisäyksiä. 
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Kuva 2: Lisäysten yhteismäärä, molemmat kielet (n=500) 

Kuva 2 osoittaa, että kääntäjät olivat lisänneet adversatiivisia sidesanoja lähes joka 

kolmanteen (30,4 %) tutkittuun rakenteeseen. Pidän tätä osuutta varsin korkeana, sillä 

tutkimuskirjallisuuden perusteella kääntäjien olisi voinut odottaa pysyttelevän näin 

vanhaa tekstiä kääntäessään mahdollisimman uskollisina lähtötekstille, jolloin 

sidesanalisäysten osuus olisi ollut pienempi.  

Suomennoksissa (kuva 3) lisäyksiä oli 62 kappaletta (31,0 %), mikä on hieman yli 

koko aineistoon tehtyjen lisäysten keskimääräisen osuuden (30,4 %). Näin pieni ero 

on kuitenkin merkityksetön. 

 

Kuva 3: Lisäykset käännöskielen mukaan: suomi (n=200) 

Ruotsinnoksissa lisäyksiä (kuva 4) on vastaavasti hieman vähemmän (30,3 %) koko 

aineistoon (30,4 %) verrattuna. Tämä on siinä mielessä kiinnostava havainto, että 

vaikka Wellanderin ruotsalainen kielenopas piti asyndeettisyyttä pikemminkin 

vastakkainasettelua vahvistavana kuin heikentävänä tekijänä, lisäysten suhteellinen 

määrä on suomennoksissa ja ruotsinnoksissa lähes identtinen. Näin ollen ruotsintajat 

eivät vaikuta kartelleen adversatiivisten sidesanalisäysten tekemistä. 

348
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Kuva 4: Lisäyksen kielen mukaan: ruotsi (n=300) 

Tulosten perusteella voidaan laskea, että yksi Germania-suomennos sisältää 

keskimäärin 15,5 lisättyä adversatiivista sidesanaa ja yksi Germania-ruotsinnos 

puolestaan keskimäärin 15,2 lisättyä sidesanaa. Koska suhdeluvut ovat näin lähellä 

toisiaan, tämän aineiston perusteella ei voida osoittaa merkittävää pelkästään 

käännösten kohdekielestä aiheutuvaa eroa. 

Aineistossani oli vahvasti, keskivahvasti ja heikosti adversatiivisia rakenteita. 

Luokittelin analysoimistani 50 rakenteesta 24 vahvoiksi, 17 keskivahvoiksi ja 9 

heikoiksi. Koska käännöksiä oli yhteensä 10, vahvojen rakenteiden käännöksiä oli 

yhteensä 240, keskivahvojen rakenteiden käännöksiä yhteensä 170 ja heikkojen 

rakenteiden käännöksiä yhteensä 90. Kun tarkastellaan, miten löydetyt 152 

adversatiivista sidesanalisäystä jakaantuvat näihin kolmeen luokkaan, saadaan 

seuraava tulos:  

 

Kuva 5: Sidesanalisäykset esimerkin "vahvuuden" mukaan, molemmat kielet (n=500) 

Kuvasta 5 nähdään, että vahvojen rakenteiden ryhmän 240 esimerkkiä sisälsivät 97 

sidesanalisäystä, keskivahvojen rakenteiden ryhmän 170 esimerkkiä 47 lisäystä ja 
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heikkojen esimerkkien ryhmän 90 rakennetta 8 lisäystä. Prosenteiksi muutettuna tämä 

tarkoittaa, että vahvojen rakenteiden ryhmässä adversatiivinen sidesana oli lisätty 40,4 

prosentin todennäköisyydellä, keskivahvojen ryhmässä 27,6 prosentin 

todennäköisyydellä ja heikkojen esimerkkien ryhmässä vain 8,9 prosentin 

todennäköisyydellä.  

Vastakkainasettelun vahvuus näyttää siis korreloivan sidesanalisäysten 

todennäköisyyden kanssa, joten selkeää vastakohtaisuutta osoittava asyndeton 

adversativum -rakenne näyttää siis rohkaisevan kääntäjiä tekemään adversatiivisia 

sidesanalisäyksiä. Vastaavasti vastakkainasettelun vahvuuden heiketessä myös 

adversatiivisten sidesanalisäysten osuus vaikuttaa vähenevän.  

Suomennosten osalta sidesanojen osuudet rakenteen vahvuuden suhteen ovat 

seuraavat: 

 

Kuva 6: Lisätyt sidesanat, suomi (n=200) 

Suomenkielisiä vahvoja esimerkkikohtia on yhteensä 96, sillä vahvoja latinankielisiä 

rakenteita oli 24 ja suomennoksia neljä. Kuten kuvan 6 vasemmanpuoleisesta 

pylväästä nähdään, vahvoista rakenteista 39 (40,6 %) sisälsi lisätyn adversatiivisen 

sidesanan. Keskivahvojen ryhmässä latinankielisiä rakenteita oli 17 (n=68), ja 

lisättyjen sidesanojen osuus (20) oli 29,4 %. Heikkojen ryhmään kuului 9 rakennetta 

(n=36), joten lisäysten osuus oli vain 8,3 %.  

Ruotsin kielen osalta lisätyt adversatiiviset sidesanat jakautuvat rakenteiden 

vahvuuden mukaan luokiteltuina seuraavasti: 
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Kuva 7: Lisätyt sidesanat, ruotsi (n=300) 

Vahvoja ruotsinkielisiä rakenteita oli 144. Näistä 40,2 % sisälsi lisätyn adversatiivisen 

sidesanan. Keskivahvojen ryhmässä (n=102) lisättyjen sidesanojen osuus oli 26,4 % 

ja heikkojen ryhmässä (n=54) 9,3 %. Kun lisättyjen adversatiivisten sidesanojen 

prosentuaalista osuutta näissä kolmessa eri vahvuusryhmässä verrataan suomen ja 

ruotsin välillä, nähdään, että ne ovat kaikissa ryhmissä hyvin lähellä toisiaan: 

Vahvojen ryhmässä suomentajien tekemiä lisäyksiä oli 40,6 % ja ruotsintajien 40,2 %. 

Keskivahvojen ryhmässä suomentajat tekivät hieman enemmän lisäyksiä (29,4 %) 

kuin ruotsintajat (26,4 %). Heikkojen ryhmässä osuudet olivat 8,3 % ja 9,3 %.  

Vertailen seuraavaksi eri kääntäjien tekemien lisäysten määrää. Pidän kunkin 

kääntäjän tekemien adversatiivisten sidesanalisäysten enimmäismääränä lukua 50, 

vaikka parissa kohdassa yksittäiset kääntäjät olivat muuttanut lauserakennetta siten, 

että he olivat onnistununeet lisäämään useamman kuin yhden sidesanan. 

 

Kuva 8: Lisäysten määrä kääntäjittäin129 (n=152) 

                                                 
129 Viittaan kaaviossa kääntäjiin heidän sukunimiensä kahdella ensimmäisellä kirjaimella seuraavasti: 

BL (Blomqvist), HI (Hidén), LI (Linkomies), PE (Pekkanen), SÖ (Söderholm), SJ (Sjövall), LU 

(Lundström), HA (Hammarstedt), PE (Persson) ja ÖN (Önnerfors). 
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Kuva 8 osoittaa, että vaikka sekä suomentajat että ruotsintajat tekivät keskimäärin 15 

sidesanalisäystä, tehtyjen lisäysten määrässä on kuitenkin merkittävää vaihtelua 

kääntäjittäin. Kääntäjistä selvästi keskiarvoa (15,3) enemmän adversatiivisia 

sidesanoja olivat lisänneet Linkomies (24), Hammarstedt (20) ja Önnerfors (19). 

Linkomiehen tekemät lisäykset (24) ovatkin peräti 15,7 prosenttia kaikista tehdyistä 

lisäyksistä (153).  

Vaikka edellä on mainittu, että adversatiivisten sidesanojen lisääminen voi auttaa 

lukijaa, asia ei ole subjektiivisen lukukokemukseni perusteella aivan yksiselitteinen. 

On totta, että olen edellä arvioinut sekä Linkomiehen että Önnerforsin käännökset 

yleisesti ottaen sujuviksi ja helppolukuisiksi. Hammarstedtin käännöstä pidin 

kuitenkin vaikealukuisena lisättyjen sidesanojen suuresta määrästä huolimatta. 

Keskiarvoa vähemmän adversatiivisia sidesanalisäyksiä olivat puolestaan tehneet 

Blomqvist (12), Hidén (11) ja Persson (9). Myöskään lisäysten vähyydellä ei näytä 

olevan välitöntä merkitystä lukukokemukselle, sillä Blomqvistin ja Hidénin 

käännöksissä kiinnitin asyndeettisyyttä enemmän huomiota tyylin vanhahtavuuteen, 

eikä sidesanojen suhteellinen vähyys vaivannut minua Perssoninkaan käännöksessä.  

Entä mitä adversatiivisia sidesanoja kääntäjät sitten ovat lisänneet? Suomennosten 

osalta tulos on seuraava: 

 

Kuva 9: Lisätyt sidesanat, suomi (n=62) 

Selvästi yleisin suomenkielinen lisätty adversatiivinen sidesana oli mutta, joka oli 

lisätty 36 kertaa, mikä on 50 % kaikista suomennoksiin tehdyistä lisäyksistä. Mutta-

sanan suosio ei yllätä, koska se on hyvin yleisesti käytetty adversatiivinen sidesana. 
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Toiseksi yleisin on negaation yhteydessä esiintyvä vaan, jonka osuus kaikista 

suomennoksiin tehdyistä lisäyksistä on 24,2 %. 

Mutta on ollut etenkin Pekkasen suosikki, sillä kaikista hänen tekemistään lisäyksistä 

(15) mutta-sanat muodostavat 66,7 %. Pekkasen sidesanavalikoima on tosin ollut 

varsin suppea, sillä loput 33,3 % lisäyksistä ovat vaan-sanoja. Lähelle Pekkasta mutta-

sanan suhteellisten käyttökertojen perusteella pääsee Linkomies, jonka lisäyksistä 

62,5 % on mutta-sanoja. Suomentajista Linkomies on kuitenkin käyttänyt 

adversatiivisia sidesanoja kaikkein monipuolisimmin, sillä hänen käännöksestään 

löytyvät myös lisätyt sidesanat vaan, sitä vastoin, taas/taasen/kun taas. Blomqvistilla 

mutta-sanan osuus on 50 % (muita sidesanoja vaan ja sitä vastoin) ja Hidénillä mutta-

sanoja on 45 % sidesanojen vaan, sitä vastoin ja taas/taasen ohella.  

Ruotsinkieliset sidesanalisäykset jakaantuvat puolestaan seuraavalla tavalla: 

 

Kuva 10: Lisätyt sidesanat, ruotsi (n=90) 

Men on myös ruotsinnoksissa esiintyvistä adversatiivisista sidesanalisäyksistä selvästi 

yleisin 52,2 prosentin osuudellaan. Eniten men-sanaa on käyttänyt Persson, joka teki 

kaikista kääntäjistä vähiten lisäyksiä. Perssonin yhdeksästä lisäyksestä seitsemän 

(77,8 %) oli men-sanoja ja loput kaksi lisäystä utan-sanoja. Muista kääntäjistä men-

sanan yleisyydessä lähimmäs Perssonia yltää Önnerfors, jonka adversatiivisista 

sidesanalisäyksistä 73,7 % oli men-sanoja. 

Utan, jonka edellä tulee olla vaan-konjunktion tavoin negaatio, edustaa 23,3 prosenttia 

ruotsinnoksiin tehdyistä lisäyksistä. Näin ollen kahden yleisimmin lisätyn 
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adversatiivisen sidesanan (men, utan) osuudet ruotsinnoksissa olivat jokseenkin samat 

kuin suomennoksissa. Tosin ruotsinnoksissa däremot/deremot esiintyy yleisemmin 

(18,9 %) kuin sitä vastaava sidesana (sitä vastoin) suomennoksissa (9,7 %). Muut 

sidesanat olivat ruotsinnoksissa harvinaisia.  

Lopuksi tarkastelen sidesanalisäysten osuutta käännösten julkaisuajankohtien mukaan 

ryhmiteltynä. Jaoin käännökset kolmeen ryhmään puhtaasti sillä perusteella, että ne 

näyttävät asettuvan ajallisesti kolmeen eri rykelmään. Ensimmäiseen ryhmään 

(julkaisuvuodet 1863-1869) kuuluvat Söderholm, Blomstedt ja Sjövall, toiseen 

ryhmään (1904-1929) Hidén, Lundström, Hammarstedt ja Persson ja kolmanteen 

ryhmään (1952-1976) Linkomies, Önnerfors ja Pekkanen. 

  

Kuva 11: Lisätyt sidesanat julkaisuvuosiryhmittäin  

Kuvasta 11 nähdään, että ryhmässä 1 (1800-luvun käännökset) 26,0 % rakenteista sai 

adversatiivisen sidesanalisäyksen, kun taas ryhmässä 2 (1900-luvun alkupuoli) 

sidesanalisäysten osuus oli 27,5 %. Kolmannessa ryhmässä (1900-luvun loppupuoli), 

adversatiivisten sidesanalisäysten osuus oli 38,7 %. Ryhmässä 1 oli siis tehty 

keskimäärin 13 lisäystä käännöstä kohden, ryhmässä 2 lisäyksiä käännöstä kohden oli 

13,8 ja ryhmässä 3 kääntäjät olivat tehneet käännöstä kohden keskimäärin 19,3 

lisäystä. 

Jos toisaalta tarkastellaan lisättyjen adversatiivisten sidesanojen määrää 

kielikohtaisesti julkaisuvuosiryhmittäin, suomennosten osalta tulos on seuraava: 
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Kuva 12: Lisätyt sidesanat suomennoksissa julkaisuvuosiryhmittäin 

Kuva 12 osoittaa, että uudemmissa suomennoksissa adversatiivisia sidesanalisäyksiä 

oli suhteellisesti selvästi enemmän. On kuitenkin huomattava, että koska 

suomennoksia oli ainoastaan neljä, ja koska lisättyjen sidesanojen määrä vaihteli 

huomattavasti suomentajittain, tämän otoksen perusteella ei voida tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä. 

Jos taas tarkastellaan lisättyjen sidesanojen määrää ruotsinnoksissa 

julkaisuvuosiryhmittäin, saadaan seuraava tulos: 

 

Kuva 13: Lisätyt sidesanat ruotsinnoksissa julkaisuvuosiryhmittäin 

Myös ruotsinnoksissa adversatiivisten sidesanalisäysten suhteellinen osuus näyttää 

kasvavan kohti nykyhetkeä siirryttäessä. Kuitenkin myös ruotsinnosten osalta tuloksen 

luotettavuutta heikentää käännösten vähäinen määrä ja yksittäisen kääntäjän tekemien 

lisäysten määrän suuri vaikutus yhden julkaisuvuosiryhmän tulokseen.  
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6.3 Esimerkkejä käännösstrategioista  

Esittelen seuraavassa lyhyesti muutamien aineistosta poimimieni käännösesimerkkien 

avulla, miten kääntäjät ovat käyttäneet eri käännösstrategioita, ja mitä vaikutuksia 

joillain ratkaisuilla on ollut omaan lukukokemukseeni. Latinankieliset tekstit on 

poimittu käyttämästäni Germania-editiosta, ja käännökset edellä esitellyistä 

suomennoksista ja ruotsinnoksista. Olen rajannut tekstinäytteet tarkoituksella 

mahdollisimman lyhyiksi. 

6.3.1 Asyndeettisen ilmaisutavan säilyttäminen 

Tässä käsiteltävät kolme esimerkkiä (5,1; 7,1, 11,1) muistuttavat rakenteellisesti 

toisiaan, sillä Tacitus kertoo näissä lukijalle ensin yhden tiedon ja lisää sen perään 

toisen, samaan aihepiiriin liittyvän tiedon. Ensimmäisessä esimerkissä Tacitus 

kuvailee Germanian maaperää ja sen soveltuvuutta maatalouteen. Vastakkain ovat 

erityyppiset hyötykasvit: viljakasvit ja hedelmäpuut. 

5,1 satis ferax, frugiferarum arborum impatiens 

Blomstedt:  kyllin viljava, hedelmäpuille sopimaton  

Hidén:  viljaa kasvava, hedelmäpuille sopimaton 

Söderholm:  temligen bördigt, för fruktträd ogynnsamt  

Sjövall:  bördigt på säd, otjenligt för fruktbärande träd 

Näissä neljässä käännösnäytteessä kääntäjät ovat säilyttäneet asyndeettisen 

ilmaisutavan ja välittävät lukijalle Tacituksen niukan ja elliptisen tyylin. Blomstedt ja 

Hidén ovat onnistuneet ilmaisemaan asian jopa vielä Tacitustakin niukkasanaisemmin. 

On mielenkiintoista, että tämän tekstikohdan käännöksissä asyndeettisen ilmaisutavan 

säilyttämiseen ovat päätyneet sekä kaksi varhaisinta tässä tutkimuksessa käsiteltyä 

suomentajaa että kaksi varhaisinta esiteltyä ruotsintajaa. Kaikissa muissa tämän 

esimerkin suomennoksissa ja ruotsinnoksissa kääntäjät ovat käyttäneet sidesanaa 

(mutta tai men). 
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Seuraavassa esimerkissä Tacitus kertoo, miten germaanit valitsevat kuninkaansa ja 

päällikkönsä.  

7,1 reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt. 

Blomstedt:  Kuninkaansa valitsevat he aateliston, sotapäällikkönsä sankarien 

joukosta. 

Linkomies:  Kuninkaansa he valitsevat jalosukuisuuden, päällikkönsä sotaisen 

kunnon perusteella 

Sjövall:  Konungar välja de efter börd, härförare efter duglighet 

Önnerfors:  Sina kungar välja de med tanke på den utvaldes höga hörd, sina 

härförare med hänsyn till deras tapperhet. 

Vaikka käännösesimerkeistä on nähtävissä, että jotkut kääntäjät ilmaisevat asian 

tiiviisti ja toiset monisanaisemmin, kukaan kääntäjistä ei ole lisännyt tähän kohtaan 

adversatiivista sidesanaa eikä edes divisiivistä ja-sanaa.  

Kolmannessa esimerkissä vastakkain ovat tärkeät ja vähemmän tärkeät asiat sekä niitä 

koskeva päätöksenteko.  

11,1 De minoribus rebus principes consultant: de maioribus omnes 

Hidén:  Vähemmänarvoisista asioista neuvottelevat ylimykset, tärkeämmistä 

kaikki 

Linkomies: Vähemmänarvoisista asioista neuvottelevat ja päättävät ylimykset, 

mutta tärkeämmistä asioista kaikki 

Lundström:  Öfver ärenden af mindre vikt besluta stormännen, öfver de viktigare 

hela menigheten  
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Persson:  Om mindre viktiga ärenden besluta hövdingarna; om viktigare alla 

(hela folket)130  

Tämän esimerkin kääntäjistä yhdeksän oli säilyttänyt alkuperäisen asyndeettisen 

rakenteen, ja ainoastaan Linkomies oli tehnyt sidesanalisäyksen (mutta). Linkomiehen 

ratkaisu antaa kuitenkin mielestäni ansaittua painoarvoa tärkeitä asioita koskevalle 

kollektiiviselle päätöksenteolle siinä missä tässä esitetyt asyndeettiset käännökset 

tuntuvat nostavan esiin vain ylimysten roolin. 

6.3.2 Tekstin muotoilu siten, että vastakkainasettelu hämärtyy 

Seuraavassa otteessa Tacitus kuvailee germaanien elämää rauhan aikana. 

Sotakuntoiset miehet eivät tee mitään, kun taas naiset, vanhat ja sairaat hoitavat kaikki 

työt.  

15,1 fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus et penatium 

et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia 

Hidén:  Urhoollisimmat ja sotaisimmat eivät toimita mitään. [H]uolenpito 

kodista ja taloudesta ynnä pelloista on jätetty naisille (...) 

Linkomies:  Juuri urhoollisimmat ja sotaisimmat ovat aivan toimettomina, sillä 

huolenpito talosta, kodista ja viljelyksistä jätetään naisille (...) 

Hidén on jakanut tekstiotteen kahteen eri virkkeeseen, jolloin lukija ei ehkä enää 

kiinnitä huomiota vastakkainasetteluun. Linkomies puolestaan kääntää lauseen 

lisäämällä rinnastuskonjunktion sillä, jolla on perusteleva merkitys. Lukija voi siis 

saada käsityksen, ettei urheille miehille riitä tekemistä, kun naiset ja muu kotiväki ovat 

saaneet työt vastuulleen.  

Asiaan syntyy aivan toinen näkökulma, kun verrataan Hidénin ja Linkomiehen 

käännöksiä Hammarstedtin syndeettiseen versioon. Hän on korvannut lähtötekstin 

                                                 

130 Persson on tehnyt hieman erikoisen tekstinsisäisen selittävän lisäyksen hela folket selventämään 

sanaa alla. Tämän voisi selittää siten, että Persson on halunnut kääntää mahdollisimman sanatarkasti, 

mutta on pitänyt sanan omnes suoraa käännöstä alla kenties liian monitulkintaisena ja siten tarkennusta 

(hela folket) vaativana. 
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passiivimuodon aktiivimuodolla ja lisännyt sidesanan utan, joten lukija huomaa, että 

miehet eivät tee mitään vaan ovat (itse) jättäneet kodin työt muiden harteille: 

Hammarstedt: Just de kraftigaste och stridbaraste hava intet arbete för sig utan 

överlämna omsorgen om gård och bo och åkrar åt kvinnor (...) 

Seuraavasssa esimerkissä Tacitus ei mitenkään korosta vastakkainasettelua orjan 

fyysisen rankaisemisen ja tappamisen välillä. Lähtötekstille uskollinen asyndeettisyys 

tuntuu siis jollain tavoin vähättelevän tappamista. Vastakkainasetteluja on tässä itse 

asiassa kaksi: orjan kohtelun (fyysinen rankaiseminen – tappaminen) lisäksi myös 

näiden tapahtumien esiintymistiheys (rarum – solent). 

25,3 Verberare servum ac vinculis et opere coercere rarum: occidere solent (...) 

Hidén:  Harvoin kukaan ruoskii orjaa tai rankaisee häntä kahleilla ja pakkotyöllä; 

monesti he tappavat orjan (...) 

Pekkanen:  Vain harvoin orjaa ruoskitaan tai pannaan kahleisiin tai pakkotyöhön. 

Tavallisesti he hänet tappavat (...) 

6.3.3 Adversatiivisen sidesanan lisääminen 

Adversatiivisia sidesanoja lisätessään kääntäjä ottaa esitettyyn asiaan jollain tavoin 

kantaa, sillä kuten edellä alaluvuissa 3.4.1 ja 3.5.1 on osoitettu, sidesanan vaihtaminen 

johtaa vivahde-eroihin. Näin ollen edellisem alaluvun lopussa annetun esimerkin 

(25,3) käännöksiä voidaan tarkastella myös kääntäjien tekemien sidesanavalintojen 

kautta.  

Blomstedt:  Harvoin kukaan ruoskii orjaa ja rankaisee häntä kahleilla sekä 

pakkotyöllä; mutta usein kyllä tappavat he (...) 

Söderholm:  Att gissla slafvar och bestraffa dem med bojor och tvångsarbete, är 

någonting sällspordt, men väl pläga de döda dem (...) 

Blomstedtin ja Söderholmin käännöksistä nähdään, että sidesanan mutta lisääminen ei 

mahdollisesti ole paras valinta. Virkkeen alku on sisällöltään myönteinen (orjia 

ruoskitaan harvoin), mutta mutta-sanan jälkeen tuleekin yllättävä tieto (orjia on usein 

tapana tappaa). 
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Nämä kaksi esimerkkiä ovat kuitenkin peräisin vuosilta 1863 ja 1865, joten 

mahdollisesti sanojen mutta ja men käyttö tällä tavoin on ollut tuolloin normaalia. 

Tämä on joka tapauksessa yksi niistä kohdista, joissa harvinaisemmat adversatiiviset 

sidesanat sitä vastoin ja däremot puoltavat paikkaansa: 

Linkomies:  Harvoin kukaan ruoskii orjaansa tai panee hänet kahleisiin tai 

pakkotyöhön. Usein sitä vastoin tapahtuu, että he tappavat orjansa (...) 

Lundström:  Att piska en träl eller straffa honom med bojor och tvångsarbete 

förekommer sällan; att döda en träl förekommer däremot ofta nog (...) 

6.3.4 Tekstin muotoilu siten, että vastakkainasettelu korostuu 

Mainitsin edellä, että joissain tapauksissa kääntäjät ovat muokanneet tekstiä siten, että 

adversatiivisia sidesanoja on saatu mukaan enemmän kuin yksi. Seuraavassa 

esimerkissä vastakkainasetteluja ovat ajanilmaisut olim – nunc ja kansojen nimet 

(kheruskit – khatit). Linkomies on kääntäjistä ainoana nostanut esiin nämä molemmat, 

kun taas vertailun vuoksi mukaan poimimani Pekkanen tyytyy yhteen lisäykseen: 

36,2 Ita qui olim boni aequique Cherusci, nunc inertes ac stulti vocantur; Chattis 

victoribus fortuna in sapitentiam cessit. 

Linkomies:  Niinpä kheruskeja ennen aikaan mainittiin hyviksi ja oikeamielisiksi, 

mutta nyt saamattomiksi ja typeriksi. Voittoisille khateille taas on heidän 

onnensa luettu viisaudeksi. 

Pekkanen:  Niin kheruskejakin ennen aikaan sanottiin hyviksi ja rehellisiksi, mutta 

nykyään heitä sanotaan veltoiksi ja typeriksi. Heidät voittaneiden 

khattien sotaonni on selitetty viisaudeksi. 

Linkomies on korostanut vastakkainasetteluja Pekkaseen verrattuna myös seuraavan, 

eri kansojen hiustyylejä käsittelevän tekstiotteen käännöksissä: 

38,3 In aliis gentibus seu cognatione aliqua Sueborum seu, quod saepe accidit, 

imitatione, rarum et intra iuventae spatium, apud Suebos usque ad canitiem 

Linkomies:  Muitten heimojen keskuudessa tämä tapa esiintyy joko sen johdosta, 

että nämä jollakin tapaa ovat sveebeille sukua, tahi monissa tapauksissa 
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todettavan jäljittelyhalun vaikutuksesta, mutta silloinkin sitä tavataan 

harvoin ja vain nuoruusvuosien rajoissa. Sveebeillä tapa sitä vastoin 

jatkuu vanhuuden ikään asti. 

Pekkanen:  Toisilla heimoilla, jotka ovat jotakin sukua sveebeille tai, kuten usein 

käy, jäljittelevät heitä, tämä hiusmuoti esiintyy harvoin ja vain nuorison 

keskuudessa; sveebeillä tapa jatkuu vanhuuden päiviin asti. 

Söderholm:  Hos andra folkslag iakttages samma bruk, dock sällan och blott under 

ynglingsåldern, antingen till följe af någon förvandtskap med Sveverna, 

eller, hvilket ofta är fallet, af efterhärmnin; Sveverna deremot pläga 

ända till ålderdomen (alaviite: ända tills håret blir grått) 

Persson:  Hos andra folk förekommer detta, på grund av vare sig något slags 

släktskap med sveberna eller en ofta sig yppande härmningslust, men 

sällan och inom mannaålderns gräns, hos sveberna ända till 

gråhårsåldern. 

Sekä Linkomies että Pekkanen onnistuvat suomentamaan tekstiotteen mielestäni 

onnistuneesti. Linkomiehen sinällään hyvin monisanaisen käännöksen luettavuutta ja 

ymmärrettävyyttä parantaa onnistuneiden sidesanavalintojen ja -lisäysten ohella 

merkittävästi myös se, että teksti on jaettu kahteen erilliseen virkkeeseen.  

Myös ruotsinnosnäytteistä nähdään, että Söderholmin käännös on kahden 

sidesanalisäyksen (dock, deremot) ansiosta vanhahtavasta kieliasustaan huolimatta 

helppolukuinen ja tuo esiin sveebien ja muiden kansojen välisen eron, kun taas 

Perssonin tuoreemmassa käännöksessä yksi lisätty sidesana (men) ei aivan riitä 

korostamaan sitä, että sveebeillä tapa jatkuu hamaan vanhuuteen. 
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7 Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt selvittämään, mitä käännösstrategioita Germanian 

suomentajat ja ruotsintajat ovat käyttäneet. Tutkimuskirjallisuuden perusteella olin 

arvellut, että kääntäjät suosisivat Germanian iän ja maineen vuoksi asyndeettisen 

ilmaisutavan säilyttämistä sen sijaan, että he tekisivät ainakaan suuremmissa määrin 

adversatiivisia sidesanalisäyksiä.  

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että kääntäjät ovat pääsääntöisesti säilyttäneet 

lähtötekstin asyndeettiset adversatiiviset rakenteet, vaikka sidesanalisäysten määrä 

vaihtelikin suuresti kääntäjittäin. Harvinaisempaa sen sijaan oli se, että kääntäjä olisi 

joko häivyttänyt tai vaihtoehtoisesti korostanut tekstistä ilmenevää 

vastakkainasettelua. Aineiston perusteella näyttää siltä, että kääntäjä tekee 

adversatiivisen sidesanalisäyksen todennäköisimmin silloin, kun lähtötekstissä 

ilmenee selkeä vastakkainasettelu. Sidesanalisäyksen todennäköisyys heikkenee 

vastaavasti voimakkaasti silloin, kun lähtötekstissä oleva vastakkainasettelu muuttuu 

tulkinnanvaraisemmaksi. 

Kääntäjien lisäämien adversatiivisten sidesanojen osuus oli keskimäärin varsin 

maltillinen, joskin olettamaani suurempi. Subjektiivisten lukukokemusteni perusteella 

lisättyjen sidesanojen suuri määrä ei kuitenkaan aina parantanut tekstin luettavuutta, 

koska tekstin sujuvuuteen ja helppolukuisuuteen vaikuttavat myös monet muut seikat. 

Suomennosten ja ruotsinnosten välillä ei ollut merkittäviä eroja lisättyjen 

adversatiivisten sidesanojen suhteellisissa määrissä. Lisäksi lisätyt sidesanat olivat 

pääosin suomen ja ruotsin kielten yleisimpiä adversatiivisia sidesanoja. Käännösten 

julkaisuajankohdan mukaisen ryhmittelyn perusteella näyttää kuitenkin varovaisesti 

arvioiden siltä, että adversatiivisten sidesanojen lisääminen olisi jossain määrin 

yleisempää 1950-luvun jälkeen julkaistuissa käännöksissä, mutta tutkittujen 

käännösten vähäisen määrän takia kyse voi olla myös vain sattumasta. 

Tulevaisuudessa tutkimusta olisi mahdollista laajentaa myös muunkielisiin 

käännöksiin, ainakin saksannoksiin ja englanninnoksiin. Lisäksi käänteinen 

lähestymistapa eli Germaniassa esiintyvien syndeettisten adversatiivisten rakenteiden 

käännösten tarkastelu voisi täydentää mielenkiintoisella tavalla tämän tutkimuksen 

tuloksia. 
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