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KUKA ”HÄN” LOPULTA OLIKAAN?
NÄKÖKULMA JA HENKILÖIHIN
VIITTAAMINEN ENGLANNISTA
SUOMENNETUSSA VAPAASSA
EPÄSUORASSA ESITYKSESSÄ
Anne Rivinoja
Joensuun yliopisto

Free indirect discourse is a typical mode of narration in both English and
Finnish literary texts. In free indirect discourse, the reader is allowed inside
the head of one of the fictional characters and s/he is offered a chance to see
the events in the fictional world through the eyes of someone participating
in them. When free indirect discourse is translated from English into Finnish, one possible source of translation problems is the abundant use of the
third-person pronouns he and she. Finnish only has one singular third-person pronoun (hän) which is used for men and women alike. As a result, all
the English pronouns cannot be translated with hän or references to characters
will be blurred. The Finnish translator can, of course, use more explicit forms
of reference such as proper names and proforms like mies (’the man’) or
hänen vaimonsa (’his wife’). However, when translating pronouns with more
explicit items, the translator has to take into account the original point of
view structure of the text.
Keywords: free indirect discourse, point of view, literary translation
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1 JOHDANTO
Kaunokirjallisessa tekstissä näkökulmalla on keskeinen rooli. On
hyvin tavallista, että tekstin kirjoittaja tarjoaa osan kertomuksen
tapahtumista lukijalle siten, kuin joku niihin osallistuva kuvitteellinen henkilö ne kokee ja näkee. Tällöin lukijalle avautuu mahdollisuus nähdä tarinan tapahtumat ja henkilöt ikään kuin tarinan sisältä käsin, tuon yhden kuvitteellisen henkilön silmin. Kuvitteellinen henkilö, jonka näkökulmasta lukija tarinaa seuraa, tuntuu muita tarinan henkilöitä läheisemmältä, ja lukijan on helpompi samaistua häneen. Voidaan siis kiistatta väittää, että tietty näkökulma tuo
oman pienen lisänsä kaunokirjallisen tekstin lukukokemukseen.
Kun kertovaa tekstiä käännetään toiselle kielelle, on aiemmin
sanotun valossa hyvin tärkeää, että alkuperäinen näkökulmarakenne
säilyy muuttumattomana. Kaunokirjallisuudelle on tavallista, että
kerronnasta välittyy arvoja ja asenteita, jotka edustavat jonkun tarinassa esiintyvän henkilön arvomaailmaa. Siihen, miten osoitetaan, että näkökulma kuuluukin tietylle kuvitteelliselle henkilölle,
on olemassa lukemattomia eri keinoja. Tärkeintä on kuitenkin, että
lukija havaitsee, milloin siirrytään kertojan usein objektiivisesta
kerronnasta fiktiivisen henkilön näkökulmaa heijastavaan kerrontaan. Luonnollisesti siirtymät tulisi säilyttää tekstiä käännettäessä,
mikä saattaa kuitenkin aiheuttaa ongelmia, koska kaikki näkökulmaa osoittavat keinot eivät löydy samankaltaisina kaikista kielistä.
Tämän vuoksi on mahdollista, että toteamus, joka lähdetekstin
kerronnassa oli vain yhden tarinan henkilön harhaluulo, onkin käännöksessä muuttunut kertojan objektiiviseksi toteamukseksi eli
totuudeksi kertomuksen maailmassa.
Yksi niistä monista tavoista, joilla tietyn kuvitteellisen henkilön näkökulmaa voidaan tuoda esille, on kerrontamuoto nimeltä
vapaa epäsuora esitys, joka suomeksi tunnetaan myös nimillä
eläytymisesitys ja kertojan ja henkilön diskurssi (Tammi 1992:
33–34). Tämä kerrontamuoto välittää fiktiivisen henkilön ajatukset lukijalle lähes sanatarkasti, mutta kertoja toimii kuitenkin vä-
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littäjänä kuvitteellisen henkilön ja lukijan välillä. Vapaassa epäsuorassa diskurssissa ovat siis yhtä aikaa läsnä sekä kuvitteellinen
henkilö että tarinan kertoja, ja usein sanotaankin, että vapaa epäsuora kerronta on eräänlainen puolimatkan krouvi monologin ja
epäsuoran kerronnan välimaastossa.
Käännettäessä vapaata epäsuoraa esitystä englannista suomeen
käännösongelmia voi aiheuttaa kolmannen persoonan pronominien
he ja she runsas käyttö. Englanninkielisessä diskurssissa siihen
kuvitteelliseen henkilöön, jonka ajatuksia katkelma välittää, viitataan vain kolmannen persoonan pronominilla. Tämän henkilön ajatuksissa vilahtelevat usein myös muut tarinassa esiintyvät henkilöt, ja heihinkin viitataan yleensä vain persoonapronominilla, erityisesti jos ajattelija ja ajateltava ovat eri sukupuolta (he ja she).
Käännösongelmia aiheuttaa se, että suomessa on vain yksi yksikön
kolmannen persoonan persoonapronomini, hän, joka on sukupuolineutraali. Kaikkia he ja she -pronomineja ei siis voida suomentaa sanalla hän, sillä se hämärtäisi henkilöviittaukset. Kääntäjä voi kuitenkin suomentaa osan pronomineista eksplisiittisemmillä
ilmauksilla, kuten nainen tai hänen poikansa, mutta tällöin on alkuperäinen näkökulmarakenne otettava huomioon, kuten tulen
myöhemmin tässä artikkelissa esimerkkien avulla osoittamaan.
Tämä artikkeli perustuu pääosin pro gradu -tutkielmassa
tekemiini havaintoihin, jotka antoivat sysäyksen väitöskirjan aloittamiseen. Aluksi esittelen tarkemmin tarkastelun kohteena olevaa
kerrontamuotoa alun perin suomeksi kirjoitetun vapaan epäsuoran
kerronnan avulla. Suomenkielisellä katkelmalla osoitan samalla sen,
että vapaa epäsuora esitys on mahdollinen kerrontamuoto myös suomalaisessa kaunokirjallisuudessa, jolloin voidaan olettaa, että sitä
pystytään myös luontevasti suomeen kääntämään. Tämän jälkeen
otan esimerkin englanninkielisestä vapaasta epäsuorasta diskurssista, joka osoittaa, että näiden kahden kielen välillä ei tämän
kerrontamuodon kohdalla ole merkittäviä eroja. Lopuksi osoitan
neljän opiskelijasuomennoksen avulla, että näkökulma voi joko
muuttua tai säilyä alkuperäisen kaltaisena vapaan epäsuoran esi-
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tyksen käännöksessä sen mukaan, kuinka kolmannen persoonan
pronominit käännetään.

2 SUOMENKIELINEN
VAPAA EPÄSUORA ESITYS
Vapaan epäsuoran diskurssin erityispiirteitä on helpointa tarkastella esimerkin avulla. Seuraava suomenkielinen esimerkki on Eeva
Joenpellon teoksesta Sataa suolaista vettä vuodelta 1978. Vapaassa epäsuorassa muodossa oleva kerronta on lihavoitu.
(1) Salme lähti takaisin kuistille. Viimeksi kuluneet kuukaudet eivät olleet olleet hääppöisiä. Inkeristä ei ollut ollut juuri mihinkään. Hän sille oli saanut viimein piian toimittaa, hän oli taas
kerran saanut pinota vaippoja pöydälle ja yrittää lohduttaa,
rohkaista. Mitä sanoja siihen olisi löytynyt, niitä ei kerta kaikkiaan ollut. Ja yritti mitä tahansa, kyyneleitä niistä aina oli
seurannut. Inkerin silmissä ne olivat kerrassaan kamalia. Pitikö ihmisestä noin latva taittaa. Niin, tietysti se katkesi rajusti, kun Inkeri niin kauan oli pitänyt pintansa. (Joenpelto 1978:
82.)

Henkilöä, jonka silmin tapahtumat vapaassa epäsuorassa kerronnassa nähdään, kutsutaan usein kokevaksi subjektiksi. Tässä
katkelmassa kokeva subjekti on Salme, joka identifioidaan esimerkin ensimmäisessä lauseessa. Kaikki viittaukset Salmeen on vapaassa epäsuorassa kerronnassa tarkastelun helpottamiseksi alleviivattu. Kuten katkelmasta on havaittavissa, kokevaan subjektiin
viitataan useimmiten vain kolmannen persoonan pronominilla hän.
Se, ettei kokevasta subjektista käytetä edes erisnimeä, heijastelee
mahdollisesti kirjoittajan pyrkimystä tuoda kuvitteellinen henkilö
jollakin tavalla ”lähemmäs” lukijaa. Salme ajattelee katkelmassa
tytärtään Inkeriä, ja viittaukset Inkeriin on vastaavasti kursivoitu.
Inkeriin viitataan joko erisnimellä tai pronominilla se, jonka käyttö henkilöstä on tavallista puhekielessä. Saukkonen (1967: 290–
291) toteaa, että suomenkielisessä vapaassa epäsuorassa diskurssissa
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se-pronominia voidaan käyttää nimenomaan ajattelun kohteena
olevasta henkilöstä, jolloin molempiin henkilöihin voidaan viitata
pelkillä pronomineilla ilman, että siitä aiheutuu epäselvyyksiä.
Joenpellon tekstikatkelmasta lukijalle tulee tunne, että kerronta
on hyvin lähellä monologia. Kuitenkin, vaikka Salme on selkeästi
se, joka ajattelee, ajatukset välittää lukijalle kertoja. Aiemmin
mainittiinkin jo, että vapaassa epäsuorassa esityksessä ovat läsnä
sekä kuvitteellinen henkilö että kertoja. Kertojan läsnäolo osoittaa
kerronnan epäsuoruutta, ja se näkyy muun muassa siinä, että
kokevaan subjektiin viitataan nimenomaan pronominilla hän. Mikäli kyseessä olisi Salmen monologi, kerronta olisi minä-muodossa. Lisäksi kertojan väliintulo näkyy katkelman aikamuodossa, joka
on vapaassa epäsuorassa kerronnassa aina muullekin kerronnalle
tyypillinen mennyt aikamuoto (Tammi 1992: 39–40). Toisaalta
diskurssin vapaudesta ovat merkkinä tekstikatkelman monologimaiset piirteet, joiden ansiosta vaikuttaa siltä, kuin kertoja pyrkisi
välittämään kokevan subjektin ajatukset lukijalle lähes sanatarkasti. Tämä on myös syynä siihen, että vapaassa epäsuorassa esityksessä esiintyy usein puheelle tyypillisiä piirteitä kuten toistoa, kysymyksiä ja konjunktioilla alkavia tai epätäydellisiä lauseita (ks.
myös Ehrlich 1990: 7; Tammi 1992: 47; Rouhiainen 2000: 116).
Esimerkin 1 lopussa Salmekin tuntuu esittävän itselleen kysymyksen, johon hän myös vastaa.
Vapaa epäsuora esitys on siis kerrontamuotona melko lähellä
monologia, ja yksi sen erityispiirteistä onkin, että siitä voidaan pienin muutoksin tehdä monologi. Tätä ns. monologitestiä voidaan
itse asiassa käyttää vapaa epäsuoran diskurssin tunnistamiseen.
Testistä ovat kirjoittaneet useat tutkijat, joista esimerkkeinä voidaan mainita Cohn (1978: 99–101), Genette (1980: 193–194) ja
Rimmon-Kenan (1983: 75). Testi toimii siten, että katkelmasta
poistetaan merkit kertojan läsnäolosta eli toisin sanoen diskurssin
epäsuoruudesta. Kuten jo mainittiin, kertojan väliintulo näkyy kerronnan menneenä aikamuotona ja siinä, että kokevaan subjektiin
viitataan kolmannen persoonan pronominilla hän. Käytettäessä
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monologitestiä kaikki kokevaan subjektiin viittaavat hän-pronominit korvataan pronominilla minä ja aikamuotoa muutetaan yksi
askel lähemmäs preesensiä eli pluskvamperfektistä tulee perfekti,
imperfektistä preesens jne. Seuraavassa esimerkissä tätä monologitestiä on sovellettu Joenpellon teoksesta poimittuun katkelmaan.
Kokevaan subjektiin viittaavaa hän-pronominia korvaavat minäpronominit on alleviivattu.
(2) Viimeksi kuluneet kuukaudet eivät ole olleet hääppöisiä. Inkeristä
ei ole ollut juuri mihinkään. Minä sille olen saanut viimein piian
toimittaa, minä olen taas kerran saanut pinota vaippoja pöydälle
ja yrittää lohduttaa, rohkaista. Mitä sanoja siihen löytäisin, niitä
ei kerta kaikkiaan ole. Ja yritän mitä tahansa, kyyneleitä niistä
aina on seurannut. Inkerin silmissä ne ovat kerrassaan kamalia.
Pitääkö ihmisestä noin latva taittaa. Niin, tietysti se katkeaa rajusti, kun Inkeri niin kauan on pitänyt pintansa.

Koska tekstistä saadaan aikaan toimiva monologi, voidaan todeta,
että Joenpellon alkuperäinen katkelma todella oli vapaassa epäsuorassa muodossa.

3 ENGLANNINKIELINEN
VAPAA EPÄSUORA ESITYS
Myös englanninkieliseen vapaaseen epäsuoraan esitykseen pätevät pääpiirteittäin samat säännöt kuin suomenkieliseen. Seuraava
englanninkielinen esimerkki on amerikanintialaisen Jhumpa Lahirin
novellista Interpreter of Maladies, joka on julkaistu samannimisessä
Pulitzer-palkitussa novellikokoelmassa. Esimerkkiin on otettu
mukaan kaksi vapaata epäsuoraa diskurssia edeltävää lausetta, koska
niissä identifioidaan päähenkilö herra Kapasi, ja samalla osoitetaan, että hän on se kuvitteellinen henkilö, jonka pään sisään lukija
katkelmassa pääsee. Vapaassa epäsuorassa muodossa olevat lauseet on jälleen lihavoitu.
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(3) Mr. Kapasi knew that his wife had little regard for his career as an
interpreter. He knew it reminded her of the son she’d lost, and
that she resented the other lives he helped, in his own small way,
to save. If ever she referred to his position, she used the phrase
”doctor’s assistant,” as if the process of interpretation were
equal to taking someone’s temperature, or changing a bedpan.
She never asked him about the patients who came to the
doctor’s office, or said that his job was a big responsibility.
(Lahiri 1999: 5.)

Kokevana subjektina on herra Kapasi, ja häneen viitataan vapaassa epäsuorassa kerronnassa vain pronominilla he, joka on alleviivattu. Kokeva subjekti ajattelee esimerkkitekstissä vaimoaan, ja
koska englannissa, toisin kuin suomessa, on oma kolmannen persoonan pronomininsa miehelle ja naiselle, voidaan vaimoon viitata katkelmassa pelkällä pronominilla she, joka on esimerkissä
kursivoitu. Onkin tavallista, että vapaassa epäsuorassa diskurssissa
myös ajattelun kohteena olevaan henkilöön pyritään viittaamaan
vain pronominilla (vrt. suomen se), sillä se kertoo, että lukija todella on kokevan subjektin pään sisällä. Kysehän on kokevan subjektin ajatuksista, eikä hänen tarvitse omassa mielessään käyttää
ympärillä olevista ihmisistä ekplisiittisempiä keinoja kuin persoonapronominit. Hänelle on itsestään selvää, kehen hän kulloinkin viittaa.
Myös englanninkieliseen vapaaseen epäsuoraan kerrontaan
voidaan soveltaa monologitestiä, eli kokevaan subjektiin viittaavat he-pronominit korvataan pronominilla I ja aikamuotoa siirretään lähemmäs preesensiä kuten esimerkissä 4.
(4) If ever she refers to my position, she uses the phrase ”doctor’s
assistant,” as if the process of interpretation is equal to taking
someone’s temperature, or changing a bedpan. She never asks me
about the patients who come to the doctor’s office, or says that
my job is a big responsibility.

Testin avulla katkelmasta saadaan jälleen aikaan luonteva monologi, mikä merkitsee sitä, että Lahirin novellista otettu katkelma varmasti oli vapaata epäsuoraa diskurssia.
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Koska vapaata epäsuoraa diskurssia siis esiintyy sekä suomenettä englanninkielisessä kaunokirjallisuudessa, voitaneen todeta, että
englanninkielisen vapaan epäsuoran esityksen luonteva suomentaminen on mahdollista. Käännösongelmia voivat kuitenkin aiheuttaa niinkin mitättömiltä vaikuttavat pikkuasiat kuin kolmannen
persoonan pronominit he ja she. Seuraavassa luvussa tarkastelen
pronominien suomenkielisten käännösvastineiden vaikutusta tekstikatkelman näkökulmaan neljän opiskelijakäännöksen avulla. Käännösten lähtötekstinä on ollut esimerkissä 3 esitetty katkelma Lahirin
teoksesta Interpreter of Maladies.

4 ENGLANNISTA SUOMENTAMINEN
Lahiri ei viittaa vapaassa epäsuorassa kerronnassa henkilöhahmoihinsa erisnimillä, vaan käyttää heistä pelkästään pronomineja he ja she. Pronomineja on katkelmassa runsaasti ja kumpikin niistä esiintyy lauseissa useita kertoja. Niiden suomentamiseen
on olemassa useita eri vaihtoehtoja, joista ensimmäinen on luonnollisesti se, että käytetään käännöksessä pronominien suomenkielistä vastinetta hän kuten seuraavassa opiskelijakäännöksessä. Esimerkissä 5 kokevaan subjektiin (herra Kapasi) viittaavat pronominit
on alleviivattu ja hänen vaimoonsa viittaavat ilmaukset kursivoitu.
(5) Hänen vaimonsa käytti aina ilmaisua ”lääkärin avustaja”, jos hän
joskus puhui hänen asemastaan, aivan kuin tulkkausprosessi olisi
samanarvoista kuin kuumeen mittaaminen tai alusastian vaihtaminen. Hän ei koskaan kysynyt potilaista, joita lääkärin vastaanotolla kävi, tai sanonut, että hänellä on työssään suuri vastuu.

Käännöksessä kaikki he ja she -pronominit, lukuun ottamatta aivan ensimmäistä she-pronominia, on käännetty pronominilla hän,
mikä saattaa herättää lukijan mielessä kysymyksen, johon viitattiin jo otsikossa: Kuka ”hän” lopulta olikaan? Hyväntahtoinen lukija pystyy halutessaan päättelemään, kehen mikäkin hän-prono-
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mini viittaa, varsinkin jos hän tuntee lähtötekstin. Mutta katkelma
voidaan pronominien osalta kääntää myös tavalla, joka ei edellytä
lukijalta näin paljoa tulkintaa.
Aiemmin mainittua monologitestiä voidaan käyttää myös käännöksen näkökulmarakenteen tarkastamiseen (Karppinen 2002). Mikäli käännös testin avulla muuntuu kokevan subjektin monologiksi,
on näkökulma pysynyt alkuperäisen kaltaisena käännöksessä. Yllä
olevaan opiskelijakäännökseenkin testiä voidaan soveltaa, mikäli
ensin pystytään kontekstista päättelemään, mitkä hän-pronominit
viittaavat kokevaan subjektiin. Kun ne korvataan pronominilla
minä, ja aikamuotoa siirretään yksi askel lähemmäs preesensiä,
saadaan aikaan monologi. Ensimmäisen opiskelijakäännöksen ongelmana ei siis niinkään ole näkökulmarakenteen vääristyminen
kuin henkilöviittausten epäselvyys.
Toisessa opiskelijakäännöksessä viittaukset henkilöihin ovat
hyvin selkeitä, sillä he ja she -pronominit on käännetty ekplisiittisemmillä ilmauksilla kuten erisnimellä (Kapasi) ja henkilöiden välisestä suhteesta kertovalla ilmauksella (vaimo).
(6) Jos vaimo joskus mainitsi Kapasin työn hän puhui siitä ”lääkärin
apulaisena olemisena”, aivan kuin tulkkaaminen olisi tasavertaista kuumeen mittaamisen ja alusastian vaihtamisen kanssa. Vaimo
ei koskaan kysynyt häneltä vastaanotolle tulevista potilaista, eikä
sanonut, että Kapasilla oli suuri vastuu työssään.

Vaikka henkilöviittaukset ovat nyt selkeitä, katkelman näkökulmarakenne on muuttunut. Vapaalle epäsuoralle esityksellehän, kuten
edellä mainittiin, on tyypillistä, että kokevaan subjektiin viitataan
vain kolmannen persoonan pronominilla eikä lainkaan käyttämällä
hänen nimeään. Jos esimerkin 6 käännökseen yritetään soveltaa
monologitestiä, huomataan pian, ettei se toimi, koska monologin
pronominilla minä olisi tarkoitus korvata nimenomaan kokevaan
subjektiin viittaavia hän-pronomineja, joita käännöksessä ei kuitenkaan juurikaan ole. Jos kokevaan subjektiin siis viitataan eri
tavoin kuin vapaassa epäsuorassa esityksessä yleensä, onko kysees-
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sä enää ollenkaan vapaa epäsuora diskurssi? Koska kertoja tavallisessa epäsuorassa kerronnassa nimeää henkilöt usein käyttäen
erisnimiä, voitaisiin väittää, että esimerkkikäännöksessä näkökulma liukuu jo lähemmäs kertojan objektiivista näkökulmaa ja tavallista epäsuoraa kerrontaa. Tämä puolestaan aiheuttaa muutoksia
tekstin tulkintaan: lähdetekstissä vapaan epäsuoran esityksen käyttö
antaa ymmärtää, että kyseessä ovat herra Kapasin ajatukset, mielipiteet ja kuvitelmat. Tosiasiassa hänen vaimonsa ei ole koskaan
sanonut, että Kapasin työ on yhtä vähäpätöistä kuin alusastian vaihtaminen, vaan nämä ovat ainoastaan herra Kapasin omia tulkintoja
ilmauksen ”doctor’s assistant” käytöstä. Jos kerronta vapaan
epäsuoran diskurssin käännöksessä todella siirtyy lähemmäs kertojan objektiivista näkökulmaa, eli päähenkilön kuvitelmista tuleekin kertojan toteamuksia, alkaa lukijakin pitää niitä totena. Novellin Interpreter of Maladies kertoja on luotettava, eikä lukijalla
ole tässä tapauksessa mitään syytä epäillä hänen toteamuksiaan.
Kolmannessa opiskelijakäännöksessä hän-pronominia on systemaattisesti käytetty vastineena pronominille she, kun taas he on
suomennettu eksplisiittisemmällä ilmauksella hänen miehensä.
(7) Jos hän joskus viittasi miehensä asemaan, hän käytti sanaparia
”lääkärin avustaja” ihan kuin tulkkaustapahtuma vastaisi jonkun
lämmön mittaamista tai alusastian vaihtamista. Hän ei koskaan
kysynyt mieheltään potilaista, jotka tulivat lääkärin vastaanotolle
tai sanonut, että työ oli erittäin vastuullinen.

Pronominin hän johdonmukainen käyttö vain yhdestä henkilöstä
mahdollistaa monologitestin soveltamisen käännökseen. Tulos on
kuitenkin yllättävä, sillä monologitestin seurauksena käännös muuttuu herra Kapasin vaimon monologiksi (”Jos minä joskus viittaan
mieheni asemaan, minä käytän sanaparia…”). Lähdetekstissä katkelma siis kuvasti herra Kapasin näkökulmaa, mutta käännöksessä
sama tekstikatkelma kuvastaakin hänen vaimonsa näkökulmaa.
Muutos näkökulmassa on yllättävä myös käännöksen lukijalle, vaikkei hän olisikaan tietoinen lähdetekstin näkökulmarakenteesta.
Näkökulma tuntuu täysin yllättäen hyppäävän herra Kapasista hä150

nen vaimoonsa kesken herra Kapasin pitkällisen mietiskelyn ja
palaavan sitten jälleen Kapasiin. Ero näkökulmarakenteiden välillä on erityisen selvä, jos yllä olevan käännöksen näkökulmarakennetta verrataan viimeisen opiskelijakäännöksen näkökulmaan
(esimerkki 8). Viimeisessä suomennoksessa kokevaan subjektiin
viittaavat pronominit on käännetty hän ja ajattelun kohteena olevasta henkilöstä käytetään eksplisiittisiä ilmauksia vaimo ja hänen
vaimonsa.
(8) Jos hänen vaimonsa joskus viittasi hänen ammattiinsa, käytti hän
nimitystä ”lääkärin apulainen”, aivan kuin tulkkaaminen olisi samanlaista työtä kuin kuumeen mittaaminen taikka alusastian vaihtaminen. Vaimo ei koskaan kysellyt vastaanoton potilaista, saati
sitten sanonut, että hänen työhönsä sisältyisi suurta vastuuta.

Mikäli katkelmaan sovelletaan monologitestiä, havaitaan, että suomennoksesta saadaan kokevan subjektin monologi, kuten saatiin
myös sovellettaessa testiä englanninkieliseen lähdetekstiin. Tästä
syystä voidaan todeta, että viimeisen käännöksen näkökulma on
sama kuin lähdetekstin.
Monologitestin tulosten perusteella voidaan väittää, että näkökulma pysyy samana kuin lähdetekstissä, mikäli kokevaan subjektiin viittaavat pronominit käännetään pronominilla hän (ks. myös
Valtanen 1989: 69–70). Ajattelun kohteena olevaan henkilöön joudutaan usein viittaamaan yllä esiteltyjen kaltaisilla ekplisiittisemmillä ilmauksilla, jotta henkilöviittaukset pysyisivät selkeinä.
On kuitenkin otettava huomioon myös se, että näiden eksplisiittisten
ilmausten tulee kuvastaa kokevan subjektin näkökulmaa; kuvattaessa tapahtumia herra Kapasin näkökulmasta, hänen vaimoonsa
viittaavia pronomineja ei voida suomentaa esimerkiksi sanalla nainen, koska Kapasi ei todennäköisesti monologissakaan viittaisi
omaan vaimoonsa sanalla nainen (Karppinen 2002). Mikään ei
kuitenkaan estä käyttämästä hän-pronominia myös ajattelun kohteena olevasta henkilöstä, jos epäselvyyden vaaraa ei ole. Pronomini
hän on periaatteessa näkökulmaltaan kaikkein neutraalein tapa viitata toiseen ihmiseen.
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5 NÄKÖKULMAN JA VAPAAN EPÄSUORAN
ESITYKSEN MERKITYKSESTÄ
Näkökulma on keskeinen käsite kaunokirjallisuuden tutkimuksessa, mutta termiä on yleisesti pidetty vaikeana määritellä. Yleensä
käsitteellä näkökulma viitataan niihin arvoihin, asenteisiin ja
ideologioihin, joiden kautta ihmiset havainnoivat ympäröivää maailmaa. Kaunokirjallisessa tekstissä kirjoittajalla on käytössään lukuisia eri tekniikoita, joilla hän voi esittää lukijalle tietyn kuvitteellisen henkilön näkökulmaa. Näkökulman indikaattorina saattaa toimia vaikkapa vain yksittäinen sana tai se, että kertoja välittää lukijalle kuvitteellisen henkilön ajatuksia (näkökulman eri tasoista ks. Uspensky 1973: 6–8, 17–18, 57–58, 81–86). Yksi yleisimmin käytetyistä keinoista, joilla kuvitteellisen henkilön ajatuksia kuvataan, on vapaa epäsuora esitys.
Miksi sitten näkökulman ja vapaan epäsuoran esityksen säilyttäminen käännöksessä on niin tärkeää, ja onko sillä käännöksen
lukijan lukukokemuksen kannalta mitään erityistä merkitystä? Vapaan epäsuoran esityksen erityispiirteisiin kuuluu, että siinä kertoja toimii välikätenä fiktiivisen henkilön ja tarinan lukijan välillä.
Koska mielipiteet, kuvitelmat ja uskomukset tulevat lukijalle epäsuorasti kertojan kautta, jättää vapaa epäsuora kerronta lukijalle
”tilaa” arvioida kuvitteellisen henkilön uskomusten todenperäisyyttä
tarinan maailmassa. Vapaan epäsuoran esityksen avulla kirjailija
antaa lukijalle usein mahdollisuuden huomata, etteivät asiat olekaan niin, kuin fiktiivinen henkilö niiden luulee olevan. Tämän perusteella uskallan väittää, että vapaan epäsuoran kerronnan ja sen
näkökulman säilyttäminen muuttumattomana käännöksessä on ensiarvoisen tärkeää, sillä tämä kerronnan keino tuo merkittävän lisän tarinaan ja sen lukukokemukseen.
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