
4/2012  niin & näin   149 

kirjat

Aristoteleen teosten suomen-
nokset ovat vakiinnuttaneet 
tiedesanastoa kieleen jo 140 

vuoden ajan. Samalla Runousopin 
neljä keskenään täysin erilaista lai-
tosta heijastavat vastaanoton muu-
toksia. Vaikka uusimmat käännökset 
muistuttavat sanastoiltaan toisiaan 
yllättävänkin paljon, mielenkiintoisia 
ovat ne johdannot ja esseet (para-
tekstit), jotka kutakin käännöstä 
saattelevat. Näillä on nimenomaan 
Runousopin kohdalla näyttänyt 
olevan pyrkimys sijoittaa teos jom-
paankumpaan vastaanoton joukku-
eeseen: tieteen tai taiteen.

Aristoteelisen tieteen koko-
naisuus välittyy J. W. Calamniuksen 
teoksesta Aristoteleen runousoppi vuo-
delta 1871. Sen seuraan liittyy yli 
120 vuotta myöhemmin osana Aris-
toteleen koottuja teoksia ilmestynyt 
Paavo Hohdin suomennos (1997). 
Puolestaan taiteen kehykseen Ru-
nousoppi asettuu Pentti Saarikosken 
käännöksessä vuodelta 1967 sekä 
tuoreessa ja parateksteiltään aivan 
uudella tavalla kunnianhimoisessa 
julkaisussa Aristoteleen runousoppi. 
Opas aloittelijoille ja edistyneille. 
Itse runousopin käännös on Kalle 
Korhosen ja Tua Korhosen työtä. 
Samoin kuin Saarikosken julkaisu, 
uusin laitos on suunnattu lähinnä 
draamasta ja kaunokirjallisuudesta 
kiinnostuneelle lukijalle, myös tai-
teentekijälle.

Tieteen kieli
Tiedostaen klassikkosuomennosten 
merkityksen nuoren kielen kehityk-
selle ja tieteiden erityissanastoille 
Calamnius perusteli tarkkaan sana-
valintojaan. Kuinka tieteenalan nimi 
tulisi suomentaa? Suomen kieleen oli 
jo vakiintunut sana ”musiikki”, silti 
Calamnius kauaskantoisesti päättää 

suosia muotoja kuten fysika (ei fy-
siikki), mathematika (ei matema-
tiikki) tai esthetika (ei esthetiikki)1. 
Myös poetikan kohdalla perusteluna 
oli pienemmän haitan periaate: 
sujuvuus ja raskaiden päätteiden 
välttely oli parempi valinta kuin 
”säälimättömän johdonmukainen 
kömpelyys”. Calamnius myös liitti 
teokseensa hyödylliset ”Kreikkalais-
saksalais-suomalaisen luettelon Aris-
toteleen Runousopin tiedesanoista” 
ja ”Ruotsalais-suomalaisen kaunotie-
teellisten tiedesanain luettelon”.

Seuraava tieteellinen esitys olivat 
Aristoteleen kootut teokset 1990-lu-
vulla. Filosofisesta kirjallisuudentut-
kimuksesta kiinnostuneen lukijan 
kannalta toimivin Runousopin laitos 
on edelleen tämän hankkeen osa 
IX vuodelta 1997 (käännös Paavo 
Hohti, selitykset Juha Sihvola)2. 
Näin on siitäkin huolimatta, että 
teoksen käyttökelpoisuutta ra-
joittaa sen klassismi. Runousoppia 
selostetaan antiikin filosofian ja 
kirjallisuuden kehyksessä, mikä 
palvelee loistavasti antiikintutki-
musta mutta ei välttämättä teoksen 
teorian tai myöhemmän käytön 
ymmärrystä. Myöhemmän tieteel-
lisen vastaanoton vaiheista huo-
miotta jäi muun muassa keskiajan 
arabifilosofian valtava merkitys – 
aukko, jonka nyt uusin Runousoppi 
paikkaa lyhyillä johdatuksilla (ks. s. 
354 & 388–390). Aristoteleen Ru-
nousopin vastaanoton syklit ovatkin 
mielenkiintoinen unohdusten, re-
nessanssien ja kulttuurienvälisten 
tulkintojen sekoitus. Yksi kukoistus-
kausista alkoi 1200-luvulla juuri ara-
bifilosofian välityksellä.

On paljon Aristoteleen omaa 
aikaa myöhemmän antiikin ja kes-
kiajan idea ryhmitellä tuotantoa 
muun muassa loogisista teoksista al-
kavina, kielitieteisiin päättyvänä jat-

kumona (organon siis merkityksessä: 
Kategoriat, Tulkinnasta, Analytiikat, 
Topiikka, Sofistit tai Sofistiset kumo-
amiset, Retoriikka, Poetiikka). Al-
Farabi (870–950), Avicenna (980–
1037) ja Averroës (1126–1198) tuot-
tivat filosofisen poetiikan teorian, 
jossa myös organonin hännänpää eli 
retoriikka ja poetiikka – mielikuvi-
tukseen vahvasti nojaavina ajattelu-
muotoina – kuuluvat loogis-kielel-
lisiin tiedonaloihin3.

Vaikka Runousoppia ei siis täl-
laisiin vaikutushistorioihin sijoitet-
tukaan vuoden 1997 laitoksessa, 
koottujen teosten osa on pätevä jo 
siitä syystä, että Retoriikka ja Runo-
usoppi on julkaistu samassa niteessä. 
Toista on vaikea – tai vielä vaikeampi 
– ymmärtää ilman toista. Sama tie-
tenkin koskee näiden tiedonalojen 
yhteyksiä Aristoteleen muuhun filo-
sofiaan, erityisesti etiikkaan, metafy-
siikkaan ja politiikkaan.

Taide ja mimesis
Uusin Runousoppi on tehty parem-
minkin täydentämään kuin kor-
vaamaan aiempia laitoksia. Osaa-
vassa tekijäjoukossa on edustettuna 
klassisten kielten ja kirjallisuuksien 
asiantuntijuuden lisäksi dramaturgia 
ja teatterintutkimus. Perusteelli-
semmin kuin aiemmissa suomenkie-
lisissä laitoksissa teoksen parateks-
teissä esitelläänkin draaman, dra-
maturgian ja tragedian teoriaa sekä 
vaikutusta. 

Tähän puoleen Saarikoski ei 
juuri viitannut käännöksensä joh-
dannossa. Hänelle Runousoppi oli 
”koko länsimaisen kirjallisuudentut-
kimuksen perusteos” sekä aukkoi-
suudessaan ja vaikeudessaan lukijalle 
tilaisuus syventyä tutkimaan asiaa 
ja ”luomaan omaa kirjallisuusteori-
aansa”4. Siis työkalu myös kirjaile-
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valle lukijalle, voisi Saarikosken koh-
dalla lisätä. 

Keskeisen sanaston osalta uuden 
laitoksen painavin ehdotus liittyy 
Aristoteleen käsitteen mīmēsis kään-
tämiseen. Aristoteles ei tehnyt lu-
kijan elämää helpoksi jättäessään 
keskeisen käsitteensä määritte-
lemättä. Tekijäryhmä esittää ko-
koavasti, että ”taide on mimesistä 
silloin, kun se jollakin tavalla kuvaa 
maailmaa tai mahdollista maailmaa”. 
(Millaista siis olisi taide, joka ei tee 
näin?) Tämä ei kuitenkaan tarkoita 
todellisuuden peilausta:

”Mutta miksi Pentti Saarikosken 
ja Paavo Hohdin Runousoppi-suo-
mennoksissa puhutaan jatkuvasti 
vain jäljittelystä? [...] kun ajatellaaan 
’jäljittelyn’ pääasiallista merkitystä 
nykysuomessa, Aristoteleen kreikkaa 
tulkitaan liian kapeasti.” (71)

Yhdeksi ratkaisuksi ehdotetaan 
sanan ”mimesis” käyttämistä; se 
kattaa niin ilmaisemisen, esittä-
misen, kuvaamisen, matkimisen, 
uskottelun kuin muut alkukielisen 
sanan mahdolliset merkitykset.

Tästä teknisestä ratkaisusta 
seuraa kuitenkin ongelmia jo siksi, 
että ehdotettu käytäntö ei ole kovin 
sujuva ja johdonmukainen verbien 
kohdalla. Verrataanpa seuraavia 
käännöksiä Runousopin kolmannen 
luvun aluista (kursiivit lisätty):

”Kolmas erotus näiden [lajien] välillä 
on vielä tapa, jolla näitä kaikkia 
kuvaellaan. [...] Nämä kolme eroi-
tusta löytyvät [...] kaikessa kuvailuk-
sessa [mīmēsis], nimittäin: millä, mitä 
ja miten kuvaillaan.” (Calamnius)

”Kolmas eroavuus vihdoin on siinä, 
miten kutakin näistä kohteista jälji-
tellään. [...] jäljittely on riippuvainen 
kolmesta seikasta, nimittäin siitä, 
millaisin välinein, millaisia kohteita 
ja millä tavalla jäljitellään.” (Saari-
koski)

”On kolmas ero, nimittäin tapa, jolla 
kutakin kohdetta jäljitellään. [...] jäl-
jittelyssä on kolme erotteluperustetta: 
millä, mitä ja miten.” (Hohti)

”On vielä kolmas ero, joka ilme-
nee siinä miten esittäminen tehdään. 
[...] Esittämisen tai kuvaamisen voi 
siis jaotella näiden kolmen eron, eli 
välineiden, kohteiden ja tavan perus-
teella[.]” (Korhonen & Korhonen)

Pyrkimyksessään perustellusti la-
ventaa mimesiksen merkityskenttää 
viimeinen siteerattu ote kuitenkin 
päätyy ojasta allikkoon. ”Esittämisen 
tekeminen” on hämärä ja kömpelö 
ilmaisu, mikä poikkeaa käännöksen 
yleislinjasta. Teos selvästi pyrkii su-
juvampaan ilmaisuun kuin edeltävän 
(Hohdin) suomennoksen paikoin 
koukeroinen kieli ja monikon en-
simmäisen persoonan viljely.  (Sitee-
ratusta kohdasta tämä ei käy ilmi.) 
Vaikka ”jäljittely”-sanan käyttäjät 
aiemmissa suomennoksissa siis saat-
tavat menettää jotakin mimesiksen 
monimuotoisuudesta, uusin käännös 
on tässä kohdin liiankin salliva ja 
kantaa ottamaton.

Pulmista pienimpiä ei ole se, 
että ’esittäminen’ on suomenkieli-
sessä taiteentutkimuksessa tuskas-
tuttavan avoin käsite. Esimerkiksi 
uudempi representaatio-esittäminen 
ei ole sama asia kuin aristoteelinen 
mimesis-esittäminen – ja jo vakiintu-
neessa kielenkäytössä ”esittäminen” 
kytkeytyy tiiviisti nimenomaan 
edelliseen. Toisin kuin Calamnius, 
tekijät eivät ole uudisraivaajan va-
lintojen edessä vaan kyntämässä jo 
moneen kertaan kynnettyä.

Ei tarvitse olla selvännäkijä en-
nustaakseen, että ”jäljittely” säilyttää 
vakiintuneen asemansa suomen kie-
lessä vielä pitkään, myös Aristoteleen 
kohdalla. Työryhmän tärkeä ehdotus 
ja keskustelu asiasta on kuitenkin 
syytä tuntea. Teoksen ilmestyttyä 
tieteen sen koommin kuin taiteen 
kynäilijöillä ei ole enää varaa käyttää 
mimesis-perheen käsitteitä lepsusti ja 
reflektoimatta.

Kuvailu ja realismi
Neljää suomennosta rinnan lukiessa 
käy ilmi, että suurimmat käsitehis-
torian muutokset klassisen kirjalli-
suustieteen sanastossa 1800-luvulta 
2000-luvulle ovat koskettaneet vain 
vähän lajien ja kielikuvien sanastoa, 

kuten ”tragedia”, ”komedia”, ”me-
tafora” – siis vierasperäiseksi jä-
tettyä termistöä. Suomennetuista 
käsitteistä suurimpia siirtymiä on 
kokenut mȳthos, yksi tragedian kuu-
desta tärkeimmästä elementistä. Ca-
lamniuksen ”kantataru” on Saarikos-
kesta lähtien ollut ”juoni”. 

Suuret erot liittyvät vielä sel-
vemmin juuri siihen, mitä kirjal-
lisuuden ajatellaan tekevän maa-
ilmaan tai todellisuuteen nähden. 
Toiminnan jäljittelyn tai esittämisen 
sijaan Calamniuksen suomennok-
sessa ”kuvailijat kuvaelevat toimi-
vaisia” ja ihminen eroaa muista 
elävistä siinä, että hän on ”kuvaile-
vaisin” ja saa ensimmäiset tietonsa 
”kuvailuksen kautta”5. Saarikoski 
mainitsee johdannossa ohimennen, 
ettei aristoteelinen mimesis ole ko-
pioimista tai luonnon orjallista jäl-
jentämistä vaan uuden tekemistä. 
1960-luvun kontekstissa hän katsoo 
aiheellisesti lisätä, että Aristoteles 
ei puhunut ”puhtaan taiteen” sen 
koommin kuin ”sosialistisen rea-
lismin” puolesta. Kumman sitkeästi 
vastaavat asetelmat kulkevat jäljitte-
lykeskusteluissa vielä uusimmassakin 
versiossa. Luvussa ”Aristoteleen es-
tetiikasta ja taidefilosofiasta” muis-
tutetaan, että ”tavoitteena ei ole 
peilin tavoin uskollisesti peilata to-
dellisuutta, luoda näköistaidetta tai 
’realismia’” (323). Miksi kaikki tämä 
huoli ”luonnon orjallisesta jäljentä-
misestä”, ”uskollisesta peilauksesta” 
ja erilaisista ”realismeista”? Aristote-
leeseen nähden kyse on erittäin myö-
häisistä historiallisista kerrostumista 
ja vastakkainasetteluista. Paljonkaan 
lukeva tai draamaa näkevä ihminen 
ei kyenne nimeämään tapauksia 
tuollaisesta uskollisen orjallisesta pei-
lauksesta. Realismi on keino muiden 
joukossa – ja Kafkan muistutus on 
osuva: ”tositodellisuus on aina epä-
realistista”.

Teoksen tehtävä
Aiheensa ja järeän ulkomuotonsa 
puolesta uusi Runousoppi voisi olla 
toimiva käsikirja niin oppilaan kuin 
opettajan käyttöön. Sitä se osin 
onkin, vaikka kaikki toimitukselliset 
ratkaisut eivät tue sujuvaa tiedon-
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hakua. Kunkin lyhyen luvun lopussa 
on oma lähdeluettelo. Siispä suositut 
lähteet kuten Halliwellit toistuvat 
yhä uudestaan. Koko teoksen – myös 
käännöksen kymmenen paratekstiä – 
kattava hakemisto puuttuu.

Kieli on selkeää. Luvut alkavat 
usein ab ovo, antiikin lähteiltä, ja 
päättyvät joihinkin Runousopin ajan-
kohtaisuutta korostaviin ilmiöihin. 
Teosta järjestyksessä seuraava lukija 
siis keinuu antiikista nykyaikaan, 
ja taas antiikista nykyaikaan. Vielä 
systemaattisemmalla ja temaatti-
semmalla jäsennyksellä asioissa olisi 
samassa sivumäärässä ehditty päästä 
syvemmälle. Esimerkiksi nykyteo-

riasta kirjoitettaessa linkki nimen-
omaan aristoteeliseen mimesikseen 
tuntuu ajoin löyhältä, kun kirjoit-
tajat esittelevät yleisesti mimesis-teo-
rioita. Johdonmukaisempi katsaus 
modernin filosofian ja kirjallisuu-
dentutkimuksen uusaristoteelisiin 
ja anti-aristoteelisiin suuntauksiin 
olisi ollut hyödyllinen. Aristoteleen 
Runousopin hakemistot palvelevat 
kuitenkin oivallisesti itse käännöksen 
lukemista. Erisnimien sekä etenkin 
aiheiden ja käsitteiden hakemistot 
helpottavat Aristoteleen lyhyessä ja 
suurenmoisen hankalassa tekstissä 
navigointia.
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Thomas Hobbesin (1588–
1679) filosofiasta on laadittu 
aikojen kuluessa useita sana-

kirjoja. Näistä toistaiseksi kattavin 
on varmastikin A. P. Martinichin 
vuonna 1995 julkaistu A Hobbes 
Dictionary. Myös ranskalaisen 
Hobbes-tutkimuksen tuotos, Charles 
Yves Zarkan toimittama Hobbes et 
son vocabulaire (1992) on hyvä ja 
kattava hakuteos. Näiden lisäksi on 
tarjolla lyhyempiä, lähinnä Hob-
besin filosofian alkeiden opiskelussa 
auttavia sanastoja. Olemassa olevat 
teokset ajavat asiansa edelleen varsin 
hyvin, eikä uudelle Hobbes-sanakir-
jalle ole varsinaisesti tilausta.

Nyt julkaistu Juhana Lemetin 
sanakirja puolustaa kuitenkin paik-
kaansa niin Hobbes-tutkijoiden 
käsikirjana kuin opiskelijoita aut-
tavana manuaalina. Sanasto on laaja 
ja kattaa suurimman osan Hobbesin 
käyttämistä termeistä ja käsitteistä. 
Kirjoitus- ja toimitustyö on perus-
teellista, joten Lemetin sanakirja 
on perusteltu joskin kohtuullisen 
kallis hankinta. Lemettiä voidaan jo 
hyvällä syyllä kutsua pitkän linjan 
Hobbes-tutkijaksi, ja teos on selkeä 

osoitus hänen laaja-alaisesta Hobbes-
tuntemuksestaan niin alkuperäisläh-
teissä kuin tutkimuskirjallisuudes-
sakin.

Vaikka Lemetin teoksella on esi-
kuvansa, ei näin massiivisen sanaston 
rakentaminen ole yksinkertainen tai 
helppo tehtävä. Koska kustantajan 
ohjeena on selvästi ollut lyhyissä 
määritelmissä pysyttäytyminen, 
tehtävä on ollut ehkä vaativampi 
kuin pitkien käsitteitä koskevien 
esseiden kirjoittaminen. Lemetin 
teoksessa termien kuvaukset eivät 
ylitä kolmea sivua, mitä voi pitää 
teoksen vahvuutena ja uutuutena. 
Määritelmät ovat lyhyitä ja selkeitä, 
ja niissä on niukasti spekulaatiota. 
Lemetin omat tulkinnat ja paino-
tukset luonnollisesti heijastuvat teks-
tissä, mutta teos edustaa varsin hyvin 
Hobbes-tutkimuksen yleisiä käsi-
tyksiä.

Monipuolinen rakenne
Teoksen sanasto rakentuu karkeasti 
jaoteltuna viidestä elementistä. 
Ensimmäisen muodostavat Hob-
besin käyttämät käsitteet ja termit. 

Toinen koostuu Hobbesin aikalais-
filosofeja ja klassikkoja koskevista 
hakusanoista. Kolmanteen ryhmään 
kuuluvat muita Hobbesin aikalaisia, 
kuten poliitikkoja, koskevat haku-
sanat. Neljänneksi teoksessa käsi-
tellään myös sellaisia yhteiskunnal-
lisia instituutioita ja ilmiöitä (kuten 
katolinen kirkko), joiden merkitys 
Hobbesin filosofiassa oli tärkeä. Vii-
denneksi Lemetti esittelee valtaosan 
Hobbesin teoksista hakusanoina. 
Teoksen lopussa on kattava ja perus-
teellinen luettelo Hobbesin teoksista 
ja niiden erilaisista painoksista ja 
käännöksistä. Tutkimuskirjallisuutta 
esittelevän listan puutteena on muun 
muassa ranskalaisen, saksalaisen ja 
italialaisen kirjallisuuden uupuminen 
muutamia poikkeuksia lukuun otta-
matta. Yhtään suomenkielistä artik-
kelia ei kirjallisuuslistaan ole kelpuu-
tettu.

Koska Hobbes oli nominalisti 
ja hänen filosofiansa perustui pe-
rinteisten filosofisten ja poliittisten 
käsitteiden uudelleenmäärittelyyn ja 
toisaalta uusien käsitteiden kehittele-
miseen, on selvää, että monelle luki-
jalle peruskäsitteet ovat teoksen kiin-
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