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Nietzsche (N):

”Das Glück meines Daseins, seine Ein-
zigkeit vielleicht, liegt in seinem Verhäng-
niss: ich bin, um es in Räthselform aus-
zudrücken, als mein Vater bereits gestor-
ben, als meine Mutter lebe ich noch und 
werde alt.”

”Ich habe es jetzt in der Hand, ich habe 
die Hand dafür, Perspektiven umzustellen: 
erster Grund, weshalb für mich allein 
vielleicht eine ’Umwerthung der Werthe’ 
überhaupt möglich ist. – ”

Ljungberg (L):

”Olemassaoloni onnekkuus, jopa ainutlaa-
tuisuus, piilee sen kohtalonomaisuudessa. 
Ilmaistakseni asian arvoituksen muodossa 
olen isänäni jo kuollut, mutta äitinäni 
elän edelleen ja vanhenen.”

”Minulla on nyt näkökulman vaihtamiseen 
tarvittava tieto ja taito: tämä on ensim-
mäinen peruste sille, että ’kaikkien arvo-
jen uudelleenarviointi’ saattaa olla mah-
dollista ainoastaan minulle.”

Kuparinen (K):

”Olemassaoloni onni, kenties sen ainut-
laatuisuus, piilee sen kohtalokkuudessa: 
arvoituksen muodossa ilmaistuna olen 
isänäni jo kuollut; äitinäni elän vielä ja 
tulen vanhaksi.”

”Nyt minulla on käsissäni taito, minulla 
on kädet joilla siirtää perspektiivejä: ensim-
mäinen peruste sille, että ehkä yksin 
minulle on ylipäänsä mahdollinen jokin 
sellainen kuin ’arvojen uudelleenarvioi-
minen’.”

Heti ykköspykälää vertaillen lukemalla 
hahmottuu suomennosten erilaisuus. L et-
sii kevyesti etenevää kerrontaa, joka nostaa 
tehohakuisen hurma-N:n täsmällis-tinki-
mättömän asia-N:n edelle. Paikoin pyrki-
mys yleistajuisuuteen tuottaa parempia tu-
loksia kuin liika sanatarkkuus (esim. ”pään-
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1. pääluvun 1. osion 1. ja viimeinen lause

ylitettävä, hän ei suinkaan usuta parantele-
maan ihmistä, vaan hankkiutumaan eroon 

”ihmiseksi” kutsutusta, kaunan määrittä-
mästä elämän muodosta.

”En lainkaan tahdo, että mikään tulee 
muuksi kuin mitä se on; minä itse en 
tahdo tulla miksikään muuksi” (K/S, s. 
%&). Nietzsche on opetellut arvioimaan elä-
mänsä ilman mitään ulkopuolista mitta-
puuta, ja tällainen on hänen johtopäätök-
sensä. Hän ei voi kuin rakastaa kohtaloaan, 
sillä kaikki muu olisi kaunaista – kaikki 
muu olisi elämän kieltämistä.

Nietzschelle rakas Distanz-Gefühl (sana, 
jolle sivumennen sanoen ei kummassakaan 
käännöksessä ole keksitty kunnollista suo-
menkielistä vastinetta) on tällaisen uudel-
leenarvioimisen välttämätön edellytys. Se, 
joka ei kykene ottamaan välimatkaa, kat-
somaan loitolta, ei myöskään pysty arvioi-
maan uudelleen. Kaikkien koomis-heroois-
ten sankarinietzsche-tulkintojen yhteisenä 
erheenä on kuvitelma, ettei Nietzsche kat-
soisi genealogin ja nihilisminpaljastajan sil-
millään myös itseään, ettei hän alituisesti 
ulottaisi kaikkien arvojen uudelleenarvi-
ointiaan myös itseensä. Kohtaloaan ei voi 
rakastaa, jos samaan aikaan pitää itseään 
maailman napana.

Tässä on ehkä yksi avain Nietzschen 
kirjalliseen tyyliin. Salaivainen itsekoros-
tus ja julkeat väitteet ovat toimivina tyyli-
keinoina vain sellaisen ulottuvilla, joka ky-
kenee tarkkaamaan itseään kuin ulkopuo-
lisen silmin. Nietzsche on oikeassa väit-
täessään kaiken olevan vaarassa fi losofi n 
edessä. Hän piti ehkä turhanpäiväisenä li-
sätä, että suurimmassa vaarassa on fi losofi  
itse.

Venäläinen sotilas ei enää jaksa ja yksin-
kertaisesti tuupertuu lumeen. Hänet kelpaa 
nostaa Nietzschen tunnetuimpien käsitteel-
listen henkilöiden, esimerkiksi Dionysok-
sen, Sokrateen tai papin rinnalle. Häneltä 
saamme myös lukuneuvon Ecce homon 
varalle – Nietzsche kun pelkäsi lukijoi-
densa ymmärtävän väärin, erehtyvän. Lu-
kiessamme Ecce homoa meidän ei pidä ek-
syä Nietzschen eikä hänen käsitteellisten 
henkilöidensä jäljiltä. Heitä me ajamme, 
heidän myötään ajattelemme.

Nietzschen saksan ja minkä tahansa 
Nietzsche-suomennoksen välissä on J. A. 
Hollo. Kaikkien käännösten joukosta juuri 
Hollon suomennokset ovat luoneet Nietz-
schen suomeksi, määrittäneet sen, miltä 
Nietzschen proosan pitää suomalaisten kor-
vaan kuulostaa. Niin hyvässä kuin pahassa 
on myös tuoreita Nietzsche-käännöksiä 
verrattava Hollon klassikoihin.

Unio Mystican suomennoksella on 

puolellaan yksi etu: se on sujuvampaa 
suomea. Sujuvuudesta maksettu hinta 
on kuitenkin liian suuri, sillä käännös 
karkeistaa Nietzschen sanontaa kohtuut-
tomasti. Kuparisen suomennos sen si-
jaan on virkerakenteidensa hetkittäisestä 
kolhoudesta huolimatta aistikkaampi, 
se kykenee säilyttämään verrattomasti 
useamman alkutekstin sävyistä. Kaiken 
lisäksi Kuparinen on osannut kuunnella 
Holloa, hänellä on ollut kyllin tarkka 
korva (ja nenä) ”kyllä-sanomisen” tai 

”kymnaasi-koulutuksen” kaltaisten yh-
dyssanojen rakentelijaksi.

Koskettaa väärää kieltä

Selvimmin Kuparisen ylivoimaisuus 
näkyy kuitenkin maussa. Mainitsen 
vain yhden esimerkin. Ljungberg pa-
nee Nietzschen kirjoittamaan ”Schopen-
hauer teki emämunauksen tässä” (L/U, 
s. '(), kun alkutekstissä on Schopen-
hauer vergriff sich hier – kuinka kukaan 
Nietzschen kääntäjä voi vakavissaan ku-
vitella Nietzschen antautuvan ”emämu-
nauksen” kaltaiseen alatyyliseen vallat-
tomuuteen? Nietzsche saattoi olla hullu, 
mutta tyylitajuton hän ei ollut. Kupa-
rinen ratkaisee sinänsä hankalasti suo-
mentuvan ilmaisun kääntämisen tyylik-
käästi sanomalla Schopenhauerin ereh-
tyneen (K/S, s. '#).

Kenellekään ei tulle yllätyksenä, että 
myös suomennosten kriittiset koneis-
tot eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. 
Unio Mystica on tyytynyt mahdollisim-
man vähäisiin selityksiin, kun taas Sum-
man käännös on varustettu runsain se-
lityksin ja tekstin historiaa valaisevalla 
esipuheella.

Kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, 
kumpaan käännökseen kannattaa tur-
vautua.

Viite
!. Nicolas Berdiaev, Contanstin Leontiev, un pen-

seur religieux russe du dix-neuvième siècle, 
ransk. Hélène Iswolsky. Berg Internatio-
nal Éditeurs, Paris !))$, s. !*. Alkuteos 
julkaistiin venäjäksi !)"(.
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särky ja työläs limanyskiminen” vs. K:n 
”aivosärky ja tuskallinen liman ylenantami-
nen”). Mutta K:n huolellinen työ säilyt-
tää oivasti myös N:n ’teknisemmät’ termit 
(esim. ”elämän kokonaisongelma” vs. L:n 

”elämän kokonaisvaltainen ongelma”; ”op-
tiikka” vs. ”näkökulma”). 

Alkulauseen L jakaa kahtia. Pilkkomi-
nen kuuluu hänen perusratkaisuihinsa läpi 
suomennostyön. K taas seuraa lähtötekstin 
rakenteita ja välimerkitystä kautta linjan 
siksi uskollisesti, että avaukseen tuotu yli-
määräinen puolipiste tuntuu tyylirikolta. 
Hän vaihtaa jostain syystä muutamaa ri-
viä myöhemminkin kaksoispisteen puolik-
kaaksi.

Ensi rivien taajaa ei-sisäsointua L tapai-
lee ”uus”- ja ”en”- (puoli)-loppusoinnuil-
laan. K kääntää proosallisemmin. Kirjai-
mellisempi ote säästää loppukatkelmassa 
erityisen ansiokkaasti N:llä tärkeän, ja osi-
ossa muutenkin korostuvan, käsittämiseen 
tarrautuvan ”käsi”-aiheen. L kadottaa kä-
sipuheen ja hämärtää myös, jos kohta si-
nänsä luontevammalla ilmaisulla, perspek-
tivistisen siirtymän. Arveluttavasti hän vie 
tekstiin uusina aineksina tieto-taito-kon-
junktion ja viittauksen arvototaliteettiin. 
Satsaus juohevuuteen tuottaa toisaalta jak-
soon rytmisesti hieman iskevämmän pää-
tön. 

K:n tarkempi suomennos ei ole se-
kään aivan uskollinen alkutekstille: ”käsi” 
monikoituu, kursiivi on puolinainen, epä-
määräismuoto eine pitenee selitteleväksi 
(”jokin sellainen kuin”) ja lopun ajatusviiva 
karsiutuu. Lisäksi johdetaan kohtalosta 
(Verhängniss) ominaisuudennimi ”kohta-
lokkuus” (L:n ottaessa lisäaskelen kaltai-
suusjohtimen käyttöön.) 

Kaksi käännöstä antaa veren- ja voi-
mainvähyydestä (Armut an Blut und Mus-
kel) kaksi erilaista, lähes yhtä epätyydyttä-
vää ilmausta: ”veren ja lihasten heikkous” 
(L), ”veren ohuus ja lihaksiston riutunei-
suus” (K). Molemmat suomentajat tul-
kitsevat N:n suosikkisanoihin kuuluvan 
Heiterkeitin viittaamatta helleenisen sereni-
teetin tyyneen selkeyteen (L:llä ”hilpeys”, 
K:lla ”iloisuus”). Molemmat suomalaista-
vat alkutekstissä sitkeästi ranskaksi kirjoite-
tun décadencen dekadenssiksi. Kumpikin 
valitsee ”olemassaolon” (Dasein) elämän 
tai täällä-olemisen ja ”piilemisen” (liegt) 
olemisen sijasta. Kumpikin jättää teoksen 
alaotsikosta pilkun pois ja kääntää lukuot-
sikot ilman ”minä”-sanaa, joka toki on kie-
liopillisesti, vaan ei välttämättä tyyliopilli-
sesti, redundantti tässä ’minuutta’ ikimuis-
toisesti tähdentävässä ja hämärtävässä kir-
jassa.

Viimeisen pääluvun toiseksi viimeisen osion 
keskikohta

N:

”[...] Der Begriff ’Gott’ erfunden als 
Gegensatz-Begriff zum Leben, – in ihm 
alles Schädliche, Vergiftende, Verleumde-
rische, die ganze Todfeindschaft gegen 
das Leben in eine entsetzliche Einheit 
gebracht! Der Begriff ’Jenseits’, ’wahre 
Welt’ erfunden, um die einzige Welt zu 
entwerthen, die es giebt, – um kein Ziel, 
keine Vernunft, keine Aufgabe für unsre 
Erden-Realität übrig zu behalten! Der 
Begriff ’Seele’, ’Geist’, zuletzt gar noch 
’unsterbliche Seele’, erfunden, um den 
Leib zu verachten, um ihn krank – ’heilig’ 

– zu machen, um allen Dingen, die Ernst 
im Leben verdienen, den Fragen von Nah-
rung, Wohnung, geistiger Diät, Kranken-
behandlung, Reinlichkeit, Wetter, einen 
schauerlichen Leichtsinn entgegenzubrin-
gen! [...]”

L:

”’Jumalan’ käsite on keksitty vastakohdaksi 
elämän käsitteelle. Siinä yhdistyy kauhe-
alla tavalla kaikki maailmasta löytyvä viha-
mielisyys elämää kohtaan; kaikki mikä 
on vahingollista, epäterveellistä ja suora-
naista parjausta. ’Tuonpuoleisen’, ’todelli-
sen maailman’ käsite on puolestaan kek-
sitty siksi, että ainoalta oikeasti olemassa 
olevalta maailmalta saataisiin riistetyksi 
sen arvo – jotta maanpäälliselle elämäl-
lemme ei enää löytyisi mitään päämäärää, 
tarkoitusta tai tehtävää. ’Sielun’, ’hengen’ 
ja lopulta myös ’kuolemattoman sielun’ 
käsitteet on keksitty, jotta ruumista voitai-
siin halveksua ja jotta se voitaisiin ’pyhit-
tää’ sairaaksi tekemisen kautta. Tarkoituk-
sena on osoittaa, että kaikki ne elämään 
kuuluvat asiat, jotka ansaitsevat osak-
seen vakavaa huomiota – kuten ravinto, 
asuinpaikka, puhtaus ja sääolot – ovat-
kin merkitykseltään kauhistuttavan vähä-
pätöisiä!”

K:

”Käsite ’Jumala’ elämän vastakäsitteeksi 
keksittynä – kaikki vahingollinen, myrkyl-
linen, panetteleva, koko kuolemanvihol-
lisuus elämää vastaan koottuna yhdeksi 
kauhistuttavaksi ykseydeksi! Käsite ’tuon-
puoleinen’, ’tosi maailma’ keksittynä, jotta 
ainoalta olemassa olevalta maailmalta vie-
täisiin sen arvo – jotta meidän maan-
päälliselle todellisuudellemme ei jätettäisi 

enää mitään tarkoitusta, mitään järkeä, 
mitään tehtävää! Käsitteet ’sielu’, ’henki’, 
viimein jopa ’kuolematon sielu’ keksit-
tyinä, jotta ruumista voitaisiin halveksia, 
tehdä se sairaaksi – ’pyhäksi’ – ja jotta 
vastattaisiin kaikkiin elämässä vakavaa 
huomiota ansaitseviin asioihin – kysy-
myksiin ravinnosta, asumisesta, henki-
sestä ruokavaliosta, sairaanhoidosta, puh-
taudesta, säistä – kauhistuttavalla kevyt-
mielisyydellä!”

Passus lähtee liukkaammin käyntiin L:n 
verbillä kuin K:n partisiipillä, ja tämä rat-
kaisu toimii paremmin halki koko osion. 
L uusjakaa lauseet kuitenkin turhan surut-
tomasti ja turvautuu kankeaan ”kautta”-
muotoon. Kääntäjäin kekseliäisyys pysyy 
suotta kurissa kahden laatusanan (entsetz-
lich, schauerlich) kohdalla. Kauhu-sanas-
tossa pitäytymisen sijasta olisi voinut ko-
keilla luotaantyöntävyyden ja puistatta-
vuuden konkretiaa.

L:ltä hukkuu huutomerkkejä ja tähdel-
lisiä yksityiskohtia (”elämä”, ”tarkoitus”), 
jotka ovat oikeammalla tolalla K:n toisin-
nossa (”todellisuus”, ”järki”). Pahin hä-
vikki L:n käännöksessä kohtaa alkutekstin 
luettelemia ruumiillisia avainkysymyksiä: 
!/$ jää syrjään, tunnolliselta K:lta ei yhden 
yhtä. 

K:lta kuitenkin puuttuu kursiivi osion 
– ja koko kirjan, koko N:n tuotannon – 
kolkoimpiin kuuluvasta kohdasta, jossa sa-
notaan bakuninilaisittain, että karille ka-
rahtakoon tahi perikatoon suistukoon se, 
mikä joutaakin tuhoutumaan. Sanat was 
zu Grunde gehn soll, jotka tavataan kursi-
voituina jo kirjassa Hyvän ja pahan tuolla 
puolen (§ ("), kääntyvät K:lla ”sen [...], 
minkä tulee hävitä”, L:llä ”se, minkä pi-
täisi kokonaan kadota maan päältä”. Ko-
hoste jää K:lta pois myös sanoista der 
Böse. 

Tällaisia lauseita sisältävän kirjan 
kääntämisen soisi tapahtuvan viitseliäästi. 
Vaikka L:n suomennoksessa on ansionsa, 
K:n tiuhaan viitoitettu työ kuuluu ylem-
pään liigaan. Vastakohta ei ole niinkään 
runollisen ja opillisen välillä, sillä K:n lau-
seet ovat monin paikoin kirkkaita ja kau-
niita eikä L:ltä suinkaan puutu osumia 
asiain ytimiin. Pelissä on moninkertainen 
haaste saada arvoituksellinen, tulenarka ja 
tutkimuksellista tulkintaa vaativa ja pake-
neva teksti mahdollisimman huolekkaaksi 
suomalaiseksi laitokseksi [sic(k)]. Unio 
Mystican Ecce homoa kelpaa lukea, mutta 
tätä ei voi suositella muuten kuin Sum-
man reilusti huolekkaamman ja luotetta-
vamman Ecce homon oheistoimintana.
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