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Tiivistelma
 
 
 

Taiteellinen tutkimukseni pyrkii avaamaan filosofi Walter  
Benjaminin käsitystä kielen olemuksesta, sekä kääntäjän 
‘tehtävästä’ taiteen kontekstissa ja tuo niiden rinnalle oman 
näkemykseni taiteen kommunikatiivisesta tasosta. Työssäni 
pyrin havainnollistamaan käsitystäni taiteen kielestä oman 
tuotantoni kautta.

Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osuudesta sekä tuotannollisesta 
osuudesta, jonka muodostavat käännösrunot Sylvia Plathin Ariel-ru-
nosta sekä Kääntäjä-teos. Työssäni avaan teosten syntyprosessia, sekä 
tarkastelen niitä Benjaminin ajatusten kanssa.

Työni tarkoitus on osoittaa, kuinka Walter Benjaminin ajatukset  
ovat tuoneet esiin kysymyksiä, jotka taiteen tekemisessä ja  
kokemisessa ovat itselleni merkittäviä ja jotka ovat muokanneet 
tapaani ajatella ja tehdä taidetta.
 
Työni kohteena ei ole kielen semioottis-filosofinen luonne, sillä 
taiteellinen kieli on tässä kehyksessä sanakuva (jopa paradoksi),  
jolla kuvaan tutkimaani toista kommunikaation tasoa. Työ keskittyy 
tämän taiteellisen kielen fenomenologiseen olemukseen. 
 
Tarkoitukseni on teorian keinoin tuoda esiin keskusteluni  
Benjaminin kielellisistä olemuksista ja asettaa oma näkemykseni 
hänen teoriansa rinnalle. Tarkasteluni Benjaminin käsitteistä on 
pikemminkin keskustelevaa, kuin puhdasta tulkintaa hänen  
teoreettisiin käsitteisiin. 

Abstract
 
 

This artistic research seeks to open up the philosopher Walter  
Benjamin’s understanding of language, as well as the ‘task’ of the 
translator in the context of art, and brings alongside them my own 
view of the communicative ”language” of art. In this thesis, the focus 
is to illustrate my personal understanding of the language of art 
through my own works.

The thesis is a combination of a theoretical part and a productional 
part, which consists of translated poems from Sylvia Plaths poem 
Ariel and the work Kääntäjä. Thesis opens up the process how these 
works came together, as well as reflects them to Benjamin’s theory.

The purpose of this thesis is to show how Walter Benjamin’s 
thinking has raised questions that are significant for myself in means 
of creating and thinking art.  
 
The subject of this work is not the semiotic-philosophical nature  
of language, hence artistic language in this framework is  
a figure of speech (even a paradox) that describes the  
communicative ”language” of art that I seek to illustrate. The work 
focuses on he phenomenological essence of this artistic language.
 
The thesis brings out my discussion with Benjamin of the linguistic 
essences of his theory and places my own view alongside his 
thinking. My examination of Benjamin’s concepts is more conversa-
tional rather than pure interpretation of his theoretical concepts.
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Jos vain ei yritä ilmaista sitä, mikä 
on ilmaisematon, mikään ei häviä. 
Sen sijaan ilmaisematon sisältyy 
– ilmaisemattomana – 
siihen, mitä on ilmaistu.

/ Ludwig Wittgenstein
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”Mutta mitä runoelma sitten ”sanoo”? 
Mitä se viestii? Hyvin vähän sille, 
joka sen ymmärtää. Sen olemuksena 
ei ole viesti, ei sanoma. Silti käännös, 
joka pyrkii välittämään, ei voi välittää 
muuta, kuin viestin – eli siis epäoleelli-
sen. 

/Walter Benjamin
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Näkymättömän kielen käsite. Opinnäytetyöni on paradoksi.  
Aikomukseni on yrittää kirjoittaa auki – sanallistaa, jotain mikä 
ei käsitteeltään kenties voi tulla sanoitetuksi.
 
Opinnäytetyöni on taiteellinen tutkimus taiteen kielestä ja taiteesta 
käännöstyönä. Työn tarkoitus on reflektoida omaa näkemystäni 
filosofi Walter Benjaminin käsitykseen kielestä ja kääntämisestä, sekä  
tuoda niiden rinnalle ajatuksiani taiteen kommunikatiivisesta 
tasosta.
 
Opinnäytetyöni koostuu kirjallisesta osuudesta sekä tuotannollisesta 
osuudesta, jonka muodostavat käännösrunot Sylvia Plathin Ariel-ru-
nosta sekä Kääntäjä-teos. Teoriaosuuteni pyrkii käymään keskustelua 
taiteen kielen olemuksesta havainnoiden filosofi Walter Benjaminin 
kirjoituksia kielestä ja kääntämisestä. Sen tarkoituksena on ilmituoda 
ajatuksiani ja pohdintoja taiteen kielellisestä olemuksesta.

Johdanto
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Osana taiteellista tutkimustani olen käynyt keskusteluja kuva taiteilija 
Henry Wuorila-Stenbergin sekä väitöskirjaansa valmistelevan 
estetiikan ja kriittisen teorian tutkijan Taneli Viitahuhdan kanssa 
avatakseni näkökulmia taiteentekemisen praktiikkaan ja Benjamin 
tutkimukseen. Tämän kirjallisen osuuteni pääroolissa on käännös-
runot, joiden avulla olen tutkinut teoreettisen osuuteni kysymyksiä. 
Tuotannollisena osuutena olen tehnyt käännösrunoja Sylvia Plathin 
runosta Ariel. Tuon myös esille videoteoksen Kääntäjä, jota  
valmistelin työryhmän kanssa kesällä 2019. Näiden teosten avulla 
tuon näkyväksi taiteellisen tutkimukseni prosessia. Samalla ne 
valottavat teoreettisia ajatuksiani kääntämisestä.  

Ensimmäisessä luvussa paneudun Benjaminin kielen käsitteeseen. 
Ammennan Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä esseen ajatuksia, 
jossa Benjamin esittää näkemyksensä kielen olemuksesta. Pyrin 
purkamaan tekstiä havainnollistaen näkemystäni tästä kielen  
olemuksesta. Tässä luvussa käyn läpi myös videoteos Kääntäjän 
prosessin eri vaiheita, sekä avaan teoksen kielellistä ja käännöksellistä 
luonnetta.
 
Toinen luku keskittyy Benjaminin ajatukseen kääntämisestä.  
Benjaminin essee Kääntäjän tehtävä on toiminut koko tutkimukseni 
alulle panevana voimana ja tässä luvussa avaan näkemyksiäni 
Benjaminin “käsityksestä” kääntäjän tehtävästä ja kääntämisen  
filosofiasta. 

Luvussa Ariel esitän tekemäni käännösrunot ja pyrin havainnollista-
maan prosessia, jota kävin läpi tutkiessani  
käännöstyötä taidemuotona. 

Viimeisessä luvussa esittelen ajatuksiani taiteen kommunikatiivisesta 
kielestä /toisesta kommunikoinnin tasosta. Tässä luvussa pohdin 
myös Benjaminin kielen käsitettä taidetta demokratisoivana  
näkökulmana.  

Walter Benjamin (1892-1940) oli saksalais-juutalainen filosofi,  
kirjallisuuskriitikko, kääntäjä ja esseisti. Hänen tunnetuimpiin  
teoksiin lukeutuvat mm. Taideteos teknillisen uusinnettavuuden  
aikakaudella (Das Kunstewrk im Zeitalter seiner technischen  
Reproduzierbarkeit) ja Silmä väkijoukossa: Huomioita eräistä motii-
veista Baudelairen tuotannossa (Uber einige Motive bei Baudelaire). 
Benjamin tuotti paljon tilausartikkeleita eri aihealueiden filosofisista 
pohdinnoista. Vaikka Benjaminin tuotanto on kirjavaa, on hänen 
teksteissään havaittavissa selkeää saman kaltaisuutta. Benjamin 
puhuu esimerkiksi teksteissä Taideteos teknisen uusinnettavuuden 
aikakaudella sekä Pienessä Valokuvauksen Historiassa teosten paikka 
ja aikasidonnaisuudesta. Taideteoksen auran käsite ilmenee teksteissä 
edellä mainittujen kirjoitusten lisäksi myös Silmä väkijoukossa 
esseessä. Työssäni nämä yhtymäkohdat ovat polttopiste pyrkimykses-
säni havainnollistamaan näkemystäni Benjaminin yleiskäsitteelliseen 
toisesta kommunikaation tasosta tai puhtaasta kielestä, jota tässä 
tutkimuksessani käsittelen.

Benjaminin Kääntäjän tehtävä toimi katalysaattorina omalle 
kielellisen teorian ja kääntämisen filosofian pohdiskelulleni. Teksti 
tuntui aluksi hyvin vaikeasti jäsennettävältä, mutta jostain syystä 
Kääntäjän tehtävä jäi kummittelemaan ajatuksiini ja huomasin 
pohtivani kääntämistä laajempana taiteellisen praktiikan ilmiönä. 
Benjamin synnytti kipinän ajatuksilleni kääntämisestä, joka on 
siivittänyt tämän opinnäytetyön lopputuleman, mutta myös vaikut-
tanut merkittävästi omaan taiteelliseen tuotantooni. Tutustuttuani 
Benjaminin kirjoituksiin en ole päässyt koskaan täysin irtaantumaan 
niistä ja ne ovatkin olleet miltei tärkein taiteellisen työni kipinä. 
Viimeisen neljän vuoden aikana olen toteuttanut kuvataidenäyttelyn, 
kääntänyt runoja (tai sanoisinko runoa) sekä valmistellut videoteosta, 
ja kaikkien näiden takana on Benjaminin ajatukset kääntämisestä. 
Töitteni avulla olen tehnyt taiteellista tutkimustani kääntämisestä ja 
kielestä.
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Mutta miksi minua, vapaa-ajattelijaa ja taustaltaan työväenluokkaista 
naista kiinnostaa niin palavasti varakkaasta perheestä ponnistavan 
saksalais-juutalaisen miehen vahvasti teologinen näkemys?  
Mielestäni Benjaminin ajatus taiteesta ja kielestä on mielenkiintoinen, 
sillä koen hänen näkemyksensä kielestä demokratisoivan taiteen 
kokemuksen sekä taiteen tekemisen. Avaan ajatuksiani opinnäytteen 
kolmannessa luvussa, jossa käsittelen omaa näkemystäni taiteen 
toisesta kommunikatiivisesta tasosta – taiteen kielestä.

Lähteinä olen työssäni käyttänyt Benjaminin suomennettuja versiota, 
niistä teksteistä, joista sellainen on tehty. Olen perehtynyt Benjaminin 
esseisiin myös englanniksi sekä selannut saksankielisiä töitä.
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Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi 
puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle 
itään päin löysivät he lakeuden 
Sinearin maassa ja asettuivat sinne. 
Ja he sanoivat toisillensa: ”Tulkaa, 
tehkäämme tiiliä ja polttakaamme 
ne koviksi”. Ja tiiltä he käyttivät 
kivenä, ja maapihkaa he käyttivät 
laastina. Ja he sanoivat: ”Tulkaa, 
rakentakaamme itsellemme kaupunki 
ja torni, jonka huippu ulottuu tai-
vaaseen, ja tehkäämme itsellemme 
nimi, ettemme haajaantuisi yli 
kaiken maan”. Niin Herra astui alas 
katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka 
ihmislapset olivat rakentaneet. 

Ja Herra sanoi: ”Katso, he ovat yksi 
kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja 
tämä on heidän ensimmäinen yrityk-
sensä. Ja nyt ei heillä ole mahdotonta 
mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, 
astukaamme alas ja sekoittakaamme 
siellä heidän kielensä niin ettei toinen 
ymmärrä toisen kieltä”. Ja niin Herra 
hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, 
niin että he lakkasivat kaupunkia 
rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi 
Baabel, koska Herra siellä sekoitti 
kaiken maan kielen; ja sieltä Herra 
hajoitti heidät yli kaiken maan.

Raamattu, 1. Mooseksen kirja 11
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Benjaminin kielen käsite/teoria on omintakeinen, ehkä jopa 
vaikeasti hahmotettava. Koen, että Benjaminilla ei ole vain 
yhtä analyysiä kielen olemuksesta vaan tulkintoja moninaisista 
kielellisistä olemuksista. Lukiessani eri aikakausien Benjaminia 
tunnen silti tekstien takaa kuultavan samankaltaisuuden niiden 
yrittäessä hahmottaa jotain sanallisen todellisuutemme takana 
olevaa yhteyttä.
 

”Elämä ja tarkoituksellisuus – näiden näköjään ilmeinen, 
mutta silti tietoisuudelle tuskin tavoitettava yhteys näyttäytyy 
vasta, kun sitä tarkoitusta, johon elämän kaikki erilliset 
tarkoituksellisuudet tähtäävät, ei haeta niiden omasta, vaan 
jostakin korkeammasta piiristä.”1

Koen että teoksilla Kääntäjän tehtävä ja Kielestä yleensä ja ihmisen 
kielestä on vahva suhde toisiinsa. Taiteellisen tutkimukseni perustana 
pyrin hahmottamaan tätä benjaminilaista kielen olemusta, joka 
näissä kummassakin teoksessa on läsnä. Koen sen olevan olennainen 
pohja tulkitessani Benjaminin kieltä ja käännöstä käsittelevää tekstiä. 

Kielesta yleensa

1 Benjamin Kääntäjän tehtävä s.42
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Kielen olemuksesta
 

Alkujaan julkaisemattomaksi tarkoitettu2 teksti Kielestä yleensä ja 
ihmisen kielestä osoittaa meille Benjaminin hahmotelman kielen 
olemuksesta.
 
Teksti on ollut moninaisten filosofisten tutkimusten ja kirjoitusten 
kohteena. Esimerkiksi Benjamin-tutkijana tunnettu Veli-Matti 
Saarinen on kirjoittanut Benjaminin kielen käsityksestä teoksessaan 
Taiteen Elämä ja Kuolema. Saarinen esittää Benjaminin kieli- 
käsityksen pohjaavan Wilhelm von Humboldtin käsitykseen kielestä 
”kansakunnan henkisen olemuksen välittäjänä”.3

 
”Humboldtin ajatuksena on, että jokaisen kansakunnan 
henkinen voima tulee ilmi kansakunnan omassa kielessä ja 
vain siinä. Näin ollen, jos esimerkiksi halutaan tuntea jonkin 
kansan henkinen voima, tämä on mahdollista ainoastaan 
siten että opiskellaan ko.kieli.”4

Saarisen mukaan Benjamin laajentaa Humboldtin kielikäsitystä 
siten, että ”jokainen ihmisen henkisen elämän ilmaus voidaan 
ymmärtää eräänlaisena kielenä.”3, kuten Benjamin tekstissään 
toteaa. Näkemykseni Benjaminin tekstistä on kuitenkin hieman 
erilainen. Koen, että Saarisen esittämä Humboldtin näkemys kielen 
ja henkisen voiman yhteydestä ei sellaisenaan ole voinut olla  
Benjaminin käsityksen pohjana. Toki varteenotettavaa on, että 
Humboldt on kirjoittanut kielen henkisestä olemuksesta, mutta 
koen Humboldtin keskittyvän kirjoituksessaan nimenomaisesti 
kansakunnan henkiseen voimaan, eikä kieleen yleisesti. 

Humboldtin näkemyksessä kansakunnan henkinen voima tulee 
ilmi kansakunnan omassa (erillisessä) kielessä, kun taas Benja-
minin koen pohjaavan ajatuksensa kieleen, joka yhdisti kaikkia 

Tässä näen yhteyden myös Baabelin tapahtumiin. Kielten hajoa-
minen Baabelin tornilla oli Jumalan väliintulon seurausta ihmisen 
halutessa olla Jumalan kaltainen. Sekoittamalla kaikki kielet ja 
hajottamalla ihmiset ympäri maan Jumala rankaisi ihmistä. Tämän 
rangaistuksen seurauksena ihminen ei enää ymmärtänyt toistaan. 
Baabelin tapahtumien jälkeen ei ollut enää yhtä kieltä. 

Palatakseni Benjaminin ja Humboldtin näkemysten eroihin, koen 
että Benjamin pohjaa ajatuksensa näihin Baabelin tapahtumiin. 
Puhuessaan kielten sukulaisuudesta ja kielen henkisestä olemuksesta 
koen hänen tarkoittavan sitä kieltä, joka meidät joskus yhdisti ja 
jonka kautta meidän edelleen tulisi kieltämme heijastaa vaikka se 
ei meille enää koskaan kuuluisikaan. Koen, että Benjamin pyrkii 
hahmottamaan tämän kaltaista ajatusta niin kielen henkisessä 
olemuksessa, kuin oikeanlaisessa käännöksessä – kumpikin pohjaa 
puhtaaseen kieleen ja tämän puhtaan kielen koen olevan universaa-
lia.
 

”Ihmisen paratiisillisen kielen on täytynyt olla täydellisen 
tiedon kieltä; kun taas myöhemmin tieto on eriytynyt jälleen 
äärettömiin kielen moninaisuudessa, oli itse asiassa pakotet-
tukin eriytymään alemmalle tasolle luomiseksi nimissä.”5

Koen, että Benjaminille kielellä – sanan sellaisessa muodossaan – on 
monta eri olemusta, tai paremmin sanottuna kielellä voimme 
ilmaista eri olemuksia. ”Jokainen ihmisen henkisen elämän ilmaus 
voidaan ymmärtää eräänlaisena kielenä”.6 ’Kieli’ ei kuitenkaan 
rajoitu vain ihmiseen, vaan Benjaminin mukaan ”elollisessa tai 
elottomassa luonnossa ei ole tapahtumaa tai esinettä, joka ei jollakin 
tavalla olisi osallisena kielessä, sillä kaiken olevan luonteeseen kuuluu 
olennaisesti oman henkisen merkityksen ilmaiseminen”7. ‘Kieli’ 
sanaa hän käyttää tarkoituksenmukaisesti. Kieli(Sprache) ei ole 
Benjaminille metafora vaan hän toteaa, ettemme voi kuvitella kielen 
täydellisen puuttumisen tilaa.8

2 Saarinen Taiteen Elämä ja Kuolema s.122
3 ibid s.123
4 ibid s.123

5 Benjamin Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä s.45  8 ibid s.33
6 ibid s.33
7 ibid s.33
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”Voidaan puhua musiikin ja kuvanveiston kielestä, jolla 
saksalaiset tai englantilaiset oikeudenpäätökset laaditaan, tai 
tekniikan kielestä, joka ei ole insinöörien ammattisanastoa. 
Kieli sellaisessa yhteydessä tarkoittaa kyseessä olevien 
kohteiden – tekniikan, taiteen, oikeuden ja uskonnon – 
sisäistä pyrkimystä kohti henkisten merkitysten  
ilmaisemista”.9

Henkinen ilmiö on termi, joka on Benjaminin kielen teorian 
keskiössä.

”Saksan kieli esimerkiksi ei ole suinkaan ilmaus kaikelle 
sille, mitä – periaatteessa – voimme sen avulla ilmaista, vaan 
suora ilmaus kaikesta siitä, mikä siinä itsensä ilmaisee. Tämä 
”itsensä” on henkinen ilmiö. On siten itsestään selvää, että 
se henkinen ilmiö, joka kielessä ilmenee, ei voi olla kieli itse, 
vaan jokin siitä erillinen.”10

Tulkitsen niin, että Benjamin haluaa tehdä selkeän eron kielen 
henkisen ja kielellisen olemuksen välillä, niin ettemme voi ajatella 
kielellisen olemuksen olevan ainoa ilmaiseva asia ’kielessä’. Ihmisen 
kohdalla Benjamin näkee ihmisen kielellisen olemuksen olevan 
hänen kielensä – ihminen ilmaisee henkisen olemuksensa kielessään 
nimeämällä muita asioita .11

 
”Kaikki henkisten sisältöjen ilmaiseminen on kieltä, jossa  
ilmaiseminen sanoin on vain inhimilliselle kielelle ja sille 
perustuville oikeuden, runouden jne. kielille ominainen  
erikoistapaus.” 12

Pohdin tarkoittaako Benjamin kielellä kaiken metafyysistä olemusta? 
Voisimmeko jäsentää hänen ajatustaan kielestä niin, että kaikella 
olemassa olevalla on kyky tuntea kuuluvansa johonkin suurempaan 
kokonaisuuteen?

Alussa oli sana
 
Käsitellessämme Benjaminin näkemyksiä on tärkeää ottaa esille Ben-
jaminin suhde Jumalaan. Benjamin syntyi juutalaiseen perheeseen 
vuonna 1892, eikä koskaan hylännyt uskonnollista vakaumustaan. 
Koski, Rahkonen ja Sironen toteavat osuvasti Messiaanisen Sirpaleita 
kokoelman jälkisanoissa Benjaminista muodostuneen kolme  
perusmuunnelmaa: filosofis-spekulatiivinen, poliittis-materialistinen 
ja juutalais-teologinen, mutta lukiessamme Benjaminia ”kukin näistä 
muunnelmista vie yksin otettuna harhaan”. 13

Vaikka Jumala-käsite on läsnä Benjaminin teksteissä, en koe hänen 
tarkoittavan asioiden henkisellä olemuksella idolatrista suhdetta 
Jumalaan, vaan pikemminkin koen, että Benjamin haluaa riisua 
kaikki ihmisen antamat käsitykset asioiden olemuksista ja antaa 
kaikille olemassa oleville yhteys johonkin suurempaan, jotta se ei ole 
vain pyhien esineiden (tai ihmisten) oikeus. Benjaminille ihmisen 
henkinen ilmiö on kieli. 

“Asioiden kielellinen olemus on niiden kieli; tämä lause  
sovellettuna ihmiseen kuuluu: ihmisen kielellinen olemus  
on hänen kielensä. ”14

9 ibid s.33     12 ibid s.33
10 ibid s.34
11 ibid s.36

13 Koski, Rahkonen, Sironen Messiaanisen sirpaleita s.194
14 Benjamin Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä s.36
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Toisin sanoen: Ihminen ilmaisee oman henkisen olemuksensa 
kielessään. Ihmisen kielen yhteyttä johonkin suurempaan  
– jumalalliseen Benjamin kuvaa viitaten Raamatun  
1.Moos.1:27 säkeeseen;

Jumala ei luonut ihmistä sanasta, eikä kutsunut tätä nimeltä. 
Hän ei tahtonut alamaistaa ihmistä kielelle vaan päästi 
häntä itseään luomisen välineenä palvelleen kielen ihmisessä 
vapaaksi. Jumala lepäsi siirrettyään luovuutensa ihmiseen. 
Tästä luovasta voimasta, jumalallisesta aktuaalisuudesta 
vapautettuna, tuli tietoa. Ihminen on tiedostava olento 
samalla kielellä, jolla Jumala on luova. Jumala loi hänet 
omaksi kuvakseen, hän loi tiedostavan olennon luomisky-
kyisen olennon kuvaksi. Siksi lause, että ihmisen henkisen 
olemuksen muodostaa kieli tarvitsee selityksen. Hänen 
henkinen olemuksensa on se kieli, jolla luominen tapahtui.15

Voisimmeko ajatella Benjaminin kielen henkistä olemusta seuraavasti; 
Vanhan testamentin mukaan kaikkia ihmisiä yhdisti aikanaan 
yhteinen kieli, paratiisin kieli, jonka Jumala ihmiselle antoi. Jumala 
loi ihmisen paratiisiin ja toi metsän eläimet ja taivaan linnut hänen 
eteensä nähdäkseen kuinka hän ne nimittäisi.16 Benjaminille Jumalan 
kielellinen olemus on sana ja koko ihmisen kieli on tämän sanan 
heijastumista nimissä17, sillä nimeämällä ihminen toteuttaa Jumalal-
lista luovuuttaan.

Tämä raamatun kertomus, jossa Jumala antaa ihmisen nimetä 
eläimet (ja naisenkin), on osoitus luovuudesta. Jumala ei itse 
nimennyt eläimiä, vaan antoi ihmiselle tämän luovan tehtävän, sillä 
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen.

Tulkitsen Benjaminin pohjaavan tälle Raamatun kertomukselle 
ajatustaan kielen henkisestä ilmiöstä. Ihmisen henkinen ilmiö on 
Jumalan luomisen hetkellä ihmiseen siirtämä luovuutensa, täten 
ihmisen henkinen olemus ilmenee nimeämisessä. Benjaminille 
ihminen on tiedostava ja ainoastaan Jumala on luova. Täten ihmisen 
luovuus tulee esille ainoastaan nimeämisessä, jolloin ihminen 
toteuttaa henkistä olemustaan tiedostavuudessaan, eli heijastaa tätä 
jumalallista luovuutta tiedossaan – nimeämällä asioita.
 
Voisin nähdä Benjaminin ajatuksen kielen henkisestä olemuksesta 
myös tässä valossa: meitä kaikkia ihmisiä yhdistäviä tekijöitä 
on monia, mutta metafyysinen olemuksemme, joka saa meidät 
pohtimaan olemassaoloamme pitää sisällään myös sen, että ymmär-
rämme myös tietomme rajat. Tiedostavina olioina tunnistamme ja 
tunnustamme myös sen tiedon, jota emme voi tavoittaa. Tietomme 
ulkopuolelle jäävillä ominaisuuksilla tarkoitan esimerkiksi toistemme 
tietoisuuden kokemista, mystiikkaa, tai äärettömyyttä. Kovasta 
tahdosta huolimatta, emme ole vielä voineet todistaa näiden käsitys-
ten takana piilevää totuutta. Jos heijastamme tietoisessa ajattelussam-
me Jumalan luovuutta, voisimmeko heijastaa sitä myös tietoisuuden 
ulkopuolelle jäävässä ajattelussamme? Voisimmeko ajatella, että 
tämä tietämättömyys meissä näyttäytyisi yhteytenä alkuperäiseen 
kieleen? Jos käännämme Benjaminin ajatuksen ihmisen nimeävästä 
olemuksesta ja tiedostavuudesta tarkoittamaan sitä, että suhteemme 
Jumalaan näkyy myös siellä mihin päättyy tietomme rajat; ja jos 
tutkimme sitä Baabelin tapahtumien näkökulmasta, joihin Benja-
minkin tekstissään viittaa, voimmeko ajatella että ihmisen yhteys 
Jumalaan on hetkessä, jossa Jumala erotti kielet kostoksi ihmisen 
ahneudelle. Ja koska emme jaa enää yhteistä kieltä, niin ainoa yhteys 
kieltemme välillä on yhteys Jumalaan. Tämän ajatuksen pohjaan 
Kielestä Yleensä teoksen kohtaan; 

15 ibid s.42
16 Raamattu
17 Benjamin Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä s.42
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Luonnon luomisen rytmi (1.luvussa) on joka tapauksessa 
seuraava: tulkoon – hän teki (loi)– hän kutsui. Muutamissa 
tapahtumissa (1:3, 1:4) esiintyy vain sana”tulkoon”. Tämä 
”tulkoon” ja sanat ”hän kutsui” luomistapahtumien alussa ja 
lopussa tuovat kerta kerralta ilmi luomistyön syvän ja selvän 
suhteen kieleen. Ne alkavat kielen luovalla kaikkivoipai-
suudella, ja lopussa tämä kieli ikään kuin liittyy luomaansa, 
nimeää sen. Kieli on siten sekä luova että luomisen päättävä, 
se on sana ja nimi. Jumalalla nimi on luova, koska se on 
sana, ja Jumalan sana on tunnistava, koska se on nimi. 
”Ja Jumala näki että se oli hyvä.” Tämä tarkoittaa: hän oli 
tietänyt sen nimen kautta. Nimen absoluuttinen suhde 
tietoon on olemassa vain Jumalalla; vain hänellä nimi, ollen 
syvimmiltään identtinen luovan sanan kanssa, on tiedon 
puhdas media.18

Voisimmeko olettaa Benjaminin havainnoivan, että ainoana oikeana 
yrityksenä ymmärtää toistemme kieltä on ymmärtää sen takana oleva 
yhteys Jumalaan. Tässä kohtaa tuon mukaan oman näkemykseni 
kielemme henkisestä olemuksesta, taiteen kielestä ja toisenlaisesta 
kommunikoinnin tasosta, mutta avaan tämän näkemykseni 
paremmin vasta luvussa Toinen kommunikoinnin taso.

Benjaminkin viittaa tekstissään taiteeseen seuraavasti: 

“Taiteellisten muotojen ymmärtämiseksi on merkitystä 
yrityksellä käsittää ne läpikotaisin kieliksi.”19 

Jos ainoastaan Jumalassa on luovuus, voiko silloin taiteen kieli 
kummuta tiedostamattomasta, eli ”jumalallisesta” kielestä?

Tämä voisi viedä meidät taiteilijan ”myyttisen” neron 
käsitykseen, mutta sitä en kuitenkaan halua ruokkia. Taiteen 
tapahtumalla tarkoitan sitä resonointia, jota koemme joko 
tiedostamattomasti luodessamme taidetta tai kokiessamme 
sitä. Voisimmeko ajatella, että tämä resonointi on ”jumalal-
lisen” kielen yhteys. Jotain mikä tapahtuu oman kielellisen 
olemuksemme ulkopuolella, mutta jonka välityksellä voimme 
kommunikoida jonkin suuremman tiedostamattoman kautta. 
Taiteen määritän tässä epäkonventionaaliseksi, rajattomaksi.

Teen näin, koska tämän näkemykseni valossa kaikki ihmisen  
määrittämä rajallisuus tämän toisenlaisen kommunikatiivisen  
kielen – taiteen kielen – rajoiksi ei ole ihmisen määriteltävissä.  
Oma todellisuuden kokemuksemme määrittää sen missä tämä 
toisenlainen kommunikatiivinen kieli ilmenee. Tässä kappaleessa 
reflektoin näkemyksiäni Benjaminin kielen käsitteestä ja johdatan 
kolmannessa luvussa käsiteltävään toiseen kommunikaation tasoon. 

Kenen kielellä
 
Teos Kääntäjä on mukana opinnäytetyössäni, koska sen avulla  
olen tutkinut taiteen kielen käsitettä taiteellisen tutkimuksen  
kautta. Kääntäjä tapahtui sattumien kautta kun olin jo aloittanut  
taideprojektia ohjaaja Joel Neveksen ja äänisuunnittelija  
Atte Kantosen kanssa. Projekti sai alkunsa halusta ilmentää taiteen 
keinoin ajatuksiani kääntämisestä ja kielellisestä kohtaamisesta 
(tai sen mahdottomuudesta). Olin jo lukenut Benjaminin kielen 
käsitteestä ja kääntämisestä, kun päätimme Joelin kanssa aloittaa 
projektin, jossa kääntäminen olisi keskiössä. Halusin teoksella tutkia 
Benjaminin ajatuksia muun kuin kirjallisen/kielellisen käännöksen 
näkökulmasta. Halusin viedä kääntämisen ajatuksen ulos pelkästä 
kirjoitetusta sanasta ja tutkia alkuperäisen ja käännöksen suhdetta 
nimenomaisesti kielessä. 

18  ibid s.41
19  ibid s.49
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En muista tarkalleen missä vaiheessa olimme päätyneet käännöksen 
tapahtuvan juuri ihmisen ja toislajisten välillä. Olimme pohtineet 
ajatuksia mm. lintukaraokesta, jossa kokija kääntäisi ihmisten 
esittämiä kappaleita linnun kielelle, sekä installaatiosta, jossa ihmisen 
puhekieli muuttuisi toislajisen kielelle. 

Huhtikuussa 2019 tapasin Soili Sirennen kanssa Kiasman ja  
Musiikkitalon yhteistyön merkeissä projektissa, jota tuotin. Työn 
ohessa keskustelumme ajautui sivuraiteille ja kerroimme omista 
taiteellisista projekteistamme. Soili kertoi kuoroharrastuksestaan ja 
minä kerroin taideprojektista, jota silloin ideoin työryhmän kanssa. 
Soili kertoi, että he ovat kuoron kanssa laulaneet erilaisia luonnon 
ääniä. Muutaman vähäunisen yön jälkeen esitin työryhmälle 
idean ääniteoksesta, jossa ryhmä ihmisiä jäljittelee luonnon ääniä. 
Pohdimme, että äänen lisäksi voisi olla tarkoituksenmukaista, myös 
kuvata kuoroa laulaessa, jolloin jäljentämisen/kääntämisen toimi 
korostuisi, eikä jäisi ns. piiloon. Teoksen tarkoitus oli nimenomai-
sesti tuoda esille kahden kielen välinen suhde. Kun olimme yhdessä 
päättäneet videoteoksen kuvaamisesta, otin yhteyttä Soiliin  
ja sovimme yhteistyöstä.
 
Teos sai nimekseen Kääntäjä. Mielestämme nimi Käännös olisi 
luonut kuvitelman siitä, että näiden kahden kielen välinen kääntä-
minen olisi mahdollista tai että teoksemme olisi pyrkinyt sellaiseen 
lopputulemaan. Tämä ei kuitenkaan ollut tarkoitus. Halusimme 
nimenomaan alleviivata tällä toiminnalla näiden kielten olemuksia, 
joita emme pysty tavoittamaan. Teoksessa kuoro toimii luonnon 
kielen tulkkina, kääntäjänä. Lähtökohta on kuitenkin nähtävästi 
naivistinen asetelma – ihminen matkimassa ääniä, joita ei ymmärrä. 
Onko teoksen lopputulema edes käännös, jos kuoro ei edes pyri 
kääntämään ”kieleltä” ”kielelle”`?

Teos Kääntäjä tuo esiin erilaisten kielellisten tilojen jakamisen hyvin 
konkreettisesti. Pohdimme ryhmän kanssa pitkään kuvauspaikkaa. 
Lopulta päädyimme parkkihalliin, sillä halusimme korostaa kahden 
kielen ei pelkästään eri kielellisiä ulottuvuuksia, vaan myös kielten 
“kulttuurillisia” eroja. Betonisessa hallissa täysin luonnosta eriste-
tyssä tilassa joukko ihmisiä jäljittelee erilaisia luonnon tuottamia 
ääniä: puiden suhinaa, veden liikettä, sadetta, lintujen ääntä. 
Sssssshhhhssss, kvaaah kvaaaah…suljen silmät ja haen eroja omiin 
äänikokemuksiini autenttiselta esittäjältä, alkuperäisteoksesta. Jos en 
olisi tietoinen tästä hetkestä, voisi äänimaisema jopa hämätä minut 
ulkotiloihin. Järven rantaan, jossa kaislat takertuvat toisiinsa kiinni, 
kuovin säestäessä taustalla.

Taiteellisten muotojen ymmärtämiseksi on merkitystä yrityk-
sellä käsittää ne läpikotaisin kieliksi ja etsiä niiden suhdetta 
luonnon kieliin. Esimerkki, joka äänen alueella kuuluvana 
sopii hyvin tähän yhteyteen, on laulutaiteen sukulaisuus 
lintujen kieleen. Toisaalta on selvää, että taiteen kieli voidaan 
ymmärtää vain syvässä yhteydessä merkkien oppiin. Ilman 
jälkimmäistä jää jokainen kielifilosofia väistämättä katkel-
maiseksi, sillä kielen ja merkkien suhde (josta ihmiskielen ja 
kirjoituksen suhde on vain äärimmäinen erikoistapaus) on 
toki alkuperäinen ja perustava.” 20

Lähtökohtaisena ajatuksena kuoron käyttämisessä tässä teoksessa 
oli kielen sanatarkka imitaatio. Kuten aiemmin mainittu, kuoro ei 
pyrkinyt välittämään viestiä teoksessa.

20  ibid s.49
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Sen ainoa tehtävä oli matkia luonnon kielen kielellistä olemusta, 
sillä kuinka esimerkiksi linnun kieli voisi ilmentää henkistä 
olemustaan meille ihmisille? Vai voisiko se? Teos merkitsee vain 
vähän sille, joka sen ymmärtää*. Ihminen on omaksunut kielen, 
josta voi ymmärtää vain kielellisen olemuksen, luonnon kielen. 
Hän kääntää linnun laulua ihmisen suulla, jolloin kyseessä ei 
ole enää alkuperäisteos, paikkasidonnaisuus tai edes viestin 
välittäminen. Lähtökohtaisesti voisimme siis ajatella sen minkä 
Benjaminkin tekstissään toteaa: 

 ”Laki, jota käännös tottelee, sisältyy nimittäin alkutekstiin  
tämän käännettävyytenä”.21

Jos pohtisimme tämän toteamuksen valossa onko ihmisen 
mahdollista tehdä käännöstä luonnon kielestä vastaus voisi 
olla nopeasti ajateltuna ei. Jos kuitenkin puramme Benjaminin 
ajattelun käännöksestä osiin ja tarkastelemme sitä näiden 
näkö kulmien kautta voimme tulla uuteen lopputulokseen. 

Benjamin avaa hyvän ja huonon käännöksen merkkejä 
tekstissään Kääntäjän tehtävä. Näitä avaan seuraavassa luvussa 
Kääntämisestä, mutta raotan näitä käsitteitä Kääntäjä teoksen 
yhteydessä. Benjaminille huonon käännöksen merkki on pelkän 
viestin välittäminen.  

“..käännös, joka pyrkii välittämään, ei voi välittää muuta 
kuin viestin – eli siis epäoleellisen.”22

Tätä olettamusta voitaisiin Kääntäjä teoksen kohdalla pohtia  
seuraavasti: Emme voi olettaa, että välittäisimme viestiä kieleltä 
toiselle, sillä emmehän pysty tulkitsemaan alkuperäisen “sanomaa”. 
Näin ollen kääntämisen kohteena on jokin muu kuin sen kielen 
sisältämä viesti. 

*“Mutta mitä runoelma sitten “sanoo”? Mitä se viestii? Hyvin vähän sille joka sen ymmärtää.” 
Benjamin Kääntäjän tehtävä s.39
21 ibid s.40
22 ibid s.39

Benjamin raottaa myös toista huonon käännöksen merkkiä:

“Mutta eikö sitten siihen mitä runoon viestin ohella sisältyy 
– ja huonokin kääntäjä myöntää, että se on oleellista – tava-
takkin suhtautua jonakin käsittämättömänä, salaperäisenä, 
“runollisena”? Sellaisena, minkä kääntäjä voi välittää vain 
itsekkin “runoilemalla”? Tästä tullaankin toiseen huonoa 
käännöstä luonnehtivaan ominaisuuteen: voimme määritellä 
sen epäoleellisen sisällön epätarkaksi välittämiseksi.23

Tässäkään suhteessa Kääntäjä ei lähde runoilemaan, mutta ottaa 
“vapauksia” ainoastaan viestin välittäjän asemaan. Jos paneutuisimme 
luonnon henkiseen olemukseen ja sen välittämiseen tässä teoksen 
käännöstyössä, meidän tulisi varmasti tulkita Benjaminin näkemyk-
siä luonnon kielestä. Benjaminille luonto on mykkä ja mykkyytensä 
ansiosta surumielinen.24 Jos tulkitsemme Kääntäjä-teosta benja-
minilaisesta näkökulmasta voimme ehkä nähdä siinä jopa jotain 
surumielistä. Syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala kirosi maan 
“orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle”25.  Benjaminille 
luonnon surumielisyys alkaa tästä: 

”Syntiinlankeamuksen jälkeen, kun Jumalan sana kiroaa 
maan, luonnon muoto kuitenkin muuttuu. Nyt alkaa sen 
toinen mykkyys, jolla tarkoitamme luonnon syvää surumieli-
syyttä.”26

Voisimmeko ajatella, että Kääntäjä ilmentää näkemystä tästä suru-
mielisyydestä. Ei niin, että se imitoisi surullista luontoa, vaan se tuo 
ilmi surumielisyyden ihmisen ja luonnon kielen suhteessa. Luonto 
on “mykkä”, se ei sanoita. Me kuitenkin jaamme olemisen kokemuk-
sen luonnon kanssa, enkä henkilökohtaisesti yhdy Raamatun tulkin-
taan siitä, että luonto ja eläimet on tehty ihmiselle alistettaviksi. 

23  ibid s.39-40
24  Benjamin Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä s.47-48
25 Raamattu 
26  Benjamin Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä s.47
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Koska luonto on mykkä, se suree. Kuitenkin vielä syvem-
mälle luonnon olemukseen johtaa päinvastainen lause: 
luonnon surumielisyys saa sen mykäksi. Surun kaikkein syvin 
taipumus on sanattomuus, ja tämä on äärettömän paljon 
enemmän kuin kyvyttömyys tai haluttomuus ilmaisemi-
seen.27

Vaikka Benjamin kuvaa luonnon kieltä ihmisen kielestä erillisenä 
– surevana – ei hän mielestäni erillistä sitä henkisen olemuksen 
piiristä tai kielten sukulaisuuden ulkopuolelle. Vaikka voisimme 
pohtia teoksen ilmaisevan surumielisyyttä, mykkyyttä –kielten 
vierautta toisistaan – ei se mielestäni ole hedelmällisin tapa pohtia 
teosta Benjaminin kielen filosofiassa. Mielestäni teoksen todellista 
luonnetta voidaan katsoa tämän viittauksen valossa:

”Mutta, jos kielet näin aina messianistiseen loppuun asti 
lakkaamatta muutuvat ja kasvavat, niin on juuri käännöksen 
tehtävä syttyä teosten ikuisesti jatkuvasta elämästä ja yhä 
uudelleen panna koetteille itse tuo kielten pyhä kasvu 
– miten kauas näkyvän pinnan taa sen salat sitten kätkey-
tynevätkin, ja miten ilmeisen läsnäolevaa se tietona tästä 
etäisyydestä onkaan. Näin tulemme samalla tunnustaneiksi, 
että kääntäminen aina jää vain jollakin tapaa tilapäiseksi 
keinoksi kohdata kielten keskinäinen vieraus.” 28

Toisen kielen merkityksettömän matkimisen kautta se haluaa haastaa 
näiden kielten välistä kuilua – tehdä selväksi eri kielten kykenemät-
tömyyden ymmärtää toisiaan, muttolemassaolosta kielessä. Teos 
ei pyri tuomaan alkuperäisteoksen ja käännöksen kautta näkyville 
jotain niille olennaista yksikköinä, vaan ilmentämään niitä yhdessä, 
heijastettuina toisiinsa ja näin ollen tuomaan näkyväksi kielten 
yhteyden johonkin suurempaan olemukseen, ehkä luomaan uuden 
kielen – taideteoksen kielen.

27  Benjamin Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä s.48
28 Benjamin Kääntäjän tehtävä s.45
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Kuten edellisessä luvussa totesin, Benjaminin kielen käsite sekä 
ajatus kääntämisestä kuuluvat mielestäni saumattomasti yhteen. 
Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä esseessä Benjamin kertoo meille 
näkemyksen kielen henkisen ja kielellisen olemuksen erosta. 
Kääntäjän tehtävä tekstissään Benjamin pohtii alkuperäisen ja 
käännöksen suhdetta, jolloin tutkimuksen kohteena on kielen sijaan 
kääntäminen ja erityisesti taiteellinen käännöstyö.

Kaantamisesta
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Henkinen ilmiö ilmaisee itsensä kielessä, ei kielen kautta 
– tämä tarkoittaa: se ei ole ulkoisesti identtinen kielellisen 
ilmiön kanssa. Henkinen ilmiö sattuu kielellisen kanssa 
yhteen vain siinä määrin kuin se on ilmentyvä. Se, mikä 
henkisessä ilmiössä on ilmentyvää, on sen kielellinen olemus. 
Kieli ilmaisee siis asioiden kulloisenkin kielellisen olemuksen, 
mutta henkisen olemuksen vain siinä määrin kuin se välittö-
mästi sisältyy kielelliseen on ilmentyvää.32

Voisimmeko tarkastella Benjaminin näkemyksen valossa taidetta 
kielenä, jonka henkinen olemus ilmenee meille taiteessa vain siinä 
määrin, kuin taiteilija/tekijä on pystynyt sitä ilmentämään teokses-
saan? Täten taiteellinen teos voitaisiin ymmärtää käännöksenä tästä 
taiteen kielestä. Tarkennan tätä näkemystäni seuraavassa luvussa.

Palaan takaisin konkreettisempaan kääntäjän tehtävään Benjaminin 
ajattelussa. Kääntäjän tehtävä teksti avaa meille Benjaminin näke-
myksen siitä, kuinka alkuperäisteoksen ja käännöksen tulisi toimia 
suhteessa toisiinsa tavoittaakseen oikeanlaisen käännöksen muodon. 
Seuraava esimerkki tarkentaa meille Benjaminin väitettä, jossa kieli 
ilmaisee asioiden kielellisen olemuksen. Kielestä yleensä tekstissään 
hän antaa esimerkin lampusta;

”Lampun kieli esimerkiksi ei ilmaise lamppua (sillä lampun 
henkinen olemus, sikäli kuin se on ilmestyvä, ei missään 
tapauksessa ole lamppu itse) vaan se ilmaisee kieli-lamppua, 
lamppua – lamppua ilmaisussa.33 

Kielen käsitteen ja kääntäjän tehtävän yhtäläisyyden uskon 
ilmenevän tässä; kuten lampun henkinen olemus ei ole lamppu, ei 
myöskään runon henkinen olemus ole runo taiteellisena muotona. 
Sen olemus ei ole viesti, ei sanoma, vaan sen henkinen olemus on 
ilmetä meille kielenä (ja tarkemmin sanottuna ilmentäen puhdasta 
kieltä) ja tuoda sen alkuperäinen olemus esiin.  

Sanoittamattoman sanallistaminen   
– käännöstyö taiteena 

Kääntäjän tehtävä -tekstin ensimmäinen kappale toteaa ”yhtäkään 
runoa ei ole tarkoitettu lukijalle, yhtäkään maalausta katsojalle, 
yhtäkään sinfoniaa kuulijoille”29. Koen Benjaminin tarkoittavan 
tällä kohteettomalla tekemisellä juuri taiteellisen tuotoksen saav-
uttamaa kielen henkisen ilmiön tilaa, joka näyttää tarkoituksensa 
Benjaminin kuvaamassa ”korkeammassa piirissä”. Korkeammalla 
piirillä tarkoitan jo ensimmäisessä luvussa viittaamaani Benjaminin 
ajatusta elämästä ja tarkoituksellisuudesta, joiden ilmeinen (mutta 
tietoisuudelle tavoittamaton) yhteys näyttäytyy vasta kun niiden 
tarkoituksellisuutta haetaan – ei niiden omasta – vaan jostakin 
korkeammasta piiristä.30 Voisimmeko tulkita tätä käsitystä edellisessä 
luvussa analysoimani Benjaminin kielen käsitteeseen kautta, kielen 
henkisen ja kielellisen ilmiön kautta: jotta taiteen eri muotojen 
henkinen ilmiö ilmenisi kielessämme, on niiden sisällön myös 
täytynyt olla toteutettu pohtimatta vastaanottajaa? Toisin sanoen 
tuleeko taiteen henkinen olemus ilmi vain, jos taiteilija on pystynyt 
välittämään omaa henkistä olemustaan tässä kielessä, jota voisimme 
kutsua taiteen kieleksi? Mielestäni Benjaminin kääntämisen filosofiaa 
voidaan tarkastella samasta näkökulmasta kuten hänen kielen 
filosofiaansakin. ”Mutta mitä runoelma sitten ”sanoo”? Mitä se 
viestii? Hyvin vähän sille, joka sen ymmärtää. Sen olemuksena ei ole 
viesti, ei sanoma”31. Koen tämän toteamuksen erittäin keskeiseksi 
tarkastellessani benjaminilaista kääntäjän tehtävää. Kuten Benjamin 
perustelee näkemystään kielestä:

Mitä kieli ilmaisee? Se ilmaisee sitä vastaavan henkisen 
ilmiön. On perusluonteista tietää, että tämä henkinen ilmiö 
ilmaisee itsensä kielessä, ei kielen kautta. Kielillä ei siten ole 
puhujaa, mikäli tällä tarkoitetaan jotakuta, joka ilmaisee 
itsensä näiden kielten kautta. 

29  ibid s.39 
30  ibid s.42
31  ibid s.39

32  Benjamin Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä s.34
33 ibid s.35
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”Tosi käännös on läpinäkyvä, ei peitä alkuteosta, ei asetu sen 
tielle, vaan antaa puhtaan kielen yhä vain väkevöityneenä ja 
kuin oman välineensä voimistamana langeta alkuteoksesta.” 
34

Käännös ei saa palvella lukijaa, sillä alkuperäisteoksenkaan ei 
pitäisi olla luotuna vain katsojalle, kuulijalle, kokijalle. Tässä koen 
Benjaminin viittavan juurikin kielen henkiseen olemukseen, jota 
luvussa Kielestä yleensä viitoitin. Jotta voimme pureutua kääntäjän 
tehtävään meidän on mielestäni ensin ymmärrettävä Benjaminin 
suhde kielten sukulaisuuteen. 

Vaikka runoilijan sanat jatkavatkin elämäänsä kääntäjän 
sanoissa, on upeimmankin käännöksen osana yhtä aikaa 
antaa panoksensa oman kielen kasvuun ja luhistua sen 
muutoksessa. Niin kauas käännös jää tyhjästä samuudesta 
kahden kuolleen kielen välillä, että kaikista taidemuodoista 
juuri sen osaksi lankeaa osoittaa niin vieraitten sanojen jälki-
tuulentumista kuin omien poltteita. Jos siis kielten sisäinen 
sukulaisuus ilmeneekin kääntämisessä, tapahtuu tämä aivan 
muulla tavoin kuin alkuperäisen ja jälkikuvan epämääräisenä 
samuutena – aivan kuten sukulaisuuden ylipäätäänkään ei 
tarvitse ilmetä samanlaisuutena.35

Näkemykseni Benjaminin kielten sukulaisuudesta pohjaa mielestäni 
nimenomaisesti tässä työssä puhuttuun puhtaaseen kieleen – kieleen, 
joka meitä joskus yhdisti, kieleen joka meitä joskus yhdisti ja joka 
enää yhdistää meitä vain Jumalan kautta. Tämän kielen sukulai-
suuden/yhteyden tulisi ilmentyä käännöksessä, mutta Benjamin 
myös sanoo, että käännöstyö on ainut paikka missä tämä kielten 
alkuperäinen sukulaisuus voi tulla ilmi.

Mistä kahden erilaisen kielen muu kuin historiallisesti 
määräytynyt sukulaisuus siis olisi löydettävissä? Ei ainakaan 
runoelmien enempää, kuin niiden sanojenkaan saman-
laisuudesta. Pikemmin perustuu kielten ylihistoriallinen 
samanlaisuus siihen, että ne kukin 
kokonaisuutena tähtäävät johonkin yhteen ja samaan, jota 
ne kuitenkaan eivät koskaan voi saavuttaa yksin, vaan vain 
toisiaan täydentävien tarkoitustensa kokonaisuuden kautta: 
puhtaaseen kieleen.36

Nämä Benjaminin ajatukset kielen sukulaisuudesta antavat  
mielestäni käännökselle vapauden hakea muotoaan sanan-
tarkan käännöksen ulkopuolelta. Käännöksen tehtävä ei ole 
palvella kielen kielellistä olemusta vaan välittää sanoma. 

Ariel-runon kääntämisessä pyrin havainnoimaan kääntämisen eri 
muotoja. Aloitin kääntämisen hyvin sanan tarkasti englannista 
suomeksi. Tein vain pieniä muutoksia, jotta käännös palvelisi 
alkuperäistä kieltä ja eritoten sen kielellistä olemusta. Tässä kohtaa 
en siis pyrkinyt benjaminilaisittain “oikeaoppiseen” käännöstyöhön, 
vaan tutkin kuinka runo muodostuisi kieleltä toiselle. Pikkuhiljaa 
aloin muokata runoa vapaammaksi omassa kielessäni. Benjamin 
hahmottaa kääntämisen omaksi taidemuodokseen, jolloin käännet-
tävyyden tulisi olla jotain teokselle olemuksellista.37 Hän kehottaa 
meitä ajattelemaan mahtaako teoksen olemus sallia sen käännet-
tävyyden tai vaatiiko se sitä?38 Pohdin runoa tältäkin kannalta ja 
mielestäni Ariel nimenomaisesti vaati käännöksen. Se sisälsi sanoja, 
jotka eivät enää voineet elää tässä ajassa, sekä tunsin, että myös 
runon syvin ajatus (kuten itse sen ymmärsin) vaati tulla kuulluksi. 
Tästä syystä päädyin tekemään käännöksiä myös englannista 
englanniksi.  

34  Benajmin Kääntäjän tehtävä s.49
35  ibid s.43-44

36  ibid s.44
37  ibid s.40
38  ibid s.40



40 41

”Lopullisimmatkin sanavalinnat muuttuvat ja kypsyvät 
edelleen ajan myötä. Jokin mikä aikanaan ehkä oli vain 
idullaan oleva mahdollisuus runoilijan kielessä, voi 
myöhemmin kuulostaa kuluneelta; tietyt sanavalinnat voivat 
sittemmin saattaa liikkeelle kielen immanentteja tendensse-
jä.”39

Heti kun poistuin kielen turvaamasta sanallisesta kontekstista, 
huomasin kuinka teoksen tekijyys korostui ja jouduin pohtimaan 
asemaani puolueettomana “tulkkina”. Teos on jokseenkin abstrakti, 
on siis mahdollista tulkita sitä avoimesti. Korostan, ettei tarkotukseni 
ollut löytää täydellistä käännöstä runosta tai benjaminilaisittain 
oikeaoppista, vaan tarkoitukseni oli runon kääntämisen praktiikalla 
tutkia Benjaminin suhdetta kääntämiseen. Tein siis “huonoja 
käännöksiä” sanantarkkoja, abstrakteja täysin oman runouteni 
vallassa työstettyjä, sekä “hyviä käännöksiä” sellaisia, joissa pyrin 
selventämään kielen sanomaa, tarkkaan harkittuja sanoja, joiden 
elämä jatkaisi uudessa kielessä eloaan. Hautasin sanoja, jotta runo 
voisi elää uudessa ajassa kypsyttäen puhtaan kielen ituja.

39 ibid s.43
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Stasis in darkness.
Then the substanceless blue   
Pour of tor and distances.

God’s lioness,   
How one we grow,
Pivot of heels and knees!—The furrow

Splits and passes, sister to   
The brown arc
Of the neck I cannot catch,

Nigger-eye   
Berries cast dark   
Hooks—

Black sweet blood mouthfuls,   
Shadows.
Something else

Hauls me through air—
Thighs, hair;
Flakes from my heels.

Ariel
By Sylvia Plath

White
Godiva, I unpeel—
Dead hands, dead stringencies.

And now I
Foam to wheat, a glitter of seas.   
The child’s cry

Melts in the wall.   
And I
Am the arrow,

The dew that flies
Suicidal, at one with the drive   
Into the red

Eye, the cauldron of morning.
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Ariel
 

Selaan runo-osaston antia Akateemisessa kirjakaupassa.  
Olen nuorempi versio itsestäni punertavine hiuksineni. Nostan 
vaaleasävyisen kirjan, jossa punatukkainen nainen seisoo autotien 
laidassa säihkyvien amerikanrautojen paljasten kuvan sijoittuvan 
50-luvun Yhdysvaltoihin. Kuvan alta luen säkeen 

“I rise with my red hair and eat men like air”.

Kannan kirjan kassalle siltä seisomalta lukematta sivuakaan. 
 
Sylvia Plathin runoteos Ariel on yhdysvaltalaisen kirjallisuuden 
ylistettyjä teoksia. Lukiessani sitä huumaannuin Plathin kielellisistä 
koukeroista, suorasukaisuudesta, feminismistä sekä itsetuhon 
vimmasta, joka niin traagisesti koitui hänen kohtalokseen. Plathia 
riivaavan masennuksen ja kirjailijanuran yhdistäminen 50-lukulaisen 
naisen rooliin on saanut minut pohtimaan millainen radikaali 
kirjoittaja Plath olisi tässä ajassa, jossa listaennätyksiä rikkoo 
Cardi B:n WAP vai kestääkö Plathin tuotanto syvempää tarkaste-
lua tässä poliittisen tiedostavuuden ajassa. 
 
Olen lukenut Ariel-runon samaa nimeä kantavasta runokokoelmasta 
(joka postuumisti julkaistiin Plathin leskimiehen, runoilija Ted 
Hudgesin johdosta) satoja kertoja. Olen lukenut ihon kananlihalle 
nostattavia yksityiskohtia keittiöön elämänsä lopettaneen runoilijan 
tarkasti harkitusta itsemurhasta, ahdistuksesta, uhosta, feminismistä 
ja tunkkaisesta 50-luvun naisen roolista, joka Plathin oli hankala 
sovittaa yhteen kirjoittajan uran kanssa. 

Plath ei ujostellut flirttailla kuoleman kanssa tai pukea itsetuhoisia 
ajatuksiaan sanoiksi. Tämä ilmenee monissa hänen runoissaan ja 
omaelämäkerrallisessa Bel Jar – Lasikellon alla -novellissa. Plathin kir-
joituksia on kerta toisensa jälkeen nostettu esiin myös feministisessä 
puheessa ja hänen runoillaan on ollut merkitys feminismin toisessa 
aallossa, joskaan Plath ei koskaan pitänyt itseään feministinä.

“The future? God – will it get worse & worse? Will I 
never travel, never integrate my life, never have purpose, 
meaning? Never have time – long stretches, to investigate 
ideas, philosophy – to articulate the vague seething desires 
in me? Will I be a secretary – a self-rationalizing, uninspired 
housewife, secretly jealous of my husband’s ability to grow 
intellectually & professionally while I am impeded – will I 
submerge my embarrassing desires & aspirations, refuse to 
face myself, and go either mad or become neurotic?”

Näin Plath kuvailee tuntojaan postuumisti julkaistuissa päiväkir-
jamerkinnöissään (The Unabridged Journals of Sylvia Plath).
 
Yritin löytää Ariel -runon suomennosta, mutta virallista sellaista ei 
ole tehty. Muistissani kuiskaileva Benjamin kysyi kysymyksiä siitä, 
kuinka tämä runo elää ajassa, kuka sen voisi kääntää, kuka voisi 
valita oikeat sanat kuvaamaan runon henkistä olemusta. Nämä 
ajatukset olivat lähtökohtana runoteokselle Ariel – Post-translated 
Poems. Runoteoksessa olen kääntänyt Plathin Ariel runoa uudelleen 
ja uudelleen. Runoteos on taiteellinen tutkimukseni kääntämisen 
eri reiteistä. Tutkimuksella pyrin selventämään mikä alkuperäisen ja 
käännöksen suhteessa on merkityksellistä. Käännöstöiden perustana 
on Benjaminin ajatus kielen henkisestä ilmiöstä.  
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Tekijyys
 

Käännöstyötä aloittaessan koin merkitykselliseksi selventää mitä 
runo minulle viestii. Plathin tuotantoa voidaan pitää joiltain osin 
abstraktina, mutta halusin selventää mikä alkuperäisteoksessa 
minulle on minulle tärkeää.
 

”Mutta eikö sitten siihen mitä runoon viestin ohella sisältyy  
– ja huonokin kääntäjä myöntää, että se on oleellista  
– tavatakin suhtautua jonakin käsittämättömänä, salaperäi-
senä, ’runollisena’? Sellaisena, minkä kääntäjä voi välittää 
vain – itsekin ”runoilemalla”? 40

 
Katsoin videoluentoja, jossa miehet tulkitsivat Plathin elämänvaihei-
ta, luovuuden inspiraatioita ja koetinkiviä. Pohdin kuinka tärkeänä 
tekijyys minulle tässä yhteydessä näyttäytyi. Voiko runoa kääntää 
kukaan muu kuin runoilija, voiko runoa äitiydestä kääntää kukaan 
muu kuin äiti, voisiko joku löytää sen tilan, jonne en itse ollut ennen 
lapsiani edes kuvitellut pääseväni – hyvässä ja pahassa. Uskon, että se 
on mahdollista: sehän kirjailijan ja näyttelijän työssä on keskeistä – 
kyky irtautua itsestään ja pyrkiä niin lähelle toisen todellisuutta kuin 
mahdllista. Huomasin kuitenkin pohtivani kuinka oma tulkintani 
Ariel-runosta muuttui tullessani elämässäni tilanteeseen, jossa 
itsekin kamppailin perhe-elämän ja luovan työn yhdistämisessä. Se, 
minkä aiemmin olin lukenut runossa esiintyvänä villinä luovuuden 
tilana, jonka arjen ajatus katkaisee, olikin muuttanut merkitystään. 
Aiemmin kuvittelin Plathin luovuuden voiman olevan kuin kesyt-
tämätön ori, jolla hän itsetuhoisesti ratsastaa. Kun itse tulin äidiksi 
ja huomasin millaiseen rooliin yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti 
minut yritettiin lokeroida vielä tällä vuosituhannella, olivat Plathin 
sanat “I am the Arrow” yhä useammin mielessäni. Enää en kuvitelllut 
Plathin luovuuden/masennuksen ohjaavan hänen itsetuhoaan, vaan 
pikemminkin hänen sairautensa yhdistettynä siihen ahtaaseen

rooliin, jota hänen odotettiin esittävän 50-60-luvulla äitinä, kirjaili-
jana ja naisena. 

Ariel-runon tulkinnassa tuntuu kuitenkin elävän konsensus. Luomis-
vimma on puettu yölliseksi ratsastusretkeksi. Ariel, Plathin hevonen 
pinkoo pimeässä silmät kiiluen, kuten runoilijan kynä, kunnes 
lapsen huuto keskeyttää aamuöisen luomisen. Plathin tuotantoon tu-
tustuneena tuntuu tämä selitys kuitenkin varsin lattealta. En haluaisi 
ajatella, että taas kerran olemme valmiita ajattelemaan Plathia vain 
äitinä, jonka ensisijainen tehtävä oli vastata lapsen itkuun. 
 

Olen samaa mieltä runon vauhdin luomisen vimmasta, mutta koen 
sen myös kielikuvana naiseudesta, satuloimattomasta ‘villeydestä’, 
jota 50-60-luvun yhdysvaltalainen yhteiskunta ei halunnut ruokkia. 
Haluammeko vielä huutaa lapsen suulla häntä omalle paikalleen, 
puurokattilan ääreen? Minulle runon yhdeksäs säe,  
lapsen itku, ei pysäyttänyt luomisen vimmaa, päin vastoin –

” And now I/ Foam to wheat,/a glitter of seas/  
The child’s cry/ Melts in the wall” 

– lapsen itku sulaa seinään. Sain ajatukselleni vahvistusta lukiessani 
Plathin omaelämänkerrallista Bell Jar-romaania; Päähenkilö Estherin 
miesystävän äiti selventää naisen roolia sanoin:

 “What a man wants is is an arrow into the future and what a 
woman is is the place the arrow shoots off from.”41 

Esther pohtii kirjassa seuraavin sanoin tätä metaforaa: 

“That’s one of the reasons I never wanted to get married. The 
last thing I wanted was infinite security and to be the place 
an arrow shoots off from. I wanted change and excitement 
and to shoot off in all directions myself...”42

40 Benjamin Kääntäjän tehtävä s.39-40 41 Plath Bell Jar s.67
42 Plath Bell Jar s.79 
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Plath ei tyytynyt olemaan jousi, josta miehen on hyvä ponnistaa. 
Hän sanoo sen selkeästi Ariel-runon kolmanneksi viimeisessä 
säkeessä: And I, Am the arrow – minä olen nuoli. Mielestäni runon 
vauhti ei suinkaan lopu, vaan jopa vauhdittuu, syöksyy viimeisissä 
säkeissä; “The dew that flies/Suicidal, at one with the drive/ Into the 
red/. Kun aloitin tekemään käännöstyötä, en voinut sivuuttaa tätä 
tuntemustani runon takaa piilevästä merkityksestä. Pohdin, onko 
oma kokemukseni liian latautunut, jotta voin pysyä puolueettomana 
kääntäessäni teosta, käännänkö teosta itselleni vai onko ’tekijyyteni’ 
näkökulma joka tuleekin olla läsnä? Voiko käännöstä edes tehdä 
oman kokemusmaailman ulkopuolella? Uskollisinkin kääntäjä, joka 
pyrkii tuomaan runon eloon toisessa kielessä, voi tuskin välttyä 
oman näkemyksensä tuomisesta teokseen. Tällä tarkoitan sitä, että 
pystymme tuomaan vain oman kielemme avulla näkyväksi alkuperäi-
sen kielen, jolloin tekijyys runon kääntämisessä on oleellista.

Sensuuri

Ariel runo sisältää myös toisen mieltäni painavan ongelman. 
Runon neljännessä säkeessä Plath käyttää halventavaa n-sanaa,  
joka 60-luvulla tunnettiin halventavana, mutta jota vielä laajasti 
käytettiin. Vaikka Plathin elämä ja työ voidaan nähdän naisten 
tasa-arvoa puoltavassa valossa, hänen runojaan voidaan tarkastella 
myös kriittisesti tasa-arvon näkökulmasta. Itsekin valkoisena, etuoi-
keutettuna naisena olen lukenut Plathin tuotantoa kyseenalaistamatta 
tiettyjä asetelmia, joita Malin Walther Pereira tuo esiin esseessään 
Be(e)ing and “Truth”: Tar Baby’s Signifying on Sylvia Plath’s Bee 
Poems “. Pereira pohtii Plathin mehiläisrunojen, varsinkin The 
Arrival of the Bea Box-runon kohdalla seuraavaa “Plath’s image of 
the bees as Africans sold to the slave trade draws on the horrors of 
the middle passage and ultimately appropriates it as a metaphor for 
female colonization throughout the bee poems.”43

N-sanan poistaminen runosta oli yksi lähtökohdistani tämän runon 
kääntämisessä. On selvää, että käännökseni ei halua ruokkia rasistista 
retoriikkaa. Plathin motiivit sanan käytölle jäävät epäselviksi. 
Halusiko hän kuvata runon alkusäkeiden tummien mielikuvien 
lailla tummaa silmää? Voisiko runossa toistuva I ja eye tämän sanan 
kohdalla viitata mustien vielä hyvin epätasa-arvoiseen, jopa hyljit-
tyyn yhteiskunnalliseen asemaan 50–60-luvuilla?

Pohdin mitä runolle tapahtuu, jos sana poistetaan tai kuinka tämä 
kohta runosta löytää oikean muotonsa. Kokeilin sanaparien vaihtoa, 
erilaisia korvaavia sanoja: musta silmä, pelästynyt silmä, hyljitty 
minä, berry eye. Plath koki asemansa epäkiitollisena sekä tunsi 
jäävänsä miehensä menestyksen varjoon, joten itseäni tyydytti eniten 
sanapari, jossa Plath haki n-sanalla ja sen perässä tulevalla ‘eye’ 
sanalla ajatusta hyljitty minä.

White godiva I unpeel
 

Lady Godiva oli anglosaksinen aatelisnainen. Syy, miksi tuon 
hänet esille tämän runon yhteydessä on legenda, jonka mukaan hän 
ratsasti 1000-luvulla alasti Coventryn kaupungin halki uhmatakseen 
miehensä tiukkaa verotusta kaupungin asukkailta ja saadakseen 
hänet heltymään verojen alennukseen. En voi olla ajattelematta, ettei 
tällä legendalla olisi yhteyttä Plathin Ariel-runoon. Kumpikin ratsasti 
alasti uhmatakseen miestään. Myös Plathin postuumisti julkaisuissa 
päiväkirjamerkinnöissä (The Unabridged Journals of Sylvia Plath) 
Plath kirjoittaa seuraavasti:

“The future is what matters – because one never reaches it, 
but always stays in the present – like the White Queen who 
had to run like the wind to remain in the same spot”

43 Pareira Be(e)ing and “Truth”: Tar Baby’s Signifying on Sylvia Plath’s Bee Poems s.529
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Tuon tämän päiväkirjamerkinnän vierelle Ariel runon kolmannen 
säkeen 

Splits and passes, sister to / The brown arc / Of the neck I 
cannot catch. 

Voisiko ruskea kaulan kaari, jota hän ei voi tavoittaa olla metafora 
tulevaisuudelle, jota kukaan ei koskaan tavoita vaan pysyy aina 
hetkessä, jota elää? ja jatkuu seitsämmännessä säkeessä 

White / Godiva, I unpeel—. 

Jos White Godiva ei ollutkaan Lady Godiva, vaan tämä Valkoinen 
kuningatar, kenen tuli juosta tuulen lailla, jotta pysyisi paikoillaan. 
Jos runon seitsämmen säkeen kohdalla vauhti kääntyy. Tähän asti 
Valkoinen kuningatar on juossut paikallaan, nyt hän paljastuu, eikä 
enää pysy paikallaan – roolissaan – vaan singahtaa nuolen lailla aamu-
kasteena, itsetuhoisesti aamunkoittoon? 

Runo päättyy sanoihin:

 / Eye, the cauldron of morning /

Tämä on ollut haastavin kohta tämän kyseisen runon käätämisessä. 
Käsitykseni runosta on ollut sen vauhdissa ja loppua kohden syöksy-
misessä, mutta tämä viimeinen säe on mielestäni vauhdin pysäyttävä. 
Päädyin tulkitsemaan runoa siten, että jo edelle mainitsemani 
itsetuhoinen syöksyminen aamunkoittoon päättyy tähän rautapataan. 
Plath päätti oman elämänsä kaasu-uuniin. Ehkä viimeinen lause oli 
kirjallinen päätös siihen kuinka hän itsemurhansa toteuttaa.

Palapeli
 

Teoksen kääntämistä voi mielestäni verrata palapelin tekemiseen. On 
hajotettava sanat kieleltä toiselle, löydettävä niiden oikeat synonyy-
mit tai parhaiten runon olemuksen esiin tuovan tilan. Pohtiessani 
kääntämistä kieleltä toiselle mietin myös tätä palapelien abstraktiota 
ja kuinka sanojen löytäessä oikean muotonsa, ne toimivat koko-
naisuutena, saumallisina mutta kokonaisina. Pohdin, tapahtuuko 
käännöstyö aina kieleltä toiselle vai voisiko palapelin koota myös 
samalla kielellä uuden ajan aineksista? Inspiroidun Benjaminin 
ajatuksesta taiteen jatkamisesta elämää ajassa:

”Miten paljon viestejä siitä nimittäin edelleen käännettäväksi 
poimittaneenkaan, jää aina lopulta kuitenkin jäljelle se, 
mihin todellinen kääntäjäntyö on tähdännyt. Se ei ole 
vältettävissä siten kuin alkuteoksen runokieli, sillä kielen 
ja sisällön suhteet ovat alkuteoksessa ja käännöksessä aivan 
erilaiset. Jos ne edellisessä muodostavat hedelmän ja kuoren 
kaltaisen ykseyden, niin välittää käännöksen kieli sisältönsä 
kuin väljästi laskostuva kuninkaanviitta. Sillä sehän tarkoittaa 
itseään korkeampaa kieltä ja jää näin aina sisältöönsä nähden 
epäsuhtaiseksi, ylivertaiseksi ja vieraaksi.”44

44 Benjamin Kääntäjän tehtävä s.45
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Ariel
       Käännösrunot
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Pysähtäneessä hetkessä pimeä
Sitten tuntematon sininen

mäkien ja välimatkojen ryöppy

Jumalan leijonatar
Kuinka yhdeksi kasvammekaan

Polvien, kantojeni liikkeiden aura

Taipuen ohi
Sisareni ruskean kaulan kaari
Jota en tavoita

Hyljitty – minä 
Tummien marjojen valamat varjot 
Koukut

Mustaa makeaa verta
Suullisia
Varjot 
Jokin muu

Kutsuu minua ilman halki
Reidet, hiukset kiristää otettaan
Kantojeni kuollut iho

Jumalattarena minä kuoriudun
Kuolleiden käsieni viimeiset rajat

Ja nyt minä 
Vaahdosta vehnäksi vaahto vehnäksi
meren kimmellykseen laineen kimmalteeksi

Lapsen itku 

Hajoaa seinään 

Ja minä
Minä olen nuoli

Aamukaste joka uhmaten lentää punaiseen joka nousee kuolemaan
Yhdessä syöksyen punaiseen
Minä aamun paino
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Pysähtynyt hetki pimeässä
sitten aineeton sininen

Laaksojen loppumaton virta

Jumalan leijonatar
kuinka yhdeksi kasavammekaan 
kantojen, pilvien keskiö - aura
taivutuksia, ohituksia
sisko ruskealle kaarelle
niskalle, jota en tavoita

petetty silmä
marjojen tummat varjot
koukut –
Tumman veren maku suussa
varjot
jotain muuta

Huutaa minua ilmojen läpi
reidet, hiukset
kantapäitteni kuollut iho

valkoinen jumala, minä riisuudun
kuolleet kädet kuolleet rajat
ja nyt minä
vaahdosta vehnäksi
meren kimalteeksi

lapsen itku sulaa seinään

ja minä!
minä olen nuoli.

Aamukaste joka laskeutuu
itsetuhoinen yhtä halujensa kanssa
punaiseen

silmä, 
aamuinen pata
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Mäkien ja välimatkojen ryöppy

Jumalan leijonatar
kuinka yhdeksi kasavammekaan 
kantojen, pilvien keskiö - aura
taipuen  ohitan

Sisareni kaulan kaareva rusko
joka tavoittamatta jää

Hyljitty minä
marjojen tummat uurteet
mustaa makeaa verta        suullisia
Varjot
Jokin       muu

Huutaa minua ilman halki
kiristää otettaan, 
Hiukset; kantapäitteni kuollut iho.

Valkeana jumalattarena riisun
kuolleiden käsieni viimeiset rajat

Ja nyt minä
vaahto vehnäksi laineen kilmalteeksi

Lapsen itku
 sulaa seinään

Ja minä!
minä olen nuoli,

Aamukaste joka nousee 
kuolemaan 
yhdessä syöksyen
    punaiseen

Minä aamun 
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Tummaa, siniseen samettiin verhotut laaksot
Jumalan leijonatar
Kanssasi kasvan yhteen 
Kantojen ja polvien solmut – aurat!

Edellä taipuu sisareni ruskea kaari
Kaula, jota en tavoita

Hyljitty minä
Ohi kiitävien tummien marjojen jättämät varjot
Koukut

Suussani verta, makeaa mustaa verta
Varjot
Jokin muu

Kutsuu minua ilman halki
Kietoutuu hiukset
Kantojeni iho

Kuin valkoinen kuningatar
Riisun
Kuolleiden raajojeni rajat

Ja niin minä
Vaahto vehnäksi, meren kimalteeseen
Lapsen itku

Sulaa seinään
Sillä minä,
minä olen nuoli

Aamun kaste joka elämää uhmaten 
lentää punaiseen

Minä silmä puurokattilassasi
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Voimme väittää, että jos käännös ole-
mukseltaan tähtäisi samankaltaisuuteen 
alkuteoksen kanssa, kääntäminen ei 
ylipäätään olisi mahdollista. Alkuteoksen 
elämän jatkuminen – niin kuin itse sanakin 
osoittaa – merkitsee nimittäin sen lakkaa-
matonta muuttumista ja uudistumista. 
Lopullisimmatkin sanavalinnat muuttuvat 
ja kypsyvät edelleen ajan myötä.

Walter Benjamin
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scwzzzz
scwzzzz

iisshhhhoooo

whuuuuu
fwhuuuu

iisshhhhoooo
sshhoooo

* 

I’m not riding a horse 

I’m not riding a horse

I’m not riding a horse

I’m not riding a horse

I’m not riding a horse

I’m not riding a horse
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We were walking the other 

night and took a shortcut 

from Asylum road to Clifton 

Crescent through a small 

thicket between old brick 

houses. No one was there 

except the overgrown weeds 

and secretly grown tree 

seedlings. We ran through the 

narrow pathway so no one 

would catch our intrusion. 

I don’t know why we felt 

like that since this piece of 

land probably belonged to 

no one. We felt we weren’t 

supposed to be there. It was 

left untouched, for no one. 

The path silenced the sounds 

of surrounding roads. We ran 

through baby oaks, yellow hay, 

clovers and tiny rocks. The 

air vibrated on top of the hot 

roofs. Just me and my sister 

running through. I stopped. 

A woman was looking at me 

through a smudgy window. I 

couldn’t move – not from out of 

fear, but from a share aww, the 

wonder of the moment. I was 

one of her flowers in the weed 

garden between a brick wall and 

cracked concrete tiles, a Darling, 

Columbine. I the wonder in 

Peckham’s daylight.
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The depth of the night
Changes direction to blue

My body bows to the race

With my sister I ride
Fists turning blue
Pour of legs and battle calls
My fists turning blue

Dark berries
casting shaddows

In a tinfoil armor
I raise my sword
I  misdemeanor breathing thick air

Brown steed paddles the sky
Fists turning white

Suddenly silence breaks all life

They call me mother
White Godiva I 
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I’m Mary Ann Bevan

That’s what you said
The world in my feet
Coffeepot still hot

density of the fibers
wet better than dry

Going through----
I’m ready 

I need to catch up the moment
Take a deep look on this

You said the viewer is abstract
But this one’s for you

I was never scared of the obvious
 
Your look was dry
I on the otherhand was ready
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Me
steps a step
timid and Blundering
marsh embeds

fondles ankles
calves
me

the feet

stagnant pace

feral strain
aching struggle with qualms

Embrace of the bog eye

Last gaze of fingertips

I fall
Beggingly

Touch of time
Onset of still

The end of sigh
As endless rumble
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Toinen kommunikaation taso:Toinen kommunikaation taso:

Ajatuksia  
puhtaasta kielesta

Työskentelin Nykytaidemuseo Kiasmassa oppaana vuosina 
2018-2020. Ennen uuden näyttelyn avautumista meidät oppaat 
perehdytettiin näyttelyyn. Useimmiten taiteilija/taiteilijat oli paikalla 
avaamassa teostensa prosesseja, taustoja, tarinoita. He yrittivät 
sanallistaa pyrkimyksiään taiteellisessa ilmaisussa, usein siinä onnis-
tumatta. Tilanteet saattoivat olla kiusallisen pinnallisia, taiteilijan 
yrittäessä muotoilla ajatuksiaan sanoiksi. Kiemurellen kuuntelimme 
mitä materiaaleja käytettiin, kuinka kauan teos otti muotoutuakseen 
ja mitä teoksessa näkyy. Taiteilija usein päätyi kertomaan paljon 
teoksen ulkoisista ominaisuuksista, mutta vain harvoin koin 
taiteilijan raottavan teoksen syvempää kieltä. Näinä hetkinä tuntui 
väkivaltaiselta pakottaa taiteilija tilanteeseen, jossa hän joutui 
verbalisoimaan taidettaan, jonka hän oli luonut puhumaan toisin 
keinoin. Taiteilija on sanojen sijasta valinnut mediakseen jonkin 
muun esittämisen keinon.
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Benajaminin ajatukseen kaiken olemassa olevan kielestä on 
helppo samaistua, varsinkin taiteen äärellä. Taiteen kieli on 
olemassa oleva käsite, joka pitää sisällään ajatuksen jonkun 
muun kuin viestin välittämisestä. Aiemmin tässä työssä olen 
pyrkinyt avaamaan Benjaminin käsitystä kielestä ja kääntäjän 
tehtävästä. Tässä luvussa jaan oman reflektioni taiteen kielestä. 
Ajatukseni taiteen kielestä pohjautuu Benjaminin henkisen 
olemuksen olemassaoloon, mutta jatkaa tulkintaansa Benjaminin 
kääntämisen teoriasta, luoden oman näkemyksen Benjaminin 
käsitysten rinnalle. 

Edellisessä luvussa pohdin Benjaminin kielen filosofiaa ja vein 
sitä taiteen kielen ja kääntämisen käsitteeseen. Pohdin, voisinko 
viedä Benjaminin ajatuksen kielen henkisestä ilmiöstä ja puhtaasta 
kielestä taiteen kieleen. Jos ihmisen henkinen olemus on hänen 
kielensä ja ihminen ilmentää henkistä olemustaan nimeämällä 
asioita – benjaminilaisittain tiedossa – voisimmeko ajatella taiteen 
kieltä omana kielellisenä entiteettinä, jonka henkistä ilmiötä voimme 
tulkata niin sanotusti taiteilemalla? Näin ollen taiteen kieli olisi 
varsinaisesta kielestä erillinen, toinen kielellinen taso. Taide, luovuus 
ei kumpua ihmisestä vaan luodessaan ihminen ilmentää taiteen 
kieltä omassa kielessään. Tässä voisimme ottaa Benjaminin ajatuksen 
puhtaasta kielestä – Paratiisin kielestä, Jumalallisestä kielestä, jota 
ihminen ei voi kielessään ilmentää, mutta eri kielten (Paratiisin 
kieleen perustuva) välisissä käännöksissä kielten (Paratiisin kieleen 
perustuva) sukulaisuus paistaa kielten välistä.
 
Voisimmeko ajatella samoin ihmisen kielen ja taiteen kielen 
välisestä suhteesta? Taidetta tehdessä ihminen on kielellisessä 
yhteydessä taiteen kieleen ja näiden kielten välistä paistaa kieli, 
jolle ei ole sanoja, mutta joka on universaali, ihmisten yhteinen 
kieli. Benjaminille tämä universaali yhteinen kieli merkitsisi 
puhdasta kieltä, sillä raamatullisesti kuten jo siteerattu 

 “ainoastaan Jumala on luova” ja jos tulkitsisin tätä taiteen kieltä 
Benjamilaisittain tuo kieli olisi luova juuri siitä syystä.

Selventääkseni ajatteluani teen eron omaan näkemykseni ja 
Benjaminin näkemyksen välille. Oma näkemykseni periytyy 
Benjaminin ajatuksesta, jossa kahden kielen välistä voi loistaa 
yhteys puhtaaseen kieleen. Koen että Benjaminille tämä 
kielten välistä loistava ulottuvuus, jota ihminen ei kielellään 
koskaan voi saavuttaa on puhdas kieli, kielten pyhä sukulaisuus 
paratiisin kielen kanssa. Henkilökohtainen näkemykseni kielten 
välistä loistavasta yhteyteydestä, ei pohjaudu ajatukseen 
raamatullisesta kielestä tai kielen jumalallisesta olemuksesta. 
Näkemykseni tästä kielestä pohjaa pikemminkin ajatukseen 
metafyysisestä olemuksestamme ihmisinä. 

En tiedä allekirjoittaisiko Benjamin tätä ajatustani taiteen 
kielestä, sillä hänen mielestään taiteella on selkeä suhde 
merkkien oppiin.

Toisaalta on selvää, että taiteen kieli voidaan ymmärtää vain 
syvässä yhteydessä merkkien oppiin. Ilman jälkimmäistä 
jää jokainen kielifilosofia väistämättä katkelmalliseksi, sillä 
kielen ja merkkien suhde (josta ihmiskielen ja kirjoituksen 
suhde on vain äärimmäinen erikoistapaus) on toki alkuperäi-
nen ja perustava.45

Vaikka oma näkemykseni puhtaasta kielestä eroaa Benjaminin 
näkemyksestä, on ajattelumme pohja mielestäni fundamentaa-
lisesti samaan päämäärään pyrkivä. Benjamin ei puhu taiteesta, 
kääntämisestä tiettyjen ryhmien etuoikeutena tai kykyihin 
sidonnaisena. Pikemminkin ajattelen, että myös Benjaminille 
taide on ihmistä yhdistävä kokemus. Tämän ajatuksen varjolla 
voimme siirtyä seuraavaan näkemykseeni taiteen kielestä sen 
instituutiota haastavana demokraattisena voimana.

45 Benjamin Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä s.49
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Vaikka ajatukseni toisesta kommunikaation tasosta näyttäytyy jonain 
sanoittamattomana, tarkoitukseni ei ole mystifioida taidetta tai esittää 
taiteilijoita yliluonnollisen tulkitsijoina. Pikemminkin haluan esittää 
näkemykseni taiteen kielestä erillisenä ihmisten kielestä, mutta niin, 
että sen ilmentämiseen jokaisella ihmisellä on mahdollisuus. Tätä 
kommunikoinnin tai taiteen tekemisessä kokemaamme tilaa kutsun 
toiseksi kommunikoinnin asteeksi. Toinen kommunikoinnin aste ei 
kuitenkaan ilmennä luovuutta meissä vaan luovuutta kielessä – taiteen 
henkistä ilmiötä. Kun yhdistelemme kirjaimet kirjoittaessamme runon, 
sekoitamme maalit maalatessamme taulun, sekoitamme mausteet 
valmistaessamme ruokaa, yhdistäessämme maton kuteet, olemme 
tämän taiteen kielen kääntäjän tehtävässä ja tuotoksemme voidaan 
nähdä eräänlaisena käännöstyönä. Uskon, että tässä, kuten kaikissa 
Benjaminin kielen tulkinnoissa, voimme myös pohtia sitä, kuinka 
ilmennämme tämän luovan kielen henkistä olemusta vai ilmennämme-
kö vain sen kielellistä olemusta. Tämä taiteen kieli, kuten Benjaminin 
puhdas kieli ei koskaan näyttäydy meidän kielessämme, mutta taiteen 
tekemisellä voimme ilmentää tätä taiteen kieltä.

Taiteen demokratisointi

“Kaunotaiteiden eri lajien ja käyttötapojen synty palautuu 
aikaan, joka poikkesi syvällisesti omastamme, samoin 
ihmisiin, joiden valta esineisiin ja asioihin oli lähes häviävä 
verrattuna nykyhetkeen. Työskentelymenetelmissämme on 
tapahtunut hämmästyttävä sopeutumiskyvyn ja tarkkuuden 
kasvu, joka saa lähitulevaisuudessa aikaan syvällekäypiä 
muutoksia kauneuden ikiaikaisessa esittämisessä. Kaikilla 
taiteilla on fyysinen osatekijänsä, jota ei enää voida tarkastella 
samalla tavalla kuin ennen; se ei voi välttyä nykyaikaisen 
tieteen ja käytännön aiheuttamilta seurauksilta. Viimeksi 
kuluneet kaksi vuosikymmentä ovat muuttaneet, niin aineen, 
tilan, kuin ajankin olemusta ratkaisevasti. Suuret keksinnöt 
tulevat mullistamaan koko taiteen tekniikan vaikuttaen siten 
jopa taiteelliseen luomistyöhön. Ehkä lopuksi saamme kokea 
hämmentäviä muutoksia itse taiteenkin käsitteessä”. 
/Paul Valery46

Olen kasvanut alakulttuurien parissa, joissa rakenteiden ja valta-
kulttuurin kyseenalaistaminen oli vahvasti läsnä. Kun alakulttuurin 
musiikille, teksteille, piirrustuksille ja resepteille ei ollut alustaa, tuli 
sellainen tehdä itse. Keikkoja järjestettiin nuorisotaloissa, vallatuissa 
taloissa, kellareissa ja parkkipaikoilla. Levymyynti hoidettiin kädestä 
käteen tai distroista, joissa kiertävät bändit usein vaihtelivat levyjään. 
Levyarvostelut, kasvisruokareseptit ja bändien haastattelut täyttivät 
itse tehtyjen –monesti kopiokoneella monistettujen, omakustan-
teisten pienlehtien– sivut silloin, kun tieto ei ollut vielä muutaman 
klikkauksen päässä. Kulttuurimme oli pieni, mutta rikas. Maail-
mankiertueeseen ei tarvittu rahakoneistoja, levytykseen ei studiota 
tai festareihin sponsoreita. Toki nämä kaikki olisivat auttaneet asiaa, 
mutta näillä tee-se-itse menetelmillä luotiin ihmisiä mullistavaa 
kulttuuria. Kuinka tämä sitten liittyy käsitykseeni taiteen kielestä?

46 Paul Valéryn sitaatti Benjaminin Taideteos teknisen uusinnettavuutensa aikakaudella esseessä s.139
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Myöhemmin yliopistossa olen huomannut pohtivani nykytaideken-
tällä samankaltaisten elementtien valtaavan tilaa, mutta sähkökitaran 
soittamista galleriatilassa voitiin kutsua performanssiksi ja itse tehtyjä 
lehtiä kutsuttiin taidekirjoiksi. Ennen “taidekentällä” toimimista 
olen ollut jakamassa ilmaista ruokaa sodanvastaisissa tapahtumissa ja 
osallistunut vegaanisiin ruokaryhmiin. Olen istuttanut puutarhoja, 
printannut paitoja, osoittanut mieltä vereen pukeutuneena ja 
soittanut musiikkia koskaan yhdistämättä näitä toimintoja sanaan 
taide. Miksi? 
 
Palaan johdannossa esittämääni ajatukseen taiteen demokratisoimi-
sesta. Max Ryynänen haastaa korkeakulttuurin käsittettä kirjassaan 
On the Philosophy of Central European Art. Kirja selventää kuinka 
korkeakulttuuri käsitteenä –sellaisena kuin me sen tänä päivänä 
ymmärrämme– on syntynyt ja haastaa raikkaasti olemassa olevaa 
taiteen käsitettä, kuten sen praktiikkaakin. Kirjan esipuheessa 
Ryynänen toteaa 

“Some of the agents and institutions are content with art as 
a platform. Some are rebellious, or at least perform rebellion. 
Some work hard and idealistically to change the art system 
(Curiously, not many desire to find alternatives for it).”47 

Olen samaa mieltä Ryynäsen kanssa taidekentän jakautuneista 
näkemyksistä ja toimintatavoista. Kirjassaan Ryynänen pohtii 
taideinstituutioon valikoituneita praktiikoita ja miksi mm. taito-
luistelua tai käsitöitä ei mielletä samankaltaisen korkeakulttuurisen 
arvostuksen piiriin, kuin vaikka maalaus. Ryynänen toteaa; Taiteen 
sosiaalista historiaa katsellessamme ei ole vaikea ymmärtää miksi  
maalaus ja baletti päätyivät korkeakulttuurin piiriin, kun taas esim 
graffiti ja vähäosaisten tanssikulttuuri eivät.48

Ryynänen pohtii kirjassaan maalaustaiteen hekumallista asemaa 
taiteen lajien joukossa. Maalaustaide, joka vielä keskiajalla ja 
renessanssin aikana liitettiin pikemminkin käsitöiden joukkoon49, on 
vain muutamassa sadassa vuodessa saavuttanut aseman korkeakult-
tuurisen norsunluutornin huipulta.  
 
Työni ei keskity laajemmin avaamaan taiteen käsitettä historias-
sa, mutta mielestäni on olennaista tehdä selväksi taidekentän 
rooli myös pohtiessamme taiteen kielen käsitettä. Kuinka tämä 
sitten liittyy näkemykseeni taiteen kielestä ja sen demokra-
tisoinnista? Kenties juuri maalaustaiteen päälleenkääntynyt 
asetelma mimeettisestä käsityötaidosta korkeakulttuuriseksi 
miesneron hengen tuotokseksi on oiva esimerkki kuvaamaan 
käsitystäni taiteen kielestä. 

Kun puhun työssäni taiteen kielestä en halua ylläpitää tai 
tunnustaa taiteilijaneron myyttiä, jonka syntyä Ryynänen kuvaa 
kirjassaan;  

We need to wait until the eighteenth century to reach  
the modern concept of genius. The central enginesof the 
development of “art”, that is, painting and sculpture, ware 
considered mimetic practices during medieval and Renais-
sance times. Even if the word “masterpiece was born in the 
Middle Ages, it was still for a long time based upon an idea 
of skill and craftsmanship, which of course never totally left 
the concept, although an idea of bold miraculous creativity 
also entered it50

47 Ryynänen On the Philosophy of Central European Art s.vii
48 ibid s.viii

49 ibid s.15
50 ibid s.17
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..”The historical thread, which started with the possessive, 
inspirational role of Greek semi-divinities, and which then, 
in the Middle ages faced oblivion, and returned to fuel 
Renaissance crafts, then turning into the new model for an 
extraordinary human being called (artist) “genious” is one 
we cannot forget when we want to understand what art is 
about”51

En voisi olla enempää yhtä mieltä Ryynäsen kanssa taiteen proble-
maattisen “nero”myytin ylläleijuvasta tavasta ajatella taiteilijoita. 
Ryynänen tekee erittäin tärkeän huomion kirjassaan, kun hän puhuu 
taiteilijanerojen toimivan jonkin suuremman hengen välityksellä 
joka luo taiteesta praktiikan, jota ei voi opettaa. 

”Modern ”geniuses,” who owe more to the muses, were, though, 
considered to their exellence from birth, but the muses were 
external aids, and Dante calls for help from the Muses to be able 
to describe ”the bottom of the universe.” This need for divine 
posession for deeds where craft skills are not enough echoes one 
of the foundations of the whole system of arts, as it is the South-
East European source for our myths regarding the untamed 
but sublime nature of the ”great” modern (male) artist and, for 
example, the idea that art cannot be taught.”52

Yhdyn Ryynäsen ajatukseen, mutta jatkaisin sitä vielä niin, että 
jokaisella on mahdollisuus oppia taiteen toteutusta – myös niin, 
että meissä jokaisessa on synnynnäinen kyky ilmentää luovaa taiteen 
kieltä. Näitä taiteellisia ominaisuuksia, joita sellaisiksi kutsumme voi 
tietenkin harjoittaa, mutta oma näkemykseni taiteen sisällöllisestä 
arvosta ei ole kiinni sen toteutuksen artesaanimaisesta laadusta, 
taidokkaasta kuvan jäljentämisestä tai sävelpuhtaasta laulamisesta, 
vaan nimenomaan siitä mitä teos välittää ja usein tämä on jotain 
sanoittamatonta, joka on myös vaikea selittää kielessämme.

 Jos ajattelisimme tätä taas benjaminilaisittain, niin voisimme sanoa, 
että Jumalan luovuus ilmenee meissä kaikissa. Kuten jo aiemmin 
viittasin, juuri tässä kytee ajatukseni taiteen kielen demokratisoimi-
sesta. 

Selvennän vielä miksi puhun nimenomaan kommunikatiivisesta 
tasosta taiteen kielen kohdalla. Koen, että vaikka taiteen kieli on 
kielestämme erillinen ja voimme ilmentää sitä luovalla toimin-
nallamme, voimme tämän kielen kautta kommunikoida ihmisinä 
toistemme kanssa. Kuten kielellisten ominaisuuksiemme kautta 
voimme välittäää toisillemme tietoa, koen että taiteen kielen kautta 
voimme kommunikoida ihmisinä toisillemme erilaisella tasolla. 
Vaikka koen, että taiteen kielen henkinen ilmiö ei ole sama kun 
ihmisen kielen henkinen ilmiö, niin voimme kuten Babylonin 
tapahtumien jälkeen olla tämän Benjaminille “jumalallisen” kielen 
kautta yhteydessä toisiimme tavalla, joka on yhteydessä Benjaminille 
johonkin suurempaan voimaan – oman näkemykseni kautta 
johonkin toiseen kommunikaation tasoon. 

Pohdin tätä asetelmaa juuri taiteen kohteen kannalta. Onko 
ihmisellä ominainen taipumus idolatriaan? Kautta aikojen ihminen 
on palvonut esineitä ja kokenut niiden pyhän merkityksen tai 
ilmentyvän jollekin suuremmalle voimalle. “Taiteilijanerojen” 
esineistä, kuten maalauksista ja veistoksista on tullut palvonnan 
kohteita.  Uskon, että uskonnon tavoin on myös taiteessa pyritty 
löytämään näiden “myyttisten” hahmojen kautta yhteyttä johonkin 
suurempaan. Mutta entä, jos suurempi yhteys on jokin ominaisuus 
joka meillä jokaisella (potentiallisesti) on. Jonka vuoksi jokaisella on 
oikeus (omaan) taiteelliseen ilmaisuunsa. 

51 ibid s.18
52 ibid s.15



84 85

Loppusanat

Minua on aina kiehtonut taiteellisen kääntämisen problematiikka. 
Kuinka runo, jonka jokainen sana elää omaa elämäänsä kielen 
piirissä –siinä kulttuurisidonnaisuudessa jossa se on syntynyt– 
voisi vastata samaa jollain toisella ihmisen kielellä. Benjaminin 
syvät ajatukset, jotka ovat uskaltautuneet haastamaan kielellisiä 
ominaisuuksiamme ovat avartaneet omaa ajatteluani myös taiteen 
olemuksesta. Merkityksellisintä ei ole osoittaa mitä taiteen kieli on 
vaan kuinka voimme heijastaa sitä kielessämme – raottaa verhoa 
tiedon rajojemme taakse.
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Työni tarkoitus oli reflektoida näkemyksiäni Benjaminin kielen ja 
kääntämisen käsitteistä sekä tuoda Benjaminin ajatusten rinnalle 
oma näkemykseni taiteen kielestä. Mielestäni nämä tavoitteet 
toteutuvat työssäni. Henkisen voiton saavutin prosessissa, kun 
Kielestä yleensä ja ihmisen kielestä-teos alkoi avautua minulle. 
Ajoittain pystyin tuntemaan aivokuoreni kitkan yrittäessäni saada 
selkoa kyseisen tekstin merkityksiin. Työstäni ei olisi tullut mitään 
ilman ohjaajani Taina Rajantin kärsivällistä otetta hakatessani päätä 
seinään. Onnistuin kuitenkin jokseenkin murtamaan Benjaminin 
tekstien koodikielen omaan päähäni sopivaksi ja tuomaan ajatuksiani 
kielen ja kääntämisen aiheista esille. 

Opinnäytetyöprosessi on saanut minut ymmärtämään kuinka 
moniulotteinen ja laaja kieli voi olla käsitteenä. Olen oppinut 
että taiteellisen tutkimuksen keinoin, voi avata sanojen väliin 
jääneet merkitykset. 

Näen, että työtäni voisi viedä vielä eteenpäin. Seuraavaksi minua 
kiinnnostaisi tarkastella Benjaminin käsitteiden suhdetta Kantilaisen 
arvostelukyvyn kritiikkiin. Uskonkin työni avaavan enemmän 
kysymyksiä, kuin sulkevan vastauksia. 

Uskon ettei matkani Benjaminin kanssa ole vasta kuin alkumetreillä. 



88 89

 

Lahteet:

  Benjamin, Walter: Kielestä Yleensä ja ihmisen kielestä.
 Kokoomateoksessa Messiaanisen Sirpaleita. 
 Kansansivistystyönliitto ja Tutkijaliitto 1989 

 Benjamin, Walter: Kääntäjän tehtävä. Teoksessa Lehto,   
 Leevi: Kääntökirja – Kirjoituksia kääntämisen filosofiasta. 
 Parnasso 1991 
 
 Benjamin Walter: On The Language as Such and on the   
 Language of Man. Kokoomateoksessa Selected Writings v 
 ol.1, 1913-1926. The Belkan Press of Harvard University 
 Press 2002  

 Benjamin, Walter: Taideteos teknisen uusinnettavuutensa  
 aikakaudella. Kokoomateoksessa Messiaanisen sirpaleita.  
 Kansansivistystyönliitto ja Tutkijaliitto 1989 

 Choudaraju Neelima: Concept of Feminism in the   
 Selected Poems of Sylvia Plath. International Journal of   
 Advanced Research (IJAR). Article DOI :10.21474/  
 IJAR01/ 9556

  Donoghue Daniel, Lady Godiva - A literary History of the  
 Legend, Wiley-Blackwell 2002

 Osborne, Peter: Small-scale Victories, Large-scale Defeats,  
 Walter Benjamin’s Politics of Time. Teoksessa Osborne,   
 Peter: Walter Benjamin’s Philosophy. Routledge 1993

 Pereira Malin Walther, Be(e)ing and “Truth”:  
 Tar Baby’s Signifying on Sylvia Plath’s Bee Poems   
 “Twentieth Century Literature Vol. 42, No. 4. 
 Duke University Press 1996. E-book.

   Plath Sylvia, The Bell Jar, Faber and Faber Limited 1966

 Plath Sylvia The Unabridged Journals. Ed.Karen V. Kukil.  
 Anchor Books 2000. E-book

 Raamattu, 1. Mooseksen kirja. XI Yleisen  
 Kirkolliskokouksen vuonna 1933 käyttöön  
 ottama suomennos.

 Ryynänen Max, On the Philosophy of Central    
 European Art: The History of an Institution and   
 it’s Global Competitors, Lexington Books 2021.

 Saarinen Veli-Matti, Taiteen Elämä ja Kuolema  
 – Kirjoituksia kahdesta modernista taidekäsityksestä.   
 Kuvataideakatemia 2011.



90


