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Tutkimusmatka romanttiseen mieleen
Thomas De Quincey, Englantilaisen oopiuminkäyttäjän tunnustukset
Suom. Ville-Juhani Sutinen. Savukeidas, Turku
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laisen oopiuminkäyttäjän
tunnustukset

unheimlich.
Ironinen romantikko

Mielikuvituksen maantiedettä
ja fysiologiaa
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Englantilaisen
oopiuminkäyttäjän tunnustuksetkin

Ville-Juhani Surisen käännös
on huolellista työtä. Kääntäjä ei ole

tehnyt liikaa kompromisseja ny
kyisen kustannustoimittamisen usein
suosimalle yksinkertaistetulle ja il
meettömälle kielelle, joka helposti
hävittää alkutekstin aikakauden ja
persoonallisen tyylin. Ratkaisu toimii
tässä tapauksessa erinomaisesti:
käännös säilyttää hyvin alkutekstin
tyylin ja rytmin. Vaikka lukijaa voi
alussa vaivatakin lauseiden polveilu,
tyyliin tottuu nopeasti. Erityistä pa
neutumista kääntäjän osalta osoittaa
lisäksi klassikon varustaminen asian
mukaisella esipuheella ja selityksillä,
jotka meillä päin ovat perinteisesti
olleet valitettavasti poikkeuksellisia.
Kääntäjä on valinnut käännettä
väksi teoksen alun perin London Ma
gazinessa. julkaistun lyhyen version
myöhemmin julkaistun laajennetun
version sijasta. Näiden versioiden
eroja ei esipuheessa selosteta tai
kuvata tarkemmin, joten lukijan teh

täväksi jää kääntäjän ratkaisuun luot
taminen tai tehdyn ratkaisun oikeel
lisuuden arvioiminen lukemalla myös
laajennettu versio. De Quinceyn
kirja on kuitenkin niitä, jotka kes
tävät uudelleenlukemista, joten tämä
ei liene haitallista. Eikä kääntäjä ole
yksin pitäessään lyhyempää versioita
parempana: myös Penguinin englan
ninkielinen pokkarieditio noudattaa
samaa ratkaisua (jos kohta sisältää
liitteenä merkittävän osan laajen
netun painoksen lisäyksistä).
Savukeitaan kaltaiset pienkustantamot ansaitsevat hatunnoston
tällaisten kenties vähemmän tunnet
tujen mutta sitäkin innostavampien
klassikoiden julkaisemisesta. Vaikka
nämä eivät suurta julkista huomiota
tai laajoja lukijamassoja tavoittaisikaan, happy few voivat kiherrellä
tyytyväisinä.

Liisa Steinby
Hämäryyden rajoilla
IlluminatingDarkness. Approacbes to Obscurityand
Nothingness in Literature.
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osentti Päivi Mehtosen
toimittaman artikke
likokoelman aihe on
kiinnostusta herättävä.
Otsikko lupaa valoa pimeyteen
- mutta tehtävä on hankala, kun
valotettavia asioita ovat ei-mikään,
ei-tiedettävä ja sanomaton, kuten
todetaan takakansitekstissä (kirjan
takakansiteksti voidaan nähdäkseni
ottaa vakavasti kirjan toimittajan
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lukijalle osoittamana, lukemista oh
jaavana paratekstinä). Näitä kaikkia
on määrä lähestyä kirjallisuuden tai
sitä koskevan teoretisoinnin kautta.
Mistä siis oikeastaan on kysymys?
Filosofisesti orientoituneen lukijan
kiinnostus herää, kun hän huomaa,
että otsikon 'nothingness’ ja 'obs
curity’ ovat vastakohtia länsimaisen
filosofian kaikkein keskeisimmille kä
sitteille: olemattomuus tai ei-mikään

on vastakohta olemisen tai olevan
käsitteille, jotka ovat metafysiikan
peruskäsitteet antiikista alkaen,
hämärä tai ei-tiedetty taas on tiedon
vastakohta. Kysymys on siis filosofian
historian keskeisimpien käsitteiden,
olevan (olemisen) ja tiedon, vastakäsitteistä tai "varjoista”, jotka meidän
on jotenkin ajateltava mukaan, kun
ajattelemme olevaa (olemista) ja tie
tämistä. On haastavaa ja mielenkiin

