
Suuhun sopivaa kieltä – draamakääntäjien seminaari jo seitsemännen kerran
Seitsemäntoista kääntäjää, jotka puhuvat 11 eri kieltä, kokoontuu suomalaisen uuden näytelmäkirjal-
lisuuden äärelle Helsingissä 25.-30. lokakuuta.  Teatterin tiedotuskeskuksen ja Suomen kirjallisuuden 
tiedotuskeskuksen työpaja järjestetään nyt jo seitsemännen kerran. Seminaari antaa kääntäjille mahdol-
lisuuden käydä käytännönläheisiä keskusteluja näytelmäteksteistä, katsoa teatteriesityksiä ja vierailla 
Helsingin kirjamessuilla. Kokoontumisella autetaan eri äidinkielisiä kirjallisuuden kääntäjiä verkostoi-
tumaan toistensa kanssa sekä tutustumaan suomalaisiin kirjailijoihin ja alan toimijoihin, kuten agentuu-
reihin ja kustantajiin.  
Suomalaisella näytelmällä on kysyntää maailmalla, ja tähän jatkuvasti kasvavaan kiinnostukseen pyri-
tään vastaamaan tarjoamalla tekstejä erikielisinä laadukkaina käännöksinä. Kääntäjillä on ensiarvoisen 
tärkeä rooli suomalaisen sanataiteen välittäjinä.
– Hyvä käännös on näytelmäkirjailijan ja teatteriesityksen henkivakuutus, luonnehtii Teatterin tiedotus-
keskuksen johtaja Hanna Helavuori.

SUOMALAINEN NYKYNÄYTELMÄ KERTOO TÄSTÄ AJASTA
Suomentaja Jukka-Pekka Pajusen vetämässä työpajassa käsiteltävinä ovat Heini Junkkaalan näytelmä 
KRISTUKSEN MORSIAN ja Emilia Pöyhösen triptyykkimuotoinen VALITUT. 
¬– Suomessa kirjoitetaan tavattoman paljon hyviä, aikaamme pohdiskelevia näytelmiä. Vaikka muoto on 
usein melko perinteinen, niin suomalaisilla näytelmäkirjailijoilla on sanottavaa, sanoo Pajunen.
Junkkaalan teksti on kiinni tämän päivän suomalaisessa keskustelussa kirkon suhtautumisesta seksu-
aalisiin vähemmistöihin. Näytelmän dialogi on värikästä ja siten antaa pohdittavaa kääntäjälle. Saana 
Lavasteen ohjaama KRISTUKSEN MORSIAN –esitys menee parhaillaan täysille saleille Suomen Kan-
sallisteatterissa. Emilia Pöyhösen VALITUT puolestaan erottuu käsittelytavaltaan ja aiheeltaan muutoin 
vallalla olevasta psykorealismista. Pöyhösen triptyykki on näytelmä vakaumuksesta, uskosta, epäilystä 
ja ehdottomuudesta. Teksti on monitasoisuudessaan ja kieleltään erittäin haastava. Triptyykin kaikilla 
kolmella osalla on omat kielirekisterinsä, jotka kääntäjän on tunnistettava ja onnistuttava välittämään 
omalle äidinkielelleen.
¬Etupäässä saksasta ja ruotsista suomentava Jukka-Pekka Pajunen on vetänyt suomalaista draamakään-
täjäseminaaria alusta eli vuodesta 2000 saakka. 

NÄYTELMÄN KÄÄNTÄJÄ TEKEE SUUHUN SOPIVAA KIELTÄ
Näytelmien kääntäminen eroaa muusta kirjallisuuden välittämisestä vieraalle kielelle siinä, että draaman 
tekstin on oltava suuhun sopivaa. Esitettäväksi tarkoitetun tekstin pitää kuulostaa luontevalta ja siksi 
näytelmän kääntäjä lukeekin kääntämänsä lauseet ääneen. 
– Puhuttavan tekstin kohdalla pitää miettiä, sanoisiko joku todella näin. Rytmi ja sanavalinnat on tehtävä 
tarkasti, sanovat sekä saksaan kääntävä Martina Marti että tanskantaja Rene Semberlund Jensen. Mo-
lemmat osallistuvat draamakääntäjien seminaariin nyt jo toista kertaa.
Draamakääntäjälle on myös eduksi jos tämä tuntee kuinka teatteriesitys toimii. Näytelmän kieli ei aina 
noudata hyvän kirjakielen konventioita, vaan esim. lauseiden ja sanojen toisto sekä kielen fragmentaari-
suus ovat tavallisia tyylikeinoja.

SUOMALAISEN NÄYTELMÄN TIE ULKOMAISIIN TEATTEREIHIN
Kotimainen näytelmävienti on viime vuosina ollut kasvussa, ja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) 
keräämien tietojen mukaan maamme ulkopuolella esitettiin vuonna 2009 liki 40 suomalaista näytelmä-
tekstiä. Yhteydet syntyvät useimmiten näytelmäkirjailijoiden, kääntäjien tai agentuurien ja Teatterin tie-
dotuskeskuksen tekemän markkinointityön, mutta ennen kaikkea henkilökohtaisten kontaktien ansiosta. 
Valmiiden draamakäännösten lukutilaisuudet esimerkiksi teatterifestivaalien yhteydessä ovat yksi tapa 
esitellä  suomalaisia näytelmiä ulkomaisille ohjaajille, dramaturgeille ja festivaalikuraattoreille. Luku-
tilaisuus saattaa parhaimmillaan johtaa siihen, että teksti päätyy jonkin teatterin tuotantoon. Näin kävi 
Mika Myllyahon näytelmän PANIIKIN kohdalla. Unkarinkielisen version (kääntäjä Nóra Falk) luku-
draamana nähnyt Unkarin kansallisteatterin johtaja päätyi ottamaan PANIIKIN omaan ohjelmistoonsa. 
Samaan tavoitteeseen pyritään myös kutsumalla kansainvälisiä kuraattoreita, dramaturgeja ja kriitikoita 
Suomeen katsomaan esityksiä, jotka on tekstitetty englanniksi.
Viimeisin näytelmävientiuutinen  on se, että Sirkku Peltolan huippusuosittu SUOMEN HEVONEN –
näytelmä (kääntäjä Sigurður Karlsson) sai hiljattain ensi-iltansa  Islannin kansallisteatterissa. Islantilai-
set esityksen tekijät kehuvat näytelmän monikerroksisuutta ja ajankohtaisuutta.  
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