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Much Ado About Nothing, 1600 suom, Kersti Juva

Risto Niemi-Pyn äri

Shakespearen Paljon melua tyhjästä (1600) on saanut Kersti Juvan tekemänä uuden suo-
mennoksen. Verbaalilla nokkeluulella on komediassa tärkeä osa, ja uusi suomennos tuo
klassikkoon kaiva ua rentou a. Paljon melua tyhjästä on eräs suosituimmista Shakespea-
ren näytelmistä, siinä on rakkausjuoni, sekä komedialle tyypillinen väärinkäsitysten vyyhti
joka on johtaa tragediaan, ennen kuin päästään kaksoishäihin.

Näytelmän konflikti syntyy nuoreen via omaan naiseen kohdistuvasta syytöksestä ja sen
seurauksista. Nuori ylimys, Claudio, rakastuu oitis linnan nuoreen neitoon Heroon. He
ovat kokema omia, mu a avioliiton järjestelyt etenevät toisten avustamana yllä ävän hel-
posti, kunnes tapahtuu käänne. Viekas don John, pahan tekemisestä nau iva ylimys, lavas-
taa lemmenkohtauksen jossa eräs palvelija esiintyy Herona tämän makuuhuoneessa. Ta-
pahtumaa puistosta käsin seuraava Claudio tulee vakuu uneeksi Heron petollisuudesta
ja purkaa dramaa isesti kihlauksen.

Komedian nimenä Much Ado About Nothing, vii aa väärinkäsitykseen, jonka mukaan
Hero ei olisikaan neitsyt.

“Renessanssin aikana ilmausta”nothing” eli “ei mitään” käyte iin slangissa merkitsemään
naisen sukupuolielintä. Se lausu iin kuten “noting” joka puolestaan vii asi havaitsemi-
seen ja tietämiseen (“noticing”,“knowing”). Molemmilla merkityksillä on avainrooli näy-
telmässä.

… (don Johnin) petosyrityksessä on kyse naisen elimen koskema omuudesta, ja kun sen
tahraantuminen osoitetaan viimein todeksi, voidaan koko tapahtumaketjun katsoa olleen
paljon melua tyhjästä.” (Heta Pyrhönen, Paljon melua tyhjästä, esipuhe 2009)

Paljonmelua tyhjästä tunnetaan verbaalista nokkeluudesta, joka vie jopa huomion nuorten
rakastavaisten vakavista tunteista. Rinnakkaisjuoni perustuu “rakkaudesta se hevonenkin
potkii” -asetelmalle. Äkäpussi vanhapiika ja vannoutunut poikamies, kiistelevät jatkuvas-
ti, mu a heidän tiedetään rakastavan toisiaan. Tämä hierarkiassa alempi pari, Beatrice ja
Benedick ovat kätketyn rakkautensa vuoksi liiankin krii isiä ja sanavalmiita. Heidän suh-
teestaan on tullut malli monien myöhempien komedioiden kiisteleville pareille, ja heidän
verbaalisti loistaville yhteenotoille.

Rinnakkaisjuonessa toistuu “paljon melua tyhjästä” -teema, mu a koomisemmassa muo-
dossa kuin pääteemassa. Benedick vitsailee naisten taipumuksesta usko omuuteen ja on
siksi haluton luopumaan omasta poikamiehen vapaudestaan.

Näytelmää hallitsee kahdenlainen juoniminen, jonka taustalla on juuri pää ynyt veljesso-
ta. Don John on hävinnyt sodan veljeään don Pedroa vastaan, ja siksi hän haluaa levi ää
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yhteisöön riitaa ja vihamielisyy ä. Siksi hän haluaa pilata syntymässä olevan rakkausavio-
liiton. Hänen veljensä don Pedron juoniminen puolestaan pyrkii hausku amaan ihmisiä
ja saa amaan toisiaan ärsy ävät miehen ja naisen yhteen.

“Beatrice ja Benedick ovat vanhempia ja kokeneempia kuin Claudio ja Hero. Parit rinnas-
tuvat toisiinsa, mikä kutsuu katsojia vertaamaan nuoria kyyhkyläisiä”taistelviin Virtasiin”
…

Paljonmelua tyhjästä -näytelmässä käsitellään aviolii oon kohdistuvia epäluuloja, pelkoja
ja suoranaista vastenmielisyy ä, jotka on voite ava yhteisön jatkuvuuden takaamiseksi.”
(Pyrhönen, 2009, 18).

Beatricen ja Benedickin sanailu alkaa heti heidän kohdatessa, ensimmäisessä näytöksessä,
kun Bendick sanoo naista ylimieliseksi. Ohessa näyte Kersti Juvan uudesta suomennokses-
ta (2009). Kohtauksen voi katsoa You Tubesta Emma Thompsonin esi äessä sanavalmista
Beatricea:

Bendick:

Mitä, rakas signora Ylenkatse. Vielä henki pihisee?

Beatrice:

Mikäs ylenkatseen tappaisi, kun saatavilla on niin mai avaa ravintoa kuin segnor Bene-
dick? Itse suopeus kääntyy ylenkatseen uskoon, kun te liity e seuraan.

Bendick:

Siinä tapauksessa suopeus on sanankääntäjä. Asia on nimi äin niin e ä kaikki naiset lem-
pivät minua, teitä lukuun o ama a. Sydämeen kyllä koskee näin kova sydän, mu a niin
vain on, e ä minä en lemmi ainu akaan.

Beatrice:

Senparempi naisille. Väl ävät kohtalokkaan kosijan. Ja kiitos Jumalan ja viileän vereni olen
samaa maata kuin te. Mieluummin kuuntelen koiraa joka haukkuu varista kuin lemmestä
lirku avaa miestä.

Bendick:

Jumala suokoon e ä niin on vastakin. E ei joku ylimys saa naarmuja naamaansa.

Beatrice:

Raapiminen ei naamaa pahenna, jos se on tuommoinen kuin teillä.

Bendick:

Papukaijaako opeta e kun noin jankuta e ?

Beatrice:

Mieluummin kuuntelen minun laillani puhuvaa lintua kuinelukkaa joka puhuu kuin te.

Bendick:
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Kunpa luuskani laukkaisi yhtä liukkaasti kuin teidän kielenne ja yhtä kauan. Jatkakaa vain.
Mu a Jumalan tähden minulle rii ää.

Beatrice:

Aina sama temppu, koni seisahtaa niille sijoilleen, kun meno ei miellytä. Minä tunnen tei-
dät vanhastaan.

suom. Kersti Juva
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