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Etelän ja pohjoisen vastakkainasettelu on lähtökohta tutkimukselleni, jossa etsin alueel-
lisen identiteetin ilmentymiä kirjallisuuskritiikeissä. Vertaan Oulussa ilmestyvän Kaltion 
kaunokirjallisuuskritiikkejä ja niiden sisältöjä Helsingissä ilmestyvän Parnasson kau-
nokirjallisuuskritiikkeihin vuonna 1967. Kulttuurilehti Kaltio perustettiin Oulussa 1945 
vahvistamaan Pohjois-Suomen alueellista identiteettiä ja asemaa suomalaisessa kulttuu-
rielämässä. Kirjallisuuslehti Parnasso perustettiin Helsingissä 1951 edistämään ja uudis-
tamaan suomalaista kirjallisuutta.  

Ajallisena ja yhteiskunnallisena kehyksenä on 1960-luvun kulttuuripolitiikan tilanne, jol-
loin kulttuuria pyrittiin hallinnollisin keinoin hajauttamaan maakuntiin. Tutkimusaineis-
tona ovat kirjallisuuskritiikit teksteinä, joita tarkastelen journalistisen tekstin lajityyppi-
nä. Teoreettinen kehys rakentuu kirjallisuuskritiikin ja alueellisen identiteetin teorioista, 
joita yhdistämällä rakensin mallin tutkimusaineiston käsittelyyn ja tulkintaan.

Tutkimusmenetelmänä on aineistolähtöinen lähestymistapa. Luen kirjallisuuskritiikkejä 
etsien niistä alueellisen identiteetin ulottuvuuksia ilmentäviä piirteitä. Lukemisessa tu-
keudun näkemyksiin, joiden mukaan kirjallisuuskritiikki heijastaa oman aikansa arvoja 
ja asenteita sekä toisaalla näkemyksiin, joiden mukaan lehdistö toimii välineenä, jonka 
kautta alueellista identiteettiä voidaan rakentaa. Aineiston käsittelyssä Parnasso asettuu 
kirjallisen kaanonin edustajaksi ja vertailukohteeksi Kaltiolle.

Molempien lehtien kirjallisuuskritiikit noudattavat lehtiensä toimituksellisia linjoja sekä 
sisällöllisesti että tyylillisesti. Kaltion kritiikit ovat helposti ymmärrettäviä, laajalle ylei-
sölle suunnattuja popularisoivia ja päivänkritiikkiä lähestyviä kritiikkejä. Kaltion kritii-
keissä nostetaan esille kirjailijoiden kotipaikkoja, pohjoisen luontoa sekä esitetään vaati-
muksia todellisuuden oikeelliselle kuvaamiselle, joiden katson ilmentävän pyrkimyksiä 
alueellisen identiteetin vahvistamiseen.

Parnasson kritiikit ovat kirjallisuuteen enemmän perehtyneille lukijoille suunnattuja 
esteettisiä ja akateemista kirjoittamista lähestyviä kritiikkejä. Parnasson kritiikeissä oli 
ilmentymiä alueellisuudesta eri näkökulmasta. Kritiikkien kohteina oli pääasiassa Hel-
singissä vaikuttavien kirjailijoiden ja kustantajien teoksia, ja kritiikkien kohteina olevia 
teoksia kiinnitettiin kirjalliseen kontekstiin.

Asiasanat: kirjallisuuskritiikki, kulttuurilehdet, kirjallisuuslehdet, Kaltio, Parnasso, 
1960-luku, kulttuuripolitiikka
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1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat

Erno Paasilinnan 1960-luvulla tekemä kysely kymmenelle kulttuurin toimijalle osoitti 
pohjoisen vierauden etelän kulttuuripiireissä. Paasilinna kysyi haastateltaviltaan, mitä 
nämä tekisivät, jos toimisivat Pohjois-Suomessa. Yksikään vastaajista ei osannut ajatel-
la asiaa todellisena vaihtoehtona, mm. Jorma Cantell vastasi, että ”muuttaisin etelään”. 
(Paasilinna 1997,113–114.)
 
Etelä ja pohjoinen ovat herättäneet keskustelua puolin ja toisin kirjallisessa  elämässä ja 
kulttuuripolitiikassa. Käsiteparia on pitkään hallinnut Paasilinnan esiin  nostama vastak-
kainasettelu kulttuurisesta etelästä ja kulttuurivapaasta pohjoisesta (Lähteenmäki 2001, 
233). Tämä taustojen erilaisuus on lähtökohta tutkimukselleni, jossa vertaan Oulussa il-
mestyvän Kaltion kritiikkejä ja niiden sisältöjä Helsingissä ilmestyvän Parnasson kritiik-
keihin. 

Päädyin rajaamaan tutkimusaineiston Kaltion ja Parnasson vuoden 1967 kaunokirjalli-
suuskritiikkeihin. Sinä vuonna olivat vahvasti esillä valtakunnalliset kulttuuripolitiikan 
hajauttamispyrkimykset ja maakuntien aseman vahvistaminen. Toisaalla pohjoisen ja 
Kaltion näkökulmasta vuosikymmenen puolivälin ristiriidat olivat rauhoittuneet, ja lehteä 
toimitettiin tasaantuneissa olosuhteissa. Esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa 1960-
luvun kulttuuripolitiikkaa, vuosikymmenen yhteiskunnallisia muutoksia ja kulttuuriradi-
kalismia taustana tutkimukseni vastakkaisasetelmien pohdinnalle. 

Olettamukseni on, että kirjallisen elämän marginaalissa olevan Kaltion kritiikeissä olisi 
painotuksia alueellisuuteen, ja siitä johtuen kirjallisuuskritiikkien sisällöt ja kohteiden 
valinnat olisivat erilaisia. Tutkimuksen viitekehyksenä on näkemys, jonka mukaan leh-
distössä voidaan rakentaa alueellista identiteettiä. Tavoitteena on selvittää, millä tavalla 
Kaltion ja kaanonia edustavan Parnasson kritiikkien sisällöt ja kritiikkien kohteiden va-
linnat eroavat toisistaan suhteessa alueelliseen identiteettiin – vai eroavatko?

Kaltio, alanimekkeeltään vuonna 1967 ”pohjoissuomalainen kulttuuripoliittinen aika-
kauslehti” perustettiin vahvistamaan aluetietoisuutta. Lehden perustivat vuonna 1945 
Reino Rinne, Esko Similä sekä Atte Kalajoki, josta tuli lehden ensimmäinen päätoimit-
taja. Lehden ensimmäisessä numerossa päätoimittaja Kalajoki (1945, 1) kuvailee lehden 
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syntymisen aikoja, jolloin pohjoissuomalaisen kulttuurilehden perustaminen koettiin tär-
keänä:

Pohjois-Suomi on aina joutunut elämään hieman poikkeuksellisissa olosuhteissa muuhun Suo-
meen nähden. - - Niin hankauksetonta kuin yhteistoiminta maan kaikkienkin osien välillä jo tällä 
vuosisadalla on ollut ja on, niin on kukin maakunta yleensä säilyttänyt omat erikoispiirteensä. 
Erikoisesti tämä pitää paikkansa Pohjois-Suomeen nähden, jonka kansanluonteeseen on tuntu-
vasti vaikuttanut se eristetty asema, jossa maakunta muuhun Suomeen nähden eli vuosisatoja. 
- - Eristyneisyydestään huolimatta on Pohjois-Suomi vuosisatojen aikana antanut suorastaan yl-
lättävän merkittävän panoksensa maan henkiselle elämälle, vaikka sen aika taloudellisena voi-
matekijänä vasta nyt alkaa koittaa.

Parnasso on valtakunnallinen, Helsingissä ilmestyvä kirjallisuuteen keskittyvä aikakaus-
lehti, joka perustettiin vuonna 1951. Lehden ensimmäisessä numerossa päätoimittaja 
Kaarlo Marjanen (1951, 1) luonnehtii lehden tulevaisuutta Näköalan ja Ajan Kirjan työn 
jatkajana kirjallisuuden edistämisessä:

Parnasson ensimmäinen velvollisuus on tehdä kunniaa edeltäjilleen ja kiittää kaikkia, jotka ovat 
tehneet työtä niiden hyväksi ja niiden kautta kirjallisen kulttuurimme hyväksi. - - Se [Parnasso] 
nojautuu kutakuinkin samoihin toimiviin päihin kuin sen edeltäjät ja odottaa näihin vedoten 
osakseen luottamusta. Parnasso voi turvallisin mielin viitata vahvoihin nimiin, joilta on sille 
luvassa säännöllistä tukea.

Näistä taustoista lähtien syntyy luontevasti ennakko-olettamus, että lehtien suhtautumi-
nen kirjallisuuteen ja kirjallisuuskritiikkiin olisi erilainen. Lehtien taustojen perusteella 
voisi olettaa, että Kaltion kritiikin kohteiksi on valittu enemmän pohjoisesta, marginaa-
lista lähtöisin olevien kirjailijoiden teoksia ja Parnasson kritiikin kohteina olisi enemmän 
kirjallisuuden kaanonia edustavien kirjailijoiden teoksia.  Esittelen lehtien taustoja ja lin-
joja tarkemmin luvuissa 2.2 ja 2.4.

Kaisa Kurikka (2007, 134–135) näkee kirjallisuuslehtien aseman välittäjänä prosessissa, 
jossa kirja siirtyy tekijältä lukijalle. Kirjallisuuslehtien välitystehtävään kuuluu kirjal-
lisuuden taustoittaminen välittämällä tietoja teokseen liittyvistä ilmiöistä esim. kirjal-
lisuuskritiikkien muodossa. Kirjallisuuslehdiksi voidaan kutsua lehtiä, jotka ovat eriy-
tyneet käsittelemään pelkästään kirjallisuutta ja kulttuurilehdet puolestaan käsittelevät 
kirjallisuuden lisäksi muitakin kulttuurin osa-alueita. Tämän jaottelun mukaan tutkimuk-
sen lehdistä Kaltio edustaa kulttuurilehtiä ja Parnasso kirjallisuuslehtiä.

Kirjallisuuden välitysprosessissa kritiikkien kohteiden valinnalla on oma merkityksensä. 
Toisaalta merkitystä on sillä, mitkä teokset pääsevät kritiikkien kautta julkisuuteen ja 
toisaalta yhtä lailla merkitystä on sillä, mitkä teokset jäävät kritiikkien ulkopuolelle.  Kir-
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jallisuuskritiikki sijoittuu kirjallisuuden kentällä kirjallisuuden välitysprosessiin ja vai-
kuttaa vahvasti kirjallisen kaanonin muodostumiseen. (Niemi 1991a,144–145.) Esittelen 
tarkemmin kirjallisuuskritiikin luonnetta luvussa 2.1.

Tämän tutkimuksen perustana on näkemys, jonka mukaan kirjallisuuskritiikin katsotaan 
heijastavan oman aikansa arvoja ja asenteita. Tätä tukee esimerkiksi Kauko Kämäräisen 
(1986, 57) näkemys, jonka mukaan nykyisin vallalla olevan viestintäkäsityksen mukaan 
kirjallisuuskritiikki nähdään useampaan suuntaan vaikuttavana eikä enää pelkästään yh-
teen suuntaan tapahtuvana viestin välittämisenä. Kritiikillä on merkityssuhteita muualle-
kin kuin kriitikon ja arvioitavan kohteen välille, mikä myös on tämän tutkimuksen läh-
tökohtia.

Juhani Niemi (2000, 102–103) näkee julkaisukanavan painavuuden merkittävämpänä 
kuin yksittäisen kriitikon roolin kirjallisuuden kentällä. Kriitikot omalta osaltaan valikoi-
vat julkisuuteen pääsevää kirjallisuutta, mutta ilmestyvän kirjallisuuden määrän lisään-
tyessä kirjan pääsy arvioitavaksi on koko ajan vaikeampaa. Tähän tukeutuen käsittelen 
tässä tutkimuksessa lehtien kirjallisuuskritiikkejä kokonaisuutena ja siten näen molem-
mat lehdet merkittävinä oman lajinsa edustajina, Kaltion kulttuurilehtien ja Parnasson 
kirjallisuuslehtien, enkä käsittele kritiikkien tekstejä yksittäisistä kriitikoista käsin. 

Tutkimuksen keskeinen käsite on ’alueellinen identiteetti’, joka on monimuotoinen ja 
monissa yhteyksissä käytetty käsite. Tässä lähestyn käsitettä tukeutuen kulttuurimaan-
tieteen ja mediatutkimuksen piirissä käytettäviin näkökulmiin. Käsitettä paljon tutkinut 
Anssi Paasi (1998, 172–175) näkee alueellisessa identiteetissä kaksi toisiinsa liittyvää 
ulottuvuutta. Sillä voidaan toisaalta tarkoittaa alueiden identiteettiä ja toisaalta alueella 
asuvien ihmisten alueellista identiteettiä, aluetietoisuutta, jotka kietoutuvat toisiinsa täs-
säkin tutkimuksessa.  

Aluetietoisuuden rakentumiseen eivät riitä Paasin (1998, 176) mukaan pelkästään yksilön 
kokemukset oman alueen erityisyydestä, vaan siihen tarvitaan myös yhteisön tuottamia 
käytäntöjä ja diskursseja. Tässä tehtävässä alueellinen lehdistö toimii välineenä, jonka 
kautta voi tuoda aluetta ihmisten tietoisuuteen, ja jonka avulla voi esittää ja rajata tietyn 
alueen, ’kuvitellun yhteisön’. Kuvitellun yhteisön kautta toisilleen tuntemattomat ihmiset 
voivat mieltää menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa yhteiseksi. Paasin käyt-
tämän käsitteen ’kuviteltu yhteisö’ on esitellyt ruotsalainen nationalismin tutkija 
Benedict Anderson  teoksessaan  Imagined Communities, jonka ensimmäinen painos      
ilmestyi 1983 (suom. Kuvitellut yhteisöt).
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Tutkimukseni yhtenä keskeisenä lähtökohtana pidän lehdistön merkitystä alueellisen 
identiteetin ilmentäjänä ja rakentajana. Lehdistö ei toimi tyhjiössä, vaan se on ympäröi-
vän yhteiskunnan ja oman aikakautensa tuote sekä sidoksissa yleisöönsä ja taustaansa. 
Lehdistö tarjoaa yleisölleen kanavan, jonka kautta voidaan vahvistaa alueellista identi-
teettiä joko samastumalla ”meihin” tai tuottamalla eroja ”muihin” (Tapper 2000, 6–7).

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia alueellisen identiteetin ilmentymiä kirjallisuus-
kritiikeissä. Perustan tutkimukseni näkemykselle, jonka mukaan kritiikeissä on luettavis-
sa ajankohdan arvoja ja asenteita riippumatta henkilöistä kritiikkien takana.  Tätä kautta 
tutkimuksen kiinnostus kohdentuu pääasiassa teksteihin, ja niiden sisältämiin merkityk-
siin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.  Toinen tutkimuksen perustavaa laatua ole-
va näkemys on aikaisemmin mainitsemani lehdistön merkittävä rooli alueellisen iden-
titeetin rakentajana ja erityisesti tutkimusaineiston ilmestymisajankohtana 1960-luvun 
yhteiskunnallisen muutoksen tilanteessa.

Näen kirjallisuuskritiikit journalistisina teksteinä, ja luen tutkimuksen kohteena olevia 
kirjallisuuskritiikkejä etsien niistä seikkoja, jotka ilmentävät alueellista identiteettiä erot-
tumisen ja samastumisen sekä 1960-luvun yhteiskunnallista ja kirjallista elämää heijas-
tavien ilmauksien kautta. Selvitän myös, ovatko kritiikkien kohteiden valinnat lehtien 
toimituksellisten linjojen mukaisia, ja näkyykö kritiikkien kohteiden valinnassa siten pyr-
kimyksiä rakentaa alueellista identiteettiä. 

Kaltiosta on tehty aikaisemmin muutamia pro gradu -tutkielmia, mutta niiden  lähtökoh-
dat ovat erilaiset kuin omassa tutkimuksessani. Lähteenä käyttämässäni Kirsi Mäkinie-
men (2003) tutkielmassa Kaltion kuva Pohjoisesta on selvitetty Kaltion sisällöstä vuosina 
1945–2003 välittyvää kuvaa Pohjoisesta kulttuurimaantieteen teoreettisesta viitekehyk-
sestä käsin. Yrjö Juustila (1976) on käsitellyt tutkielmassaan Kaltio kirjailijain julkaisu-
kanavana 1945–1970 Kaltiossa julkaistua kaunokirjallisuutta. Maritta Turunen (1983) on 
käynyt tutkielmassaan Kaltio-lehti kirjallisuuden esittelijänä ja arvostelijana läpi Kaltion 
kirjallisuuskritiikit vuosilta 1945–1980 ja selvittänyt, keitä ovat kirjailijat, joiden teoksia 
on ollut kritiikkien kohteina. Parnassosta tehtyjä opinnäytteitä en ole löytänyt.

Kaltion vaiheista on kirjoitettu useita artikkeleita, Parnasson vaiheista taas löytyy hieman 
tietoja kirjallisuudenhistorioista. Kaltio on huomioinut kaikki tasavuosiensa täyttymiset 
omilla sivuillaan, ja lehden vaiheista on tehty katsauksia säännöllisesti. Parnassosta vas-
taavia katsauksia lehden toimintaan ja sisältöön ei löydy niin säännöllisesti, joten Kaltion 
voikin todeta kirjoittaneen ahkerammin omaa historiaansa.
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Kirjallisuuskritiikin tutkimuksesta on kirjoitettu ja julkaistu niukasti suomenkielistä kir-
jallisuutta. Kirjallisuuskritiikin tutkimus liittyy olennaisesti reseptiotutkimukseen ja so-
siologiseen kirjallisuudentutkimukseen, jotka olivat vahvimmillaan 1960- ja 70 -luvuilla. 
Alan keskeisinä suomalaisina julkaisuina voitaneen pitää julkaisuja Kirjallisuuskritiikki 
Suomessa I-II, jotka ilmestyivät 1970–80 -lukujen taitteessa. Suomen arvostelijoiden lii-
ton (SARV) julkaisemassa lehdessä Kritiikin  uutiset on ilmestynyt artikkeleita kritiikin 
nykytilasta ja kriitikoiden kouluttamisesta. Taiteen arvottamiseen laajasti paneutuva lehti 
on ilmestynyt vuodesta 1969 alkaen.

Suomalaisen kirjallisuuskritiikin tutkimuksen ohella muita keskeisiä lähteitä ovat olleet 
Lubomir Doleželin sekä Ronald Carterin ja Walter Nashin näkemykset kirjallisuuskritii-
kin sisällöstä ja merkityksestä kirjallisuudentutkimuksessa. Alueellisen identiteetin teo-
riassa tärkeimpiä lähteitä ovat olleet suomalaisten kulttuurimaantieteilijöiden, erityisesti 
Anssi Paasin tutkimukset sekä lehdistötutkimuksen puolelta Jaana Hujasen alueellista 
lehdistöä käsittelevät tutkimukset. 

Kaltion ja Parnasson kirjallisuuskritiikeistä vuodelta 1967 olen valinnut tutkimuksen 
kohteeksi kaunokirjallisuuskritiikit, koska ne ovat luontevimmin verrattavissa toisiinsa. 
Tutkin kritiikkejä teksteinä enkä tuo esille niinkään henkilöitä tekstien takana muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta. Tekstilainauksissa olen käyttänyt kirjan nimen ensimmäis-
tä sanaa täydennettynä isolla K- tai P-kirjaimella erottamaan lehtien kritiikit toisistaan. 

Pääluvussa 2 esittelen Kaltiota ja Parnassoa kirjallisuuden suodattajina. Tarkastelun 
taustalla ovat alueellisen identiteetin ulottuvuudet, pohdinta kirjallisuuskritiikkien teks-
tien yhteydestä journalistisiin teksteihin sekä kirjallisuuskritiikin tehtävä kirjallisuuden 
kentällä. Esittelen suppeasti lehtien vaiheita perustamisesta alkaen sekä lehtien linjoja ja 
tilanteita 1960-luvulla. Luonnehdin myös tutkimuksen kohteena olevien kaunokirjalli-
suuskritiikkien piirteitä.

Pääluvussa 3 selvitän alueellisen identiteetin ulottuvuuksia sekä niiden ilmentymiä kri-
tiikeissä tutkimalla teksteistä löytyviä samastumisen ja erottautumisen ilmenemistapoja. 
Alueellisen identiteetin ilmenemiseen liittyy myös kritiikin kohteiden valinnan tarkaste-
lua.

Tutkimusaineistossa on kolme teosta, jotka arvioitiin molemmissa lehdissä. Esittelen lu-
vussa 4 näiden teosten kritiikkien kautta tutkimuksessa esille tulleita havaintoja ja lehtien 
kritiikeille ominaisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Tämä luku on jo osaltaan tutkimuksen yh-
teenvetoa, jossa sovellan tutkimuksessa tekemiäni havaintoja. 
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Tutkimuksen liitteinä ovat luettelot molemmissa lehdissä vuonna 1967 ilmestyneistä kau-
no- ja tietokirjallisuuskritiikeistä. Kaunokirjallisuuskritiikit ovat varsinaisena tutkimus-
kohteena, mutta tiedot myös tietokirjallisuuden kritiikeistä näyttävät kritiikkien suunnat 
kokonaisuudessaan. Olen liittänyt kritiikkien kohteiden julkaisutietoihin hakasulkeisiin 
ne tiedot, joita ei ole mainittu alkuperäisissä kritiikeissä. Lisäksi liitteenä on luettelo niistä 
kirjailijoista, joiden kaunokirjallisia teoksia lehdissä on ollut kritiikin kohteina. Luvussa 
4 esiteltävien molemmissa lehdissä arvioitujen teosten kritiikit ovat kokonaisuudessaan 
liitteissä 4–6.

1.2 1960-luvun kulttuuripolitiikka

Tämän tutkimuksen ajallinen maisema sijoittuu 1960-luvun Suomeen, jossa yhteiskunta 
kävi läpi suurta muutosta kaikilla aloilla. Keskustelu alueellisesta identiteetistä oli vah-
vasti esillä maakuntien etsiessä omaa identiteettiään ja pyrkiessä eroon eteläisen Suo-
men hallitsevasta asemasta. Suuren maassamuuton aikana ihmisiä muutti rajaseuduilta 
Etelä-Suomeen ja Ruotsiin paremman toimeentulon toivossa. Tutkimuksen taustana ovat 
1960-luvun kulttuuripolitiikkaa leimanneet kulttuuripolitiikan hajauttamispyrkimykset ja 
kulttuuriradikalismi.

Keskustelu alueellisesta identiteetistä on noussut esille eri aikoina erilaisissa yhteiskun-
nallisissa tilanteissa. Suomessa 1960- ja 70-luvuilla tapahtunut suuri rakennemuutos ih-
misten muuttaessa suurin joukoin maaseudulta kaupunkiin ja ulkomaille herätti keskus-
telua alueellisesta identiteetistä näkökulmana maaseudun tyhjeneminen ja toimintojen 
keskittyminen Etelä-Suomeen. (Paasi 1998, 172.) 

Valtakunnan tasolla 1960-luvun kulttuuripolitiikassa voimistuivat pyrkimykset toimin-
tojen hajauttamisesta maakuntiin tavoitteena päästä irti Etelä-Suomi- ja Helsinki -kes-
keisyydestä. Suomalaista taide- ja kulttuurielämää organisoimaan asetettiin valtion tai-
dekomitea, jonka työn tuloksena astui voimaan 1.1.1968 uusi laki taiteen edistämisen 
järjestelyistä. Laissa lisättiin valtion osuutta taiteiden tukemisessa ja kulttuuripoliittista 
hallinnointia hajautettiin alueellisiin keskuksiin. (Turunen 1999b, 191.)

Uudessa laissa määrättiin Suomen taiteen edistämiseksi valtion taidetoimikuntien ja tai-
teen keskustoimikunnan perustamisesta. Näiden tehtäväksi tuli edistää luovaa ja esittävää 
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taiteellista työtä, taiteen tuntemusta ja harrastusta sekä taiteen kannalta tärkeää ajankoh-
taista tutkimusta. Kulttuurin hallintoa hajasijoitettiin perustamalla kuhunkin lääniin lää-
nin taidetoimikunta. Läänien taidetoimikuntien tehtäväksi tuli huolehtia oman alueensa 
taide-elämän kehittämisestä. (Laki taiteen edistämisen järjestelyistä 328/1967.)

Kirjallisessa elämässä ilmeni reagointeja yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. 
Uudistunut aluepolitiikka näkyi kirjallisessa elämässä maakunnallisten kirjoittajayhdis-
tysten toiminnan elpymisessä sekä pien- ja omakustannetoiminnan syntymisessä (Huh-
tala 2000, 1). 1960-luvun lopulle ajoittui myös ensimmäisen suomalaisen kirjakerhon 
perustaminen, minkä Pertti Araviita (1982, 61–62) katsoo osittain rakennemuutoksen 
seurauksena kaupunkiin muuttaneen nuoren väestön kyvyksi vastaanottaa uudenlaisia 
markkinointikanavia. Toisaalta kirjakerhon perustamisessa voidaan nähdä myös pyrki-
myksiä viedä kirjallisuutta tasavertaisesti eri puolilla maata asuvien ihmisten ulottuville, 
ja siten vähentää haja-asutusalueella asuvien eriarvoisuutta.

Valtakunnallisen hallinnon ja kulttuurielämän yhteiset toimet vaikuttivat maakunnalli-
suuden vahvaan esiinnousuun 1960-luvulla. Maakuntien aseman vahvistuminen vaikut-
ti myös kirjallisuuden sisältöön tarjoamalla aiheita maaseudun murroksen kuvaukseen. 
(Turunen 1999b, 195.) Suuren muuton kuvauksista syntyi maaseutukuvausten vahva kau-
si 1960- ja 70-luvuilla (Mäkelä 1986, 10).

1950-luvun modernismin ja korkeakulttuurisuuden vastapainoksi 60-luvulla esiin nousi 
yhteiskunnallista ja yhteisöllistä, kantaa ottavaa ja yleistajuista kirjallisuutta sekä har-
rastajakirjallisuutta (Huhtala 2000, 1). Esimerkkinä tästä Kaltion julkaistu Max Frischin 
teoksen Olkoon nimeni Gantenbein  kritiikki, jossa em. kirjallisuuden valtavirtaukset tör-
määvät:

Frischin teksti on tiheää, ja ajatuksien sekaista rönsyilyä lisää sekin, mitä ei ole kirjoitettu, joten 
kertalukeminen on aivan riittämätön. Mutta ensivaikutelma on aito ja tärkeä, joten tässä muu-
tama lainaus ja vihje sinulle, joka toivot esittelyä: ”Yritin lukea. (Toisinaan minustakin tuntuu 
siltä, että jokainen kirja, mikäli se ei käsittele sodan ehkäisemistä, paremman yhteiskunnan luo-
mista tai muuta senkaltaista, on vailla mieltä, turhanpäiväinen, vastuuton, ikävystyttävä, tuskin 
lukemisen arvoinen, hylättävä. Nyt ei ole minä-juttujen aika. Siltä tuntuu, vaikka inhimillinen 
elämä itse asiassa täyttyy tai turhautuu yksityisessä minässä, ei missään muualla)” (OlkoonK)

Parnasson palstoilla käytiin keskustelua ajan kirjallisuuden suuntauksista kun taas Kal-
tion ympärillä keskustelua herättivät ajan yhteiskunnalliset ja kulttuurielämän erilaiset 
ajattelutavat.
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Vuosikymmenen kulttuuriradikalismin tuulet ulottuivat Oulunkin kulttuurielämään, jos-
sa käytiin paikallisia kamppailuja 1960-luvulla kahden ryhmittymän välillä. Vastakkain 
olivat Kaltion piirissä toimivat perinteitä kunnioittavat ja kulttuurilehti Pohjoisen nuo-
remman polven radikaalit. Lehtien linjat erosivat toisistaan: Kaltio toteutti sotien jälkeistä 
henkistä jälleenrakennusta ja Pohjoinen 1960-lukulaista kulttuuripolitiikka ja keskustele-
vuutta. (Leppihalme ja Roininen 2005.)

Veikko Tarvainen (1993, 32) luonnehtii 60-luvun radikalismia kirjassaan 60-luvun kapi-
na:

Kun tarkastellaan 60-luvun radikalismin syntysyitä täytyy ottaa huomioon niiden moninaisuus, 
monitasoisuus ja eriaikaisuus. 60-luvun radikalismissa sekoittuivat toisiinsa sosiaaliset, poliitti-
set, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät. Modernin yhteiskunnan synnytyspolttoihin sekoittuivat 
traditionaalisen yhteiskunnan ongelmat. Teknokraattinen kulutusyhteiskunta, perinteinen pro-
letaariyhteiskunta ja myös maalaisyhteiskunta elivät limittäin ja lomittain. Traditionaaliset ja 
modernit ongelmat ja kamppailut sekoittuivat toisiinsa.

Kun nämä kulttuurielämän riidat olivat ehtineet Ouluun ja olivat kiivaimmillaan paikal-
lisessa toiminnassa ja sanankäytössä, kirjoittaa Kaltion vt. päätoimittaja J. Juhani Kor-
tesalmi (1965, 95):

Tätä kaikkea kulttuurityötä ei ole pantu vireille eikä sitä saada hoidetuksi kritiikittömällä kult-
tuurikritiikillä. - - Kulttuuripolitiikka on vanhojen ja uusien elementtien tarkoituksenmukaista, 
jäntevää ja tyylikästä yhteensovittamista. Räjäyttelyäkin tarvitaan, mutta olisi valittava oikeat 
kohteet ja sopiva latinki.

Kortesalmi esittelee kirjoituksessaan laajasti Pohjois-Suomessa tehtyä kulttuurityötä ja 
puolustaa sen tekijöitä.  Hän asettuu vastustamaan kulttuuriradikaalien toimintaa, jonka 
hän näkee kritiikkinä kritiikin vuoksi. 

Etelä-pohjoinen, maaseutu-kaupunki ja me-muut -dikotomiat ovat kirjallisessa    elämäs-
sä ja kulttuuripolitiikassa aika ajoin toistuvia ilmiöitä ja korostukset ovat   usein yhteydes-
sä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, kuten tapahtui myös 1960-luvulla. Yleensä pohjoinen 
on marginaalissa ja heikommassa asemassa etelään nähden. Päinvastaisiakin ääniä on 
ilmaantunut, kuten tamperelainen kirjailija Niina Hakalahti, joka tuo esille kirjailijoiden 
vastakkainasettelua keskustaan ja marginaaliin. Hakalahti kirjoittaa kolumnissaan:

Kirjailijat eivät ole alueellisesti tasa-arvoisessa asemassa. Kun Tampereella pitkän uran tehneet 
ammattilaiset kulkevat hattu kourassa murusia odotellen, voi muuttotappioalueella ihan kelpo 
summan saada jopa omakustanteita julkaiseva harrastajakirjoittaja. Samalla hän kasvattaa sta-
tustaan oikeiden kirjailijoiden joukossa. (Aamulehti 10.3.2007)
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Hakalahden kolumnissa on luettavissa hänen perimmäinen mielipiteensä: marginaalin 
kirjailijat ovat huonompia, mutta apurahajärjestelmä suosii heitä verrattuna etelän kirjai-
lijoihin. Hakalahden mielestä eteläsuomalaiset kirjailijat joutuvat marginaaliin ja Itä- ja 
Pohjois-Suomen kirjailijat keskustaan epäonnistuneen apurahajärjestelmän seurauksena. 
Hakalahti itse on lähtöisin Oulusta, mutta katsoo tilannetta etelän kirjailijoiden näkökul-
masta.

Paasin (1984a, 50) mukaan näitä sisällöllisesti tarkemmin määrittelemättömiä käsitepa-
reja etelä-pohjoinen, maaseutu-kaupunki ja me-muut on käytetty erityisesti alueellisessa 
joukkotiedotuksessa. Tässä tutkimuksessa etsin tutkimuksen kohteena olevista kirjalli-
suuskritiikeistä em. dikotomioihin viittaavia ilmentymiä. Olettamukseni on, että lähtö-
kohdiltaan erilaiset lehdet Kaltio ja Parnasso tuovat kritiikeissään esille erilaisia paino-
tuksia näihin käsitepareihin.

Vastakkaisuudet ovat tässä tutkimuksessa mukana jo lähtöasetelmista käsin. Tarkastelta-
vana ovat kahden taustaltaan erilaisen lehden kaunokirjallisuuskritiikit. Selvitän, miten 
kirjallisuuskritiikeissä ilmenevät nämä erilaiset taustat ja linjat sekä 1960-luvun kulttuu-
ripolitiikka omine vastakkaisuuksineen. Vai olivatko asetelmat vain vastakkaisia?  Kiin-
nitän tutkimuksessa huomiota myös mahdollisesti löytyviin yhteneväisyyksiin kritiikkien 
sisällöissä.
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2 Kaltio ja Parnasso kirjallisuuden arvottajina ja suodattajina
 

2.1 Kirjallisuuskritiikin yhteys journalismiin

Kirjallisuuskritiikkiä on määritelty monin tavoin eri yhteyksissä. Määritelmille on yh-
teistä kritiikin määrittely arvottavaksi tekstiksi erona kaunokirjalliseen ja journalistiseen 
tekstiin. Markku Huotarin (1980, 12) määritelmän mukaan kirjallisuuskritiikki on kauno-
kirjallisuuden kuvaamista, tulkitsemista ja arvottamista, mutta kirjallisuuskritiikki täyttää 
myös joukkoviestinnän määritelmän ehdot: se on samansisältöisen viestin lähettämistä 
samanaikaisesti rajaamattomalle vastaanottajakunnalle eli sitä voidaan nimittää ”julki-
seksi lukemiseksi”.  

Parikymmentä vuotta myöhemmin Markku Ihonen (1998, 4) esittää samansuuntaisen 
määritelmän, mutta tarjoaa kritiikille aktiivisempaa roolia. Hänen mukaansa kritiikki on 
yleisölle suunnattua taiteen erittelyä, tulkintaa ja arvottamista. Olennaista on se, millaisia 
käsityksiä taiteesta, sen arvosta ja tehtävistä kritiikki tuottaa, opettaa ja ylläpitää. 

Kirjallisuuskritiikeissä erotetaan joukkotiedotusvälineissä julkaistava päivänkritiikki ja 
tieteellisissä julkaisuissa julkaistava teoskeskeinen kirjallisuudentutkimusta lähestyvä, 
ns. akateeminen kritiikki. Suomessa yleensä kritiikillä tarkoitetaan päivänkritiikkiä. Eng-
lannin kielessä puolestaan ”criticism” kattaa molemmat kritiikin lajit. Journalismia lähes-
tyvää päivänkritiikkiä kirjoittava kriitikko keskittyy enemmän kohteena olevaan teokseen 
eikä tunne välttämättä kirjailijan muuta tuotantoa eikä kontekstia, johon teos liittyy. (Se-
pänmaa 1973, 158–159.) 

Yrjö Varpion (1990, 39) mukaan päivänkritiikin merkitykseen alettiin kiinnittää huomiota 
Suomessa 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin kirjallisuuskritiikistä alkoi syntyä yhteiskunnal-
linen ilmiö ja osa kirjallisuusinstituutiota. Aikaisemmin päivänkritiikkiä pidettiin kirjalli-
suudentutkimuksen näkökulmasta arvottomana, koska se ei ole kirjallisuuden tieteellistä 
tarkastelua eikä tuo mitään lisäarvoa kirjallisuudentutkimukseen. 

Lasse Koskelan (1998, 7) mukaan 1980-luvun puolivälistä alkaen kirjallisuusinstituutio 
on muuttunut monimuotoisemmaksi ja kirjallisuuskriitikon tulisikin olla entistä tietoi-
sempi siitä tilanteesta, jossa hän toimii. Hänellä pitäisi olla teoreettista tietämystä ja nä-
kemystä sekä kyky ilmaista itseään, sillä kirjallisuudesta kirjoittaessaan hän myös ottaa 
kantaa siihen tapaan, jolla maailmaa hahmotetaan. 
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Nykyisin kirjallisuuskritiikillä on kirjallisuusinstituutiossa tärkeä rooli, jota ei voi kor-
vata millään muulla toiminnalla. Kritiikillä on useita tehtäviä kirjallisuuden välittymisen 
ja suodattamisen prosessissa. Erilaisia viestintänäkemyksiä esittelevä Katarina Eskola 
(1972, 16–17) jakaa kirjallisuuden välittymisprosessin kolmeen vaiheeseen: tuotantoon, 
välitykseen ja kulutukseen. Kirjallisuuskritiikki kuuluu Eskolan mukaan välitysvaihee-
seen, ja kritiikille ominaisena piirteenä on kohteiden, arvosteltavien teosten sijoittaminen 
arvojärjestelmään. Eskolan näkemys edustaa oman aikakautensa näkemystä, jolloin vies-
tintä nähtiin yksisuuntaisena toimintana, viestin välittämisenä tuottajalta vastaanottajal-
le.

Juhani Niemi (1991a, 146–147) jakaa kirjallisuuden välittymisprosessin neljään vaihee-
seen: tuotantoon, välitykseen, vastaanottoon ja suodattamiseen. Kirjallisuuskritiikin hän 
sijoittaa merkittävimpänä osatekijänä suodattamisen vaiheeseen, minkä kautta se vaikut-
taa vahvasti kirjallisen kaanonin muodostumiseen. 

Tässä tutkimuksessa kirjallisuuskritiikki nähdään kirjallisuusinstituutiossa arvottajan, 
välittäjän ja suodattajan rooleissa sekä oman aikansa arvojen ja asenteiden kuvastajana. 
Kiinnitän myös huomiota kirjallisuuskritiikeissä ilmenevään kulttuuriseen ja kirjalliseen 
keskusteluun.

Ihonen (1998, 4) painottaa edellisten määritelmien lisäksi kirjallisuuskritiikin journalisti-
suutta. Hänen mukaansa kritiikkien tulisi olla hyvin kirjoitettuja ja journalistisesti hyviä 
juttuja, joissa on ajankohtainen ja suurta yleisöä kiinnostava näkökulma, joten kriitikoilta 
odotetaan samoja asioita kuin toimittajilta.

Kritiikin pitää myös seurata aikaansa ja ottaa huomioon median toimintatavat ja ymmär-
tää niitä. Kritiikki tekstilajina kuuluu journalismin lajeihin ja edellyttää kirjoittajaltaan 
lajityypin tuntemusta ja ammatillista hallintaa. Jokaisella journalismin lajilla on omat 
ominaispiirteensä, mutta niille on yhteistä viestinnällinen tehtävä. Viestinnällisen tehtä-
vän lisäksi kritiikin tekstilajille on tyypillistä analyyttinen kirjoitustapa. (Suhola, Turunen 
ja Varis 2005, 98–99.)

Journalismin tekstilajina kritiikkiä voidaan tutkia myös yleisten uutiskriteerien pohjalta. 
Uutiskriteereillä tarkoitetaan journalismin näkökulmasta asioille ja tapahtumille annet-
tavaa merkitystä. Uutiskriteerit ovat ammatillisia standardeja, joiden avulla uutisoitavat 
asiat valitaan ja esitellään ja niitä voidaan ryhmitellä eri näkökulmista käsin. (Kuutti 2006, 
243–244.) Tässä tutkimuksessa käytän kritiikkien tekstien tarkastelussa uutiskriteereinä 
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kohteena olevien asioiden maantieteellistä läheisyyttä, yhdenmukaisuutta eli kulttuurisen 
käsikirjoituksen mukaisuutta, odottamattomuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Kirjallisuuskritiikkien sisällönanalyysiin ei ole olemassa valmista ja yksiselitteistä mal-
lia. Huotari (1980, 8–9, 23–25) esittää, että pitäisi olla tällainen systemaattinen ja ylei-
nen malli, jos halutaan tutkia kirjallisuuskritiikin suurempia kokonaisuuksia, rakenteita 
ja kehityslinjoja. Huotarin rakentamassa, semiotiikkaan perustuvassa analyysimallissa 
luokitusyksikkönä on yksi lause. Kirjallisuuden merkkisuhteet määritellään syntaktisella, 
semanttisella ja pragmaattisella tasolla. Jokainen lause määritellään kuvaavaksi, tulkitse-
vaksi tai arvottavaksi jollakin em. merkkisuhteiden tasolla. 

Merkityksellisiä ovat Huotarin (1980, 9) mukaan kirjallisuuskritiikin kohteet ja ne merki-
tykset ja sisällöt, mitä kohteista välitetään vastaanottajille. Sisällönanalyysin tavoitteena 
on kritiikkien sisältöjen kuvaaminen ja selittäminen tai toisaalta jonkun ilmiön tutkimi-
nen kirjallisuuskritiikin sisältöjen avulla. 

Tässä tutkimuksessa en näe tarkoituksenmukaisena käyttää Huotarin rakentamaa mallia 
kritiikkien sisällönanalyysiin, sillä en katso kritiikkien analysoinnin mekaanisella kaaval-
la tuovan esille niitä sisällöllisiä ilmiöitä, mitä tarkastelen tässä tutkimuksessa. Tukeudun 
kuitenkin Huotarin näkemykseen kirjallisuuskritiikin sisällönanalyysin lähtökohdista. 

2.2 Kaltio ja Parnasso kirjallisuuden kentällä

Kaltion tulo kirjallisen elämän kentälle vuonna 1945 sijoittui toisen maailmansodan 
jälkeiseen ajankohtaan ja aatemaailmaan. Lehden perustajat pitivät tärkeänä pohjoisen 
kulttuuria käsittelevän lehden perustamista vastapainoksi kulttuurin vähäiselle asemalle 
sanomalehdissä. (esim. Mäkiniemi 2003, 11; Ridanpää 2005a, 106.) 

Toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa kotiseutuharrastus elpyi voimakkaasti il-
mauksena paikallistason isänmaallisuudelle (Paasi 1984, 50). Kulttuurilehden merkitys 
nähtiin pohjoissuomalaisen kulttuurin nostattajana, isänmaallisen hengen ja tulevaisuu-
den uskon vahvistajana (Mäkiniemi 2003, 12). Kaltion toiminta-ajatuksen linjauksissa 
voidaan nähdä perinteikkäitä kotiseudun ja isänmaallisuuden painotuksia, joiden tavoit-
teena on oman alueellisen identiteetin vahvistaminen korostamalla oman kotiseudun mer-
kitystä.
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Kaltion toiminnassa voidaan erottaa kolme merkittävää ajanjaksoa päätoimittajana vuo-
sina 1973–83 toimineen Martti Asunmaan (1995, 119) mukaan:
1. Pohjois-Suomen henkisen jälleenrakennuksen aika 1940- ja 1950-luvuilla, jonka hui-
pentumana Ouluun perustettiin yliopisto 1959.
2. Yhteiskunnallisen murroksen ja kulttuuriradikalismin aika 1960- ja 
1970 -luvuilla, mikä oli Kaltion linjariitojen aikaa.
3. Alueellisen kulttuurin ja yleensä kulttuuritoiminnan nousun aika 1970-luvun lopulta 
alkaen, jolloin mielipidelehdille ryhdyttiin antamaan taloudellista ja henkistä tukea.

Tämä tutkimus sijoittuu ajallisesti Kaltion toiminnassa yhteiskunnallisen    murroksen, 
kulttuuriradikalismin ja linjariitojen ajanjaksoon. Tarkastelen tutkimuksen kohteena ole-
via kritiikkejä tätä taustaa vasten.

Edellä mainittu ajanjakso näkyi mm. vuosina 1963–67 Kaltiossa päätoimittajien tiheällä 
vaihtuvuudella, vuonna 1967 Kaltiota toimitettiin kahden päätoimittajan johdolla. Alku-
vuodesta vt. päätoimittajana oli runoilija ja kansakoulunopettaja Niilo Partanen, vuoden 
viimeinen numero tehtiin uuden päätoimittajan, historian ja yhteiskuntaopin lehtorin Turo 
Mannisen johdolla. Kustannusosakeyhtiö Pohjankaltion kustantamasta lehdestä ilmestyi 
vuoden aikana 8 numeroa, joista numerot 2-3/67 ja 7-8/67 olivat kaksoisnumeroita.

Kaltiota on vuosien kuluessa arvosteltu jämähtäneisyydestä ja vanhoillisuudesta. Näistä 
käsityksistä eroon pyrkiminen on ollut voimakasta joidenkin päätoimittajien aikana eikä 
ristiriidoiltakaan ole vältytty. Päätoimittaja ei ole pystynyt yksin määrittelemään lehden 
sisältöä ja linjaa, mutta päätoimittajien vaihtuessa aihepiirit ja teemat ovat usein uudistu-
neet ja painotukset vaihtuneet. (Ridanpää 2005a, 107.) 

Vuonna 1998 Kaltion päätoimittajana aloittanut Jussi Vilkuna alkoi kehittää uusin ajatuk-
sin lehden sisältöä ja ulkoasua. Korkeakulttuurin rinnalle nostettiin populaarikulttuuria 
käsitteleviä aiheita ja lehden sisältöä ja ulkoasua muokattiin laajempaa lukijakuntaa kiin-
nostavaksi, yleisaikakauslehden suuntaan. (Ridanpää 2005a, 108.)  Jussi Vilkuna ajautui 
luottamuspulaan lehden hallituksen kanssa profeetta Muhammedia käsitelleen sarjaku-
van julkaisemisesta ja jätti päätoimittajan tehtävän vuonna 2005.

Kaltion nykyinen päätoimittaja Antti Leikas on lehden viidestoista päätoimittaja. Lehti 
on tällä hetkellä ainoa Pohjois-Suomessa ilmestyvä kulttuurilehti sekä yksi harvoista pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella ilmestyvistä kulttuurilehdistä.
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Kaltio syntyi pohjoisen kulttuurivaikuttajien kokemasta tarpeesta tuoda pohjoista esille 
kulttuurielämässä sekä vahvistaa aluetietoisuutta. Parnasson syntyyn taas liittyy kirjalli-
sia uudistamispyrkimyksiä ja ristiriitoja.

1940-luvulla nuoren kirjailijapolven julkaisukanavia olivat kulttuuriliberaalit WSOY:n 
kustantama Näköala ja Eino Leinon seuran kustantama Ajan Kirja. Samoihin aikoihin 
käytiin keskustelua suomalaisen kirjallisuuden uudistamisesta, mutta näkemykset uudis-
tumisen suunnista eivät olleet yksimielisiä. Vuosikymmenen lopulla nuori kirjailijapolvi 
joutui konservatiivisia näkemyksiä edustaneen kirjailijapolven kritiikin kohteeksi erityi-
sesti näkyvästi esiintyneen uuden kriitikkopolven takia. Konservatiivien mielestä nuoret 
kriitikot suhtautuivat ylimielisesti vanhempaan sukupolveen ja suomalaisen kirjallisuu-
den traditioon. (Turunen 1999a, 51–52.)

Nämä näkemyserot olivat Parnasson syntymisen taustalla. Erityisesti näkemyserot kärjis-
tyivät nuoren polven kirjallisuuskriitikon Eino S. Revon ja vanhemman polven edustajan, 
runoilija ja akateemikko V.A. Koskenniemen välillä. Repo julkaisi 1950  Ajan Kirjassa  
esseen, jossa hän kirjoittaa Koskenniemen runokokoelman Syksyn siivet saaneen perus-
teettomasti ylistävää kritiikkiä. (Turunen 1999a, 52–53.)

Kiista vaikutti Ajan Kirjan ja Näköalan lakkauttamiseen, sillä lehtien kustantajat pitivät 
kahden samankaltaisen lehden kustantamista liikaa resursseja vievänä. Suomen kulttuu-
rirahasto alkoi kustantaa vuonna 1951 Helsingissä ilmestyvää Parnassoa, joka julistautui 
em. lehtien seuraajaksi ja niiden henkisen perinnön jatkajaksi. (Turunen 1999a, 53.)

Parnasson päätoimittajana oli vuonna 1967 runoilija Tuomas Anhava. Suomen kulttuu-
rirahaston kustantamana lehdestä ilmestyi 8 numeroa, joista 2-3/67 oli kaksoisnumero. 
Juhani Niemi (1983, 59) arvioi Anhavan päätoimittajuutta Parnassossa ”anhavalaisen 
ajatuksen” mukaiseksi. Anhava ei päätoimittajana kirjoittanut lehteen pääkirjoituksia 
vaan julkaisi niiden tilalla runoja. Anhava ei halunnut ryhtyä linjaamaan pääkirjoituksilla 
ryhmää edustavana päätoimittajana vaan halusi kuuluville yksittäisten runoilijoiden ää-
niä. Anhava julkaisi kaunokirjallisia tekstejä kirjallisilla kriteereillä periaatteenaan ”vain 
paras voi olla kyllin hyvää Parnasson lukijoille” (Niemi 1983, 60).

2000-luku on ollut Parnassolle muutosten ja uusiutumisen aikaa. Yli kaksi vuosikym-
mentä päätoimittajana toimineen Jarkko Laineen tilalle päätoimittajaksi tuli Juhana Rossi 
vuonna 2003. Hänen aikanaan Parnassoa kehitettiin ”kirjallisuuden kuvalehdeksi” ja lu-
kijoita tavoiteltiin kirjallisten piirien ulkopuolelta laajaa yleisöä houkuttelevalla ulkoasul-
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la ja sisällöllä. Nykyinen päätoimittaja Jarmo Papinniemi aloitti 2005 ja hänen johdollaan 
lehteä on palautettu takaisin entisen linjan ja tyylin suuntaan. (Kurikka 2007, 136–137.)

Miten sitten kirjallisuuden ja lehdistön historia ovat suhtautuneet näihin lehtiin? Vuonna 
1968 ilmestyneessä Suomen kirjallisuus -hakuteoksen artikkelissa ”Sanoma- ja aikakaus-
lehdistö” mainitaan Parnasso kaunokirjallisuutta käsittelevänä lehtenä. Kaltio puolestaan 
luetaan kulttuurilehtiin, joilla on yhteiskunnallista, elämänkatsomuksellista ja aluepoliit-
tista sävyä. (Salonen ja Mäkeläinen 1968, 331.) Suomen lehdistön historian aikakaus-
lehdistöä käsittelevässä osassa mainitaan Parnasso kirjallisuuslehtenä, mutta Kaltiota ei 
huomioida ollenkaan (Suomen lehdistön historia 10, 231). Nämä huomiot vahvistavat 
Parnasson asemaa kirjallisuuden kaanoniin kuuluvana lehtenä.

2.3 Kritiikkien luonnehdinta

Luvussa 2.1 esittelin Yrjö Sepänmaan tekemän kritiikin jaottelun päivänkritiikkiin ja ns. 
akateemiseen kritiikkiin. Lasse Koskelan (1998, 7) näkemyksen mukaan myös päivänkri-
tiikille voidaan asettaa vaatimuksia laajemmasta kirjallisesta näkökulmasta. Päivänkritii-
kin kohteena olevasta teoksesta kerrotaan perustiedot tiivistetysti, mutta sen lisäksi krii-
tikolta edellytetään myös kohteen sijoittamista kontekstiin, esim. kirjailijan tuotantoon, 
lajin traditioon tai kirjallisuuden nykytilanteeseen. 

Lubomir Doleželin (1990, vii.) mukaan kirjallisuuskritiikki on perusolemukseltaan arvot-
tavaa toimintaa, joka liittää kirjalliset teokset kulttuuriin. Kirjallisuustiede taas on tietois-
ta toimintaa, joka kerää yhteen tietoa kirjallisuudesta ja liittää sen laajempaan yhteyteen. 
Kritiikille kaunokirjallinen teos on kohde, jota arvioidaan – kirjallisuustieteessä kauno-
kirjallinen teos on tiedon lähde.  Ne kietoutuvat toisiinsa joillakin tasoilla, mutta kir-
jallisuuskritiikki sisältää olennaisesti arvottamista ja kulttuurisidonnaisuutta. Doleželin 
näkemys on Sepänmaahan verrattuna kulttuurisempi ja hän näkee kritiikeissä heijastuvan 
oman aikakauden ajatuksia, asenteita ja arvoja, mikä on tässä tutkimuksessa keskeinen 
lähtökohta, kuten jo aikaisemmin mainitsin. 

Aikaisemmin esittelin journalistisen tekstin yhteyttä kirjallisuuskritiikkiin. Journalistisel-
la tekstillä on sekä eroja että yhteneväisyyksiä kirjallisuuskritiikkien  teksteihin.  Journa-
listisen tekstin erottaa kritiikeistä objektiivisuuden vaatimus, kritiikkejä voidaan kirjoit-
taa ”minä”-muodossa. 
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Kritiikille voidaan asettaa myös vaatimuksia mahdollisimman objektiivisesta ja tasapuo-
lisesta tiedonvälityksestä, mutta Niemen (1991a, 145) ja  Doleželin (1990, vii) mukaan 
objektiivisinkin kriitikko on sidoksissa omaan aikaansa ja sen arvoihin ja asenteisiin. Nie-
mi (1991b, 57) muotoilee kriitikon huoneentauluun objektiivisuuden ja subjektiivisuuden 
vaatimuksista: ”Ole objektiivinen taistelevalla tavalla (kuten nuori Raoul Palmgren) ja 
ole subjektiivinen niin hienostuneesti ettei subjektiivisuuttasi huomaa (kuten vanha Lauri 
Viljanen)”. 

Seuraavassa luonnehdin Kaltion ja Parnasson kaunokirjallisuuskritiikkien piirteitä kir-
jallisuuskritiikin määritelmiin ja journalistisiin uutiskriteereihin tukeutuen sekä pohdin 
kritiikin ja journalistisen tekstin suhdetta. Etsin kritiikeistä journalistisia piirteitä, jotka 
heijastavat joko kohteen arviointia uutuuden näkökulmasta tai journalistista kirjoitusta-
paa. Pohdin myös journalistisen uutuusarvon ja kirjallisen odotusarvon suhdetta toisiinsa 
sekä kritiikkien erilaisia tyylejä suhteessa lehtien linjaan.

Tarkasteltaessa kirjallisuuskritiikkejä journalistisista lähtökohdista esiin nousevat koh-
teen arviointi uutuuden, erilaisuuden ja odottamattomuuden näkökulmasta sekä kritii-
kin julkaisutietoihin liittyvät piirteet. Päivänkritiikistä voidaan pyrkiä tekemään uutinen, 
jolloin kohde arvioidaan mahdollisimman nopeasti ilmestymisen jälkeen ja kohteessa 
pyritään näkemään uutta ja erilaista entiseen verrattuna. Erilaisuuden merkityksen hake-
misella voi toisaalta myös olla kirjallisuudentutkimuksen kannalta ns. oppositioestetiikan 
mukainen arvo, joka on sitä merkittävämpi mitä enemmän teos poikkeaa aikaisemmista 
teoksista (Varpio 1990, 43). Varpion näkemyksen taustalla on Hans Robert Jaussin ajatus 
esteettisestä etäisyydestä, jonka mukaan teos on sitä arvostettavampi, mitä etäämpänä se 
on vastaanoton odotushorisontista, kuten myös Juhani Niemi (1991a, 146) toteaa.

Yksi lähestymistapa tarkastella uutuusarvon ilmenemistä on vertailla arvioinnin kohteena 
olevan teoksen ilmestymisajankohtaa ja kritiikin julkaisuajankohtaa. Tutkimuksen koh-
teena olevissa kritiikeissä arvioitujen teosten julkaisuajankohta sijoittuu pääasiassa vuo-
sille 1966–67. Kritiikin kohteena olevien joukossa on myös aikaisemmin ilmestyneitä 
teoksia, jolloin uutuusarvolla voidaan katsoa olevan vähemmän merkitystä. 

Kaltion kritiikin kohteena olevista teoksista ovat ilmestyneet aikaisemmin Helvi Hämä-
läisen  Poltetut enkelit, Ole Sarvigin Limbo ja Max Frischin Olkoon nimeni Gantenbein, 
jotka ovat vuodelta 1965. Näiden lisäksi Kaltiossa on  julkaistu aikaisemmin ilmestyneis-
tä teoksista 1960 ilmestyneen Ilias Veneziksen Aiolian maan kritiikki, joka on niputettu 
samaan kritiikkiin Nevil Shuten Salamatkalaiset-romaanin kanssa Pelastammeko lapset? 
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-otsikolla, jolloin voidaan katsoa sisällön samankaltaisten teemojen ohittaneen uutuusar-
von kritiikissä.

Parnassossa on arvioitu kaksi selvästi muita aikaisemmin ilmestynyttä teosta: Runon 
polkuja -teos on ilmestynyt 1964 ja Ken Keseyn One fl ew over the cuckoo’s nest 1962. 
Tämän hetken tietämyksellä ja kirjallisuudenhistorian keskeisiin lähteisiin tukeutuen voi-
daan sanoa, että Helvi Hämäläinen ja Max Frisch kuuluvat kirjallisuuden kaanoniin, ja 
heidän teostensa arvioinnit Kaltiossa pari vuotta ilmestymisen jälkeen on ollut merkit-
tävän myöhäistä teosten merkitystä jälkikäteen arvioiden. Arviointiajankohtana vuonna 
1967 vielä suomentamattoman One fl ew over the cuckoo´s nest -teoksen arviointi Par-
nassossa taas vastaavasti jälkikäteen arvioiden on ollut edellä aikaansa, sillä teoksesta on 
vuosien kuluessa muotoutunut elävä klassikko.

Vastaavasti Parnassossa on julkaistu muutamia vuosia aikaisemmin ilmestyneiden teoksi-
en kritiikkejä. Runoja sisältävät kirjalliset äänilevyt ovat ilmestyneet vuosina 1962, 1965 
ja 1966. Kirjallisten äänilevyjen merkitystä on haluttu korostaa julkaisemalla nippukri-
tiikki. Vaikka kaksi kritiikissä arvioitavista kirjallisista äänilevyistä on ilmestynyt vuosia 
aikaisemmin, siihen voidaan katsoa sisältyvän myös uutuusarvoa. Kirjalliset äänilevyt 
olivat tulleet Suomen markkinoille 1950-luvun loppupuolella ja elivät kukoistusaikaansa 
1960-luvulla (Gronow 2006). Lisäksi runous äänilevyjen sisältönä noudattaa Parnasson 
linjaa runouden tukijana.

Suhtautuminen julkaisutietoihin sisältyy journalistisen tekstin ominaispiirteisiin, ja tässä 
suhtautumisessa on havaittavissa eroja tutkimuskohteena olevien lehtien välillä. Kaikilta 
osin Kaltion kritiikit eivät täytä päivänkritiikille asetettuja vaatimuksia, esim. perusjul-
kaisutiedot kritiikin kohteista ovat usein puutteellisia. Liitteessä 1 olevassa luettelossa 
Kaltion kirjallisuuskritiikeistä vuonna 1967 on hakasulkeissa ne tiedot, joita ei ole mai-
nittu kritiikeissä. Aineiston perusteella näyttäisi siltä, että Kaltiossa on suhtauduttu kritii-
kin kohteina olevien teosten  julkaisutietoihin eri tavalla kuin Parnassossa. Kaltion kri-
tiikeistä useimmiten puuttuvat tiedot teosten kääntäjistä, kun taas Parnasson kritiikeissä 
kääntäjä on lähes poikkeuksetta mainittu.  Tästä voisi päätellä kyseessä olevan erilainen 
kirjallinen painotus: Parnasso pitää teoksen kääntäjää myös toisena tekijänä toisin kuin 
Kaltio.

Journalistiseen kirjoitustapaan kuuluu myös otsikointi ja tekijätietojen ilmoittaminen. 
Kritiikkien otsikointia verratessa on nähtävissä Parnasson kritiikkien journalistinen tapa 
otsikoida kritiikit, esimerkkinä Teuvo Saavalaisen kirjoittama kritiikki Per Olof Sundma-
nin teoksesta:
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TEUVO SAAVALAINEN

Pavlovin koirat

Per Olof Sundman
Kaksi päivää, kaksi yötä
(Två dagar, två nätter)
Suomentanut Kyllikki Härkäpää
Otava 1967

Kaltion kritiikeistä on journalistiseen tapaan otsikoituja kahdeksan, esimerkkinä kritiikki 
Rauni Kivilinnan teoksesta Kuin linnut:
Petsamolaista perheidylliä suursodan aattona
Rauni Kivilinna
KUIN LINNUT
WSOY 1966

Kriitikon asema ilmaistaan kritiikkien julkaisutiedoissa eri tavalla: Kaltion kritiikeissä 
kriitikon nimi on mainittu aina kritiikin lopussa, Parnassossa kriitikko mainitaan aina 
otsikossa ensimmäisenä. Tekijän ilmoittamisessa tekstin jälkeen Kaltion käytäntö vastaa 
sanomalehtien päivänkritiikkien käytäntöä, jonka mukaan kirjoittaja mainitaan kritiikin 
lopussa. Parnasson käytäntö mukailee tieteellistä kirjoittamista, jossa kirjoittaja maini-
taan ennen tekstiä. 

Kritiikkejä ja kaunokirjallisia tekstejä tarkasteltaessa voidaan havaita eroavaisuuksia suh-
teessa odotusarvoon. Kritiikki perustuu vahvasti odotusten järjestelmään kun taas kau-
nokirjallisuus parhaimmillaan on odotusjärjestelmästä poikkeavaa. (Niemi 1991a, 146.) 
Esimerkkinä tästä Kaltion kritiikki: 

Pyhäjokilaissyntyinen Isotalo on vuosikymmenemme tuotteliaimpia kirjailijoita. Hänen esikoi-
sensa Yli karikon ilmestyi 1950, seuraava teos kymmentä vuotta myöhemmin. Vuodesta 1960 on 
kirjailijan kynän jäljeltä ilmestynyt teos vuodessa, parhaana kaksikin. Isotalon kymmenentenä 
ilmestyi viime talvena novellikokoelma Puun alla - - Päällimmäiseksi jää tunne ihmisen turvat-
tomuudesta ja satunnaisuudesta, ahdistuneisuudesta sekä arjen aiheuttamasta lamautuneisuudes-
ta. Isotalo lienee tarkoittanut novelleissaan vallata kirjalliselle tuotannolleen uuden alueen, mutta 
onnistumista on pidettävä kyseenalaisena. (PuunK)

Kritiikistä käy ilmi kirjailijan aikaisemman tuotannon tuttuus kriitikolle sekä kritiikin 
kohteena olevalle teokselle asetetut odotukset. Isotalon uusimman teoksen yhteiskun-
nallista aihepiiriä luonnehditaan erilaiseksi verrattuna hänen aikaisempaan tuotantoonsa. 
Kritiikin mukaan kirjailijan uusi aluevaltaus ei ole kovinkaan onnistunut. Oppositioes-
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tetiikan mukaisesti teosta voidaan kritiikin mukaan pitää onnistuneena odotushorisontin 
etäisyyden perusteella. Journalistisin uutuuskriteerein arvioituna teoksen voidaan katsoa 
sisältävän uutuusarvoa, koska se poikkeaa kirjailijan aikaisemmasta tuotannosta. Näin 
molempien näkemysten mukaan teokselta odotetaan samaa, mutta erilaisin perustein.

Parnasson kritiikissä Eila Pennasen teoksesta Mongolit käy ilmi teokselle asetettu odo-
tusarvo:

Eila Pennanen on kirjoittanut romaanin, jollaista häneltä oikeastaan on tullut jo odottaneeksi, ja 
silti kokee sen jotenkin yllättävänä. Yllättävyyden tunteen aiheuttaa kenties kirjailijan vaivaton 
siirtyminen Mutan tilapäissiivoojan hajoavasta maailmasta suomalaisen lukeneiston, tuon ns. 
sivistyneistön tämänhetkiseen tilanteeseen. (MongolitP)

Kritiikissä nostetaan esille odotusarvosta poikkeavana kirjailijan siirtyminen uuteen aihe-
piiriin, sivistyneistön kuvaamiseen.

Kirjallisuuskritiikin määritelmien mukaan myös menneen ja menneisyyden tunteminen 
on osa kriitikon ammattitaitoa ja sen pitäisi myös olla luettavissa kritiikeissä. Onnistu-
neelta kritiikiltä odotetaan katsausta laajempaan kontekstiin eikä pelkästään käsillä olevan 
teoksen arviointia. Odotushorisontti ja kirjallinen konteksti liittyvät osittain toisiinsa. Jos 
ja kun kriitikko tuntee kritiikin kohteena olevan kirjailijan tuotantoa laajemmin, hänellä 
on edellytyksiä asettaa odotusarvoja kritiikin kohteelle ja sijoittaa ko. teos laajempaan 
kirjalliseen kontekstiin, kuten Kaltion kritiikissä:

Ester Erhomaata on kiitetty herkkien lapsikuvausten kirjoittajana. Ensimmäinen ja tunnetuin 
niistä on Suntion tyttö ja poika. Myöhemmät teokset sisältävät kyläyhteisöjen elämää laajem-
malti, mutta parhaiten Erhomaa on onnistunut niissäkin lasten ja nuorten kuvaajana - - kirjoit-
tajalla on tämänkin aiheen käsittelyssä samaa terävänäköisyyttä ja lämpöä kuin aikaisemmissa 
lapsikuvauksissa, myös hyviä yksityiskohtia kirjassa on, mutta kuitenkaan tämä teos ei anna 
lukijalle niin paljon kuin siltä odottaa. Jumala on matkoilla olisi voinut olla syvällinenkin ongel-
maromaani koulun piiristä. (JumalaK)

Tässä yhteydessä on syytä viitata kriitikon taustaan. Kritiikin kirjoittaja oululainen Irja 
Tervo on tehnyt elämäntyönsä lastenkirjastonhoitajana ja tuntee oman alansa kirjallisuu-
den monipuolisesti, kuten kritiikistä käy ilmi. Kirjoittaja tuntee Ester Erhomaan aikai-
semman tuotannon ja sijoittaa kritiikin kohteena olevan teoksen tuotannon vähemmän 
onnistuneisiin teoksiin. Kritiikin journalistista uutuusarvoa edustaa pettyminen odotuk-
sissa, sillä teos ei olekaan niin syvällinen kuin kriitikko oli odottanut. Oppositioestetiikan 
mukaisesti teosta voidaan kritiikin mukaan pitää onnistuneena, koska se poikkeaa kirjal-
lisesta odotusarvosta.
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Kaltion ja Parnasson kritiikeissä on havaittavissa erilaisia painotuksia pohdittaessa kon-
tekstin merkitystä kritiikeissä. Kaltion kritiikeissä teokset asetetaan harvoin laajaan kir-
jallisen elämän kontekstiin. Muutamassa kritiikissä kritiikin kohteena oleva teos vertau-
tuu ko. kirjailijan muuhun tuotantoon kuten äskeisessä ja seuraavissa esimerkeissä:

Frischin näytelmät ovat tunnettuja ja tunnustettuja; Andorran muistamme vielä hyvin. Hänen 
aikaisemmin suomennettu romaaninsa Homo faber ja tämä viimeisin ”Gantenbein” muistuttavat 
toisiaan – sisarusten tapaan; vaikka edellisen on tavannut vuosia sitten ja unohtanut silmien 
värin yms., niin silti heti toiseen tutustuessaan muistaa myös ensimmäisen piirteet ja havaitsee 
sukulaisuuden. (OlkoonK)

Kerro minulle Zorbas ja monta muuta. Tunnustettu kaikkialla maailmassa. Kazantzakis on kir-
jailija, jonka suuruutta ei kirjallisuusarvostelija voi mitätöidä. (TilintekoK)

Edellä kriitikko osoitti tuntevansa kirjailijan tuotantoa kritiikin kohteena olevaa teosta 
laajemmin, mutta Kaltion kritiikeistä löytyy myös viittaus muiden kirjailijoiden tuotan-
non ja tyylin tuntemukseen, kuten kritiikissä, jossa arvioidaan Lilli Vuorelan romaani 
Itärajan ihmisiä:

Tulee mieleen erään ystävän arvostelu Matti Hällin Valkean kaupungin jälkeen: omituista, ei 
mitään rivouksia, ei saastaa eikä törkyä. Taitoansa en kuitenkaan halua verrata Hälliin, mutta kun 
mies nyt tuli mainituksi, niin juolahtaa mieleen, että hänen Suopursu kukkii -romaaninsa kyllä 
tunnelmissaan hieman muistuttaa nyt ilmoitettavana olevaa Vuorelan kirjaa. (ItärajanK)

Vertailukohteena oleva oululainen kirjailija Matti Hälli asetetaan hyväksi ja esimerkil-
liseksi vertailukohteeksi kritiikin kohteena olevalle teokselle. Kritiikin kohteena olevan 
teoksen nimi on Itärajan ihmisiä ja kriitikko arvelee tapahtumapaikaksi sopivan vaikka 
Suomussalmen. Kriitikko asettaa tässä keskustaan Oulua kuvaavan oululaisen kirjailijan. 
Arvioinnin kohteena olevan teos asetetaan alueelliseen kontekstiin.

Parnasson kritiikeissä pääsääntöisesti analysoidaan arvioinnin kohteena olevaa teosta 
sekä liitetään teos laajempaan kirjalliseen kontekstiin, kuten seuraavissa kritiikeissä Eila 
Pennasen romaanista Mongolit ja Christer Kihlmanin romaanista Madeleine:

Itse kiinnitin ennen kaikkea huomiota Pennasen ihmiskuvaukseen. Mieli tekisi verrata sitä Na-
thalie Sarrauten tekniikkaan. Pennanen ei tyydy luomaan kaksiulotteista ihmiskuvaa, ei kari-
katyyriä, mikä olisi nimenomaan Mongolien kaltaisessa teoksessa ollut helppo ja houkutteleva 
ratkaisu. (MongolitP)

Christer Kihlman on paikoillaan polkeva uudistaja, ajattelin, ja koska jotenkin aidosti, tarpeetto-
mastikin vieroksun määreistä ensiksi mainitsemaani, päätin tyytyä vain uudistajaan. Siten muun 
ohella luovuin rinnastamasta Madeleinea sen edeltäjiin ja säästyin vertailun ohuista iloista: kun 
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esikoinen Varo, autuas! (1960) kertoo passivistin kapinoitumisesta ja Sininen äiti (1963) kapi-
noitten tyyntymisestä, voisi hätäisesti väittää, että Madeleinen teemana on tyyntymistä seuraava 
alistuminen. Kaikki Kihlmanin teokset ovat näyttöä yksilön yhteiskunnallistumisesta ja tämän 
kulun viivytyksistä, mutta kukin niistä on myös liiaksi oma kokonaisuutensa, jotta yhteisen ni-
mittäjän etsiminen olisi kovinkaan hyödykästä. (MadeleineP)

Madeleinen kritiikissä viitataan modernismin ja radikalismin väliseen kirjalliseen valta-
taisteluun käyttämällä uuteen kirjailijapolveen kuuluneesta Kihlmanista nimitystä ”pai-
koillaan polkeva uudistaja”, joka korjataan muotoon ”uudistaja”. 

Parnasson kritiikit ovat tyyliltään kirjallisuudentutkimuksen tyyliä lähestyviä. Kritiikeis-
sä on usein lainauksia arvioinnin kohteena olevan teoksen tekstistä ja sen tulkintaa. Kri-
tiikeissä kiinnitetään myös poikkeuksetta huomiota teoksen rakenteeseen ja kieleen. Use-
at Parnasson kriitikoista ovat kirjailijoita tai kirjallisuudentutkijoita, mikä myös näkyy 
pyrkimyksenä kirjoittaa analyyttistä tekstiä, kuten edellä olevista esimerkeistä käy ilmi. 
Kirjoittamisen ammattilaisina heillä on myös taitoa tuoda sanottavansa esille kirjallises-
sa muodossa, osittain tekstit jopa lähestyvät kaunokirjallista tyyliä. Kaltion kritiikeissä 
käytetään lainauksia kritiikin kohteina olevista teoksista enemmän kuvaamaan teoksen 
tapahtumia eikä tekstilainauksia tulkita.

Kirjallisuuskritiikin erottaa journalistisesta ja kaunokirjallisesta tekstistä siihen  olen-
naisena osana kuuluva arvottaminen teoksen kuvailun ja tulkinnan ohella. Jos kritiikistä 
puuttuu arvottaminen, jäljelle jää kuvaus ja tulkinta, eikä niitä voida pitää riittävinä kritii-
keiksi. Kriitikoilta saattaa puuttua uskallusta toimia makutuomarina ja arvottaa kritiikin 
kohteita. Näissä em. tilanteissa kritiikeistä tulee helposti luettavia tuoteselostuksia, jotka 
jättävät arvottamisen vastaanottajille. (Sepänmaa 1973, 159–160.) 

Arvottamiseen liittyy myös pohdinta makukäsitysten eroavaisuuksista, kuten esim. Se-
pänmaa (1973, 160–165) erittelee makukäsityksiä ja niiden suhdetta arvottavaan kirjal-
lisuuskritiikkiin sekä esittää aikakaudesta toiseen sisällöltään vaihtuvat käsitteet ’per-
soonallinen maku’ ja ’kollektiivinen’ eli yhteisöllinen maku. Jokaisella yksilöllä on oma 
persoonallinen makunsa ja jokaisella aikakaudella on oma, sille tyypillinen kollektiivinen 
makunsa, joka on yhteydessä yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Tavallisen keskivertokan-
salaisen voidaan katsoa edustavan kollektiivista makua puhtaimmillaan. Vaikka maku-
käsitykset ovat yhtä arvokkaita, ammattikriitikon erottaa tavallisesta kansalaisesta se, 
että hänen pitää pystyä perustelemaan mielipiteensä. Kriitikko ei voi vetäytyä pelkästään 
oman mielipiteensä taakse.
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Kritiikeissä esitettyjen kriitikoiden omien mielipiteiden katson heijastavan kollektiivista 
makua, joka on  tyypillistä ei ainoastaan ajalle vaan myös alueelle. Kaltion kriitikois-
ta useimmat ovat avustajia ja harrastajakriitikoita, jotka eivät näyttäisi olevan vahvasti 
sitoutuneita kriitikon rooliin. Kaltion kriitikot arvottavat usein teoksia yleisluontoisilla 
ilmaisuilla, kuten ”hyvä”, ”huono”, ”tärkeä”, ”tarpeellinen” ja ”taitava”, mutta tarken-
tavia perusteluja esitetään harvoin. Kritiikeissä näyttää usein olevan äänenpainoja, jotka 
vaikuttavat tunnepitoisilta ja perustelemattomilta mielipiteen ilmauksilta, joiden katson 
heijastavan ajan ja alueen kollektiivista makua.

Esimerkkinä perustelemattomista kriitikon näkemyksistä Kaltion kritiikki Jorma Kurvi-
sen romaanista Rekka :

Rekka osoittaa Kurvisen hallitsevan oivallisesti sekä kirjoittamisen että romaanimuodon vaa-
timaa tekniikkaa. Toivoisi vain, että Kurvinen pyrkisi seuraavissa teoksissaan kehittämään nii-
tä piiloon jääneitä ilmaisun aineksia, jotka varmaan pystyvät rikastuttamaan Kurvisen taidetta. 
(RekkaK)

Kritiikissä esitetään myönteisiä luonnehdintoja Kurvisen kirjoittajan taidoista sekä an-
netaan ohjeita myöhempiä teoksia ajatellen. Lukijalle jää epäselväksi, mitä tarkoittaa il-
maisu ”hallitsee oivallisesti sekä kirjoittamisen että romaanimuodon vaatiman tekniikan” 
samoin kuin ilmaisu ”kehittää piiloon jääneitä ilmaisun aineksia”. Nämä jäävät kriitikon 
mielipiteiksi, mutta niitä ei perustella onnistuneen kritiikin edellyttämällä tavalla.

Parnasson kriitikoiden ja arvioinnin kohteena olevien teosten voidaan katsoa edustavan 
kirjallisuuden kaanonin mukaista kollektiivista makua. Kritiikit lähenevät kirjallisuuden-
tutkimusta, eikä niitä siten ole tarkoitettukaan keskivertolukijalle. Kritiikkien kielellinen 
tyyli ja teosten rakenteiden esittely vaatii lukijaltaan kirjallisuuden ja kirjallisuudentutki-
muksen syvempää tuntemista.

Toisaalta kriitikko voi myös olla varovainen ja pidättäytyä ottamasta kantaa, jolloin kri-
tiikki jää vain teoksen kuvailuksi, aikaisemmin esittelemääni Huotarin määrittelyä vas-
taavaksi ”julkiseksi lukemiseksi”. Kaltion kritiikissä Nikolai Leskovin Valituista teoksis-
ta kriitikko toteaa tämän: 

Tutustuin Leskovin Valittuihin lähes ilman aikaisempaa venäläisten klassikkojen tuntemusta, 
joten tämä pyrkii olemaan lähinnä tuiki tavallisen lukijan mielipide, osoitettu toiselle tavalliselle 
lukijalle. (ValitutK)
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Parnasson kritiikissä Pentti Saaritsan Huomenna muistan paremmin -runokokoelmasta 
kriitikko muistuttaa itseironisesti itseään omasta tehtävästään:

Tämä arvostelu pyrkii menemään pelkäksi siteeraamiseksi. Olettakaamme sen tarkoittavan, ettei 
arvostelija keksi mitään lisäämistä siihen, minkä runoilija on niin etevästi tuonut julki. (Huo-
mennaP)

Kaltion kritiikissä tanskalaisen Ole Sarvigin teoksesta Limbo kriitikko kirjoittaa:

Luulen, että suurin osa suomalaisesta lukijakunnasta ei tiedä enempää kuin minä Tanskan nyky-
kirjallisuudesta. Tuskin tunnetaan edes tätä Ole Sarvigia, joka kuitenkin luetaan maansa eturivin 
kirjailijoihin. (LimboK)

Kriitikko näkee lukijoiden kirjallisuudentuntemuksen lähes omaa tietämystään vastaava-
na ja myöhemmin kritiikissä hän toteaa että ”Limbo on kirja jota kaikki eivät jaksa lukea”. 
Näistä toteamuksista voi tulkita, että kriitikko asettaa itsensä lukijaa enemmän tietävän 
asemaan, mutta hän ei kuitenkaan tuo sitä yksiselitteisesti esille.

Edellä olevat esimerkit kuvaavat tutkimuskohteena olevista kritiikeistä löytyviä krii-
tikkojen pohdiskeluja omasta roolistaan ja tehtävästään. Kritiikin tehtävänä on toimia 
välittäjänä teoksen ja lukijan välillä ja tässä välitysprosessissa pitäisi ilmetä arvottami-
sen kannanottoja. Kaltion linjan mukaisesti sen tavoitteena on kansantajuisella sisällöllä 
saavuttaa laaja ja monipuolinen lukijakunta, mikä heijastuu myös kritiikeissä. Kaltion 
kriitikot eivät nouse selvästi lukijakunnan yläpuolelle kannanottoineen ja ovat varovaisia 
kriitikon roolin ottamisessa. Parnasson lähtökohta on erilainen: kirjallisuuden kentällä 
toimivat henkilöt kirjoittavat ennalta tiedetylle lukijakunnalle, jolloin tekstin kirjoittajat 
ja vastaanottajat ovat paremmin tietoisia toistensa rooleista. 

Suomalaisten kirjallisuudentutkijoiden kirjallisuuskritiikin määrittelyihin verrattuna eng-
lantilaiset kielitieteilijät Roland Carter ja Walter Nash (1990, 147–152) painottavat kielel-
lisen ilmaisun merkitystä. He pitävät kritiikin tehtävänä arviointia, perustelua ja tunteisiin 
vetoamista. Kritiikin tunnepitoiset keinot, vertailu ja metaforat voidaan nähdä lukijan 
viihdyttämisenä. Joskus keinoja käytetään todellisten arvioinnin perustelujen puuttuessa, 
kuten esim. aikaisemmin esillä olleessa lainauksessa Kaltion kritiikistä teoksesta Itärajan 
ihmisiä.

Tunteisiin vetoavaan, hieman pilkkaavaan sävyyn ja ilman tarkempia mielipiteen perus-
teluja on kirjoitettu Kaltion kritiikki, jossa arvioidaan Desmond Bagleyn teos Andien 
vangit:
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Kirjassa on henkeäsalpaavaa jännitystä, niin kuin takakannessa luvataankin, uhrautuvaisuutta, 
urheutta ja eri tieteiden saavutusten loistavaa hyväksikäyttöä, siis aitoamerikkalainen jännitys-
romaani, johon kuuluu myös hyppysellinen pseudopsykologiaa ja Happy End. Erittäin sopivaa 
luettavaa – puberteetti-ikäisille. (AndienK)

Andien vangit on ainoa viihdekirjaksi luokiteltava teos, joka on arvioitu tutkimuksen koh-
teena olevissa kritiikeissä. Andien mainingit saa Kaltion kritiikissä negatiivisesti arvot-
tavan määrittelyn, joka 60-luvun kirjallisessa elämässä heijastelee konservatiivista ajat-
telua ja on siten Kaltion linjan suuntainen. Merja Hurrin (1993, 167) mukaan 60-luvun 
kulttuuriradikaalit puolustivat yleensä lehtikirjoituksissa populaarikulttuuria, kun taas 
konservatiivit vastustivat ja pitivät viihdekirjallisuutta vähäarvoisena kirjallisuutena. 

Muutamissa Kaltion kritiikeissä on viitattu teosten kustantajiin myönteisessä hengessä, 
mutta tässä kritiikissä on luettavissa ivaileva sävy puhuttaessa kirjan takakannessa ole-
vasta kustantajan tekstistä: ”henkeäsalpaavaa jännitystä, niin kuin takakannessa luvataan-
kin”.

Tutkimusaineistossa ilmenee selviä eroja lehtien välillä tunteisiin vetoamisessa. Parnas-
son kritiikit ovat pääosin kirjallisuudentutkimuksen kieltä muistuttavaa analyyttista teks-
tiä eivätkä sisällä selviä tunteisiin vetoamisia. Kaltion kritiikkien tekstit sen sijaan välillä 
käyvät ikään kuin vuoropuhelua lukijan kanssa puheenomaisella tyylillä. Tekstit sisältä-
vät huudahduksia ja muita tunteisiin vetoavia purkauksia, joista esimerkkinä W. Somerset 
Maughamin novellikokoelman Herra Kaikkitietävä kritiikki:

Erään novellinsa Maugham aloittaa epäilyllä: ”Mahtanenko pystyä siihen”, mutta hän yrittää 
kuitenkin. Ja lopussa hän selittää: ”Halusin nähdä, pystyisinkö pitämään mielenkiintonne vireillä 
muutaman sivun verran, kun piirsin teille muotokuvan miehestä, aivan tavallisesta kalastajasta, 
joka ei omistanut maailmassa mitään muuta kuin omaisuuden, joka on harvinaisin, kallisarvoi-
sin ja kaunein, mitä kukaan voi omistaa”. Maugham pystyi, pystyinköhän minä – herättämään 
mielenkiintonne tähän kirjaan? Jos olette kyllästynyt viikkolehtien novelleihin, ja jos ette tiedä 
ettekä arvaa, mitä Maugham tarkoitti tuolla ”harvinaisella, kallisarvoisella, kauniilla”, niin otta-
kaa ja lukekaa ja todetkaa itse, miten oikeassa tuo ryppykasvoinen maailmaa nähnyt mies oli ja 
on (HerraK)

Kritiikissä houkutellaan lukemaan Maughamin novellikokoelmaa verhoamalla teoksen 
keskeisintä sisältöä salaperäisyyteen. Kirjailijasta luodaan mielikuva viisaana vanhukse-
na ja elämänohjeiden antajana.

Edellä jo esittelin Carterin ja Nashin näkemyksen, jonka mukaan tunteisiin voidaan vedo-
ta todellisten arvioinnin perustelujen puuttuessa. Tutkimusaineistoa tarkasteltaessa tältä 
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ajatukselta ei voi välttyä. Aineistosta löytyy muutamia suppeita ja tunneperäisiä kritiikke-
jä, jotka vertautuvat tähän näkemykseen, kuten Kaltion kritiikki Paavilaisen runokokoel-
masta. Kritiikissä vedotaan muiden, ei kriitikon omaan näkemykseen: ”- -  on sanottu, 
että kirjallisuusarvostelijana hän tuli valmiina taitajana mukaan kirjailijaksi - -”. Tekstissä 
annetaan ymmärtää, että Paavilaisen on ollut helpompi aloittaa kirjailijanura toimittuaan 
sitä ennen kriitikkona, mutta kriitikko ei rohkene ottaa tätä omaksi mielipiteekseen. Paa-
vilaisen sanotaan olevan huomattava tekijä ja hänen tekstinsä ilkeää, mutta näitä näke-
myksiä ei kritiikissä perustella.

Kaltion kritiikissä Arkkienkeli Oulussa -teoksesta esitetään lukijoille tunteisiin vetoavasti 
Oulusta kuvaus kotiseutuna, jonka merkitystä ei voi kyseenalaistaa:  

Oulu taisi kuitenkin olla onneksi kirjailija Anu Kaipaiselle. Siltä ainakin tuntuu, kun lukee hänen 
uusinta kirjaansa Arkkienkeli Oulussa. Onni Kaipaiselle, että osui Ouluun. Täällä arktisessa il-
manalassa, meren ja jään äärellä, revontulten alla, kylmässä, luonteeltaan ilmeisesti myös henki-
sesti kylmässä, hän, kirjailija, löysi tyylinsä - - Anu Kaipaisen kuva syöpyi ilmeisesti lähtemättö-
mästi mieleeni sinä lyhyenä aikana, jonka hän vietti Oulussa. Olin vähällä sanoa ”viihtyi”, mutta 
näinhän kaikesta päättäen ei ollut. Hänen kuvansakin muistan parhaiten TV-ruudusta, jossa hän 
puistattavan happamien ilmeiden myötäillessä puhuu pöljiä Oulusta: mätä paikka…Esitys oli 
mauton. (ArkkienkeliK)

Kritiikissä ironisoidaan Anu Kaipaisen kritiikkiä Oulun henkisesti kylmästä ilmapiiris-
tä, joka kuitenkin kriitikon mukaan on kääntynyt hänelle eduksi. Kriitikko pitää Oulua 
ihanteellisena kaupunkina, jonka arvoa Anu Kaipainen ei ymmärrä. Arkkienkeli Oulus-
sa -romaanin kritiikissä tulee esille kotiseuturakkautta, joka lähenee nurkkakuntaisuutta. 
Kriitikon omasta kotikaupungista Oulusta ei ole hyvä esittää kriittisiä mielipiteitä.

Lehdistössä nousee helposti esille kriitikoita, jotka kirjoittavat enemmän journalistisin 
kuin kirjallisuustieteellisin kriteerein. Tällaisessa tilanteessa kriitikon on mahdollista 
käyttää kriitikon valtaansa yksittäisen kirjailijan tai jonkin ryhmän intressien hyväksi 
(Niemi 1991a, 146).  Anssi Paasi (1984, 53) pitää alueellisen identiteetin syntymises-
sä tärkeinä vaikuttajina alueaktivisteja. Alueaktivistit ovat yleensä korkeasti koulutettuja 
ja osaavat hyödyntää joukkotiedotusvälineitä ja käydä yhteiskunnallista keskustelua. He 
voivat omalla toiminnallaan vahvistaa alueen ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 
luoda alueellisen identiteetin aineksia. He voivat myös vaikuttaa kritiikin kohteiden va-
lintaan. 

Kaltion piirissä monipuolisesti vaikuttanutta Atte Kalajokea voi hyvällä syyllä pitää alue-
aktivistina, jonka toiminta näkyy myös Kaltion kirjallisuuskritiikeissä. Tutkimukseni 
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kohteena ovat kritiikkien tekstit, mutta Atte Kalajoen henkilö nousee esiin usein pohjoi-
sen identiteetin henkilöitymänä. Edellä esillä ollut kritiikki Kaipaisen Arkkienkeli Oulus-
sa -teoksesta kuvastaa Kalajoen vahvaa kotiseutuhenkisyyttä ja toimimista me-hengen 
puolesta.

Tunteisiin vetoaminen voi ilmetä myös lyyrisen tunnelman luomisena ja adjektiivien käy-
töllä kuten tässä Kaltion kritiikissä runokokoelmasta Lähellä tunturia:

…hienostuneen maisemamaalarin, jonka siveltimenvedot ovat täynnä kultaa ja purppuraa, ho-
peaa ja kellokukan sineä, suurten aapojen ikävää ja keräkurmitsan laulua, sinirinnan huiluääntä 
ja muuttokurjen riemua. Kuten kaikki oikea taide, vapauttavat nämäkin miniatyyrirunot ihmisen 
elämän pienuuden ahdistuksesta ja nostavat tuntureille kuulaisiin, kirkkaisiin maailmoihin. (Lä-
helläK)

Kritiikki on kirjoitettu kaunokirjalliseen tyyliin maalailevasti ja kritiikin kohteena olevan 
teoksen henkeä tavoitellen. Runous nähdään myös vapauttavana taiteena, joka nostaa ih-
misen arjen yläpuolelle ikään kuin henkiseen olotilaan. Kritiikissä nostetaan esiin pohjoi-
sen luontoon kuuluvat aapasuot, tunturit ja Tunturi-Lapissa pesivä keräkurmitsa.

Parnasson kritiikeissä ei käytetä tunneperäisiä ilmaisuja tai tunteisiin vetoamista muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta:

Uskomattomissa Kejonen esittää Kejosta ja kätkeytyy meiltä lopullisesti tähän esitykseensä, se-
koittaa vielä jälkensä ottamalla mukaan autenttista materiaalia, kuten kirjeitä joissa on ’oikeita’ 
henkilöitä, ja käymällä kirjasta käsin polemiikkia ’oikeata’ kriitikkoa Pekka Virtasta vastaan. 
Muusta kuin kirjana annetusta esityksestä emme voi puhua. (UskomattomatP)

Teoksen kritiikissä on kauttaaltaan piikittelevä suhtautuminen Kejosen teokseen ja ta-
paan, jolla Kejonen pitää teoksessa itseään päähenkilönä tuoden itseään liikaa esille.

Edellä olleessa Arkkienkeli Oulussa -teoksen kritiikissä kriitikko reagoi kotiseutuaan 
Oulua kohtaan esitettyyn kritiikkiin pitämällä tärkeänä osoittaa päinvastaista näkemys-
tä, kun taas Parnasson kritiikissä kriitikko nousee puolustamaan kriitikkoja. Tässä on 
nähtävissä kritiikkien teksteistä laajemminkin ilmenevät painotukset. Kaltion kritiikeissä 
kiinnitytään fyysisiin paikkoihin ja Parnasson kritiikeissä kirjalliseen elämään.

Parnasson kritiikissä Tammen kustantamasta uuden lyriikan antologiasta 
Ryhmä 67 arvioidaan ironisesti ja Parnasson kritiikkien tyylistä poikkeavasti kustantajan 
valitsemaa lautakuntaa, joka on valinnut kokoelman runot: 
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Tammi on ehkä eniten ja säännönmukaisimmin haksahtanut juryä valitessaan; tämänkertainen 
lautakunta lienee kaikkein harvasormisin – sentään lienee nuorille runoilijoille koitunut vain 
siunaukseksi ettei stahanovilainen Max Rand ole tällä kierroksella matkassa. (RyhmäP)

Kritiikissä asetetaan kyseenalaiseksi kustantajan valitseman lautakunnan kokonpano. 
Lautakunta ei kritiikin mukaan tunne riittävän hyvin nykyrunoutta ja on valinnut julkais-
tavat runot löysin perustein. Valitsijoiden kokoonpanossa nähdään sarkastisesti ainoana 
hyvänä puolena Max Randin puuttuminen, mikä tuo kritiikkiin esille 60-luvun yhteiskun-
nalliset vastakkaiset näkemykset.

Seuraavassa esimerkkinä katkelma Markku Lahtelan Se-teoksen Parnassossa julkaistusta 
kritiikistä, jossa voidaan havaita useita kritiikille asetettuja perusedellytyksiä ja samalla 
se on myös tyypillinen Parnassossa julkaistu kritiikki:

Nämä seikat: yleisten ja yksityisten tunteiden miltei täydellinen puuttuminen, epäily joka saa 
aikaan sen ettei kaikkea kuitenkaan kerrota, halu säilyä, säilyttää edes hiven omaa maailmaa, 
estävät teoksen muodostumisen dokumentiksi. Lahtelan lähtökohta on ollut tietoisen kirjallinen. 
Teoksen päiväkirjanomaisuus ei ymmärtääkseni johdu kuitenkaan kirjallisesta ratkaisusta, joka 
jonkun Boswellin, Pepysin kohdalla on ilmeisen tiedostettu, vaan tavasta työskennellä, lyhyt-
jännitteisyydestä. Teosta olisi voinut supistaa vieläkin. Lyhytmuotoiset episodit ovat irrallisina 
erittäin lukukelpoisia, mutta neljän vuoden ajallinen yhteys ei riitä. Sanotaan, että kirjailijalle 
on ominaista jatkuva epäily, uudistuminen sen kautta. Lahtelalla tätä uudistumista ei tapahdu. 
Hän tuntee, että hänellä on jotakin sanottavaa, siksi hän kirjoittaa. Tämän sanomisen toistuva 
epäonnistuminen tekee kirjasta niinkin traagisen kuin se on. Ei ole enää mitään sanottavaa ja 
kirjoitetaan silti. Tähän seikkaan minä perustan odotukseni Lahtelan tulevasta kirjoittamisesta. 
Sillä sanotaan myös, että kirjailijan tuntee siitä, ettei hän enää tiedä miksi kirjoittaa. Hän vain 
kirjoittaa.

Kun Sitä vertaa aikaisempaan Jumala pullossa -romaaniin, suorastaan ällistyy Lahtelan edisty-
mistä. Kieli on monin verroin elävämpää ja tarkempaa, lauseista muodostuu usein nautittavia 
episodeja, kokonaisuuksia keskelle kirjan kaaosta. Yksi olennainen etu Lahtelalla on: varsin 
mainio työkalu, oma kieli, joka lupaa hyvää. Ei liene vielä käynyt selväksi, että kaikesta huoli-
matta pidän tästä kirjasta. (SeP)

Kriitikko osoittaa maailmankirjallisuuden tuntemustaan vertaamalla Lahtelan kirjallista 
tyyliä Boswellin ja Pepysin tyyleihin. Kritiikissä otetaan kantaa teoksen onnistumiseen, 
esitetään vaihtoehtoja teoksen parantamiseksi, suhteutetaan teos kirjailijan aikaisempaan 
tuotantoon sekä esitetään perustelut kirjailijan seuraavien teosten odotusarvolle. Toisaal-
ta myös on aistittavissa, että kriitikko näkee teoksessa jotain määrittelemätöntä ja kir-
jallisesti merkittävää. Kritiikki sisältää odotuksia menneisyyteen perustuen mutta myös 
uutuusarvoa, jos kritiikin kohde eroaa odotushorisontista, kriitikolla on ikäänkuin ”lupa 
odottaa uutta” ryhtyessään arvioimaan teosta. 
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Kirjallisuuskritiikki edustaa tekstilajia, jossa yhdistyvät kaunokirjalliset ja kirjallisuuden-
tutkimuksen sekä journalismin elementit. Tutkimusaineiston perusteella Kaltion kritiikit 
ovat tyyliltään lähempänä journalistisia päivänkritiikkejä. Parnasson kritiikit muistutta-
vat kieleltään ja rakenteeltaan kirjallisuudentutkimusta ja edustavat siten akateemista kri-
tiikkiä, joten molempien lehtien kritiikit ovat sidoksissa omaan julkaisukanavaansa. 

Yleisluonnehdintana Kaltion kritiikeistä voidaan sanoa, että suurin osa on lyhyitä, kuvai-
levia ja juoniselostuksia. Osa kritiikeistä on hyvin suppeita, ja kritiikille asetettavia edel-
lytyksiä ilmenee monipuolisesti harvoissa kritiikeissä. Kritiikkien taso ja tyyli vaihtelevat 
huomattavasti kriitikoista riippuen. Teksteissä esiintyy usein perustelemattomia, kriitikon 
omien mielipiteiden ilmauksia sekä varovaisuutta ottaa kriitikon roolia. Kritiikkien koh-
teena olevia teoksia ei yleensä sijoiteta laajempaan kirjalliseen kontekstiin eikä niiden 
merkitystä arvioida historiallista taustaa vasten, enemmänkin Kaltion kritiikeissä teoksia 
sijoitetaan alueelliseen kontekstiin.

Parnasson kritiikeissä näkyy vahvasti lehden tehtävänä tuolloin ollut modernin lyriikan 
esilletuonti. Kritiikit ovat laajoja, usean sivun mittaisia tekstilähtöisiä, ja teokset sijoite-
taan usein kirjalliseen kontekstiin. Kritiikit ovat analyyttisiä ja osoittavat kirjoittajien pe-
rehtyneisyyttä kirjallisuuteen, kirjallisuudesta kirjoittamiseen sekä alan termistöön. Kri-
tiikkien kohteita arvioidaan arvottavasti sen ajan kirjallisuuden normiston mukaisesti. 

2.4 Kritiikkien suhde lehtien linjaan

Kaltion ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa julistettiin pyrkimystä päästä eroon poh-
joisen eristyneisyydestä. Tavoitteena oli rakentaa pohjoisen kulttuurille arvoa sisältäpäin 
syyllistämättä Helsinkiä. (Ridanpää 2005a, 106.) Päätoimittaja Atte Kalajoki (1945, 2) 
luonnehtii ensimmäisen numeron pääkirjoituksessa lehden linjaa:

Tarjotessamme lukijoille mahdollisimman pätevää luettavaa eri aloilta muodossa, joka karttaa 
liikaa tieteellistä kuivuutta ja välttää halpahintaista keveyttä ja pintapuolisuutta, haluamme olla 
osaltamme luomassa ja vahvistamassa voimakasta maakuntahenkeä ja laajentamassa sitä koko 
maata ja ihmiskuntaa käsittäväksi tunteeksi. 

Kirjallisuudelle omistetussa Kaltion 30-vuotisjuhlanumerossa Atte Kalajoki (1975, 67) 
kirjoittaa tämän edellä olevan lehden ensimmäisessä numerossa määritellyn linjan olevan 
edelleen ajankohtainen.
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Kaltio on aina pyrkinyt olemaan irrallaan puoluepolitiikasta, mutta poliittisia näkökantoja 
on käytännössä ollut mahdotonta pitää täysin irrallaan niistä näkökannoista, mitä pohjoi-
seen kulttuuriin on haluttu sisällyttää. Lehdessä on kuitenkin pyritty olemaan avoimia 
ja antamaan puheenvuoroja erilaisille mielipiteille, mutta pohjoissuomalaisen yhteiskun-
nan ja kulttuurin tukeminen on ollut Kaltion toiminnan peruspilareita. (Ridanpää 2005a, 
107.) 

Kaltion tavoitteet aluetietoisuuden vahvistamisessa asettuivat oman kotiseudun ja kult-
tuurin, ”meidän” merkityksen korostamiseen ja eron tekemiseen ”muihin”, vaikka tavoit-
teeksi asetettiin ”olla syyllistämättä Helsinkiä”. Identiteetin rakentamiseen liittyy aina 
eron tekeminen muihin eikä Kaltionkaan tapauksessa ole voitu välttyä asettamasta etelää 
ja pohjoista vastakkain.  

Kaltiolla on pitkä historia ja väliaikaisista vaikeuksista huolimatta lehti ilmestyy edel-
leen. Selityksiä lehden pitkäikäisyydelle on etsitty toistuvasti, sillä kaiken todennäköi-
syyden mukaan Pohjois-Suomessa ilmestyvän ja pitkälti harrastajavoimin toimitetun 
lehden ei olisi mahdollista pysyä elossa näin pitkään. Kaltion täyttäessä 40 vuotta Matti 
Kuusi (1986, 20) esitti selityksenä sen, että  lehti on pitäytynyt koko ajan sopivasti omalla 
reviirillään Pohjois-Suomessa, jonka menneisyyttä ja tulevaisuutta lehden sisältö on vah-
vistanut. Lisäksi lehden tekijäjoukoissa on ollut uskollinen sisäpiiri, joka on tehnyt työtä 
sitkeästi eikä ole jättänyt lehteä vaikeinakaan aikoina. 

Vuosina 1973–83 Kaltion päätoimittajana toimineen Martti Asunmaan (1995, 118–119) 
mielestä kantavana voimana on ollut vahva alueellisuus ja kotiseutuhenki, myös linjarii-
tojen aikaan 60-luvulla:

Kaltion pitkän iän takana on myös idealismia, halua pitää Pohjois-Suomi tälläkin tavalla kulttuu-
rin kartalla. Tällainen kotiseutuhenkisyys, vaikka se 1960- ja 1970-luvulla oli halveksittua, on 
kuitenkin ollut kantavana voimana noinakin aikoina. 1980-luvulta lähtien alueellisuus ja paikal-
lisuus saivat uutta, ennalta arvaamatonta arvostusta. Se näkyi myös positiivisena suhtautumisena 
Kaltioon.

Asunmaa viittaa kirjoituksessaan 60-luvun oululaisiin riitoihin Kaltion perinteisen linjan 
edustajien ja kulttuuriradikalismin edustajien välillä. Kulttuuriradikaalit pitivät tuolloin 
Kaltion kotiseutuhenkisyyttä lehden uudistumisen esteenä.  

Kaltion pyrkimys avoimeen keskusteluun ei ole aina onnistunut, ja lehden piirissä on 
käyty yhteenottoja, joiden taustalla on usein ollut henkilöiden välisiä ristiriitoja ja näke-
myseroja. Kaltion kritiikeissä on luettavissa 1960-luvun kulttuurikeskustelusta ja aatteel-
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lisista eroista kumpuavia ilmauksia, kuten esimerkiksi aikaisemmin esillä olleesta Anu 
Kaipaisen Arkkienkeli Oulussa -teoksen kritiikistä voidaan lukea. Kaltio edusti perinteitä 
säilyttävää ja maakuntahenkeä ylläpitävää kulttuurikeskustelua. Atte Kalajoen päätoimit-
tajakaudella 1945–63 Kaltion linja oli ollut konservatiivisen kotiseutuhenkinen ja Oulu-
keskeinen. Kalajoen seuraaja, päätoimittajana vuosina 1963–64 toiminut Erno Paasilinna 
kyseenalaisti Kaltion isänmaallisen ja talouselämää tukeneen maakuntahengen. (Läh-
teenmäki 2001, 234.)

Paasilinna ajautui ristiriitoihin lehden hallituksen kanssa ja irtisanoutui päätoimittajan 
tehtävästä toukokuussa 1964. (Vahtola 1998, 148, 150). Maria Lähteenmäki (2001, 234) 
näkee selityksenä erimielisyyksille myös sen, että Paasilinna oli syntyisin Petsamosta ja 
tunsi Lapin, mikä saattoi aiheuttaa näkemyseroja aikaisemmin Oulu-keskeisen Kaltion 
ydinpiirissä.

Kaltion linjasta on käyty keskustelua eri aikoina ja useimmat Kaltion ydinjoukoissa toi-
mineet ovat nähneet onnistuneena lehden alkuperäisen linjan säilyttämisen. Vastakkai-
siakin mielipiteitä on esitetty lehden kapea-alaisuudesta ja nurkkakuntaisuudesta, kuten 
esimerkiksi Erno Paasilinna (1967, 230):

Maaseudulle perustetuista lehdistä näkee, että ne julistautuvat kernaimmin riippumattomiksi 
Helsingistä. Se tapahtuu niin korostetusti, että riippuvuus jo osoitetaan sillä. Tempoilu ei vakuu-
ta, jos suoritus jää laadullisesti sille tasolle, jota vierotaan. Helsinki-opposition ainoa realistinen 
suunta on tehdä jotain paremmin kuin Helsingissä. Tämä on liian pieni maa jaettavaksi maa-
kuntiin, joilla on omat maakunnalliset kulttuurilehdet ja niillä nimenomaiset puutteet. Hyvää 
maakunnallista kulttuuripolitiikkaa on politiikka, joka ei pidä rajoja sitovina eikä varsinkaan 
rodullisina.

Paasilinna puhuu Parnassossa julkaistussa artikkelissaan maakunnallisista kulttuurileh-
distä yleensä, mutta hänen mielipiteensä voidaan nähdä vahvasti Kaltio-painotteisena, 
olihan hän aikanaan 1960-luvulla Kaltion päätoimittajana. Paasilinnan mielestä Suomen 
kokoisessa pienessä maassa ei riitä taitoa ja osaamista maakunnallisella tasolla laaduk-
kaiden kulttuurilehtien julkaisemiseen. Paasilinnan näkemykset voidaan tulkita myös 
katkeruudeksi. Hänen lähtönsä Kaltiosta ei ollut mutkatonta, sillä historiankirjoituksista 
ja kirjoittajan näkökulmasta riippuen hän on joko irtisanoutunut (vrt. Vahtola 1998) tai 
hänet irtisanottiin (vrt. Lähteenkorva 2000). Tapahtumat Kaltion ympärillä 1960-luvulla 
näkyvät edelleen historiankirjoituksessa vastakkainasetteluna.

Syksyllä 1964 perustettu Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen alkoi julkaista kulttuurilehti 
Pohjoista elokuussa 1964. Lehden ympärille kerääntyi uudistusmielinen ryhmä vaikutta-
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jia kulttuurielämän, politiikan ja yliopiston piiristä. Lehden ensimmäisen numeron pää-
kirjoituksessa julistettiin: ”Pohjoista ei ole perustettu Kaltion oppositiolehdeksi, vaikka 
kaikki Kaltion eronneet toimittajat ovatkin siirtyneet Pohjoisen palvelukseen”. (Lähteen-
korva 2000, 27–28.)

”Pohjoisen porukkaan”, lehden kantaviin voimiin, kuuluivat myös Erno Paasilinna pää-
toimittajana ja siihen aikaan Oulussa asunut kirjailija Anu Kaipainen (Lähteenkorva 
2000, 47). Oulun kulttuurielämässä olivat vastakkain Kaltion ”vanhat parrat” ja nuoret 
radikaalit, joiden ryhmään myös Anu Kaipainen lukeutui. Kaipaisen Arkkienkeli Oulussa 
-teoksen kritiikissä Kaltiossa viitataan Paasilinnan ja Kaipaisen kuulumisesta ”samalle 
puolelle” ilmaisulla ”ei kai nyky-moderni kirjailija voi seuraansa pettää”(ArkkienkeliK).

Kaltion historiapainotteisuus on aiheuttanut erimielisyyksiä lehden tekijöinä olleiden uu-
distusmielisten ja perinteistä linjaa kannattavien kesken. Historian painottamista, mikä 
erottaa Kaltion muista kulttuurilehdistä, voidaan pitää myös voimavarana, joka on luo-
nut lehdelle omaa ilmettä ja edesauttanut lehteä pysymään elinvoimaisena. (Jämsä 1985, 
175.)

Suomalaisten kulttuurilehtien historiaa tutkinut Jarkko Tuusvuori (2005, 105) muotoilee 
värikkäämmin näkemyksensä Kaltion linjasta:

Tyylipuhtaana kulttuurilehtenä Kaltio on ollut ehtymättömän utelias itseään kohtaan. Sen in-
trospektio tai itserefl ektio on kuitenkin näkynyt myös muuna kuin kulttuurilehden olemuksen 
setvintänä ja kaltioisen kotimaaston kartoituksena. Kaltio on käsitellyt paikallisia, alueellisia, 
kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä, mutta puntaroinut myös kutakin näistä laatupiirteistä. 
Se on selviytynyt yhdenmukaistumatta, välttynyt linjautumasta liian linjakkaaksi.

Asunmaa (1975, 81) kirjoittaa siitä, miten Kaltioon on suhtauduttu sen 30-vuotisen ilmes-
tymisen aikana:

Kaltiota kohtaan on hyvin erilaisia asenteita. Milloin se tunnetaan liian radikaaliksi tai porvarilli-
seksi, nurkkakuntaiseksi, liian korkeatasoiseksi ja jopa lapselliseksi. Ehkä tämä kirjava arviointi 
johtuu vain Kaltion monipuolisuudesta.

Kaltion voi sanoa myös olevan lehden, joka ei ole jättänyt kylmäksi, sillä se on tarjon-
nut paljon keskustelunaiheita, eivätkä lehden tekijät ole halunneet vetäytyä sivuun. Sen 
pitkän iän aikana on myös ollut vallalla erilaisia näkemyksiä ja suuntauksia, jotka ovat 
vaikuttaneet tai yrittäneet vaikuttaa Kaltioon ja sen sisältöön. 
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Atte Kalajoki ja Erno Paasilinna jakoivat aluksi saman näkemyksen Kaltion linjasta, mutta 
Paasilinnan näkemykset muuttuivat uudistusmieliseen suuntaan. Kaltion piirissä pitkään 
toimineiden vahva me-henki ja lehden alkuperäisen linjan puolustaminen on herättänyt 
toisin ajattelevissa nurkkakuntaisuuden kokemuksia, joita Erno Paasilinna (1996, 226–
227) kuvaa muistelmissaan kirjoittaessaan ajasta Oulussa ja Kaltion päätoimittajana:

Kokonaan toista maata oli Kaltiota perhekalleutenaan hoitava Atte Kalajoki, entinen Calamnius, 
hienon suvun diletanttimainen edustaja, nykyinen kunniatohtori. Hänelle muuttunut maailma oli 
mahdoton käsittää ja hyväksyä, hän pettyi ankarasti entisen kiltin harrastajanuorukaisen uuteen 
suuntaan. Hän erikoistui salaisten parjauskirjeiden levittämiseen ja muuhun likaiseen työhön, 
esiintymällä kuitenkin julkisesti puhtain otsin, viimeisenä moraalinvartijana ja kansalaisryhdik-
kyyden esikuvana. Ollessani vielä Kaltion päätoimittajana hän peukaloi lehteä luvatta selkäni 
takana, irtisanoi omavaltaisesti toimitussihteerin, sätti avustajia ja uhkaili minua oikeusjutulla, 
kun en hyväksynyt näitä myyräntöitä. Sanoin itseni irti, ja koko toimitus ja toimitusneuvosto 
jättivät lehden. Menetin hyvän osan nuorukaisidealismistani tällaisia hyvämaineisia kulttuurin-
säilyttäjiä kohtaan.

1960-luvun puolivälissä Kaltion ympärillä vaikuttaneissa näkemyseroissa lehden linjasta 
voidaan nähdä alueellisen identiteetin vahvistamispyrkimyksiä. Lehden aluetietoisuutta 
korostavan linjan kannattajat halusivat säilyttää lehden entisellä linjalla.

Alueellisuuden korostuksiin saattaa Juha Ridanpään (2005a, 107) mukaan liittyä myös 
kielteisiä sävyjä, jolloin maakunnallisuudesta ja alueellisuudesta puhuminen tarpeellisuu-
destaan huolimatta vaikuttaa helposti nurkkakuntaiselta toiminnalta. Toiminnan rajaami-
nen tiukasti tietylle alueelle voi johtaa vetäytymiseen yleisestä kulttuurisesta keskuste-
lusta. 

1960-luvun ristiriitaiset näkemykset Kaltion linjauksessa voidaan nähdä seurauksena 
ajan kulttuurikeskustelusta ja yhteiskunnallisen ilmapiirin muutoksista. Vahvimmat vai-
kuttajat Kaltion piirissä eivät kokeneet tarpeellisena lähteä mukaan kulttuurikeskusteluun 
uudistusmielisten esittämällä tavalla.

Parnasson alkuvaiheet liittyvät Suomen kirjallisessa elämässä modernismin läpimurron 
aikaan 1950-luvulla. Lyriikan ja proosan ilmaisukieli uudistui, käsitykset elämästä ja 
maailmasta muuttuivat ja lähimenneisyyttä analysoitiin eri tavalla kuin ennen. Moder-
nismiin siirtyminen tapahtui lyriikassa proosaa selkeämmin. Kirjallisuus irtautui muusta 
yhteiskunnasta autonomiseksi ja epäohjelmalliseksi, ja sen pyrkimyksenä oli eurooppa-
laisen kulttuurin yhteyteen pääseminen. (Niemi 1999, 68–69.)
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Parnasson ensimmäiset päätoimittajat Kaarlo Marjanen ja Lauri Viljanen edustivat van-
hempaa sukupolvea pitkillä kirjallisilla urillaan, mutta Parnassosta tuli kuitenkin nuo-
ren kirjailijapolven kirjallisuuspoliittinen julkaisu. Lehti ei varsinaisesti asettunut mitään 
vastaan, mutta tuki ensisijaisesti uutta lyriikkaa ja proosaa ja esitteli uutta kansainvälistä 
kirjallisuutta. (Turunen 1999a, 53.)

Parnasson ensimmäisessä numerossa päätoimittaja Kaarlo Marjanen (1951, 1) kirjoittaa 
lehden linjasta: 

Näitä tehtäviä ei ole tarvis ryhtyä perusteellisesti selittämään. Lukijat tietävät ennakolta, mitä 
asiaa Parnasso ajaa. Se kääntyy niiden puoleen, jotka haluavat seurata kirjallisen kulttuurimme 
kehitystä. Se on oleva kirjailijaimme orgaani. Se on pohtiva ja valaiseva runoutemme ongel-
mia. Se käsittelee kirjallisen elämämme kysymyksiä. Se on oleva ikkuna muuhun maailmaan. 
– Aktiivinen, henkiseen myötäharrastukseen valmis lukija on yhtä välttämätön kuin kirjoittaja, 
kustantaja tai toimittaja. 

Marjanen arvioi linjauksessaan lukijoiden tietävän lehden tehtävän jatkaa Ajan Kirjan ja 
Näköalan jalanjäljillä. Kirjoittaja ei pidä tarpeellisena selittää lehden tehtäviä, koska luki-
jat jo hänen mielestään tietävät ne. Tämä antaa vaikutelman sisäänpäin kääntymisestä ja 
lehden ympärillä jo valmiiksi olevasta sisäpiiristä. Pääkirjoituksessa asetetaan Parnasso 
”kirjallisen kulttuurimme” keskustaan  ja ”ikkunaksi muuhun maailmaan”, mikä voidaan 
nähdä alueellisen identiteetin ilmentymänä puhumalla ”meistä” ja tekemällä eroa ”mui-
hin”. Parnasson ”meidän” alueena on koko Suomi.

Parnasson 10-vuotisjuhlanumerossa päätoimittaja Kai Laitinen (1961, 3) arvioi lehden 
saavutuksia:

Parnasso on tehnyt työtään kahdella linjalla. Se on tarjonnut palstansa uuden kotimaisen kirjal-
lisuuden käyttöön julkaisemalla runoja, novelleja ja esseitä sekä pitämällä arvosteluosastossa 
oman maan kirjallisuutta etusijalla. Toisaalta se on pyrkinyt esittelemään ulkomaista kirjallisuut-
ta ja kirjailijoita, niin klassikoita kuin päivän nimiä, esseiden, katsausten ja suomennosnäytteiden 
avulla, joskus myös erikoisnumeroin. Nämä tehtävät ovat jossain määrin ristiriidassa keskenään, 
eikä Parnasson sivumäärällä kumpaakaan voida hoitaa kuin tyydyttävästi. Sitä paitsi kotimaisen 
kirjallisuuden alalla tehtävä on kaksinainen: samalla kun on tarjottava tilaa jo tunnettujen kirjai-
lijain avustuksille, on koetettava löytää ja innostaa uusia kirjoittajia.

Laitinen linjaa suomalaisen kirjallisuuden edistämisen Parnasson tehtäväksi, mutta sa-
malla myös lehden pitäisi olla edelleen ”ikkuna muuhun maailmaan”. Päätoimittaja tote-
aa myös kirjoituksessaan lehden mainostamisen olleen vähäistä, mutta tukena on pysynyt 
uskollinen lukijakunta, ”ne jotka ovat sitä lukeneet ovat siis valinneet sen todellisesta 
harrastuksesta”, siis ne, joille lehti on alusta alkaen suunnattu.
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Vuonna 1967 Parnasson kritiikeissä tuodaan edelleen esille tehtävää lyriikan puolestapu-
hujana, mistä esimerkkinä kritiikki Tammen julkaisemasta runoantologiasta  Ryhmä 67 , 
mikä koetaan pettymyksenä:

Tammen kolmas, kolmanneksi sijoittuva Ryhmä 67 on tullut edellisiä vaatimattomampana, vailla 
toimituskunnan sanaa, vailla kutsua seuraavaan kokoomukseen; kirjoittajakunta on supistunut 
lähes puoleen entisistä. Alunperin idea, tai toive, oli mallikas ja kustannuspoliittisesti kunnian-
himoinen: tukea nuorta, enteilevää ja tulevaa kirjoittajapolvea sekä samalla hivuttaa se Tammen 
katveeseen. Näin muodoin olisi kuvitellut annettavan vielä koettua enemmän sijaa uudelle ly-
riikalle; pitäisikö tieteellisesti todistaa että juuri lyriikka myyntikäyristä riippumatta yleisesti 
ottaen enteilee kirjallisuuden ns. aatehistoriallisia muutoksia. (RyhmäP)

Kritiikissä polemisoidaan kustantajan linjanmuutosta, joka ei enää tuekaan uudempaa 
lyriikkaa ja sen julkaisemista. Kritiikki on Parnasson linjan mukainen puhuessaan uuden 
lyriikan merkityksestä ja sen tukemisen tärkeydestä.

Parnasso edusti alkuperäisellä linjallaan modernin lyriikan ja proosan aseman vahvis-
tamista 1950-luvulla. Niemen (1999, 191) mukaan 1960-luvulle tultaessa radikalismin 
piiristä kuului kritiikkiä modernismia kohtaan, mihin saattoi olla syynä se, että 50-luvun 
modernismin edustajat olivat täyttäneet kirjallisen elämän vaikuttajien paikat. 1950- ja 
60-lukujen kirjallinen elämä henkilöityi vahvasti Tuomas Anhavaan, joka oli laaja-alai-
nen vaikuttaja. 

Tuomas Anhava oli myös Parnasson päätoimittajana vuosina 1966–79, mutta Niemen 
(1983, 59–60)  mielestä Parnasson päätoimittajana Anhava vetäytyi 60-luvun kirjalli-
suuspoliittisesta keskustelusta. 

Kaltiossa koettiin 1960-luvulla kirjallisuuskritiikkeihin heijastuneita linjariitoja perinteitä 
kunnioittavien kotiseutuhenkisten ja uudistusmielisten kulttuuriradikaalien välillä. Par-
nasson kritiikeissä käytiin puolestaan kirjallisuuden modernismin ja radikalismin välistä 
vuoropuhelua. Parnasson kritiikeissä oli esillä kannanottoja lyriikan valtavirtauksista, 
modernismin rinnalle ja tilalle tulleesta radikalismista. Kritiikeissä viitataan usein vuo-
sikymmenien erilaisiin ajatusmaailmoihin ja kirjallisuuden, erityisesti lyriikan vahvoihin 
linjoihin:

[Rabbe] Enckellin katkeruuden ymmärtää silti. Hänet on aikoja sitten leimattu klassikoksi, toisin 
sanoen vanhoilliseksi, ja entinen vallankumouksellinen modernisti on saanut vastaansa lähes 
koko nuoren polven rintaman Ruotsissa ja meillä. Siinä on isketty yhteen, eikä myöskään Enck-
ell ole säästänyt sanoja puolustaessaan omaa perinnäistä taidekäsitystään. (ochP)
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Kolme kustantamoa, ensin Otava sitten Tammi ja viimein WSOY, on julkaissut parhainta ko-
timaista lyriikka-antiaan äänilevyillä. Osittain pakosta olen valinnut tarkasteltavakseni kolme 
täysin erilaatuista vanhemmanpuoleista lyyrikkoa, joiden tuotannon moderniteetti tullee edel-
leenkin kestämään. (KylväjäP ; MinäP ; LauriP)

Ymmärrystä saa myös vanhempi proosa:

40-luvun kirjailijoissa oli piirteitä, joita on 50-luvulla totuttu halveksimaan. Yksi niistä oli mo-
nisanaisuus, vuolaus. Sinikka Kallio jatkaa kieltämättä tätäkin ilmaisun perinnettä. Hänen vuo-
lautensa on kuitenkin kultivoitunutta ja usein painavaa Thomas Mannin tapaan; hän vyöryttää 
sanaa hallitusti. (PuitaP)

Eurooppalaisuuden ajatukset olivat enemmän Parnasson linjan mukaisia, mutta samaa 
ääntä löytyy myös Kaltion kritiikistä, jossa arvioidaan tanskalaisen Ole Sarvigin teos 
Limbo:

Lukiessani Ole Sarvigin Limboa en ajatellut, minkämaalainen sen tekijä on, mutta minusta tun-
tui, kuin olisin ollut englantilaisen tai ranskalaisen kirjailijan maailmassa, joskus kylläkin myös 
Sandemose muistui mieleen. Ainoastaan silloin kun kirja itse muistutti minulle, että ollaan Tans-
kassa, tulin ajatelleeksi, että myös kirjailija on tanskalainen. - - Hänen kirjoitustyylinsä ei ole 
lainkaan tanskalainen, totesin. - - Onko olemassakaan tanskalaista (tai suomalaista) tyyliä, puh-
dasta sekoittumatonta, selvästi erottuvaa? Onko kansallisuudella niin suurta merkitystä kirjaili-
jan tyylille, kuin yleensä luulemme? Voiko ja saako sillä olla merkitystä silloin, kun mittaamme 
kirjan tai kirjailijan arvoa? (LimboK)

Kritiikissä pohditaan kirjailijan alkuperää ja sitä, onko kirjailijan alkuperällä ylipäätään 
merkitystä kirjallisuudessa. Sarvigin kirjoitustyyliä pidetään enemmän eurooppalaisena 
kuin tanskalaisena. Kriitikko ei kuitenkaan vastaa esittämiinsä kysymyksiin, mutta ot-
taa kysymyksillään varovaisemmin epäsuorasti kantaa ja tarjoaa asian merkitystä lukijan 
pohdittavaksi.

Lehtien linjoja tarkasteltaessa on tarpeen pohtia myös kriitikko- ja kritiikkityyppejä. Nie-
men (1991a, 146) mukaan kriitikot ovat jaettavissa kolmeen kategoriaan sen perusteella, 
miten he toteuttavat tehtäväänsä erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla vaikuttimilla. Nie-
men esittämää jaottelua mukaillen käytän tässä yhteydessä ilmaisuja vastaavista kritiikki-
tyypeistä: ’ilmaiseva kritiikki’, ’välinekritiikki’ ja ’ymmärtävä kritiikki’.

Merja Hurri (1993, 51) puolestaan on tutkinut viiden pääkaupungissa ilmestyvän sano-
malehden kulttuuritoimituksia ja esittelee tutkimuksen tuloksena kritiikkien jaottelun 
kolmeen tyyppiin: ’esteettiseen’, ’ideologisesti sitoutuneeseen’ ja ’popularisoivaan kri-
tiikkiin’. Hän määrittelee kritiikkityypit sillä perusteella, mikä on kriitikon suhde kirjalli-
suuden kentän muihin toimijoihin.



36

Seuraavassa esittelen Niemen ja Hurrin kritiikkityyppien jaottelun mukaisesti Kaltion ja 
Parnasson kritiikeistä selvimmin esiin nousevia kritiikkityyppejä.

Niemen (1991a, 146) jaottelun ilmaisevassa kritiikissä kirjoittaminen on muuttunut luo-
vaksi toiminnaksi, mutta tämän tutkimuksen aineistossa tätä kritiikkityyppiä ei esiinny. 
Ymmärtävä kritiikki pyrkii kohteensa läpivalaisuun sen omista tarkoitusperistä käsin us-
kollisena kohteelleen. Tutkimusaineistossa Parnasson kritiikeissä on havaittavissa piir-
teitä tästä kritiikkityypistä, mutta se ei ole hallitsevaa.

Niemen (1991a, 146) käsitteistön välinekritiikki käyttää arvostelukanavaa jonkin ideolo-
gian, kulttuuripolitiikan tai kansalaiskasvatuksen instrumenttina. Välinekritiikki oli vah-
vasti esillä suomalaisessa kirjallisuuskritiikissä 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin monet krii-
tikot pyrkivät siirtämään omia maailmankatsomuksellisia näkemyksiään kritiikkeihin. 

Hurrin (1993, 51)  jaottelun mukaan ideologisesti sitoutuneessa kritiikissä kriitikko on 
kiinteästi sitoutunut edustamaansa lehteen ja sen sisällölliseen linjaan ja journalistisiin 
käytäntöihin. Kriitikko voi kirjoittaa kritiikin kohteena olevista teoksista lehden linjan 
edellyttämällä tavalla.  

Molemmissa tutkimuksen kohteena olevissa lehdissä on myös kritiikkien kautta tuotu 
esille lehden linjaa tukevia näkemyksiä. Voidaan siis tulkita että tutkimuksen kohteena 
olevat kritiikit ovat välinekritiikkejä ja ideologisesti sitoutuneita edustamiensa lehtien 
linjoihin.

Hurrin (1993, 51) jaottelussaan perusteena käyttämä kriitikon suhde kentän muihin toi-
mijoihin näyttäisi tarjoavan toimivan tulkinnan tämän tutkimuksen aineistoon. Popula-
risoivassa kritiikissä kriitikon tärkeimpänä viiteryhmänä on yleisön, lukijoiden normit. 
Kriitikko pyrkii kirjoittamaan ymmärrettävästi ja mahdollisimman suurta lukijakuntaa 
kiinnostavia kritiikkejä. Huonona puolena on suuren kiinnostuksen herättämisen itsetar-
koituksellisuus ja yleisön makua kosiskeleva kritiikki. Tämän mukaisesti Kaltion kritiikit 
ovat lehden linjan mukaisesti pääasiassa popularisoivaa kritiikkiä, jonka tavoitteena on 
suurelle lukijakunnalle suunnattu, helposti ymmärrettävä kritiikki.

Hurrin (1993, 51) määrittelemässä esteettisessä kritiikissä kriitikko on sitoutunut edusta-
mansa taiteenalan kenttään ja sillä vallitseviin normeihin. Tämän perinteisen asiantunti-
jakritiikin etuna kriitikko tuntee hyvin edustamansa taiteenalan kentän. Toisaalta se voi 
myös olla haitta, koska sitoutumaton kritiikki saattaa käydä mahdottomaksi, mikäli krii-
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tikko itsekin on saman taiteenalan taiteilija, vertaiskriitikko.  Parnasson kritiikit ovat 
pääasiassa sitoutuneita edustamansa taiteenalan kenttään ja useimmat kriitikot ovat joko 
kirjallisuudentutkijoita tai kirjailijoita eli kritiikit edustavat esteettistä kritiikkiä. 

1960-luvun kirjallisessa elämässä nousi esille yhteiskunnallisen osallistumisen ja kan-
taa ottamisen painotuksia. Vastaavasti yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttuminen oli 
keskeisiä kirjallisuuden teemoja. Vuosikymmenen lopulla ilmestyi pitkään merkittävän 
asemansa säilyttänyt Suomen kirjallisuuden historiaa esittelevä teossarja Suomen kirjal-
lisuus I-VIII . Sarjan kirjallisuuskritiikkiä käsittelevässä osassa kirjailija ja kriitikko Eila 
Pennanen luonnehtii 1960-luvun kirjallisuuskritiikkiä. Pennasen (1970, 416–417) mu-
kaan tuolloin oli sosiaalinen vaikuttaminen tärkeämpää kuin sanataideteosten muodon 
arviointi. Kriitikko ei tyypillisimmillään ollut enää esteetikko vaan yhteiskunnallinen 
taistelija. Verrattaessa tutkimusaineistoa Pennasen esittämään määrittelyyn näyttäisi siltä, 
että Kaltion kritiikeissä vastataan enemmän 60-luvulle tyypilliseen yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen kuin Parnasson esteettisissä kritiikeissä.

Parnasson  kritiikeissä on nähtävissä ajan yhteiskunnallisen tilanteen heijastumaa yhdes-
sä kritiikissä, nimittäin Matti Rossin runokokoelman Tilaisuus kritiikissä: 

Paljon siitä, mitä on sanottu Rossin isänmaallisten runojen informatiivisesta voimasta, pitää 
paikkansa myös puhuttaessa hänen näytelmäkokeilustaan, jossa Pohjoisen ja Etelän välinen näl-
käjuopa meillä ensimmäistä kertaa havainnollistetaan dramaattiseksi ja yleisölle tajuttavaksi, 
silti kirjallisesti potentiaalisen korkeatasoiseksi visioksi, jolle apokalyptisetkään sävyt eivät ole 
vieraita. (TilaisuusP)

Teos jakaantuu kahteen osaan: ensimmäiseen sisältyy runoja, joissa kuvataan sitä mikä 
Suomessa on huonosti ja toiseen osaan näytelmäteksti, jossa kuvataan sitä mikä koko 
maailmassa on huonosti. Runoja luonnehditaan kritiikissä 60-luvun radikalismin edus-
tajiksi, joilla on tarkoituksena tiedon välittäminen ja tehokas kommunikointi. Näytelmä-
osuudessa kritiikin mukaan nousee esiin pohjoisen ja etelän välinen juopa, jonka tässä 
yhteydessä voidaan tulkita tarkoittavan maailman köyhien ja rikkaiden, heikompien ja 
vahvempien välistä juopaa.

Parnasson kritiikit kuitenkin edustavat pääasiassa ymmärtävää tai esteettistä kritiikkiä. 
Parnassossa useimmat kriitikot ovat kirjailijan uraansa aloittelevia tai jo urallaan va-
kiintuneita kirjailijoita, kuten esimerkiksi Eila Pennanen, Hannu Mäkelä, Marja-Leena 
Mikkola, Pentti Holappa, Kalevi Seilonen, Juhani Peltonen ja Eeva-Liisa Manner. He 
tuntevat toisiaan ja myös arvioivat ristiin toistensa teoksia, joten täysin sitoutumaton kri-
tiikki lienee ollut mahdotonta kuten tästä kritiikistä ilmenee:
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Sain sinulta kirjeen joskus 1965 ja vaikka olemme kirjoitelleet senkin jälkeen, en ole tuohon 
nimenomaiseen kirjeeseen koskaan vastannut. Nyt olet julkaissut sen pakinakokoelmassasi - - 
Minusta tuntuu, että isket aika kovasti sitä mitä isket, jääpä sanasi alle sitten ministeri, poliisi, 
paneelikeskustelun jäsen tai joulukalaansa raateleva vanhapiika. Yksitotisuudesta sinua ei kyllä 
voi moittia; ja miksipä et tietäisi miten suhteellista myös taistelu on, liput ovat lippuja ja valta 
on valtaa. (KylmätP)

Kirjailija Kalevi Seilonen on kirjoittanut kritiikkinsä Erno Paasilinnan teoksesta Kylmät 
hypyt kirjeen muotoon sinutellen vastaanottajaa. Hän osoittaa kritiikissä tuntevansa Paa-
silinnan elämänvaiheita ja ajatuksia tarkasti. Teoksen sisältöä referoivan kritiikin loppu-
puolella kriitikko toteaa: ”Olen kirjoittanut pitkään, mutta unohtanut mainita että pidin 
kovasti kirjastasi.” Toteamus kuvastaa Parnasson kritiikeissä ilmenevää heijastumaa sen 
ajan kirjallisesta piiristä: samat henkilöt toimivat kirjailijoina ja kriitikkoina ja arvioivat 
ristiin toistensa teoksia.

Kaltion kriitikoiden joukossa ei ole kirjailijoita. Nils-Aslak Valkeapää on kirjoittanut kri-
tiikkejä Kaltioon vuonna 1967, mutta hän aloitti kirjailijana vasta neljä vuotta myöhem-
min.

Kritiikkien kirjoitustyyli ja kieli voivat olla keinoja lähestyä yleisöä ja tehdä kritiikeistä 
lukijoita kiinnostavampia. Kriitikko voi käyttää provosoivia kannanottoja, yleiskieltä tai 
puheenomaista kieltä, kuten tässä Kaltion kritiikissä:

Ystäväni Timo K. sanoi minulle kerran, ettei hänen tarkoituksena ole luoda itselleen muisto-
merkkiä kirjoillaan. Uskon, että asia on niin, mutta olen samalla myös tietoinen, etteivät monet 
muutkaan ole tarkoittaneet kirjojaan muistomerkeiksi. (LauluK)

Kriitikko kirjoittaa kirjailija Timo K. Mukasta ystävänään, ja siteeraa tämän mielipidettä. 
Tällä tavalla kritiikistä tulee lukijalle henkilökohtaisempi ja hän on ikään kuin mukana 
kirjailijan ja kriitikon välisessä suhteessa. Kaltion kritiikit edustavat usein tyyliltään po-
pularisoivaa kritiikkiä.

Arto Kivimäki (1997, 237–241) on tutkinut suomalaisia 1950-luvun elokuvakriitikkoja 
sivistyneistökritiikin näkökulmasta. Hän näkee elokuvakritiikin valtapelinä, jonka osa-
puolina ovat elokuvayleisöä sivistämään pyrkivät kriitikot ja elokuvien tuottamiseen osal-
listuvat toimijat sekä yleisönä elokuvia katsova yleisö. Kriitikot edustavat sivistyneistöä 
taustakoulutukseltaan ja tietämykseltään. Heidät voidaan sijoittaa kritiikki-instituutiossa 
mielipidevaikuttajiin, jotka johtavat kulttuurin kehitystä eivätkä pelkästään raportoi men-
neistä tapahtumista. 
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Tätä Kivimäen käsitettä ’sivistyneistökritiikki’ voidaan käyttää myös puhuttaessa Par-
nasson kritiikeistä. Niissä on usein havaittavissa lehden linjan mukaista kirjallisuuden 
etujoukoissa kulkevaa ajattelua, kuten esimerkiksi tässä Rabbe Enckellin runokokoelman 
och sanning? kritiikissä:

Mutta lisäksi Rabbe Enckellin osana on suomenruotsalaisen kirjailijan tunnusomainen yksinäi-
syys: eristyneisyys Ruotsista, kielellisestä yhteydestä, eristyneisyys suomalaisesta Suomesta ja 
vihdoin, kipeimpänä, kylmyys, välinpitämättömyys ja ymmärtämyksen puute oman yleisön, 
suomenruotsalaisen lukevan yleisön taholta. Katkeruutta lisää se että modernismin varsinaisten 
pioneerien työ näyttää meillä unohtuneen. Sodanjälkeisinä vuosina on virikkeitä etsitty kaikki-
alta muualta paitsi sieltä mistä niitä olisi lähinnä ollut saatavissa: suomenruotsalaisilta edelläkä-
vijöiltä, joiden uraa uurtava runomuodon ja kielen uudistustyö alkoi jo puoli vuosisataa sitten. 
Hagar Olsson ja Rabbe Enckell ovat jatkaneet sitä lähes yhtä intensiivisesti näihin asti. (ochP)

Parnasson linjan mukaisessa kritiikissä puolustetaan lyriikan modernismin kantavien 
voimien tekemää työtä edelläkävijöinä. Heidän työnsä ei ole saanut riittävästi arvostusta 
eikä heitä ole pidetty esikuvina, mikä kritiikissä nähdään puutteena.

Tarkastelen vielä seuraavaksi kritiikkien alueellisuuteen viittaavia ilmauksia etelän ja 
pohjoisen, rikkaiden ja köyhien vastakkaisuudesta sekä 1960-luvun yhteiskunnallisesta 
tilanteesta vertaamalla niitä lehtien linjoihin.

Tutkiessaan Kaltion sisältöä Kirsi Mäkiniemi (2003, 80) on löytänyt lehden kirjoituksis-
sa suomalaisen yhteiskunnan teollistumiseen ja nykyaikaistumiseen liittyneitä muutoksia 
1960-luvun aikana. Väestön siirtyminen etelään ja pohjoisen luonnonvarojen hyväksi-
käyttö aiheuttivat pettymystä etelän toimintaan. Pohjoisen ja etelän väliseen suhteeseen 
ilmaantui katkeruutta, mikä näyttäytyi Kaltion kirjoituksissa itsesäälinä, alistuneisuutena 
ja toivottomuutena. 

Verrattaessa tutkimuskohteena olevia kritiikkejä on Kaltion kritiikeissä enemmän esillä 
köyhien ja rikkaiden, pohjoisen ja etelän välinen juopa. Pohjoisessa vallitsevaan alem-
muudentunteeseen viittaa Nils-Aslak Valkeapää kritiikissään Kaltiossa 1/1967:

Viime syksy on ollut pohjoisen kirjailijoille ehkä parempi kuin aikoihin. Ainakin iänikuinen rui-
kutus on ollut vaimeampaa, ja esillä ovat sen sijaan olleet tuotteet, yleensä korkeatasoisina.

Taloudellisesti menestyneiden ja heikompiosaisten välillä oleva juopa nousee esiin Nat-
hanael Westin Vastaathan kirjeeseeni Miss Lonelyhearts -romaanin kritiikissä Kaltiossa: 
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Pohjoisamerikkalainen yhteiskunta on saanut kehittyä vuosisatojen ajan suhteellisesti vapaana 
ja pakotteettomana. Sisältyihän sen itsenäisyysjulistukseen jo lauseke, joka teki selväksi, että 
jokaisella Valtojen kansalaisella on oikeus omakohtaiseen onnen tavoitteluun. Puolentoista vuo-
sisadan ajan tätä onnea on tavoiteltu niin voimakkaasti, että vastavaikutukset näkyvät kaikkialla 
amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Esille on noussut kurkkua leikkaava kilpailu, heikompien sää-
litön polkeminen sekä kaikkivaltiaan rahan tavoittelu ja maineen janoaminen. Monet amerikka-
laiset kirjailijat ovat suunnanneet armottomia iskujaan näitä tyypillisiä ”lännen” epäkohtia vas-
taan - - Miss Lonelyheartsit ovat nyky-Amerikan pappeja ja sielunpaimenia. Mutta heitä on liian 
harvassa, eivät he voi karkottaa yksinäisyyttä, tuskaa ja rumuutta, vaikka he todellakin antaisivat 
ruumiinsa ja henkensä hädässä olevien puolesta. (VastaathanK)

Kritiikissä tartutaan kirjassa esitettävään länsimaisen kilpailuyhteiskunnan kritiikkiin. 
Vapaa markkinatalous ja kilpailutilanteet paremmasta elintasosta eivät olekaan tukeneet 
ihmisten tasa-arvoista elämää, vaan ovat johtaneet köyhien entistä suurempaan köyhyy-
teen. Kritiikissä pidetään myönteisenä kirjailijoiden puuttumista asiaan ja yhteiskunnan 
vääristymien esille tuomista. Kritiikki osoittaa Kaltion piiristä löytyvän myös alueelli-
suuden ulkopuolelle ulottuvaa yhteiskunnallista ajattelua. Toisaalta kritiikissä voidaan 
lukea amerikkalaiseen yhteiskuntaan sijoitettuna sama yhteiskunnalliseen marginaaliin 
ajautuminen, jota Suomen pohjoisessa on koettu etelän ylivallan alla: ”heikompien sääli-
tön polkeminen sekä kaikkivaltiaan rahan tavoittelu ja maineen janoaminen”.

Nobel-kirjailija Samuel Josef Agnonin romaanin Uskollisuuden vala kritiikissä nostetaan 
esiin ajankohtaisuus teoksen teemoissa:

Agnonin kertomataiteelle olennaisinta on se, että hän pystyy osoittamaan, miten todellinen kau-
neus ja suuruus usein ilmenee keskellä köyhyyttä ja mitättömyyttä, ja toisaalta, miten tyhjää ja 
köyhää loisto ja rikkaus voi olla. Erikoisesti tänä päivänä on syytä nähdä hänen julistuksensa 
tämä puoli. (UskollisuudenK)

Kritiikissä nähdään tärkeinä arvoina henkiset arvot elämän rikkautena, ne joita ei rahalla 
tavoiteta. Näkemys voidaan nähdä 60-luvun yhteiskunnan taloudellisen kasvun kritiikkinä 
ja toisaalta myös pohjoisen arvostuksena. Usein pohjoiseen liitetään henkisesti laadukas 
elämä köyhyydestä huolimatta. Parnasson kritiikissä Kalevi Seilosen runokokoelmasta 
Suomalaisia runoja viitataan kirjailija Agnonin haastatteluun:

Nobel-palkinnon jakotilaisuuden seutuvilla luin Agnonin haastattelun jossa mestari kertoi kirjai-
lemisen olevan hänelle sikäli jokseenkin vaivatonta koska Herra Sebaoth sanelee suoraan hänen 
korvaansa kirjanmittaiset proosat yms.: olisi kiinnostavaa pilkistää kaihdinten raosta Seilosen 
työhuoneeseen josko Olento, melkoisen kookas ja huonoa suomea puhuva, kuiskisi siellä runoi-
lijalle kaikkinaisten mysteerien veräjiä ylittävää Tietoa. (SuomalaisiaP)

Tässä kritiikissä voidaan lukea Parnasson kritiikeissä vähemmän esille tulevaa tunnepi-
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toista ilmaisua. Kritiikkien perusteella lehdissä suhtaudutaan eri tavalla kirjailija Agnonin 
teosten arvomaailmaan. Parnassossa arvotetaan pilkalliseen sävyyn teosten uskonnolli-
sia piirteitä sekä puhutaan kirjailijan työstä ”kirjailemisena” kun taas Kaltion kritiikissä 
arvostetaan Agnonin teoksen henkisiä arvoja.

Kaltion nippukritiikissä arvioidaan kaksi aiheiltaan sotaa ja lapsia käsittelevää romaa-
nia, Ilias Veneziksen Aiolian maa ja Nevil Shuten Salamatkalaiset. Kritiikillä on myös 
Kaltion yleisestä linjasta poiketen romaanien teemoja kuvastava otsikko ”Pelastammeko 
lapset?”:

Sodassa joutuvat useimmiten eniten kärsimään ne, jotka eivät koskaan sotaa aloittaisi ja jotka 
eivät voi puolustaa itseään: lapset ja vanhukset. Kaikki myöntävät, että se on väärin ja epäoi-
keudenmukaista, mutta asian korjaamiseksi ei voi tehdä paljonkaan – eihän sotaa nyt sentään 
vain sen takia lopeteta, ja juuri lastensa elämän puolestahan isät luulevat taistelevansa! Vaikka 
nyt olemmekin jo kolmannen maailmansodan kynnyksellä on ensimmäinenkin vielä muistissa; 
silloiset lapset ovat nyt lähes vanhuksia. (AiolianK; SalamatkalaisetK)

Kritiikissä ennustetaan kolmannen maailmansodan olevan lähellä, minkä tulkitsen liit-
tyvän kritiikin kirjoitusajankohtana meneillään olleeseen Vietnamin sotaan. Kritiikissä 
nousevat esiin sodan mielettömyydet erityisesti lasten ja vanhusten kannalta. Parnas-
son kritiikeissä esiin nousevat muutamat yhteiskunnalliset ilmentymät liittyvät 60-luvun 
ajankohtaisiin aiheisiin, kuten Vietnamin sotaan Heimo Pihlajamaan Yksin tein -romaanin 
kritiikissä:  

Nähdäkseni Yksin tein on myös ensimmäinen suomeksi kirjoitettu kirja, jonka ”osallistuminen 
ja kannanotto” on paitsi vakuuttavaa, jopa vaikuttavaa. Vietnamin sota, jonka tapahtumia leh-
distä luetaan, saa aluksi omassa yhteydessään huvittavan sävyn, mutta mitä pitemmälle kirja 
etenee, sitä mustemmaksi sävy muuttuu. Jatkuvan eleetön kuolleisuuslukujen toteaminen vä-
läyttää parilla lauseella keskellä normaalia elämänmenoa esiin järkyttävän kontrastin. Kautta 
kirjan juokseva lause ”Hanoita pitäisi pommittaa, sanoo Goldwater” kääntyy kirjan lopussa niin 
itseään vastaan, että luulisi niidenkin, jotka kenties olisivat samaa mieltä, vähitellen pysähtyvän 
miettimään, mistä oikein on kysymys.

Lehtien lähtökohdat ja ohjelmalliset linjaukset ovat erilaisia. Kaltiolla on tavoitteena kä-
sitellä kulttuuria laajasti pohjoissuomalaisesta näkökulmasta. Kulttuurin ohella Kaltio on 
myös ottanut kantaa yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, joten lähtökohdil-
taan Kaltio on siis yhteiskunnallisempi.

Parnasso julistautui linjauksessaan kirjallisuuden ja kirjailijoiden äänenkannattajaksi 
erityisesti runoutta korostaen. Parnasso asettuu kirjallisen elämän keskipisteeseen ”ik-
kunaksi muuhun maailmaan”, ja lehden tavoitteena on osallistua kirjallisen elämän ke-
hittämiseen.
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Kritiikit ovat selvästi olleet lehtien linjojen mukaisia, mutta myös ajan hengen mukaisia. 
Molemmissa lehdissä esiintyy useita kritiikkityyppejä. Kaltion kritiikit vaikuttavat pai-
nottuvan välineelliseen ja popularisoivaan kritiikkiin ja Parnasson esteettiseen ja ymmär-
tävään kritiikkiin.

Kaltiossa oli 1960-luvulla ristiriitaisia näkemyksiä lehden linjasta, mikä myös heijastuu 
kritiikeissä. Sen ajan tapahtumista on kirjoitettu eri yhteyksissä, ja nekin näkemykset 
vaihtelevat, sillä kirjoittajilla tuntuu olevan myös taipumus ottaa ”oma puolensa”. Par-
nasson kritiikeissä havaitsee ilmauksia kirjallisuuden valtavirtauksien kamppailusta mo-
dernismin ja radikalismin välillä.
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3 Samastumisen ja erottautumisen ilmenemistavat

3.1 Alueellisen identiteetin ulottuvuudet

Kuten johdannossa esittelin, alueelliseen identiteettiin kuuluu kaksi ulottuvuutta, aluei-
den  identiteetti ja ihmisten alueellinen identiteetti eli aluetietoisuus. Aluetietoisuudesta 
on  aikaisemmin käytetty myös nimitystä ’maakuntahenki’ (Paasi 1998,172–175). Tutki-
muksessani käytän uudempaa käsitettä aluetietoisuus. Jaana Hujanen (1998, 80) on myös 
todennut tutkiessaan maakunnallisia sanomalehtiä, että Pohjois-Suomi käsittää useam-
man maakunnan. Kaltion tavoitteena on ajaa Pohjois-Suomen eikä Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan asiaa, jolloin on Hujasen toteamukseen nojautuen asianmukaista käyttää kä-
sitettä aluetietoisuus.

Alueiden identiteetillä tarkoitetaan ominaisuuksia, jotka erottavat alueen kaikista muista 
alueista. Luontoon, kulttuuriin ja ihmisen toimintaan liittyvät piirteet voivat olla alueita 
toisistaan erottavia seikkoja. Alueiden identiteetti on aluetietoisuutta pysyvämpi käsite. 
Siihen liittyy usein implisiittisesti ajatus konservatiivisuudesta ja muutoksessakin säilyt-
tämisen tai vaalimisen arvoisista asioista. Perinteisesti ihmisten elämäntavan liikkumat-
tomuus on ollut tärkeimpiä tekijöitä yhteenkuuluvuuden muodostumisessa. (Paasi 1998, 
174–176; Paasi 1984, 51–52.) 

Kaltion perustamisen taustalla oli tarve nostaa esiin säilyttämisen arvoista pohjoisen kult-
tuuria ja vahvistaa alueen identiteettiä, mikä on leimannut lehden linjaa konservatiivisek-
si. Tukeudun tutkimusasetelmassani Inka Moringin (2000, 83) näkemykseen lehdistön 
merkityksestä alueellisuuden tutkimukselle. Hänen mukaansa alueellisuus rakentuu sekä 
fyysisestä maantieteellisestä olemassaolosta että ajassa tapahtuvasta symbolisesta toimin-
nasta. Näin ollen alueellisuuden tarkasteluun kuuluu sekä alueita muovaavien valtasuh-
teiden että menneisyyttä kuvaavien dokumenttien kuten sanomalehtitekstien tarkastelu.

Ihmisten alueellisessa identiteetissä, aluetietoisuudessa, heijastuvat alueen historiallinen 
kehitys ja alueen erityispiirteet sellaisina kuin alueen asukkaat ne kokevat. Aluetietoisuus 
rakentuu ihmisten samastumiselle tiettyihin alueisiin. Aluetietoisuus syntyy ihmisten so-
siaalisessa toiminnassa kokemusten ja tuntemusten pohjalta, joten siihen sisältyy alu-
eellisen identiteetin sosiaalinen ulottuvuus. Sosiaalisen ulottuvuutensa kautta alueellinen 
identiteetti on jatkuvasti elävä ja muuttuva käsite. (Paasi 1998, 174–175; Paasi 1999, 
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103.) Alueellisen identiteetin sosiaalinen ulottuvuus on tässä tutkimuksessa keskeisellä 
sijalla. Myöhemmin esittelen luvussa 3.3 käsitteitä, joilla voidaan ilmentää joukkotiedo-
tusvälineissä määriteltyä yhteisöllisyyttä. 

Aluetietoisuuden voimakkuutta ohjaavat kunkin alueen luontoon, kulttuuriin ja asukkai-
siin liitettävät tiedot, mutta merkittävästi myös stereotyyppiset mielikuvat (Paasi 1999, 
103). Juha Ridanpään (2005b, 61) mukaan pohjoisen luonnon erityispiirteet tekevät alu-
eesta vahvasti omaleimaisen ja erottavat sen muista alueista Suomessa. Luonnon Pohjois-
Suomi ja kulttuurin Etelä-Suomi asettuvat usein vastapareiksi, jolloin pohjoinen sijoittuu 
marginaaliin suhteessa kulttuuriin. Tässäkin tutkimuksessa pohjoisen luonto näyttäytyy 
stereotypiana, joka ilmenee kritiikeissä alueellista identiteettiä ilmentävänä piirteenä.

Olen jakanut tutkimusaineiston käsittelyn alueellisen identiteetin rakentamiseen ja ilmen-
tymiseen liittyvistä kahdesta näkökulmasta: ryhmään samastumisesta ja ryhmän erot-
tautumiseen muista. Tämä näkemys tukeutuu Moringin (2000, 80) ajatuksiin lehdistön 
tehtävistä.  Hänen mukaansa lehdistön tehtävänä on kertoa, keitä ”me” olemme, missä 
on ”meidän” paikkamme ja mikä on ”meidän” suhteemme ”muihin”. Samalla lehdistö 
tiivistää ”meitä” yhteisönä. 

Tutkimuksen lähtökohtana on aikaisemmin mainitsemani lehdistön merkittävä rooli alu-
eellisen identiteetin rakentajana ja erityisesti tutkimusaineiston ilmestymisajankohtana 
1960-luvun yhteiskunnallisen muutoksen tilanteessa. Luen tutkimuksen kohteena olevia 
kirjallisuuskritiikkejä etsien niistä seikkoja, jotka ilmentävät alueellista identiteettiä, sen 
rakentumista erottumisen ja samastumisen kautta. Selvitän myös, heijastuuko kritiikkien 
kohteiksi valituista teoksista pyrkimyksiä rakentaa alueellista identiteettiä.

3.2 Kritiikin kohteiden valinta

Kirjallisuuskritiikki toimii kirjallisuuden välitysprosessissa suodattajana valitsemalla kri-
tiikin kohteet, kuten aikaisemmin olen tuonut esille. Tarkastelen Kaltion ja Parnasson 
kritiikin kohteina olevia teoksia tavoitteena selvittää, millä tavalla lehdet osallistuvat kir-
jallisuuden suodattamiseen ja millaisia kaunokirjallisia teoksia lehdet ovat tuoneet esiin 
kirjallisuuden kentällä vuonna 1967. Olettamukseni on, että lehtien erilaiset taustat ja 
linjaukset näkyvät eroina kritiikin kohteiden valinnassa. Seuraavassa tarkastelen kritiikin 
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kohteiden valintaa numeerisesti, ja kritiikkien jakautumista kauno- ja tietokirjallisuuteen 
sekä koti- ja ulkomaisiin teoksiin. Tarkastelen myös kritiikin kohteiden laatua ja määriä 
kirjailijoiden kotipaikan ja teosten kustantajien perusteella.

Aloitan lähestymisen kritiikkien kohteiden kvantitatiivisella tarkastelulla. Tutkimuskoh-
teena ovat kaunokirjallisuuskritiikit, mutta esittelen kokonaiskuvan saamiseksi myös tie-
tokirjallisuuskritiikkien määriä ja kritiikin kohteena olevien tietokirjojen sisältöjä yleises-
ti luonnehtien.

Kaltion kirjallisuuskritiikeissä arvioitiin vuoden aikana yhteensä 70 teosta (liite 1). Kri-
tiikin kohteista 49 teosta oli kotimaisia ja 21 ulkomaisia. Tässä yhteydessä kotimaisiin 
teoksiin katson kuuluvaksi Suomessa julkaistut sekä suomen- että ruotsinkieliset teokset. 
Useat kritiikeistä olivat ns. nippukritiikkejä, joissa samassa kritiikissä arvioidaan useam-
pia teoksia. Olen laskenut sekä Kaltion että Parnasson nippukritiikeissä arvioidut teokset 
kunkin erilliseksi teokseksi.

Kaltion kaunokirjallisuuskritiikeissä arvioitiin yhteensä 33 teosta, joista kotimaisia 20 ja 
ulkomaisia 13. Kaunokirjallisuuskritiikeissä arvioitiin 26 romaania, viisi runokokoelmaa, 
kaksi novellikokoelmaa eikä yhtään näytelmää. 

Kaltion kritiikkien kohteina oli lähes yhtä paljon sekä kauno- että tietokirjallisuutta, mitä 
selittää se, että lehti ei ole kirjallisuuteen keskittyvä vaan yleiskulttuurilehti, jonka aihe-
piirejä ovat eri taiteenlajien lisäksi yhteiskunnalliset ja poliittiset aiheet. 

Kaltion tietokirjallisuuskritiikeissä arvioitiin 37 teosta, joista kotimaisia 29 ja ulkomaisia 
kahdeksan. Kritiikkejä numeerisesti tarkastellessa huomio kiinnittyy tietokirjallisuuden 
suureen osuuteen kritiikin kohteina olevista teoksista. Tietokirjallisuuden sisältö vaihte-
lee laidasta laitaan, mutta yhteiskunnallista kirjallisuutta on huomattavan paljon. Tämä 
saattaa olla heijastusta 60-luvulla voimakkaana eläneestä yhteiskunnallisesta keskustelus-
ta. Tuohon aikaan Kaltion kannessa oli alanimekkeenä lehden painopistealueita kuvaten 
Taide talous tiede kotiseutu, mikä myös selittää yhteiskunnallisen kirjallisuuden näkyvää 
esilläoloa. 1950- ja 1960-lukujen taitteessa Kaltio oli aktiivinen yhteiskunnallinen toimija 
ja tuki vahvasti yliopiston perustamista Ouluun. Esimerkiksi Kaltion numerossa 5/1967 
arvioitiin otsikolla ”Uusinta korkeakoulupoliittista kirjallisuutta” teokset Korkeakouluky-
symys, Yliopistohallinnon ydinkysymyksiä ja Den akademiska gemenskapen.

Kaltion kirjallisuuskritiikkien kohteena olevista teoksista melkein kolmasosa on ulko-
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maista alkuperää: 13 kaunokirjallista teosta ja kahdeksan tietokirjaa. Tämä näyttäisi äk-
kiä katsoen olevan ristiriidassa Kaltion alkuperäisten, omaa maakuntaa ja omaa aluetta 
vahvistavien tavoitteiden kanssa. Toisaalta siinä piilee myös yhtenevyyksiä uudempaan 
ajatteluun: muita näkemyksiä ja kulttuureja tuntemalla voidaan myös vahvistaa omaa 
identiteettiä.

Parnasson kirjallisuuskritiikeissä arvioitiin vuoden aikana yhteensä 61 teosta (liite 2). 
Kritiikin kohteista 49 teosta oli kotimaisia ja 12 ulkomaisia. Muutamat kritiikeistä olivat 
ns. nippukritiikkejä. 

Parnasson kaunokirjallisuuskritiikeissä arvioitiin yhteensä 49 teosta, joista kotimaisia 42 
ja ulkomaisia seitsemän. Kaunokirjallisuuskritiikeissä arvioitiin 20 romaania, 25 runoko-
koelmaa, neljä novellikokoelmaa eikä yhtään näytelmää. Erikseen voidaan mainita, että 
kritiikin kohteena oli kolme kirjallista äänilevyä, jotka olivat uutuutena tulleet markki-
noille. Tietokirjallisuuskritiikeissä arvioitiin 12 teosta, joista kotimaisia oli seitsemän ja 
ulkomaisia viisi. 

Parnasson kritiikkien kohteista suurin osa oli kaunokirjallisuutta. Suomenruotsalais-
ta kirjallisuutta on Parnassossa arvioitu enemmän kuin Kaltiossa. Tietokirjallisuutta ja 
käännöskirjallisuutta on arvioitu vähän. Huomiota kiinnittää se, että kritiikin kohteena 
oli useampia lyriikan valikoimateoksia sekä kotimaista että maailmanlyriikkaa. Tämä 
selittynee sillä, että Parnasson artikkeleissa kiinnitettiin usein huomiota kirjallisuuden 
opetukseen, ja nämä valikoimateokset oli suunnattu kouluille opetuskäyttöön. Tietokir-
jallisuuden vähäinen osuus Kaltioon verrattuna selittyy sillä, että Parnasso on selkeästi 
kirjallisuuslehti. Arvioidut tietokirjat käsittelivät useimmiten kirjallisuudentutkimusta tai 
kirjallisuudenhistoriaa.

Suomalaisen kirjankustannuksen lukumäärien hahmottamiseksi mainittakoon, että vuon-
na 1967 Suomessa ilmestyi 1700 nimekettä kotimaista tietokirjallisuutta ja 281 nimekettä 
kotimaista kaunokirjallisuutta. Vastaavat käännöskirjojen luvut ovat 265 nimekettä tieto-
kirjallisuutta ja 530 nimekettä kaunokirjallisuutta. (Lappi 1970, 177.) Suurin osa kritii-
kin kohteina olevista teoksista on ilmestynyt vuosina 1966–67, joten kritiikin kohteina 
olevien teosten määrää ei voi suoraan verrata tutkimuskohteena olevan vuoden aikana 
julkaistuun kirjallisuuden määrään.

Teoksen pääsemistä kritiikin kohteeksi edeltää valinta ja päätös teoksen arvioinnista. Va-
linnan kritiikin kohteista tekevät usein lehtien päätoimittajat tai kulttuuriosastojen esimie-
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het, mutta myös kriitikoilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa valintoihin. Johdannossa 
esittelin Juhani Niemen näkemyksen, jonka mukaan yksittäisellä kriitikolla ei ole nykyi-
sin kovin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa kritiikin kohteiden valintaan ilmestyvän kir-
jallisuuden suuren määrän takia. 60-luvulla tilanne lienee ollut toinen, koska kirjallisuutta 
ilmestyi vähemmän. Erityisesti Kaltion kohdalla vaikuttaa siltä, että yksittäiset kriitikot, 
alueaktivistit, ovat voineet vaikuttaa huomattavasti kritiikin kohteiden valintaan.

Satu Takala (2001, 61) selvitti pro gradu -tutkielmassaan seikkoja, jotka vaikuttivat krii-
tikoiden valintoihin. Vuonna 2000 suoritettuun kyselyyn osallistui  kirjallisuuskriitikoita 
12:sta suuresta maakunnallisesta sanomalehdestä. Kriitikoiden valinnoissa näytti ilmene-
vän vähän tai ei ollenkaan oman maakunnan suosimista. 52 % kriitikoista kirjoittaa pää-
osin muiden kuin oman alueensa kirjailijoiden tuotannosta, mutta tarpeen tullen saattavat 
suosia heitä. 39 % kriitikoista ei pidä kirjailijan kotipaikkaa tärkeänä, usein kriitikko ei 
edes tiedä kirjailijan kotipaikkaa. Vastaavasti taas 6% kriitikoista ilmoittaa selvästi suosi-
vansa oman alueen kirjailijoita ja kirjoittavansa muista sattumanvaraisesti. Yksi kriitikko 
tekee arvosteluja vain oman alueensa kirjailijoiden kirjoista. 

Takalan selvityksen perusteella kirjailijan kotipaikalla näyttäisi olevan vähän merkitystä 
kritiikin kohteiden valinnassa. Kyselyyn vastanneet kriitikot edustavat maakunnallisia 
sanomalehtiä, jolloin saattaisi olettaa alueellisuudella olevan enemmän merkitystä. Toi-
saalta, kuten aikaisemmin on jo tullut esille, Kaltiota perustettaessa lehden maakunnal-
lisuutta pidettiin tärkeänä, koska maakunnalliset sanomalehdet eivät tuoneet riittävästi 
esille alueen kulttuuria ja sen omaleimaisuutta. Tästä voisi myös päätellä, että maakun-
nallisilla sanomalehdillä ja niiden kulttuuriosastoilla ei ole selvää linjausta oman alueen 
kulttuurin vahvistamiseen. 

On myös syytä muistaa, että Takalan tutkimus on tehty 2000-luvulla, jolloin lehtimaail-
massa on tapahtunut muutoksia aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Suurien lehti-
talojen vaikutus on vähentänyt yksittäisen maakuntalehden omaleimaisuutta, esim. sama 
kirjallisuuskritiikki saatetaan julkaista useassa konserniin kuuluvassa maakuntalehdessä.

Kaltion kaunokirjallisuuskritiikeissä on arvioitu 19:n suomalaisen kirjailijan kirjoittamia 
teoksia, ja näistä kirjailijoista yksi on suomenruotsalainen (liite 3). Kirjailijan kotipai-
kan määrittelen sen mukaan, missä hän on toiminut merkittävimmän osan kirjallisesta 
urastaan, enkä syntymäpaikan mukaan. Kotipaikan määrittelyssä olen käyttänyt lähteenä 
Suomen kirjailijat 1917–1944 ja Suomen kirjailijat 1945–1980 -teoksia. Kaltiossa arvioi-
duista kirjailijoista yhdeksän voidaan katsoa pohjoisen kirjailijaksi. Lisäksi Anu Kaipai-
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nen asui Oulussa vuosina 1964–66 ja Kalevi Lappalainen oli lähtöisin Limingasta, mutta 
asui kirjailijan uransa aikana Yhdysvalloissa. Molemmat kirjailijat noteerataan Kaltion 
kritiikeissä pohjoisen kirjailijoina, Lappalainen myös Parnassossa mutta ei pohjoisen 
edustajana.

Kirjailijoiden kotipaikat ovat lehtien ilmestymispaikkaa mukailevia, kuten oletinkin etu-
käteen: Kaltiossa on arvioitu enemmän pohjoisen kirjailijoiden teoksia ja Parnassossa 
enemmän helsinkiläisten kirjailijoiden teoksia.

Kaltion kritiikeissä arvioidaan neljän helsinkiläisen kirjailijan teoksia, kun taas Parnas-
sossa arvioidaan teoksia 21:ltä helsinkiläiseltä kirjailijalta. Kaiken kaikkiaan Parnasson 
kritiikeissä tuodaan esille 35 suomalaista kirjailijaa, joista viisi suomenruotsalaista. Par-
nasson kritiikeissä ei arvioida yhdenkään pohjoisen kirjailijan teoksia (liite 3). 

Suhtautuminen kirjailijoiden kotipaikkaan ilmenee kritiikkien teksteissä eri tavalla. Par-
nasson kritiikeissä kotipaikkoihin ei kiinnitetä huomiota, kun taas Kaltion kritiikeissä 
mainitaan usein kirjailijan kotipaikka, erityisesti kun on kyseessä pohjoisen kirjailija. Tä-
män näen pyrkimyksenä vakuuttaa pohjoisen kotipaikan merkitystä alueellisen identitee-
tin vahvistajana, kuten tässä Kalevi Lappalaisen runokokoelman kritiikissä: 

Kalevi Lappalainen, syntynyt Oulussa 1940, jne. aina suureen länteen asti - - kyllä Lappalaisen 
syntymäpaikaksi voi reilusti ilmoittaa Oulun, ainakin oululaisten. (IhmissyöjänK)

Sen sijaan Parnasson kritiikissä mainitaan Lappalaisen asuvan Yhdysvalloissa, ja pohdi-
taan sen merkitystä hänen tuotannolleen:

Koska Lappalainen on asunut kolme ja puoli vuotta Yhdysvalloissa ja kääntänyt paljon sikäläistä 
lyriikkaa suomeksi, tarkkailee vaistomaisesti kuinka uusi amerikkalainen tyyli on vaikuttanut 
hänen kirjoitustapaansa. (IhmissyöjänP)

Itärajan ihmisiä -romaanin Kaltiossa julkaistun kritiikin alussa käsitellään teoksen tapah-
tumapaikkaa: ”Lilli Vuorelan esikoisromaanista1 Itärajan ihmisiä (saattaisi olla vaikka 
Suomussalmelta!) voinee, pahaa tarkoittamatta sanoa, että se on puhdashenkinen”(Itäraj
anK). Kriitikko ryhtyy arvuuttelemaan tapahtumapaikkaa todellisena pohjoisen paikka-
kuntana, vaikka kyseessä on fi ktiivinen romaani. 

Näen kirjailijan kotipaikan mainitsemisen kritiikin alussa yhtymäkohtana journalistiseen 

1 Suomen kirjailijat 1945 –1980 -teoksen mukaan Vuorelan romaani on 
hänen toinen julkaistu teoksensa eikä esikoisromaani
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uutistekstiin. Journalistisesti kirjoitetussa tekstissä tärkeimmäksi katsottu asia esitetään 
jutun alussa. Edellä olevat kritiikkiesimerkit alkavat puheella kirjailijan kotipaikasta sa-
moin kuin Kaltion kritiikki Kaarlo Isotalon Puun alla -novellikokoelmasta: ”Pyhäjoki-
laissyntyinen Isotalo on vuosikymmeniemme tuotteliaimpia kirjailijoita”(PuunK).

Nämä esimerkit kuvaavat lehtien kritiikeissä nähtävää eroa suhtautumisessa paikkoihin. 
Kaltion kritiikeissä paikkoja ovat kotiseutu ja kotipaikka, joihin kirjailijat kiinnitetään. 
Parnasson kritiikeissä paikat ovat maailmalla sekä tuovat kaunokirjallisiin teksteihin uu-
siutumista, sillä muualta haetaan ja saadaan vaikutteita.

Kritiikin kohteina olevien kaunokirjallisten teosten kustantajat ovat pääsääntöisesti suuria 
ja valtakunnallisia kustantajia. Kaltiossa arvioidun kaunokirjallisuuden jakautumisessa 
eri kustantajille ei ole selviä eroja, eniten arvioiduista teoksista ovat kustantaneet WSOY, 
Otava ja Gummerus. Muut kustantajat Weilin+Göös, Karisto, Tammi ja Kirjayhtymä ovat 
edustettuina tasaväkisesti muutamalla teoksella. Yhden teoksen on kustantanut pieni kus-
tantamo, Porvoossa toiminut Petrarca. Kustantajissa ei ole nähtävissä selvää alueellista 
painotusta, mutta se selittynee sillä että vielä 1960-luvulla kustannustoiminta oli vahvasti 
keskittynyt suuriin kustantajiin ja Etelä-Suomeen. Maantieteellisesti katsoen eroa on sen 
verran, että Kaltion kritiikeissä ovat Parnasson kritiikkeihin verrattuna kuitenkin selvem-
min edustettuina Jyväskylässä toimineen Gummeruksen ja Hämeenlinnassa toimineen 
Kariston julkaisemat teokset.

Kaltion kritiikin kohteiden valinnassa on havaittavissa painotuksia pohjoisen kirjailijoi-
hin. Valintoja voi tarkastella myös ei-helsinkiläisin kriteerein. Onko Kaltion kritiikin koh-
teita valittu sillä perusteella, että kirjailijat ja teosten kustantajat ovat muualta kuin Hel-
singistä? Perusteita tämän suuntaiselle väittämälle näyttäisi löytyvän esimerkiksi edellä 
mainitsemastani Gummeruksen ja Kariston näkyvämmästä osuudesta Kaltiossa arvioitu-
jen teosten kustantajina.

Parnassossa arvioitujen kaunokirjallisten teosten kustantajissa ovat näkyvimmin edus-
tettuina Otava ja Tammi, jotka yhdessä ovat kustantaneet melkein kaksi kolmasosaa arvi-
oiduista teoksista. Muiden kustantajien julkaisemista on arvioitu muutamia teoksia, suo-
menruotsalaisia kustantajia edustavat Schildt ja Söderström kumpikin yhdellä teoksella.

Kritiikin kohteina olevat teokset ovat pääasiassa suurten, eteläsuomalaisten kustantaji-
en julkaisemia. Etukäteen oletin, että Kaltiossa esiteltäisiin pienien kustantajien teoksia 
enemmän. Kaltion kritiikeissä ei myöskään millään tavalla kommentoida suurien kustan-
tajien vahvaa asema kustannuspolitiikassa.
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Kritiikin kohteina ovat molemmissa lehdissä lähes täysin eri teokset. Tämän perusteella 
näyttää siltä, että lehdet ovat suodattaneet kirjallisuutta eri tavalla, omien linjojensa mu-
kaisesti. Lehtien kritiikin kohteiksi valitut teokset eroavat toisistaan, mutta alueellisuuden 
painotukset eivät tule esille Kaltion kritiikeissä niin selvästi kuin etukäteen oletin. Kolme 
teosta on arvioitu molemmissa lehdissä: Christer Kihlmanin Madeleine, Matti Paavilaisen 
Kohtauksia tulevasta elämästä ja Kalevi Lappalaisen Ihmissyöjän ilmeet. Näiden teoksi-
en kritiikkejä Kaltiossa ja Parnassossa vertailen ja käsittelen tarkemmin luvussa 4. 

Kahdessa seuraavassa alaluvussa tarkastelen alueellista identiteettiä ja sen sisältämiä 
ulottuvuuksia ja niiden ilmenemismuotoja tutkimuksen kohteena olevissa kirjallisuuskri-
tiikeissä. Johdannossa esittelin alueellisen identiteetin kaksi ulottuvuutta, alueiden iden-
titeetin ja aluetietoisuuden, joihin palaan alaluvuissa. 

3.3 Ryhmään samastuminen

Alueellista identiteettiä rakennetaan toisaalla ryhmään samastumalla ja me-henkeä vahvis-
tamalla ja toisaalla tekemällä eroa muihin, kuten aikaisemmin on tullut esiin. Tavoitteenani 
on tutkia, löytyykö Kaltion kirjallisuuskritiikeistä näitä samastumisen ja erottautumisen 
ilmentymiä ja painotuksia. Voidaanko kritiikeistä löytää viitteitä pohjoissuomalaisuudes-
ta kuvitteellisenä yhteisönä, jota rakennetaan Kaltion kirjallisuuskritiikeissä? Vertailu-
kohteena ovat Parnasson kirjallisuuskritiikit ja tarkastelen, löytyykö niistä samastumisen 
ja erottautumisen ilmentymiä ja jos löytyy, miten ne vertautuvat Kaltion kritiikkeihin. 

Aloitan lähestymisen tutkimalla kritiikkien suhdetta todellisuuden kuvaukseen, minkä 
katson liittyvän kotipaikan tärkeäksi kokemiseen ja alueellisen identiteetin vahvistami-
seen.

Yrjö Sepänmaa (1973, 165) näkee kirjallisuuskritiikin kannalta olennaisena sen, että 
kaunokirjallisuus on aina fi ktiivistä. Teoksen maailma saattaa olla sidoksissa todelliseen 
maailmaan, mutta kirjailija rakentaa uuden todellisuuden omasta kokemusmaailmastaan 
ja vallitsevasta todellisuudesta. Näin syntyneillä kaunokirjallisilla teksteillä ei välttämättä 
ole mitään todellisuusvastinetta. 

Tutkimuskohteena olevissa Kaltion kritiikeissä kuitenkin pohditaan todellisuudenkuvauk-



51

sen onnistumista ja annetaan arvoa todenmukaiselle kuvaukselle. Kaltion kritiikissä Lauri 
Kokkosen romaanista Kenttäpostia pohditaan todellisuuden kuvauksen merkitystä:

Minusta Kokkosen kirja on hyvä puheenvuoro siinä keskustelussa, jota meillä viime aikoina on 
käyty kirjailijan oikeudesta ja mahdollisuudesta käyttää lähimenneisyyden aineistoa teostensa 
materiaalina. Kokkosen käsitys asiasta näyttää olevan lähellä Veijo meren Tukikohdan näkemys-
tä. Meri panee sotilaansa puhumaan ja toimimaan syksyn 1939 tilanteessa. Meren sotilaat eivät 
voineet – vaikka jotkut lukijat sitä olisivat toivoneet – käyttäytyä talvisodan hengen velvoitta-
malla tavalla, koska eivät talvisodan hengestä mitään tienneet, hehän kaatuivat jo sodan ensim-
mäisenä päivänä. Jotenkin samoin menettelee Kokkonen. Sota-aikaa kuvatessaan hän ei eksy 
pitämään lähtökohtana sodan jälkeen syntyneitä asenteita ja katsomuksia vaan lähtee tarkasti 
kuvaamansa ajankohdan edellytyksistä. (KenttäpostiaK)

Kritiikissä pidetään tärkeänä, että kirjailija kuvatessaan todellisia tilanteita kuvaa ne ta-
pahtuma-ajan tilanteen mukaisesti eikä kirjoitusajankohdasta tulkiten. Kritiikin kohteena 
oleva kirja on kirjeromaani, joka sisältää savolaisemännän ja hänen sotarintamalla olleen 
kansakoulunopettajana toimineen poikansa kirjeenvaihdon vuosilta 1938–1944.  Romaa-
nin lähihistoriallinen aihe saattaa olla pohjoisen näkökulmasta omakohtaisia ajatuksia 
herättävä ja osittain arkakin aihe, onhan Lapin sodan aika jättänyt pohjoisen ihmisiin 
pysyviä muistoja. Arkaa ja läheistä aihetta olisi toivottavaa kuvata pieteetillä ja vääriä 
tulkintoja välttäen.

Vaatimuksia todellisuuden oikein kuvaamiselle esitetään kritiikissä, jossa käsitellään 
Lappia ja Lapin ihmisiä kuvaavaa Else Luokkalan romaania Kuukkeli on onnen lintu:

Luokkala on ihminen, joka tarkoittaa hurmata ihmiset tiedoillaan ja hurmata lukijat Lapin ter-
minologialla. Valitettavasti. Minä kysyisin vain, onko Luokkala mahdollisesti kuullut kesään-
tyneistä kaloista ja tietääkö hän, mitä tauro sitten lopulta tarkoittaa. Ja missä ne poronpääkeitot 
ovat niin pahalle haisevia? Olisi ollut paljon parempaa sijoittaa tapahtumat sellaisen kulttuurin 
piiriin, jota ei tunneta (tosin eihän Luokkala näytäkään tuntevan Lappia) ja josta virheet olisi 
voinut siten poistaa. Tosin olisin toivonut, ettei hän olisi kirjoittanut yleensä mistään mitään. 
(KuukkeliK)

Kritiikki jatkuu samansävyisenä ja kohteena on romaanin epäaito Lapin kuvaus. Kritiikin 
kirjoittaja asettaa kirjailijan Lapin tuntemuksen vahvasti kyseenalaiseksi, missä voidaan 
tulkita olevan kyseessä myös henkilökohtaisia mielipide-eroja. Vaikka tutkimuksessani 
ei ole tarkoitus puuttua kirjoittajiin kritiikkitekstien takana, subjektiivisissa ilmauksis-
sa kirjoittajan taustaa on vaikea ohittaa. Kuukkeli on onnen lintu -romaanin kritiikin on 
kirjoittanut Nils-Aslak Valkeapää, joka itsekin on Lapista kotoisin ja vaikuttaa omaavan 
erilaisen näkemyksen oikeasta Lapin kuvauksesta. 
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Annikki Kariniemen Lars Levi Laestadiuksesta kertovan romaanin Riekon valkea sii-
pi kritiikissä arvostetaan kirjailijan kykyä kuvata historiallisia tapahtumia onnistuneesti, 
”hänen Laestadiuksensa toimii aidossa ympäristössä keskellä historiallista jatkuvuutta, 
on elävä ihminen elävien parissa”(RiekonK). Kriitikko löytää kuitenkin yksityiskohtia, 
joita ei hänen mielestään ole kuvattu oikein, todellisuutta vastaavasti:

On tietysti toinen asia, onko Valkean siiven Laestadius identtinen myös Karesuvannon ja Pajalan 
Laestadiuksen kanssa. Se ei liene perimmäinen tarkoituskaan, mutta sittenkin tekee mieli kysyä: 
kokiko Laestadius hallusinaatioita? Ellei, niin se ei olisi aivan tarpeellista romaanissakaan. Ja 
vielä eräs aivan vaatimaton kysymysmerkki. Vertasiko Jeesus kiusauksia pikkulintuihin, joiden 
pään yli lentämistä ei voida estää, ”mutta te voitte estää, etteivät ne tee pesäänsä teidän hiuksiin-
ne”. Aforismin isä taitaa olla Luther. (RiekonK)

Arkkienkeli Oulussa -romaanin kritiikissä kriitikko ottaa itselleen oikeassa olevan tuoma-
rin aseman ja arvioi kirjailijan kykyä kuvata Oulua:

Vain muutamin kohdin, missä yritetään heijastaa nyky-Oulua, kirjoittamisessa on tehdyn tuntu. 
Karmeaa realismiahan kirja kauttaaltaan on, mutta sitten yhtäkkiä - - -Ollaan Suomen sodan 
aikaisessa Oulussa ja koko ajan Oulussa. Ollaan Sara Wacklinin ajassa, ja Sara Kaipaisen innoit-
taja onkin ollut, nuo kuuluisat Hundrade minnen. Huoli pois, ei ole kysymys mistään jäljitte-
lystä. Sara voisi nauraa äänetöntä nauruaan, jos näkisi. Luulen tietäväni jotain vanhasta Oulusta 
kirjailijain kuvaamana. (ArkkienkeliK)

Kriitikko asettuu oululaisen kirjailijan Sara Wacklinin kanssa samaan rintamaan muodos-
taen ’meidät’ muualta tullutta kirjailijaa arvioimaan. Kriitikko lukee Kaipaisen romaania 
”yli kaikkien rajojen lentävän parodiana, satiirissaan viiltävänä” ja kuitenkin toisaalla 
”karmeaa realismiahan kirja kauttaaltaan on”(ArkkienkeliK). Ilmari Leppihalme (2004, 
49–51) näkee romaanin myytti- ja kollaasitekniikalla kirjoitettuna tarinana, joka kuvaa 
1960-luvun radikalismin saapumista Ouluun kehyksenä kulttuurihistoriallisesti 1800-lu-
vun alun Oulu. Kaltion kritiikissä ei niinkään lueta romaanin vertauskuvallisuutta vaan 
painotetaan enemmän Oulua tapahtumapaikkana ja Oulun kuvauksen todenperäisyyttä.

Vaatimukset todellisuuden kuvauksien oikeellisuudesta voidaan kytkeä myös 1960-luvun 
yleiseen kirjallisen elämän ilmapiiriin, jolloin kirjallisuuden aihepiiri laajeni yhteiskun-
nallisten ongelmien kuvaamiseen. Kirjallisuudessa haluttiin kuvata modernin ihmisen ja 
modernin yhteiskunnan ongelmia tilanteessa, jossa perinteinen agraariyhteiskunta oli hä-
viämässä. Uudet aiheet saattoivat aiheuttaa hämmennystä kriitikoissa ja halua puolustaa 
entistä aihepiiriä. 

Niissä Kaltion kritiikeissä, joissa kiinnitetään huomiota teosten todellisuuden kuvauk-
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sen oikeellisuuteen, huomio kohdistuu Lapin sotaan, Lars Levi Laestadiukseen, Ouluun, 
Lapin murteeseen ja sanontoihin sekä pohjoisen luontoon. Nämä seikat voidaan nähdä 
tärkeinä ja pysyvinä pohjoisen alueellista identiteettiä määrittävinä tekijöinä.

Tutkimuskohteena olevissa kritiikeissä vaatimukset todellisuuden kuvauksien oikeel-
lisuudesta tulevat esille Kaltion kritiikeissä ja liittyvät pohjoisen kuvaamiseen. Tämän 
tulkitsen liittyvän alueellisen identiteetin vahvistamiseen ja pyrkimykseen säilyttää poh-
joisen omaleimaisuus sellaisena kuin se alueen sisältä koetaan.

Alueellisen identiteetin toisella ulottuvuudella, aluetietoisuudella, tarkoitetaan ihmi-
sen tuntemusta kuulumisesta jollekin tietylle alueelle kaikkien muiden alueiden sijasta. 
Aluetietoisuudessa heijastuvat alueen menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä alueen 
erityispiirteet sellaisina kuin alueen asukkaat ne kokevat. Se perustuu siis ihmisten tie-
toisuuteen oman alueen ominaisuuksista, jotka erottavat sen muista alueista. Alueellisen 
identiteetin sosiaalinen ulottuvuus syntyy tästä aluetietoisuudesta, jolla ryhmän tai alueen 
ihmisten yhteenkuuluvuuden tunne rakentuu. Samastuminen on alueellisen identiteetin 
keskeinen osa-alue. (Paasi 1998, 174–175; Paasi 1984, 51.) 

Alueelliseen identiteettiin sisältyy myös objektiivinen ja subjektiivinen ulottuvuus. Ob-
jektiivisesti katsoen alueita voidaan jakaa eri tieteenalojen näkemyksen mukaan, esim. 
maantieteellisiin alueisiin. Subjektiivinen ulottuvuus sisältää ihmisten subjektiivisen ko-
kemuksen, samastumisen tiettyyn alueeseen ja siellä asuviin ihmisiin. Kollektiivinen eli 
yhteisöllinen identiteetti määrittelee ihmisen persoonallista identiteettiä sen mukaan min-
kä merkityksen ihminen on yhteisölle antanut. (Paasi 1998, 174–175.) 

Lähestyn tutkimuskohteena olevia kirjallisuuskritiikkejä painottaen tässä luvussa alue-
tietoisuuden sosiaalista ulottuvuutta ja samastumista, jotka ovat alueellisen identiteetin 
keskeisiä näkökulmia. Alueellinen identiteetti ei ole kiinteästi olemassa oleva rakenne 
eikä se synny itsestään, vaan on mitä suurimmassa määrin ihmisten sosiaalisen toiminnan 
pohjalta syntyvää ja rakentuvaa. 

Aluetietoisuuden sosiaalista ulottuvuutta ja yhteisöllisyyttä voidaan lähteä tarkastele-
maan muutamien käsitteiden avulla. Kulttuurimaantieteen tutkija Anssi Paasi otti käyt-
töön 1980-luvun puolivälissä käsitteen ’nimetön auktoriteetti’ tutkiessaan aluetietoisuu-
den sosiaalista sisältöä.
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Nimetön auktoriteetti on vastine perinteisille näkyville auktoriteeteille kuten esim. kir-
kolle. Käsitteessä on erotettavissa yhteisön jäsenten kiintymys toisiinsa yksilöinä ja alu-
eellisen identiteetin kannalta merkittävämpi yhteisön jäsenten kiintymys yhteisöä ja sen 
aluetta kohtaan. Kiintymys pohjaa oman alueen ja sen asukkaiden kokemaan erityisyyden 
tunteeseen. (Paasi 1984, 53.)

Nimettömän auktoriteetin rooli korostuu määriteltäessä niitä kriteereitä, jotka erottavat 
meidät muista sekä miten ja minne kuulumme. Esimerkkinä nimettömästä auktoriteetista 
voidaan mainita aluelehdistö. Aluelehdistössä voidaan välittää alueen asukkaille käsityk-
siä siitä, millaisia me olemme ja siten luoda alueellista yhteenkuuluvuutta. (Paasi 1984, 
54–55.)

Maantieteilijä Jouni Häkli (1994, 64–65) puhuu samansuuntaisesti käsitteellä ’symboli-
nen yhteisö’. Häklin mukaan yhteiskunnallisessa toiminnassa muodostuneet alueet ovat 
symbolisia yhteisöjä, jotka muodostuvat ihmisten yhteisen tietoisuuden tasolla. Yhteis-
kunnallisen toiminnan muodostamat alueet ovat erilaisia suhteessa luonnon muodosta-
miin alueisiin, koska yhteisöön kuuluvat ihmiset voivat olla tietoisia alueesta ja myös 
osallistua itse aktiivisesti sen toimintaan sekä jäsentää omaa suhdettaan alueeseen ja mui-
hin ihmisiin.

Kollektiivisen identiteetin käsitettä tutkinut Philip Schlesinger (1997, 68) korostaa, että 
identiteetti on aina kollektiivisen tahdon tuottama, ja sen peruspiirteisiin kuuluvat iden-
titeetin määrittämät ”me” ja ”ne”. Identiteetti yhdistää ”meidät” omaksi ryhmäkseen ja 
samalla erottaa ”meidät” muista. Kollektiivinen identiteetti samalla sekä yhdistää että 
erottaa. Identiteettiä ei ole olemassa ilman tahtoa ja toimintaa. Käsitteellä ymmärretään 
sellaisen tietoisuuden rakentamista, joka syntyy omasta olemuksestaan tietoisessa yhtei-
sössä. Tällaisen tietoisuuden rakentuminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa ja se on jatkuva 
prosessi. 

Aikaisemmin esittelin ruotsalaisen aatehistorioitsijan ja kansallisuusaatteen tutkijan Be-
nedict Andersonin käsitteen ’kuviteltu yhteisö’ (imagined community), johon liittyy vah-
vasti joukkotiedotuksen merkitys. Alueen merkityksellisyyttä voidaan lisätä tuomalla se 
yleiseen tietoisuuteen joukkotiedotuksen kautta. Joukkotiedotusvälineet toimivat välinei-
nä, joiden kautta ja joiden avulla voidaan esittää ja määritellä tietty kuviteltu yhteisö. 
Näin tuotetun kuvitellun yhteisön kautta toisilleen tuntemattomat ihmiset voivat kokea 
menneisyytensä, nykyisyytensä ja tulevaisuutensa yhteiseksi. (Anderson 2007, 39; Paasi 
1998, 176.)
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Suurin osa kuvitellun yhteisön ihmisistä ei koskaan tapaa toisiaan, mutta silti jokaisen 
mielessä elää kuvitelma tästä yhteisöstä ja sen jäsenten olemassaolosta. Maakuntaa voi-
daan pitää kuviteltuna yhteisönä, joka on olemassa vaikka se ei olekaan koolla, mutta ei 
ole itsestään selvää, että kaikki maakunnan asukkaat identifi oivat itsensä maakuntaan. 
(Hujanen 2000, 47–48.) 

Käsitteet nimetön auktoriteetti, symbolinen yhteisö, kollektiivinen identiteetti ja kuviteltu 
yhteisö liittyvät alueellisen identiteetin sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ne kaikki kuvastavat 
yhteiskunnallisen toiminnan kautta syntynyttä yhteenkuuluvuutta, ja yhteisön jäsenten 
kiintymystä omaan alueeseensa ja sen erityispiirteiden tunnistamista. Tässä tutkimukses-
sa käytän käsitettä kuviteltu yhteisö, johon liittyy lehdistön merkityksen korostaminen 
alueen merkityksellisyyden rakentamisessa.

Kaltiossa rakennettu kuviteltu yhteisö edistää Pohjois-Suomen asiaa ja vahvistaa pohjois-
suomalaisuutta, ja samalla tämän kuvitellun yhteisön kautta lisääntyy yhteenkuuluvuuden 
tunne ja tahto vahvistaa omaa identiteettiä. Kaltion kirjallisuuskritiikkien kautta raken-
tuva kuvitteellinen yhteisö sisältää sekä yhteenkuuluvuuden että erottautumisen tuntoja. 
Vastakkain eivät ole olleet pelkästään asiat vaan myös ihmiset. Paasilinnan (1967, 230) 
artikkelissa ”Vapaus yksille, kaikille” Parnassossa on luettavissa hänen näkemyksiään ja 
pohdintaa Kaltion päätoimittajuuden ajoilta:

Vastakkainen asennoituminen on ennen muuta pahasta. Se raunioittaa sen vähäisenkin voiman, 
mikä on olemassa, nimittäin ryhmän yhtenäisyyden. Mikäli päätoimittaja rakentaa enemmäl-
ti kontakteja ulkopuolelle ja todella pyrkii mielipiteiden hajontaan tasapaino järkkyy ja perus-
ryhmä nousee vastarintaan. Vastalauseet objektoidaan kyllä aina muita asioita koskeviksi kuin 
mistä on kysymys. Uusia tulokkaita ei pidetä tasavertaisina, uusia mielipiteitä vielä vähemmän. 
Vaikka joitakin lukijoiden hyväksymisiä kuultaisiinkin, tulokkaiden aktiivisuus ja varsinkin laa-
dullinen etevämmyys koetaan kuohuttavaksi. Pelätään, ja pelkoon on syytäkin: se osoittaa, ettei 
sittenkään uskota oman aatteen kestävyyteen. Tilanne muodostuu epäviihtyisäksi ja perusryhmä 
ryhtyy hellimään unelmaa menneistä ajoista, jolloin kaikilla oli hyvä olla. Perusryhmä haluaa 
omistaa lehden. 

Keskustelu aiheen ympärillä jatkuu myös runoilija Kalevi Seilosen kirjoittamassa Par-
nasson kritiikissä, jossa on kohteena Paasilinnan pakinakokoelma Kylmät hypyt. Tekstis-
sä viitataan Paasilinnan Oulun aikoihin:

Se mitä kirjoitat hevosesta, voi jäädä täällä Helsingissä huomaamattomiin (täällä eivät kaikki 
tiedä miten hevonen potkaisi silloin kerran), mutta arvaan että pohjoisessa otetaan paremmin 
varteen neuvosi hevosen valjastamisesta. (KylmätP)
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Hevosen potkaisemisella tulkitsen viitattavan Paasilinnan Oulussa saamaan vastaanot-
toon ja erityisesti potkuihin Kaltion päätoimittajuudesta. Toisaalta puhe hevosen valjasta-
misesta voidaan tulkita viittaukseksi maalaisuudesta.

Samastuminen voi tapahtua myös kirjallisuuden tyylilajin ympärille muodostuneeseen 
ryhmään. Moderni lyriikka oli noussut esiin 1950-luvulla, mutta 1960-luvulla käytiin vie-
lä keskustelua lyriikan valtalajeista:

Schreck ei pidä runontekoa raportoimisena päivän polttavista ja polttamista puheenaiheista, eikä 
runoutta kaikkien ajan kauhistusten areenana, tai vitsailun, irstailun ja kaikenkarvaisten kaato-
paikkanäkyjen oikeana näyttämönä. Schreckin runomaailma on esteetikon maailma. Liike on 
herkkää ja kiireetöntä, kuviot kauniita ja tuoreita. (LeijanP)

Parnasson kritiikissä pohditaan Jyri Schreckin jäämistä vähälle huomiolle lyriikan ar-
vostuksessa eikä häntä ole kritiikin mukaan nostettu lyriikan kärkinimien joukkoon. Sen 
arvellaan johtuvan Schreckin lyriikan maailmasta, joka ei ole ajan hengen mukaisesti yh-
teiskunnallinen vaan esteettinen. Parnasson kritiikissä kuitenkin arvostetaan Schreckin 
lyriikkaa.

Myös Kaltiosta löytyy kritiikki, jossa viitataan modernin ja perinteisen lyriikan vastak-
kainasetteluun:

Runojen ei pitäisi vanhentua vuodessa eikä kahdessakaan, vaikka modernistit ovat ehkä eri 
mieltä - - Hämäläisen ilmaisutapa ei varmaan ole lennokkaimpien protestintekijöitten mielestä 
ajanmukainen. Henkilökohtaisesti pidän ansiona esim. Kuolinpäivän intensiivistä rytmiä. Ihan 
odottaisi jonkun  ’Brecht-säveltäjistä’ tarttuvan siihen. (PoltetutK)

Helvi Hämäläisen runokokoelman kritiikissä kuvataan runojen voimakkaita tuntoja ja 
angstia, joiden vastapainoksi kriitikko löytää kepeitä detaljeja. Viittauksella 60-luvun yh-
teiskunnalliseen laululiikkeeseen kriitikko osoittaa myös Hämäläisen runouden tarvitta-
essa taipuvan samassa hengessä laulujen teksteiksi.

Parnasson kritiikin kohteina on useampia lyriikan kokoomateoksia, jotka on suunnattu 
kouluille opetuskäyttöön. Kritiikeissä puututaan kokoelmiin valittuihin teksteihin. Elä-
vää runoutta -valikoimassa ei kritiikin mukaan ole riittävästi huomioitu asemansa vakiin-
nuttaneita, keskeisiä suomalaisia lyyrikoita: 

Eivätkö antologiasta puuttuvat runoilijat kuten esim. Kramsu, Onerva, Lehtonen, Koskenniemi, 
Kojo, Vaara, Hämäläinen, Harmaja, Selja, Vammelvuo, Mannerkorpi, Kunnas, Holappa, Vartio, 
Saastamoinen, Nieminen, Pylkkönen, Ronimus, nuorempia puuttuvia mainitsematta, ole kirjoit-
taneet yhtään elävää runoa? (ElävääP)
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Runon polkuja -antologian ansiona kritiikissä pidetään keskittymistä runoon eikä runoili-
jaan. Runot on ryhmitelty aiheenmukaisesti, mutta se ”suosii liiaksi yleislyyristä, särmä-
töntä runoa ja on hengeltään melko sovinnainen ja arka”(RunonP).

Kritiikissä molempia antologioita pidetään siirtymävaiheen antologioina:

Ne edustavat kumpikin kirjallisuudenhistorian kuvituksesta vapautumisen pyrkimyksiä, mutta 
ovat samalla kompromisseja. Runon polkuja pitää kiinni keskuslyyrisistä, romanttisista ja kan-
sallisista arvoista, Elävää runoa on jakomielinen: autoritaarinen yleisilme, nahan alla kutinaa. 
(ElävääP; RunonP)

Maailmankirjallisuuden mestarilyriikkaa -antologian kritiikissä pohditaan runouden suo-
sion kasvua, mitä pidetään seurauksena lyriikan tapahtumista viimeisinä vuosina. Antolo-
giaa pidetään sisällöltään vanhentuneena eikä siinä ole huomioitu uudempaa käännösly-
riikkaa. Kouluopetukseen suunnatuissa antologioissa pitäisi kritiikin mukaan huomioida 
koululaisten omat kiinnostuksen kohteet, jos heitä halutaan innostaa kirjallisuudenhar-
rastajiksi:

Olettakaamme nyt kaikesta edellä puhutusta huolimatta, että meidän on pakko kirjallisuuden-
opetuksen yhteydessä luettaa oppilailla kaikkien aikakausien runoutta ja lähteä antiikista. Silloin 
Niinistön valikoima on hyvä runko. Jollei tehdä erillistä ”kakkososaa” nykylyriikalle, olisin tai-
puvainen ehdottamaan lisäyksiä loppupuolelle, alkupuolen kustannuksella, kirjan myöhempiin 
painoksiin. (MaailmankirjallisuudenP)

Kritiikissä esitetään vaihtoehtoinen lista runoilijoista, joita antologian tulisi sisältää. Krii-
tikolla on oma näkemys, jonka mukaan hän on enemmän oikeassa ja hänen mielestään 
antologiasta voidaan tehdä parempi hänen näkemyksensä mukaan. 

Runoantologiat ovat kritiikkien mukaan sovinnaisia eivätkä esittele uutta lyriikkaa siinä 
laajuudessa kuin pitäisi, pyrkimyksistä huolimatta ne jäävät puolitiehen. Kritiikkien mie-
lestä juuri tällaisten koululaisille suunnattujen antologioiden pitäisi esitellä uutta lyriik-
kaa, jotta lyriikalle saataisiin uusia ja innostuneita lukijoita. Näin kritisoidessaan kritiikit 
ovat uutta lyriikkaa korostavia ja Parnasson linjan mukaisia, kun taas Kaltion kritiikeissä 
kiinnitetään vähemmän huomiota lyriikan valtavirtauksiin.

Aluetietoisuuden vahvistamiseen samastumalla liittyy kotipaikan käsite. Kotipaikkaa 
voidaan tarkastella sekä fyysisenä että sosiaalisena käsitteenä. Tässä tutkimuksessa tar-
kastelen kotipaikkaa enemmän alueelliseen identiteettiin kuuluvana sosiaalisena ulottu-
vuutena.
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Yrjö Sepänmaa (1984, 372–373) on pohtinut artikkelissaan kirjailijan kotipaikkaa. Ku-
ten kenellä tahansa, kirjailijalla on syntymäpaikka, lapsuuden ja koulunkäynnin ympä-
ristöt sekä työelämän ympäristöt, mutta hän valitsee sen, mihin sosiaalisesti kiinnittyy.  
Kirjailija vaikuttaa sitä yleisemmällä tasolla, mitä kauemmas hän menee alkuperäisestä 
alueestaan, ja sama pätee myös kirjallisuuteen: alueellinen omaleimaisuus voi olla kirjal-
lisuudelle este tullakseen huomioiduksi laajemmalla kentällä.

Parnasson kritiikki Eino Säisän romaanista Viimeinen kesä käsittelee kotipaikan pysy-
vyyttä:

Ovatko Säisän ihmiset, paitsi Erkko joka on seudulla vain lähteäkseen, liiaksi kiinni maisemas-
saan? ”Maantie, pajukkoalue sen laidassa, niityt, loputtomat mäet, mäet ja kukkulat. Ihmiset 
niiden kyljissä, puut kuin jäykkää tukkaa. Laaja maisema oli jossain muualla, ei täällä; tässä 
seudussa ilmakin pysyi paikallaan, ja minkä se liikkui se olisi sitä samaa ilmaa joka tuli josta-
kin toisesta notkosta.” Tyypillistä suomalaista ilmaa; pelkkää kirjailijan taitoa on se, että Säisä 
pystyy saumattomasti upottamaan tällaisen tukehtumista henkivän jakson keskelle Erkon äidin 
aamuaskareiden kuvausta – äidin joka oli tähän maisemaan niin kiintynyt. (ViimeinenP)

Maaseudun kyläyhteisössä kasvanut Erkko tekee muuttoa kaupunkiin. Hän on kasvanut 
kiinni maaseudun maisemaan, juurtunut, mutta pystyy irrottautumaan. Kritiikki vertautuu 
60-luvun maaltamuuttoon ja ihmisen mielen muutoksiin. Erkko on valmis sopeutumaan 
ja kotiutumaan uuteen ympäristöön, sillä hän ei ole kiinni fyysisessä kotipaikassaan. Er-
kon voidaan tulkita myös edustavan modernia ihmistä, jolla voi olla useita identiteettejä 
samanaikaisesti, tässä tapauksessa sekä maaseudulla että kaupungissa asuvan identiteet-
ti.

Kokemus kotipaikasta, paikkaidentiteetti on yksilöllinen kokemus siitä, mikä suhde hen-
kilöllä on ympäristöönsä ja kuinka vahvasti hän tuntee siihen kuuluvansa (Tapaninen 
1999, 12–13).  Kirjailijan kotipaikan kannalta on olennaista se, mihin hän tuntee kuulu-
vansa – mutta kirjailijan ei pitäisi käsittää tehtäväänsä liian suppeasti vain oman alueensa 
edustajana (Sepänmaa 1984, 374–375).

Lukiessani Ole Sarvigin Limboa en ajatellut, minkämaalainen sen tekijä on, mutta minusta tun-
tui, kuin olisin ollut englantilaisen tai ranskalaisen kirjailijan maailmassa, joskus kylläkin myös 
Sandemose muistui mieleen. Ainoastaan silloin kun kirja itse muistutti minulle, että ollaan Tans-
kassa, tulin ajatelleeksi, että myös kirjailija on tanskalainen. Ehkä tämä ”erehtyminen” johtui 
siitä, että Sarvig on ns. ”eurooppalainen tanskalainen”. (LimboK)

Kaltion kritiikissä pohdinta kirjailijan kotimaasta johtaa siihen päätelmään, että kansalli-
suudella ei sitten kuitenkaan ole suurta merkitystä kirjailijan tuotannolle. Kriitikko katsoo 
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kuitenkin tärkeäksi pohtia kansallisuuden merkitystä.

Aikaisemmin oli jo esillä, kuinka tekstin alkuun sijoittuva asia saa suuren painoarvon 
journalistisessa tekstissä. Em. Limbon kritiikki alkoi kirjailijan kansallisuuden pohdinnal-
la, kuten myös Kalevi Lappalaisen Ihmissyöjän  ilmeet -runokokoelman arviointi alkaa 
puheella syntymäpaikasta:

Kalevi Lappalainen, syntynyt Oulussa 1940, jne. aina suureen länteen asti…Kyllä Lappalaisen 
syntymäpaikaksi voi reilusti ilmoittaa Oulun, ainakin oululaisten. En sitten tiedä, miten Lappa-
lainen itse suhtautuu syntymäpaikkaansa. (IhmissyöjänK)

Kirjailijaa pidetään lahjakkaana, mutta ei sen vuoksi että hän olisi ottanut vaikutteita 
amerikkalaisesta nykyrunoudesta. Kirjailija on asunut Yhdysvalloissa muutaman vuoden 
teoksen kirjoittamisen aikoihin. Tekstiin sisältyy ajatus kotiseuturakkaudesta: lahjakas 
runoilija, jonka voi hyvällä syyllä tunnustaa oululaiseksi runoilijaksi. Kritiikissä myös 
pohditaan kirjailijan omaa suhdetta syntymäpaikkaansa; onko se enää se paikka, johon 
Lappalainen tuntee kuuluvansa.

Kalle Päätalon romaanin Nälkämäki kritiikissä Kaltiossa todetaan Päätalon irtautuneen 
romaanissa Koillismaan miljööstä, sillä romaanin tapahtumat sijoittuvat sota-ajan van-
kileirille Karjalan kannakselle. Päähenkilö Matti Lieko on Koillismaalta kotoisin oleva 
jätkä, joka on rehellinen ja hyvään uskova ja joutuu kokemaan karvaita pettymyksiä. 
Hän kuitenkin osoittaa koillismaalaista sisukkuutta ja kasvaa ohi pettymyksistään. Kuten 
aikaisemmin olen todennut, aluetietoisuus, ihmisten alueellinen identiteetti on liikkuvam-
pi kuin alueellinen identiteetti. Tässä kritiikissä nähdään koillismaalaisuus alueellisena 
identiteettinä, joka sisältää vahvoja myönteisiä ominaisuuksia eikä se häviä ihmisestä, ja 
vaikka hän on maantieteellisesti muualla, se seuraa mukana. Romaanin päähenkilö selvi-
ää elämästään koillismaalaisella identiteetillään vieraassa miljöössä.

Jaana Hujasen (1998, 102–103) mukaan alueisiin nojaavien lehtien näkökulmasta on 
merkittävää, miten ihmiset samaistuvat asuinpaikkaansa ja asuinalueeseensa. Tiettyyn 
paikkaan kuuluminen on aina henkilökohtainen kokemus, mutta yhteiset kokemukset ja 
näkemykset paikan luonteesta ja erityispiirteistä vaikuttavat alueellisen identiteetin muo-
dostumiseen. Tietyllä alueella asuvien ihmisten yhteisen historian ohella alueellisen iden-
titeetin rakentumiseen vaikuttavat myös median luomat mielikuvat. Tiloihin, paikkoihin 
ja maisemiin liittyvät kokemukset ja samastuminen ovat yhteisten ja yksilöllisten koke-
musten ohella alueellisen identiteetin rakennusaineksia.   
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Kaikissa edellä esitellyissä Kaltion kritiikeissä nähdään tärkeänä sijoittaa kritiikin kohtee-
na olevat teokset tai kirjailijat fyysiseen paikkaan, kotipaikkaan. Maininnat kotipaikoista 
ovat pohjoisessa sijaitsevia paikkoja, joita halutaan painottaa. Yhdessä Kaltion kritiikis-
sä puhutaan ei-fyysisestä kotipaikasta eli kritiikissä Helvi Hämäläisen runokokoelmas-
ta Poltetut enkelit: ”Helvi Hämäläisen runoille ei kollektiivisessa nykyrunoudessamme 
myönnettäne kotipaikkaoikeutta”(PoltetutK). Kritiikin mukaan Hämäläisen runot eivät 
edusta 60-luvun lyriikan valtavirtausta, jossa runoilla ei näin muodoin ole henkistä koti-
paikkaa. Parnasson kritiikeissä ei ole vastaavia mainintoja kirjailijoiden kotipaikoista ja 
kirjallisuus on vailla fyysistä kotipaikkaa.

Todellisuuden kuvauksen painottaminen ja vaatimukset kuvausten oikeellisuudesta voi-
daan nähdä pyrkimyksinä vahvistaa alueen identiteettiä ja toisaalta haluna säilyttää asi-
oita sellaisina kuin ne ovat. Näiden vaatimusten yhteydessä voidaan myös ottaa itselle 
kaikkitietävän rooli ja sitä kautta pyrkiä rakentamaan ja vahvistamaan alueellista identi-
teettiä. 

Tutkimuksen kohteena olevissa Kaltion kaunokirjallisuuskritiikeissä on havaittavissa 
aluetietoisuuden vahvistamiseen liittyviä samastumisen piirteitä, joiden tulkitsen pyr-
kivän vahvistamaan ”meitä”.  Kaltion kuviteltuna yhteisönä näen pohjoisuuden, johon 
liittyy konkreettisia alueeseen ja kotipaikkaan liittyviä painotuksia sekä säilyttämisen ha-
lua. Parnasson kirjallisuuskritiikeissä on myös samastumisen ja ”meidän” piirteitä, mutta 
Parnasson kuviteltuna yhteisönä voidaan pitää kirjallisia piirejä, jotka pyrkivät vahvista-
maan kirjallista identiteettiään.

3.4 Me ja muut 

Maailman jakaminen toisiaan täydentäviin vastapareihin on tyypillistä länsimaiselle ta-
valle hahmottaa maailmaa (Löytty 2005, 11). Keskusta ja marginalia edellyttävät toisiaan 
eikä kumpaakaan ole olemassa ilman toista. Marginaalisuus rakentuu suhteessa keskus-
taan, joka nimeää ja määrittelee marginaalisen ja asettaa sen itsensä reunoille tai ulkopuo-
lelle. Yksinkertaisimmin ja konkreettisimmin ajateltuna keskusta on paikka tai laajempi 
maantieteellinen alue, johon hallinnolliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset toimin-
not on keskitetty. (Savolainen 1995, 12.) 
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Tässä tutkimuksessa Helsinki ja siellä ilmestyvä Parnasso edustavat keskustaa, Poh-
jois-Suomi ja Oulussa ilmestyvä Kaltio marginaalia. Tutkimuskohteena olevista lehdistä 
Parnasso kuuluu keskustaan kahdesta näkökulmasta: lehti ilmestyy etelässä ja edustaa 
kirjallisen elämän kanonisoitua keskustaa. Kaltio taas ilmestyy pohjoisessa ja asettuu sitä 
kautta maantieteellisesti marginaaliin. Edellisessä luvussa käsitellyn samastumisen ohella 
alueellista identiteettiä rakennetaan tekemällä eroa muihin. Tarkastelen, löytyykö Kaltion 
kritiikeistä ilmentymiä tästä ja teen vertailuja  Parnasson kritiikkeihin.  

Toiseuden käsitteeseen liittyy samoja lähtökohtia kuin keskusta-marginalia -vastapariin: 
eron tekeminen meidän ja muiden välille on samalla rajan vetämistä meidän ja muiden 
välille, samuuden kieltämistä. Kun asioita katsotaan keskustasta,  ”meistä” käsin, siihen 
sisältyy ”meistä” olettamuksia, jotka määrittelevät marginaalin ominaisuuksia vastakkai-
siksi. Ensimmäinen ja toiseus, keskusta ja marginalia muodostavat toisistaan riippuvai-
sen parin, jolloin ne itsensä määrittelyn kautta määrittelevät myös toista. Käytännössä 
kyse on oman identiteetin rajaamisesta ja vahvistamisesta tekemällä eroa muihin. (Löytty 
2005, 9.) 

 Marginaali määritellään keskustasta käsin, mutta myös toisinpäin, marginaali määrittelee 
itseään vahvistamalla omaa identiteettiään ja rajaamalla keskustan ulkopuolelle. Pohjoi-
sen naiskirjailijoita tutkinut Riitta Kontio (1999, 160) toteaa, että pohjoisen kirjailijat kas-
vavat marginaalissa pohjoiseen tietoon ja traditioon ja koulutuksen kautta länsimaiseen 
tietoon ja traditioon, joten he ovat siis samanaikaisesti keskustan ja marginaalin sisä- ja 
ulkopuolella.

Mediatutkija Ulla-Maija Kivikuru (1998, 333) on tutkinut identiteetteihin sisältyviä 
erottamisen teemoja medioissa. Identiteeteistä on tullut tavallinen perusta me–ne -vas-
takkainasettelun tekemiseen yhteiskunnan eri aloilla ja eri tasoilla. Me–ne -ajattelulla 
voidaan käyttää valtaa ja ajaa ryhmiä marginaaliin. Toisaalta nykyinen, sirpaloituneiden 
identiteettien aika antaa myös paremmin mahdollisuuksia nousta marginaalista keskus-
taan. Yhteenvetona Kivikuru toteaa, että median toiminta on kaksijakoista: toisaalla se 
luo yhteistä historiaa ja rikkoo ajan ja paikan määreitä, ja toisaalla media toimii portin-
vartijana päättämällä siitä, kuka pääsee mihinkin yhteisöön mukaan. 

Suomalaisessa kaunokirjallisuudessa on ollut vahva sija kansankuvauksilla, joiden voi-
daan katsoa edustavan kirjallisuudessa agraariyhteiskunnan perinteitä. Kirjallisuudessa 
maaseutu- ja kaupunkikuvaukset on aika ajoin nähty hyvinkin vastakkaisina asetelmina. 
Regionalistista kirjallisuutta tutkineen Hannes Sihvon (1993, 157) mukaan maakuntien 
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kirjallisuus ja kotiseutuaiheet eivät olleet kirjallisuudessa muodissa 1960- ja 1970-luvuil-
la helsinkiläisten kirjallisuuskriitikoiden keskuudessa. Osittain suhtautumisella on syyn-
säkin, sillä kotiseutua ja maaseutua käsitelleen kirjallisuuden laatu ei aina ollut kovin 
korkealla, ja usein asetelmat olivat musta-valkoisia maaseudun ja kaupungin välillä.

Matti Rossin runokokoelman Leikkejä kahdelle kritiikin tunneperäinen esitystyyli poik-
keaa Parnasson kritiikeille tyypillisestä analyyttisestä tyylistä:

Yhden matinean esikahveilla joilla tarjottiin emännän itse valmistamia erinomaisia karjalanpii-
rakoita, luki isäntä lehtileikkeleestä sen-ja-sen arvioinnin Petrarcan sonettien suomenkielises-
tä laitoksesta; kirjoittaja huomautti siinä jotain että Petrarca tuntuu pikkupojalta esim. Rossin 
rinnalla rakkauslyriikan kirjoittamisessa; pöytäkunta purskahti konservatiiviseen nauruun ja 
huudahteli: Vertaa Petrarcaa ja Rossia! Puhuu Petrarcasta ja Rossista samana päivänä!; minun 
teki mieli ammottaa höysteetön välirepliikki jossa olisin ilmoittanut että sehän on Petrarcalle 
tai mille hiton patriarcalle helkkarinmoinen kunnia. – Mikset ammottanut sitten? – Sitä ei kerta 
kaikkiaan niin kuin jaksanut eikä siitä olisi ollut mitään hyötyä, ja tekosyyttä puoli piirakkaa 
tukki paraikaa puhe-elimen. (LeikkejäP)

Kriitikon esittämässä, sinänsä kritiikistä irrallisessa anekdootissa voidaan tulkita ironiaa 
kirjallisuudenharrastajia kohtaan, jotka eivät osaa riittävästi arvostaa Matti Rossin runo-
utta. Tekstissä voidaan myös tulkita kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelua: puhu-
taan emännästä ja isännästä ja karjalanpiirakoista, kirjallisuusmatinean maalaisista, jotka 
eivät tunnista Rossin lyriikan ansioita kuten kaupunkilaiskriitikko. Kriitikko asettautuu 
Parnassossa kirjallisuuden keskustaan ja asettaa maaseudun kirjallisuuden marginaaliin.
 
Myös Matti Mäkelä (1986, 119–120) pitää suuren muuton, 1960–1970 -lukujen rakenne-
muutoksen aikana ilmestyneiden maaseutukuvausten kirjallista laatua keskinkertaisena. 
Teokset ovat rakenteeltaan ja käsittelyltään samantyyppisiä ja melko konservatiivisia. 
Tässä mielessä Mäkelä pitää ymmärrettävänä, että kriitikot ovat suhtautuneet maaseutu-
kuvauksiin nihkeästi. 

Teosten vastaanotto olisi ollut Mäkelän (1986, 120) mukaan oikeudenmukaisempaa, jos 
niitä ei olisi sijoitettu ammattikriitikoiden toimesta koko suomalaiseen kirjallisuuden 
kenttään. Maaseutukuvausten ihanteellinen vastaanottoyhteisö olisi ollut Mäkelän mie-
lestä maakunnallinen, ei-ammattilaiset kriitikot. 

Tämä ajattelutapa voidaan tässä tutkimuksessa yhdistää Kaltioon, joka olisi ollut sopiva 
vastaanottoyhteisö maaseutukirjallisuudelle Mäkelän kriteerien mukaan. Toisaalta näen 
Mäkelän esittämän mallin kyseenalaisena portinvartijamallina. Kuka jakaisi arvioitavat 
teokset ja millä perusteilla? Aloittaessani tätä tutkimusta arvelin, että Kaltiossa saattaisi 
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olla arvioituna maaseutukirjallisuutta, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Mäkelä (1986, 27) 
määrittelee teoksessaan Suuri muutto maaseutukuvaukset romaaneiksi, joissa maaseutu 
on muuttunut miljööstä aiheeksi. Hän listaa 1960- ja 70-luvuilla ilmestyneitä maaseutu-
kuvauksia, ja  tähän listaukseen verrattuna Kaltiossa on arvioitu yksi maaseutukuvauk-
seksi katsottava romaani, Lilli Vuorelan Itärajan ihmisiä.
  
Parnassossa sen sijaan on arvioitu  Eino Säisän Viimeinen kesä -romaani, jota toisin kuin 
Mäkelä (1986, 27)  pidän maaseutukuvauksena: 

Ei niin, että näissä ihmisissä olisi retorista suuruutta, jotain jännittävää tai värikästä, päinvastoin: 
Säisän arvostelijoista he eivät ole oikein tuntuneet tutustumisen arvoisilta - - Niinpä tässä ro-
maanissa on paljon sitä mikä on hyvää ”tavallisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä”, eikä sitä 
yleensä näe niin helposti kuin kaikenlaista pientä ja ikävää. (ViimeinenP)

 

Kritiikissä maaseutu ja kaupunki asettuvat päinvastaisiin asetelmiin kuin ennakkoase-
telman perusteella voisi olettaa. Säisä on kirjoissaan kuvannut maaseutua ja maaseudun 
tavallisten, pienten ihmisten elämää. Tässä kritiikissä helsinkiläinen kriitikko arvostaa 
onnistunutta kansankuvausta ja näkee ihmisissä merkittävyyttä sekä kiinnittää huomiota 
myötätuntoiseen henkilökuvaukseen, jonka arvoa ei ole aina tunnustettu.

Modernin kaupunkilaisen ja perinteisen agraarisen elämänmuodon vastakkainasettelu 
nousee esille Parnassossa Heimo Pihlajamaan esikoisromaanin Yksin tein kritiikissä:

Yksin tein on rehellinen dokumentti kaupunkiin miltei itsensä kadottaneen ihmisen olemisesta… 
Jos kirjan oleminen alkaa joskus tuntua uupuneelta, on syytä huomata, että se ei johdu Pihlaja-
maasta, vaan juuri tästä kaupunkilaisuudesta jonka kokee voimakkaammin tai lievemmin; omas-
ta uupumuksestamme - - Onko urbanisoitumiselle tyypillistä myös se, että tällaiset tunnelmat 
näyttäytyvät yhä harvemmin ja ovat sävyiltään kuin esimerkiksi toisaalla kirjassa Pihlajamaan 
hivenen äreää kaipuuta entiseen kotimaahan, jonka voi lukea miltei vain proosan ”alta” ja elä-
vistä nuoruudenmuistoista. (YksinP)

Kritiikissä pohditaan urbanisoitumista ja elämän muuttumista esineellistyneeksi. 
Romaanin lukeminen on herättänyt kriitikossa uupumuksen kaupunkilaisuuteen, tuntee-
seen joka yhdistää kaupunkilaisia. Kritiikissä esitellään kohteena olevassa teoksessa ku-
vattuja maaseutumaista miljöötä ja luonnon kuvauksia, jotka luovat levollisuuden tuntua 
ja joissa luonto näyttäytyy romanttisen ihanteellisena. Määrittelemällä kaupungin elämä 
kiireiseksi ja levottomaksi, luodaan samalla maaseudusta tavoiteltava rauhan tyyssija ja 
kaipauksen kohde.
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Armas Pietarisen Suljetuin ovin -romaanin kritiikissä Kaltiossa nostetaan esille romaanin 
päähenkilön, poikakodin kasvatin Saulin kehitystarina villistä pojankoltiaisesta vastuun-
tuntoiseksi mieheksi:

Saulissa tapahtuva sisäinen taistelu on suorastaan rinnastettavissa hänen kokemaansa paikan-
vaihdokseen: rauhallinen ja suurpiirteinen Pohjola muuttuu kiireiseksi ja ulokkeitaan joka tahol-
le levittäväksi etelä-Suomeksi. (SuljetuinK)

Suljetuin ovin -romaanin kritiikissä rakennetaan kuva kaupungistuvasta yhteiskunnasta 
yksilön kokemusten rinnalla. Nuoren miehen kasvussa heijastuu rauhallisen maaseudun 
ja pohjoisen vaihtuminen kiireiseksi eteläksi.

Kritiikkien tekstit kuvastavat 1960-luvun kaupungistuvaa yhteiskuntaa. Rakennemuutok-
sen aikoihin liittyy myös keskustelu maaseutuelämän väheksymisestä ja kaupungistu-
misen ihannoimisesta erityisesti 1960-luvulla. Paremman ja vauraamman elämän mah-
dollisuudet nähtiin kaupungeissa, ja Suomea ryhdyttiin vahvasti eurooppalaistamaan. 
Maaseudun haja-asutusalueet alkoivat myös menettää omaleimaisuuttaan. (Vahtola 1993, 
97.) 

Petsamoon sijoitetun Rauni Kivilinnan romaanin Kuin linnut kritiikissä Kaltiossa avataan 
romaanin nimen vertauskuvallisuus etelästä muuttavista linnuista kuvaamaan ihmisiä, jot-
ka ovat muuttaneet pohjoiseen Jäämeren rannoille vauraamman elämän hakuun.  Pohjoi-
sessa luonnon ja meren läheisyydessä elämällä on puitteet, jotka luovat mahdollisuuden 
tasapainoiselle elämälle yhteisöllisyyden hengessä, siten elämä pohjoisessa, ”maanääres-
sä” nähdään myönteisenä, minkä näen pohjoisen identiteetin vahvistamista ilmentävänä.

Kalle Päätalon Nälkämäki-romaanin kritiikissä Kaltiossa luodaan kuva romaanin päähen-
kilöstä Matista ankeaan elämään tottuneena koillismaalaispoikana. Sota-ajan vankileirillä 
hänestä kasvaa rohkea Koillismaan ”karhu”, joka uskaltaa sanoa herroillekin vastaan. 
Pohjoisessa on paljon käytetty ja käytetään edelleen ilmaisua ”etelän herrat” kuvaamaan 
”niitä siellä etelässä, jotka asioista päättävät”.  Pohjoisessa on herroihin suhtauduttu va-
rauksella ja varsinkin etelän herroihin. Tuure Holopainen (1993, 136) siteeraa Jussi Mel-
kaksen tekemää tutkimusta pohjoissuomalaisten ihmisten arvomaailmasta: ”Kärjistäen 
voisi sanoa että pohjoissuomalainen tulee itsensä kanssa toimeen hyvin, herrojen kanssa 
huonommin, mutta oman kunnan muiden asukkaiden kanssa ei lainkaan.” Tässä kuva-
uksessa on myös liittymäkohtia Kaltion toimintaan, itseriittoisuutta, joka saattaa äärim-
millään johtaa nurkkakuntaisuuteen kuten jo Juha Ridanpää (2005a, 107) on todennut 
artikkelissaan 60-vuotiaasta Kaltiosta.
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Luonto voi olla alueen identiteetin oleellinen osa, jonka perusteella tietty alue erottuu 
muista alueista (Paasi 1998, 175). Pohjoisen kulttuurin juuret ovat maaseutukulttuurissa 
ja luonnossa, joka on tarjonnut mahdollisuuksia elinvoimaiseen elämään. 1960-luvulla 
pohjoisen maaseutu alkoi irtautua entisestä elämänmenosta ja alkoi katkoa juuria luon-
toon. Väestö muutti suurin joukoin maaseudulta kaupunkeihin, ja perinteinen agraari-
nen elämä tiiviissä luonnonyhteydessä joutui rakennemuutoksen aiheuttamien muutosten 
keskelle. (Vahtola 1993, 91–97.) 

Aikaisemmin käsittelin Yrjö Sepänmaan näkemystä kirjallisuuden kotipaikasta ja sen 
suhteesta alueelliseen kirjallisuuteen. Sepänmaa päätyi siihen, että saadakseen laajem-
paa arvostusta kirjailijan olisi luovuttava tuotannossaan alueellisesta omaleimaisuudes-
ta. Kansainvälisyyden ja alueellisen omaleimaisuuden suhdetta pohditaan muutamissa 
tutkimuskohteena olevissa kritiikeissä. Marianne Alopaeuksen romaanin Pimeyden ydin 
kritiikissä Parnassossa pohditaan suomalaisen romaanin suhdetta kansainvälisyyteen :

Onko Pimeyden ydin niin hyvä, että siitä olisi puhuttelemaan lukijoita muuallakin kuin Poh-
joismaissa nyt, kun suomalaista kirjallisuutta kyllä oltaisiin valmiita löytämään, jos meiltä käsin 
vain osattaisiin tarjota oikeita teoksia? Yhdistyykö siinä älyllinen ja yleisinhimillinen kiinnosta-
vuus omaleimaisuuteen, miksei eksoottisuuteenkin niin onnellisella tavalla, että se saisi enem-
män ymmärtämystä kuin vakiovientitavaramme, kansankuvaukset ja sotajutut, joille kääntämi-
nen näyttää merkitsevän kohtalokasta verenhukkaa. Arvelen, että tämänkin romaanin juuret ovat 
liian syvällä Suomessa kestääkseen siirtämistä, päähenkilön ongelmat liian olennaisesti suoma-
laista lähtöä. (PimeydenP)

Vaikka teosta pidetään teemoiltaan kansainväliset mitat täyttävänä, suomalaisuuden ar-
vellaan olevan kuitenkin niin vahvaa, että se estää teoksen menestymisen kansainvälisillä 
markkinoilla. 

Pohjoisesta Suomesta puhuttaessa luonto on ollut keskeisellä sijalla, sillä pohjoinen erot-
tuu muusta Suomesta omaleimaisen luontonsa perusteella. Olli Löyttyä (1997, 58–59) 
mukaillen pohjoiseen liittyvät stereotypiat voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: eläminen 
villin luonnon kanssa sopusoinnussa sekä alkukantainen sivistymättömyys. Ensin mainit-
tuun etelän ihmiset ovat voineet projisoida romanttiset unelmansa paluusta luontoon. 

Rauni Kivilinnan romaanin Kuin linnut kritiikissä Kaltiossa kuvataan teoksen miljöötä, 
Petsamoa:

Suomalaisen kirjallisuuden ainoa petsamolaiskuvaaja lienee Rauni Kivilinna. Hänen teoksissaan 
on tapahtumien paikkana Petsamo, täältä etelämpää katsottuna kostean viileä, mutta eksoottinen 
maanääri”. (KuinK) 
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Tässä kriitikko Oulussa asettautuu keskustaan, ja vielä pohjoisempana sijaitseva Petsamo 
määritellään marginaaliin. Tässä kritiikissä tulevat ilmi molemmat luonnon vastakohtai-
suudet pohjoisen sisältä käsin. Luonto nähdään esteettisenä ja rauhoittavana, toisaalta 
myös kylmänä ja kosteana.

Erkki Vuorelan runokokoelman Lähellä tunturia kritiikissä Kaltiossa luodaan ihannoiva 
ja romanttissävyinen tunnelmakuva, jolla ylläpidetään Lapin luontoon yhdistettävää ste-
reotypiaa:

Vielä kerran ilmestyy oikeita runoja, tosin pieniä ja lyhyitä, vain parin loppusoinnun varaan 
rakennettuja, mutta herkkiä, kirkkaita ja kauniita. Lapin suurenmoinen luonto on saanut hie-
nostuneen maisemamaalarin, jonka siveltimenvedot ovat täynnä kultaa ja purppuraa, hopeaa 
ja kellokukan sineä, suurten aapojen ikävää ja keräkurmitsan laulua, sinirinnan huilunääntä ja 
muuttokurjen riemua. (LähelläK)

Tekstin toteamuksen ”vielä kerran ilmestyy oikeita runoja” voidaan tulkita viittaavaan 
1960-luvulla vallalla olleeseen yhteiskunnallisten ja osallistuvien teemojen vahvuuteen 
lyriikassa, mikä jätti luontoaiheen käsittelyn vähemmälle. Kaltion kritiikeissä luonto 
näyttäytyy ihannoituna elämänympäristönä tai karuna arkena, mutta osana elämää, ei 
niinkään kaipuun kohteena. 

Usein pohjoisen oma käsitys luonnostaan on romanttinen ja turmeltumaton, mutta se voi 
olla myös vastakkainen, ahdistava ja kylmä (Mäkiniemi 2000, 34). Pohjoisen elämän-
muodon ja kansan kuvaaja Timo K. Mukka otetaan vertailukohteeksi Parnasson kritiikis-
sä Marie-Claire Blaisen teoksesta Talvikausi Emmanuelin elämässä: 

Emmanuel, vastasyntynyt, on perheen kuudestoista herranlahja, ja kertomus hänen ensimmäisen 
talvensa tapahtumista kuvaa viluiset lähtökohdat. Taustana on jokin katolisen Kanadan takapa-
juisin alue; miljöö ja lyyrinen protesti tuovat mieleen Mukan. Lapset eivät kestä isoäidin hen-
genmaisemaa. Talvi on yhtä julma kuin uskonto, joka ei salli lapsirajoitusta. Tarinan uskominen 
todeksi ei olisi lainkaan vaikeaa. (TalvikausiP)

Kritiikissä liitetään yhteen Pohjois-Suomen ja Kanadan takapajuiset miljööt, talvi ja elä-
mälle rajoja rakentava uskonto. Kritiikki löytää romaanista suomalaiselle lukijalle tuttuja 
aineksia, jotka tekevät kuvauksesta uskottavan ja todenperäisen. Timo K. Mukka poh-
joisen Suomen todellisuuden kuvaajana on tehnyt kriitikkoon vaikutuksen, johon hän 
kritiikin kohteena olevaa teosta vertaa. Mukka on tuonut kuvauksissaan esille pohjoisen 
ahdistavia ja synkkiä sävyjä.
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Kaltion sisältöä tutkinut Kirsi Mäkiniemi (2000, 35) on tehnyt havainnon, että lehden 
kirjoituksissa luonto näyttäytyy romanttisessa ja ihanteellisessa sävyssä aina 1960-lu-
vulle asti. Vuosikymmenen yhteiskunnalliset muutokset alkoivat näkyä myös suhteessa 
luontoon, jonka alkuperäisyyttä uhkasivat taloudellisen kasvun myötä lisääntynyt raken-
taminen ja valtion aluepolitiikka. Uudet sävyt alkoivat näkyä myös Kaltion kirjoituksissa, 
joissa luontoa alettiin kuvata kituliaana ja synkkänä.

Tässä tutkimuksessa on aineistona kirjallisuuskritiikkejä yhdeltä vuodelta, jolloin ei voi 
tehdä seurantaa pidemmältä ajalta, mutta samansuuntaisia havaintoja on nähtävissä kuin 
Mäkiniemellä. Luontoa ei nähdä pelkästään ihanteellisena vaan vastakkaiset näkemykset 
pohjoisen luonnosta kulkevat rinnakkain. Kritiikeissä tehdään eroja ja vastakkainasette-
luja maaseudun ja kaupungin, etelän ja pohjoisen sekä Suomen ja muun maailman välillä, 
Kaltiossa hieman painokkaammin.

Parnasson kirjallisuuskritiikeissä luonto nähdään rauhan tyyssijana ja romanttisen kai-
pauksen kohteena. Näihin maaseudun ja kaupungin vastakkaisasetteluihin liittyi myös 
kaipuun tuntoja siihen, mitä ei ole tai mikä ei ole ulottuvilla. Kaipuu luontoon voidaan 
nähdä vastakkaisena 60-luvun kaupungistumisilmiölle ja elämäntavan muutokselle.

Kaltion kirjallisuuskritiikeissä luonto nähdään toisaalla kauniina ja kuvauksellisena poh-
joisen luontona omine erikoispiirteineen. Toisaalla pohjoisen luontoon liittyy myös kyl-
miä ja ankeita sävyjä, jotka voidaan tulkita seuraukseksi rakennemuutoksesta ja hallitse-
van etelän aiheuttamasta pettymyksestä.
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4 Madeleine, Ihmissyöjän ilmeet ja Kohtauksia tulevasta elämästä Kaltion ja Parnasson 
arvioimina

Kaltion ja Parnasson kaunokirjallisuuskritiikkeihin sisältyi vuonna 1967 kolme teosta, 
jotka arvioitiin molemmissa lehdissä. Teokset olivat Christer Kihlmanin Madeleine, Ka-
levi Lappalaisen Ihmissyöjän ilmeet ja Matti Paavilaisen Kohtauksia tulevasta elämästä.  
Seuraavassa esittelen aluksi lyhyesti sekä teokset että niistä kirjoitetut kritiikit. Tarkaste-
len teoksien kritiikkejä tarkemmin kiinnittämällä huomiota seikkoihin, joita kritiikeissä 
otetaan esille. Vertaan, miten nämä huomiot suhtautuvat tutkimuksessa aikaisemmin esil-
lä olleisiin näkemyksiin kritiikin luonteesta, Kaltion ja Parnasson linjoista sekä alueelli-
sen identiteetin rakentumiseen kritiikeissä. 

Christer Kihlmanin romaani Madeleine (1965) ilmestyi ruotsinkielisenä  Söderströmin 
kustantamana ja suomenkielisenä Pentti Saarikosken käännöksenä 1966 kustantajana 
Tammi. Ennen Madeleinea Kihlmanilta olivat ilmestyneet runokokoelmat Rummen vid 
havet (1951) ja Munkmonolog (1953) sekä romaanit Se upp salige (1960), suom. Varo, 
autuas (1961) sekä Den blå modern (1963), suom. Sininen äiti (1965).

Madeleinessa kuvataan päähenkilön, kirjailija Rafi n kriisiytynyttä elämänvaihetta. Hän 
ei kykene kirjoittamaan, kärsii masennuksesta ja yrittää ratkaista ongelmiaan alkoho-
lin avulla. Samaan elämänvaiheeseen kytkeytyy myös avioliiton ristiriitoja, joita Raf ja 
hänen vaimonsa Madeleine yrittävät selvittää. Kaltion kritiikissä (liite 4) ihmissuhteet 
ongelmineen ja ratkaisuineen nähdään romaanin sisältönä. Kritiikissä kuvataan teoksen 
tapahtumien kulkua ja romaanin lopussa tapahtuvaa Madeleinen ja Rafi n suhteen eheyty-
mistä pidetään tärkeänä tapahtumana. Parnasson kritiikissä (liite 4) ei tuoda esille Rafi n 
henkilökohtaisia eikä avioliiton ongelmia. Kritiikissä puhutaan teoksen sisällöstä käsit-
teellisemmällä ja yhteiskunnallisemmalla tasolla. Keskeisenä sisältönä pidetään romaa-
nin pääyhteisön, perheen ja yhteiskunnan suhdetta, perheeseen liittyviä velvollisuuksia ja 
uhkia ja niistä vapautumista. Kaltion kritiikki keskittyy kuvaamaan romaanin tapahtumia 
ja ihmissuhdeongelmia, kun taas Parnasson kritiikissä pohditaan romaanin yhteiskunnal-
lisia teemoja.

Madeleinen kritiikin Kaltioon 2–3/1967 kirjoitti oululainen historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori ja tietokirjailija Turo Manninen, joka toimi myös Kaltion päätoimittajana vuosina 
1967–72.  Vajaan palstan mittaisessa, otsikoimattomassa kritiikissä on kolme kappalet-
ta, joista keskimmäisessä referoidaan romaanin tapahtumia. Osittain kritiikin teksti tässä 
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kappaleessa noudattaa kirjan takakannessa olevaa kustantajan tekemää esittelytekstiä, 
esim. ilmaisua ”raskas työperiodi” käytetään sekä esittelytekstissä että kritiikissä. Näin 
menetellessään kriitikko ei ota itselleen arvioijan roolia, vaan hyväksyy sellaisenaan kus-
tantajan käyttämän tekstin.

Kaltion kritiikissä kiinnitetään huomiota teoksen kieleen, jonka määritellään olevan ”no-
peaa ja kaunista välimerkitöntä proosaa”. Kritiikissä pohditaan tajunnanvirtatekniikan 
onnistumista vertaamalla sitä muihin samalla tekniikalla kirjoitettuihin teoksiin. Kriiti-
kon mielestä joidenkin kirjailijoiden tajunnanvirtatekstiä lukiessa tuntuu kuin ”olisi tullut 
väärään aikaan, väärään paikkaan”.  Kihlmanin tekstistä kriitikko taas kokee välittyvän 
”voimakkaan rehellisyyden ja aitouden vaikutelman”. Kritiikistä ei käy ilmi mihin seik-
koihin kriitikko perustaa tuntemuksensa.

Parnassossa 1/1967 julkaistiin runoilija ja tietokirjailija Arto Kytöhongan kirjoittama va-
jaan kahden sivun mittainen kritiikki Madeleinesta otsikolla Millaista on. 

Seuraavassa esimerkki romaanin kielellisestä tyylistä, johon kiinnitetään huomiota mo-
lemmissa kritiikeissä.  Päähenkilö Raf saapuu kotiin ja tapaa vaimonsa Madeleinen sii-
voamasta:

hän seisoo portailla ja puistelee räsymattoa kun tulen se on lasten huoneesta on kuuma aurinko 
polttaa minä hikoilen takissani laukut painavat minä haluaisin kätkeä ne häneltä minä huomaan 
että hän pälyilee hän ei sano mitään hän puistelee mattoa siitä pöllähtelee pölyä ja kaiken maa-
ilman kamaa purukumipaperin palasia teippiä ja muuta hän puistelee ja puistelee minä sanon 
hei hän vastaa hei panen laukut nurmikolle ja otan takin pois päältä ruumiissakin on kantamista 
päässä kumisee suu kuivuu en ole ajanut partaani tänään hän puistelee ja puistelee lopulta hän 
sanoo puh ja käy istumaan portaille minä heittäydyn nurmikolle hänen eteensä me emme puhu 
mitään en tiedä mitä sanoisin toivon että hän sanoisi jotakin hän katsoo minun ohitseni lokkeja 
ja tiiroja jotka lentävät ohitse päämme päällä kirkuvat on suurenmoinen kesän aamupäivä ja niin 
hiljaista
- miten sinä nukuit
- kiitos hyvin
- oletko sinä syönyt mitään
- en
- haluaisitko kahvia haluaisitko lautasellisen corn fl akesia
- juu kiitos
hän nousee ja menee sisälle taloon minä otan laukut ja seuraan häntä kannan ne ullakkohuonee-
seen tulen takaisin alas pysähdyn puolimatkassa portaita kadun ja kadun toisen kerran (Kihlman 
1966, 61-62)

Myös Parnasson kritiikissä kiinnitetään huomiota teoksen kielenkäyttöön, teoksesta käy-
tetäänkin ilmaisua ”kielitietoinen teos”. Käsitettä avataan perustelemalla teoksen saavan 
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”voimansa puheesta ja muista tilanteista, joissa kieli on välttämättömimmillään”.  Kielen 
vahvaa merkitystä romaanissa korostetaan kritiikissä analysoimalla romaanin päähenki-
lön, kertojan ja minän, kirjailija Rafi n kielenkäyttöä. Kuvaamisen toteavaan tyyliin viittaa 
myös kritiikin otsikko Millaista on. Kritiikin mukaan kirjailija luottaa lukijaansa ja on 
luonut teokseen intensiivisen kielen, joka noudattaa puheen syntaksia ilman välimerkkejä 
ja virkkeitä.

Kaltiossa teoksen kielen sanotaan olevan ”nopeaa ja kaunista välimerkitöntä proosaa” ja 
Parnassossa sanotaan ”teoksen intensiivisen kielen noudattavan puheen syntaksia ilman 
välimerkkejä ja virkkeitä”. Kaltion kritiikissä käytetään romaanin kerrontatekniikasta 
termiä ”tajunnanvirta”, Parnasson kritiikissä tätä termiä ei käytetä vaan siinä puhutaan 
kielen puheenomaisuudesta. Molemmissa kritiikeissä teoksen kieltä kuvataan saman-
suuntaisilla määreillä: molemmissa mainitaan välimerkittömyys, toisessa puhutaan ta-
junnanvirtatekniikasta ja toisessa puheenomaisuudesta.

Kritiikkitekstien kieli kuvastaa lehtien linjojen mukaisia kohderyhmiä: Kaltio on tarkoi-
tettu yleistajuiseksi ja laajan lukijakunnan luettavaksi, kun taas Parnasso on suunnattu 
kirjallisuuden asiantuntijoille eikä lehteä ole tarkoitettukaan suurelle yleisölle.

Teoksen rakenteesta molemmissa kritiikeissä tuodaan esille John F. Kennedyn kuolin-
päivä 22.11.63. Kaltion kritiikissä päivämäärä tuodaan esille päähenkilöiden suhteessa 
tapahtuvan ratkaisun tapahtumapäivänä, mutta kritiikissä ei mainita sitä, että tapahtumat 
myös alkavat samasta päivästä. Parnasson kritiikissä kiinnitetään huomiota enemmän 
tähän teoksen rakenteeseen ja sisältöön olennaisena liittyvään päivään. Teoksen tapahtu-
mien ensimmäinen ja viimeinen päivä on 22.11.1963, ja muut päivät ovat saman vuoden 
elo-syyskuulta. Kirjassa jokainen luku sisältää yhden päivän tapahtumat. Parnasson kri-
tiikissä käännöksestä löydetään huolimattomuuksia, jotka hankaloittavat erityisesti tätä 
tapahtumien ympyröitymisen hahmottamista, Kaltion kritiikissä ei puututa käännöksen 
laatuun eikä tapahtumien sijoittumista ajallisesti ympyrään.

Parnasson kritiikissä eritellään teoksen rakennetta tarkasti. Kritiikissä nostetaan esille 
myös teoksen rakenteesta poikittaissuuntaisina ulottuvuuksina minä-muotoon kirjoitetut 
osat, keskustelut sekä lehtien, radion ja yhden sadun tekstit, jotka kaikki ovat vuorovai-
kutuksessa keskenään.

Molempien lehtien kritiikeistä löytyy mielipiteeksi jääviä kannanottoja, joita ei perus-
tella. Parnasson kritiikissä lähestytään kritiikin kohdetta teoslähtöisesti, analyyttisesti ja 
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yleensä näkemyksiä perustellen. Kritiikin viimeinen lause ”Madeleine on suomalaisten 
vuosikymmeniemme järkevimpiä romaaneja” jää siinä yhteydessä tarkempaa selitystä 
vaille ja vaikuttaa subjektiiviselta ilmaisulta. Kaltion kritiikissä teos sijoitetaan Kihlma-
nin tuotannon tärkeiden kirjojen joukkoon kuten myös kirjailijan aikaisemmin ilmestynyt 
romaani Sininen äiti. Kriitikko käyttää Sinisestä äidistä ilmaisua ”tärkeä, tarpeellinen” 
kirja ja Madeleinesta ”hyvä romaani”. Nämä ilmaisut jäävät perustelematta, ja ne antavat 
enemmän vaikutelman subjektiivisesta mausta kuin objektiivisesta arvioinnista. 

Luvussa 2.3 esittelin Yrjö Sepänmaan näkemyksen ammattikriitikon kyvystä arvottaa kri-
tiikin kohteita ja perustella mielipiteensä. Sekä Sepänmaa että kulttuurikritiikkiä tutkinut 
Ari Kivimäki (1994, 15) jakavat saman näkemyksen toteamalla, että kriitikolla on oikeus 
ja velvollisuus määritellä, millainen kulttuuri on hyvää ja millainen huonoa. Esimerkkei-
nä olevissa molemmissa lehdissä arvioitujen teosten kritiikeissä nämä edellytykset eivät 
aina toteudu. Hyväksi tai huonoksi määritteleminen on kannanotto sinällään, mutta on-
nistuneessa kritiikissä edellytetään myös perusteluja.

Kritiikkien suhtautuminen romaanin rakenteeseen eroaa toisistaan. Parnassossa puolet 
kritiikistä käytetään teoksen rakenteen selvittämiseen ja rakennetta pidetään teoksen si-
sältöä tukevana, olennaisena elementtinä. Kaltion kritiikissä ei sen sijaan kiinnitetä huo-
miota teoksen rakenteeseen. 

Kaltion kritiikissä mainitaan Kihlmanin aikaisemmista teoksista Sininen äiti, mutta Ma-
deleinea ei suhteuteta aikaisempaan tuotantoon kuten ei myöskään Kihlmania laajempaan 
kirjalliseen kontekstiin.  Parnasson kritiikissä esitellään Kihlmanin edellisten romaanien 
Varo, autuas ja Sininen äiti teemoja ja niiden suhdetta Madeleineen. Kihlman oli 1960-
luvulla uuden polven kirjailijoita ja toi suomalaiseen kirjallisuuteen vahvan yhteiskunnal-
lisen kuvaamisen. Nämä molemmat piirteet tuodaan esille Parnasson kritiikissä nimittä-
mällä Kihlmania uudistajaksi ja yhteiskunnalliseksi kuvaajaksi.

Kalevi Lappalaisen runokokoelma Ihmissyöjän ilmeet ilmestyi Kariston kustantamana 
1966. Lappalainen asui siihen aikaan Yhdysvalloissa, missä hän opiskeli ja toimi kirjal-
lisuuskriitikkona. Ihmissyöjän ilmeet on Lappalaisen esikoiskokoelma, ja samaan aikaan 
ilmestyi Yhdysvalloissa hänen englanninkielinen kokoelmansa Outside the Alphabets. 

Kaltiossa 2–3/1967 Lappalaisen ja Paavilaisen kokoelmista julkaistiin Nils-Aslak Val-
keapään kirjoittama nippukritiikki. Kaltion kritiikin (liite 5) ilmaisut Lappalaisen runo-
kokoelmasta ovat subjektiivisia eikä niitä perustella. Noin 20 rivin pituisessa kritiikissä 
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mainitaan Lappalaisen syntymäpaikaksi Oulu2 ja arvioidaan, miten runoilija itse siihen 
suhtautuu. Kritiikissä halutaan kuitenkin kiinnittää Lappalainen fyysisesti pohjoiseen, 
mikä voidaan tulkita välinekritiikin mukaiseksi tarkoituksena vahvistaa pohjoisen iden-
titeeettiä.

Lappalaista pidetään kritiikissä lahjakkaana runoilijana, koska hän on ” aikansa tuoksujen 
herkkä aistija” – ei siksi että olisi ottanut vaikutteita amerikkalaisesta nykyrunoudesta. 
Tässäkin kritiikissä ilmaistaan tyytyväisyyttä siitä, että Karisto kustantajana on saanut 
tällaisen lahjakkuuden riveihinsä. Tässä voi lukea myös Helsinki-vastaisuutta, sillä krii-
tikko on tyytyväinen Hämeenlinnassa toimivan kustantajan puolesta. Sekä Paavilaisen 
että Lappalaisen teosten kritiikeissä Kaltiossa otetaan esille teosten kustantajat, ja teok-
sille ja kirjailijoille saadaan konkreettinen yhtymäkohta kirjallisessa elämässä.

Parnassossa 2–3/1967 julkaistiin kirjailija Kalevi Seilosen kirjoittama sivun mittainen 
Ihmissyöjän ilmeiden kritiikki (liite 5) otsikolla Liikkuvaa. Kritiikin alussa taustoitetaan 
teoksen arvioinnille Lappalaisen toimintaa Yhdysvalloissa ja pohditaan uuden amerikka-
laisen runouden mahdollista vaikutusta Lappalaisen kirjoitustyyliin. Yhtäläisyyksiä löy-
detään ajattelutavasta, kuvien rakentamisesta ja irtonaisesta kielenkäytöstä, mihin viittaa 
myös kritiikin otsikko Liikkuvaa. Kritiikkiä voidaan pitää kirjallisuuden alan hyvin tun-
teman asiantuntijan kirjoittamana esteettisenä kritiikkinä.

Kritiikissä viitataan myös muihin kriitikoihin, jotka ovat huomioineet Lappalaisen ru-
nojen liikkuvuuden ja muuttuvuuden. Muiden kriitikoiden esille ottaminen viittaa kir-
jallisuudentutkimuksen tyyliin luoda kontekstia muuhun tutkimukseen. Runoissa ei ole 
kiinteitä elementtejä, eikä näin ollen kritiikin mukaan voida puhua ”näiden runojen mai-
semasta tai runoilijan maisemasta”. Runo ei ole enää kielellinen väline vaan tilalla on 
”fi lmin kaltainen tapahtumien sarja”.

Esimerkkinä Lappalaisen runojen tyyliä kuvastava runo Ensivaikutelmat kokoelmasta 
Ihmissyöjän ilmeet:

Jalat ristissä luin, korva huulissani madame Know’ta
Piccadilly Sirkuksessa. Minua ympäröi pulujen kuoro,
tulipunaisia kukkia harva se päivä valloittava patsas,
lehti joka väitteli puolesta, sanomalehtiä. Ne minua vastaan
lensivät kankeasti puhuvin mustesiivin.
Transistorissa ääni ryki aikansa, kunnes sanoi huomio solisluu, katkesi
Suomen toivo.

2 Kirjallisuushistorioissa Lappalaisen syntymäpaikaksi mainitaan Oulun naapurikunta Liminka.
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Mitäs siitä. Joidenkin nuorten asiat ovat paremmin.
Tytön hiukset olivat pudonneet optiseen järjestykseen.
Myös ajatukset. Pyylevä tuomari piti aina naisten
puolta kun kerran oli poika mies. Vaimolleen vain taka-ajatus.
Hän oli. Tytön mielestä samantekevä, mutta ei hänen kanssaan. (Lappalainen 
1966, 15)

Lappalaisen spontaania ja vauhdikasta kirjoitustyyliä pidetään Parnasson kritiikissä uu-
tena suuntauksena suomalaisessa lyriikassa, mikä nähdään myönteisenä. Tätä käsitystä 
kritiikissä vahvistetaan:

Muistelen jonkun sanoneen Suomen olevan niin pieni maa ettei tänne mahdu kuin yksi moder-
nismi kerrallaan; se ei pidä enää yhtä tosiasioiden kanssa.

Tämän tulkitsen viittaavan Parnasson linjan mukaisesti lyriikan modernismin vahvaan 
asemaan, joka kuitenkaan ei täysin hävittänyt erilaisia runouskäsityksiä.

Lappalaisen runokokoelman kritiikit edustavat erilaisia kritiikkityyppejä. Kaltion kritii-
kissä ilmenee välinekritiikin mukaisia vaikuttamispyrkimyksiä alueellisen identiteetin 
vahvistamiseen, kun taas Parnasson kritiikissä ilmenee esteettisen kritiikin piirteitä.

Matti Paavilaisen runokokoelma Kohtauksia tulevasta elämästä ilmestyi 1966 Kirjayhty-
män kustantamana. Aikaisemmin Paavilaiselta oli julkaistu esikoisteoksena runokokoel-
ma Sukukartta (1964) ja novellikokoelma Kleptomaani (1965). Paavilaisen ensimmäisten 
kokoelmien runoja on luonnehdittu kielellisesti kokeilevaksi ja koukeroiseksi kulttuuri-
kriittiseksi runoudeksi, jossa liikutaan vakavan pohdinnan ja ironian välillä (Niemi 1983, 
84; Suomalaisia kirjailijoita 2004, 192).

Paavilaisen runokokoelman kritiikki ilmestyi Kaltiossa 2–3/1967 nippukritiikissä Kalevi 
Lappalaisen runokokoelman Ihmissyöjän ilmeet kanssa. Noin 10 rivin pituisen kritiikin 
on kirjoittanut saamelainen runoilija ja taiteilija Nils-Aslak Valkeapää.

Kaltion kritiikissä (liite 6) pitäydytään subjektiivisella tasolla eikä näkemyksiä perustella. 
Paavilaista pidetään taitavana sanankäyttäjänä ja monimuotoisena. Kriitikko käyttää mui-
den esittämää mielipidettä, jonka mukaan Paavilaisen aikaisempi ura kirjallisuuskriitikko-
na on tehnyt hänestä heti valmiin kirjailijan. Tekstistä jää epäselväksi, mitä kriitikko aivan 
tarkalleen itse ajattelee tästä. Kritiikissä kiinnitetään huomio kustantajaan toteamuksella 
”Kirjayhtymä saa olla iloinen pitäessään Paavilaisen riveissään”. Kriitikko asettuu ikään 
kuin kustantajan kanssa samaan rintamaan. Kritiikissä on havaittavissa kriitikon roolin 
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ottamisessa samaa epävarmuutta kuin Kaltion kritiikissä Madeleinesta. Epävarmuus il-
menee muiden tekstien taakse asettumisena ja oman näkemyksen puuttumisena.

Parnassossa runokokoelman vajaan kahden sivun mittainen kritiikki ilmestyi numerossa 
1/1967 otsikolla Rakastakaa toisianne, runoilijat kriitikkona runoilija ja kirjailija Kalevi 
Seilonen (liite 6).

Kritiikissä nostetaan esille Paavilaisen lyriikan rationaalisuus, joka on uutta suomalai-
sessa lyriikassa. Kritiikissä esitellään Paavilaisen runokokoelman keskeisenä teemana 
humanismia, joka tarkoittaa hänen runoissaan tietämistä ja kehittyneisyyttä, ”ihmisten 
auttaminen on ihmisten järjellisyyden lisäämistä”. Aikaisemmin otin esille Madeleinen 
Parnasson kritiikin, jossa teosta pidettiin järkevänä romaanina.  Näissä kahdessa kritii-
kissä on kiinnitetty huomiota järkeen ja järkevyyteen, minkä tulkitsen liittyvän kritiikkien 
ilmestymisajankohdan tietoa korostavaan maailmankuvaan. 

Parnasson kritiikissä kiinnitetään huomiota Paavilaisen kielellisessä ilmaisussa runojen 
kuvien ohuuteen ja kielen jäämiseen pelkiksi kirjaimiksi. Runokonstruktiot ovat tarkkoja 
pieniä yksityiskohtia myöten, mutta yksittäiset sanat voivat olla laveita käsitteitä kuten 
esim. usko, toivo ja rakkaus. Kritiikissä suhtaudutaan myönteisesti Paavilaisen suomalai-
seen lyriikkaan tuomaan ladontakokeiluun ja pyrkimykselle alistaa kuva teorialle.

Esimerkkinä Paavilaisen runojen tyylistä ja ladontakokeiluista kokoelman ensimmäiseen 
osaan RUNOT TUULESSA JA SISÄLLÄ, SYKSY sisältyvä runo:

        Minun piti oikeastaan
                puhua itselleni sielu. Oikein.
              Selittää kaikki siitä elämästä, jonka
           uni asetti eteeni kuin vihreän kypsymättömän omenan
silmissä kypsymään ja verestymään. Piti panna
     suuri moraalinen saarna juurtumaan hanhiin ja kaikkiin 
tämän maan asujiin
            suuren yhteisen
          sielun puolesta.
                   Piti annettaman tiedoksi
        kaikissa kaupungeissa ja kirkonkylissä,
                   että sen helpon ja luontaisen lisäksi,
                     jonka olemme tottuneet tekemään,
               olisi vähitellen opittava näkemään ja suvaitsemaan myös se,
                        mikä on vaikeinta ja vierainta.
                              Piti sanoa, että yksityisten rakkauksien ylitse
                  meillä ei ole muuta mahdollisuutta tulevaisuudeksi tykö
                          kuin järjellisesti uskominen ja että
vain humanismi ja tiedon toivo kelpaavat tulevan elämämme evankeliumiin.
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Piti viimein tiedotettaman myös, ettei näihin uniin ollut soveliasta
                                                nukahtaa. Ei. (Paavilainen 1966, 19)

Parnasson kritiikissä pohditaan huolellisesti Paavilaisen runokokoelman kielellisiä kysy-
myksiä ja kriitikon näkemykset tulevat perustelluiksi. Tulkitsen Kaltion kritiikissä olevan 
viittauksia ja pyrkimyksiä samansuuntaiseen pohdintaan, mutta ne ilmaistaan vajaasti ja 
jäävät subjektiiviselle tasolle, esim. Paavilaisen sanotaan olevan ”sanojen akrobaatti, tai-
taja ja helisyttäjä”.

Kaltion kritiikissä runokokoelmasta Kohtauksia tulevasta elämästä teosta ei liitetä kir-
jalliseen kontekstiin. Parnasson kritiikissä teosta pidetään merkittävänä, ”yhtenä syksyn 
tärkeistä kirjoista”. Paavilaisen katsotaan tuoneen uutta suomalaiseen lyriikkaan rationa-
lismillaan, pyrkimyksellään alistaa kuva teorialle sekä runojen ladontakokeiluillaan.

Kaltion ja Parnasson kaunokirjallisuuskritiikeissä arvioidut teokset olivat tutkimuksen 
kohteena olevana vuonna selvästi erilaisia, ainoastaan kolme teosta arvioitiin molemmis-
sa lehdissä. Tämä perustelee tutkimuksen lähtökohtana ollutta kysymystä siitä, ilmenee-
kö lehtien erilainen tausta ja linja kritiikin kohteina olevien teosten valinnassa.

Molemmissa lehdissä arvioidut kolme teosta ovat keskenään erilaisia. Niistä kirjoitetut 
kritiikit puolestaan voidaan yleistää kuvastamaan lehtiensä kirjallisuuskritiikkejä. Kalti-
on kritiikeissä ei ole nähtävissä niin selvästi yhtenäistä linjaa ja tyyliä kuin Parnasson kri-
tiikeissä. Kaltion kritiikeissä ilmeneviä havaintoja ja arviointeja määrittävät selvemmin 
omalla tyylillään niiden kirjoittajat, jotka eivät ole niin vahvasti kirjallisen elämän vai-
kuttajia kuin Parnasson kriitikot. Aikaisemmin siteeraamani Jarkko Tuusvuoren (2005, 
105) päätelmä Kaltion linjasta yleensä sopii kuvastamaan myös Kaltion kritiikkien linjaa: 
”Kaltio on selviytynyt yhdenmukaistumatta, välttynyt linjautumasta liian linjakkaaksi”. 
Parnasson kritiikkien yhtenäinen tyyli edustaa kirjallisuudentutkimusta lähenevää analy-
soivaa tekstityyppiä, jossa kiinnitetään huomiota teoksen kieleen ja rakenteeseen.

Näitä kolmea Kihlmanin, Lappalaisen ja Paavilaisen teosta voidaan tarkastella kirjallisuu-
den kaanonin ja myöhemmän ajankohdan näkökulmasta. Onko niillä yhdistäviä tekijöitä 
ja miten ne ovat jääneet elämään kirjallisessa elämässä? Tässä tutkimuksessa Parnasso 
on edustanut kirjallisuuden kaanonia, jota vasten Kaltiota on peilattu. 

Juhani Niemi (1991, 144) toteaa, että kirjallisuushistorioita voidaan pitää kirjallisen kaa-
nonin esittäjinä, joten suomalaisen teos- ja kirjailijalähtöisen kirjallisuudenhistorian kir-
joittajana Kai Laitista ja hänen Suomen kirjallisuuden historiaansa voidaan pitää kanoni-



76

soivana. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1967 ja sen jälkeen siitä on ilmestynyt 
useita uusittuja painoksia, joista viimeisin vuonna 1997. 

Laitinen (1997, 572–573) pitää yhtenä 1960-luvun tärkeimpänä suomalaisena kirjailijana 
Christer Kihlmania, joka kirjoittaa yhteiskunnallisista aiheista mutta jonka tuotannossa 
suurempi merkitys on ihmismielen psykologisessa kuvaamisessa. Näistä ansioista Lai-
tinen nostaa erityisesti esiin Kihlmanin tuotannon alkupuolelta romaanit Varo, autuas, 
Sininen äiti ja Madeleine.

Laitinen (1997, 555) arvioi Matti Paavilaisen huomattavien 1960-luvulla aloittaneiden 
lyyrikoiden joukkoon ja erityisen ansiokkaana Laitinen pitää hänen runokokoelmansa 
Joka hetki perillä (1969). Kirjallisuuskriitikkona ja läänintaiteilijana toimineen Paavilai-
sen ansioina Laitinen pitää runoilmaisun vapautunutta tyyliä ja suomalaisen kulttuurielä-
män muutoksia heijastavia runokokoelmia. 

Kalevi Lappalainen jää kirjallisuuden kanonisoinnissa vähemmälle huomiolle, sillä Lai-
tinen (1997, 555) ainoastaan mainitsee hänet yhtenä 1960-luvulla aloittaneista uuden pol-
ven lyyrikoista.

Tutkimuksen kohteena olevista kritiikeistä käy ilmi, että nämä kolme molemmissa lehdis-
sä arvioitua teosta arvioidaan Parnasson kritiikeissä jollain tavalla kirjallisuutta uudista-
viksi. 1960-luvun nuoreen kirjailijasukupolveen kuuluneen Christer Kihlmanin katsotaan 
jatkavan Madeleinessa aikaisemmissa romaaneissaan aloittamaansa uudistavaa tyyliä 
yhteiskunnallisena ja psykologisena kuvaajana. Kalevi Lappalainen ja Matti Paavilainen 
puolestaan uudistivat suomalaista lyriikkaa uudenlaisella ilmaisulla ja kielenkäytöllä. 

Verrattaessa Parnassossa 1967 julkaistuja kritiikkejä Laitisen arvioihin voidaan havaita 
samansuuntaisia painotuksia. Laitinen oli myös Parnasson linjaa rakentamassa ja toimi 
pitkään lehden päätoimittajana 1950- ja 1960-luvuilla. Parnasson kritiikeissä erityises-
ti Kihlman ja Paavilainen nähdään molemmissa yhteyksissä kirjallisuuden uudistajina, 
Lappalaisen merkitys jää vähemmälle Laitisen arvioinneissa. Kaltion kritiikeissä näitä 
teoksia ei liitetä laajempaan kirjalliseen kontekstiin eikä niiden merkitystä kirjallisessa 
elämässä arvioida.
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5 Lopuksi

Tutkimuksen lähtökohtana oli kiinnostukseni etelän ja pohjoisen välisiin suhteisiin ja 
vuoropuheluun 1960-luvun kirjallisessa elämässä ja kulttuuripolitiikassa. Tästä ajatuk-
sesta lähtien tutkimuskohteiksi valikoituivat kaunokirjallisuuskritiikit Kaltiossa ja Par-
nassossa vuonna 1967. Tutkimuskysymysten asetteluun ja teorian valintaan vaikuttivat 
lehtien erilaiset taustat ja toimitukselliset linjat. Aineiston käsittelyssä Parnasso asettui 
kirjallisen kaanonin edustajaksi ja vertailukohteeksi Kaltiolle.

Ajallisena ja yhteiskunnallisena kehyksenä olivat 1960-luvun kulttuuripolitiikan suunta-
ukset. Tutkimuksen kohteena olivat kirjallisuuskritiikit teksteinä, jolloin tarkastelin nii-
tä journalistisen tekstin lajityyppeinä. Teoreettinen kehys rakentui kirjallisuuskritiikin ja 
alueellisen identiteetin teorioista, joita yhdistämällä rakensin mallin tutkimusaineiston 
käsittelyyn ja tulkintaan.

Tutkimusmenetelmänä oli aineistolähtöinen lähestymistapa. Luin kaunokirjallisuuskri-
tiikkejä etsien niistä alueellisen identiteetin ulottuvuuksia ilmentäviä piirteitä. Lukemi-
sessa tukeuduin näkemyksiin, joiden mukaan kirjallisuuskritiikki heijastaa oman aikansa 
arvoja ja asenteita sekä toisaalla näkemyksiin, joiden mukaan lehdistö toimii välineenä, 
jonka kautta alueellista identiteettiä voidaan rakentaa.

Kaltio perustettiin vahvistamaan Pohjois-Suomen alueellista identiteettiä ja asemaa suo-
malaisessa kulttuurielämässä. Näitä tavoitteita kuvastaa Matti Kuusen (1986, 20) määri-
telmä: ”Kaltio on peili, jossa Pohjois-Suomi näkee itsensä ja ikkuna jonka läpi me eteläs-
sä näemme Pohjois-Suomen”.  Parnasso puolestaan perustettiin jatkamaan edeltäjiensä 
aloittamaa työtä suomalaisen kirjallisuuden edistäjänä ja uudistajana hakemalla vaikut-
teita ulkomailta. Lehden ensimmäisen päätoimittajan Kaarlo Marjasen sanoin (1951, 1) 
Parnasson tehtävänä oli toimia ”ikkunana muuhun maailmaan”. Näistä taustoista lähtien 
minulla oli ennakko-olettamuksia, joiden mukaisia alueellisen identiteetin ilmentymiä 
tuli esiin kritiikkien tarkastelussa.

Molempien lehtien kirjallisuuskritiikit noudattelivat lehtiensä toimituksellisia linjoja sekä 
sisällöllisesti että tyylillisesti. Edellisessä luvussa tarkastelin Kaltion ja Parnasson kirjal-
lisuuskritiikkien piirteitä molemmissa lehdissä arvioitujen teosten kritiikkien pohjalta. 
Siinä yhteydessä päähuomio kohdistui kritiikkien kieleen ja tapaan, jolla niissä käsiteltiin 
teosten rakennetta. Tarkastelun perusteella Kaltion kritiikit ovat helposti ymmärrettäviä, 
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laajalle yleisölle suunnattuja ja Parnasson kritiikit kirjallisuuteen enemmän perehtyneil-
le.

Kritiikkien sisältöjä tarkasteltaessa olen tehnyt samansuuntaisia huomioita. Kaltion kri-
tiikit ovat lehden toiminta-ajatuksen mukaisesti laajalle yleisölle suunnattuja popularisoi-
via, päivänkritiikkiä lähestyviä kritiikkejä. Parnasson kritiikit ovat valikoidulle ja ennalta 
tunnetulle lukijakunnalle suunnattuja esteettisiä, akateemista kirjoittamista lähestyviä kri-
tiikkejä. Kaltion kritiikeissä nostettiin esille kirjailijoiden kotipaikkoja, pohjoisen luontoa 
sekä esitettiin vaatimuksia todellisuuden oikeelliselle kuvaamiselle – piirteitä joihin Par-
nasson kritiikeissä ei kiinnitetty huomiota. Parnasson kritiikeissä oli ilmentymiä alueel-
lisuudesta eri näkökulmasta. Kritiikkien kohteina oli pääasiassa Helsingissä vaikuttavien 
kirjailijoiden ja kustantajien teoksia. Lisäksi muutamissa kritiikeissä pidettiin maaseudul-
la asuvia kirjallisten piirien ulkopuolisina.

Kaltion tavoite edistää pohjoisen kulttuuria ja alueellista identiteettiä painottuu jonkin 
verran kritiikin kohteiden valinnassa, kun taas Parnasson tavoite edistää suomalaista 
kaunokirjallisuutta ja erityisesti lyriikkaa näkyy selvästi kritiikin kohteiden valinnassa. 

Tutkimusprosessin aikana on herännyt kysymyksiä, jotka tarjoavat uusia mahdollisuuksia 
jatkaa tämän aihepiirin parissa.  Esimerkiksi Kaltion ja Parnasson sisältöjen tutkimi-
nen kokonaisuudessaan vuonna 1967 selvittäisi lehtien suhdetta kirjallisuuteen. Lehdet 
julkaisivat monipuolisesti kaunokirjallisia tekstejä: novelleja, runoja ja esseitä, kirjaili-
jahaastatteluja sekä erilaisia kirjallisuuskatsauksia ja keskusteluja ajankohtaisista kirjal-
lisen elämän kysymyksistä. 
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Tutkimuskohteet

Lyhenteen lopussa K = Kaltion kritiikki ja P = Parnasson kritiikki
Kritiikin kirjoittaja on teoksen julkaisutietojen jälkeen hakasulkeissa.

AiolianK = Aiolian maa. Ilias Venezis. [Suom. Johannes Polva]. Porvoo: WSOY 1960.* 
[Aune Vitikka]

AndienK = Andien vangit. Desmond Bagley. Suom. Panu Pekkanen. Porvoo: WSOY 
1966. [Seppo Ervasti]

ArkkienkeliK = Arkkienkeli Oulussa [1808-1809).. Anu Kaipainen. Porvoo: WSOY 1967. 
[Atte Kalajoki]

ElävääP = Elävää runoutta. Valikoima suomalaista lyriikkaa. Toim. Vuokko Raekallio & 
Teppo ja Eero Lemola. Helsinki: Weilin+Göös 1966.*[ Mirjam Polkunen]

HerraK = Herra Kaikkitietävä. W. Somerset Maugham. [Suom. Martta Eskelinen]. Hel-
sinki: Otava 1967. [Aune Vitikka]

HuomennaP = Huomenna muistan paremmin. Pentti Saaritsa. Helsinki: Kirjayhtymä 
1966. [Pentti Holappa]

IhmissyöjänK = Ihmissyöjän ilmeet. Kalevi Lappalainen. Hämeenlinna : Karisto 1966.* 
[Nils-Aslak Valkeapää]

IhmissyöjänP = Ihmissyöjän ilmeet. Kalevi Lappalainen. Hämeenlinna: Karisto 1966. 
[Kalevi Seilonen]

ItärajanK = Itärajan ihmisiä. Lilli Vuorela. Porvoo: WSOY 1966. [Atte Kalajoki]

JumalaK = Jumala on matkoilla. Ester Erhomaa. Helsinki: Otava 1966. [Irja Tervo]

KenttäpostiaK = Kenttäpostia. Lauri Kokkonen. Helsinki: Weilin+Göös 1966. [Turo 
Manninen]

Lähteet
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KohtauksiaK = Kohtauksia tulevasta elämästä. Matti Paavilainen. Helsinki: Kirjayhtymä 
1966.* [Nils-Aslak Valkeapää]

KohtauksiaP = Kohtauksia tulevasta elämästä. Matti Paavilainen. Helsinki: Kirjayhtymä 
1966. [Kalevi Seilonen]

KuinK = Kuin linnut. Rauni Kivilinna. Porvoo: WSOY 1966. [Akseli Ollila]

KuukkeliK = Kuukkeli on onnen lintu. [Romaani Lapista]. Else Luokkala. Hämeenlinna: 
Karisto 1966.* [Nils-Aslak Valkeapää]

KylmätP = Kylmät hypyt. Erno Paasilinna. Hämeenlinna: Karisto 1967. [Kalevi Seilo-
nen]

KylväjäP = Kylväjä lähti kylvämään ja muita runoja. Juha Mannerkorpi. Otavan kirjalli-
nen äänilevy. Helsinki: Otava 1962.* [Veikko Polameri]

LauluK = Laulu Sipirjan lapsista. Timo K. Mukka. Jyväskylä: Gummerus 1966.* [Nils-
Aslak Valkeapää]

LauriP = Lauri Viita esittää runojaan. Lauri Viita. WSOY:n äänilevy Runo puhuu. Por-
voo: WSOY 1966.* [Veikko Polameri]

LeijanP = Leijan ilma vihreää. Jyri Schreck. Helsinki: Otava 1966. [Kari Saviniemi]

LeikkejäP = Leikkejä kahdelle. Matti Rossi. Helsinki: Tammi 1966. [Juhani Peltonen]

LimboK = Limbo. Ole Sarvig. [Suom. Anja Samooja-Gersov]. Jyväskylä: Gummerus 
1965. [Aune Vitikka]

LähelläK = Lähellä tunturia. Erkki Vuorela. Porvoo: Petrarca 1967. [Johannes Heilala]

MaailmankirjallisuudenP = Maailmankirjallisuuden mestarilyriikkaa. Valikoinut Maunu 
Niinistö. Porvoo: WSOY 1967. [Veikko Polameri]

MadeleineK = Madeleine. Christer Kihlman. [Suom. Pentti Saarikoski]. Helsinki: Tammi 
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1966. [Turo Manninen]

MadeleineP = Madeleine. Christer Kihlman. Suom. Pentti Saarikoski. Helsinki: Tammi 
1966. [Arto Kytöhonka]

MinäP = Minä paljasjalkainen ja muita Helsinki-runoja. Tammen kirjallinen äänilevy. 
Helsinki: Tammi 1965.* [Veikko Polameri]

MongolitP = Mongolit. Eila Pennanen. Porvoo: WSOY 1966. [Marja-Leena Mikkola]

NälkämäkiK = Nälkämäki. Kalle Päätalo. Jyväskylä: Gummerus 1967. [Matti Kyllönen]

ochP = och sanning? Rabbe Enckell. Helsingfors: Söderström 1966. [Gerda Lindgren]

OlkoonK = Olkoon nimeni Gantenbein. Max Frisch. [Suom. Aarno Peromies]. 
Helsinki: Otava 1965. [Aune Vitikka]

PimeydenP = Pimeyden ydin. Marianne Alopaeus. Suom. Elvi Sinervo. Jyväskylä: Gum-
merus 1966. [Hilkka Mäki]

PoltetutK = Poltetut enkelit. Helvi Hämäläinen. Porvoo: WSOY 1965. [Aini Parkko]

PuitaP = Puita. Neljä harjoitelmaa. Sinikka Kallio. Helsinki: Otava 1966. [Eila Penna-
nen]

PuunK = Puun alla. Kaarlo Isotalo. Hämeenlinna: Karisto 1966. [Akseli Ollila]

RekkaK = Rekka. Jorma Kurvinen. Helsinki: Otava 1966. [Tuomo Jämsä]

RiekonK = Riekon valkea siipi. Romaani Lars Levi Laestadiuksesta. Annikki Kariniemi. 
Helsinki: Otava 1967. [Pekka Saari]

RunonP = Runon polkuja. Vuosisatamme suomalaista lyriikkaa. Valikoineet Kauko Haah-
tela ja Yrjö Penttinen. 3.p. Helsinki: Otava 1964.* [Mirjam Polkunen]

RyhmäP = Ryhmä 67. Helsinki: Tammi 1967. [Leo Lindsten]
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Den akademiska gemenskapen. En sociologisk skiss. Torgny T. Segerstedt.  Uppsala: 
[Uppsala universitet] 1966.*
Kuningatar Kristiina. [Hänen aikansa ja aatemaailmansa]. Sven Stolpe. [Suom. Synnö-
ve Saraja]. Porvoo: WSOY 1967.
Urheilu ja jooga. Selva Raja Yesudian. Elisabeth Haich. [Suom. Leena Reijonen]. Hel-
sinki: Otava 1967.
Korkeakoulukysymys. Toim. Matti Haavio. Porvoo: WSOY 1966.*



Yliopistohallinnon ydinkysymyksiä. Veli Merikoski. Porvoo: WSOY 1966.*

6/1967

Itsenäisyytemme vuosikymmenet 1917-1966. Heikki Eskelinen. Helsinki: Yhtyneet kuva-
lehdet 1966.*
Tähän on tultu. Paasikiven linjalta K-rintamaan. [Helsinki]: Alea-kirja 1967.*
Vesivaa’alla. Viljo Saraja. [Porvoo]: Petrarca 1967.
Minimessu. Jouni Apajalahti. Helsinki: Weilin+Göös 1967.
Suomen ulkopolitiikan kehityslinjat. Toim. Ilkka Hakalehto. Porvoo: WSOY 1966.*
Paasikiven linja. Puheita vuosilta 1944-56. J.K. Paasikivi. Porvoo: WSOY 1966.*
Arvojen ja välineiden maailma. Eettis-idealistinen maailmantarkastelukoe. Erik Ahlman. 
Porvoo: WSOY 1967.*
Aikamme kaksi kulttuuria. Humanistisen ja luonnontieteellisen kulttuurin välistä rajan-
käyntiä. Toim. Eero Saarenheimo. Porvoo: WSOY 1967.*
Vaivaisukot. Markus Leppo. Porvoo: WSOY 1967.
Hyvän ja pahan välillä. Erich Fromm. Helsinki: Kirjayhtymä 1967.
Eutanasia. Lääketieteellinen kuolinapu. Clarence Blomqvist. [Suom. Ilkka Taipale ja 
Vappu Taipale]. Helsinki: Tammi 1967.
SKP ja sen vaikutus poliittiseen ja ammatilliseen työväenliikkeeseen 1918-28. Ilkka Ha-
kalehto. Porvoo: WSOY 1966.

7-8/1967

Meidän maa. Suomi sanoin ja kuvin. [59 värivalokuvaa. Martta Haatanen ja Antti J. Aho]. 
Porvoo: WSOY 1966.
Oulun historiaseuran julkaisuja 1. Studia Historica 1. [Toim. Pertti Huttunen]. Oulu: 
Oulun historiaseura 1967. 



Liite 2Parnasson kirjallisuuskritiikit 1967 
Kaunokirjallisuus

* = nippukritiikki
 

1/1967

73 dikter. Bo Carpelan. Helsingfors: Schildts 1966.
Mongolit. Eila Pennanen. Porvoo: WSOY 1966.
Uskomattomat. Pekka Kejonen. Helsinki: Weilin+Göös 1966.
Huomenna muistan paremmin. Pentti Saaritsa. Helsinki: Kirjayhtymä 1966.
Kohtauksia tulevasta elämästä. Matti Paavilainen. Helsinki: Kirjayhtymä 1966.
Yksin tein. Heimo Pihlajamaa. Helsinki: Tammi 1966.
Tytöt lähtevät maailmalle. Pekka Suhonen. Helsinki: Otava 1966.
Pimeyden ydin. Marianne Alopaeus. Suom. Elvi Sinervo. Jyväskylä: Gummerus 1966.
Madeleine. Christer Kihlman. Suom. Pentti Saarikoski. Helsinki: Tammi 1966.
Kylväjä lähti kylvämään ja muita runoja. Juha Mannerkorpi. Otavan kirjallinen äänilevy. 
Helsinki: Otava 1962.*
Minä paljasjalkainen ja muita Helsinki-runoja. Tammen kirjallinen äänilevy. Helsinki: 
Tammi 1965.*
Lauri Viita esittää runojaan. Lauri Viita. WSOY:n äänilevy Runo puhuu. Porvoo: WSOY 
1966.*
Elävää runoutta. Valikoima suomalaista lyriikkaa. Toim. Vuokko Raekallio & Teppo ja 
Eero Lemola. Helsinki: Weilin+Göös 1966.*
Runon polkuja. Vuosisatamme suomalaista lyriikkaa. Valikoineet Kauko Haahtela ja Yrjö 
Penttinen. 3.p. Helsinki: Otava 1964.*

2-3/1967

och sanning? Rabbe Enckell. Helsingfors: Söderström 1966.
Se. Markku Lahtela. Helsinki: Weilin+Göös 1966.
Kirjoitettu kivi. Eeva-Liisa Manner. Helsinki: Tammi 1966.
Leikkejä kahdelle. Matti Rossi. Helsinki: Tammi 1966.
Ihmissyöjän ilmeet. Kalevi Lappalainen. Hämeenlinna: Karisto 1966.



4/1967

Myöhemmin samana kesänä. Raimo Hartzell. Helsinki: Otava 1967.
Sinusta huomiseen. Lassi Sinkkonen. Helsinki: Tammi 1967.
Tapahtumista. Brita Polttila. Helsinki: Tammi 1966.
Kenttäläinen käy talossa. Hannu Salama. Helsinki: Otava 1967.
Puita. Neljä harjoitelmaa. Sinikka Kallio. Helsinki: Otava 1966.
Suomalaisia runoja. Kalevi Seilonen. Helsinki: Tammi 1966.
Sinisen taivaan, harmaan jään. Hannu Mäkelä. Helsinki: Otava 1966.
Kaksi päivää, kaksi yötä. Per Olof Sundman. Suom. Kyllikki Härkäpää. Helsinki: Otava 
1967.
Talvikausi Emmanuelin elämästä. Marie-Claire Blais. Suom. Kyllikki Villa. Porvoo: 
WSOY 1967.
One fl ew over the cuckoo’s nest. Ken Kesey. New York: The Viking Press 1962.

5/1967

Ei kaunokirjallisuuskritiikkejä

6/1967

Polyfemoksen muodonmuutos. Willy Kyrklund. Suom. Brita Polttila. Helsinki: Tammi 
1966.
Viimeinen kesä. Eino Säisä. Helsinki: Tammi 1967.
Kuolismaantie. Samuli Paronen. Helsinki: Otava 1967.
Rakkauden pasifi smit. Eira Stenberg. Helsinki: Tammi 1967.
Hamlet sanoi sen kauniimmin. Henry Parland. Suom. Brita Polttila. Porvoo: WSOY 
1967.
Kylmät hypyt. Erno Paasilinna. Hämeenlinna: Karisto 1967.

7/1967

Hänen olivat linnut. Marja-Liisa Vartio. Helsinki: Otava 1967.
Leijan ilma vihreää. Jyri Schreck. Helsinki: Otava 1966.
365. Veikko Polameri. Helsinki: Tammi 1967.
Kauhea gangsteri. Stanley G. Crawford. Suom. Marianna Laurson. Porvoo: WSOY 



1967.
Hiekkaa. Kobo Abe. Suom. Antero Tiusanen. Jyväskylä: Gummerus 1967.

8/1967

Minä, Olli ja Orvokki. Hannu Salama. Helsinki: Otava 1967.
Aika Prahassa. Pentti Saarikoski. Helsinki: Otava 1967.
Tilaisuus. Matti Rossi. Helsinki: Tammi 1967.
Sysmän sota. Raimo Kinnunen. Helsinki: Tammi 1967.
Paperihanskat. Erkki Ahonen. Jyväskylä: Gummerus 1967.
Kotimies. Hannu Mäkelä. Helsinki: Otava 1967.
Turmeltuneet. Aarni Vartiainen. Helsinki: Weilin+Göös 1967.
Ryhmä 67. Helsinki: Tammi 1967.
Maailmankirjallisuuden mestarilyriikkaa. Valikoinut Maunu Niinistö. Porvoo: WSOY 
1967.

Tietokirjallisuus

1/1967

Eläin ja kone. Kari Lagerspetz. Porvoo: WSOY 1966.
Keskikoulun lukukirja I-IV. Opetusviitteet. Maunu Niinistö ja  Aulis Ojajärvi ja Aimo 
Turunen. Porvoo: WSOY 1965.

2-3/1967

Valitut huulet. Arvo Salo. Helsinki: Weilin+Göös 1966.*
Punaiset liput. Pentti Saarikoski. Helsinki: Weilin+Göös 1966.*
Paavo Rintalan saarna ja seurakunta. Pekka Tarkka. Helsinki: Otava 1966.
Aleksis Kivi. Erik Ekelund. Helsinki: Caius Kajanti 1966.

4/1967

Ei tietokirjallisuuskritiikkejä



5/1967

Papa Hemingway. A.E. Hotchner. Suom. Aira Aalto. Helsinki: Weilin+Göös 1966.
Ernest Hemingway Reading. LP-levy. New York: Caedmon 1965.
Marx, Engels and the poets. Origins of Marxist literary criticism. Peter Demetz. Transl. 
by Jeffrey L. Sammons. Chicago: The University of Chicago Press 1967.

6/1967

Eurooppalaisen intellektuellin aikalaistunnustuksia. Jan Myrdal. Suom. Auli ja Pekka 
Tarkka. Helsinki: Tammi 1966.
Tähän on tultu. Kauko Kare. Helsinki: Alea-kirja 1967.

7/1967

Mathematik und Dichtung. Versuche zur Frage einer exakten Literaturwissenschaft. Rul 
Gunzenhäuser. Helmut Kreuzer. Munchen: Nymphenburger Verlagshandlung 1965.

8/1967

Ei tietokirjallisuuskritiikkejä



Liite 3
 
Kritiikin kohteina olevien teosten kirjailijat   
Kaunokirjallisuus   

Kaltio 1967
Erhomaa, Ester
Hämäläinen, Helvi
Isotalo, Kaarlo
Kaipainen, Anu
Kantola, Matti
Kariniemi, Annikki
Kihlman, Christer
Kivilinna, Rauni
Kokkonen, Lauri
Kurvinen, Jorma
Lappalainen, Kalevi
Luokkala, Else
Moilanen, Aimo
Mukka, Timo K.
Paavilainen, Matti
Pietarinen, Armas
Päätalo, Kalle
Vuorela, Erkki
Vuorela, Lilli

Parnasso 1967  
Ahonen, Erkki
Alopaeus, Marianne
Carpelan, Bo
Enckell, Rabbe
Hartzell, Raimo
Kallio, Sinikka
Kejonen, Pekka
Kihlman, Christer
Kinnunen, Raimo
Lahtela, Markku
Lappalainen, Kalevi
Manner, Eeva-Liisa
Mannerkorpi, Juha
Mäkelä, Hannu
Paasilinna, Erno
Paavilainen, Matti
Parland, Henry
Paronen, Samuli
Pennanen, Eila
Pihlajamaa, Heimo
Polameri, Veikko
Polttila, Brita
Rossi, Matti
Saarikoski, Pentti
Saaritsa, Pentti
Salama, Hannu
Schreck, Jyri
Seilonen, Kalevi
Sinkkonen, Lassi
Stenberg, Eira
Suhonen, Pekka
Säisä, Eino
Vartiainen, Aarni
Vartio, Marja-Liisa
Viita, Lauri



Liite 4
Christer Kihlman     
MADELEINE 
Tammi 1966

Christer Kihlmannin aikaisemmista teoksista nimenomaan »Sininen äiti»oli tärkeä, tar-
peellinen kirja. Samoin on »Madeleinen» laita: se on lyhyesti sanoen hyvä romaani.

’Madeleinessa’ Kihlman kirjoittaa nopeaa, kaunista, välimerkitöntä proosaa. Romaani si-
sältää Rafi n, kirjailijan, tajunnanvirtaa kesästä syksyyn. Raskaan työperiodin uuvuttama 
Raf ei kykene kirjoittamaan. Hän ajautuu tyhjiöön, joka »ei ole sellaista arkipäiväistä 
tyhjyyttä kuin silloin kun kuvitelmat elämän tarkoituksettomuudesta piinaavat ja suunnit-
telee itsemurhaa vaan tyhjyyttä ainoastaan sen vuoksi että on tyhjentänyt itsensä aidosta 
tuskasta». Raf yrittää selviytyä kriisistä alkoholin avulla, mutta epäonnistuu; ryyppäys-
kausi huipentuu painajaismaiselksi juoppohulluuden kohtaukseksi. Rafi n henkilökohtai-
set vaikeudet kärjistävät myös hänen suhteensa vaimoon, Madeleineen. Kesän kuluessa 
Raf etääntyy Madeleinestä, syksyllä yhteydet ovat katkeamaisillaan. Ratkaisu tapahtuu 
Kennedyn kuolinpäivänä. Koko maailmaa järkyttävä uutinen särkee rajusti turtumuksen 
ja avaa päähenkilöiden välille uuden yhteyden mahdollisuuden sitten, kun he vihdoin 
ovat oppineet »tietämään mitkä ovat luottamuksen rajat ja mitkä epätoivon».

On kirjailijoita, joiden tajunnanvirtatekstiä lukiessa tuntuu, kuin olisi tullut väärään ai-
kaan väärään paikkaan. ’Madeleinen kokee ehdottomasti toisin; Kihlmanin tekemä välit-
tyy harvinaisen voimakas rehellisyyden ja aitouden vaikutelma. Nimenomaan romaanin 
lopun, Madeleinen ja Rafi n suhteen eheytymisen, koin tärkeäksi, vapauttavaksi tapahtu-
maksi. Jäi tuntumaan, että kyseessä ei missään tapauksessa ole tavanomainen, yhdente-
kevä happy end, vaan todella tärkeä tapahtuma, joka muun muassa osoittaa, että tietyt ih-
misten välistä yhteyttä ilmaisevat kuluneet sanat kaikesta huolimatta ovat jonkin sellaisen 
symboleja jonka saa ostaa yhtä kalliisti kuin elämän.

Turo Manninen
Kaltio 1967 : 2-3



ARTO KYTÖHONKA     
Millaista on
Christer Kihlman:
Madeleine.
Suomentanut
Pentti Saarikoski.
Tammi 1966

Christer Kihlman on paikoillaan polkeva uudistaja, ajattelin, ja koska jotenkin aidosti, 
tarpeettomastikin vieroksun määreistä ensiksi mainitsemaani, päätin tyytyä vain uudis-
tajaan. Siten muun ohella luovuin rinnastamasta ’Madeleinea’ sen edeltäjiin ja säästyin 
vertailun ohuista iloista: kun esikoinen ’Varo, autuas!’ (1960) kertoo passivistin kapinoi-
tumisesta ja ’Sininen äiti’ (1963) kapinoitten tyyntymisestä, voisi hätäisesti väittää, että 
’Madeleinen’ teemana on tyyntymistä seuraava alistuminen. Kaikki Kihlmanin teokset 
ovat näyttöä yksilön yhteiskunnallistumisesta ja tämän kulun viivytyksistä, mutta kukin 
niistä on myös liiaksi oma kokonaisuutensa, jotta yhteisen nimittäjän etsiminen olisi ko-
vinkaan hyödykästä. Kihlman on älymiehiä eikä evolutionisti.

’Madeleine’ on kieli tietoinen teos, ja kuten tuore runous aina sekin ammentaa voimansa 
puheesta ja muista tilanteista, joissa kieli on välttämättömimmillään. Kihlman karttaa 
sanamaalailuja ja laajoja, järkeisjohtoisia selittelyjä välttyen näin kielelliseltä. vieraan-
tumiselta. Joissain yhteyksissä on mangrovekieli oikeutettua, muttei runoudessa. Siinä 
juurten on tukevasti oltava maassa.

Kaikesta siitä, mistä ei voi puhua, Kihlman vaikenee. Kieli on vain yksi mahdollisuuk-
sistamme ja yksi keino kehityksessämme, ja sitä tulee käyttää harkiten, mieluiten sääste-
liäästi. ’Madeleinen’ Raf on kynänkäyttäjä ja häneltä luontuu puhe. Hänen kypsymisensä 
(tai maatumisensa) edellyttää sanallista tukea ja Kihlmanilta hän on saanut romaanin ti-
litystä ja itse-erittelyä varten. Raf on ’Madeleinen’ minä, hän kertoo ja kirjailija tyytyy 
vain kirjaamaan. Menetelmä on samantapainen kuin teoksessa ’Varo, autuas!’ ja varsin-
kin ’Sinisessä äidissä’. Kihlman osoittautuu metakieliteoksen taitajaksi, joka yltää yhtä 
paradoksaalisiin tuloksiin kuin joku Kierkegaard.

’Madeleine’ noudattaa puheen syntaksia. Siinä ei ole välimerkkejä eikä niiden avulla jak-
sotettuja virkkeitä, sillä puhe ei niitä tunne. Puhuttu kieli ei transponoidu kirjoitetuk-
si vain korvaamalla tauot pisteillä ja pilkuilla, sillä sen virkkeet ovat toisenlaisia kuin 



kirjakielen. ’Madeleinen’ kieli on puhekieltä. Sen rytmi on hengityksen ja spontaanisen 
kielellisen vireyden rytmiä. Merkitsevimpiä yksiköitä ovat siinä kappaleet, jotka rakentu-
vat eripituisiksi lukuisista etsivistä, tavallisesti puolitiehen jäävistä ajatuskuluista, joissa 
sanat ovat ensimmäisiä mieleen johtuvia, epätäsmällisiä ja taloudellisia, ja merkitykset 
elliptisiä. Kihlman luottaa lukijoihinsa, puhe on mutkatonta, kunnianhimotonta ja vapaan 
rohkeaa. Siksi se on erittäin intensiivistä.

Paitsi minällistä ja puheenomaista ’Madeleinen’ kerronta on ekstensionaalista. Toisin 
kuin perinteellisessä romaanissa, jossa kirjailija etenee pikkukokonaisuuksista yhä terä-
vämpiin yksityiskohtiin, Kihlman kokee ilmiöt irrallisina ja kaikki suunnilleen yhtä abst-
rahoituina. Intensionaaliset kertojat näkevät maailman hierarkkisena, kun taas Kihlman 
pitää sitä pikemminkin mahdollisuuksien joukkona kuin lopullisena, loputtomiin eriteltä-
vänä järjestelmänä. Hän toimii. Ilmiöt aktivoituvat tilanteiksi ja tilanteet vaativat kannan-
ottoa. Jokainen tilanne on kymmenen mahdollisuuden optimoitu yhdelmä ja kymmenen 
potentiaalisen tilanteen lähtökohta. Mikään tilanne ei ole asettunut ja siksi oleminen on 
suurin piirtein yhtä ainoata lähtöarvojen antamista, puntaroimista ja valitsemista. Näin 
etenee myös ’Madeleine’, se jäsentää tärkeyttä.
 »lokakuussa on jo pimeää tähän aikaan päivästä nyt on valoisaa aurinko painuu 
tulee viileätä synti versoo kaduilla meidän hyvässä kaupungissamme jos menisi ulos ja 
tekisi vähän syntiä
 mutta jos se epäonnistuu
 täytyy mennä niin syvälle alas että onnistuisi varmasti tässä kaupungissa menen 
rautatieasemalle ja ostan leipää ja voita ja vähän juustoa ei juustoa ja leipää ja vähän voita 
se oli
 otan ginin ennen kuin menen
 heittää
 ajatukset kirkastuvat kun juo viinaa kukaan ei tiedä ihmiselämästä niin paljon 
kuin alkoholisti tässä istuu Suomen Marmeladov
ja esittää todellisuuden oikean olemuksen piirtää ja kertoo»
 Elämä on rikasta. Raf on Hamlet. 
Stokastisin on juopon maailma. Kun Raf juo - ja hän juo vuolaasti, koska on meidän 
perinteemme jäsen, - sekoittuu todellisuus hänen mahdollisuuksiinsa ja kaikesta tulee 
pursuava, kaiken toteuttava painajainen. Elämä on mitämaks liian rikasta, Raf on Faust.

Poikittaissuuntaisia ulottuvuuksia ’Madeleinessa’ on kolme: minä-muotoiset jaksot, kes-
kustelut sekä lehtien, radion ja yhden sadun tekstit. Näiden kesken käy jäntevä subjek-
tiivisobjektiivinen interakti. Kirjan yksi luku on yksi päivä. Ensimmäinen ja viimeinen 



päivä on 22.11.1963 ja muut päivät ovat etupäässä saman vuoden heinä- ja elokuuta. 
Ajan menoa on entisestäänkin korostettu taustoittamalla keskikesä johdonmukaisesti ve-
dellä (alkoholilla) ja kuivalla maalla, syyskesä metsällä ja talvi sisätiloilla. Elementtejä 
on niukasti kuin lasissa. Kokonaisrakenne on perusteltu ja hallittu lukuunottamatta ehkä 
tapahtumien origoksi turhan ilmeisesti erottuvaa Kennedyn kuolinpäivää. Koordinaatisto 
vaikuttaa siten helpohkolta, vaan oma ivansa siinäkin. Suomennoksen avulla tapahtumien 
ympyröitymisestä saa hataran kuvan, koska juuri ensimmäisessä luvussa muulloin osuva 
Saarikoski on leväperäinen. November esimerkiksi ei ole lokakuu. Suosittelen alkuteos-
ta.

Rakenteesta sisällykseen. Jo aikaisemmissa romaaneissaan Kihlman on osoittautunut 
avioliiton vaikeuksien ymmärtäjäksi, mutta vasta ’Madeleinessa’ saa tuta hänen koko 
tarkkanäköisyyttään. Esikoisessa kävivät vielä avioerot ja rakastajattaret ratkaisuista, ’Si-
nisen äidin’ Raf Lindermann ja hänen Lisansakin vain alistuvat yhteiseloon, kun taas 
uusi, sukunimetön Raf ja hänen Madeleinensa (nimi kuin Annabel Lee) todella kykenevät 
haihduttamaan avioliitosta jotain vähäistä, joka sen oikeuttaa ja mahdollistaa siinä elämi-
sen. Kompromissit ovat sen toiminnallisuuden ehto.

Perhe on ’Madeleinen’ pääyhteisö ja siihen suhtautuvat velvollisuudet sekä itseä että mui-
ta yhteisöjä kohtaan. Se muistuttaa olemisen vastuksista. Aseet, kapitalismi, taantumus ja 
tehtävien laiminlyönti ovat jokaisen yhteisön, mutta ’Madeleinessa’ viime kädessä per-
heen uhkia, ja olla naimisissa merkitsee yritystä vapautua niistä. Tämä on aviollista yh-
teiskunnallisuutta. Perhe ei ole suljettu piiri, oman minän ja oman minän rakastetun linna, 
sillä rakkaus on vuosia - »yksitoista vuotta naimisissa niin» - eikä sen todellisempaa kuin 
vuodet, jotka ovat todellisia kuin tottumus ja kyllästys. Avioliitto on ihanteeton, Kihlma-
nilla se ottaa supistuakseen lapsiin, jotka ovat tie, totuus ja yhteiselämään alistuminen. 
Lapset ovat Rafi n ja Madeleinen tärkein tapa aistia ympäristöä.

»lapsen uni rakastetun
 sinun salaisuutesi joka on sinun on meidän kaikkien yhteinen ja mikä sen nimi on 
sen nimi on katkera tulevaisuus»
Lasten kaltainen on maanpäällinen valtakunta ja avioliiton ratkaisu niiltä osin kuin se nyt 
ratkeaa ja on mikään ratkaisu.
’Madeleine’ on suomalaisten vuosikymmeniemme järkevimpiä romaaneja.

Parnasso 1967 : 1
 



Liite 5
Kalevi Lappalainen       
IHMISSYÖJÄN ILMEET 
Karisto 1966

Kalevi Lappalainen, syntynyt Oulussa 1940, jne. aina suureen länteen asti. Ilmestyy rin-
nakkaisena hänen englanninkielisen teoksensa kanssa jne. Parasta asiassa kuitenkin on, 
että Karistokin on saanut lahjakkuuden, joka ei ole lahjakkuus sen vuoksi, että olisi otta-
nut vaikutteita amerikkalaisesta nykyrunoudesta, vaan siksi, että hänen runonsa todistavat 
kysymyksessä olevan aikansa tuoksujen herkän aistijan. Kyllä Lappalaisen syntymäpai-
kaksi voi reilusti ilmoittaa Oulun, ainakin oululaisten. En sitten tiedä, miten Lappalainen 
itse suhtautuu syntymäpaikkaansa. Olennaisin seikka Lappalaisen runoissa on nopea aika 
ja ajan kuluminen. Eikä siinä juuri huokailla.

Nils-Aslak Valkeapää
Kaltio 1967 : 2-3

KALEVI SEILONEN     
Liikkuvaa
Kalevi Lappalainen:
Ihmissyöjän ilmeet.
Karisto 1966.

’lhmissyöjän ilmeet’ ei oikeastaan ole Lappalaisen esikoisteos, sillä viime kesänä ilmes-
tyi suurelle taitetulle paperille painettu ’Trippi’, pitkähkö runo. Syksyllä ilmestyi San 
Franciscossa englanninkielinen valikoima ’Outside the Alphabets’.

Koska Lappalainen on asunut kolme ja puoli vuotta Yhdysvalloissa ja kääntänyt paljon 
sikäläistä lyriikkaa suomeksi, tarkkailee vaistomaisesti kuinka uusi amerikkalainen tyy-
li on vaikuttanut hänen kirjoitustapaansa. Yhtenevyyttä ilmenee lähinnä ajattelutavassa, 
tavassa rakentaa kuvia ja käyttää kieltä irtonaisesti; meillä ei beatlyriikkaa liene tehty-
kään.



Kriitikot ovat jo kiinnittäneet huomiota Lappalaisen runojen liikkuvuuteen ja muuttu-
vuuteen. Kiinteitä elementtejä, joihin nojattaisiin tai palattaisiin, ei lainkaan ole: näin ei 
oikeastaan voikaan puhua näiden runojen maisemasta tai runoilijan maailmasta. Runo on 
lakannut olemasta ilmaiseva tai informoiva kielellinen väline: tilalla on fi lmin kaltainen 
tapahtumien sarja. Kumminkaan kielenkäyttö ei ole itsetarkoitus - niin kuin on muuta-
missa cummingsin runoissa. Pikemminkin niin että Lappalainen tasapainoilee alituiseen 
kommunikaation ja sen lakkaamisen rajalla -
eikä tarvitse suojaa koska ei itse sisälly runoihinsa: »Aikamme sankarilla on pyhimyksen 
kuva luulotaskussa / Te ette saa pelätä kovin ammatti torjuu miestä psykiatri / Vaan pitä-
kää tuntuma oliiviseppeleeseen neuvoo / Sankari ei tarvitse haarniskaa.»

Kalevi Lappalaisen ehtymätön fantasia tuottaa näköjään vaivattomesti kuvamateriaalia, 
joka ei ole painokasta totutulla tavalla: jopa niin että kuva usein säröytyy puheen rytmin 
hyödyksi: Lappalaisen inhimillinen anarkismi kohdistuu myös hänen omaan puheeseensa 
ja tässä hän on samalla radalla kuin Ginsberg.

’Ihmissyöjän ilmeet’ on sattuva nimi, sillä se viittaa runojen ilmeikkyyteen: hieman kär-
jistäen voisi sanoa että Lappalainen harjoittaa yksityisiä kannanottojaan juuri ilmeillä. 
Kuka etsii kokoelmasta poliittista ohjelmaa tai strategiaa, ei sitä löydä; eikä löydä mate-
riaalia joka teilaisi itsensä. Lappalaisen ilmeet ovat siis jotakin muuta: yksilöllistä kan-
nanottoa poroporvarismia vastaan, hilpeätä marijuanan vaarojen manaamista. Ainoastaan 
yhdessä runossa on tahallinen yksinkertaisen yhteiskuntakritiikin metodi: ensimmäisessä 
osassa saavat porvarit silmilleen, toisessa porvareiden huligaaniset kakarat.

Kieltämättä Lappalaisen runot paikka paikoin ohenevat minimiin ja ovat jäädä pintapuo-
liseksi temppuiluksi, mutta toisaalta teksti sitten usein kuin kumman kaupalla tavoittaa 
jälleen: on kuin se hajoaisi ja rakentuisi vuoroon. Niinpä ainakin minä koen välistä nuo 
äkilliset suunnanmuutokset puhtaasti henkilökohtaisina ärsykkeinä, ristiriitoina, jotka 
miellyttävät sattuessaan lukemista van kankeuteen:

Minulla on koira

jota kukaan ei näe. 

Sanoin, että minulla ei ole; 

ketään suosikkia.

Vaaleissa. Mutta onko sillä



nyt mitään merkitystä oi Kuningas. 

Olen valinnut aikaisemmin

itseni ja sinut.

Tuossa sitaatissa näkyy myös Lappalaisen oivaltava tapa katkoa lauseita ja saada siten 
aikaan uusia ratkaisuja. Vahvimmillaan Lappalainen onkin juuri silloin kun pakinanomai-
suus ei kangista sanontaa tai väljyys ei vivahda sovinnaiselta. Kurinalaisuus veisi tämän-
tyyppisiltä runoilta kyllä kärjen, sillä väittäessään liiallista kontrollia Lappalainen kirjoit-
taa välitöntä spontanismia, joka miellyttää juuri kaavamaisuutta rikkovalla vauhdillaan. 
Ja kuten edellä mainitsin kohdistuu runojen kritiikki myös takaisin runoihin, runouteen 
yleensä: »Sitten kun paperi oli loppunut, ei / voinut keksiä enää uutta, sanoin sinä ihana 
lapsi / onhan vielä runot, nyt todellakin / hyödymme niistä.»

Lukiessaan ’Ihmissyöjän ilmeitä’ tulee viimeistään huomanneeksi miten monta todella 
erilaista uutta suuntausta viimeaikainen lyriikkamme sisältää. Muistelen jonkun sano-
neen Suomen olevan niin pieni maa ettei tänne mahdu kuin yksi modernismi kerrallaan; 
se ei pidä enää yhtä tosiasioiden kanssa. »Kuka mistä pitää. Enemmän kuin mikä outoa. 
Tunnetko rakkaus huojuu / on kirkontorni. Kun keinot loppuvat jää käsiimme murentunut 
rakennus.»

Parnasso 1967 : 2-3



Liite 6
Matti Paavilainen    
KOHTAUKSIA TULEVASTA ELÄMÄSTÄ 
Kirjayhtymä 1966

Paavilainen on monimuotoinen. Sanoo jotakin ja hymyilee jollekin. Pirullisesti, osoit-
tamatta, näkymättömistä. Paavilainen on ilkeä hyvin, hyvin osaavasti. Hän on sanojen 
akrobaatti, taitaja ja helisyttäjä. Paavilaisesta on sanottu, että kirjallisuusarvostelijana hän 
tuli valmiina taitajana mukaan kirjailijaksi. Paavilainen on todella huomattava tekijä, ja 
Kirjayhtymä saa olla iloinen pitäessään hänet riveissään.

Nils-Aslak Valkeapää
Kaltio 1967 : 2-3

KALEVI SEILONEN     
Rakastakaa toisianne, runoilijat
Matti Paavi1ainen: 
Kohtauksia tulevasta elämästä. 
Kirjayhtymä 1966.

Matti Paavilainen kirjoitti ’Sukukartassa’: »Yhä kummastelen ammoisia runoilijoita jot-
ka aina tiesivät kaiken.» Muutoinkin esikoiskokoelma keskittyi suurelta osalta klassisen 
maailmankuvan rikkomiseen, menneen raivaamiseen ja järjestelyyn. Vaikka ’Sukukartan’ 
kritiikki ei ollutkaan osoitteetonta, ei siinä puututtu systemaattisesti historian käsitteeseen 
sinänsä. Uudessa kokoelmassa mennyt ja tuleva asettuvat yllättävän määritellyiksi me-
kanismeiksi.

Paradoksi on siinä että Paavilainen tulee osin samankaltaiseksi ammoisten runoilijoiden 
kanssa - jotka aina tiesivät kaiken; ei kaiken sisältöä, mutta mekanismit. Paavilainen esit-
tää avoimesti moraliteettinsa, jotka ovat puhtaasti älyllistä laatua; kun ironisuus hetkittäin 
saa jäädä ei profeetallisuus tai pedagogia ole kaukana.

’Kohtauksia tulevasta elämästä’ on katsomuksellinen teos ja tämä korostuu Paavilaisen 
hylätessä kuvia ja valitessa teoreettisia käsitteitä. Ja varaus: tavanomaisia kuvia on ko-
solti jäljellä, mutta osa niistä jo selvästi ohenneina, kuin paperista leikattuina fi guureina; 



ohuita kuivia lehtiä lavasteissa: »Koeta ymmärtää aikamuodot/iltatunnelma ja tyytyväi-
syys,/taiteellinen lavastus, johon kämmenenkokoiset/lehdet putoilevat kuolemaansa kuk-
kien.» Älylliset kuviot ovat voittamassa visuaalisia tekijöitä, kuva vaimenee: »Tarkoitan 
että menneisyys on tausta, jota tulee liikuttaa niin, että ihminen nykyisyydestä tulevaan 
ponnistellessaan matkalla ei minnekään näkyy kuvassa selvästi.»

Niin kuin kuvat ohenevat, samoin jää kieli parodisissa detaljeissa vain pelkiksi kirjaimik-
si, riimeiksi proosarunossa: »Kummatko nyt siis ovat suuremmat, runon saatavat vai sen 
saatanat?» Joskus Paavilainen parodioi sellaista mitä ei tarvitse parodioida.

Kokoelman runokonstruktiot ovat jopa pienipiirteisen tarkkoja, mutta yksittäiset sanat 
voivat olla kohdittain laveita ja perin suvaiten valittuja: usko, toivo, rakkaus ja humanis-
mi ovat tässä käypää tavaraa. Pulmallisinta kokoelmassa lienee juuri yksityisen ja yleisen 
määrittely. Täsmälliset kuvat, verbin passiivit ja komeat yleistykset vuorottelevat kau-
niisti keskenään: tällöin kuviosta tulee komplikoitu ja hyvin suojattu.

Ongelma on käytännön sukua kirjan varsinaiselle teemalle, saarnalle humaanisuuden puo-
lesta: »Piti annettaman tiedoksi/kaikissa kaupungeissa ja kirkonkylissä,/että sen helpon ja 
luontaisen lisäksi,/jonka olemme tottuneet tekemään,/olisi vähitellen opittava näkemään 
ja suvaitsemaan myös se,/mikä on vaikeinta ja vierainta.»

Ohjelmaansa täsmentäen Paavilainen toteaa myöhemmin että meidän olisi kyettävä 
»vaihtamaan isänmaata, saatanaa ja sukupuolta,/puolisoa, puoluetta ja planeettaa». Juma-
luuden Paavilainen käsittää kilvoitteluksi, uuden oppimiseksi ja kasvavaksi suvaitsevai-
suudeksi, suureksi yhteiseksi sieluksi. Yksityisten rakkauksien ylitse hän näkee ainoaksi 
mahdo1liseksi järjellisesti uskomisen. Eli toisessa runossa: »Kuka nyt siis opettaisi tieteet 
rakastamaan toisiaan? Mistä saataisiin sääntö, jolle poikkeukset tuottaisivat iloa?» Yhdis-
telmä on kieltämättä vaikuttava: järjellinen usko, toisiaan rakastavat tieteet! Kokoelman 
ensimmäisessä osastossa Paavilainen haikeasti ehdottaa: »Rakastakaa toisianne runoilijat 
tässä maassa, jossa kukaan ei/rakasta runoja».

Humanismi merkitsee Paavilaiselle siis tietämisen lajia, kehityksen tasoa, vaateliaisuutta. 
Kadulla lappavan sakin hän näkee ruhjovan ironisesti, se kulkee kuin unessa ja se pitäisi 
häiritä hereille: »maailman ei saa antaa levätä». Ihmisten auttaminen olkoon ihmisten 
järjellisyyden lisäämistä, saamista uuden tekemiseen: »Jokainen uutta luova teko on hui-
keimman luokan parittelua.» Esimerkki tämän kaltaisesta uutta tuottavasta asioiden pa-
rittamisesta on runo »Es gab einmal eine Zeit», jossa juhlasaksa ja siirtolaisten tokaisut 



(»Suoraan sanoen me tultiin tänne kulttuuria pakoon ja töitä puskemaan») iskevät yhteen 
ja viettävät irvokasta vapaata suhdetta.

Erityisen monimielisiä säkeitä Paavilainen on kirjoittanut musiikista, jota yleensä pide-
tään ihmisiä samansuuntaiseen kokemiseen yhdistävänä tekijänä. Toisaalta hän ihmettelee 
yhdessä runossa kuinka paljon Bachin sielu kestää, toisaalta runossa »Tiedättekö» karri-
koituu näkösälle kuva Prahan musiikkijuhlilta, jossa »kattojen reunat pursuvat pianiste-
ja, harpisteja ja huilisteja». Yhteisyyden ja yhteisyyden välillä on jyrkkä ero. Maailman 
kansat ovat Prahan musiikkijuhlilla jotakuinkin yhtä karmean uutterassa ryhmätoimes-
sa kuin suomalaiset siirtolaiset Kanadan Torontossa, siellä heillä on »oma osuuskauppa, 
oma sosialidemokraattinen ja oma kommunistinen puolue». Ja individualismin yhteinen 
kaipuu kuvittuu myös Picasson avulla: »Olemme kiinni toisissamme ja haluamme kui-
tenkin oman yksityisen sielun. Sinne panemme Picasson. Picasso on sitten äkkiä pelkkiä 
kuvia eikä puhu.»

’Kohtauksia tulevasta elämästä’ on siis yhtä aikaa huolellisen pikku tarkka ja varsin laa-
jalle levittyvä katsomuksellinen ehdotus, kaiken kaikkiaan ankaran työn tulos. Niinpä 
lukuisat detaljiratkaisut oudoksuttavat, lähinnä turhilta vaikuttavat pakinanomaiset vitsit 
ja selittelevät huomautukset. Esimerkiksi »Teknillinen humanismi», harvinaisen efektii-
vinen ja monimielinen runo, on saanut opettavaisen alku- ja loppukappaleen, joilla ei ole 
paljoakaan tekemistä itse runon kanssa: »Näin siis unien psykologiasta ja sosiologiasta 
- - - Näin tapahtuu kaikkialla täyttä häkää».

Kokoelman merkitys on joka tapauksessa kiistaton, se on yksi syksyn tärkeistä kirjoista. 
Mitä itse ohjelmanjulistukseen tulee, Paavilaisen pitkälle viety rationalismi on ilmeisen 
uutta lyriikassamme, samoin hänen ladontakokeilunsa ja johdonmukainen pyrkimyksen-
sä alistaa kuva teorialle. Hänen epitafi nsa yksinkertaisuudelle saa varmasti vastakaikua.

Parnasso 1967 : 1

 


