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Abstract 

  
The main purpose of this study is to analyse reader reception in Finland and Sweden of 

Monika Fagerholm´s novel Glitterscenen (The glitter scene). Fagerholm (b. 1961) is a well-

known author both in Finland and Sweden. Glitterscenen, her sixth novel, published in 

September 2009, was eagerly awaited in both countries as a successor to her earlier prize-

winning novel Den amerikanska flickan (The American girl). 

A second aim is to compare press reviews in Finland and Sweden. The empirical material 

for the study comprised 25 press rewievs, of which 12 were published in Finnish, and 13 in 

Swedish newspapers. Usually, press rewiews consist of tree sections: description, 

interpretation and evaluation. In this study, analysis followed the structure of the press 

reviews. The analysis also partly reflects previous researsh on Finnish literature´s reader 

reception in Sweden.  

In general, reviewers in Finland and Sweden have similar approaches to describing, 

interpreting and evaluating Fagerholm’s novel. Reviewers describe the novel’s background, 

genre, story line and language. However the originality of Fagerholm´s writing makes it 

difficult for many reviewers to describe it.  

Reviewers refer first of all to Fagerholm’s former novels, but also to Swedish authors, 

movies and music. Their interpretation is that Glitterscenen portrays a teenage girls’world. 

According to the reviewers, Fagerholm has positively renewed the traditional narrative 

literature.  
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

 

Monika Fagerholmin romaani Glitterscenen och flickan hon går med röda gulband
1
 

julkaistiin Suomessa ja Ruotsissa syyskuun lopussa 2009. Muutamaa viikkoa myöhemmin se 

julkaistiin Liisa Ryömän suomentamana nimellä Säihkenäyttämö. On neidolla punapaula kun 

tanssihin käy
2
. (Schildts & Söderströms 2012).  

Glitterscenen on Fagerholmin kuudes teos ja itsenäinen jatko-osa sitä edeltävälle 

romaanille nimeltä Den amerikanska flickan (2004, suom. Amerikkalainen tyttö). Den 

amerikanska flickan sai ilmestyttyään valtaisan myynti- ja arvostelumenestyksen, varsinkin 

Ruotsissa. Teosta myytiin yksistään Ruotsissa noin 200 000 kappaletta, siitä kirjoitetut 

kirjallisuusarvostelut olivat suosiollisia ja se sai useita palkintoja. Svensk Biblioteksförening 

palkitsi romaanin ruotsinkieliselle kaunokirjallisuudelle jaettavalla Aniara-palkinnolla vuonna 

2005. Samana vuonna se sai Göteborgs-Posten -sanomalehden kirjallisuuspalkinnon sekä 

Ruotsin huomattavimman kirjallisuuspalkinnon, August-palkinnon. Myös Svenska 

litteratursällskapet i Finland palkitsi kirjan samana vuonna. Vuonna 2006 Chamdin & Stöhr 

AB osti teoksen elokuvaoikeudet, ja sen näytelmäensi-ilta oli Åbo Teaternissa 2007. (Schildts 

& Söderströms 2012).  

Den amerikanska flickan on ensimmäinen osa kaksiosaisesta kertomuksesta nimeltä Slutet 

på glitterscenen. Teokseen kohdistunut suuri mediahuomio ja romaanin viimeinen lause 

”fotsättning följer” aiheuttivat sen, että Fagerholmin uskollinen lukijakunta Suomessa ja 

Ruotsissa odotti kirjailijan seuraavaa teosta hartaasti. Kirjailijan alkuperäisen suunnitelman 

mukaan Glitterscenenin piti ilmestyä vuonna 2006, mutta se ilmestyi vasta syksyllä 2009, 

koska Fagerholm ei ollut tyytyväinen romaanin käsikirjoitukseen. Turun Sanomien 

toimittajan Merja Ilpala-Klemmin mukaan Fagerholm kirjoitti romaanin kokonaan uudestaan, 

koska hän halusi saavuttaa kirjoituksessaan ”tason, jossa soi musiikki ja melodia”. 

Fagerholmin mukaan ”musiikki vie meidät pidemmälle kuin sanat, varsinkin silloin kun on 

kysymys tunteista”. (Ilpala-Klemm 2009). 

                                                 
1
 Myöhemmin teoksesta käytetään nimeä Glitterscenen. 

2
 Teoksesta käytetään myös nimeä Säihkenäyttämö, koska suomeksi kirjoittaneet kriitikot käyttävät teoksen 

käännösnimeä. 
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Glitterscenen saavutti ilmestyttyään lähes samankaltaisen arvostelu- ja myyntimenestyksen 

kuin Den amerikanska flickan. Vuonna 2010 Glitterscenen oli Pohjoismaiden neuvoston 

kirjallisuuspalkintoehdokas, Runeberg-palkintoehdokas ja Ruotsin radion 

romaanipalkintoehdokas. Fagerholmille myönnettiin vuonna 2010 Pro Finlandia -mitali hänen 

taiteellisista ansioistaan. (Alfred Bonniers bokförlag 2012, Teos 2010).   

Monika Fagerholm on eittämättä yksi Suomen suosituimmista ja mielenkiintoisimmista 

nykykirjailijoista, joka on saavuttanut Ruotsin lisäksi suosiota myös Pohjoismaiden 

ulkopuolella. Sekä Den amerikanska flickan että Glitterscenen -romaanien käännösoikeudet 

on myyty yhteensä yhteentoista maahan. (Schildts & Söderströms 2012, FILI 2012).  

Tämä työ on saanut virikkeitä omasta lukukokemuksestani sekä mielenkiinnosta siihen, 

miten kirjallisuuskriitikot kuvasivat, tulkitsivat ja arvottivat teosta Suomessa ja Ruotsissa.  

1.2 Kirjailija ja teos 

 

Monika Fagerholm (s. 1961) on suomenruotsalainen Tammisaaressa asuva kirjailija. Hän 

opiskeli Helsingin yliopistossa psykologiaa ja kirjallisuutta valmistuen humanististen tieteiden 

kandidaatiksi 1987. Fagerholm debytoi lyhytproosa-teoksella Sham (1987), jota seurasi 

kertomuksia sisältävä Patricia (1990). Fagerholmin ensimmäinen romaani Underbara kvinnor 

vid vatten (1994, suom. Ihanat naiset rannalla) oli hänen varsinainen läpimurtoteoksensa. 

Ilmestymisvuotenaan se oli Finlandia-palkintoehdokas ja seuraavana vuonna se sai Runeberg-

palkinnon. Teoksesta tehtiin samanniminen elokuva vuonna 1998. Hänen seuraavat 

romaaninsa ovat Diva (1998, suom. Diiva), Den amerikanska flickan (2004, suom. 

Amerikkalainen tyttö), Glitterscenen och flickan hon går i dansen med röda gullband (2009, 

suom. Säihkenäyttämö. On neidolla punapaula kun tanssihin käy) ja Lola uppochner (2012, 

suom. Lola ylösalaisin). Havet (2012, suom. Meri) on Fagerholmin ja Martin Johnsonin 

yhteinen esseekokoelma. (Nationalencyklopedin 2013a; Schildts & Söderströms 2012).  

Fagerholmia pidetään ensisijaisesti nuoruuden, nuorten tyttöjen ja naisten kuvaajana. 

Hänen kirjallisuutensa perustuu tietoiseen feministiseen ajatukseen, sillä hän haluaa nostaa 

tytöt ja naiset kirjallisuuden sankareiksi. Toinen Fagerholmia kiehtova asia on nuoruuden 

viattomuus. Nuorena luulee tietävänsä kaiken, mutta elämänkokemus puuttuu. Nuoruutta 

voidaan kuvata myös olotilana, jolloin kaikki tuntuu mahdolliselta, mutta ihmisen valmiudet 

ja taidot näiden edellytysten hyödyntämiseksi ovat rajalliset. (Stribe Pavell 2009). 
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Fagerholmin jokaisessa teoksessa on jokin mysteeri tai salaisuus. Hänen kirjoitustapansa 

on omaperäinen ja se rikkoo perinteisiä käsityksiä kirjoittamisesta. Hänen teostensa rakenne 

ei yleensä seuraa romaanikerronnan traditionaalisia, rationaalisia tai kronologisia rakenteita. 

Fagerholm on todennut, että jos kirjoittaa perinteisen romaanirakenteen mukaisesti, täytyy 

mysteeri päättää jo alusta alkaen eikä hän halua teoksiinsa sellaisia mysteerejä. Kujeilevan 

arvoituksen täytyy pitää lukijaa otteessaan läpi romaanin. (Stribe Pavell 2009). 

Glitterscenen on itsenäinen jatko-osa sitä edeltävälle romaanille Den amerikanska flickan. 

Glitterscenenissä eletään 2000-luvun alkua pienessä merenrantakaupungissa nimeltä Seutu 

(Trakten). Teoksen punaisena lankana on kertomus amerikkalaisesta tytöstä nimeltä Eddie de 

Wire, joka hukkui Seudun Bule-lammella (Bule träsk) epäselvissä olosuhteissa kesällä 1969. 

Vaikka Eddien hukkumisesta on kulunut jo kolmisenkymmentä vuotta, se ei ole unohtunut. 

Kertomus amerikkalaisesta tytöstä on muuttunut eräänlaiseksi mysteeriksi, joka kiehtoo 

Seudun ihmisiä yhä edelleen. Heitä askarruttaa, mitä todella tapahtui ja miksi. 

Glitterscenenin henkilögalleria on laaja ja osa sen päähenkilöistä on tuttuja jo edellisestä 

kertomuksesta. Teosparin ensimmäisen osan nuoret tytöt ovat nyt nuoria aikuisia. 

Hautausmaan iloinen portto ja kioskinpitäjä Maj-Gun Maalamaa sekä suurisilmäinen Tuonen 

Enkeli Suzette Packlén ovat päähenkilöitä. Tärkeitä sivuhenkilöitä ovat teini-ikäiset tytöt Ulla 

ja Johanna. Romaanin muutamat miehet ovat sivuosassa. Todellisista tapahtumapaikoista 

Seutu, Ensimmäinen niemi (Första udden) ja Toinen niemi (Andra udden) sekä teoksen 

kuvitteellinen tapahtumapaikka Talvipuutarha (Vinterträdgården) ovat samoja kuin edellisessä 

teoksessa. Ainoastaan edellisen kertomuksen todellinen Säihkenäyttämö on uusien 

romaanihenkilöiden myötä siirtynyt ”metsän liejuisemman laidan talon” (huset i den dyigare 

delen) uima-altaalta Ruusutarhan (Rosengården) ylimpään kerrokseen. Tosin Säihkenäyttämö, 

kuten Talvipuutarhakin on myös mielen sisäinen, kuvitteellinen näyttämö.  

Romaanissa on kaksi tai kolme tapahtumien aikatasoa: paikoilleen pysähtynyt ja mennyt 

aika kuvaa vuosia 1969 ja 1989 sekä etenevä 2000-luvun nykyaika päättyen vuoteen 2012. 

Tätä monitasoista aikakäsitystä kuvaa myös teoksen kansanlaulusta lainattu alaotsikko ”on 

neidolla punapaula kun tanssihin käy”. Kansanlaulun jokaisessa säkeistössä toistuu sama asia. 

Laulu etenee, vaikka asioita toistetaan. Myös Glitterscenenin kertomus etenee, vaikka samoja 

tapahtumia kerrataan jatkuvasti vain hieman eri näkökulmista.  

Glitterscenen käsittelee syyllisyyttä, kostoa, sovintoa ja kuolemaa. Näiden synkkien 

asioiden vastapainona siitä löytyy myös valoa, lämpöä ja huumoria. Romaanin epilogissa 

ratkeaa myös arvoitus amerikkalaisen tytön Eddie de Wiren kuolemasta, joka on vaivannut 

Seudun ihmisiä yli kolmen vuosikymmenen ajan.  
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1.3 Työn tarkoitus ja tavoite 

 

Tämän työn tarkoituksena on tarkastella Monika Fagerholmin romaanin 

Glitterscenen/Säihkenäyttämö julkista vastaanottoa Suomessa ja Ruotsissa. Julkisella 

vastaanotolla tarkoitetaan kirjallisuuskriitikoiden kirjoittamia arvosteluja, jotka on julkaistu 

suomalaisissa ja ruotsalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä ja/tai pelkästään internetissä 

julkaistuissa verkkolehdissä. Huotarin mukaan kirjallisuuskritiikki on joukkoviestintää, 

jolloin kriitikko kirjoittaa arvionsa teoksesta ennalta määräämättömälle lukijakunnalle. 

Tällöin kirjallisuuskritiikki ymmärretään välittävänä tekijänä kirjallisuuden tuotanto- ja 

vastaanottoprosessissa. (Huotari 1979, 11). Vastaanotto eli reseptio on siis kirjallisen teoksen 

lukuprosessi, jonka perusteella lukija saa tietyn vaikutelman teoksesta ja sen arvosta. 

Ruotsalaiset kriitikot ovat lukeneet Glitterscenenin sen alkuperäiskielellä, ja suurin osa 

suomalaisista kriitikoista on lukenut teoksen suomeksi käännettynä. Vaittisen (1988, 23, 37) 

mukaan vastaanoton tutkimisessa on huomioitava, että suomenruotsalaisella kirjallisuudella 

on Ruotsissa aivan erilainen julkinen kuva kuin suomalaisella, vaikkei hän avaa asiaa lainkaan 

tutkimuksessaan. Lisäksi tulee huomioida, että käännös jostain teoksesta on jo konkretisaatio 

ja reseptio. Se on jo kääntäjän tulkinta teoksesta.  

Työn tavoitteena on tarkastella Glitterscenenistä/Säihkenäyttämöstä kirjoitettuja 

kirjallisuusarvosteluja ja vastata seuraaviin kysymyksiin:  

- Miten kirjallisuuskriitikot kuvailevat teosta?  

- Millaisia tulkintoja kirjallisuuskriitikot tekevät teoksesta?  

- Miten kirjallisuuskriitikot arvottavat teosta? 

Kuvauksella tarkoitetaan arvostelun kohteena olevan romaanin ominaisuuksien toteamista. 

Tällöin sitä ei suhteuteta teoksen ulkopuolisiin asioihin. Kirjallisuuskritiikin kuvaus-osiossa 

voidaan esitellä teoksen taustaa, genreä, muotoa, sisältöä, juonta, miljöötä ja henkilöitä. 

Kriitikko voi esittää myös havaintojaan kirjailijasta ja yhteiskunnasta. (Huotari 1979, 27, 31, 

35).  

Tulkitsevassa osiossa teosta voidaan tarkastella jonkin muun kaunokirjallisen teoksen 

piirteiden avulla. Sitä voidaan verrata tai rinnastaa kirjailijan aiempaan tai muiden 

kirjailijoiden tuotantoon. (Huotari 1979, 27). Viittauksia muihin teksteihin kutsutaan 

intertekstuaalisuudeksi. Intertekstuaalisuudella eli tekstienvälisyydellä tarkoitetaan luettavana 

olevan tekstin suhdetta toisiin teksteihin. Intertekstuaalisuus toteutuu siten, että lukija 

tulkitsee lukemaansa tekstiä muiden tekstien avulla. Nämä tekstit voivat olla luettavaa tekstiä 
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aiempia tekstejä tai sen jälkeen ilmestyneitä. Hosiaisluoman mukaan intertekstuaalisuuden 

perusajatuksena on se, ettei mitään teosta voi tulkita sen itsensä perusteella, vaan teokset ja 

niiden tekstit vaikuttavat toisiinsa. (Hosiaisluoma 2003, 357). Lindholmin mukaan 

kirjallisuuskritiikeissä esiintyvät intertekstuaaliset maininnat saattavat olla hyvin 

sattumanvaraisia, ja ne ovat seurausta arvostelijan kirjallisista mieltymyksistä ja 

lukeneisuudesta. (Lindholm 2002, 58). Teoksen sanomaa voidaan tulkita myös filosofisten tai 

yhteiskunnallisten näkökantojen perusteella. (Huotari 1979, 27).  

Arvottaessaan teosta kriitikko ottaa kantaa siihen, mikä siinä on hyvää ja mikä huonoa. 

Arvottavassa osiossa ilmaistaan käsityksiä tarkasteltavana olevan kirjallisuuden arvosta, 

merkityksestä ja tehtävästä. (Huotari 1979, 27–28).  

Tämän työn tavoitteena on löytää Glittersceneniä/Säihkenäyttämöä koskevista 

kirjallisuusarvosteluista edellä mainitun luokittelun mukaisia kirjallisuuskritiikin osatekijöitä. 

Koska työssä tarkastellaan Fagerholmin romaanin vastaanottoa niin Suomessa kuin 

Ruotsissakin, on mielenkiintoista tarkastella onko suomalaisten ja ruotsalaisten kriitikoiden 

kirjoittamissa arvosteluissa eroja vai kiinnittävätkö he huomiota samoihin asioihin. Jos 

arvosteluissa esiintyy eroja, niin millaisia? Mihin seikkoihin kriitikot kiinnittivät huomiota 

Ruotsissa ja mihin Suomessa? Suomalaiset ja ruotsalaiset kriitikot lähestyvät teosta ja sen 

tekstiä omista kielellisistä ja kulttuurisista viitekehyksistään.  

Työssä pohditaan myös sitä, nouseeko Glittersceneniä/Säihkenäyttämöä koskevissa 

kirjallisuusarvosteluissa esiin samankaltaisia seikkoja kuin aiemmissa suomalaisen 

käännöskirjallisuuden vastaanottoa koskevissa tutkimuksissa (ks. luku 2.4 Suomalaisen 

kirjallisuuden vastaanotto Ruotsissa).  

1.4 Tutkimuksen materiaali ja metodi 

 

Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat Glitterscenen/Säihkenäyttämö-teos ja siitä 

kirjoitetut kirjallisuuskritiikit. Tutkimusaineiston vastaanottoa käsittelevä aineisto on koottu 

sanoma- ja aikakauslehdistä sekä pelkästään internetissä julkaistuista kirjallisuusarvosteluista. 

Otokseen on pyritty saamaan mukaan sekä valtakunnallisia sanomalehtiä että 

pienempilevikkisiä maakunta- ja aluelehtiä, ei kuitenkaan pieniä paikallislehtiä. Mukana on 

myös muutama kirjallisuuslehdissä julkaistu arvostelu. (ks. Kirjallisuus s. 50–52) 

On yleisesti tiedossa, että suurten ja tunnettujen kustantamoiden kustantamat ja julkaisemat 

romaanit saavat yleensä enemmän palstatilaa sanomalehtien kulttuurisivuilla kuin 
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pienempien. Suomessa Fagerholmin ruotsinkielinen kustantaja on Schildts & Söderströms ja 

suomenkielinen kustantaja on Teos. Ruotsissa hänen kustantajansa on Alfred Bonniers förlag. 

Fagerholmin kustantajat sekä Suomessa että Ruotsissa ovat arvostettuja kustantamoita. Myös 

kirjailijan tunnettuudella ja arvostuksella on merkitystä siihen, otetaanko hänen teoksensa 

arvosteltavaksi (ks. Huotari 1979, 16). Viime vuosikymmenien aikana päivälehtien 

kirjallisuuskritiikki on muuttunut yhä valikoivammaksi. Pohjoismaissa julkaistaan valtavasti 

kirjoja suhteessa väestöön eikä valtaosaa kirjallisuudesta yksinkertaisesti pystytä arvioimaan 

medioissa. Osaltaan tämä on synnyttänyt ilmiön, jossa yhä harvempien kirjailijoiden kirjoja 

myydään yhä suurempia määriä, ja juuri näiden kirjailijoiden teokset saavat huomiota 

valtamedioissa. Samanaikaisesti voidaan puhua myös ”näkymättömän kirjallisuuden 

ongelmasta”. (Niemi 2007, 17). 

Monika Fagerholm on tunnettu ja arvostettu kirjailija molemmissa yhteiskunnissa. 

Kirjailijan nimen ja hänen edellisten teostensa aiheuttaman suosion seurauksena 

Glittersceneniä odotettiin innokkaasti. Se sai ilmestyttyään kohtalaisen runsaasti palstatilaa, 

etenkin Ruotsissa. 

Tutkimukseen on valittu yhteensä 25 arvostelua, 12 Suomesta ja 13 Ruotsista, ja ne on 

koottu lehtien internet-sivuilta tai ottamalla yhteyttä lehtien kulttuuritoimituksiin ja 

pyytämällä arvostelua. Päivälehtien internet-sivuilla olleet arvostelut ovat samat kuin 

painetuissa lehdissä olleet arvostelut. Suomalaisissa lehdissä olleista kirjallisuusarvosteluista 

kahdeksan on kirjoitettu suomeksi ja neljä ruotsiksi. 

Kootessani arvosteluja huomasin, että varsinkin suomalaisissa päivälehdissä saman 

kriitikon kirjoittama sama kirjallisuusarvostelu oli julkaistu kahdessa tai useammassa 

päivälehdessä. Tämä on seurausta sanomalehdistössä ja niiden kulttuuritoimituksissa 

tapahtuneesta mediateknologisesta muutoksesta. Kustannussäästöjen mutta myös arvioitavien 

taiteenlajien lisääntymisen ja ilmestymisaikataulujen nopeutumisen vuoksi sanomalehtien 

kulttuuritoimitukset ovat pakotettuja tekemään yhteistyötä. Ainakin ns. merkittävien 

kirjailijoiden uudet teokset pyritään arvioimaan jo niiden ilmestymispäivänä, mikä pakottaa 

osan päivälehdistä tekemään yhteistyötä. (ks. mm. Ihonen, 2000). 

Huomionarvoista oli myös se, ettei Suomessa maakuntien suurimmissa päivälehdissä kuten 

Satakunnan Kansassa, Kalevassa, Lapin Kansassa, Karjalaisessa tai Etelä-Saimaassa 

ilmestynyt Säihkenäyttämön arvostelua. Tiedustellessani asiaa näiden lehtien 

kulttuuritoimituksista, sain muutamien toimitusten hieman hämmentyneitäkin vastauksia: 

”jostain syystä jäänyt arvostelematta”, ”toki olisi pitänyt arvostella, mutta kaikki on 

mahdollista…”, "kyseistä kirjaa ei ole meillä arvostelu, joitain Fagerholmin teoksia sentään”.  
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Toki päivälehdet tuntevat lukijakuntansa ja ellei teosta pidetä lukijoiden kannalta tärkeänä, 

se voidaan jättää arvioimatta. Päivälehtikriitikot kokevat kirjoittavansa oman levikkialueensa 

lukijoille toisin kuin nettikritiikin kirjoittajat. Nettikritiikkiä kirjoittava arvostelija ei ole 

samalla tavalla sidoksissa tiettyyn lukijakuntaan kuin päivälehtikritiikin kirjoittaja, sillä 

nettikritiikkiä seuraa todennäköisemmin lukija, joka suosii jotain tiettyä kirjallisuudenlajia tai 

kirjailijaa. (Soikkeli 2007, 148).   

Kirjallisuuskritiikin puuttumista päivälehdistä voivat selittää myös monet muutkin seikat 

kuin taloudelliset syyt tai toimituksen arvio siitä kiinnostaako kulloinkin kyseessä oleva teos 

lehden lukijoita. Kirjallisuuskritiikkien tuottaminen on vain yksi osa kulttuurijournalismia, 

mutta pulmallisinta kirjallisuuskritiikin kannalta on valtakunnallisen kulttuurijournalismin 

vähentyminen. Maakunnalliset sanomalehdet muuttuvat entistä paikallisemmiksi, ja ne 

saattavat tarjota lukijoilleen tietoa vain oman alueensa kulttuuritarjonnasta. Tämä johtanee 

siihen, että valtakunnallista taidekritiikkiä tarjoavat yhä harvemmat päivälehdet. (Olkinuora 

2010).  

Yksi tapa tutkia kirjallisuuskritiikkiä on tarkastella sitä niiden sisältöjen avulla. Tällöin 

kirjallisuuskritiikin katsotaan koostuvan kolmesta eri osatekijästä: kuvailusta, tulkinnasta ja 

arvottamisesta (Huotari 1979, 11). Luin arvostelut useaan kertaan ja tein huomioita siitä, 

mihin asioihin kriitikot ovat kiinnittäneet huomioita. Vähitellen teksteistä ”löytyi”, miten 

kriitikot kuvailivat, tulkitsivat ja arvottivat teosta, vaikka erot näiden eri osioiden välillä eivät 

ole täsmällisiä ja selkeitä. Kuvailu, tulkinta ja arvottaminen limittyvät arvosteluissa toisiinsa, 

eikä niitä ole aina helppoa erottaa toisistaan. Tämän jälkeen kirjasin kriitikoiden tekemät 

havainnot teoksesta ja luokittelin ne kolmeen ryhmään edellä mainitun jaottelun perusteella.  
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2 Reseptiotutkimus 

2.1 Reseptiotutkimuksen historia 

 

Kirjailija, teksti ja lukija ovat kaunokirjallisen prosessin osatekijät, ja näistä 

kulttuurituotannon eri osista puhutaan myös nimillä tuotanto, tuote ja kulutus. 

Kirjallisuudentutkimus on tavallisesti kohdistunut tuotantoon ja tuotteeseen eli kirjailijaan ja 

teokseen. (Herner 1999, 19). Varsinkin marxilainen kirjallisuudentutkimus ja formalistinen 

koulukunta ovat sivuuttaneet tekstin vastaanottajan lähes kokonaan. Marxilainen estetiikka on 

käsitellyt lukijaa ja kirjailijaa samalla tavalla. Heitä on tavallisesti tarkasteltu heidän 

yhteiskunnallisten taustojensa perusteella. Formalistit sen sijaan tarvitsivat lukijaa vain 

tiedostavana subjektina. Hänen tehtävänään oli hahmottaa tekstin muoto ja se tapa, jolla teksti 

oli rakentunut. (Jauss 1989, 197).  

Venäläinen formalismi, strukturalismi ja uuskritiikki vaikuttivat siihen, että 

kirjallisuudentutkimuksessa syrjäytettiin kirjailija ja kiinnostuttiin yhä enemmän tekstistä ja 

lukijan suhteesta tekstiin. Keskeiseksi ajatukseksi nousi se, että lukija antaa tekstille sisällön 

ja tulkitsee lukemaansa. Juuri tämän takia vastaanottajan suhde teokseen tulisi olla 

tutkimuksen keskipisteessä. (Herner 1999, 19). Kaunokirjallisen prosessin osatekijöistä 

lukijaa ei voida pitää vain passiivisena vastaanottajana. Jaussille (1989, 198) tekstin 

vastaanottaja on ”historiaa luova käyttövoima”, sillä ilman häntä ei kirjallisen teoksen 

historiallista elämää olisi olemassa.  

Kirjallisuudentutkimuksen parissa tapahtuikin 1960–1970 -luvuilla paradigman muutos, 

joka sai osakseen paljon huomiota. Kirjallisuudentutkimus kiinnostui lukijasta ja hänen 

suhteestaan tekstiin. Se oli aihe, jonka aiempi tutkimus oli sivuuttanut kokonaan. Eagleton 

(1996, 64–65) jakaa kirjallisuudentutkimuksen historian kolmeen eri periodiin. Ensimmäinen 

vaihe keskittyi ainoastaan tekijään (1800-luvun romantiikka) ja toinen vaihe yksinomaan 

tekstiin (uuskritiikki, 1900-luvun alusta 1960-luvulle). Kirjallisuudentutkimuksen 

kolmannessa vaiheessa 1960-luvulta eteenpäin tapahtui selvä painotuksen siirto kohti 

vastaanottajaa, kiinnostuttiin tekstin ja lukijan välisestä suhteesta. Lukija on ollut tämän 

triangelin aliarvostetuin lenkki. Eagleton pitää tätä outona, koska ilman lukijaa ei olisi teosta 

eikä kirjallisuutta. Lukija on yhtä tärkeä kuin kirjailija, sillä lukiessaan hän osallistuu 
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aktiivisesti teoksen merkitysten muodostamiseen. Tätä kirjallisuudentutkimuksen uutta 

suuntausta alettiin kutsua reseptioteoriaksi tai reseptioestetiikaksi.   

Sana reseptio (lat. recipire) on peräisin latinasta ja sillä on kaksi merkitystä. Ensimmäinen 

merkitys on passiivinen ja tarkoittaa ”ottaa vastaan, olla, alttiina, kärsiä, suostua”. Toinen 

merkitys on aktiivista toimintaa ja tarkoittaa ”ottaa ajaakseen, toimittaakseen, tehdäkseen tai 

ottaa vastatakseen jostakin”. Kaunokirjallisuuden reseptiotutkimuksessa painottuu reseption 

jälkimmäinen, aktiivinen luonne ja sen tavoitteena on tutkia lukijan asemaa kirjallisuudessa. 

Lukuprosessi on reseptioteorian mukaan aina aktiivista ja monisäikeistä toimintaa, jonka 

merkitys aukeaa lukijalle ajan myötä. Tekijän, teoksen ja lukijan kolmiossa halutaan korostaa 

lukijan dynaamista osuttaa teoksen merkityksen luomisessa. (Mälkki 2009, 20–21).  

Reseptiotutkimuksen uranuurtajia ovat saksalaiset kirjallisuudentutkijat Wolfgang Iser ja 

Hans Robert Jauss. He olivat kiinnostuneita tekstin ja lukijan välisestä suhteesta ja julkaisivat 

tärkeimmät teoksensa 1970-luvulla. Iser ja Jauss erosivat kuitenkin toisistaan teoreettiselta 

taustaltaan, vaikka heitä molempia pidetään reseptioestetiikan (Rezeptionsästhetik) 

perustajina. Erotukseksi Jaussin reseptiohistoriasta eli vastaanoton tutkimuksesta, kutsutaan 

Iserin teoriaa ”vaikutusteoriaksi” tai ”vaikutusestetiikaksi” (Wirkungsästhetik). Iserin mukaan 

todellisen lukijan tutkiminen kuuluu paremminkin sosiologiaan kuin kirjallisuustieteeseen. 

Iserin vaikutusteorian tavoitteena on tutkia tekstin rakenteen keinoja, jotka vaikuttavat 

lukijaan. Hänen lähtökohtanaan oli se, että tekstin merkitys ei löydy valmiina itsestään 

tekstistä. Tekstin merkitys löytyy, kun lukija ymmärtää tekstissä olevia signaaleja. Tekstin 

merkitys avautuu siis silloin, kun vuorovaikutus tekstuaalisten signaalien ja lukijan 

ymmärryksen välillä toteutuu. Lukevan subjektin ja luettavan objektin välinen 

vastakkainasettelu kyseenalaistuu Iserin teoriassa. ”Merkitys ei ole enää objekti, joka pitää 

määritellä, vaan vaikutus, joka on koettava.” (Alanko-Kahilaluoto 2008, 222–223). 

Iser esitteli teoriassaan implisiittisen lukijan (Der implizite Leser) käsitteen, jonka avulla 

empiirinen eli todellinen lukija jätetään kaunokirjallisen analyysin ulkopuolelle. Implisiittisen 

lukijan juuret ovat tekstissä itsessään eikä sitä pidä samaistaa todelliseen lukijaan. 

Kirjoittaessaan teostaan kirjailijalla on jo tietty oletus sen tulevista lukijoita ja se tulee ilmi 

tekstistä. Jokaisesta tekstistä voi tehdä tulkintoja sen tyypillisistä lukijoista. Kevyen 

kioskikirjallisuuden implisiittinen lukija ei etsi lukemastaan samankaltaisia filosofisia 

ulottuvuuksia kuten vaikkapa Dostojevskin teosten lukija. Implisiittisen lukijan avulla tutkijat 

saavat selville erilaisia asenteita ja arvostuksia. (Alanko-Kahilaluoto 2008, 225; Saarinen 

1982, 13). 
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Jauss arvosteli vuonna 1967 kirjoittamassaan artikkelissa Kirjallisuushistoria 

kirjallisuustieteen haasteena (Literaturgeschichte als Provokation der Litteraturwissenschaft) 

sekä formalistista että marxilaista kirjallisuudentutkimusta. Hänen mukaansa ne olivat 

laiminlyöneet merkityksen historiallisen ulottuvuuden ja käsittelivät lukijaa vain tiedostavana 

subjektina. Jaussille kirjallisuus alkoi sen vastaanotosta. Hänen teoriassaan ensisijaisia 

lukijoita ovat kriitikko, kirjailija ja kirjallisuushistorioitsija. Vasta sen jälkeen he ovat tekstin 

tuottajia. Tällöin kirjallisen viestinnän osapuolet ovat kirjallisuuden traditio, lukijat ja uusi 

teos. Ilmestyessään markkinnoille uusi teos kommunikoi sekä lukijoidensa että aikaisemman 

kirjallisuuden kanssa. (Alanko-Kahilaluoto 2008, 227–228).  

Lukijan tietojen ja taitojen lisäksi lukemisessa on aina mukana hänen historiallinen 

kontekstinsa. Lukijan historiallisen kontekstin ja teoksen historialliseen kontekstin etäisyys 

voi olla pitkä. Jauss korostaakin, että ”lukija lukee aina omaa historiallista 

odotushorisonttiaan (Erwartungshorizont) vasten”. Tämä siis todistaa sen, että formalismin 

ajatukset teosten objektiivisuudesta ovat harhaa. Jaussin teorian keskeisen teesin mukaan 

”kirjallisuuden historian tulisikin olla vastaanoton historiaa, tai pikemminkin 

odotushorisonttien historiaa, sillä kirjallisuushistorian muutokset havaitaan parhaiten 

odotushorisontin käsitteen avulla”. (Alanko-Kahilaluoto 2008, 228). 

Jaussin (1989, 200) mukaan ”mikään kirjallinen teos ei ole itsenäisesti voimassa oleva 

objekti, joka tarjoaa jokaiselle tarkastelijalle kaikkina aikoina saman puolen itsestään”. 

Klassikkoteos pysyy kirjallisuuden kaanonissa siksi, että esimerkiksi eri vuosikymmeninä 

siitä löydetään uusia merkityksiä. Juuri näiden uusien merkityksien löytyminen pitää 

kirjallisuuden elossa. Alanko-Kahilaluoto (2008, 228) ottaa esimerkiksi Shakespearen 

Hamletin. Nykyajan lukija tulkitsee Hamletia luultavasti aivan toisin kuin Shakespearen 

aikalaiset. Kirjallisuus on lukijan ja teoksen välistä vuoropuhelua, mutta se on myös 

vuoropuhelua teoksen ja sen kirjallisen taustan välillä.  

2.2 Reseptiotutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Tämän työn keskeisiä käsitteitä ovat reseptio, resipioija, odotushorisontti ja 

reseptiodokumentti. Reseptiolla tarkoitetaan kaunokirjallisen teoksen vastaantottoa ja 

resipioija eli lukija on kirjallisen tekstin vastaanottaja. (Tiirakari 1997, 18). Odotushorisontti 

koostuu lukijan ennestään tuntemasta kirjallisuudesta ja kirjallisuuslajien tuntemuksesta, jotka 

vaikuttavat siihen miten lukija ymmärtää lukemansa. Lukija siis suhteuttaa lukemaansa koko 
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ajan jo aiemmin lukemaansa ja tietämykseensä kirjallisuudesta. (Mikkonen 2008, 67). Mikään 

uusi teos ei ilmesty tyhjiöön, vaan lukijalla on jo aiemmista lukukokemuksista syntynyt 

odotushorisontti. Aiemmin luettu nivoutuu nykyhetken lukemiseen ja laajentaa lukijan 

odotushorisonttia. (Tiirakari 1997, 23). Odotushorisontin käsite mahdollistaa sen, että teoksen 

arvo ja sen vaikutus yleisöön voidaan määritellä. Jauss selittää teoksen arvon määräytymistä 

esteettisen etäisyyden käsitteellä. Jos etäisyys lukijan aiemmin omaksuman odotushorisontin 

ja uuden teoksen odotushorisontin välillä on pitkä, voidaan teosta pitää merkittävänä 

kaunokirjallisena teoksena. Jos sen sijaan välimatka odotushorisontin ja uuden tekstin välillä 

on lyhyt eikä lukijan horisontissa tapahdu muutosta, teos koetaan ajanvietekirjallisuudeksi. 

(Jauss 1989, 205).  

Puolalaisen kirjallisuudentutkijan Roman Ingardenin filosofisten pohdintojen mukaan 

kirjallisen teoksen on mahdollista elää ilman kirjailijaa, vaikka se on kirjailijan tietoisen työn 

luomus. Sen sijaan teos tarvitsee aktiivista lukijaa. Hän kuvaa lukemisen toimintana, jossa 

lukija muodostaa itselleen teoksen. Lukijan teos eli konkretisaatio on erotettava itse 

objektiivisesta kirjailijan luomasta teoksesta, joka on luonnosmainen ja täynnä kielellisiä 

epämääräisyyskohtia. Lukijan mielikuvitus täydentää esimerkiksi teoksen henkilöiden 

ulkonäköä, miljöötä tai muita lukijan mielestä tekstissä olevia ”aukkoja”. (Alanko-Kahiluoto 

2008, 209–210). 

Sama teos voi konkretisoitua eri lukijoille eri tavoin. Esimerkiksi lukijoiden 

yhteiskunnallinen asema, heidän kokemuksensa ja tietonsa vaikuttavat muodostuviin 

konkretisaatioihin. Konkretisaatiot ovat kuitenkin hyvin samansuuntaisia tiettynä samana 

ajankohtana. Tämä on seurausta siitä, että lukijat elävät samassa yhteiskunnallisessa 

viitekehyksessä. (Saarinen 1982, 27). Jos lukija kirjoittaa reseption aikana muodostuneen 

lukukokemuksensa eli konkretisaationsa, syntyy reseptiodokumentti. (Tiirakari 1997, 18). 

Klein (op. cit. Saarinen 1982, 19) jakaa vastaanoton primaariin ja sekundaariin reseptioon. 

Tällöin primaarilla reseptiolla tarkoitetaan ensimmäisen lukijan reseptiota ja sekundaarilla 

reseptiolla tulkittua reseptiota. Grimm (op. cit. Saarinen 1982, 38–44) kehitti edelleen 

reseptiohistoriallisten dokumenttien ryhmittelyä neljään pääryhmään: primaareihin, 

sekundaarisiin, tertiäärisiin ja epäsuoriin dokumentteihin.  

Primaarit dokumentit voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin todistuskappaleisiin. 

Välittömiä todistuskappaleita ovat teosten sivuille kirjoitetut huomautukset, erilliset 

muistiinpanot, päiväkirjamerkinnät tai kirjeisiin kirjoitetut mielipiteet ja huomiot teoksesta, 

jotka lukija on kirjoittanut muistiin lukemisen aikana tai heti sen jälkeen. Välilliset 

todistuskappaleet on kirjoitettu myöhemmin lukukokemuksen jälkeen, ja lukijan tarkoituksena 
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on kuvata, miten hän on kokenut aikaisemmin luetun tekstin. Tällaisia lähteitä ovat 

elämäkerrat, muistelmat ja itsenäiset selostukset aikaisemmista lukukokemuksista. (Saarinen 

1982, 38–40).   

Sekundaareilla dokumenteilla tarkoitetaan sitä, että kuvaaja kertoo toisen lukijan 

lukukokemuksesta. Metatekstin tuottaja ja lukija ovat siis eri henkilöitä. Tällaisia lähteitä ovat 

mm. suullisista lausunnoista ja keskusteluista tehdyt muistiinpanot. (Saarinen 1982, 40). 

Metatekstien kohdalla on huomioitava mahdolliset muistivirheet tai tietojen tahallinen 

vääristely. (Tiirakari 1997, 29).   

Tertiäärit dokumentit on tarkoitettu suurelle yleisölle, ja ne on suunnattu lähinnä 

opettamiseen, tiedottamiseen tai viihdyttämiseen. Niillä on yhteisöllinen käyttötarkoite. 

Esimerkiksi jotain teosta koskevat tutkielmat, joissa pyritään selittämään teosta, kuuluvat 

tertiääriin ryhmään. Muita tähän ryhmään kuuluvia dokumentteja ovat kirjallisuushistoriat, 

kirjallisuusluettelot, erilaiset arvottavat klassikkoluettelot ja sanomalehdistössä julkaistavat 

kirjallisuusarvostelut. Kirjallisuusarvostelujen laajuus, muoto ja tarkoitus eivät ole 

riippuvaisia itse arvosteltavasta kohteesta, vaan usein siihen vaikuttavat täysin muut seikat. 

(Saarinen 1982, 41–42).  

Epäsuoria dokumentteja ovat itse kaunokirjalliset tekstit. Näissä kaunokirjallisissa 

teoksissa on reseption ja lukemisen kuvauksia. (Saarinen 1982, 42; Tiirakari 1997, 30).  

Primaareja lähteitä on vaikea löytää tai niitä on vain harvoin saatavilla tutkimuskäyttöön.  

Tiirakarin (1997) Minna Canthin teosten vastaanottoa koskevassa tutkimuksessa aineistona on 

kaikki neljä eri lähdettä. Minna Canthin oma kirjeenvaihto, hänen muutamat päiväkirjansa ja 

lukijoiden muistiinpanot Canthin teoksista ovat primaariaineistoa. Sekundaarilähteitä ovat 

Minna Canthin lasten ja ystävien muistiinpanot teosten vastaanotosta. Tertiääriaineiston ydin 

koostuu sanomalehtiarvosteluista, ja se on myös tutkimuksen laajin aineisto. Epäsuoraksi 

lähteeksi Tiirakari on hyväksynyt mm. Arvid Järnefeltin Vanhempieni romaanin (1928–

1930), johon Minna Canth kytkeytyy. (Tiirakari 1997, 29–30). 

Grimmin (op. cit. Saarinen 1982, 44) mukaan tutkijan tulisi käyttää hyväkseen kaikkia 

reseptiodokumentteja, saadakseen kokonaisen ja mahdollisimman laaja-alaisen kuvan 

reseptiosta. Yleisimmin vastaanottoa tutkitaan kuitenkin vain tertiäärilähteiden, lähinnä 

kirjallisuusarvostelujen avulla, koska niiden saatavuus on suhteellisen vaivatonta tutkijalle. 
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2.3 Reseptiotutkimus Suomessa 

 

Kirjallisuuskritiikin tutkimus alkoi Tampereen yliopistossa Yrjö Varpion johdolla Suomen 

Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa vuosina 1978–1982. Projektissa selvitettiin 

kritiikintutkimuksen yleisiä perusteita ja lähtökohtia, hahmoteltiin kirjallisuuden vastaanoton 

merkitystä, luotiin kuva kirjallisuusinformaation kehityksestä suomalaisessa lehdistössä sekä 

osoitettiin kirjallisuuskritiikin avulla, miten kansainvälinen klassikko juurtuu Suomen 

kirjallisuuteen. (Varpio 1982, 5–6). 

Yrjö Varpion Lauri Viidasta tekemässä väitöskirjassa vuodelta 1973 oli jo 

reseptioesteettinen näkökulma. (Saarinen 1982, 14). Myöhemmin 1970-luvulla Varpio tutki 

mm. Väinö Linnan teosten kääntämistä, julkaisemista ja vastaanottoa ulkomailla sekä kirjoitti 

artikkeleita kirjallisuuskritiikistä ja reseptioestetiikasta. (Huotari & Hurskainen 1979, 105). 

Uudempia vastaanottoa käsitteleviä väitöstutkimuksia ovat mm. Leena Tiirakarin (1997) 

Taistelevat lukumallit, joka tarkastelee Minna Canthin teosten vastaanottoa sekä Taru 

Väyrysen (1999) Odysseia Ouluun, joka käsittelee Kirsti Simonsuuren Pohjoisen yökirjan 

viestiä ja vastaanottoa. Johanna Mälkin (2009) Mitä etevin runoteos. Dante Alighierin 

Jumalaisen näytelmän vastaanotto suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa 1851–2000  

tarkastelee Dante-käännöksiä ja käännösihanteiden historiallisia muutoksia, suomennoksista 

tehtyjä arvioita ja tutkimuksia, kirjailija- ja teosesittelyitä, Dante-monografioita ja ennen 

kaikkea Danten asemaa suomalaisessa kirjallisuusinstituutiossa eri aikoina. Muita 

yliopistollisia opinnäytetöitä on tehty runsaasti niin kotimaisesta kuin ulkomaisestakin 

kaunokirjallisuudesta. 

2.4 Suomalaisen kirjallisuuden vastaanotto Ruotsissa 

 

Tukholman yliopiston suomen kielen osastolla on tehty opinnäytetöitä suomalaisen 

kirjallisuuden vastaanotosta Suomessa ja suomesta ruotsiksi käännetyn kirjallisuuden 

vastaanotosta Ruotsissa 1970-luvulta lähtien.  Muutamissa opinnäytetöissä on tarkasteltu 

saman teoksen saamaa vastaanottoa molemmissa maissa. Heli Vasara (1972) tarkasteli 

työssään ruotsinnetun suomalaisen kaunokirjallisuuden arvosteluja, jotka oli julkaistu 1960-

luvun alussa Dagens Nyheterissä, Svenska Dagbladetissa ja Aftonbladetissa. 1980-luvulla 

muun muassa Kristiina Strauch (1983) selvitti Helvi Hämäläisen teoksen Tuhopolttaja saamaa 

vastaanottoa Suomessa, ja Timo Oldén (1983) tarkasteli Anja Kaurasen Sonja O. kävi täällä -
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romaanin vastaanottoa suomalaisessa päivälehdistössä. Seuraavalla vuosikymmenellä 

reseptiota koskevia opinnäytteitä tehtiin useita. Niissä tutkittiin esimerkiksi Eeva Kilven 

Talvisodan aika -teoksen saamaa vastaanottoa Ruotsin lehdistössä (Mäenpää 1995), Antti 

Tuurin Talvisodan vastaanottoa Ruotsissa (Laine 1995) ja Annika Idströmin Veljeni 

Sebastianin vastaanottoa Suomen ja Ruotsin lehdistössä (Raula Berg von Linde 1994). 2000-

luvun alussa Pirkko Kaartinen (2000) tutki Antti Tuurin Ameriikan raitin saamaa vastaanottoa 

Ruotsissa, ja Lena Söderhjelm (2003) kirjoitti opinnäytteensä Esa Sariolan Rakas ystävä -

teoksen vastaanotosta Suomessa ja Ruotsissa. 

Pirjo Vaittisen väitöskirja Niin lähellä, niin kaukana. Suomesta ruotsiksi käännetyn 

kaunokirjallisuuden vastaanotto Ruotsissa 1930-luvulla on vuodelta 1988. Vaittinen tutki 

väitöskirjassaan merkityksiä, joita 1930-luvulla julkaistu ruotsinnettu suomalainen 

kaunokirjallisuus sai ruotsalaisessa reseptiossa. Hän selvitti kirjallisuuskritiikin perusteella, 

”mitkä sanataiteen funktiot nousivat keskeisiksi suomalaisen kirjallisuuden reseptiossa ja 

millaista painotuksen muuttumista voidaan nähdä vuosikymmenen kuluessa erilaisten 

kirjallisten ja kirjallisuuden ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta”. (Vaittinen 1988, 18).  

Vaittisen (1988, 18, 24) tutkimus koskee 1930-luvun kaunokirjallisuutta. Se on ajanjakso, 

jota leimaavat pula-aika ja Suomessa syystalvella 1939 alkanut talvisota. Kirjallisuus heijastaa 

hyvin tuon vuosikymmenen tuntoja, tunnelmia ja yhteiskunnallista todellisuutta. 

Tutkimusaineisto koostuu 33 kaunokirjallisesta teoksesta, sanoma- ja aikakauslehtien 

kritiikeistä sekä kustannustoiminnan parissa käydystä kirjeenvaihdosta. 

Suomalaisen käännöskirjallisuuden tehtävänä 1930-luvun Ruotsissa oli suomalaisesta 

yhteiskunnasta kertominen.  Ruotsalaiset lukijat pystyivät kirjallisuuden kautta tutustumaan 

Suomen olosuhteisiin ja ihmisiin. Maiden läheisyydestä huolimatta Suomi ja sen ihmiset 

tuntuivat olevan ruotsalaisille kovin outoja ja etäisiä. Vasta toissijaisena tehtävänä kriitikot 

näkivät kirjallisuuden esteettisen funktion. (Vaittinen 1988, 91). 

Vaittisen (1988, 238–239, 256) mukaan Suomen suomenkielinen kirjallisuus koettiin 

1930-luvun Ruotsissa hyvin yhtenäisenä. Sitä kuvasivat realismi, arjen harmauden, tavallisen 

kansan ja luonnon kuvaus. Kriitikot vertasivat suomalaista kirjallisuutta vain harvoin 

eurooppalaiseen kirjallisuuteen. Ruotsinnettuja teoksia luettiin hyvin ”suomalaisuuden 

odotuksin”, ja esimerkiksi Sillanpäätä pidettiin ”suomalaisen kirjallisuuden, jopa Suomen 

ruumiillistumana”. Sillanpäälle myönnetyn Nobelin kirjallisuuspalkinnon perusteluissa – ”för 

den djupa uppfattning och den utsökta stilkonst, varmed han skildrat sitt hemlands allmogeliv 

och natur i dess inbördes sammanhang” – kiteytyi suomalaisen kirjallisuuden julkinen 

määrittely Ruotsissa.  
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Toinen suomalaisen kirjallisuuden vastaanottoa Ruotsissa käsittelevä väitöskirja on Eva 

Hernerin Svenska recensenter läser finska böcker. En studie i receptionen av finsk prosa, 

översatt på 1960-talet. Herner tarkastelee tutkimuksessaan 1960-luvulla Ruotsissa julkaistua 

suomalaista käännöskirjallisuutta ja sen vastaanottoa. Hän perustelee 1960-luvun 

kirjallisuuden valintaa siten, että juuri tuona vuosikymmenenä suomalaiset muuttivat sankoin 

joukoin Ruotsiin ja Suomi kansakuntana sai Ruotsissa huomiota. Lisäksi hän mainitsee ns. 

Linna-efektin. Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan aiheuttama ”kirjallinen jatkosota” 

kantautui myös Ruotsiin ja Linnan Täällä pohjantähden alla -trilogia käännettiin ruotsiksi 

heti 1960-luvun alkupuolella. Linna-efektin myötä myös muuta suomalaista 

kaunokirjallisuutta, erityisesti sotakirjallisuutta, alettiin kääntää ruotsiksi. Samalla myös 

arvostelut suomalaisesta kaunokirjallisuudesta lisääntyivät. (Herner 1999, 8–9).  

Hernerin (1999, 12–15, 5–7) tutkimus sisältää 32:n Ruotsissa julkaistun suomalaisen 

käännöskirjan arvostelut. Arvosteluja on yhteensä 414, jolloin yhtä teosta kohti on 

keskimäärin 12,9 arvostelua. Hernerin tavoitteena oli selvittää ja vertailla, millaisia eroja eri 

arvostelijoilla oli samasta teoksesta. Hänen toisena tavoitteenaan oli selvittää millaisia 

asenteita Suomea ja sen kansaa, kulttuuria, historiaa, kirjallisuutta ja kieltä kohtaan 

arvosteluissa esiintyi. Tämän toisen tavoitteen tarkoituksena ei ollut vertailla kriitikoiden 

näkemyksiä Suomesta ja suomalaisuudesta.  

Useat Hernerin tutkimuksessa olevista teoksista ovat sotakirjallisuutta. Kun Suomessa 

kriitikot arvostelivat niiden realismia ja teokset saivat osin ristiriitaisenkin vastaanoton, oli 

niiden vastaanotto Ruotsissa yhtenäisempi. Osittain arvosteluissa on tyypillisiä stereotypioita 

ja kliseitä maasta ja kansasta, siitä mikä on tyypillistä ja perinteistä suomalaista kerrontaa. 

Useissa yhteyksissä kriitikot kuvaavat, kuinka hyvin suomalaiset kirjailijat osaavat tulkita 

tavallisen kansan elämää. Kuvausta pidetään kielellisesti hyvin rahvaanomaisena, realistisena 

tai jopa poeettisena, mutta samalla myös kirjallisesti korkeatasoisena. Suomalainen 

kaunokirjallisuus ei ollut akateemista ja sen koettiin olevan vastakohta suomenruotsalaiselle 

kulttuurielämälle Suomessa. Ruotsalaisten kriitikoiden käsitys oli, että suomalainen 

kaunokirjallisuus oli kuitenkin irrottautunut provinsialismista ja traditioista. Tämä näkemys 

selittyy Hernerin mukaan ruotsiksi käännettyjen teosten valinnalla. Yleinen sävy suomalaista 

kirjallisuutta kohtaan oli pääasiassa kunnioittava, ja kriitikot arvostivat suomalaista proosaa, 

varsinkin modernismia. Taiteellinen uudistuminen, joka tapahtui sotien jälkeisen Suomen 

kirjallisuudessa, herätti arvostelijoiden mielenkiinnon. Suomalainen proosa oli Pohjoismaiden 

elinvoimaisinta ja mielenkiintoisinta. Monet kriitikoista totesivatkin, että pohjoismainen 
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modernismi kirjallisuudessa sai alkunsa nimenomaan sotien jälkeisessä Suomessa. (Herner 

1999, 240–242). 

Teosten huumoria kuvataan usein absurdiksi ja realistiseksi. Huumorissa on hiljaista 

tragiikkaa, joka nähdään Suomen kansan eräänlaisena puolustusmekanismina. 

Sotakirjallisuuden miehet kuvataan usein sitkeiksi taistelijoiksi, rauhallisiksi, mutta myös 

hyvin itsepäisiksi vastakohtana sotilaalliselle kuuliaisuudelle. Muutoin teosten suomalaiset 

kuvataan hitaiksi, rauhallisiksi ja kärsivällisiksi, jotka kestävät kovia olosuhteita. Nämä 

ruotsalaisten mielikuvat suomalaisista ovat melko tyypillisiä stereotypioita. (Herner 1999, 

243, 245). 

Uusin suomalaisen käännöskirjallisuuden vastaanottoa Ruotsissa koskeva tutkimus on 

Henri Nymanin (2010) opinnäytetyö ”Vadelmavenepakolainen Folkhemmetin vieraana. 

Tutkimus Miika Nousiaisen romaanin vastaanotosta Ruotsissa”. Nymanin työ käsittelee 

yhden teoksen vastaanottoa, kun Vaittisen ja Hernerin tutkimukset ovat ns. kokooma-

arvosteluja (ks. Huotari 1979, 11). Nyman on tutkinut arvostelujen sisältöjä, ja hän löysi 

arvosteluista neljä eri teemaa: huumorin, vertailun muihin suomalaisiin kirjailijoihin, 

ruotsalaisten suhtautumisen teoksen ruotsalaisuusteemaan sekä kirjailijan luoman Ruotsi-

kuvan ja teoksen kielen.  

Vadelmavenepakolaisen huumori on viihdyttävää, mutta teoksella ei katsota olevan mitään 

vakavaa sanomaa. Kirjailijana Miika Nousiaista verrataan Arto Paasilinnaan, ja hänen 

katsotaan jatkavan suomalaisen kirjallisuuden tragikoomista kertomiskulttuuria. (Nyman 

2010, 10–12). 

Nousiaisen ylistys ruotsalaista yhteiskuntaa kohtaan yllätti kriitikot. Ruotsalaisten 

ylpeyden aiheita ovat juhlapyhät ja kansalliset ikonit kuten Björn Borg tai Ingmar Bergman. 

Teoksessa esiintyvän ”pikkuveli-asenteen” viljelemistä Suomen ja Ruotsin välillä pidetään jo 

vanhanaikaisena. Teoksen kieltä ja tyyliä pidetään tavanomaisena, eikä kieltä tai käännöstä 

pohdita arvosteluissa kovinkaan paljoa. (Nyman 2010, 13–18). 
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3 Kirjallisuuskritiikki 

Yksinkertaisimmillaan kirjallisuuskritiikki voidaan määritellä tekstiksi jostain toisesta 

tekstistä (Forser 2006, 17). Pekka Tarkan (op. cit. Huotari 1979, 10) mukaan 

kirjallisuuskritiikiksi katsotaan ”esittävät ja arvioivat kirjoitukset”. Tällaisten kirjoitusten 

alussa tulee mainita teoksen tekijä ja nimi, kustantaja, ilmestymisvuosi ja sivumäärä. Nämä 

kirjoitukset julkaistaan perinteisesti päivälehtien kulttuuriosastoissa, mutta samat säännöt 

pätevät nykyisin myös muiden joukkotiedotusvälineiden arvosteluihin.  

Perinteisten printtilehtien lisäksi kirjallisuuskritiikkiä julkaistaan yhä enemmän internetin 

kirjallisuusjulkaisuissa. Myös useissa printtilehdissä julkaistut kritiikit löytyvät nykyisin 

internetistä. Soikkelin (2007, 148) mukaan vielä 2000-luvun alussa internetissä julkaistua 

arvostelua pidettiin itsestään selvästi kriittisenä. Käsite ”net criticism”, joka suhtautui 

kriittisesti kaikkeen internetissä julkaistuun, onkin juuri 2000-luvun vaihteesta. Nykyisin 

internet on kritiikin julkaisuvälineenä samankaltainen julkaisukanava kuin päivälehtikin. Sen 

sijaan internet luo kriitikolle uusia mahdollisuuksia verrattuna päivälehtiin. Internetissä 

julkaistu arvostelu ”elää” pidempään ja siten myös keskustelu kirjallisuudesta voi jatkua 

entistä kauemmin.  

3.1 Kirjallisuuskritiikin tehtävät 

 

Kirjallisuuskritiikillä katsotaan olevan merkittävä osa reseptiohistoriallisessa tutkimuksessa, 

jossa kriitikkoa pidetään sekä tiedon välittäjänä että eräänlaisena tulkkina. (Vaittinen 1988, 

33). Välittäessään lukijoille tietoa teoksen muodoista ja sisällöstä, kriitikko voi joko 

pelkästään kuvailla tai tulkita niitä analyyttisesti. Tällöin kriitikolla katsotaan olevan 

informatiivinen tehtävä, välittää runsaasti informaatiota sisältävää analyyttista kritiikkiä. 

(Huotari 1979, 18).  

Kritiikillä on myös journalistinen tehtävä. Sen olisi tuotava arvosteltavasta teoksesta esille 

jotain uutta, jotain sellaista, joka on uutisoinnin kannalta tärkeää. Teoksen mainitseminen 

pelkästään ”hyväksi” ei riitä. (Soikkeli 2007, 144).  

Kirjallisuuskritiikkiä pidetään ns. ensikritiikkinä, jossa kriitikko luo juuri julkaistun 

teoksen konkretisaation ja kiteyttää sen omassa kirjoituksessaan. Kriitikko on usein uuden 
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teoksen ensimmäinen lukija ja hänen tehtävänään on kertoa, miten hän kriitikkona on 

ymmärtänyt teoksen sekä esittää oma perusteltu arvionsa siitä. (Forser 2006, 9). 

Ensikritiikki on arvosteltavien teosten kannalta tärkeä, sillä kirjallisuuskritiikit 

muodostavat teoksen kokonaismerkityksen. Tavallisesti ensikritiikki siirtyy myös 

yhteiskunnassa myöhemmin käytävään kulttuurikeskusteluun. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

esimerkiksi valtaosa akateemisesta kirjallisuudentutkimuksesta koskee teoksia, jotka ovat 

olleet mukana kulttuurisessa keskustelussa. Myös kirjallisuuspalkintojen saajina ovat yleensä 

teokset, jotka on huomioitu kirjallisuusarvosteluissa. (Lindholm 2002, 53–54).  

3.2 Kirjallisuusarvostelija portinvartijana 

 

Kirjallisuuskritiikki kuuluu niin sanottuun kirjallisuuden portinvartijajärjestelmään, joka 

muodostuu kolmesta eri tasosta. Ensimmäisen vaiheen portinvartijajärjestelmään kuuluvat 

kustantajat, jotka päättävät teoksen kustantamisesta tai kustantamatta jättämisestä. Toisessa 

vaiheessa on sanoma- ja aikakauslehtien kirjallisuuskritiikki, joka vaikuttaa teoksen 

menestymiseen kulttuurin kilpakentillä ja sen myöhäisemmässä vastaanotossa. Tällä 

myöhäisemmällä vastaanotolla tarkoitetaan kolmatta portinvartijatasoa eli instituutioita, jotka 

jakavat kirjallisuuspalkintoja ja harjoittavat akateemista kirjallisuudentutkimusta. (Lindholm 

2002, 53–54).  

Kirjallisuuden portinvartijat välittävät kirjallisuutta yleisölle, ja jokainen portinvartijataso 

tekee valintoja tässä välitystehtävässään. Jo näiden ensimmäisten valintojen tekeminen on 

kirjallisuuden arvottamista. Kirjallisuuskriitikoilla ja lehtien kulttuuritoimituksilla on valta 

ratkaista, mitkä teokset otetaan arvosteltaviksi ja miten niiden arvoa ja merkitystä perustellaan 

lukijoille. Kirjallisuuspalkinnoilla joko vahvistetaan tai kumotaan arvostelijan tekemiä 

perusteluja, mutta samalla teoksiin liitetään myös uusia merkityksiä. (Lindholm 2002, 56).  

Sekä kirjallisuusarvosteluilla että -palkinnoilla on siis valtaa vaikuttaa niin yksittäisen 

lukijan lukuvalintoihin ja kirjallisen maun muokkaukseen kuin kirjallisuuden arvoon 

yhteiskunnassa. Kirjallisuusarvostelut ja -palkinnot vaikuttavat siihen, mitä pidetään hyvänä 

ja arvokkaana kirjallisuutena. Kriitikko on loppujen lopuksi vain yksittäinen lukija, mutta 

esittämällä julkisesti arvionsa jostain teoksesta, kriitikko voi hallita muita luomalla hyvän 

maun normeja. Hyvän kirjallisuuden arvo ei kuitenkaan liity vain yksittäisen kriitikon 

subjektiiviseen näkemykseen, vaan ”kirjallisten makujen muodostuminen on pitkä, traditiosta 

ponnista prosessi”. Yhteiskunnassa vallitsevat kirjalliset maut ovat niin sosiaalisesti, 
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kulttuurisesti kuin psykologisestikin rakentuneita eikä niiden muuttaminen ole kovinkaan 

helppoa. (Lindholm 2002, 62).  

 Arvostelijaa voidaan pitää erityisenä, mutta myös elitistisenä lukijana, jonka oletetaan 

tuntevan kirjallisuutta, kirjallisuudentutkimusta ja -historiaa sekä nykyhetken 

kirjallisuussuuntia keskivertolukijaa paremmin. Kriitikon elitististä asemaa voidaan pitää 

myös moraalisena ongelmana. Ristiriita kriitikon subjektiivisen mielipiteen ja 

objektiivisuuteen pyrkimisen välillä on haasteellinen. Soikkeli tosin muistuttaa, että jokainen 

lukee omaa tulkintayhteisöään vasten, vaikka se vain harvoin tulee kritiikissä esille. (Soikkeli 

2007, 143).  

Valtakunnallisten päivälehtien ja suurten maakuntalehtien arvostelijat ovat usein 

taustaltaan kirjallisuuden tai muun alan tutkijoita tai toimittajia. Sen sijaan kriitikot, jotka ovat 

taustaltaan myös kirjailijoita kirjoittavat vertaiskritiikkiään yleensä kirjallisuuden 

erikoislehtiin. (Soikkeli 2007, 148). Ahola toteaa, että päivälehden kriitikolla on useita eri 

rooleja, valistuneesta lukijasta kirjallisuudentutkijaan ja yhteiskunnalliseen tarkkailijaan. 

Tärkeintä on, että kriitikko on ammattitaitoinen toimittaja, joka on vastuussa tekstistään 

lukijalle ja suhtautuu kritiikkiin journalismina. Toisaalta hän muistuttaa, että myös lukijalla on 

vastuunsa, koska päivälehden kritiikki ei ole koskaan ainoa totuus käsiteltävänä olevasta 

teoksesta ilmestyi se missä lehdessä tahansa. (Ahola 1989, 59–60). 

On kuitenkin tosiasia, että suurten ja arvostettujen päivälehtien kritiikeillä on aina 

enemmän painoarvoa kuin pienissä maakunta- tai paikallislehdissä julkaistuilla arvosteluilla. 

Lukijoilla on myös taipumusta seurata erityisen tarkasti tunnettujen ja huomattavien 

kriitikoiden arvioita uusista teoksista.  

Kirjallisuuskritiikillä on tärkeä osa kirjallisuuden instituutiossa. Kirjallisuuskritiikki 

tavoittaa suuremman määrän lukijoita kuin kirjallisuudentutkimus, ja se palvelee sekä 

kirjailijaa että kirjallisuuden asiaa tuomalla lukijoille tietoa kirjallisuudesta. (Varpio 1979, 4–

5).  

3.3 Kirjallisuuskritiikin osat 

 

Kaunokirjallisen teoksen vastaanottoprosessista voidaan erottaa erilaisia osia. Erot näiden 

osien välillä eivät ole kovin selkeitä eikä niiden määrittelykään ole itsestään selvää. Yksi tapa 

esittää ja tutkia kirjallisuuskritiikkiä on kuvata sitä niiden sisältöjen perusteella. Tällöin 

kirjallisuuskritiikki voidaan jakaa kolmeen sisältöluokkaan: kuvaukseen, tulkintaan ja 
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arvottamiseen. (Huotari 1979, 11). Herner (1999, 25) lisää kirjallisuuskritiikin neljänneksi 

esittämisluokaksi vielä itse arvostelun kirjoittamisen.  

Kuvaus on ”arvosteltavan teoksen ominaisuuksien ja suhteiden toteamista pintatasolla”. 

Pintatasolla tarkoitetaan sitä, ettei arvostelussa esitettäviä kuvailevia seikkoja yhdistetä 

mihinkään muihin teoksen ulkopuolisiin seikkoihin. Kuvailevassa osiossa kriitikko voi 

esitellä teoksen taustaa ja genreä eli määritellä teoksen kirjallisuuslajia. Teoksen muotojen, 

sisältöjen, juonirakenteen ja henkilöiden lisäksi voidaan esitellä teoksesta irrallisia havaintoja 

kirjailijasta ja yhteiskunnasta. Edellytyksenä kuitenkin on, ettei näitä tekstin ja teoksen 

ulkopuolisia havaintoja käytetä apuna teoksen tulkitsemisessa tai arvottamisessa, vaan ne 

esitetään itsenäisinä huomioina. (Huotari 1979, 27).  

Teoksen tulkinta tarkoittaa sitä, että sen ominaisuuksia ja suhteita voidaan tarkastella 

jonkin toisen teoksen avulla. Tuo teos voi olla tarkastelun kohteena olevan kirjailijan 

aikaisemmasta tuotannosta tai jonkun toisen kirjailijan teos. Tulkitseva analyysi rinnastaa tai 

vertailee arvosteltavaa teosta kirjailijan aikaisempiin teoksiin, ja sen sanomaa voidaan tulkita 

erilaisten filosofististen tai yhteiskunnallisten aatteiden perusteella. Tulkinta voi olla taustojen 

esittämistä ja selvittämistä sekä erilaisiin yhteyksiin asettamista. Tulkitsevassa osassa voidaan 

tarkastella teoksen rakennetta ja muotoa, henkilöiden käyttäytymistä ja teoksen suhdetta 

muihin teksteihin. (Huotari 1979, 27). Kritiikkien intertekstuaaliset viittaukset ovat merkkejä 

kriitikon lukeneisuudesta, kirjallisista mieltymyksistä ja kirjallisesta pätevyydestä. Kriitikot 

viittaavat mielellään ensisijaisesti kirjailijan aikaisempaan tuotantoon. Sen sijaan viittaukset 

aikalaiskirjallisuuteen ovat yleensä vähäisempiä. Tämä selittynee sillä, ettei 

aikalaiskirjallisuus ole saavuttanut vielä kyllin vakaata asemaa toimiakseen rinnastus- tai 

vertailukohtana. Ulkomaista kaunokirjallisuutta käytetään usein apuna teosten 

kokonaismerkityksen hahmottelussa. Kontekstuaalisia eli tekstin ulkoisiin tekijöihin liittyviä 

kytkentöjä pidetään tärkeinä taiteen arvonmuodostuksen kannalta. (Lindholmin 2002, 58–59). 

Tulkinta ottaa kantaa siihen, mitä teos merkitsee ja määrittelee sen teemoja. Kriitikko voi 

tulkita sitä jonkin aatteen, ideologian tai filosofian avulla. Tällöin arvostelija voi löytää tekstin 

syvärakenteeseen ”kätkettyjä” merkityksiä. Sisältöä tulkitaan teoksen itsensä perusteella eikä 

jonkin teoksen ulkopuolisen seikan avulla. Usein kirjalla koetaan olevan jokin sanoma ja 

etsiessään tätä viestiä kriitikko tulkitsee teosta. (Huotari 1979, 37).  

Arvottamisessa on kysymys teoksen arvosta kirjallisuuden kentällä. Arvottaessaan teosta 

kriitikko esittää näkemyksiään teoksen positiivista ja negatiivisista seikoista ja hänen tulisi 

perustella näkemyksensä selvästi. Teoksen tai esimerkiksi sen kielen, muodon tai juonen 

mainitseminen pelkästään hyväksi tai huonoksi ei riitä. Päivälehtien kirjallisuusarvosteluissa 
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arvottaminen perusteluineen tulisi olla selkeästi esillä. Arvottavassa osiossa kriitikko kertoo 

subjektiivisen näkemyksensä teoksen arvosta ja tehtävästä. (Huotari 1979, 28). 

Kuvauksessa ja tulkinnassa esitetään tosiasiaväitteitä, kun taas arvottaminen tarkoittaa 

Huotarin mukaan arvoarvostelmien esittämistä. Tällä hän tarkoittaa juuri sitä, että arvottava 

osio on kriitikon henkilökohtainen näkemys teoksesta. (Huotari 1979, 28). 

Teoksesta ja kirjailijasta puhuminen sekoittuvat usein keskenään kirjallisuusarvosteluissa. 

Joskus on epäselvää, onko arvostelun kohteena kirja vai kirjailija. Teosta ja sen tekstiä 

voidaan kuvata kirjailijan erityisosaamisella, intentiolla ja päämäärillä, mutta teoksen arvoa 

perustellaan usein juuri kirjailijan kyvyillä ja ammattitaidolla. (Lindholm 2002, 57). Ihonen 

(2000) korostaa, että asiantuntevan kritiikin tulisi aina kohdistua teokseen eikä tekijään. 

Hyvän kritiikin tunnusmerkkinä on se, että arvostelu on perusteltu näkemys teoksesta. 

Kritiikin painopisteen tulee aina olla itse kohteessa eikä arvioijassa itsessään. 
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4 Glitterscenen kirjallisuuskritiikeissä 

Glitterscenen/Säihkenäyttämö on aiheuttanut niin suomalaisille kuin ruotsalaisillekin 

kriitikolle haasteita, vaikka kirjallisuuskriitikot ovat teosten vastaanottajina lukemisen 

ammattilaisia (esim. Soikkeli 2007; Lindholm 2002). Romaania pidetään kiehtovana, mutta 

samalla myös erikoisena, monisyisenä, vaativana ja osittain jopa vaikeana. Lukijan, myös 

kokeneen kriitikon, on työlästä päästä sisälle teokseen. Henkilöiden ja tapahtumien 

runsauden, toiston, todellisten ja kuvitteellisten tapahtumapaikkojen, todellisuuden ja 

mielikuvituksen sekoittumisen sekä teoksen eri aikatasojen vuoksi se avautuu lukijalle 

hitaasti. Tästä syystä romaanin kuvaaminen, siitä kertominen arvostelun lukijalle ja 

mielipiteen muodostaminen teoksesta koetaan jokseenkin vaikeaksi. 

Barbro Enckell-Grimm (4.12.2009) kirjoittaa kirjallisuuskritiikin verkkolehti 

Lysmaskenissa arvostelun vaikeudesta. 

 

När man ska recensera en bok, särskilt om det är en roman, har man ofta en förhandsuppfattning 

om att man borde förstå vad man läser, så att man hela tiden hänger med i intrigen, kan placera 

personer, repliker och händelser kronologiskt och geografiskt. När man läser Glitterscenen är 

detta inte alldeles lätt gjort. För att ytterligare försvåra det för recensenten att bilda sig en 

uppfattning om omständigheterna, har Fagerholm gjort läsningen till något som på många sätt 

liknar en förförelseakt. (Enckell-Grimm 4.12.2009, Lysmasken) 

 

Myös Kaisa Kurikka (19.11.2009) viittaa Turun Sanomissa tähän vaikeuteen seuraavasti.  

 

Tarinasta tulee monimutkainen tapahtumien verkosto, jota on mahdoton selostaa tiivistämällä. 

(Kurikka 19.11.2009, Turun Sanomat) 

 

Helsingborgs Dagbladetin Ann Lingebrandt (29.9.2009) kirjoittaa samasta vaikeudesta. 

 

Att försöka sammanfatta handlingen känns redan från början dömt att misslyckas: så många 

trådar vävs samman, så många personer vandrar in och ut, så många nya berättelser fogas till 

varandra likt pärlor på ett band. (Lingebrandt 29.9.2009, Helsingborgs Dagbladet) 

 

Rebecka Åhlund (17.9.2009) Borås Tidning -lehdessä on otsikoinut kritiikkinsä sanoilla 

”Krävande och fantastiskt”. Hän toteaa, että ”det är svårt att beskriva Glitterscenen, för varje 

försök ter sig platt i jämförelse med Monika Fagerholms prosa”. Tässä Åhlund viittaa teoksen 

vaativuuteen, mutta myös Fagerholmin kieleen.  



  26 

Expressenissä kirjoittava Malte Persson (29.9.2009) toteaa, että Glitterscenen ei ole 

Fagerholmin rakastettavin kirja. Svenska Dagbladetin Annina Raben (3.10.2009) mukaan 

Fagerholmin kieltä ei ole aina helppo seurata, koska hänen proosassaan ei ole mitään 

totunnaista ja kaavamaista, mutta se on alati läsnä olevaa. Rabe luulee, että juuri se tekee 

Fagerholmista niin monen rakastaman kirjailijan. ”Monika Fagerholm är helt enkelt en 

författare som överbevisar fördomarna om att ”svår” litteratur endast når ut till ett fåtal.” 

Barbro Enckell-Grimm (4.12.2009), Ilkka-lehden Hannele Puhtimäki (3.12.2009) sekä 

Parnasson Oscar Rossi (5.11.2009) mainitsevat, että Glitterscenen on teos, joka tarvitsee 

toisen lukukerran tai että lukemisen jälkeen on hyvä palata joihinkin kohtiin uudelleen. Tämä 

saattaa avata teoksesta täysin uusia näkökulmia. Muuten kriitikot kuvaavat, tulkitsevat ja 

arvottavat teosta hyvin eri tavoin. Helsingin Sanomien Mervi Kantokorpi (11.10.2009) 

kirjoitti arvostelussaan, että jo Amerikkalaisen tytön kohdalla oli huomattavissa arvostelujen 

moninaisuus. Vastaanotto oli pääsääntöisesti ihastunutta, mutta ”silti jokainen ihastunut lukija 

oli lukenut kuin aivan eri kirjan”. Glitterscenenin/Säihkenäyttämön kohdalla voi tehdä osittain 

samankaltaisen tulkinnan. 

Glitterscenen/Säihkenäyttämö ei ole edellä mainittujen kriitikoiden mukaan helppo teos ja 

se haastaa lukijaansa. Tällöin voi ajatella, että esteettinen etäisyys lukijan odotushorisontin ja 

uuden teoksen odotushorisontin välillä on pitkä. Glitterscenen/Säihkenäyttämö ei ole 

rakenteensa suhteen ”perinteinen kausaalinen romaani”, jolloin voi myös ajatella, että lukijan 

odotushorisontti siirtyy eteenpäin ja esteettinen etäisyys kasvaa. (ks. Alanko-Kahilaluoto 

2008, 229). 

4.1 Teoksen kontekstuaalinen ja tekstuaalinen kuvaus 

 

Kirjallisuuskritiikkien kuvailevissa osioissa käsitellään tavallisesti teoksen taustaa, ja kriitikon 

havainnot kirjailijasta ja yhteiskunnasta ovat tavallisia. Nämä huomiot tulisi kuitenkin olla 

teoksesta irrallisia. Aina ei ole myöskään selvää, arvosteleeko kriitikko kirjailijaa vai kirjaa, ja 

teoksen arvoa perustellaan usein kirjailijan ammattitaidolla. Nämä ns. kontekstuaaliset 

merkitykset ovat tekstinulkoisia tekijöitä. Teoksen lajityypin, muodon, rakenteen, juonen, 

sisällön, kielen ja henkilöiden kuvaaminen on tekstuaalisten eli tekstin sisäisten tekijöiden 

kuvaamista. (Huotari 1979, 27; Lindholm 2002, 57). 
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4.1.1 Teoksen tausta ja lajityyppi  

 

Monika Fagerholmin Glittersceneniä odotettiin kauan. Odotushorisontti muodostui 

Fagerholmin nimestä ja hänen ammattitaidostaan, kirjailijan aiemmasta tuotannosta, 

erityisesti Den amerikanska flickan -teoksen aiheuttamasta suosiosta sekä kriitikoiden muusta 

kirjallisuuden tuntemuksesta. Formalismin toteamus siitä, että teos olisi ilmestyessään 

objektiivinen, ei Jaussin mukaan pidä paikkaansa. Esimerkiksi jokainen kriitikko on lukenut 

Glittersceneniä omaa odotushorisonttiaan vasten ja sen jälkeen luonut siitä oman 

konkretisaationsa. (ks. Alanko-Kahilaluoto 2008, 228).  

Kaikki kriitikot, lukuun ottamatta Borås Tidning -lehden Rebecka Åhlundia (17.9.2009) ja 

Tidningen Kulturenin Jonna Friesiä (29.9.2009), kirjoittavat arvosteluissaan siitä, kuinka 

odotettu Fagerholmin uusi teos on. Kaikki 23 kriitikkoa mainitsevat, kuinka lukijat tai kuinka 

he itse kriitikkoina ovat odottaneet Fagerholmin uusinta teosta, ja kuinka tuo odotus venyi 

lähes viiteen vuoteen. He kuvaavat myös Fagerholmin vaikeaa kirjoitusprosessia ja sitä, 

kuinka Glitterscenen/Säihkenäyttämö oli jo kustantajien julkaisuluettelossa vuonna 2006, 

mutta kirjailija ei ollut tyytyväinen käsikirjoitukseen ja kirjoitti koko teoksen uudelleen. 

Kuvailevassa osiossa kaikki muut kriitikot, Rebecka Åhlundia (17.9.2009) ja Jonna Friesiä 

(29.9.2009) lukuun ottamatta, mainitsevat myös Den amerikanska flickan -teoksen saamat 

palkinnot, teoksesta ja Fagerholmista kirjoitetut useat, usein ylistävät palstamillimetrit, sekä 

kuinka romaani on menestynyt kaikissa niissä maissa, joissa se on julkaistu.  

Turun Sanomissa kirjoittava Kaisa Kurikka (19.11.2009) mainitsee ainoana kriitikkona 

Fagerholmin olevan suomenruotsalainen kirjailija. Muita kirjailijaan liittyviä havaintoja 

kritiikeissä ei tule esille. (ks. Huotari 1979, 27). 

Kirjailija sekä hänen kustantajansa kertoivat Glitterscenenin olevan itsenäinen jatko-osa, 

jonka voi lukea ilman, että on lukenut teosparin ensimmäisen osan. Kaikki muut kriitikot 

paitsi Rebecka Åhlund (17.9.2009) ja Jonna Fries (29.9.2009) keskustelevat siitä, voiko teosta 

kutsua itsenäiseksi, vai edellyttääkö sen lukeminen myös Den amerikanska flickan -romaanin 

tuntemista. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Mervi Kantokorven (11.10.2009) mukaan 

”uuden romaanin näyttämölle pääsee mainiosti sekin, jolta amerikkalaisen tytön tapaus jäi 

lukematta”. Fagerholmin uuden teoksen lukeminen on kuitenkin huomattavasti helpompaa, 

jos edellisen romaanin henkilöt, tapahtumat tai ylipäätään Fagerholmin kieli ja kertomistapa 

ovat lukijalle jo entuudestaan tuttuja.  
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Säihkenäyttämöllä nähdään heti alusta pitäen niin monenlaista esiintyjää ja kohtausta, että 

tapahtumien hahmottaminen voi olla turhan työlästä ilman Amerikkalaisen tytön tarjoamaa 

taustatietoa. Sekin on avuksi, että Fagerholmin kertomatyyli on tuttu entuudestaan. Ymmärtää, 

että romaanin monenkirjavat kuteet asettuvat kyllä aikanaan tolkun kuvioksi, vaikka aluksi 

muulta vaikuttaisikin. (Hakala 23.12.2009, Pohjolan Sanomat)  

 

Malte Persson (29.9.2009) Expressenissä toteaa, että Glitterscenen ja Den amerikanska 

flickan -romaaneja pitäisi käsitellä kokonaisuutena eikä asettaa niitä vastakkain. Lisäksi 

teosparin ensimmäisen osan pitäisi olla tuoreessa muistissa uutta luettaessa. Myös sana jatko-

osa herättää keskustelua kriitikoiden parissa. Esimerkiksi Lysmaskenin Barbro Enckell-

Grimmin (4.12.2009) mukaan Glitterscenen on edeltäjästään tislattu teos. Keskisuomalaisessa 

kirjoittava Eeva Saesmaan (29.10.2009) mukaan teokset ovat enemmänkin limittäisiä tarinoita 

kuin jatko-osia, ja Kaj Hedman (2009) kuvaa Vasabladetissa Glittersceneniä 

retrospektiivisenä romaanina. Parnasson Oscar Rossi (5.11.2009) oli odottanut, että 

Säihkenäyttämö olisi ollut vastakirjelmä Amerikkalaiselle tytölle, mutta hänen mielestään se 

on toiveuusinta. Rossi kritisoi, ettei Fagerholm ole löytänyt Säihkenäyttämössä tarinalleen 

uutta lähestymiskulmaa. Jan Arnald (29.9.2009) kirjoittaa Dagens Nyheterissä, ettei kyseessä 

ole jatko-osa vaan Fagerholm on paremminkin vaihtanut näkökulmaa ja kirjoittanut saman 

tarinan uudelleen toisten subjektien kautta.  Tämä keskustelu teoksen itsenäisyydestä osoittaa, 

ettei mikään uusi teos ilmesty tyhjiöön, vaan se luetaan aina jossain kokemusyhteydessä. (ks. 

Jauss 1989, 202). 

Teoksen takakannessa Glittersceneniä/Säihkenäyttämöä kuvataan genreltään trilleriksi. 

Suomalaisista kriitikoista neljä kahdestatoista ja ruotsalaisista kriitikoista kuusi kolmestatoista 

toteaa teoksen tai teosparin kokonaisuudessaan olevan trilleri. Muut kriitikot eivät ota kantaa 

teoksen lajimääritelmään lainkaan. Mervi Kantokorpi (11.10.2009), Åbo Underrättelserin 

Bror Rönnholm (24.9.2009) ja Jan Arnald (29.9.2009) keskustelevat muutamilla riveillä 

teoksen lajimääritelmästä. Kantokorpi selvästi kyseenalaistaa teoksen genre-nimityksen. 

Hänen mukaansa trilleri-väitettä ei tarvitse uskoa, sillä ”jännittävää juonta tiukemmin vie 

lukijaa mukanaan tunteiden hurjasti pyörivä näyttämö”. Myös Rönnholm on sitä mieltä, että 

kertomusta vievät eteenpäin jo muut rikokset kuin arvoitus amerikkalaisen tytön oudosta 

hukkumisesta, mutta teoksen määritteleminen trilleriksi ei myöskään haittaa häntä. Teoksen 

pitkässä epilogissa paljastuvat amerikkalaisen tytön kuolemaan johtaneet syyt, kuten 

trillereissä on tapana. Myöskään Arnaldia teoksen genremäärittely ei näytä häiritsevän, 

ainakaan se ei tee teosta yhtään huonommaksi, kuten ehkä monesti ajatellaan.  
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I just det här ögonblicket bör recensenten utbrista ”Men” – och så förklara varför det har blivit 

”så mycket bättre än en thriller”. Men (ett annat slags ”men”, väl att märka) eftersom just denna 

recensent inte står främmande inför nämnda genre kommer så inte att ske. Tvärtom tycker jag att 

thrillerspåret är väl värt att följa. (Arnald 29.9.2009, Dagens Nyheter) 

 

Arnald (29.9.2009) kuvaa monien trillerikirjailijoiden kieltä staattiseksi. Trillerin tarina on 

keskiössä, jolloin juoni ja kieli ovat vain välttämättömiä välineitä maalin saavuttamiseksi eli 

arvoituksen ratkaisemiseksi. Fagerholmin tapauksessa näin ei ole. Fagerholmin lauseet ovat 

Arnaldin mukaan kuin toisiinsa kietoutuneita matoja. Jokainen lause kiemurtelee ja venyttää 

lukijansa kärsivällisyyttä, mutta ne saavuttavat maalinsa. Ne luovat saman jännityksen ja 

lukemisen vimman kuin mitkä tahansa muutkin trillerit.  

4.1.2 Juoni ja rakenne 

 

Kriitikoiden tapa kuvata Glitterscenenin/Säihkenäyttämön juonta ei ole mitenkään yhtenäinen. 

Silti lähes jokainen, eli 22 kriitikkoa 25:stä aloittaa juonen kuvauksen linkittämällä tämän 

uuden trillerin aiempaan. Kriitikot kertovat muutamalla rivillä aiemman teoksen tärkeimmän 

tapahtuman, keskeiset henkilöt sekä kuvailevat, että kirjan tapahtumapaikkana on jälleen tuttu 

Seutu niemineen. Romaanissa painiskellaan yhä edelleen amerikkalaisen tytön Eddie de 

Wiren kuolemaan johtaneen mysteerin kanssa. Nyt mysteeri on jo muuttunut legendaksi, 

jonka jokainen Seudulla asuva tuntee. Aiemmassa kirjassa tuota mysteeriä pohtivat teinitytöt 

Sandra ja Doris. Heidän tilalleen ovat vaihtuneet uudet parit, nuoret tytöt Ulla ja Johanna sekä 

jo aikuistuneet Maj-Gun ja Suzette. Expressenin Malte Perssonille (29.9.2009) on selvää, että 

Seutu sijaitsee Suomessa, mutta muut kriitikot eivät ota kantaa Seudun tapahtumapaikkaan tai 

esitä muita havaintojaan yhteiskunnasta. (ks. Huotari 1979, 27).   

Juonella tarkoitetaan teoksen päätapahtumien muodostamaa kokonaisuutta eli 

juonirakennetta. Tämä tarkoittaa, että tapahtumien välillä on syy-seuraussuhde ja että 

muutosten kautta edetään kohti jotain päämäärää. (Ikonen 2008, 194). Glitterscenenistä voi 

olla vaikea löytää päätapahtumia, kulminaatiopistettä tai selkeää kausaalisuutta, koska siinä 

on useita aikatasoja, joiden välillä liikutaan koko ajan. Tapahtumat ovat joko todellisia tai 

kuvitteellisia mielen sisäisiä tapahtumia. Ainoastaan Parnassossa kirjoittava Oscar Rossi 

(5.11.2009) mainitsee romaanin käännekohdan olevan tapahtumissa, jotka kuvaavat 

Ruusutarhan todellista Säihkenäyttämöä.  

Ruotsalaiset kriitikot pohtivat teoksen rakennetta ja muotoa hieman enemmän kuin 

suomalaiset kriitikot. Tähän on saattanut vaikuttaa se seikka, että Glitterscenenin 
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julkaisemisen aikoihin syksyllä 2009 Ruotsissa käytiin keskustelua kertomakirjallisuuden 

(berättande litteratur) puolesta. Seitsemän ruotsalaista kirjailijaa esitti Dagens Nyheterin 

(22.8.2009) sivuilla kirjallisen manifestin nimeltä ”Manifest för ett nytt litterärt decennium”. 

Tässä manifestissaan he halusivat uudistaa kertomakirjallisuutta ja palauttaa sen vahvaksi ja 

eläväksi taidesuuntaukseksi. Tällä he tarkoittivat muun muassa sitä, että muodon ja tyylin on 

oltava alisteisia kerronnalle, miljöökuvaukselle ja henkilöille eikä päinvastoin.  

Ingrid P Bosseldal (29.9.2009) kuvaa Göteborgs-Posten -lehdessä Fagerholmin teosparin 

muotoa, sisältöä, juonta, miljöökuvausta ja henkilöitä seuraavasti.  

 

En roman som Glitterscenen (precis som den roman den är en fortsättning på, Den amerikanska 

flickan från 2004) är form och innehåll, stil och intrig, miljöskildring och karaktärsgestaltning i 

absolut samklang. Det skulle vara ogörligt att försöka läsa någon av dessa romaner som form och 

innehåll, eftersom formen är innehållet och innehållet formen. (Bosseldal 29.9.2009, Göteborgs-

Posten) 

 

Dagens Nyheterin kriitikko Jan Arnald (29.9.2009) pitää Glitterscenenin kompositiota 

ihastuttavana. Totuus tulee selville ja myös kaikki ne seikat, jotka jäivät edellisessä teoksessa 

ilmaan roikkumaan, selviävät. Eikä se tarkoita, että teoksen lumo häviää, kuten monesti 

virheellisesti tulkitaan. Folkbladetissa (29.9.2009) kirjoittavan kriitikon mukaan lukijan on 

turha odottaa Glitterscenenissä kertomusta, joka kulkisi lineaarisesti A:sta Ö:hön. Juoni on 

hyvin epäyhtenäinen ja ”aika on pois sijoiltaan”. 

Marie Lundström (29.9.2009) SR Kulturnyttissä kirjoittaa hyvin subjektiivisesti, että hän 

on kaivannut Fagerholmin omaan huoneeseen
3
. Tämän huoneensa Fagerholm rakentaa omalla 

kielellään, joka repii tavallisen kertomuksen seinät ja lattian.  

 

Hon skriver ju motsatsen till den sammanhängande, linjära utvecklingsromanen vi läst om den 

unge mannen som drar ut i världen, till Det Stora Livet. Vad blir motsatsen till den klassiska 

berättelsen?  

 

Boken Glitterscenen. Skriven i cirklar, i oändliga omtagningar, genom olika ögon om de unga 

kvinnorna som inte kommer så långt. Blir kvar i Trakten. Dör eller går under mentalt på ett 

blåsigt torg. Men ändå, medan de lever, har ett litet eget utrymme. Det kan vara en kiosk full med 

veckotidningar. Ett vindsutrymme med utklädningskläder. Kort sagt, ett rum där de blir det de 

annars inte är. (Lundström 29.9.2009, SR Kulturnytt)  

 

Lundströmin mukaan Glitterscenen on klassisen miehistä kertovan kertomuksen vastakohta 

jo rakenteensakin perusteella. Samalla hän myös tulkitsee, että naisilla on romaanissa oma 

tilansa, oli se sitten kioski torin laidalla tai ullakkohuone, jonne voi piiloutua uneksimaan ja 

                                                 
3
 vrt. Virginia Woolfin A Room of One´s Own. 
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pakenemaan arjen ongelmia. Tässä omassa tilassaan nainen voi kuvitella olevansa juuri 

sellainen, jollainen hän ei todellisuudessa voi olla.  

Suomalaisista kriitikoista Pia Ingström (8.9.2009) Hufvudstadsbladetissa pitää 

Glitterscenenin muotoa edeltäjäänsä selkeämpänä. Savon Sanomien Raija Hakalan 

(28.12.2009) mukaan Fagerholmin romaanit ”eivät synny tiukkoihin raameihin” ja että 

”tyyliltään romaani on yhtä harkitun kaoottinen kuin sommittelultaan”. Muut teoksen 

rakenteeseen tai muotoon liittyvät havainnot koskevat sitä, että teosta ei ole rakennettu 

kausaalisesti (Kurikka 19.11.2009) tai että sitä voidaan kuvata spiraalimaisena 

kertomusrakenteena. (Rönnholm 24.9.2009).  

Muutama päivä manifestin jälkeen Dagens Nyheterissä (26.8.2009) ilmestyi vastamanifesti 

kielletyn (olovlig litteratur) kirjallisuuden puolesta, jonka oli allekirjoittanut suuri joukko 

kirjailijoita, mukana myös Monika Fagerholm. Kirjailijat eivät lupautuneet alistumaan 

mihinkään tiettyyn traditioon tai lukijan toiveisiin, koska he uskovat lukijoistaan paljon 

enemmän. He myös lupasivat tehdä 2000-luvusta rajattomasti kasvavan kaunokirjallisuuden 

vuosituhannen.   

Fagerholmin mukaan aristotelisen dramaturgian kaaressa ja sen perusjaossa alkuun, 

keskivaiheeseen ja loppuun ei ole mitään vikaa, mutta on olemassa myös muita tapoja 

kirjoittaa. (Stribe Pavell 2009, 2). 

4.1.3 Fagerholmin melodinen kieli  

 

Suomalaisista kriitikoista neljä kahdestatoista on lukenut Fagerholmin teoksen sen 

alkuperäiskielellä ja kahdeksan suomeksi käännettynä. Vaittinen (1988, 37) muistuttaa, että 

käännös on jo sinänsä konkretisaatio ja reseptio. Käännös on jo kääntäjän näkemys ja tulkinta 

teoksesta. Suomen kielellä teoksen lukeneista kriitikoista kolme ottaa kantaa Liisa Ryömän 

käännökseen ja pitää sitä erittäin onnistuneena. Mervi Kantokorpi (11.10.2009) Helsingin 

Sanomissa toteaa, että ”kääntäjän näkemys romaanin maailmasta on upea”. Turun Sanomien 

Kaisa Kurikan (19.11.2009) mukaan ”Liisa Ryömän upea käännös tulkitsee Fagerholmin 

kielen musiikillisuuden, se on rytmiä, aksentteja ja taukoja täynnä.” 

Pohjolan Sanomissa kirjoittava Raija Hakala (28.12.2009) mainitsee samassa kappaleessa 

teoksen sommittelusta, tyylistä ja kielestä. Hän kuvaa sekä tyyliä että sommittelua harkitun 

kaoottiseksi. Hakalan mukaan Fagerholmilla on kyky taltioida henkilöidensä ajatuksia, 

muistikuvia, haluja ja haaveita kuten niiden voi kuvitella syntyvän ja risteilevän pään sisällä.  
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Ajatukset katkeilevat, typistyvät, kasvavat, kertautuvat ja tarkentuvat. Säihkenäyttämön kielessä 

voi joko kellua tai räpiköidä. Nautinto on kiinni siitä, miten valmis on heittäytymään 

Fagerholmin kielen musiikkiin, jonka klangista on kiittäminen myös Liisa Ryömän oivallista 

suomennosta. (Hakala 28.12.2009, Pohjolan Sanomat) 

 

Keskisuomalaisessa kirjoittava Eeva Saesmaa (29.10.2009) tulkitsee, että Säihkenäyttämöllä 

ollaan suurten mysteerien äärellä, joista ei voi puhua ”arkisella äänellä”. Uuden Suomen Salla 

Seuri (10.10.2009) toteaa Fagerholmin kielen olevan ”omia ilmaisujaan hakeva”. 

Suomenruotsalaisista kriitikoista Lysmaskenin Barbro Enckell-Grimm (4.12.2009) kuvaa, että 

Fagerholmin kieli houkuttelee lukemaan juonen monimutkaisuudesta huolimatta. Myös 

Vasabladetin Kaj Hedmanin (2009) mukaan Fagerholmin nerokas ja tiheä nykykieli auttaa 

lukijaa silloin, kun hän on tuskastunut ja hämillään teoksen eri aikatasoista tai monista 

henkilöistä. Hufvudstadsbladetin Pia Ingström (8.9.2009) tiivistää, että kyseessä on ”ett slags 

omisskänlig [sic] fagerholmsk språkmetod”. Tälle ”metodille” on ominaista, että hänen 

proosansa voi kuulostaa kuin jokeltelulta, se on toisteista ja lauserakenteissa saattaa olla 

kummallisia puhekielisiä liukumia. Hyppäykset ajassa ja paikassa ovat tyypillisiä ja 

Fagerholmin romaanihenkilöiden nimet ja nimitykset (esimerkiksi Dödens Ängel, suom. 

Tuonen Enkeli) saattavat olla hassuja ja hölmöjä. Erityisesti Fagerholmin kieli tekee 

Glitterscenenistä kuten hänen aiemmastakin romaanistaan mieleenpainuvan.  

Ruotsalaisista kriitikoista Dagens Nyheterin Jan Arnald (29.9.2009) ja Expressenin Malte 

Persson ”tarttuvat” Fagerholmin suomenruotsiin. Sitä kuvataan lyyriseksi suomenruotsiksi tai 

omalaatuiseksi suomenruotsin puhekielen yhdistelmäksi, jota seuraa ajatuksen intuitiivinen 

rytmi. Fagerholmin kielen kuvataan myös kannattelevan hänen kertomuksensa kiemurtelevaa 

rakennetta erinomaisesti. Svenska Dagbladetin Annina Rabe (3.10.2009) kirjoittaa, että 

Fagerholmin kieli vaatii lukijan täyden huomion, mutta siinä auttaa kirjailijan musikaalinen 

kieli. Se johdattaa lukijaa eteenpäin tarinassa, jossa ei ole mitään totunnaista. Muita 

ruotsalaisten arvostelijoiden kieltä kuvaavia adjektiiveja ovat omalaatuinen (Eriksson 

29.9.2009), tarkka, leikkisä, energinen (Folkbladet 29.9.2009) ja tarinaa kannatteleva 

(Folkhammar 29.9.2009).  

Vaikka Fagerholmin kieltä kuvataan pääosin erittäin positiivisin adjektiivein, sitä ei pidetä 

helppona. Lukija joutuu usein palaamaan taaksepäin ja miettimään, mitä oikein on tapahtunut. 

 

Språket lockar och drar en genom sidorna, tills man igen stannar upp: vad var det som hände nu 

då, egentligen? (Enckell-Grimm 4.12.2009, Lysmasken) 
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DAST Magazinen Monica Lindströmin (24.10.2009) mukaan Fagerholmin kirjallisuutta 

symboloi hänen kielensä ja lauseenrakenteensa. Glitterscenenissä hän on jalostanut tätä 

erikoista tekniikkaansa eteenpäin. Fagerholmin keksimät sanonnat tai ilmaukset voivat olla 

hyvinkin hämmentäviä, mutta myös hauskoja. Myös Rebecka Åhlund (17.9.2009) Borås 

Tidning -lehdessä kiinnittää huomiota Fagerholmin itse keksimiin sanoihin, vapaasti 

virtaavaan tekstiin ja kieliopin sääntöjen rikkomiseen. Heittäytymällä Fagerholmin nuhruiseen 

ja hehkuvaan maailmaan, tulee palkituksi hyvällä lukukokemuksella. Malte Persson 

(29.9.2009) ei suosittele Fagerholmin kieltä tyylilliseksi esikuvaksi, vaikka kirjailija on 

saavuttanutkin sillä loistavan lopputuloksen. Jos Fagerholmin teoksen rakennetta ja kieltä 

pidetään erikoisena, sitä on myös kirjoituksen ulkoasu. Sitaatit, versaalit, kursiivit ja tekstin 

lihavoinnit ovat tyylikeinoja, joilla kirjailija tehostaa sanomaansa. (Fries 29.9.2009).  

 

Milt uttryckt är Glitterscenen en invecklad historia, vars struktur och språk det inledningsvis är 

svårt att förstå sig på. Med en märklig grammatik fläker frågorna, citaten, versalerna och de 

kursiva betoningarna ut sig bland en mängd gåtfulla lager av människoöden. (Fries 29.9.2009, 

Tidningen Kulturen) 

 

Fagerholmin kieltä kuvaa myös toisteisuus. Samoja asioita tai tapahtumia kerrotaan useasti 

toisesta näkökulmasta tai toisen henkilön kautta. Ainoastaan Ilkka-lehden Hannele Puhtimäki 

(3.12.2009), Jonna Fries ja Folkbladetin (29.9.2009) kriitikko jättävät toisteisuuden 

mainitsematta. Yksitoista kriitikkoa yhdistää toiston romaanin kansanlaulusta tuttuun 

alaotsikkoon. Muutamat kriitikot pohtivat asiaa hieman enemmän kuin vain maininnan 

tasolla. Esimerkiksi Bror Rönnholm (24.9.2009) Åbo Underrättelserissä toteaa, että 

kansanlaulua voi pitää romaanin lukuohjeena. Laulun jokaisessä säkeistössä tapahtuu sama 

asia yhä uudelleen, samassa ajassa ja paikassa. Hän katsoo sen Eeva Saesmaan (29.9.2009) ja 

Kaj Hedmanin (2009) tavoin kuvastavan ajattomuutta tai ikuisuutta. Kansanlaulun 

kertosäkeen tulkitaan merkitsevän myös uusintaa Fagerholmin edellisestä romaanista 

(Enckell-Grimm 4.12.2009) tai kuvaavan romaanin kehämäistä aikakäsitystä (Kantokorpi 

11.10.2009). 

4.2 Teoksen tulkinta 

 

Teoksen tulkinnalla otetaan kantaa siihen, mistä siinä on kysymys. Sen ominaisuuksia 

tarkastellaan, rinnastetaan tai selitetään jonkun muun kuin arvostelun kohteena olevan teoksen 

piirteillä. Teoksen tulkita rinnastamalla tai vertailemalla sitä kirjailijan aiempaan tuotantoon 
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tai muihin teksteihin on hyvin tavallista. Myös erilaisten filosofisten tai yhteiskunnallisten 

aatteiden ja ideoiden avulla tulkitseminen on yleistä. (Huotari 1979, 27). Tekstien välisillä 

suhteilla eli intertekstuaalisuudella tarkoitetaan viittauksia muihin teksteihin ja jo pelkän 

intertekstuaalisuuden mainitseminenkin voi olla jo tulkintaa. Lukijalla on mahdollisuus tulkita 

teoksen juonta tai teemoja uudesta näkökulmasta arvostelussa viitatun tekstin perusteella. 

(Mikkonen 2008, 74). 

4.2.1 Intertekstuaalisuus tulkinnan välineenä 

Arvosteluissa esiintyy intertekstuaalisia viittauksia ja kriitikot viittaavat arvosteluissaan 

ensisijaisesti Fagerholmin aiempaan tuotantoon. Tämän jälkeen viitataan ruotsalaiseen tai 

muunmaalaiseen kaunokirjallisuuteen tai muihin kirjailijoihin. 

Puolet kriitikoista on yksituumaisia tulkinnassaan, kun he toteavat romaanin olevan 

tyttöjen ja naisten, jossa miehet ovat vain statistin osassa. Suomalaisista kriitikoista kahdeksan 

ilmoittaa tämän selvästi arvostelussaan ja ruotsalaisista viisi. Esimerkiksi Jan Arnald 

(29.9.2009) kirjoittaa Dagens Nyheterissä, että Fagerholm on voimakkaasti objektivoinut 

miehet sortajiksi ja tunteettomiksi kutistetuiksi sivuhenkilöiksi. Tämä ei häntä kuitenkaan 

häiritse, vaan se on hänestä jopa oikeudenmukaista.  

 

På något vis utspelar sig hela Monika Fagerholms författarskap på ett outvecklat patriarkaliskt 

samhälles skuggsida, det är utgångspunkten. Det finns inget exkluderande i det. Däremot är det 

oerhört välkommen belysning av det fortfarande alldeles för obelysta, låt oss kalla det 

kvinnlighetens egen skuggsida. (Arnald 29.9.2009, Dagens Nyheter). 

 

Arnald ei tulkitse vain arvostelun kohteena olevaa teosta, vaan koko Fagerholmin kirjailijan 

uraa ja tuotantoa. Fagerholm tunnetaan feministinä, ja hän on tietoisesti nostanut tytöt ja 

naiset kirjojensa päähenkilöiksi. Hän on useissa haastatteluissaan kertonut kirjoittavansa 

tytöistä ja naisista, koska he ovat usein sivuhenkilöitä kirjallisuudessa. Fagerholmin mukaan 

myös heillä on oikeus oman olemassaolonsa problematiikkaan vakavasti otettavassa taiteessa. 

(Johansson 2011, 8). Kaisa Kurikka (19.11.2009) Turun Sanomissa tulkitsee, että Fagerholm 

on ”löytänyt ilmaisun tyttövalolle” kirjallisuudessaan eikä tuota tyttövaloa voi kirjoittaa 

realismin keinoin. Hänen mukaansa tyttövalo aloitti loistonsa jo Fagerholmin Diivassa (1998) 

ja joka on siitä lähtien hehkunut Fagerholmin tuotannossa. Suomalaisista kriitikoista myös 

Uuden Suomen Salla Seuri (10.10.2009) tulkitsee, että Fagerholm on koko tuotantonsa ajan 

kirjoittanut tyttöjen ja naisten unelmista ja haaveista hyvin tarkkanäköisesti.  
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Vasabladetin Kaj Hedmanin (2009) ajatukset siirtyvät Glitterscenenissä kuvatusta 

puolalaisesta romaanihenkilöstä – joka todellisuudessa olikin liettualainen – puolalaiseen 

kirjailijaan Czeslaw Milosziin (1911–2004). Milosz syntyi nykyisessä Liettuassa, mutta vietti 

sotavuodet Puolassa asettuen Yhdysvaltoihin 1960. (Nationalencyklopedin 2013b).  

Folkbladetissa (29.9.2009) olleen arvostelun mukaan Glitterscenen ansaitsee tulla 

kerrotuksi kuten Harry Martinsonin Nässlorna blomma tai Stig Dagermanin Brollöpsbesvär. 

SR Kulturnyttin Marie Lundströmin (29.9.2009) mukaan Glitterscenen voisi olla kolmen 

ruotsalaiskirjailijan Ann Jäderlundin, Katarina Frostensonin ja Åsa Larssonin yhdessä 

kirjoittama älykäs, vaativa ja lyyrinen trilleri. Glitterscenenin tunnelma ja henkilöt ovat Borås 

Tidning -lehden Rebecka Åhlundin (17.9.2009) tulkinnan mukaan kuin yhdistelmä Twin 

Peaksiä, Agatha Christietä ja Barbro Lindgrenin lastenkirjan Lorangaa, Masarinia ja 

Dartanjangia.  

Kirjailijana Fagerholmilla katsotaan olevan yhtäläisyyttä yhdysvaltalaisen kirjailijan 

William Faulknerin kanssa. (Persson 29.9.2009). Faulkner (1897–1962) oli modernisti, joka ei 

piitannut kronologiasta, kokeili eri kerrontatekniikoita ja joka saattoi kertoa saman 

kohtauksen useasta eri näkökulmasta (Nationalencyklopedin 2013c), kuten Fagerholm. 

Fagerholm on myös useissa haastatteluissa ilmaissut ihailevansa Faulknerin tapaa kirjoittaa.  

Intertekstuaaliset viittaukset ovat tässä aineistossa lähinnä maininnan tasolla eikä niitä 

analysoida tarkemmin. Tietysti voi pohtia, tarvitseeko viittaus tunnettuun Nobel-kirjailijaan 

tai Nobel-kirjailijan teokseen sen tarkempaa analysointia. Lindholm (2002, 58–59) toteaa 

intertekstuaalisten viittausten liittyvän yleensä kirjailijan omaan aiempaan tuotantoon ja se 

pätee hyvin myös tässä aineistossa. Muut viittaukset koskevat ulkomaista kirjallisuutta ja 

kirjailijoita ja ne ovat hyvin sattumanvaraisia. Ainoakaan kriitikko ei viittaa samoihin teoksiin 

tai kirjailijoihin kuin kollegansa. Tämä viittaa kriitikoiden omiin kirjallisiin mieltymyksiin ja 

heidän taustayhteisöönsä. Suomalaiseen kirjallisuuteen ei tehdä ainoatakaan viittausta.  

4.2.2 Tulkinta muiden seikkojen avulla 

 

Intertekstuaalisten mainintojen lisäksi kirjallisuutta voidaan tulkita myös erilaisten 

yhteiskunnallisten aatteiden avulla (ks. Huotari 1979, 37). Vaikka kriitikot eivät julista teosta 

feministiseksi, heidän tulkinnoistaan voinee tehdä sen suuntaisia päätelmiä. Dagens Nyheterin 

Jan Arnald (29.9.2009) tulkitsee, että Fagerholm haluaa tuoda esille naiseuden varjopuolia. 

Lysmaskenin Barbro Enckell-Grimm (4.12.2009) tulkitsee Glittersceneniä naisten ja tyttöjen 
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tarinana, jossa vaatekaappeihin piiloutuminen, fanaattinen siivoaminen ja matonkuteiden 

leikkaaminen voidaan tulkita vastakeinoiksi väkivallalle ja itsetuhoisuudelle. 

Oscar Rossi (24.9.2009) Parnassossa näkee, että ”Fagerholm kuvaa ihmisen asemaa 

kahden tyhjiön välissä”. Samalla kun arki ja järki pitävät myytit loitolla, ihmisen tuska 

kasvaa. Tuska ja pahoinvointi purkautuvat puolipsykoottiseen sisyfostouhuun
4
, jossa kankaita 

leikataan matonkuteiksi, vaikka niille ei ole mitään käyttöä. Matonkuteiden leikkaaminen 

voidaan ymmärtää eräänlaiseksi metaforaksi sille, kuinka elämä leikataan palasiksi. Rossi 

selittää romaanin todellisen Säihkenäyttämön olevan ”schopenhauerilaisen
5
 tahdon ja mielen 

ilmenemisen areena”. Teoksen fantasia- ja mielikuvitusmaailmassa elämistä tulkitaan siten, 

että Fagerholm haluaa kuvata tyttöjen ja naisten sisäistä maailmaa. Fantasiamaailmassa 

elämällä teoksen henkilöt pakenevat todellisuutta ja se on keino selvitä arjesta.  

Svenska Dagbladetin Annika Rabe (3.10.2009), Helsingin Sanomien Mervi Kantokorpi 

(11.10.2009) ja Aftonbladetin Kristofer Folkhammar (29.9.2009) viittaavat arvosteluissaan myös 

toisiin taiteenlajeihin: elokuvaan ja musiikkiin. Lundin mukaan taiteidenvälisyys tai 

intermediaalisuus kapeasti määriteltynä tarkoittaa sitä, millaisia vaikutteita jokin taiteenlaji saa 

toisilta taiteenlajeilta. Kyse on siis eri taiteenlajien keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Tekstin, 

kuvan ja musiikin väliset suhteet muodostavat joko tilapäisten tai kiinteiden suhteiden 

heterogeenisen kokonaisuuden. Lund jakaa intermediaaliset suhteet eri taiteenlajien yhdistelmiin 

(mm. kuvakirjat), integraatioon (mm. kuvarunot) ja transformaatioon (mm. verbaali ekfrasis). 

Ekfrasiksella tarkoitetaan kirjallisuudessa sitä, että kirjoitetun teoksen, esimerkiksi runon avulla 

kuvataan jotain toista taiteenlajia. (Lund 2002, 19–21). Rabe, Kantokorpi ja Folkhammar eivät 

analysoi taiteidenvälisyyttä kritiikeissään, vaan viittaavat muihin taiteenlajeihin muutamin 

esimerkein, joista he arvelevat Fagerholmin saaneen vaikutteita romaaniinsa. 

Annina Rabe (3.10.2009) toteaa, että Fagerholm palaa tuotannossaan jatkuvasti 

fantasiamaailmaan. Underbara kvinnor vid vatten -romaanissa fantasiamaailmana oli 

filmitähtielämä, Den amerikanska flickan -romaanissa se oli uima-allas kauniine 

silkkikankaineen. Tämä näyttämö on Raben mielestä saanut selvästi vaikutteita elokuvasta 

Ciao! Manhattan, jossa Andy Warholin supertähti Edie
6
 Sedqwick oli tehnyt asuinsijansa 

tyhjän uima-altaan pohjalle. Fagerholmilla on Warholin kaltaista estetiikkaa tuotannossaan. 

Loiston ja säihkeen avulla selviää myös elämän nuhjuisesta puolesta.  

                                                 
4
 Sisyfos oli Korintin kuningas, joka symbolisoi ihmisen absurdeja ja merkityksettömiä päämääriä. 

(Nationalencyklopedin 2013d). 
5
 Arthur Schopenhauer (1788–1860) oli saksalainen filosofi, jonka mielestä elämä oli julmaa ja tarkoituksetonta. 

(Nationalencyklopedin 2013e). 
6
 vrt. nimiä Edie Sedqwick ja Eddie de Wire  
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 Mervi Kantokorpi (11.10.2009) tulkitsee, että teoksen teemana on kuvata 1960-luvun 

kulttuurista murrosta. Amerikkalainen tyttö toi Seudulle amerikkalaisen ajan. 

Transistoriradiossa soi amerikkalainen populaarimusiikki, joka synnytti täysin uudenlaisen 

nuorisokulttuurin. Sen myötä nuoriso alkoi käyttäytyä entistä vapaammin.  

Kristofer Folkhammarin (29.9.2009) mukaan Fagerholmin teoksen useat aikakerrokset 

vievät ajatukset espanjalaisen Pedro Almodóvarin elokuviin. Hän viittaa myös ruotsalaiseen 

elektropop-yhtyeeseen nimeltä The Knife sekä Harry Potteriin. Näille tyypillistä säihkyvää 

hohdetta seuraa vakavuus ja alakuloisuus, kuten Fagerholmin Glitterscenen-romaanissa. 

Kolme suomenruotsalaista kriitikkoa näkee teoksella tai teosparilla olevan selvän yhteyden 

Bodominjärven murhiin, joita pidetään Suomen rikoshistorian tunnetuimpina 

selvittämättöminä murhina. Eddien hukkuminen Bule-lampeen, kuten Bodominjärven murhat 

muuttuivat vuosien kuluessa tarinoista myyteiksi ja legendoiksi, jotka kiehtovat ihmisiä. 

Tapahtumien välinen ero on siinä, ettei Bodominjärven murhia ole pystytty ratkaisemaan ja 

saamaan totuutta esille.  

4.3 Glitterscenenin arvo kirjallisuuden kentillä 

 

Kirjallisuuskritiikin arvottavassa osassa kriitikko esittää henkilökohtaisen näkemyksensä 

lukemastaan teoksesta sekä kertoo sen hyvistä ja huonoista puolista. (Huotari 1979, 28). 

Soikkelin (2007, 145) mukaan kriitikot ovat kiinnostuneita uudistumisesta, ja se nähdään 

usein arvottamisen tärkeimmäksi kohteeksi. Teoksen teemoista etsitään jotain uutta. 

Lindholmin mukaan uudistumisella voidaan tarkoittaa sitä, että kirjailija on uudistunut 

suhteessa aiempaan tuotantoonsa nähden tai uudistanut kirjallisuuden traditiota. Teokset, jotka 

heijastavat ”jatkuvan uudistumisen ideologiaa”, ja jotka jollain tavalla uudistavat 

kirjallisuuden traditiota, ovat saaneet kriitikoilta myönteistä palautetta. Uudistumista ja 

kirjailijan edelläkävijyyttä pidetään teoksen arvoon myönteisesti vaikuttavana seikkana. 

(Lindholm 2002, 59). 

4.3.1 Uudistuminen arvottamisen kohteena 

 

Ruotsalaisista kriitikoista kahdeksan kolmestatoista kiinnitti jollain tavalla huomiota teoksen 

kirjallisuuden traditioita rikkovaan rakenteeseen, muotoon, tyyliin, kieleen tai kerrontatapaan. 

Eniten tätä keskustelua käyvät Göterborgs-Postenin Ingrid P Bosseldal, Arbetarbladetin 

Therese Eriksson ja Dagens Nyheterin Jan Arnald. Osaksi tähän lienee syynä ”Manifest för ett 
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nytt litterärt decennium”, joka julkaistiin Dagens Nyheterissä elokuussa 2009 juuri ennen 

Glitterscenenin julkaisemista. Suomalaisista kriitikoista uudistumiseen viittaavat ainoastaan 

Sanna Sevänen Aamulehdessä, Kaisa Kurikka Turun Sanomissa ja Kaj Hedman 

Vasabladetissa.  

Kirjallisen manifestin allekirjoittajat vaativat kerronnallisen kirjallisuuden paluuta, mikä ei 

olisi alisteista muodolle ja tyylille. He eivät lupautuneet kirjoittamaan kokeellisia romaaneja 

tai dekkareita, ja heidän mukaansa rikos- ja chick-lit
7
 -kirjallisuus ovat vallanneet realistisen 

kerronnan perinteen. Fiktiivinen ja omaelämäkerrallinen kirjallisuus ovat sekoittuneet, ja 

kirjailijat ja kriitikot ovat hylänneet taiteellisia vaatimuksia esittävän kerronnan. He asettivat 

tavoitteekseen palauttaa ja uudistaa kirjallinen kertomaperinne vahvaksi ja eläväksi 

taidesuuntaukseksi. (Dagens Nyheter 22.8.2009). 

Ingrid P Bosseldal (29.9.2009) ihmettelee eikö juuri Monika Fagerholm ole kolmessa 

viimeisimmässä romaanissaan uudistanut kirjallista kertomataidetta, kuten manifestin 

kirjoittajat vaativat. Hänen mukaansa kukaan ruotsinkielinen kirjailija ei ole viime vuosina 

kapinoinut niin paljon realismin kertomistapaa ja kronologiaa vastaan kuin Fagerholm.  

 
Monika Fagerholm vederkvicker inte bara berättande romanen, hon gör det dessutom i romaner 

som berättar om berättelser. Och, som sagt, som hon gör det! (Bosseldal 29.9.2009, Göteborgs-

Posten)  

 

Therese Eriksson (29.9.2009) kuvaa Fagerholmin kieltä ja kertomistekniikkaa 

eriskummalliseksi ja ainutlaatuiseksi ruotsinkielisessä nykykirjallisuudessa. Tämä alkoi 

Erikssonin mukaan Fagerholmin romaanissa Diva, joka saavutti kulttiaseman nuorten naisten 

keskuudessa jo ilmestyessään. Tällä kaksiosaisella kertomuksella Seudusta ja sen ihmisistä 

Fagerholm viitoittaa paikkansa ruotsinkielisen kirjallisuuden tärkeimpänä äänenä näillä 

ainutlaatuisilla kuvauksillaan nuorten tyttöjen ja aikuisten naisten sisäisistä maailmoista. 

Ajoittain romaani on yönmusta, suorastaan ällöttävä, toisinaan humoristinen ja nautinnollinen. 

Erikssonin mukaan Glitterscenen on joissain yhteyksissään jopa aivan liian täydellinen 

lopputuote.  

Myös Kaisa Kurikka (19.11.2009) Therese Erikssonin (29.9.2009) tavoin ottaa 

kritiikissään esille Fagerholmin Diivan. Kurikan mukaan Diivassa ”Fagerholm kirjoittautui 

tyttökirjallisuuden perinteeseen ja samalla uudisti sitä rajusti”. Tämä samankaltainen 

kirjallisen uudistuksen ja ilmaisun muodonmuutoksen taktiikka jatkui myös Amerikkalaisessa 

tytössä ja Säihkenäyttämössä.  

                                                 
7
 Naislukijoille suunnattu kevyt kaunokirjallisuus. 
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Fagerholmia pidetään erikoisena kertojana. Hän ei keskity yksittäisten henkilöhahmojen 

sielujen syvyyksiin tai yksittäisten tapahtumien dramaattisiin kiemuroihin. Teoksen tunnelma 

on tärkein, kaikki muu soljuu joka tapauksessa retoriikan mukana. (Fries 29.9.2009). Ilkka-

lehden Hannele Puhtimäki (3.12.2009) pitää Fagerholmia taitavana kertojana, mutta tällä 

taitavuudella on kääntöpuolensa. Häntä häiritsee, että Fagerholmin henkilöt jäävät lukijalle 

hyvin etäisiksi, vaikka heitä kuvataan sisältäpäin. Lukijana hän kokee olevansa ulkopuolinen 

tarkkailija.  

Manifesti ja sen vastamanifesti kantautuivat myös Suomeen. Kaj Hedmanin (2009) 

mukaan oli mielenkiintoista lukea Glittersceneniä samanaikaisesti kun ruotsalaisessa ja 

suomenruotsalaisessa lehdistössä käytiin debattia kerronnan kriisistä. Hedmanin mukaan 

Glitterscenen on ylevää ja monisärmäistä kokeellista kirjallisuutta mystisine ja mysteerisine 

aikakerroksineen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Fagerholm onnistuisi kerronnassaan. 

Hedman on esimerkiksi hyvin haltioitunut romaanin hyvin muotoilluista arkkityyppisistä 

henkilöistä kuten pastorista, nimismiehestä, uimaopettajasta tai aatelisrouvasta ja heidän 

ihastuttavista henkilönimistään. Hedmanin ja Puhtimäen näkemykset henkilöhahmoista ovat 

täysin vastakkaisia.   

Sanna Sevänen (10.12.2009) kirjoittaa Fagerholmin tavasta kirjoittaa seuraavasti.  

 

Jos ollaan aivan rehellisiä, suomalaisessa kirjallisuudessa ei ole kovin montaa kirjailijaa, jonka 

tapa rakentaa tarinoita rikkoisi vahvasti totunnaisen rajoja ja hylkäisi pinkeän realismin. 

Luultavasti juuri siksi Monika Fagerholmin teokset saavat useimmilta kovin ihastuneen 

vastaanoton, eikä suotta. On nimittäin virkistävää lukea kirjallisuutta, joka ei noudata kaavoja. 

(Sevänen 10.12.2009, Aamulehti) 

 

Tässä mainitut kriitikot katsovat, että Fagerholm on uudistanut kertomakirjallisuuden 

traditiota ja tuon tradition uudistuminen alkoi jo hänen romaanistaan Diiva. Fagerholm on 

uudistanut kerrontaa, rakenteita, muotoa ja kieltä. Kirjallisuuden traditiota uudistavana 

teoksena Glittersceneniin suhtaudutaan positiivisesti. (ks. Lindholm 2002, 59). Pekka Tarkka 

(17.11.1994) totesi jo aiemmin kirjoittaessaan arvostelun Fagerholmin Ihanat naiset rannalla 

-romaanista, että se uudisti suomenruotsalaisen romaanin näyttämöä.  

Jan Arnaldin (29.9.2009) mukaan Fagerholm on uudistanut ja kehittänyt kirjallista 

ilmaisuaan, kun hän vertaa toisiinsa teosparin ensimmäistä ja toista osaa. Viiden vuoden 

aikana Fagerholm on nopeuttanut kertomistahtiaan, vähentänyt toistoa ja jalostanut tekstiään 

paremmaksi.  
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Jag tycker nog att Fagerholm har tagit ett nytt steg i sin litterära utveckling – samma sak fast lite 

vassare, lite bättre. (Arnald 29.9.2009, Dagens Nyheter) 

 

Myös Kaj Hedman (2009) ja Hufvudstadsbladetin Pia Ingström (8.9.2009) vertaavat teosparia 

toisiinsa. Hedmanin mukaan Glitterscenen on kypsempi, selkeämpi ja teräväpiirteisempi kuin 

Den amerikanska flickan. Igström pitää Glittersceneniä kielen ja kompositionsa puolesta 

selkeämpänä kuin edeltävää teosta. Häneen Glitterscenen on tehnyt unohtumattoman 

vaikutuksen. 

 

Den satte färg på dagarna jag läste den, den tände min fantasi, den utmanade min tanke. Allt vad 

den begärde av mig gav den flerfalt tillbaka i solkig prakt. (Ingström 8.9.2009, 

Hufvudstadsbladet)  

 

Jan Arnald (29.9.2009) ilmaisee ihastuksensa sekä teokseen että kirjailijaan vielä 

voimakkaammin. 

 

Faktum är att jag då och då under ”Glitterscenens” gång kommer på mig själv med att rysa till – 

den sortens mycket ovanliga rysningar som bara uppstår när man vidrör litteraturens själva väsen, 

själva meningen. För mig förblir Monika Fagerholm en av de riktigt stora. (Arnald 29.9.2009, 

Dagens Nyheter) 

 

Uudistuminen ja teoksen vaikutus lukijoihinsa määrää sen taiteellista arvoa. Glitterscenenin 

kohdalla ei voi puhua ajanvietekirjallisuudesta, sillä se ei ole perinteisen aristotelisen 

dramaturgian mukaista kirjallisuutta muotoineen ja ratkaisuineen. Kriitikkojen mukaan muun 

muassa teoksen kieli, kertomistekniikka ja kompositio osoittavat sen, että se poikkeaa 

tavanomaisuudesta. Tällöin syntyy horisontin uudistavaa etäisyyttä. Esteettinen etäisyys 

lukijan omaksuman odotushorisontin ja Glitterscenenin lukemisen jälkeisen odotushorisontin 

välillä kasvaa. (ks. mm. Alanko-Kahilaluoto 2008, 229). 

4.3.2 Negatiivinen arvottaminen  

 

Kriitikot ovat pääsääntöisesti ihastuneita Fagerholmin teokseen, mutta se saa osakseen myös 

negatiivista kritiikkiä. Ankarinta kritiikkiä esittää Oscar Rossi (5.11.2009) Parnassossa. Hän 

suhtautuu ”valmiissa urissa” jatkaviin jatko-osiin epäillen. Säihkenäyttämön prologi lupailee, 

että edellisessä romaanissa aloitettu mytologian rakentaminen jatkuu, mutta kirjan 

kulminaatiopisteessä – todellisella Säihkenäyttämöllä Ruusutarhan ylimmässä kerroksessa – 

se leikataan saksilla terävästi poikki jääden irtonaiseksi tarinaksi. Jos romaani olisi loppunut 
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tähän kulminaatiopisteeseen, olisi kirjapari toimiva ja sen yhteinen nimi Säihkenäyttämön 

loppu myös sopisi teosparille. Nyt lopputulos jättää lukijan Rossin mukaan hämilleen. 

Romaanin epilogissa palataan amerikkalaisen tytön kuolemaan ja kerrotaan, mitä tapahtui. 

Rossin mukaan ”mikään ei ole tylsempää kuin fiktion sisäinen totuus”. Romaani päättyy 

hyvin latteasti ja loppuratkaisu on epäonnistunut.  

 

Epilogi tuntuu lähinnä lisätyn tyydyttämään vanhoja kuinkas-sitten-kävikään-lukijoita, ja päädyn 

seuraavanlaiseen johtopäätökseen: Säihkenäyttämö ei olekaan niin paljon vastakirjelmä kuin 

toiveuusinta, jolle Fagerholm on yrittänyt löytää uutta lähestymiskulmaa – ja epäonnistunut 

loistavasti. (Rossi 5.11.2009, Parnasso) 

 

Oscar Rossin tavoin Dagens Nyheterin Jan Arnaldin (29.9.2009) ja Sydsvenskanin Amanda 

Svenssonin (29.9.2009) mukaan romaanin keskivaiheilla on notkahdus, jolloin tarinan 

kerronta pysähtyy lähes kokonaan. Arnaldin (29.9.2009) mukaan Fagerholm onnistuu 

ylläpitämään trillerin jännityksen tästä notkahduksesta huolimatta.  

SR Kulturnyttissä kirjoittava Marie Lundström (29.9.2009) toteaa Glitterscenenin kärsivän 

siitä, että amerikkalaisen tytön kuolema tapahtui edellisessä kirjassa ja täten koko teoksen 

voima on myös siellä. Hänen mukaansa Fagerholm ei myöskään kuvaa uusia päähenkilöitä 

niin hyvin kuin edellisen teoksen henkilöhahmoja.  

Romaanin jatkuva toisto häiritsee erityisesti Amanda Svenssonia (29.9.2009) ja 

Aftonbladetin Kristofer Folkhammaria (29.9.2009). Toisto vaikuttaa teennäiseltä, 

pitkästyttävältä ja ärsyttävältä. He myös pohtivat ja arvelevat, mikä merkitys toistolla on 

romaanissa. Toistoja pidetään tyylikeinona, mutta myös tapana pitää tämä monisyinen 

romaani kasassa.  

 

Men jag kommer inte ifrån att något går förlorat i den där deppiga suddigheten. Omtagningarna 

som drar med sig lite, lite mer för varje gång en scen tas om eller ett porträtt tecknas – de grepp 

som i Den amerikanska flickan öppnade för frågor och skapade dynamik – känns i Glitterscenen 

lite manierade, ofta mer omständliga än lekfulla. (Folkhammar 29.9.2009, Aftonbladet) 

 

Amanda Svensson (29.9.2009) olisi toivonut Rossin tavoin, että Fagerholm olisi luovuttanut 

tarinankerrontansa jo hieman aiemmin.  

 

Det jag kan önska, i sviten som helhet men främst i ”Glitterscenen”, är att Fagerholm hade vågat 

släppa taget i sin historia lite tidigare. Allt sväller liksom ut för mycket, och rörigheten måste 

lösas genom ständiga upprepningar som uppenbart inte enbart fyller stilistisk funktion. De många 

verserna blir på sina ställen irriterande monotona. (Svensson 29.9.2009, Sydsvenskan) 
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Fagerholm on useissa haastatteluissa todennut vaikeasta kirjoitusprosessistaan (ks. mm. 

Ilpala-Klemm 27.9.2009; Stribe Pavell 2009). Malte Persson (29.9.2009) Expressenissä 

kokee, että muutamat Fagerholmin Den amerikanska flickan -romaanissa avaamat polut on 

häivytetty tai vaimennettu juuri siitä syystä, että ne olivat liian vaikeita toteuttaa tässä 

jatkotarinassa. Tällaisina epäonnistuneina polun avauksina hän pitää Talvipuutarhaa ja 

Sandran tarinaa, joka jäi vain luonnosasteelle. 

Arvostelijoiden esittämistä muutamista heikkouksistaan huolimatta 

Glitterscenen/Säihkenäyttämö saa kriitikoilta kokonaisuudessaan hyvät ja positiiviset arviot, 

ja teosparia pidetään ihailtavana romaaniprojektina. Jos Den amerikanska 

flickan/Amerikkalainen tyttö -teosta pidettiin ainutlaatuisena lukukokemuksena, pidetään 

Glittersceneniä/Säihkenäyttämöä lähes yhtä suurenmoisena. Arvosteluista tulee kuitenkin 

ilmi, että ennakko-odotukset Fagerholmin uutta teosta kohtaan olivat kovat, mutta se ei 

täyttänyt kaikkien kriitikoiden odotuksia parhaalla mahdollisella tavalla.  

Odotushorisontti muodostuu monen tekijän summasta: kirjailijasta ja hänen aiemmasta 

tuotannostaan, kielestä, kerronnasta, juonesta, kriitikon aiemmista lukukokemuksista ja 

lajituntemuksesta. Jos nuo odotukset täyttyivät tai ylittyivät, arvostelu oli myönteistä. Elleivät 

nämä kaikki odotukset täyttyneet, löytyi teoksesta kritisoitavaa.  
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5 Keskustelu 

Tämän työn tarkoituksena on ollut tarkastella Monika Fagerholmin romaanin 

Glitterscenen/Säihkenäyttämö (2009) vastaanottoa Suomessa ja Ruotsissa. Tarkastelun 

kohteena olivat ns. tertiäärit dokumentit eli päivälehdissä ja kirjallisuuslehdissä julkaistut 

kirjallisuuskritiikit. Tutkimusaineisto koostui 25 arvostelusta, joista 12 on julkaistu Suomessa. 

Työn tavoitteena oli tarkastella Glitterscenen/Säihkenäyttämö-teoksesta kirjoitettuja 

arvosteluja ja analysoida niiden sisältöjä kolmiportaisen jaottelun: kuvailun, tulkinnan ja 

arvottamisen mukaisesti.  

Tässä kappaleessa vastataan kokoavasti ensimmäisessä kappaleessa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin: miten kirjallisuuskriitikot kuvailivat teosta, millaisia tulkintoja he 

esittivät siitä ja miten he arvottivat teosta. Kappaleen loppupuolella pohditaan, onko 

aiemmilla suomesta ruotsiin käännetyn kirjallisuuden vastaanottoa koskevilla 

tutkimustuloksilla yhteneväisyyksiä tämän työn tulosten kanssa.  

Suomalaiset ja ruotsalaiset kriitikot kuvailivat teosta hyvin yhtenäisesti. Kuvailu aloitettiin 

kertomalla, että Glitterscenen on jatko-osa Fagerholmin suurta suosiota saavuttaneelle 

romaanille Den amerikanska flickan/Amerikkalainen tyttö.  Lukijoiden kerrottiin odottaneen 

Fagerholmin uutta teosta lähes viisi vuotta, joten kirjallisuuden odotustason suhteen siltä 

odotettiin paljon. Mikään kirjallinen teos ei ilmesty tyhjiöön, vaan aikaisemmin luettu 

vaikuttaa tekstin vastaanottamiseen ja näistä kokemuksista on muodostunut odotushorisontti, 

joka muuttuu lukemisen aikana. Kun Glitterscenen ilmestyi, kriitikoilla oli lukemisen 

ammattilaisina jo tietyt odotukset Fagerholmin uutta teosta kohtaan. Tämä odotushorisontti 

muodostui Fagerholmin aiemmista teoksista, hänen käyttämästään kielestä ja tyylistä sekä 

kriitikoiden aiemmista lukukokemuksista ja kirjallisuuslajien tuntemuksesta.  

Tekstinulkoisten tekijöiden lisäksi kriitikot kuvailivat tekstin sisäisiä eli tekstuaalisia 

tekijöitä kuten teoksen lajityyppiä, juonta, rakennetta ja kieltä. Yli puolet kriitikoista ei ottanut 

kantaa Glitterscenenin takakannessa mainittuun lajimääritelmään lainkaan. Yksi kriitikko 

kymmenestä kyseenalaisti teoksen genre-maininnan, mutta muita yhdeksää kriitikkoa 

lajimääritelmä ei häirinnyt. Lähes kaikki kriitikot aloittivat teoksen juonen kuvailun 

kertomalla aikaisemman teoksen tärkeimmän tapahtuman, Eddie de Wiren hukkumisen. 

Glitterscenenin tapahtumat pyörivät tuon saman onnettomuuden ympärillä, samassa tutussa 

miljöössä uusien romaanihenkilöiden parissa.  



  44 

Glitterscenen on romaani, joka ei etene lineaarisesti eikä kronologisesti. Aiheesta 

kirjoittavat kriitikot joko vain mainitsivat asian tai kirjoittivat siitä muutamilla riveillä. 

Rakennetta enemmän analysoineet kriitikot pitivät sitä ihastuttavana, harkitun kaoottisena ja 

vastakohtana perinteiselle lineaariselle tarinalle, joka tavallisesti kertoo miehistä. Fagerholmin 

kieltä ylistettiin, vaikka sitä ei pidetty helppona. Muutamat käännöstä kommentoineet kriitikot 

pitivät kääntäjän suomennosta erittäin onnistuneena. Kirjassa esiintyvä toisteisuus yhdistettiin 

teoksen kansanlaulusta tuttuun alaotsikkoon, iättömyyteen, jatkuvuuteen ja kehämäiseen 

aikakäsitykseen.  

Kriitikot tulkitsivat teosta viittaamalla ensisijaisesti Fagerholmin aiempaan tuotantoon, sen 

jälkeen ruotsalaiseen tai muunmaalaiseen kirjallisuuteen tai muihin kirjailijoihin. Viittaukset 

kirjailijan aiempaan tuotantoon ovat tavanomaisia sanoma- ja aikakauslehtien kritiikeissä. 

Puolet kriitikoista tulkitsi, että Fagerholm haluaa välittää lukijoille tietoa nuorten tyttöjen ja 

naisten sisäisestä elämästä, välittää eräänlaista feminiinistä elämänymmärrystä. Tämä ei 

koskenut ainoastaan Glitterscenen-teosta, vaan hänen koko kirjallista tuotantoaan. Teosta 

voidaan tulkita myös erilaisten aatteiden ja filosofioiden mukaan. On vaikea tulkita, 

vaikuttavatko feministiseen tulkintaan Glitterscenenin tai Fagerholmin muun tuotannon 

sisäiset tekijät vai kriitikoiden tieto siitä, että Fagerholm on feministi. Fagerholm tunnetaan 

kirjailijana, joka haluaa nostaa naiset pääosan esittäjiksi vakavasti otettavassa kirjallisuudessa. 

Turun Sanomissa kirjoittava Kaisa Kurikka totesi Fagerholmin löytäneen ilmaisun tyttövalolle 

ja ettei tuota tyttövaloa voi kirjoittaa realistisen kirjallisuuden keinoin. Muut intertekstuaaliset 

viittaukset arvosteluissa koskivat etupäässä ruotsalaista kirjallisuutta ja ruotsalaisia 

kirjailijoita. Kriitikot eivät analysoineet näitä intertekstuaalisia mainintoja tarkemmin, vaan ne 

jäivät ainoastaan pelkän maininnan tasolle. Suomalaiseen kirjallisuuteen ei tehty ainoatakaan 

viittausta. 

Glitterscenenin todettiin saaneen vaikutteita myös elokuvista ja musiikista. Kapeasti 

määriteltynä taiteidenvälisyydellä tarkoitetaan sitä, millaisia vaikutteita tietty taiteenlaji saa 

joiltakin toisilta taiteenlajeilta. Romaanin fantasia- ja mielikuvitusmaailmassa eläminen 

tulkittiin pakokeinoksi arjen ankarasta todellisuudesta. Kolme suomenruotsalaista kriitikkoa 

näki teoksella tai teosparilla olevan yhteyden Bodominjärven selvittämättömiin murhiin 

Suomessa. 

Arvottamisen kohteeksi nousi uudistuminen ja kriitikot arvottivat uudistumista 

positiivisesti. Glitterscenen-romaanin katsottiin uudistuneen suhteessa Fagerholmin aiempaan 

tuotantoon nähden, mutta hänen todettiin myös uudistaneen kertovan kirjallisuuden traditiota. 

Tradition uudistumisen katsottiin alkaneen jo Fagerholmin romaanista Diiva (1998). 
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Ruotsalaisista kriitikoista kahdeksan mainitsi Fagerholmin uudistumisen, kun suomalaisista 

kriitikoista tähän viittasi vain kolme. Osaksi tähän lienee vaikuttanut Ruotsissa syksyllä 2009 

käyty keskustelu kertomakirjallisuuden tilasta. 

Teoksen taiteelliseen arvoon vaikuttavina seikkoina pidetään uudistumista ja teoksen 

vaikutusta lukijoihinsa. Esteettinen etäisyys lukijoiden aiemman odotushorisontin ja 

Glitterscenenin lukemisen jälkeisen odotushorisontin välillä on pidentynyt. Mitä pidemmäksi 

tuo etäisyys on kasvanut, sitä huomattavampana teoksena kriitikot Glittersceneniä pitävät. 

Kriitikoiden arviot teoksesta olivat pääsääntöisesti hyvin positiivisia. Negatiivista kritiikkiä 

esittäneiden arvostelijoiden mukaan kerronta ”väsähti” romaanin keskivaiheilla, joka aiheutti 

notkahduksen, kunnes tarina sai taas uutta pontta. Notkahtamisen kuten muidenkin ongelmien 

arveltiin johtuvan ehkä romaanin epätavallisesta kompositiosta, jota kirjailijan oli vaikea pitää 

koossa. 

Suomalaisten ja ruotsalaisten kriitikoiden arvosteluissaan kirjoittamissa osa-alueissa: 

kuvauksessa, tulkinnassa ja arvottamisessa ei ole nähtävissä suuria eroja. Vaikka 

konkretisaatioissa on toki yksittäisiä eroja, niistä löytyy tiettyä yhdenmukaisuutta. Se on 

tyypillistä konkretisaatioille, joka on kirjoitettu samana ajankohtana, samankaltaisissa 

yhteiskunnallisissa viitekehyksissä. Jos Glitterscenen olisi kuvannut elämää realismin 

keinoin, kriitikoiden näkemyksissä olisi ollut luultavasti suurempia eroja. Kirjallisuus, joka 

kuvaa nykyhetken todellisuutta ja ilmiöitä olisi saattanut hajottaa kriitikoiden mielipiteitä 

enemmän. Tällöin kriitikoiden odotukset olisivat mahdollisesti olleet erilaisia, koska 

realistisesta kirjallisuudesta etsitään usein yhtymäkohtia yhteiskunnan todellisiin tapahtumiin 

ja ongelmiin.  

Kirjallisuusarvostelujen analysoiminen tarkastelemalla niiden kuvausta, tulkintaa ja 

arvottamista on yksi tapa tutkia kirjallisuusarvosteluja. Näiden eri osa-alueiden erottaminen ei 

ole yksinkertaista, koska ne ovat usein hyvin kietoutuneita toisiinsa. Samassa virkkeessä voi 

olla sekä kuvaavia, tulkitsevia tai arvottavia osioita. Erottelun tekeminen näiden osioiden 

välillä on aina tutkimuksen tekijän subjektiivista tulkintaa, ja joku toinen olisi voinut päätyä 

toisenlaisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. 

Tämän työn tuloksista ja aiemman suomalaisen, suomesta ruotsiin käännetyn kirjallisuuden 

vastaanottoa tarkastelevien tutkimusten tuloksista ei nouse esille samankaltaisia seikkoja. 

Henri Nymanin tutkielma Miika Nousiaisen Vadelmavenepakolaisesta käsittelee jo 

tematiikaltaan huumorin keinoin Suomen ja Ruotsin välisiä eroavaisuuksia. Pirjo Vaittisen ja 

Eva Hernerin väitöskirjat käsittelevät 1930-luvun ja 1960-luvun suomenkielistä 

käännöskirjallisuutta. Heidän tutkimuksissaan ruotsalaiset kriitikot ottavat kantaa muun 
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muassa teosten suomalaisuuteen ja suomalaisen kirjallisuuden kerrontaan. Esimerkiksi 

kirjallisuuden henkilöhahmoja, miljöötä ja huumoria pidetään ”erityisen suomalaisena”. Tässä 

työssä mukana olevista kirjallisuuskritiikeistä löytyy vain neljä viittausta Suomeen tai 

suomenruotsalaisuuteen. Yksi suomalainen arvostelija toteaa Fagerholmin olevan 

suomenruotsalainen kirjailija. Kahdessa ruotsalaisessa arvostelussa keskustellaan 

Fagerholmin suomenruotsista ja toisessa näistä arvosteluista teoksen tapahtumapaikan 

todetaan olevan Suomessa. Tämän työn tulosten perusteella ilmenee, ettei 

suomenruotsalaiseen kirjallisuuteen liitetä Ruotsissa samankaltaisia seikkoja kuin Vaittisen ja 

Hernerin tutkimuksissa suomenkieliseen käännöskirjallisuuteen on liitetty. Vaittisen toteamus 

siitä, että suomenruotsalaisella kirjallisuudella on Ruotsissa erilainen julkinen kuva kuin 

suomalaisella, pitänee paikkansa. Tämän yksittäisen ja yhden suomenruotsalaisen romaanin 

vastaanottoa koskevan työn perusteella ei kuitenkaan pystytä määrittelemään tuota kuvaa.  
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