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Abstract: 

 

During the past years there has been a growing interest in Finnish, Swedish Finn and 

Finnish Swede women writers and their works in Sweden. This woke my interest to 

research how Rosa Liksom’s novel Hytti nro 6 was received in Finland and Sweden. 

My research is a reception study. The research material consists of the novel 

itself in Finnish published in Finland 2011, its Swedish translation published in 

Sweden 2012 and the book reviews from Finnish and Swedish newspapers.   

The aim of the study is to analyse how the critics in both countries interpret 

and evaluate the novel, how they describe the main characters and the scenery and 

how they argue and explain their reasoning. Reader response and intertextuality are 

also an important part of the analysis.  

 The results show that evaluation, description and contextualisation are the 

most common components in the critiques. However, the critics place the novel in 

different genres. The critics can be divided in two major groups: those that have 

experiences from Soviet Union and are knowledgeable about Russian culture, and 

those that read the novel as any other fiction. The first group was more prone to 

provide additional information about Russia and its culture as well as to make 

intertextual references. The second group focused on describing the people, the 

scenery, the content and the style of the novel. Most critics praised the poetic 

language, descriptions of the scenery and the taste and smell of Russia.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3 

 

 

 

”Rosa Liksomilla on ainutlaatuinen taito kehitellä eläimellisistä järkäleistä ja 

muusta vinksahtaneesta väestä täysin tunnistettavia ja rakastettavia ihmisiä. 

Satunnaisilta vaikuttavien impressioiden kautta hän osuu aina millintarkasti 

ytimeen. Ei minkäänlaisia arvottavia luonnehdintoja, ei tulkintoja, ei 

kannanottoja, vain syvästi oivaltavaa dokumentointia. Havaintoja. Liksom 

on hallitun liioittelun mestari. Kärjistyksistä ja nopeista käänteistä syntyvä 

huumori on armotonta ja absurdia. Hän piirtää parilla tarkkaan valitulla 

vedolla, minitarinalla, kokonaisen ihmiskohtalon” (Milonoff, 2011). 
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1   JOHDANTO 

Ruotsissa on viime vuosina nostettu runsaasti esille suomalaisia, ruotsinsuomalaisia ja 

suomenruotsalaisia naiskirjailijoita. Ruotsinsuomalaisista voidaan mainita Susanna 

Alakoski, joka debytoi teoksella Svinalängorna 2006 ja sai siitä August-palkinnon 

samana vuonna. Suomenruotsalaiselle Monica Fagerholmille myönnettiin August-

palkinto teoksesta Den amerikanska flickan 2005. Suomalaisista teoksista Sofi 

Oksasen 2008 ilmestynyt Puhdistus (ruots. Utrensning) on ehkä tunnetuin. Teos 

palkittiin Finlandia-palkinnolla 2008 ja Pohjoismaiden neuvoston 

kirjallisuuspalkinnolla 2010. Oksasen romaani herätti suurta huomiota ruotsalaisessa 

mediassa 2010. Suomessa sitä esitettiin ensin näytelmänä ja myöhemmin siitä 

muodostui romaani. Ruotsissa teos julkaistiin ensin kirjana, mutta näytelmää esitettiin 

myös monissa teattereissa kirjan julkaisun jälkeen. Puhdistuksen suuri suosio 

Ruotsissa on luultavasti osaltaan johtanut kasvavaan kiinnostukseen suomalaisia 

kirjailijoita ja siten myös Rosa Liksomia kohtaan. Näin syntyi ajatus tutkia Rosa 

Liksomin suomeksi 2011 ja ruotsiksi 2012 julkaistun romaanin Hytti nro 6 

vastaanottoa.  

Oksasen tuotanto, kuten osin myös Liksomin, keskittyy suurelta osin 

Neuvostoliittoon. Oksanen sukuloi lapsena äitinsä kanssa Eestissä, ja Liksom on sekä 

opiskellut, asunut ja matkustellut Neuvostoliitossa. Molemmat käyttävät hyväkseen 

omakohtaisia kokemuksia teoksissaan. Kulttuuritausta on molemmille yhteinen, mutta 

erona Liksomiin Oksasen Neuvostoliitto on väkivaltainen ja kohteena on Viro. Kuten 

yleisesti tunnetaan, Liksom on kuvannut Neuvostoliittoa jo 1980-luvulta asti.  

Kirjailija Liksom voidaan katsoa kaunokirjallisuuden edustajaksi. Hän voitti 

Finlandia-palkinnon vuonna 2011. Liksom aloitti uransa kirjailijana 1985 teoksella 

Yhden yön pysäkki ja on tunnettu myös kuvataitelijana. Liksom, jonka oikea nimi on 

Anni Ylävaara, syntyi Ylitorniolla 1958 ja asuu nykyään Helsingissä. Liksom voidaan 

sijoittaa Suomen kirjallisuushistoriassa 1980-luvun uuteen modernistiseen 

sukupolveen, jonka tekstien tunnusmerkkinä on ollut lyhytmuotoisuus (Ruohonen, 

1999: 268). Eskola toteaa puolestaan, että Liksomin kokoelman Tyhjän tien paratiisit 

kertomuksesta Me mentiin naimisiin marraskuun neljästoista löytyy sekä 

”traditionaalisen että yksikertaisen moderniuden ja täyden moderniuden piirteitä” 

(Eskola, 1996: 53). Liksom kuvaa tuotannossaan ”pohjoisen ihmisiä, toisaalta 
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rikoksen rajamailla häilyviä nuoria desperadoja ja suurkaupunkien nimettömiä 

syrjäytyneitä” (Ruohonen, 1999: 268). Liksomin tuotannossa vaihtelevat kirjakieli, 

slangi ja peräpohjolan murre.  

Liksom on joskus myös yhdistetty Pahan koulukuntaan. Nimityksen Leiwo 

pohtii syntyneen Claes Anderssonin Helsingin Sanomissa kirjoittamasta artikkelista 

”Pahan ongelma uudessa proosassa” 1986. Pahan koulukuntaan sijoitettujen 

kirjailijoiden pääteemana on juuri pahuus, ja teokset kuvaavat 1980-lukulaista 

suomalaista nykypäivää. Yhteistä teoksille on niiden synkkä tulevaisuuden kuvaus. 

Romaaneissa nousee esiin yhteiskunnan kritiikki, joka esitetään yksityisen ihmisen 

kokemusmaailman kautta. (Leiwo, 2003: 101–103). Liksomin tuotannossa Unohdettu 

vartti ja myöhempi Yhden yön pysäkki voitaisiin ehkä kategorisoida tähän ryhmään. 

Yhden yön pysäkki koostuu lyhyistä novelleista. Päähenkilöillä on usein ongelma, 

johon ei löydy ratkaisua, siis eräänlainen toivottomuus ympäröi heitä. Monet novellit 

käsittelevät myös seksuaalisuuden yli- ja väärinkäyttöä tai seksuaalisuuden puutetta.  

Liksom ei tarjoa lukijalle kaikkea tietoa romaaniensa henkilöistä ja 

tapahtumista, joten hänen varsinainen tarkoituksensa jää usein tulkinnanvaraiseksi. 

Tämä koskee myös romaania Hytti nro 6, minkä takia siitä muodostuu kiinnostava 

tutkimuskohde. Hytti nro 6 on Liksomin neljästoista kirja. Teoksen nimi viittaa 

Tšehovin novelliin Sairashuone n:o 6 (Pesonen, 2011). Tšehovin novelli on 

ilmestynyt myös käännöksenä nimellä Sali n:o 6. Vaikeampaa on ehkä määritellä 

Liksomin teoksen Hytti nro 6 lajia. Itse hän käyttää siitä nimitystä kertomus teoksen 

alaotsikossa. Sairashuoneesta ei ole pääsyä pois. Samankaltaisesti joutuvat romaanin 

Hytti nro 6 matkustajat, noin kaksikymmentävuotias suomalainen tyttö ja keski-

ikäinen venäläinen mies, jakamaan hytin junamatkalla Moskovasta Mongolian 

pääkaupunkiin Ulan Batoriin. Tyttö, jonka nimeä emme saa selville, joutuu pakosta 

kuuntelemaan miehen elämäkertaa. Mies on väkivaltainen, ja tyttö sekä pelkää että 

ihailee häntä. Välistä tytön on pakko paeta hytistä miehen tehdessä väkivaltaisia 

lähentelyjä. Kuitenkin heidän välilleen kehittyy junamatkan aikana eräänlainen 

ystävyys. Romaanin teema on ”Neuvostoliiton ruumiinavaus, kertomus matkasta 

asioiden ytimeen, suljetun maan sielunelämään ja tytön omaan sisimpään”, kuten 

teoksen etukannessa esitetään (Liksom, 2011). Mies on matkalla uudelle työpaikalle, 

kun taas tyttö etsii omaa tietään pakenemalla poikaystäväänsä ja tämän äitiä 
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monimutkaisessa kolmiosuhteessa. Tyttö on opiskellut Neuvostoliitossa ja on siksi 

tietoinen maan kulttuurista, kielestä ja tavoista.   

Svenska Dagbladetin haastattelussa (SvD 2012.10.17) Liksom kertoo 

tehneensä saman junamatkan 1986. Liksomin mukaan kertomus perustuu 

henkilökohtaisiin kokemuksiin. Kuitenkin hän jatkaa ” – Men sedan – hon gapskrattar 

– har jag packat in lite mer”. Siis voidaan todeta, että kertomukseen sisältyy muutakin 

kuin omakohtaisia kokemuksia. Artikkelin kirjoittaja Jenny Leonardz toteaa 

puolestaan: ”inget i Rosa Liksoms berättelse är lagom”. (Leonardz, 2012, SvD). Siis 

vapaasti käännettynä Rosa Liksomin kertomuksessa ei mikään ole kohtuullista. 

Romaanista Hytti nro 6 löytyy sekä kirja- että puhekielistä tekstiä. Sen ainoa 

puhuja on venäläinen mies. Toinen päähenkilö, anonyymi tyttö, ei puhu. Tytön ainoa 

repliikki on sitaatti Raamatun Jobin kirjasta: ”Sillä mitä minä kauhistuin, se minua 

kohtasi. Ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui…” (Liksom, 2011: 182). Tytön 

ajatusmaailman sisälle päästään kertojan avulla. Teoksen ihmis-, luonto- ja 

maisemakuvaukset tuovat mieleen Tšehovin novellistiikan. Siinä kertomustekniikka 

muodostuu henkilöiden tunteiden ja ajatusten kuvauksesta enemmän kuin juonesta 

(Söderhjelm, 1928: 9). Liksomin tekstiä voidaan tarkastella samoin kuin taideteosta, 

jossa kirjailija jättää tarkastelijan tehtäväksi tulkinnan ja aukkojen täyttämisen.  

Tulkinnan variaatiot muodostavat näin kiinnostavan tutkimuskohteen.   

Liksom kiittää romaaninsa viimeisellä sivulla venäläisiä ja suomalaisia 

kirjailijoita inspiraatiosta. Pitkään listaan mahtuvat myös Oksanen ja eri aikakausien 

venäläiset kirjailijat mukaan lukien nykyajan modernistit, kuten esimerkiksi Viktor 

Pelevin ja Tatjana Tolstaja. Romaanin Hytti nro 6 tapahtumat on sijoitettu 1980-luvun 

Neuvostoliittoon. Näin Neuvostoliitto ja Venäjä muodostavat kiinnostavan 

kulttuurihistoriallisen pohjan teokselle, ja arvosteluita voidaan tarkastella 

yhteiskunnallista ja kulttuurista taustaa vasten. Tutkimukseni on reseptiotutkimus, 

jossa kirja ja sen saamat arvostelut toimivat tutkimusaineistona. Tarkoitukseni on 

analysoida, miten kriitikot tulkitsivat ja arvottivat teosta Suomessa ja Ruotsissa. Kirja 

(teksti), kirjailija ja lukija (arvostelija) ovat tämän tutkimuksen keskiössä. 

1.1 Tutkielman tavoitteet  

Tämän tutkielman tarkoitus on analysoida Rosa Liksomin Hytti nro 6, ruotsiksi Kupé 

nr 6, vastaanottoa Suomessa ja Ruotsissa. Tutkielma on rajattu yhteen teokseen ja sen 
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saamiin kirjallisuusarvosteluihin Suomessa ja Ruotsissa. Tässä tutkimuksessa lukijalla 

tarkoitetaan konkreettista ihmistä, päivälehden arvostelijaa, jonka lukuprosessia ja 

kritiikkiä analysoidaan. Etsin vastausta seuraaviin kysymyksiin. Kuinka kriitikot 

kummassakin maassa tulkitsevat teosta?  Kuinka he kuvailevat ja arvottavat teosta? 

Miten he perustelevat mielipiteensä? Lisäksi haluan tietää, minkälaisia variaatioita 

ilmenee suomalaisten ja ruotsalaisten kriitikkojen välillä. Pohdin myös kriitikkojen 

kompetenssia, joka on tämän tutkimuksen kannalta tärkeä aspekti. Tutkimuksen 

kohteena oleva teos Hytti nro 6 kuvaa muutoksen alla olevaa Neuvostoliittoa. Siksi 

Itä-Euroopan kulttuurin, yhteiskunnan ja historian tuntemus on tärkeä tekijä, kun 

arvostelijoiden kompetenssia arvioidaan.  

Liksom on hakenut inspiraatiota monen eri aikakauden venäläisiltä kirjailijoilta 

ja näin tekstienvälisyydestä muodostuu kiinnostava aspekti, jota haluan pohtia. Haen 

myös vastausta kysymykseen, kuinka lukijan kompetenssi vaikuttaa tekstissä 

esiintyvien aukkojen täydentämiseen. Aukkojen jättäminen on tunnusomaista, ei 

ainoastaan nyt tutkittavassa teoksessa, mutta Liksomin tuotannossa yleensäkin. 

Teesini on se, että koska teoksen tapahtumien kulttuuritaustana toimii Neuvostoliitto 

eikä Suomi, voidaan olettaa, että arvosteluissa esiintyvät variaatiot ovat enemmän 

henkilö- kuin maakohtaisia. Osittain tämä poistaa myös reseptiotutkimuksessa 

keskusteltua kääntämisen problematiikkaa, joka tässä tutkimuksessa on otettu 

huomioon ainoastaan niissä tapauksissa, jolloin teoksen ruotsinnoksesta on 

keskusteltu arvosteluissa. Tutkimukseni ulkopuolelle jää myös keskustelu 

suomalaisuudesta, Suomesta ja suomalaisista, koska tapahtumat on sijoitettu 

Neuvostoliittoon ja toinen kirjan päähenkilö, vaikkakin suomalainen tyttö, on varsin 

anonyymi, eikä siis edusta suomalaisuutta tai Suomea.  

1.2 Reseptiotutkimus tutkielman lähtökohtana 

Pystyäkseni perustelemaan oman teoreettisen lähtökohtani on tärkeää tehdä katsaus 

reseption eli vastaanoton teoriaan ja esittää lyhyesti ne kirjallisuuden tutkimuksen 

suuntaukset, jotka ovat antaneet vaikutteita reseptiotutkimukseen ja myös vaikuttaneet 

omaan tutkimukseeni.  

Kuisma Korhosen ehdottamat kirjallisuudentutkimuksen osa-alueet, 

kirjallisuuden teoria, analyysi ja historia, mahdollistavat tutkimukseni rajauksen. 

Näistä osa-alueista käsittelen tutkimuksessani teoriaa ja tekstianalyysia. Teorialla 
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Korhonen tarkoittaa ”eri kirjallisuudenlajien eroja ja yhtäläisyyksiä”, mutta myös 

”tekstuaalisuuden yleisiä ehtoja ja ilmaisukeinoja” (Korhonen, 2008: 24). 

”Tekstianalyysilla, tulkinnalla, kritiikillä tai, kuten 1990-luvulla tuli tavaksi sanoa, 

luennalla (”reading”) tarkoitetaan taas yksittäisten teosten, kirjailijoiden tuotannon tai 

muulla tavalla määrittyvien tekstien tutkimista ja kommentointia” (Korhonen, 2008: 

25), mikä sopiikin omaan tutkimukseeni.  

Kirjallisuuskritiikillä eli kirjallisuusarvostelulla on tärkeä tehtävä reseptiota 

tutkittaessa. Kritiikissä arvioidaan ja tulkitaan kirjallisia teoksia. Kritiikki vaikuttaa 

mm. kirjan arvostukseen ja joskus myös sen lajin määrittämiseen. Tai kuten Vaittinen 

esittää väitöskirjassaan: ”Kriitikko muodostaa teoksen konkretisaation, kiteyttää sen 

kirjoituksessaan. Hän auttaa teosta niveltymään kirjallisuuteen, määrittelee teoksen 

aseman kirjallisessa traditiossa ja esteettisessä hierarkiassa” (Vaittinen, 1988: 33).  

Reseptiotutkimuksen perustajiksi voidaan katsoa Hans Robert Jauss ja 

Wolfgang Iser (Segers, 1985: 11). Jauss lähtee liikkeelle siitä, että ”lukijalla on aina – 

vaikka hatarakin – käsitys kirjallisuudesta, kirjallisuuden lajeista ja kirjallisuuden 

konventioista” (Koskela ja Rojola, 2000: 110). Jaussin pääasiallinen teoria koskee 

paradigmaa ja odotushorisonttia. Historialliseen paradigmaan vaikuttavat kulttuuriset 

odotukset, jotka ovat ”relevantteja vain niin kauan kuin jokin aiheuttaa niissä 

muutoksen” (Koskela ja Rojola, 2000: 110). Iser puolestaan loi käsitteen avoin kohta. 

Sillä hän tarkoitti kaunokirjallisissa teksteissä esiintyviä aukkoja, jotka jäävät lukijan 

mielikuvituksen täytettäviksi. Avoimet kohdat muodostavat tärkeän perustan lukijan 

saamalle esteettiselle vaikutelmalle. Jos avoimia kohtia on liian vähän, lukija voi 

kokea tekstin ikävystyttävänä. (Segers, 1985: 15–16).  

Arvottamisen tutkimus muodostaa tärkeän osa-alueen reseptiotutkimuksessa. 

Tutkimuksen kohteena on silloin lukijan lukuprosessi ja se, miten hän perustelee ja 

muotoilee mielipiteensä kaunokirjallisesta tekstistä. Lukija voi käyttää hyväkseen 

yhtä tai useampaa arviointiperustetta. Lukijan mielipidettä, perustelua, Rien T. Segers 

kutsuu arvoarvostelmaksi, jonka voidaan olettaa rakentuvan ”luetusta tekstistä, 

lukijan kaunokirjallisesta normijärjestelmästä, sekä tilanteesta, jossa lukija 

arvoarvostelmansa muodostaa” (Segers, 1985: 101). Segers hakee vastausta 

mainitulle hypoteesille amerikkalaisen nykykirjallisuuden lukijoiden arvoasetelmia 

koskevassa tutkimuksessaan (1978) neljän tutkimuskysymyksen avulla. Näistä tärkein 

tutkimuskysymys omalle tutkimukselleni on: ”Tukeutuvatko kirjallisuuden lukijat 
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arvottaessaan johonkin vakioevaluaatiokaavaan?” (Segers, 1985: 102). Segers halusi 

saada selville, perustelivatko lukijat evaluaationsa jonkin tietyn systeemin avulla, 

jonka hypoteettisesti oletettiin olevan olemassa. Tulokset osoittavat, että lukijat 

käyttävät kolmea eri faktoria, jotka puolestaan koostuvat toisiinsa liittyvistä 

evaluaatiokriteereistä. Faktorit ovat tärkeysjärjestyksessä uutuusfaktori, 

vaikuttavuusfaktori ja muotofaktori. Uutuusfaktori on romantiikan ja sen jälkeisen 

ajan kirjallisuuden tyypillinen tunnusmerkki. Sen ominaisuuksiin kuuluvat 

”kielenkäyttö, omaperäisyys, jännittävyys ja kiinnostavuus”. Vaikuttavuusfaktori 

suuntautuu tyypillisesti lukijaan ja sisältää ominaisuuksia, kuten ”tunne, uskottavuus, 

henkilökuvaus, mukaansatempaavuus ja tempo”. Muotofaktori puolestaan 

”suuntautuu tekstiin ja käsittää juonen, teeman ja rakenteen”. (Segers, 1985: 100–102, 

108). Tarkoitukseni on hyödyntää Segersin esittämiä evaluaatiokriteereitä, kun 

analysoin tapoja, joilla kriitikot ovat Liksomin teosta arvottaneet. 

Jonathan Culler päättelee, että tutkijan tehtävänä on selittää tulkintojen 

vaihtelevaisuus, mikä sopiikin omaan tutkielmaani. Hän tähdentää, että lukijat voivat 

tuottaa yhtenäisyyden eri tavoilla. Lukijat voivat siis keskittyä ja konkretisoida eri 

näkökulmia. Culler korostaa lukijan kompetenssia, jonka on oltava riittävä. (Koskela 

ja Rojola, 2000: 105–106). Omassa tutkimuksessani arvostelijat ovat asiantuntijoita ja 

ryhmää voidaan siksi pitää homogeenisena.  Tutkimuksessani on tärkeää myös se, että 

kiinnitetään huomiota tapoihin, joilla kriitikot täyttävät tekstin aukkokohtia. 

Makkosen mukaan ”syy- ja seuraussuhteista päättäminen on sekin aukkojen 

täyttämistä. Lukijan täydennystyöstä käy esimerkiksi henkilökuvien muodostaminen” 

(Makkonen, 1997: 21).   

Cullerin kiteyttämä käsite kirjallinen kompetenssi perustuu samaan 

periaatteeseen kuin kieliopin hallitseminen, ja se voi olla tiedostamatontakin. 

Äidinkielensä hallitseva henkilö tunnistaa esimerkiksi kieliopin mukaiset ja sitä 

rikkovat rakenteet. Samoin lukija voi hallita lajien mukaiset konventiot. Lukija osaa 

odottaa tietynlaiselta teokselta sille kuuluvia erityisiä piirteitä. Genret tai lajit ovat siis 

yhteisiä konventiojärjestelmiä. Samoin kuin kielen ja kieliopin taito kehittyy 

kielenkäyttäjällä, kehittyy myös lukijan kompetenssi yhä useampia teoksia lukiessa 

(Makkonen, 1997: 23). 
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1.3 Aikaisempia tutkimuksia 

Pirjo Vaittinen on tutkinut suomesta ruotsiksi 1930-luvulla käännetyn 

kaunokirjallisuuden vastaanottoa ja sitä, kuinka teosten tulkinta vaikutti ruotsalaisten 

käsityksiin Suomesta, suomalaisista, suomalaisesta kirjallisuudesta ja kulttuurista 

1930-luvulla. (Vaittinen, 1988: 17–18). Eva Herner tutki väitöskirjassaan 32:n 

suomesta ruotsiksi 1960-luvulla käännetyn proosateoksen lehtiarvosteluja. 

Lehtiarvostelut koskivat ainoastaan Ruotsissa julkaistuja arvosteluja 44 lehdestä 

1960-luvulla. Tutkimusmateriaali koostui kaiken kaikkiaan 414 lehtiarvostelusta. 

(Herner, 1999: 12–14).  

Rosa Liksomin tuotantoa tai sen vastaanottoa ei ole tutkittu Ruotsissa. 

Suomessa Liksomin tuotantoa on tutkittu mm. Leena Kirstinän teoksessa Kansallisia 

kertomuksia (2007) ja Katarina Eskolan toimittamassa tutkimusantologiassa Nainen, 

mies ja fileerausveitsi, Miten Rosa Liksomia luetaan? (1996). Viimeksi mainittu on 

tälle tutkimukselle kiinnostavin, koska siihen sisältyy Urpo Kovalan kirjoittama 

artikkeli ”Tutkimuskohteena merkityksellisyys”. Artikkelissa Kovala esittää 

analyysimetodin, josta keskustellaan syvemmin luvuissa 1.3.3 ja 2.2. 

1.3.1 Eva Herner, Svenska recensenter läser finska böcker 

Eva Herner lähtee väitöskirjassaan liikkeelle siitä, että lukijoiden vastaanottokyvyt 

eroavat toisistaan kirjallisen teoksen vastaanotossa. Tämä herättää kysymyksen, 

minkä luontoisia nämä variaatiot ovat (Herner, 1999: 7). Variaatiot ovat kiinnostavia 

myös oman tutkimukseni kannalta samoin kuin kriitikoiden vastaanottokyky. Herner 

keskitti tutkimuksensa 1960-luvulle. Se oli hänen mielestään kiinnostava 

vuosikymmen johtuen suuresta maahanmuutosta Suomesta Ruotsiin, mikä puolestaan 

lisäsi ruotsalaisten kiinnostusta Suomea kohtaan. Lisäksi Väinö Linnan Tuntematon 

sotilas (Okänd soldat, 1955) oli ilmestynyt käännettynä ruotsiksi. Sen julkistaminen 

Suomessa 1954 oli johtanut huomattavaan keskusteluun, mikä taas kantautui Ruotsiin 

saakka. (Herner, 1999: 8). Herner tutki Ruotsin aamu- ja päivälehtien arvosteluja 

teosten sisällön, niiden muodollisten ominaisuuksien, tekstin ulkopuolisten 

kommenttien ja tekstienvälisyyden kautta. Tutkimusmateriaali koostui kaiken 

kaikkiaan 414 lehtiarvostelusta, kaiken kaikkiaan noin 360 artikkelista ja keskimäärin 

noin 13 arvostelusta teosta kohti. Sama artikkeli käsitteli siis joskus useampaa teosta. 

(Herner, 1999: 6, 14). 
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Hernerin mukaan teosten arvosteluihin vaikuttivat paitsi arvosteltavien tekstien 

ominaisuudet myös arvostelijan persoonallisuus. Tästä syystä hän jakoi kirjat genren 

perustella kolmeen pääryhmään: Dokumentaari- ja raporttikirjoihin, perinteiseen 

kertomakirjallisuuteen (realistisesti kerrottuun fiktioon) ja moderneihin romaaneihin. 

Lisäksi hän teki jaon alaryhmiin ”suomalaisuuden” perusteella seuraavasti: 

sotakirjoihin, joiden tapahtumat keskittyivät vuosien 1939–1944 tapahtumiin, 

kansallisteemaisiin kirjoihin (luonnon, ihmisten ja yhteiskunnan kuvauksiin) ja 

kirjoihin, joista puuttui yhteys suomalaisiin olosuhteisiin. (Herner, 1999: 34–35). 

 Herner jakoi kriitikot kolmeen pääryhmään näiden analyysien perustella. 

Ensimmäinen ryhmä koostui arvostelijoista, joista suurin osa suhtautui positiivisesti 

sekä teoksen muotoon että sisältöön. Ne, jotka kuitenkin olivat negatiivisia, kritisoivat 

usein teoksen muodollisia puutteita. Toiseen ryhmään Herner liitti sekä positiivisia 

että negatiivisia arvostelijoita. Negatiivinen ryhmä kritisoi pääasiallisesti 

kertomusteknillisiä heikkouksia. Kolmanteen eli viimeiseen pääryhmään kuului vain 

positiivisia arvostelijoita. Herner kyllä huomauttaa, että voi olla kyse siitä, että tietyt 

arvostelijat jättivät tietyt teokset arvostelematta, koska he suhtautuivat niihin 

negatiivisesti. (Herner, 1999: 186). Tässä tutkimuksessani lähtökohtani on erilainen 

kuin Hernerillä siksi, että tarkastelen teoksen vastaanottoa sekä Suomessa että 

Ruotsissa.   

Suurempia variaatioita esiintyi enemmän yksityiskohdissa, jolloin Herner 

tarkasteli esimerkiksi teoksen sisällön eri aspekteja: teemaa (aihetta), henkilöitä, 

ympäristöä. Niihin kuuluvat myös teoksen muodolliset ominaisuudet, kuten 

kertomustekniikka, tyyli, kieli, intertekstuaalisuus ja tekstin ulkopuoliset kommentit, 

jotka koskevat poliittisia, historiallisia, sosiaalisia ja kulttuurisia suhteita. Herner 

huomioi myös arvostelijoiden asenteen Suomea, suomalaisia ja suomalaisuutta 

kohtaan yhtenä aspektina.  (Herner, 1999: 187). Yksityiskohtaisissa aineiston 

analyyseissä selveni, että arvostelijat olivat tulkinneet sekä sisällön että 

henkilökuvaukset subjektiivisesti hyvin suurin variaatioin (Herner, 1999: 188). 

Esimerkiksi sotakirjojen arvosteluista ilmeni, että arvostelijat subjektiivisesti 

painottivat eri osia teoksen sisällössä henkilökohtaisten preferenssien mukaan. 

Preferenssejä olivat poliittinen viesti, sosiaaliset ja moraaliset aspektit sekä 

psykologiset kuvaukset. Esimerkiksi dokumentaaristen sotakirjojen arvosteluissa, 

joissa pääasiallisena kohteena oli Paavo Rintalan neljä teosta 1960-luvulta, ilmeni, 
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että kriitikot arvostivat teoksia ajankuvauksina, mutta toisaalta kirjailijan liian 

vähäinen kriittinen historian tarkastelu katsottiin negatiiviseksi. (Herner, 1999: 85).   

Tässä tutkimuksessa lähtökohtanani on samoin kuin Hernerillä variaatioiden 

analysoiminen, vaikkakin hänestä poiketen tutkin sekä arvostelijoiden keskinäisiä 

eroja että eroja suomalaisten ja ruotsalaisten arvostelijoiden välillä. 

1.3.2 Pirjo Vaittinen, Niin lähellä, niin kaukana 

Pirjo Vaittisen tutkimus on kiinnostava, koska hän etsii väitöskirjassaan vastausta 

siihen, kuinka suomesta ruotsiksi käännetty kirjallisuus otettiin vastaan Ruotsissa 

1930-luvulla. Vaittinen tarkastelee, mitä suomalaisista, Suomesta, suomalaisesta 

kirjallisuudesta ja kulttuurista ajateltiin 1930-luvun Ruotsissa. Lisäksi hän pohtii, 

oliko senaikainen ruotsalainen kuva suomalaisista muodostettu kaunokirjallisuuden 

pohjalta. Vaittinen lähtee tutkimuksessaan liikkeelle siitä, että suomalaisen 

kirjallisuuden vastaanottoon vaikutti Ruotsin 1930-luvulla todellisuus, 

ruotsalaislukijoiden tiedot Suomen historiasta ja heidän ajankohtaistapahtumista 

lukemansa uutiset. Vaittisen mukaan suomesta ruotsiin käännettyä kirjallisuutta 

tulkittiin ja arvioitiin Ruotsin samanaikaisen kirjallisuuden ja muun Ruotsissa 

ilmestyneen käännöskirjallisuuden sekä myös suomenruotsalaisen kirjallisuuden 

rinnalla. (Vaittinen, 1988: 16–20). 

Vaittisen tutkimusaineisto koostui 1930-luvulla Ruotsissa ilmestyneistä 

ruotsinnetuista romaaneista, niiden lehtiarvosteluista ja myös kustantamojen 

kirjeenvaihdosta. (Vaittinen, 1988: 20–24). Omassa tutkimuksessani 

tutkimusaineistoni koostuu ainoastaan lehtiarvosteluista, mutta niiden perusteella 

voidaan kuitenkin analysoida, kuinka käännösromaani otetaan vastaan 2000-luvulla.  

Teoreettisesti Vaittinen on halunnut käyttää termiä kirjallinen prosessi 

kirjallisen systeemin tai instituution sijasta. Termillä hän haluaa korostaa, ”että 

kyseessä on dynaaminen historiallisesti muuttuva ja kokonaisvaltainen ilmiö jossa eri 

osaprosessit ovat yhteydessä toisiinsa” (Vaittinen, 1988: 28). Kirjallisen prosessin hän 

jakaa kolmeen suurempaan osaprosessiin: produktioon, teokseen ja reseptioon. 

Tutkimuksessaan hän keskittyy viimeksi mainittuun, vaikkakin mainitsee myös 

muiden osaprosessien suhteiden toisiinsa tulevan esiin tutkimuksessaan. (Vaittinen, 

1988: 28). Keskityn omassa tutkimuksessani reseptioon Vaittisen tavoin. 
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Vaittisen tutkimuksessa ruotsalaiskriitikoiden tavallisin lukumotivaatio oli saada 

tietoa Suomesta, esimerkiksi Suomen suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä 

maalaisväestöstä. (Vaittinen, 1988: 87). ”Suomalaisella kaunokirjallisuudella oli siis 

1930-luvun Ruotsissa selvästi julkilausuttu informatiivinen funktio, ei esteettinen” 

(Vaittinen, 1988: 91). Suomi ja suomalaiset nähtiin outoina, mutta ei eksoottisina, 

vaan toisenlaisina. Tällaiset julkilausutut maailmankatsomukselliset motivaatiot, jotka 

korostivat maailmankatsomuksellista etäisyyttä, eivät kuitenkaan tarkoittaneet 

kirjallisten odotuksien puuttumista. Vaittisen mukaan ne ”kietoutuivat tiiviisti 

yhteen”. (Vaittinen, 1988: 92–93). Tämä on kiinnostavaa, koska lähden omassa 

tutkimuksessani liikkeelle siitä olettamuksesta, että ruotsalaisten odotushorisontti 

suomalaista käännöskirjaa kohtaan on huomattavasti muuttunut 1930-lukuun 

verrattuna.  

1.3.3 Urpo Kovala, Tutkimuskohteena merkityksellisyys 

Urpo Kovala analysoi artikkelissaan ”Tutkimuskohteena merkityksellisyys” Liksomin 

nimetöntä kertomusta ”Me mentiin naimisiin marraskuun neljästoista” (Kovala, 1996: 

202, 207). Hän lähtee liikkeelle perustelemalla laajan reseption käsitettä ja sen 

seurauksia. Pääasiallisesti hän pohtii reseptiota merkitystä tuottavana prosessina, 

”jossa lukijalla ja hänen prosessiin mukanaan tuomillaan horisonteilla on keskeinen 

merkitys” (Kovala, 1996: 203). Merkityksellisyydellä Kovala tarkoittaa ”laajaa 

suhdejärjestelmää, jossa keskeisinä tekijöinä ovat tekstin lisäksi mukana sekä yleiset 

kulttuuriset että lukijan persoonalliset taustat” (Kovala, 1996: 205).  Toisaalta hän 

myös laajentaa tulkintaa ja esittää siitä kaksi eri määritelmää: (a) ”tulkinta ei ole 

rekonstruointia vaan merkityssuhteiden muodostamista”, joihin Kovalan mukaan 

kuuluvat kognitiiviset prosessit, mutta myös ”emotiiviset reaktiot ja asenteet sekä 

arvottaminen” ja (b) ”tulkinta neuvotteluna, jolloin tekstin merkitys syntyy 

vuorovaikutuksena teoksen, sen eri konteksteja koskevan tiedon sekä lukijan välillä”. 

(Kovala, 1996: 205–206).  

Oman tutkimukseni kannalta on ollut kiinnostavaa tehdä katsaus Kovalan 

analyysimalliin, johon hän sai virikkeen Els Andringan kaksitasoanalyysista (Kovala, 

1996: 207). Analyysimalliaan hän soveltaa Liksomin nimettömään kertomukseen ”Me 

mentiin naimisiin marraskuun neljästoista…” kokoelmasta Tyhjän tien paratiisit 

vuodelta 1989. Andringa esittää kaksitasoanalyysin artikkelissaan Verbal data on 
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literary understanding (Andringa, 1990: 231–258). Andringa analysoi artikkelissaan 

erästä Schillerin kertomusta puhetavan ja tulkinnan tasolla (Kovala, 1996: 208). 

Kovala hyödyntää omassa tutkimuksessaan puhetavan tason analyysissä Roman 

Jacobsonin tunnetun kommunikaatiomallin sovellutuksia (ks. esim. Eskola, 1991; 

Liebes & Katz, 1990; Kirstinä & Lörincz, 1991; Vainikkala, 1991). Hän tarkastelee 

kontekstualisointia, mutta myös tekstiin kohdistuvaa kuvausta ja argumentointia. 

Tulkinnan tason kategoriat on vuorostaan luotu aineiston lukemisen tuloksena ja 

myös hyödyntäen aiemmissa tutkimuksissa käytettyjä käsitteitä. (Kovala, 1996: 210– 

211.)  

Kovalan aineisto koostui yhden kaunokirjallisen tekstin lukeneiden lukijoiden 

haastatteluista, joita kerättiin Bulgariasta, Suomesta ja Virosta vuonna 1993 sekä 

Englannista, Ranskasta ja Saksasta vuosina 1994–95 (Eskola, 1996: 6). Analyysissaan 

Kovala etsi vastausta kysymyksiin, millaisia a) puhetapoja ja b) tulkinnan prosesseja 

aineistossa esiintyy ja miten ne suhtautuvat toisiinsa. Ne hän analysoi lauseittain 

kummallakin tasolla erikseen. Lisäksi hän analysoi esimerkkivastauksia 

kaksitasoanalyysin avulla saadakseen selville, kuinka eri prosessit liittyivät toisiinsa. 

Tulokset osoittavat, että lukijat käyttävät ensisijaisesti evaluoivia ja kontekstualisoivia 

strategioita lukiessaan. (Kovala, 1996: 212, 217). 

Tarkoitukseni on soveltaa Kovalan kehittämää mallia omaan tutkimukseeni, 

mutta ainoastaan analyysitasolla. Käytän hyväkseni hänen kategorisointiansa 

voidakseni analysoida systemaattisesti arvosteluita.  

2 Tutkimusaineisto ja menetelmä  

2.1 Tutkimusaineiston esittely 

Tutkimusaineistoni koostuu romaanin Hytti nro 6 alkuperäisversion ja sen 

ruotsinnoksen Kupé nr 6 lisäksi Suomen ja Ruotsin aamu-, ilta-, päivä-, viikko-, 

kulttuuri- ja ylioppilaslehdissä julkaistuista arvosteluista. Hytti nro 6 ilmestyi 

alkuperäisversiona suomeksi 2011 ja ruotsiksi käännettynä syksyllä 2012. Arvostelut 

kerättiin Suomen ja Ruotsin lehtien verkkojulkaisuista. Lähteenä käytetty lehti 

esitetään lyhennettynä primäärilähteissä tekstin yhteydessä, ja lehtien lyhennykset 

selvitetään liitteessä 1, jossa selvyyden vuoksi esitän tutkimusaineistona käytetyn 

päivälehden ja kriitikon nimen. Kerron myös, onko kyse alkuperäisteoksesta Hytti nro 
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6 vai käännöksestä Kupé nr 6. Liitteestä 2 löytyvät analysoitujen arvostelujen 

elektroniset linkkitiedot. Tutkimusaineistoni koostuu kaiken kaikkiaan 29 

arvostelusta, joista 18 on julkaistu Suomessa ja 11 Ruotsissa.   

2.1.1 Suomalaisten päivälehtien tutkimusaineisto 

Suomalaiset arvostelut koottiin pääasiallisesti Suomen aamu-, ilta- ja päivälehtien 

kulttuurisivujen verkkojulkaisuista. Arvostelut koskevat romaanin Hytti nro 6 

alkuperäistä julkaisua suomeksi lukuun ottamatta Ny Tidin arvostelua, joka koskee 

romaanin ruotsinnosta. Joukossa ovat myös Oulun ja Tampereen yliopistolehtien sekä 

kulttuurilehtien Parnasson ja Ny Tidin arvostelut. Aamu-, ilta- ja päivälehtien 

arvosteluja kerättiin seuraavista lehdistä: Aamulehti, Etelä-Saimaa, 

Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Kaleva, Kymen Sanomat, Ny 

Tid, Oulun ylioppilaslehti, Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti Aikalainen, 

Savon Sanomat, Verkko-kieleke (Suomen kielen opiskelijoiden lehti), Kainuun 

Sanomat, Lapin Kansa, Satakunnan Kansa. Näiden lisäksi tutkimusaineistoni sisältää 

MTV3:n verkkoarvostelun, Parnasson kritiikin lehden numerosta 5/2011 ja KP24:n 

arvostelun (Keskipohjanmaa). Aineistoni koostuu näin kaiken kaikkiaan 

kahdeksastatoista päivälehden arvostelusta, jotka kattavat Suomen suurimmat 

kaupungit ja niiden lähialueet.   

2.1.2  Ruotsalaisten päivälehtien tutkimusaineisto 

 Tutkimusaineistona on käytetty pääasiallisesti Ruotsin päivälehtien kulttuurisivujen 

verkkojulkaistuja kirjallisuusarvosteluja seuraavista lehdistä: Aftonbladet (AB), DAST 

MAGAZINE, Göteborgs-Posten (GP), Helsingborgs Dagblad (HD), Länstidningen 

Östersund (LT), Sydsvenskan, Svenska Dagbladet (SvD), Värmlands Folkblad (VF) 

ja Östgöta Correspondenten (Corren). Näiden lisäksi tutkimusaineistoni sisältää 

Sveriges Radion (SR) ja Sveriges Televisionin (SVT) verkkojulkaistut arvostelut.   

Ruotsalaisia arvosteluita on määrällisesti vähemmän kuin suomalaisia.  

Toisaalta Dan Sjögrenin kirjoittama arvostelu julkaistiin kolmessa lehdessä 

(Norrländska Socialdemokrater, Skånskan ja Värmlands Folkblad) ja Erika 

Josefssonin TT Spektrassa kirjoittama haastattelu julkaistiin seitsemässä 

päivälehdessä (Svenska Dagbladet, Vestmanlands Läns Tidning, Kristianstadsbladet, 

Folkbladet, Norrköpings Tidningar, Blekinge Länstidning ja Uppsala Nya Tidning). 

Tässä tutkimuksessa arvostelut on huomioitu vain kerran, koska kysymyksessä ei ole 
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kvantitatiivinen tutkielma. Kaiken kaikkiaan koostuu Ruotsissa julkaistu 

tutkimusaineistoni yhdestätoista arvostelusta. Liksomia haastateltiin myös Ruotsin 

television kulttuuriohjelmassa Babelissa. Haastatteluja ei ole käytetty tämän 

tutkimuksen tutkimusmateriaalina, mutta ne antavat kuitenkin kiinnostavaa tietoa 

teoksen vastaanotosta ja sen saamasta huomiosta Ruotsissa.  

2.2 Menetelmä 

Tarkoitukseni on Kovalan kehittämän analyysimallin avulla analysoida aineistooni 

kuuluvia kritiikkejä. Analysoin lähiluvun avulla, kuinka arvostelija arvottaa ja 

tulkitsee teosta ja kuinka hän perustelee kannanottonsa. Tulkinnan analyysi sisältää 

myös arvostelijoiden emotiiviset reaktiot sekä teoksen arvottamisen. Kriitikoiden 

perustelua tarkastellaan kontekstualisoinnin avulla.      

Tutkimuksessani on kyse asiantuntijoista. Se mahdollistaa arvottamisen 

analysoinnin kahdelta eri näkökannalta. Arvottamista voidaan toisaalta tutkia 

kytkemällä se Jaussin odotushorisonttiin, mutta myös analysoimalla arvostelijoiden 

argumentaatiossa esiintyviä perusteluja kritiikissä. Analyysissä hyödynnän Rien T. 

Segersin esittämiä evaluaatiokriteereitä: uutuus, vaikuttavuus ja muoto. Tarkastelen 

myös lukijan kompetenssia pääasiallisesti kahdesta näkökulmasta: kiinnitän huomiota 

arvostelijoiden tekemiin intertekstuaalisiin havaintoihin ja kommentteihin, joissa tulee 

ilmi heidän asiantuntemuksensa. Tärkeä aspekti tutkielmassani on arvostelijoiden 

neuvostoliittolaisen ja venäläisen kulttuurin tuntemus.   

Liksomin teoksen kritiikeissä on alkuhavaintojen perusteella hyvin paljon 

kuvailua, arvottamista ja tulkintaa. Tämän takia on loogista valita Kovalan tulkinnan 

tason kategorioista seuraavat: kuvailu, täydentäminen, kehystys, emotiivinen reaktio 

ja arvottaminen. Tulkinnan tasolla hyödynnän ainoastaan niitä kategorioita, jotka ovat 

aineiston pohjalta relevantteja. Esimerkiksi metakommentaareja esiintyi aineistossa 

niin pieni määrä, että ne jätettiin huomioimatta. Arvosteluissa esiintyi toisaalta paljon 

viitteitä todellisuuteen, Venäjän kulttuuriin ja kirjallisuuteen, jotka puolestaan 

toimivat kriitikoiden mielipiteiden perusteluna. Siksi olen valinnut tutkielmaani 

mukaan Kovalan puhetason kategorioista kontekstualisoinnin. Kategoriat jaoin 

puolestaan kolmeen alaryhmään alustavan aineistoon perehtymisen tuloksena: 

kontekstualisointi todellisuuteen, kirjailijan omaan elämään ja tuotantoon sekä 

Venäjän kulttuuriin, kirjallisuuteen ja historiaan.   
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Kuvailulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa arvostelijan selostusta tekstistä, siis sitä, 

miten hän kuvailee lukemaansa tekstiä ilman arvottamista tai tulkintaa. 

Täydentämisellä tarkoitetaan aukkojen täydentämistä, siis sellaista tietoa, jota sinänsä 

ei teoksessa esiinny. Kehystäminen on taas prosessi, jossa arvostelija pyrkii 

selittämään tekstin tai jonkin sen piirteen ympärille tulkintaa auttavan kehyksen. 

Emotiivinen reaktio tai asenne antaa tietoa arvostelijan lukukokemuksesta eli siitä, 

kuinka hän suhtautuu teokseen tunneperäisesti. Arvottamisessa teksti asetetaan 

erilaisiin arvojärjestelmiin. Emotiivinen reaktio tai asenne ja arvottaminen voidaan 

nähdä tulkinnan vastakohtina. (Kovala, 1996: 212). Alla olevassa taulukossa 

(taulukko 1) esitän analyysissä käytetyt kategoriat. Kovalan tavoin olen esittänyt 

esimerkin tutkimuksen kohteena olevista arvosteluista ja niistä käytetyn lyhenteen.  

 

Taulukko 1, Analyysikategoriat esimerkkeineen 

 

Analyysikategoriat     

Prosessi Koodi Esimerkki 

Kuvailu KUV "Alkuun asetelma on suljetun tilan draama" (HS). 

Täydentäminen ELU 

”Venäläiset ovat siirtyneet maaorjuudesta kolhoosiin ja 

feodalismista sosialismiin. Kun feodalismissa valtiolta 

puuttui vahva keskusjohto, niin sosialismi oli 

voimakkaasti keskusjohtoinen” (Lapin Kansa). 

Kehystys KEH 

"Kertomuksen vahvasti sukupuolittava ote synnyttää 

luonnollisen tuntuisen kehyksen naisten väliselle 

rakkaudelle" (HS). 

Emotiivinen reaktio  EMO 

"On suorastaan hupaisaa, kuinka mies 

aamuvoimistelee ja punnertaa junassa, milloin ei ole 

satu sic ei satu katselemaan viinahuuruisia unia" 

(Lapin Kansa) 

Arvottaminen VAL 

"Tytön ja miehen jättäminen anonyymeiksi on taitava 

valinta, sillä se kuvaa kohtaamisen väliaikaisuutta" 

(Savon Sanomat).  

Kontekstualisointi 

todellisuuteen KON1 

”Liksomin kuvaama matka on ehdottoman 

mahdollinen ihmisen mielessä, muttei oikeassa 

maailmassa” (Kainari) 

Kontekstualisointi kirjailijan 

omaan elämään tai 

tuotantoon KON2 

”Vaikka Liksom kirjoittaa todeksi näkemänsä, 

kokemansa, ja kuulemansa hän ei kuitenkaan pyri 

mihinkään pikkutarkkaan maailmanselittämiseen” 

(Kainari). 

Kontekstualisointi Venäjän 

kulttuuriin, kirjallisuuteen 

jne. KON3 

Suotta ei Liksomin junamatkan kuvausta myöskään ole 

rinnastettu Tšehoviin ja venäläisen pitkän novellin 

perinteeseen” (KP24). 
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Tutkijakin on jossain määrin subjektiivinen samoin kuin arvostelijat, vaikka pyrkii 

objektiivisuuteen. Toisaalta kriitikon intentio ei aina ilmene täysin selvästi lukijalle, 

mistä alla oleva sitaatti toimii hyvänä esimerkkinä: 

 

Hetki on läsnä, vaikka hytin pöydälle ladottavien elintarvikkeiden määrä tuo 

muistuman Enid Blytonin Viisikko-sarjojen Sic! sarjan lapsietsivistä 

nauttimassa eväitään retkihuovalla (Vanhala, Ville, Kymen Sanomat). 

 

Sitaatissa arvostelija vertaa romaanissa Hytti nro 6 kuvattua ruokailutilannetta Enid 

Blytonin Viisikko-sarjan nuorten ruokailuun retkiviltillä. Tällainen viite voidaan 

käsittää jossain mielessä negatiivisena kommenttina, jos otetaan huomioon teosten 

täysin erilainen tyyli, laji ja ehkä myös kirjallinen pyrkimys. Toisaalta on täysin 

mahdollista, että arvostelijan tarkoitus on ainoastaan havainnollistaa Liksomin 

kuvaamaa venäläistyylistä ruokailua. Arvostelujen tulkinta ei ole yksiselitteistä, koska 

arvosteluissa voi esiintyä tulkinnanvaraisuuksia. 

3 Vastaanoton analyysi  

Tarkoitukseni on tässä luvussa esittää analyysini siitä, kuinka arvostelijat tulkitsevat 

teoksen. Teen sen yllä esitetyn (ks. 2.2, taulukko 1.) kategorisoinnin avulla. 

Suomalaisia ja ruotsalaisia arvosteluita käsitellään analyysissä erikseen. 

Kontekstualisointi jaetaan kolmeen alaryhmään: kontekstualisointi todellisuuteen, 

kirjailijan omaan elämään tai tuotantoon sekä kontekstualisointi Venäjän kulttuuriin ja 

kirjallisuuteen. Tämä ryhmä kattaa siis myös tekstienvälisyyden. Tekstienvälisyys 

muuhun kuin venäläiseen kirjallisuuteen on esitetty omana ryhmänään analyysin 

lopussa.   

3.1 Kuvailu 

Kuvailu on yksi kirjallisuuskritiikin tärkeistä osa-alueista. Siinä keskitytään teoksen ja 

teoksessa ilmenevien ominaisuuksien, muodon ja sisällön selostamiseen pintatasolla, 

teoksen ulkopuolisia seikkoja huomioimatta. Kritiikin tyyli on selostavaa ja 

esittelevää. Kuvaillessaan kriitikko antaa tietoa teoksen henkilöistä, tapahtumista, 

juonesta ja kielestä. Kuvailuun kuuluvat myös tekstin ulkopuoliset tiedot ja irralliset 
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havainnot kirjailijasta tai yhteiskunnasta, mutta niitä ei käytetä teoksen tulkitsemiseen 

tai arvottamiseen. (Huotari, 1979: 11, 27, 57).  

Tässä tutkimuksessakin kuvailu tarkoittaa tekstin selostamista eli sitä, kuinka 

arvostelijat kuvailevat miestä, tyttöä, ohikiitäviä maisemia, luontoa, kaupunkeja, 

maata ja neuvostoihmisen luonnetta. Kirjailijan tai kääntäjän työn kuvailu sisältävät 

usein arvottamisen, ja sen takia tätä seikkaa ei ole otettu huomioon tässä luvussa, vaan 

se esitetään arvottamisen yhteydessä luvussa 3.5. 

3.1.1 Kuvailu suomalaisissa arvosteluissa 

Rosa Liksomin romaanissa Hytti nro 6 on kaksi päähenkilöä, tyttö ja mies. Tyttö jää 

nimettömäksi ja miehen nimi tunnetaan. Miehen kuva nousee esiin hänen monien 

tarinoittensa avulla, mutta tytön sielunmaailma avautuu ainoastaan hänen ajatustensa 

kautta. Näin lukijalle jää enemmän aukkoja täytettäviksi tytön kohdalta.  

Arvosteluissa esiintyvät miehen kuvaukset ovat hyvin samankaltaisia ja 

kielenkäyttö ronskia. Usein käytetään samoja adjektiiveja kuvaamaan miehen 

luonnetta, ulkonäköä ja käytöstä. Miestä kuvataan törkyturpaisena (Wilhelmsson, 

Putte, AL), puheliaana, räävä- ja rietassuisena (Hyrkkö, Hilkka, MTV3), karkeana, 

sovinistisena, rasistina, (Nygård, Leena, KP24), rivona, raakana, ”stahanovilaisena 

lihakoneena ja betonisankarina” (Kantokorpi, Mervi, HS), rikollisena, alkoholistina, 

katujen kasvattina (Lappalainen, Seija, Lapin Kansa), puheliaana juoppona, 

törkyturpana ja murhaajana (Koskela, Lasse, Parnasso), mutta myös huolehtivana, 

isänmaataan vihaavana ja rakastavana kommunistina (Nygård, Leena, KP24) ja 

isällisenä, venäläisenä patrioottina (Hyrkkö, Hilkka, MTV3). Miehen kuvauksissa 

tulee esiin vastakkainasettelu, mies on sekä hyvä että paha. 

 

Rosa Liksom onnistuu yhdistämään hyvän ja pahan, kun hän kuvaa uudessa 

romaanissaan venäläisen machomiehen, jonka iljettävyyden takaa paistaa 

yllättäen ihminen. Pahan kasvoilla näkyy vivahteita (Laurinolli, Heikki, 

Aikalainen).  

 

Juopottelevan venäläisen matkakumppanin puheista avautuu näköaloja 

neuvostoliiton elämänmenoon, jossa yhdistyvät omalaatuisella tavalla raakuus, 
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epärehellisyys, opportunismi ja fatalismi sekä toisaalta äkillinen inhimillisyys, 

myötätunto ja tunteellisuus (Koskela, Lasse, Parnasso). 

 

Arvostelijoiden kuvaus rinnastuu selvästi siihen, mitä mies itse itsestään teoksessa 

kertoo. Toisaalta löytyy myös Mikkosen mainitsemia merkitystä luovia yhteyksiä 

(Mikkonen, 2008: 82), siis kriitikkojen havainnot ovat johtaneet johtopäätökseen 

miehen luonteesta. Heikki Laurinolli (Aikalainen) painottaa arvostelussaan hyvän ja 

pahan vastakohtia. Mies on pahan esikuva, mutta Laurinolli toteaa kuitenkin, että 

”kuvotuksen keskeltä Liksom kaivaa esiin otuksen, jossa on jokunen piirto ihmistä 

jäljellä” (Laurinolli, Heikki, Aikalainen). Laurinolli löytää siis miehestä myös hyviä 

puolia, täysin paha tämä ei ole. 

Ny Tidin Fredrik Sonck hyödyntää arvostelunsa alussa kiasmia retorisena 

keinona: ”Och Sovjetunionen – för naturligtvis är det så att mannen är Sovjet och 

Sovjet är mannen” (Sonck, Fredrik, Ny Tid). Kiasmilla tarkoitetaan kaksiosaisen 

virkerakenteen retorista ristikkäis- tai peilikuviota, jossa ”sanajärjestystä kääntämällä 

saadaan aikaan antiteettinen tai klimaktinen tehostus” (Hosiaisluoma, 2003: 418). 

Kuten alla oleva sitaatti osoittaa, Sonck päätyy johtopäätökseen, että mies, jonka hän 

tulkitsee teoksen avainhenkilöksi, kuvaa kirjailijan, ehkä Suomenkin, ristiriitaista 

viha-rakkaus-suhdetta Venäjään tai Neuvostoliittoon (Sonck, Fredrik, Ny Tid).  

Arvostelijan asenne on tulkitseva, mutta tulkinnalle on vaikea löytää tukea itse 

teoksesta. Suomi maana tulee hyvin vähän esiin teoksessa, vaikkakin teoksesta löytyy 

useita viittauksia miehen viha-rakkaus-suhteeseen maatansa kohtaan.  

 

Som många andra romaner står och faller Kupé nr. 6 med en nyckelkaraktär, i 

det här fallet mannen, som på något sätt rymmer författarens (kanske också 

Finlands?) ambivalenta hatkärleksförhållande till Ryssland/Sovjetunionen 

(Sonck, Fredrik, Ny Tid). 

 

Mervi Kantokorpi päättelee arvostelussaan seuraavanlaisesti miehen 

henkilöhahmosta: ”Vain hänen kaltaisensa rautahannu pystyy ohittamaan 

väkivaltaisen systeemikurin, joka murtuu uskottavalla habituksella ja riittävällä 

määrällä seteleitä” (Kantokorpi, Mervi, HS). Päätelmässään hän siis yhdistää miehen 
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Venäjällä tunnetusti esiintyvään korruptioon. Mies saa toimia esimerkkinä siitä, miten 

neuvostoihmisen piti toimia selvitäkseen.    

Tyttö kuvataan hiljaisena (Numminen, Ilkka, Kieleke), ujona akateemikkona 

(Numminen, Ilkka, Kieleke), mykkänä (Bargum, Marianne, Hbl), biseksuaalisena 

(Koskela, Lasse, Parnasso), anonyymina ja vaatimattomana (Vanhala, Ville, Kymen 

Sanomat), nimettömänä (Räsänen, Saija, Savon Sanomat; Kinnunen, Jenni, Ylkkäri; 

Kurikka, Kaisa, TS), sulkeutuneena, oman elämänsä pakolaisena (Vanhala, Ville, 

Kymen Sanomat; Kurikka, Kaisa, TS) ”miehen makuun suomalaisittain kuivana ja 

muumiomaisena” (Kantokorpi, Mervi, HS), antropologina (Sonck, Fredrik, Ny Tid) ja 

sankarina (Turunen, Seppo, Kainari). Voidaan mainita, että Fredrik Sonck tekee 

virhetulkinnan, koska hänen lukemassaan käännösversiossakin mainitaan, että tyttö 

opiskelee arkeologiaa Moskovassa (Liksom 2012: 112). 

Kolmessa suomalaisessa kritiikissä miestä kuvataan suorilla lainoilla Liksomin 

tekstistä: mies on ”jäntevävartaloinen ja kaalikorvainen” (Jama, Olavi, Kaleva); 

”stahanovilainen lihakone ja betonisankari (Kantokorpi, Mervi, HS) ja 

”stahanovilainen lihakone” (Wilhelmsson, Putte, AL). Yllä mainituissa Liksom-

kriitikkojen kuvauksissa tulee kiinnostavasti esiin juuri eräs piirre, jota Ihonen on 

kritisoinut uudessa kriitikkotyypissä: ”Pahimmillaan uusi kriitikkotyyppi on taiteilijan 

kruunun riistäjä, koska hän saattaa ratsastaa arvioimansa teoksen aineksilla ja 

keinoilla (esimerkiksi lohkaisemalla sattuvia sanomuksia)” (Ihonen, 2000: 2). 

Tällaisiksi ilmiöiksi voidaan tulkita jotkut arvosteluissa esitetyt suorat lainat.   

Tytön kuvauksessa esiintyy enemmän variaatioita kuin miehen kuvauksessa. 

Variaatiot voidaan osittain tulkita aukkojen täyttämisenä. Aukkoisuus ja 

epämääräisyyskohdat ovat olleet reseptioteoreetikkojen kiinnostuksen kohteita. 

Roman Ingarden kiinnitti jo teoksessa Das literarische Kunstverk 1931 huomiota 

tekstin aukkoihin, joita hän kutsui epämääräisyyskohdiksi (Unbestimmtheitsstellen). 

Ne olivat myös Wolfgang Iserin lähtökohta teoksessa Der Akt des Lesens (1976). 

Iserin mukaan lukijat konkretisoivat eri tavoin tekstin aukkoja, joita hän puolestaan 

kutsui tyhjiksi kohdiksi (Leerstellen). (Koskela ja Rojola, 2000: 103). Liksom antaa 

lukijalle mahdollisuuden täyttää aukkoja ja muodostaa oman kuvansa tytöstä, mikä 

huomioitiin arvosteluissa.  
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Kirjailija jättää kaiken päättelemisen lukijalle. Hän vain kuvailee tilanteita, 

antaa miehen välillä päästää suustaan humalaisen puhetta, ja Sic puhetta ja 

sallii meidän seurata tytön ajatuksia. (Lappalainen, Seija, Lapin Kansa). 

 

Vielä selvemmin korostaa Koskela lukijan tehtävää täyttää aukkoja.  

 

Lukija pääsee seuraamaan tytön mielikuvia, mutta aivan kirkkaasti ei käy ilmi, 

mistä tarkkaan ottaen on kyse – se jää siis lukijan pohdittavaksi (Koskela, 

Lasse, Parnasso). 

 

Ville Vanhala tulkitsee tytön vaatimattomaksi matkustajaksi, mikä myös voidaan 

ymmärtää aukkokohdan täydentämisenä.  

 

Anonyymiksi jäävä tyttö on hiljainen ja vaatimaton matkustaja. Hän, on 

hieman kliseemäisesti oman elämänsä pakolainen, jonka lähimenneisyyden 

ihmissuhteiden umpisolmuun kietoutuu sekä poikaystävä että poikaystävän 

äiti. (Vanhala, Ville, Kymen Sanomat). 

 

Vanhala ei perustele, miksi hän tulkitsee tytön vaatimattomaksi. Tulkintaan ei löydy 

tukea teoksesta, jossa tyttö päinvastoin esimerkiksi yrittää vaihtaa hyttiä lahjomalla 

vaunuemäntää Arisaa (Liksom, 2011: 25). Lisäksi voidaan huomioida hänen jatkuva 

taistelunsa miehen lähentely-yrityksiä vastaan. Toisaalta kuvaus tytöstä ”oman 

elämänsä pakolaisena” korostuu teoksessa. Tytön ajatusten kautta tulee selvästi esiin 

hänen taakseen jättämänsä ristiriitaisuudet, parisuhde sekä poikaystävään että tämän 

äitiin.  

Kaisa Kurikka pohtii tekstin aukkoja tytön sielunmaailman kautta. 

 

Liksomin kertomus ei ehkä avaa läpileikkaavaa näkymää tytön 

sielunmaailmaan, vaan enemmän se aukaisee neuvostoliittolaista todellisuutta 

kaikessa karkeudessaan ja kauneudessaan (Kurikka, Kaisa, TS). 

 

Kurikka tulkitsee tytön anonyymiksi jättämisen niin, että teoksen päätarkoitus on 

Neuvostoliiton kuvaus tytön silmin. Arvostelussa tulee esiin samanvivahteinen 
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johtopäätös kuin yllä esitetty Fredrik Sonckin, kuvaus miehestä ja Neuvostoliitosta. 

Erona on kuitenkin se, että tytön kokemukset saavat heijastaa Neuvostoliittoa, eivät 

tyttöä sinänsä. Selvästi arvostelija ei pyri antamaan mitään vankkoja tulkintoja vaan 

esittää arveluita, mikä näkyy ehkä-sanan käytössä. Ehkä juuri teoksen runsaan 

aukkoisuuden takia jotkut kriitikot, kuten Kurikka, tulkitsevat teosta varovaisesti.  

Saija Räsäsen mielestä sekä tyttö että mies ovat anonyymejä.  

 

Tytön ja miehen jättäminen anonyymeiksi on taitava valinta, sillä se kuvaa 

kohtaamisen väliaikaisuutta. Matkustaessa voi kukin valita, minkälaisia 

tarinoita itsestään sepittää, ja toisesta ihmisestä voi vain muodostaa pinnallisen 

vaikutelman kuromalla yhteen tämän tarinoiden tunnelmia ja aukkoja. 

(Räsänen, Saija, Savon Kansa).  

 

Kuvaukseen kietoutuu myös arvottamisen aspekti. Tytön ja miehen kuvailu 

anonyymeinä nähdään taitavana otteena, koska se korostaa tapaamisen 

väliaikaisuutta. Tytön ja miehen kuvaus liitettynä tapaamisen väliaikaisuuteen 

muodostaa kiinnostavan jännitteen Räsäsen arvostelussa. Tyttö ja mies ovat 

anonyymejä matkustajia, jotka sattumalta joutuvat samaan hyttiin, mutta heille 

avautuu myös mahdollisuus muodostaa kuva toisistaan matkan aikana. Aukkojen 

täyttäminen ei siis ainoastaan ole lukijan tehtävä, vaan myös romaanihenkilöiden. 

Räsänen ehkä tarkoittaa, että tyttö ja mies ovat nk. sisäislukijoita, jotka opettavat 

todellista lukijaa.  

Mielipiteet vaihtelevat siitä, kuka on teoksen päähenkilö. Fredrik Sonck (Ny 

Tid), kuten jo mainittu, tulkitsee miehen avainhenkilöksi. Kaisa Kurikan (TS) 

mielestä tyttö on päähenkilö, joka toteuttaa haaveensa matkustaa Moskovasta 

Mongoliaan. Alla olevissa sitaateissa huomioidaan juuri henkilöiden nimettömyys, 

joka on yksi kiintoisin aukkokohta koko romaanissa.  

 

Keskushenkilö on Moskovassa arkeologiaa opiskeleva suomalainen tyttö, jolle 

novelli ei ikinä anna nimeä (Kurikka, Kaisa, TS). 

  

Nummisen (Kieleke) mielestä päähenkilöitä on kaksi, mies ja tyttö. 
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Kirjan päähenkilöitä ovat nuori tyttö ja keski-ikäinen mies (Numminen, Ilkka, 

Kieleke). 

 

Romaanin taustana ja paikkana toimii Neuvostoliitto. Teoksessa toistuvat junan 

ikkunasta ohikiitävät maisemat ja kaupungit. Liksomin kuvaukset ovat maalaavia ja 

ne esitetään runollisina luetteloina. Kuvauksiin kuuluvat myös venäläiset, sitkeät ja 

ystävälliset ihmiset valmiina jakamaan sen vähän, mitä heillä on. Tämä tulee esiin 

arvostelijoidenkin kuvauksissa.  

 

Neuvostomaa on likaa, rappiota ja rujoutta: ihmiset kärsivät, eläimet kärsivät. 

Mutta luonto on kaunis ja kirkas. (Nygård, Leena, KP24). 

 

Nygårdin arvostelussa tulee selvästi esiin kolmiportainen luettelo retorisena keinona. 

Lisäksi hän hyödyntää toistoa ja vastakkainasettelua. Nygård asettaa vastakkain 

ihmisten ja eläinten kärsimyksen kaunista luontoa vastaan. Arvostelija haluaa selvästi 

vaikuttaa lukijoihin luomalla voimaa ilmaisuunsa.   

Päinvastoin kuin Nygård (KP24), Seppo Turunen (Kainari) kuvaa maisemat 

rumina ja idealisoi ihmisiä, jotka ovat ystävällisiä ja epäitsekkäitä.  

 

Kaikki on rähjäistä, joet tukehtuvat ruostuviin proomuihin, mutta ihmiset ovat 

etupäässä ystävällisiä ja jakavat vähästään tarvitseville (Turunen, Seppo, 

Kainari). 

 

Myös Turunen hyödyntää yllä olevassa sitaatissa vastakkainasettelua retorisena 

keinona. Maisemat ja ihmiset asetetaan rinnan korostaen niiden erilaisuutta lukijalle. 

Neuvostoliiton kuvauksissa huomioidaan myös 1980-luvun neuvostoihmisen elämän 

puutteet, kuten Paajanen esittää alla olevassa sitaatissa ja käyttää samalla hyväksi 

vastakkainasettelua retorisena keinoa.  

 

Rosa Liksomin kerronta on sävykästä ja poimii hajoamassa olevan 1980-luvun 

Neuvostoliiton elämisen kaikki tasot: sen surkeuden ja näköalattomuuden, sen 

tuoksut ja kuvotukset, sen oudon tilan, kun ihmiset tajusivat, että muutos tulee, 

mutta ei tiedä, mitä siitä seuraa (Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa). 
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Paajasen sitaatti, vaikkakin siihen liittyy arvottaminen, toimii hyvänä esimerkkinä 

siitä, kuinka monissa suomalaisissa arvosteluissa vedotaan tunteisiin retorisena 

keinona. Tämä voi ehkä johtua siitä, että romaanissa Hytti nro 6 kertojan näkö-, haju 

ja makuaisti ovat selvästi herkkiä. Liksomin kuvaustapa on innostanut arvostelijatkin 

käyttämään samaa retorista keinoa. Romaanista löytyvät esimerkiksi seuraavat 

esimerkit hajuaistista: ”Vessa oli siivottomassa kunnossa, ja löyhkä oli pistävä” 

(Liksom, 2011: 13), ”arjen mädältä löyhkäävä bussi” (Liksom, 2011: 51), 

”kissankusen löyhkän keskellä” (Liksom 2011: 53), ”miehen viinalta löyhkäävät 

hikiset sanat valuivat hytin höyryisillä seinillä” (Liksom, 2011: 143), ”Mitkaa, joka 

tuoksui taloussaippualle ja ruoholle” (Liksom, 2011: 101). Myös Liksomin näköaistia 

koskevat kuvaukset vaikuttanevat lukijasta todentuntuisilta. Ehkä ne osittain vastaavat 

yleistä ja median välittämää kuvaa Neuvostoliitosta. Teoksessa toistuvat rähjäisten 

kaupunkien ja saastuneitten jokien kuvaukset. Erona ainoastaan on se, että joskus niitä 

kuvataan teoksen kertojan kautta, joskus miehen tarinoiden kautta. Toisaalta 

Liksomin maalaavat kuvaukset voivat osittain vastata kriitikkojen omia kokemuksia 

Neuvostoliitosta ja sen ihmisistä, mikä voisi selittää heidän innostuksensa kuvata 

kritiikin kohteena olevaa teosta samankaltaisesti kuin Liksom kuvaa venäläisyyttä.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaisten arvostelujen kuvauksissa tulee 

selvästi esiin vastakkainasettelu yhteisenä piirteenä. Vastakkaispari hyvä ja paha 

nostetaan esiin kolmessa arvostelussa (Koskela, Lasse, Parnasso; Laurinolli, Heikki, 

Aikalainen; Aurén, Jussi, Satakunnan Kansa). Länsimainen akateemikkotyttö ja 

venäläinen mies asetetaan vastakkain kaikissa arvosteluissa ja Neuvostoliiton 

ristiriitaisuudet kahdeksassa arvostelussa. Vastakkaispareina toimivat rappion rumuus 

ja kauneus (Räsänen, Saija, Savon Sanomat), rappiosta johtuva ihmisten kärsimys ja 

kaunis luonto (Nygård, Leena, KP24; Koskela, Lasse, Parnasso), rähjäisyys ja 

ystävälliset ihmiset (Turunen Seppo, Kainuun Sanomat), neuvostoliittolainen 

todellisuus karkeudessaan ja kauneudessaan (Kurikka, Kaisa, TS), rähjäisyys, puute ja 

ihmisten kyky selviytyä (Bargum, Marianne Hbl), epätoivoisuus ja maa, josta silti voi 

pitää (Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa), kaunis ja kamala Neuvostoliitto (Vanhala, 

Ville, Kymen Sanomat). Junan ikkunasta ohi kiitävät maisemat vaihtelevat. Siksi 

luontokin voitiin joskus kuvailla kauniiksi, rumaksi tai molemmiksi, riippuen siitä, 

mihin kohtaan tai kohtiin arvostelija on kiinnittänyt huomionsa. Neuvostoliiton 

kuvaus ei sinänsä poikkea Liksomin antamasta Neuvostoliiton kuvasta. Variaatiot 
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koskevat lähinnä sitä, kuinka kukin arvostelija on painottanut tytön, miehen, luonnon, 

Neuvostoliiton kuvauksen voimaa. Miestä kuvaillaan samankaltaisilla adjektiiveilla 

kaikissa arvosteluissa, voidaan kuitenkin huomioida se, että suomalaisissa kritiikeissä 

miestä kuvataan karkeilla adjektiiveilla. Variaatiota esiintyy tytön kuvauksissa, mikä 

voidaan liittää aukkokohtien täyttämiseen. Tyttöä kuvataan anonyymina, 

nimettömänä, ujona, hiljaisena, vaatimattomana tai oman elämänsä pakolaisena 

kuudessa arvostelussa (Sonck, Fredrik, Ny Tid; Bargum, Marianne, Hbl; Kinnunen, 

Jenni, Ylkkäri; Vanhala, Ville, Kymen Sanomat, Räsänen, Saija, Savon Sanomat; 

Kurikka, Kaisa, TS) ja sankarina yhdessä (Turunen, Seppo, Kainari). Yhdessä 

arvostelussa tyttö kuvataan antropologiksi (Sonck, Fredrik, Ny Tid), mikä on 

virhetulkinta. Mies asetetaan kuvailun keskiöön yhdessä arvostellussa (Sonck, 

Fredrik, Ny Tid) samoin kuin tyttö (Kurikka, Kaisa, TS). Muissa kuudessatoista 

arvostelussa mies ja tyttö ovat molemmat päähenkilöitä.     

3.1.2 Kuvailu ruotsalaisissa arvosteluissa 

Miestä kuvaillaan ruotsalaisissa arvosteluissa samankaltaisilla adjektiiveilla kuin 

suomalaisissa arvosteluissa: karkeana, juomiin menevänä (Bergström, Pia, AB), 

vodkan juojana (Högman, Lennart, DUST), hikisenä, hurjana, mutta myös 

tunteellisena (Öberg Lindsten, Kajsa (GP), venäläisenä, ulospäinsuuntautuneena, 

huligaanina (Andersson, Isa, SR), vaimon pahoinpitelijänä, surmaajana (Sjöberg, 

Fredrik, SvD). Ruotsalaisten kriitikkojen esittämissä miehen kuvauksissa esiintyi 

kuitenkin vähemmän suoria adjektiivilainauksia teoksesta kuin suomalaisissa 

arvosteluissa eikä kielenkäyttö ole yhtä ronskia. Ero voi mahdollisesti johtua 

suomalaisten kriitikkojen tyylin muuttumisesta, josta Ihonen on puhunut suomalaisten 

kriitikkojen kohdalla (ks. 3.1.1). Artikkelissaan hän mainitsee suomalaisen lehdistön 

uuden kriitikkotyypin, joka ”lohkaisee sattuvia sanomuksia” (Ihonen, 2000: 2).  

Miestä kuvataan samankaltaisesti kaikissa arvosteluissa, mikä johtunee siitä, että 

hänen ihmiskuvansa tulee niin selvästi esiin teoksessa, eikä kirjailija ole niinkään 

jättänyt aukkokohtia lukijan täytettäviksi miehen kuvan yhteydessä.  

  

Sällan har en hustrumisshandlare och dråpare målats i varmare färger 

(Sjöberg, Fredrik, SvD). 
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Men hans svettiga, hotfulla, känslosamma gestalt… (Öberg Lindsten, Kajsa, 

GP). 

 

Öberg Lindstenin retorinen keino on kolmiportainen luettelo, ja sekä hänen että 

Sjöbergin sitaateissa löytyy myös vastakkainasettelu ja vetoaminen tunteisiin. Miehen 

ristiriitainen olemus nostetaan esiin: hän on murhaaja ja naisten pahoinpitelijä, 

hikinen ja hurja, mutta myös herkkätunteinen mies. Tyttö kuvataan 

seikkailunhaluisena (Bergström, Pia, AB), introverttina, nuorena (Andersson, Isa, 

SVR), nuorena suomalaisena opiskelijana (Antonsson, Lisbeth, Corren), 

sensitiivisenä, länsimaisena, älyllisenä ja taideopiskelijana (Ström, Eva, Sydsvenskan) 

ja antropologian opiskelijana (Bergström, Pia, AB). Aukkojen täydentäminen tytön 

kuvailussa tulee mm. esiin siinä, että kuvailu hänen koulutuksestaan vaihtelee 

ruotsalaisissa arvosteluissa. Tyttöä kuvataan taiteenopiskelijana, antropologian 

opiskelijana tai vaan suomalaisena opiskelijana.  

 

En antropologistudent flyr sina kärleksproblem i Moskva och tar transsibiriska 

järnvägen till Ulan Bator (Bergström, Pia, AB). 

 

En ung finsk kvinnlig student, som benämns flickan, ska resa till Ulan Bator i 

Mongoliet för att studera grottmålningar (Antonsson, Lisbeth, Corren). 

 

Liksomin romaanin käännösversiossa kuitenkin mainitaan, että tyttö opiskelee 

arkeologiaa Moskovassa. (Liksom, 2012: 112). Näin tulkinta taidehistorioitsijaksi tai 

antropologian opiskelijaksi ovat osoituksia huolimattomasta ja väärästä luennasta. 

Esimerkiksi ruotsalaisista kriitikoista Eva Ström kirjoittaa Liksomin romaanista 

Sydsvenskaniin ja tekee virhetulkinnan.  

 

I Rosa Liksoms roman ”Kupé nr 6” möter en ung finsk konststuderande på 

den transsibiriska järnvägen en råbarkad, frispråkig, vodkadrickande man som 

hon motvilligt tvingas dela kupé med (Ström, Eva, Sydsvenskan).  
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Ström tulkitsee tytön taiteenopiskelijaksi ja vahvistaa kuvailuaan miehestä 

kolmiportaisella luettelolla käyttäen samaa retorista keinoa, joka esiintyi 

suomalaisissa arvosteluissa.   

Ruotsalaisissakin arvosteluissa vaihtelivat mielipiteet teoksen päähenkilöstä. 

Toisaalta arvosteluissa korostui kuitenkin, kuten Aftonbladetin Pia Bergströmin 

kritiikissä, miehen hahmon tärkeys.  

 

Det är ett genidrag att beskriva ett land och gestalta sin hatkärlek till det 

genom en sådan figur (Bergström, Pia, AB). 

 

Det är den råbarkade medpassagerarens vilda historier som gör den här resan 

alltmer absurd, svindlande och fängslande (Bergström, Pia, AB).  

 

Bergströmin kuvaus sisältää myös arvottamista, mikä osoittaa, että kuvailu sekoittuu 

usein arvottamiseen. Miehen villit tarinat tekivät Bergströmin mielestä kertomuksesta 

lumoavan, huimaavan ja absurdin. Kolmiportainen luettelo toimii retorisena keinoa. 

Bergström huomauttaa, että perinteiset maisemakuvaukset olisivat muuten voineet 

muodostua tylsiksi 19 000 km pitkän radan kuvauksessa. Lisäksi Bergström kehuu 

Liksomin tapaa kuvata maata ja hahmottaa viha-rakkaus-suhdettaan sellaisen 

(miehen) henkilökuvan kautta nerokkaaksi otteeksi (Bergström, Pia, AB).   

  Fredrik Sjöberg (SvD) tulkitsee sekä miehen että tytön päähenkilöiksi ja 

vertaa heidän yhteistä matkaansa Andrei Tarkovskin filmeihin (Sjöberg, Fredrik, 

SvD).  

 

Flickan och mannen, detta omaka par, slår följe till slutet, över vidderna, som 

om de reste genom en film av Andrej Tarkovskij (Sjöberg, Fredrik, SvD). 

 

Sjöberg (SvD) havainnollistaa sitaatissa romaanista välittyvää tunnelmaa ja lisää 

tietoa siitä, että matkustetaan halki autioiden erämaiden. Sitaatti havainnollistaa 

yhteyttä Venäjän kulttuuriin, ja viite voidaan ymmärtää positiiviseksi arvottamiseksi, 

koska Tarkovskin filmit ovat tunnetusti arvostettuja taiteellisina teoksina.  

Kajsa Öberg Lindsten (GP) ja Karl-Johan Lindsten (HD) asettavat tytön 

päähenkilöksi.  
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Bokens huvudperson, som bara kallas ”flickan”, gör en tågresa på 

Transsibiriska järnvägen – från Moskva till Ulan Bator i Mongoliet (Öberg 

Lindsten, Kajsa, GP). 

 

– även om romanens egentliga huvudperson, flickan, är och förblir ganska 

anonym: en tom betraktare (Nilsson, Karl-Johan, HD). 

 

Lindsten tulkitsee tytön anonyymiksi ja sivustakatsojaksi tarkoittaen sitä, että tytön 

tulkinta jää lukijan tehtäväksi ja huomioi näin kirjan tärkeimmän aukkokohdan.  

Dan Sjögren täyttää aukkokohtaa Värmlands Folkbladetissa seuraavasti:   

 

Flickan har inget namn i boken men heter kanske Rosa, jag inbillar mig att det 

finns en biografisk botten i texten (Sjögren, Dan, VF). 

 

Sjögren (VF) tekee siis johtopäätöksen, että tyttö voisi olla Rosa Liksom, olisi siis 

kyse kirjailijan omien kokemusten käyttämisestä. Arvostelija ei luultavasti kuitenkaan 

ole tietoinen siitä, että Rosa Liksom on Anni Ylävaaran taitelijanimi, hänen 

taiteilijaidentiteettinsä ja imagonsa. Kirjailijan taustatiedot ovat ehkä jääneet 

tarkistamatta. Sjögrenin johtopäätös on kiinnostava poikkeus sekä suomalaisten että 

ruotsalaisten arvostelijoiden keskuudessa. Suomenkielisessä alkuperäisversiossa 

kirjan alaotsikko, Kertomus, antaa tietoa kirjallisuuden konventioiden ja tradition 

mukaisesti siitä, että teosta ei pidä lukea omaelämäkertana (Steinby, 2013: 50). 

Toisaalta kriitikko voi epäillä Liksomia, koska hän saattaa tietää Liksomin taustasta 

postmodernistisena taitelijana ja lisäksi olla tietoinen siitä, että Liksom on tunnettu 

identiteettijuksauksistaan, joista Mervi Kantokorpi keskustelee artikkelissaan 

”Kymppi juksauksessa, Rosa Liksomia lukiessa” (Kantokorpi, 1997: 7–9).  

Arvostelujen sisältämään kuvailuun kuuluvat myös kaunis luonto, Venäjän 

tuoksut, kuten hiki, hapankaali, sipuli ja venäläiset ruuat. Kuten suomalaisissa 

arvosteluissa, vedotaan ruotsalaisissakin arvosteluissa Neuvostoliiton kuvauksissa 

aisteihin. Samoin tulee esiin vastakkainasettelu itä – länsi. ”I kupén möter väst öst” 

(Högman, Lennart, DAST). Neuvostoliitto kuvataan sekä ihanana että toivottomana 

maana, johon kohdistuu viha-rakkaus-suhde.  
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Hela texten genomsyras av en intensiv sinnlighet: smaken av bovetegröt, 

rödbetor och härsket flott. Och de mänskliga dofterna av svett, finkel och 

fattigdom. Till sist finns där också den euforiska hatkärleken till ett underbart 

och hopplöst land, som man ständigt drömmer om att kunna lämna eller 

återvända till. (Öberg Lindsten, Kajsa, GP).  

 

Kolmiportainen luettelo ja tunteisiin vetoaminen toimivat retorisina keinoina Öberg 

Lindstenin (GP) arvostelussa kuten esimerkiksi lista: tattaripuuro, punajuuret ja 

härskiintynyt rasva.   

 Helsingborgs Dagbladetin Karl Johan Nilsson kuvaa Neuvostoliitoa: 

   

Boken är ett frosseri i beskrivningar av det ryska livet, dess mat och seder, 

men här finns också naturen och naturskildringen med som en viktig 

komponent i texten. De oändligt vackra vidderna, snön, kylan. (Nilsson, Karl 

Johan, HD). 

 

Samoin kuin Öberg Lindsten ja monet muut suomalaiset ja ruotsalaiset arvostelijat 

käyttää myös Nilsson (HD) kolmiportaista luetteloa retorisena keinona: venäläinen 

elämä, ruoka ja tavat; äärettömän kauniit maisemat, lumi ja kylmyys nostetaan esiin. 

Sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa arvosteluissa tulee kritiikissä esiin aisteihin 

vetoaminen. Vaikuttaa siltä, että myös ruotsalaiset arvostelijat ovat tempautuneet 

Liksomin kaltaisesti käyttämään samoja retorisia keinoja kritiikissään kuin Liksom 

romaanissaan.  

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ruotsalaisten arvostelujen kuvailu keskittyy 

kuudessa arvostelussa Neuvostoliittoon. Yhdeksässä arvostelussa käytetään 

kolmiportaista luetteloa retorisena keinona (Ström, Eva, Sydsvenskan; Nilsson, Karl 

Johan, HD; Bergström, Pia, AB; Rindberg, L. O., LTZ; Andersson, Isa, SR; 

Antonsson, Lisbeth, Corren; Sjögren, Dan, VF; Sjöberg, Fredrik, SVD; Öberg 

Lindsten, Kajsa, GP). Ruotsalaisissakin kritiikeissä kuvaillaan tyttö ja mies 

vastakohtaparina kaikissa arvostelussa, itä ja länsi asetetaan vastakkain yhdessä 

arvostelussa (Högman, Lennart, DAST), Neuvostoliitto ihanana ja toivottomana 

maana kahdessa arvostelussa (Öberg Lindsten, Kajsa, GP; Bergström, Pia, AB). 

Erona suomalaisiin arvosteluihin on se, että tytön kuvaukset ovat ruotsalaisissa 
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arvosteluissa niukempia. Tämä johtunee siitä, että ainoastaan kaksi arvostelijaa 

tulkitsee tytön päähenkilöksi (Öberg Lindsten, Kajsa, GP; Nilsson, Karl-Johan, HD) 

ja muut yhdeksän arvostelijaa kuvaavat sekä miehen että tytön päähenkilöinä. Kuusi 

kriitikkoa tulkitsee romaanin kertomukseksi Neuvostoliitosta (Nilsson, Karl Johan, 

HD; Ström, Eva, Sydsvenskan; Rindberg, L. O., LTZ; Högman, Lennart, DAST; 

Antonsson, Lisbeth, Corren; Sjöberg, Fredrik, SvD), miksi Neuvostoliiton kuvaus saa 

suuremman sijan kritiikeissä. Kiinnostavana poikkeuksena sekä suomalaisista että 

ruotsalaisista kriitikoista täydentää Dan Sjögren (VF) tytön kuvaa ajatuksellaan, että 

tyttö olisi Rosa Liksom. Tytön anonymiteetti häiritsee kahta ruotsalaista arvostelijaa 

(Nilsson, Karl Johan, HD; Dan Sjögren, VF).  

On mielenkiintoista, että myös Hernerin tutkimusmateriaalissa esiintyi 

variaatioita romaanihenkilöiden kuvausten kohdalla silloin, kun teoksen 

henkilökuvauksiin on jätetty aukkoja lukijan täydennettäväksi (Herner 1999: 199). 

Ilmiö liittyy Hernerin tutkimuksessa sellaisten teosten henkilökuvauksiin, joissa ei 

voida osoittaa aivan ilmeistä päähenkilöä. Herner tarkoittaa, että kriitikon 

persoonallisuus vaikuttaa siihen, kuka tulkitaan teoksen päähenkilöksi. Lisäksi 

teoksen tapahtumat tulkitaan tällöin sen romaanihenkilön kautta, jonka kukin 

arvostelija näkee kiinnostavimpana (Herner, 1999: 201). Oma tutkimukseni osoittaa, 

että kahta arvostelua lukuun ottamatta kaikki ruotsalaiset arvostelijat tulkitsevat sekä 

tytön että miehen päähenkilöiksi, mutta kritiikin keskiöön asetetaan silti mies 

kahdessa arvostelussa, joissa tyttö ja mies kuvataan päähenkilöinä. (Bergström, Pia; 

Högman, Lennart, DAST). Osittain on siis kyse samasta ilmiöstä kuin Hernerin 

tutkimuksessa.       

3.2 Täydentäminen 

Täydennyksissä arvostelija lisää tietoa henkilöistä, tapahtumista tai on tehnyt 

henkilöistä ja tapahtumista johtopäätöksiä, joille ei löydy tukea itse tekstistä. 

Täydentäminen antaa näin kiinnostavaa tietoa siitä, kuinka arvostelija on tulkinnut 

tekstiä ja sen aukkokohtia. Täydentämiseen, kuten mainittu, vaikuttaa myös kriitikon 

kompetenssi. Hänen voidaan olettaa tietoisesti tai tiedostamatta käyttävän hyväkseen 

aikaisempia kokemuksiaan ja tietojaan täydentäessään. Kriitikkojen täydentämisiä 

tutkimalla voi perehtyä siihen, kuinka hyviä ja tarkkoja lukijoita he ovat. 
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3.2.1 Täydentäminen suomalaisissa arvosteluissa 

Suomalaisissa arvosteluissa esitettiin esimerkiksi rautatien rakentamisen historiaa ja 

nykyaikaisen Ulan Batorin tilaa. Molemmat sitaatit löytyivät samasta arvostelusta. 

Kummallekaan tiedolle ei löydy tukea Liksomin tekstistä. 

 

Rosa Liksom vie lukijansa matkalle Neuvostoliittoon noin 25 vuoden taakse ja 

Siperian radalle. Rata on yksi neuvostolegenda, pakkotyövoimin rakennettu 

kuuluisa BAM, Baikal-Amur-Magistral, joka yhdisti valtavan Neuvostomaan 

Moskovasta Vladivostokiin. (Hyrkkö, Hilkka, MTV3).  

 

Elämä kuuluu kovasti muuttuneen myös Ulanbaatariksi muuttuneessa 

Mongolian pääkaupungissa: pääkadulla on Louis Vuittonin liike ja maassa on 

eniten henkeä kohti Maibach loistoautoja! (Hyrkkö, Hilkka, MTV3).  

 

Seija Lappalainen (Lapin Kansa) lisää tietoa Neuvostoliiton 

yhteiskuntajärjestelmästä: 

 

Venäläiset ovat siirtyneet maaorjuudesta kolhoosiin ja feodalismista 

sosialismiin. Kun feodalismissa valtiolta puuttui vahva keskusjohto, niin 

sosialismi oli voimakkaasti keskusjohtoinen. (Lappalainen, Seija, Lapin 

Kansa). 

 

Yllä olevat sitaatit ovat kiinnostavia ilmiönä. Arvostelun päätarkoitus on kertoa, mikä 

teoksessa on hyvää ja huonoa kiinnostuneelle yleisölle (Ihonen, 2000: 1). Hyvässä 

arvostelussa ei tämä sitaateissa esitetty lisätieto ehkä ole välttämätön. Ihonen 

kirjoittaa artikkelissaan mm. uudenlaisesta kriitikkotyypistä, joka on kehittynyt 1990-

luvulla, nk. verbaaliakrobaatista. Verbaaliakrobaatti on lahjakas kirjoittaja, jolla ”on 

taipumusta osoittaa omaa oppineisuuttaan ja monipuolista asiantuntemustaan 

arvioimansa kohteen kustannuksella” (Ihonen, 2000: 2). Yllä esitettyjen sitaattien 

kirjoittajia, Hilkka Hyrkköä ja Seija Lappalaista, voidaan pitää verbaaliakrobaatteina, 

jotka pyrkivät osoittamaan kritiikeissään Neuvostoliitto-osaamistaan. 
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Täydennyksiin kuuluu myös aukkojen täydentäminen. On kiinnostavaa, että Lasse 

Koskela (Parnasso) ja Jussi Aurén (Satakunnan Kansa) tekevät samankaltaisen 

täydennyksen:  

 

Romaanin kehyksenä on junamatka Moskovasta Mongolian Ulan Batoriin, ja 

se sijoittuu ehkä jonnekin 1980-luvulle, kuitenkin aikaan jolloin Neuvostoliitto 

oli vielä se Suuri ja Mahtava (Aurén, Jussi, Satakunnan Kansa). 

 

Juna kulkee läpi suuren ja mahtavan Neuvostoliiton, joka nyt on enää vain 

suuri, ei mahtava (Koskela, Lasse, Parnasso). 

 

Sitaateissa viitataan suomennokseen Neuvostoliiton kansallishymnistä: ”Oi suuri ja 

mahtava Neuvostoliitto, sun synnytti valtava Venäjänmaa. Sun luonut on kansojen 

yhteinen tahto, sun mahtis on säilyvä aikojen taa…” 

http://yle.fi/uutiset/neuvostoliiton_tahtirunoilija_on_kuollut/5869711). 

Sitaateissa käytetään siis samoja adjektiiveja, joskin Koskela (Parnasso) 

vahvistaa viestiään toistolla ja Aurén (Satakunnan Kansa) suurilla alkukirjaimilla. 

Voidaan miettiä, onko ensimmäisenä ilmestynyt Aurénin arvostelu (26.8.2011) 

vaikuttanut jälkimmäiseen, Koskelan arvosteluun (11.10.2011). Toisaalta molemmat 

siteeraavat kuitenkin suomalaisille tuttuja Neuvostoliiton kansallishymnin sanoja, 

joten samassa viittauksessa voi olla kyse pelkästä sattumasta. 

Etelä-Saimaan arvostelija, Seppo Paajanen, täyttää aukkokohtia ennustuksella 

siitä, kuinka ihmiset olisivat olleet tietoisia tulevista muutoksesta. Kyseessä on 

jälkiviisaus.  

 

Rosa Liksomin kerronta on sävykästä ja poimii hajoamassa olevan 1980-luvun 

Neuvostoliiton elämisen kaikki tasot: sen surkeuden ja näköalattomuuden, sen 

tuoksut ja kuvotukset, sen oudon tilan, kun ihmiset tajusivat, että muutos tulee, 

mutta ei tiedä, mitä siitä seuraa (Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa). 

 

Sitaatista ilmenee, että Paajanen lukee Liksomin romaania vasten nykytodellisuutta. 

Liksomin kuvaa Neuvostoliitosta ei kyseenalaisteta.  

http://yle.fi/uutiset/neuvostoliiton_tahtirunoilija_on_kuollut/5869711
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Mervi Kantokorpi on artikkelissaan ”Kymppi juksauksessa, Rosa Liksomia lukiessa” 

huomioinut parodian mekanismeja Liksomin aikaisemmassa tuotannossa. 

Kantokorven mukaan parodia ei kuitenkaan tule esiin yksittäisissä teoksissa, vaan 

Liksomin tuotantoa pitää tarkastella jatkumona. (Kantokorpi, 1997: 12–13). 

Kantokorpi tunnistaa pari keskeistä teemaa Liksomin tuotannon prosessissa. Niihin 

kuuluu ”poliisin ja vallan yhteys, jossa vallan, väkivallan ja seksuaalisuuden ketju 

kehitellään fantastisiksi muunnelmiksi, jotka eivät enää edes etäisesti muistuta 

turvallista ja tukevaa poliisisetää” (Kantokorpi, 1997: 13). Nainen ja väkivalta ovat 

uran läpi jatkunut aihe Liksomin tuotannossa (Kantokorpi, 1997: 15). Se löytyy myös 

romaanista Hytti nro 6. Esimerkiksi Heikki Laurinolli kuvaa miehen näkökulmaa 

seuraavasti: 

 

Naiset ovat miehen näkökulmasta huoria ja vittuja, joita lyödään ja hakataan, 

naidaan ja nussitaan (Laurinolli, Heikki, Aikalainen). 

 

Samankaltaisesti nostaa myös Kantokorpi esiin romaanissa esiintyvän nainen ja 

väkivaltateeman.  

 

Tapa puhua naisista saa tytön huonovointiseksi. Äijä tarinoi lukemattomista 

naisistaan ja viisitoista aborttia kokeneen vaimonsa ”pohjaanpalaneesta 

vitusta” kuin ajankulukseen. Hän on mies, joka lyö ja kaipaa samaa naista. 

(Kantokorpi, Mervi, HS). 

 

Liksomin raaka mieskuvaus neuvostoliittolaisesta miehestä on siis huomioitu, mutta 

sen totuudellisuutta ei ole kyseenalaistettu arvosteluissa. Kantokorpi huomauttaa 

”Kymppi juksauksessa”-artikkelissaan, että Liksomin alkutuotanto otettiin vastaan 

dokumentteina, kertoipa hän lappalaisista kylistä tai kaupungin lähiöistä. Se, että 

Liksomin tekstien merkit alkoivat viitata itseensä ja toisiin merkkeihin, esitykset 

esitysten traditioihin, havaittiin jotenkin myöhästyneenä”. (Kantokorpi, 1997: 12–17).  

Esimerkiksi Jussi Aurén (Satakunnan Kansa) on huomioinut pahuuden teeman, mikä 

voidaan kytkeä Liksomin alkutuotantoon 1980-luvulla. 
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Dialogi taas, josta Tytön neuvostoliittolainen matkakumppani pitää pääasiassa 

huolen, on tiukkaa, raakaa ja julmaa, ja se onkin omiaan korostamaan sitä 

pahuutta, joka romaanin mukana koko ajan kulkee (Aurén, Jussi, Satakunnan 

Kansa). 

 

Suomalaisista arvosteluista löytyy kaiken kaikkiaan kahdeksan täydennystä. 

Varsinaisia verbaaliakrobaatteja on kaksi, esiintymiä kolme, koska kaksi löytyi 

samasta arvostelusta. Kuusi täydennystä voidaan ymmärtää aukkokohtien 

täyttämisenä. Näissä tapauksissa arvostelijat antavat lisää tietoa esimerkiksi 

tapahtumista tai henkilöistä, joita ei ole esitetty teoksessa. Kaksi arvostelijaa käyttää 

hyväkseen suomalaisille tuttua Neuvostoliiton hymniä ja toteaa, että Neuvostoliitto on 

enää suuri, ei mahtava. Yhdessä arvostelussa annetaan lisätietoa siitä, että 

kosmonauttiyhdyskunnalla olivat käytössään oma ruokakauppa, puoluejohtajien 

parantolat, sairaalat ja länsilääkkeet (sitaattia ei ole esitetty yllä, ks. Vanhala, Kymen 

Sanomat). Yhdessä arvostelussa nostetaan esiin pahuuden teema. Yksi arvostelija 

lisää ennustuksen ihmisten tietoisuudesta tulevista muutoksista ja kiinnostavasti hän 

lukee teosta vasten todellisuutta, vaikka on kyse fiktiivisestä kertomuksesta.  

Viimeiset esimerkit ovat mielenkiintoisia, koska myös Herner löysi 

variaatioita siitä, kuinka arvostelijat tulkitsivat teoksien sanoman. Herner painottaa, 

että modernien romaanien arvostelussa syntyy helposti olettamuksia kirjailijan 

tarkoituksesta ja myös siitä, missä määrin kirjailija on tarkoittanut kuvata todellisuutta 

(Herner, 1999: 194–195). Samankaltaisia variaatioita esiintyi omassa 

tutkimusmateriaalissanikin.  

3.2.2 Täydentäminen ruotsalaisissa arvosteluissa 

Karl Johan Nilssonin (HD) täydennys tarjoaa tietoa Neuvostoliiton historiasta.  

 

Tiden är tidigt 80-tal, Brezjnev styr fortfarande det jättelika imperiet med 

järnhand och kriget i Afghanistan är under upptrappning. Perestrojka och 

glasnost är ännu otänkbara begrepp och ingen kan ana vad som skall hända 

inom några få år. (Karl Johan Nilsson, HD). 
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Saadaan tietoa Neuvostoliiton presidentistä, Leonid Brezhnevistä, Afganistanin 

sodasta ja Gorbatšovin reformeista 1980-luvun loppupuolella, jotka osittain johtivat 

Neuvostoliitoon hajoamiseen. Kajsa Öberg Lindsten (GP) puolestaan haluaa 

tähdentää kertomuksen ajankohtaa lisäämällä siihen kommentin Tšernobyl-

katastrofista ja siitä, että eletään yhtä Neuvostoliiton viimeisistä vuosista. 

 

Det är våren 1986. En månad före Tjernobylkatastrofen. Ett av Sovjetunionens 

sista år (Öberg Lindsten, Kajsa, GP). 

 

Nilssonin (HD) ja Öberg Lindstenin (GP) esimerkit voidaan ymmärtää edustavan 

Ihosen esittämää uudenlaista kriitikkotyyppiä (ks. 3.2.1), joka haluaa osoittaa omaa 

oppineisuuttaan (Ihonen, 2000: 2). Vaihtoehtoisesti täydennykset voidaan tulkita niin, 

että kriitikot haluavat asettaa romaanin tapahtumia historiankulkuun.  

Kahdessa ruotsalaisessa arvostelussa tulee esiin samankaltainen aukkokohtien 

täydentäminen kuin Paajasen (Etelä-Saimaa) esittämä ennustus tulevasta 

muutoksesta: 

 

Men det är också en berättelse, som formar sig till en resa genom det forna 

Sovjetunionen på väg mot kollaps (Rindberg, L. O., LTZ). 

 

Kupé nr. 6 utspelar sig 1986 om jag räknar rätt och det sovjetiska samhället har 

då i det närmaste havererat. Om det nu ens är ett samhälle: allt verkar falla 

sönder. (Sjögren, Dan, VF). 

 

Rindberg (LTZ) antaa lukijoille tietoa Neuvostoliiton hajoamisprosessista. Hän 

tulkitsee kertomuksen matkana läpi hajoavan Neuvostoliiton. Sjögrenin (VF) 

täydennys on epäselvempi, ”Neuvostoliitto olisi jo melkein haaksirikkoutunut 1986”. 

Sitaatti on selvästi aukkokohtien täydentämistä, mutta täydennykset eivät anna aivan 

todenmukaista kuvaa tapahtumista. Historiallisesti hajoamisprosessi voidaan sijoittaa 

vuosiin 1985–1991 (ks. esim. Luukkanen, 2009: 416), ja se huipentuu vanhoillisten 

vallankaappausyritykseen 1991. Sjögren on myös lisännyt kommentin ”jos se 

(Neuvostoliitto) edes on yhteiskunta, kaikki vaikuttaa rikkoutuvan”. Kommentti on 

vahvasti subjektiivinen, ja siitä puuttuu perustelu.  
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Kaiken kaikkiaan löytyy ruotsalaisista arvosteluista viisi täydennystä, joista kolme 

koskee Neuvostoliiton hajoamisprosessia ja kaksi, jotka tarjoavat tietoa historiallisista 

tapahtumista Neuvostoliitossa. Varsinaisia verbaaliakrobaatteja löytyi kaksi, samoin 

kuin suomalaisissa arvosteluissa. 

Vaittisen tutkimuksessa 1930-luvun käännöskirjojen vastaanotosta Ruotsissa 

tulkittiin romaanit pääasiallisesti autenttisina kuvauksina suomalaisesta 

todellisuudesta ja suomalaisista. Vaittinen toteaa oman tutkimusmateriaalinsa 

perusteella, että ”kysymys kerronnan realismista oli yhteydessä ennen kaikkea 

tulkintoihin romaanin maailmasta” (Vaittinen, 1988: 191). Sanoja realistinen ja 

realismi käytettiin runsaasti ja nimityksiä realistinen ja naturalistinen käytettiin 

erilaisissa yhteyksissä ja merkityksissä. Realismin tunnukseksi hyväksyttiin joissakin 

kritiikeissä yksinkertaisesti aihepiiri ja ajankohtaisuus. (Vaittinen, 1988: 191). Samaa 

voidaan todeta oman tutkimukseni sekä suomalaisesta että ruotsalaisesta 

tutkimusmateriaalista.  

3.3 Kehystys 

 Kehystys on prosessi, jossa arvostelija pyrkii selittämään tekstin tai jonkin sen 

piirteen ympärille tulkintaa auttavan kehyksen (Kovala, 1996: 212). Kehystys voi 

lisäksi antaa tietoa arvostelijoiden asiantuntemuksesta. Arvostelijoiden tulkinnat 

voivat kuitenkin vaihdella. Tulkinnat perustuvat sinänsä kirjallisuuden konventioon ja 

traditioon, mutta voivat olla subjektiivisiakin. Subjektiivisuus perustuu esimerkiksi 

persoonallisuuteen ja kokemuksiin. Lisäksi lukijan kokemus samankin tekstin 

tulkinnasta voi vaihdella riippuen siitä milloin ja miksi teksti luettiin.  (Herner, 1999: 

30).  

3.3.1 Kehystys suomalaisissa arvosteluissa 

Rosa Liksomin Hytti nro 6 viittaa suoraan Anton Tšehovin novelliin Sali n:o 6. Tämä 

yhteys nostetaan esiin myös arvosteluissa. Suomalaisissa arvosteluissa tulee esiin 

suljetun tilan aihe, joka on myös Tšehovin novellin Sali n:o 6 teema. Sali n:o 6 on 

mielisairaalan osasto, jonne joutuu potilaaksi sairaalaan aikaisempi lääkäri. Suljettuna 

paviljonkiin hän joutuu elämään aikaisempien potilaittensa keskuudessa. Liksomin 

teoksen suljettu tila on puolestaan junan hytti, jossa matkatovereitaan ei voi valita.  

Toisenlainen tavallinen kehystys suomalaisissa arvosteluissa oli romahduksen alla 

oleva jättiläisvaltio, rakkaus- tai viha-rakkaus-suhde Neuvostoliittoon ja junamatka 
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sinänsä, siis matkakertomus. Samoin kuin kuvailussa, kehystykseen liitetään usein 

arvottaminen. Muista poikkeavana kehyksenä toimii Mervi Kantokorven tulkinta: 

”Kertomuksen vahvasti sukupuolittava ote synnyttää luonnollisen tuntuisen kehyksen 

naisten väliselle rakkaudelle” (Kantokorpi, Mervi, HS). Tämä luultavasti johtuukin 

hänen asiantuntemuksestaan (ks. Kantokorpi, 1997, ”Kymppi juksauksessa, Rosa 

Liksomia lukiessa”). Samankaltaisia mietteitä löytyi myös Ilkka Nummisen (Kieleke) 

arvostelusta. 

Ville Vanhanen (Kymen Sanomat) kehystää ja tiivistää romahduksen alla 

olevaa Neuvostoliittoa vetoamalla tunteisiin. Vahvistuskeinona toimii lisäksi luettelo, 

joka pohjautuu monen partisiipin preesens -muodon toistoon.   

 

Ja on Neuvostoliitto: jo kauhtuneen punalipun alla huokuva, koriseva, kärsivä 

ja uinuva jättiläisvaltio ja sen kollektiivinen rappiotila (Vanhanen, Ville, 

Kymen Sanomat). 

 

Marianne Bargum (Hbl) kehystää kertomuksen rakkaudenjulistuksena Neuvostoliittoa 

kohtaan. Toisaalta käy ilmi, että hän luultavasti tulkitsee teoksen matkakuvauksena.  

 

Den nya boken, Hytti nro 6 (”Hytt nr 6”) är en kärleksförklaring till det slitna 

gamla Sovjet, sett genom tågfönstret på väg från Moskva till Mongoliets 

huvudstad Ulan Bator (Bargum, Marianne, Hbl).  

 

Toisenlaisen kehyksen luo Saija Räsänen (Savon Sanomat). Kehys on luonto, junan 

ikkunasta ohikiitävät maisemat ja päähenkilöiden yksinäisyys.   

 

Nytkin hän kuvaa vähäeleisien osuvasti miehen ja tytön yksinäisyyttä: toinen 

rakastaa onnettomasti sekä ikäistään poikaa että tämän äitiä, toinen taas hakee 

pinnallista lohdutusta prostituoitujen luota. Paljas tundra on hieno kehys 

aiheen käsittelyyn. (Räsänen, Saija, Savon Sanomat).  

 

Yllä olevassa sitaatissa tulee tyypillisesti esiin arvottaminen ja luonto asetetaan 

kehykseksi. Paljas tundra edustaa arvostelijan mukaan romaanissa kuvattua miehen ja 
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tytön yksinäisyyttä. Kehystys voidaan ymmärtää metaforisena, ihmisen yksinäisyys 

on kuin paljas tundra. 

Vastakohtien estetiikka tuli esiin monissa arvosteluissa: junan liike ja 

pysähtyminen, itä ja länsi, hyvä ja paha. Se toistuu sekä teoksessa että arvosteluissa. 

Vastakohtien estetiikka voidaan tulkita retorisena keinona, mutta se voidaan myös 

liittää Venäjän kulttuurihistoriassa Lotmanin ja Uspenskin teesiin dualismista (ks. 

Jurij Lotman ja Boris A. Uspenski, 1985). Vaikka Lotmanin ja Uspenskin dualismin 

malli kuvaakin ajanjaksoa 966–1917, siis kristinuskon hyväksymisen vuodesta 966 

aina vallankumoukseen 1917 asti, sitä voisi mielestäni yhtä hyvin soveltaa 

Neuvostoliittoon ja nykyiseen Venäjään. Tärkeintä tämän tutkimuksen kannalta on 

kuitenkin Lotmanin ja Uspenskin esittämien vastakohtaparien huomiointi 

arvosteluissa, esimerkiksi uusi ja vanha, hyvä ja paha, Venäjä ja Länsi-Eurooppa jne. 

(Lotman ja Uspenski, 1985: 33). Toisaalta kritiikistä ei aivan selvästi ilmene, ovatko 

siinä esiintyvät vastakkainasettelut retorisia keinoja vai onko kriitikko tuntenut 

Venäjän kulttuuriin olennaisesti kuuluvan vastakohtien estetiikan, siis niiden taakse 

voisi kätkeytyä lukijan kompetenssi. Hyvänä esimerkkinä toimii Koskelan (Parnasso) 

kritiikki. 

 

Rosa Liksomin Hytti nro 6 rakentuu paljossa vastakohtien estetiikalle 

(Koskela, Lasse, Parnasso). 

 

Koskela tarkoittanee, että tyttö ja mies ovat toisensa vastakohtia, tyttö on hiljainen, 

mies ”puhelias juoppo”.  Neuvostoliiton hän kuvaa pitkillä luetteloilla saastuneeksi ja 

rähjäiseksi, mutta vastakohtana esitetään kaunis luonto ja neuvokkaat ihmiset.  

 

Kaiken liikkeessä olemisen vastakohtana on sitten junan seisahduttua 

neuvostomaan pysähtynyt rappio (Koskela, Lasse, Parnasso).  

 

Lisäksi Koskela (Parnasso) tulkitsee romaanissa esiintyvän liikkeen vastakohdaksi 

junan seisahtamiselle, mikä samalla saa symbolisoida Neuvostoliiton pysähtymistä, 

sen rappiota.  

Myös Numminen (Kieleke) on huomioinut dualismin.  
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Hytti nro 6:en tehokkuus nojaa vahvoihin dualismeihin (Numminen, Ilkka, 

Kieleke). 

 

Numminen (Kieleke) tulkitsee samoin kuin Koskela (Parnasso) nuoren tytön ja keski-

ikäisen miehen vastakohtapariksi. Lisäksi hän tulkitsee tytön ja miehen elävän 

menneisyydessä junamatkan aikana, jonka vastakohtana toimii junan kiito, joka vie 

heitä tulevaisuuteen. Arvostelussa esitetään muitakin vastakohtia, esimerkiksi hytin 

suljettu tila ja junan ikkunasta ohikiitävä maisema, avara erämaa.     

Laurinolli (Aikalainen) keskittyy arvostelussaan hyvän ja pahan vastakohtaan. 

 

Liksom onnistuu yhdistämään hyvän ja pahan, kun hän kuvaa uudessa 

romaanissaan venäläisen machomiehen, jonka iljettävyyden takaa paistaa 

yllättäen ihminen (Laurinolli, Heikki, Aikalainen). 

 

Mies saa näin edustaa pahaa, vaikka hänestä löytyy myös hyvän vivahteita. Miehen 

pahuus ja hyvyys kulkevat käsi kädessä. 

Arvosteluissa tuli myös esiin vertaus liikkeeseen, josta mm. Luukkanen on 

kirjoittanut näin: ”Ajatusta siitä, että Venäjä on liikkeessä, on käytetty usein 

kuvaamaan maan dynaamista menneisyyttä ja epävarmaa tulevaisuutta” (Luukkanen, 

2009: 12). Koskela (Parnasso) vahvistaa liikkeen voimaa pitkällä luettelolla 

lainaamalla samaa retorista keinoa kuin Liksom romaanissaan.    

  

Romaanissa toistuu virke, joka havainnollistaa junan ikkunan äärellä syntyvää 

kokemusta: "Kaikki on liikkeessä, lumi, vesi, ilma, puut, pilvet, tuuli, 

kaupungit, kylät, ihmiset ja ajatukset” (Koskela, Lasse, Parnasso). 

 

Lisäksi löytyy viittauksia venäläiseen kulttuuriin ja kolmiyhteyden allegoriaan, mikä 

kuuluu Venäjän kulttuurihistoriaan ortodoksisen kristinuskon kautta.  

 

Sofi Oksasen tavoin Liksomilla on hajuaisti herkässä. Hapankaalin haju ja 

sipulin löyhkä muodostavat kainalohien kanssa aitovenäläisen kolmiyhteyden. 

(Laurinolli, Heikki, Aikalainen). 
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Sitaatissa tulevat taas esiin Venäjän tuoksut, siis vedotaan aisteihin, käytetään samaa 

vahvistuskeinoa kuin Liksom romaanissaan. Kolmiyhteyteen viittaava sitaatti on 

selvästi ironinen. Kolmiyhteys viittaa tunnetusti Raamatun Isään, Poikaan ja Pyhään 

Henkeen. Näiden vastakohdiksi Laurinolli asettaa ironisesti hapankaalin hajun, 

sipulin löyhkän ja kainalohien. Liksomin teos on sinänsä täynnä huumoria, mutta ei 

ironista. Laurinollin (Aikalainen) mielipide ehkä pohjautuu yleiseen mediakuvaan 

venäläisistä tai se on hänen subjektiivinen mielipiteensä venäläisistä. Kuitenkin se 

poikkeaa muista arvosteluista, joista ei löydy kriittisyyttä venäläisyyttä tai venäläisiä 

kohtaan. Pikemminkin venäläiset ja venäläisyys kuvataan humoristisesti, kuten 

teoksessa. Laurinolli (Aikalainen) samaistaa Liksomin aistilliset kuvaukset Oksaseen. 

Erona Oksaseen on se, että Liksomin teosta on kuitenkin vaikea tulkita kritiikkinä 

venäläisiä tai neuvostosysteemiä vastaan.  

Yhteenvetona kehystyksestä suomalaisissa arvosteluissa voidaan huomioida 

kriitikkojen lukukokemukset, jotka eroavat toisistaan. Poikkeavista voidaan mainita 

Kantokorven arvostelussa esille ottama sukupuolittava ote naisten välisestä 

rakkaudesta ja Räsäsen luonnon kehys yksinäisyydelle. Retorisina keinoina tulevat 

esiin vastakkainasettelu ja luettelot. Vastakohtien estetiikka nousee esiin kolmessa 

arvostelussa, kahdessa painotetaan hyvän ja pahan vastakohtaa ja yhdessä sitä, että 

teos rakentuu dualismeille. Yhdessä arvostelussa kertomuksen kehyksenä nähdään 

naisten välinen rakkaus ja yhdessä se kehystetään paljaaseen tundraan, joka 

metaforisesti kuvaa yksinäisyyttä. Suljetun tilan motiivi korostuu kahdessa 

arvostelussa (Wilhelmsson, Putte, AL; Lappalainen, Seija, Lapin Kansa). 

Neuvostoliitto ja junamatka toimivat kehyksenä kymmenessä arvostelussa (Kinnunen, 

Jenni, Ylkkäri; Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa; Jama, Olavi, Kaleva; Vanhala, Ville, 

Kymen Sanomat; Nygård, Leena, KP24; Hyrkkö, Hilkka, MTV3; Turunen, Seppo, 

Kainari; Numminen, Ilkka, Kieleke; Kurikka, Kaisa, TS; Bargum, Marianne, Hbl) 

muodostaen tavallisimman kehyksen. 

3.3.2 Kehystys ruotsalaisissa arvosteluissa 

DASTIN arvostelija Lennart Högman kehystää romaanin matkana halki 1980-luvun 

Neuvostoliiton.  

 



 
 
 
 

43 

Kupé nr. 6 är inte bara en resa genom Sovjetunionen 1980-talet utan en social 

dokumentation, grovkornig, men också poetisk skildring av landskapet som 

flyr undan genom tågrutan (Högman, Lennart, DAST).  

 

Lennart Högman (DAST) kehystää romaanin sosialistiseksi dokumentiksi ajasta ja 

paikasta, mutta toisaalta hän näkee sen myös poeettisena kuvauksena pakenevista 

maisemista junan ikkunasta. Juuri pakenevat maisemat toistuivat monessa muussakin 

arvostelussa. Tämä voi selittyä sillä, että neljä ruotsalaista arvostelijaa tulkitsee 

romaanin matkakertomukseksi. Näin painopiste siirtyy ulkoympäristön kuvauksiin, 

joita esiintyy luetteloina romaanissa Hytti nro 6. Maisemien pakenemista voidaan 

verrata myös romaanin päähenkilöihin, tyttöön ja mieheen, jotka molemmat ovat 

oman elämänsä pakolaisia. Tyttö pakenee kolmoisdraamaa Moskovassa, jossa hän on 

rakastunut sekä poikaan että tämän äitiin. Mies pakenee ehkä vapautuakseen, kuten 

suomalainen kriitikko Räsänen pohtii (Räsänen, Saija, Savon Sanomat).   

L. O. Rindbergin (LTZ) arvostelussa painottuu luonto, mutta myös 

Neuvostoliiton hajoamisprosessi, jota kuvataan hirtehishumoristisesti. Vaunussa mies 

tarinoi mehevällä kielellä hirtehishumoristisesti elämänkokemuksistaan, jotka samalla 

kuvaavat Neuvostoliiton hajoamisprosessia. Neuvostoyhteiskunnan arkitodellisuus 

kaikkine puutteineen nousee esiin. Ulkopuolinen maailma on kylmä, luminen ja 

jäinen. 

   

Det är en berättelse om en resa genom arktisk vinter med kyla, snö och is 

(Rindberg, L. O., LTZ).  

  

Medan den finländska konsthistorikern drömmer sig tillbaka till studietiden i 

Moskva berättar den hårdsupande diversearbetaren Vadim med mustigt språk 

allt grymmare historier om Sovjetstatens osminkade vardagsverklighet. 

Galghumoristiskt skildras Sovjetsamhällets sönderfall bakom de skönmålade 

kulisserna. (Rindberg, L. O., LTZ).  

 

Fredrik Sjöbergin (SvD) arvostelussa luonto toimii kehyksenä matkalle, joka tehdään 

halki Siperian arktisen talven.  

 



 
 
 
 

44 

Året är 1986 och scenografin sibirisk vinter i Sovjet på gränsen till 

sammanbrott (Sjöberg, Fredrik, SvD). 

 

Arvosteluissa esiintyy myös jonkin verran vastakkainasettelua, esim. itä – länsi ja 

länsimainen tyttö – itäeurooppalainen mies.     

 

I kupén möter väst öst (Högman, Lennart, DAST). 

 

Konfrontationen mellan en sensibel västlig intellektuell flicka och en garvad 

man ur ryska folkdjupet är drastisk och humoristisk (Ström, Eva, Sydsvenskan). 

 

 Eva Ström (Sydsvenskan) huomioi arvostelussaan idän ja lännen vastakohdan. Tyttö 

on länsimainen intellektuelli ja mies kansansyvyydestä esiin kaivettu äärimmäinen ja 

humoristinen venäläinen.   

Ruotsalaisissa arvosteluissa kehystäminen liittyy Neuvostoliittoon kaikissa 

arvosteluissa. Maan hajoamisprosessiin kiinnitetään huomio kolmessa arvostelussa ja 

kolmessa korostuu matkustaminen. Kahdessa arvostelussa nostetaan esiin 

vastakohtien estetiikka, vastakohtapari itä ja länsi. Ruotsalaisten arvostelijoiden 

tekemät kehystämiset ovat selvästi keskenään samankaltaisia ja siksi ne poikkeavat 

suomalaisista arvostelijoista, jotka kehystävät kertomuksen paitsi Neuvostoliittoon 

myös yksinäisyyden, naistenvälisen rakkauden ja suljetun tilan kuvauksena. 

Ruotsalaiset arvostelijat liittävät kehykseen myös huomion teoksessa esiintyvästä 

huumorista (Ström, Eva, Sydsvenskan; Andersson, Isa, SR; Högman, Lennart, DAST; 

Rindberg, L. O.).   

3.4 Emotiivinen reaktio   

Emotiivinen reaktio asetetaan yleensä tulkinnan vastakohdaksi, ja se viittaa itse 

lukukokemukseen (Kovala, 1996: 212). Etsin kritiikistä sellaisia piirteitä, jotka 

antavat tietoa siitä, minkälaisia tunteita teksti on kriitikossa herättänyt. 

Ammattilukijan voidaan olettaa lähtevän liikkeelle tietyin teoreettisin odotuksin 

Jaussin odotushorisontin teorian mukaisesti. Lukija on tietoinen kirjallisuuslajin 

tutuista normeista. Toiseksi lukijaan vaikuttaa hänen implisiittinen suhteensa 

kirjallisuushistorialliseen ympäristöön, siis hän vertaa teosta muihin samanaikaisiin. 



 
 
 
 

45 

Kolmanneksi lukija rakentaa opposition fiktion ja todellisuuden välille, toisin sanoen 

lukija vertaa teoksen fiktiivistä kuvausta todelliseen maailmaan. (Koskela ja Rojola, 

2000: 110; Segers, 1985: 12–13). Lukijan voidaan näillä perusteilla olettaa lähtevän 

liikkeelle tietynlaisin yhteisin perustein ja odotuksin. Kuitenkin itse lukukokemus on 

täysin henkilökohtainen.  

 

3.4.1 Emotiivisia reaktioita suomalaisissa arvosteluissa 

Seppo Paajanen (Etelä-Saimaa) esittää lukijakokemuksensa seuraavasti: 

 

Heidän välilleen syntyy outo riippuvaisuus, eräänlainen vastemielisyyteen 

perustuva kiintymys. Kumpikaan ei pääse irti, he tavallaan tarratutuvat 

toisiinsa kuin hukkuvat. Kun muitakaan ei ole, kelpaa tämäkin pelastusrengas. 

[--] Ja silti tästä maasta voidaan pitää. [--] Liksomin matka Siperian halki on 

karuudessaan kasvukertomus ja luopumisen kuvaus, ankara mutta oudolla 

tavalla koskettava. (Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa). 

  

Teksti on selvästi onnistunut vaikuttamaan Paajaseen (Etelä-Saimaa) vetoamalla 

herkempiin tunteisiin. Lyhyt kritiikki, josta yllä olevat sitaatit on haettu, lisää taustaa 

emotiiviseen reaktioon. Paajanen pohtii kritiikissään tytön ja miehen suhdetta 

toisiinsa. Vastenmielinen pakkoseurustelu suljetussa tilassa johtaa kuitenkin 

riippuvaisuuteen toinen toisestaan. Suljettua tilaa ympäröi neuvostosysteemin surkeus 

ja näköalattomuus, muutosta odotetaan tietämättä, mihin se johtaa ja silti ”maasta 

voidaan pitää” (Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa). Kuvaus on kaiken kaikkiaan 

tunteisiin vetoavaa, ja käyttää hyväkseen vastakkainasettelua.  

Saija Räsäsessä (Savon Sanomat) on tytön ja miehen matka herättänyt paon ja 

vapautumisen tunteita. Matka on pako ja vapautuminen, vaikkakin tilapäisesti, mutta 

se tarjoaa mahdollisuuden palaamiseen, kuten hän kirjoittaa kritiikkinsä lopussa 

(Räsänen, Saija, Savon Sanomat). Matka siis herättää vapautumisen tunteita lukijassa. 

Matkaan voidaan myös liittää henkilökohtaisia odotuksia uusista kokemuksista. 

Toisaalta matka voi olla pako, josta ei palata.  
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Sekä miehen että tytön motiivi matkustamiseen on se klassinen: pako ja 

vapautuminen entisestä (Räsänen, Saija, Savon Sanomat). 

 

Ville Vanhala (Kymen Sanomat) tulkitsee Liksomin romaanin aistillisena 

kirjallisuutena. Lukijakokemuksestaan kertoessaan hän vetoaa varsinkin ruumiilliseen 

kokemukseen. 

 

Se näkyy hylättyjen talojen kuolleina ikkunoina, kuuluu samovaariin suhinaa 

hikisessä hytissä ja tuntuu junan nytkähdyksinä vatsanpohjassa (Vanhala 

Ville, Kymen Sanomat). 

 

Vanhalan teksti vetoaa näin kritiikin lukijan tunteisiin, sillä siinä esiintyy 

vahvistussanoja ja personifikaatio, elottoman elollistaminen, kuolleet ikkunat.  

  Seija Lappalainen (Lapin Kansa) esittää emotiivisen reaktionsa ulkopuolisena 

tarkastelijana ja kuvaa teoksen antamaa tunnetta passiivisissa.  

 

Maailma, jossa liikutaan, on rosoinen, likainen ja jopa vaarallinen 

(Lappalainen, Seija, Lapin Kansa). 

 

Passiivimuodossa esittää myös Fredrik Sonck itsessään heränneitä tunteita, jotka 

kohdistuvat mieheen. Miehen ennakkoluulot, ylimielisyys, seksismi ja sovinismi 

ihmetyttävät ja kauhistuttavat, mutta toisaalta miehen avomielisestä 

rahvaanomaisuudesta voidaan lumoutua.  

 

Man frapperas av hans fördomar, arrogans, sexism och chauvinism, men man 

kan inte undgå att fascineras av honom, till och med charmas av hans vulgära 

öppenhjärtighet (Sonck, Fredrik, Ny Tid). 

 

Subjektiivisempaa asennetta edustaa seuraava esimerkki:  

 

Teos saa minut rakastamaan äidinkieltäni entistä syvemmin (Kinnunen, Jenni, 

Ylkkäri).  
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Kinnusen (Ylkkäri) lukukokemus esitetään minä-muodossa. Liksomin proosan kieli 

on kohottanut hänen tunteitaan äidinkieltänsä kohtaan. Sitaatti voidaan myös tulkita 

hyvin positiivisena arvottamisena. 

Kahden kriitikon lukijakokemus liittyy läheisesti matkustamiseen. Romaani 

on saanut heidät miettimään matkustamista ja sen tarkoitusta. Kokemukset eroavat 

kuitenkin toisistaan. 

 

Kuten tiedämmekin, matka ei vapauta, olipa se kuinka pitkä tahansa, mutta 

sen luoma etäisyys voi auttaa palaamaan (Räsänen, Saija, Savon Sanomat). 

 

Räsänen (Savon Sanomat) viitannee omaan kokemukseen matkan vapauttavasta 

voimasta. Tämän kokemuksen hän luultavasti olettaa jakavansa monen muun kanssa, 

koska hän kirjoittaa monikon ensimmäisessä persoonassa.   

 

Kun luette Hytti nro 6:tta kartan kanssa, ymmärrätte kyllä mitä tarkoitan. 

Liksomin kuvaama matka on ehdottoman mahdollinen ihmisen mielessä, 

muttei oikeassa maailmassa (Turunen, Seppo, Kainuun Sanomat). 

 

Turusen lukukokemus on aivan ilmeisesti saanut hänen mielikuvituksensa liikkeelle. 

Arvostelija puhuttelee lukijoita suoraan te-muodossa ja antaa heille lukuohjeita.  

Lisäksi hän vertaa teoksen fiktiivistä kuvausta todelliseen maailmaan täyttäen näin 

Jaussin määritelmää lukijan odotushorisontista. (Koskela ja Rojola, 2000: 110; 

Segers, 1985: 12–13) 

Kaiken kaikkiaan emotiivisia reaktioita löytyi 16 suomalaisesta arvostelusta 

(Wilhelmsson, AL; Bargum; Marianne, Hbl; Nygård, Leena, KP24; Räsänen, Saija, 

Savon Sanomat; Sonck, Fredrik, Ny Tid; Lappalainen, Seija, Lapin Kansa; Paajanen, 

Seppo, Etelä-Saimaa; Vanhala, Ville, Kymen Sanomat; Kantokorpi, Mervi, HS; 

Numminen, Ilkka, Kieleke; Aurén, Jussi, Satakunnan Kansa; Jama, Olavi, Kaleva; 

Kinnunen, Jenni, Ylkkäri; Turunen Seppo, Kainuun Sanomat; Laurinolli, Heikki, 

Aikalainen; Hyrkkö, Hilkka, MTV3).  Neljässä arvostelussa reaktio ilmaistiin minä-

tai te-muodossa (Kinnunen, Jenni, Ylkkäri; Turunen Seppo, Kainuun Sanomat; 

Laurinolli, Heikki, Aikalainen; Hyrkkö, Hilkka, MTV3).   
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3.4.2 Emotiivisia reaktioita ruotsalaisissa arvosteluissa 

Emotiivisia reaktioita löytyi myös ruotsalaisesta tutkimusmateriaalista. Runolliset 

luettelot kohottivat Sveriges Radion Isa Anderssonin mielialaa.  

 

Det är visuellt, skarpt och målat i knalliga färger. Allra bäst blir det under de 

poetiskt slingrande textjoken utan punkt som fångar landet i ett enda 

penseldrag (Andersson, Isa, SR). 

 

Anderssonin (SR) mielestä Liksom onnistuu vangitsemaan Neuvostoliiton yhdellä 

pensselinvedolla. On siis kyse voimakkaasta metaforasta, jossa kirjailija rinnastetaan 

kuvataiteilijaan. Andersson (SR) tunnistaakin Liksomin taiteilijana ja filmintekijänä.  

Tämän hän tulkitsee johtaneen siihen, että Liksomin kielenkäyttö on hyvin kuvallista, 

visuaalista, tarkkaa ja värikästä. Tehostuksena toimii kolmiportainen luettelo 

samanaikaisesti kuin siihen liittyy arvottaminen. Liksomin kuvataiteellinen ote on 

näin vaikuttanut lukijaan.  

  Aivan toisenlainen lukijakokemus on Dan Sjögrenillä (VF).  

 

Man borde sitta vid en öppen brasa när man tar sig an dessa sidor om vintern i 

öster, en av de mest översnöade och bottenfrusna texter jag läst (Sjögren, San, 

VF). 

 

Sjögren (VF) vetoaa selvästi tunteisiin. Hän tarvitsee mielestään takan lämpöä 

lukiessaan näin lumista ja pohjaan jäätynyttä teosta. Hän vahvistaa näin oman 

lukijakokemuksensa viestiä romaanin säätiloilla, lumella ja jäällä. 

Lukijakokemukseen on myös liitetty subjektiivinen arvottaminen minä-muodossa.   

Herner huomioi omassa tutkimuksessaan henkilökohtaisia eroja 

subjektiivisuudessa mm. siinä, kuinka kriitikot kokivat romaanien juonet ja 

romaanihenkilöt, ja siinä, kuinka he samaistivat itsensä kertomukseen (Herner, 1999: 

227). Samankaltaisia esimerkkejä löytyi omasta tutkielmastani. Subjektiivisessa 

kritiikissä arvostelija käyttää minä-muotoa, kuten Andersson (SR).   

Väl framme på ändstationen i Ulan Bator är jag lite åksjuk och fullkomligt 

fullmatad med sinnesintryck. Och kanske en aningens sugen på saltgurka. 

(Andersson, Isa, SR). 
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Anderssonin sitaattiin kätkeytyy jonkin verran ironiaa, koska hän väittää kärsivänsä 

matkapahoinvoinnista. Tunnevaikutelmiakin on saatu ehkä hieman liikaa, mutta silti 

tekee mieli suolakurkkuja (Andersson, Isa, SR). Anderssonin (SR) lukijakokemus on 

erityisen kiinnostava. Hän kertoo lukukokemuksestaan metaforisesti eläytymällä 

romaaniin niin, että on itse junan kyydissä. Andersson matkustaa miehen ja tytön 

seurassa ottaen osaa matkan sisä- ja ulkopuolisiin vaikutelmiin aistit avoinna.  

   

Det känns fullt naturligt att snön och himlen i boken har alla färger från en 

målarens palett och jag hör musiken av sönderfallande toner mellan raderna 

(Antonsson, Lisbeth, Corren). 

 

Antonssonin lukijakokemus saa hänet kuulemaan särkyviä säveliä rivien välistä ja 

hänen mieleensä tulee taiteilijan väripaletti (Antonsson, Lisbeth, Corren). Kritiikki on 

yhtä maalaavaa kuin Liksomin teksti. Antonsson toimii hyvänä esimerkkinä Juhani 

Niemen mainitsemasta ilmaisukriitikosta. Niemen mukaan ilmaisukriitikolle 

kirjoittaminen on luovaa toimintaa samoin kuin taiteilijalle (Niemi, Juhani, 1991: 

146). 

 Kaiken kaikkiaan löytyy emotiivisia reaktioita yhdeksästä ruotsalaisesta 

arvosteluista. Kolmessa arvostelussa kriitikko valitsee minä-muodon (Sjögren, Dan, 

VF; Andersson, Isa, SR; Antonsson Lisbeth, Corren). Ruotsalaisissa kritiikeissä 

painottuu emotiivisten reaktioiden ilmaisu passiivissa, 6 esiintymää (Ström, Eva, 

Sydsvenskan; Högman, Lennart, DAST; Sjöberg, Fredrik, SvD; Bergström, Pia, AB; 

Nilsson, Karl Johan, HD; Öberg Lindsten, Kajsa, GP). Minä-muodossa oli noin 33 % 

kaikista ruotsalaisen arvostelijoiden emotiivisista reaktioista, mikä on hieman 

tavallisempaa kuin suomalaisten arvostelijoiden keskuudessa. Suomalaisissa 

arvosteluissa minä- tai te-muotoa esiintyy neljässä, eli 25 %:ssa arvosteluista. 

3.5 Arvottaminen  

Kriitikot voivat kritiikillään vaikuttaa teoksen menestykseen, ja heidän pääasiallinen 

tehtävänsä on juuri teoksen arvottaminen. Arvottamisessa tulee esiin kriitikon käsitys 

teoksen merkityksestä ja tehtävästä. Arvostelijan tehtävänä on esittää mielipiteensä 

siitä, mikä teoksessa on hyvää ja huonoa, positiivista ja negatiivista (Huotari, 1979: 

28). Kriitikko toimii osana kirjallisuuden kentän portinvartijajärjestelmää. Hän 
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määrittää kulttuurituotteiden arvon, mikä puolestaan vaikuttaa sekä 

kirjallisuuspalkintojen toimintaan että teosten kanonisointiin. Arto Lindholm 

huomauttaa, että jos teosta ei ole huomioitu kirjallisuusarvostelulla, ei sitä myöskään 

ole huomioitu ”raskaamman sarjan kirjallisuuspalkinnoilla”. (Lindholm, 2003: 48, 

54). Rosa Liksomille myönnettiin Finlandia-palkinto romaanista Hytti nro 6. 

Arvostelijan esteettisiä kriteerejä voidaan tarkastella analysoimalla, mitä hän 

painottaa ja miten hän on perustellut arvottamisensa (Huotari, 1979: 28). Seuraavissa 

luvuissa tutkin kriitikkojen arvottamista aikaisemmin esitettyjen (ks. 1.2) Segersin 

kriteerien avulla: uutuus, vaikuttavuus ja muoto (Segers, 1985: 108).  

3.5.1 Teos suomalaisten arvostelijoiden arvomittarissa 

 Heikki Laurinolli nostaa esiin kirjalliset odotukset ja ilmaisee suoraan, että Liksom 

on hänen mielestään vihdoin vastannut niitä odotuksia, jotka häneen kohdistettiin jo 

uran alkuaikoina. 

 

Uudella kirjallaan Rosa Liksom palaa vuosien tauon jälkeen lunastamaan 

hänen alkukautensa suuria odotuksia. 1980-luvun hurjien novellien jälkeen en 

ole jaksanut innostua Liksomin tuotannosta. Nyt Liksomin kertojaääni kantaa 

uudella taajuudella. (Laurinolli, Heikki, Aikalainen).   

 

Yllä oleva sitaatti konkretisoi erityisen hyvin odotushorisontin käsitettä. Laurinollin 

mukaan Liksom ei ole onnistunut viimeaikaisella tuotannollaan vastaamaan niitä 

odotuksia, joita häneen kohdistettiin ensiteosten julkaisun jälkeen. Uusi romaani on 

selvästi yllättänyt lukijan positiivisesti. Jaussin odotushorisontin teorian mukaisesti 

teos on vaikuttava ja hyvä, jos se pakottaa lukijan muuttamaan odotushorisonttiaan 

(Rojola ja Koskela, 2000: 111). Näin on selvästi käynyt Laurinollille arvostelijana.  

Myös Putte Wilhelmssonin (AL) kritiikistä ilmenee, että teos on yllättänyt hänet 

positiivisesti, mikä konkretisoi odotushorisontin käsitettä samoin kuin Laurinollin 

sitaatti yllä. 

 

Kun Liksom uransa alussa kirjoitti henkisestä lamaannuksesta suomalaisessa 

lähiössä, ei tunnelmaa kohotettu Raamattu-sitaateilla kuten nyt: ”Sillä se mitä 
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minä kauhistuin, se minua kohtasi. Ja mitä minä pelkäsin, se minulle 

tapahtui.” (Wilhelmsson, Putte, AL).   

 

Wilhelmsson tulkitsee Liksomin otteen käyttää hyväkseen Raamatun sitaattia 

tervetulleena tyylinmuutoksena. Segersin mukaan juuri uutuusfaktori on kaikista 

tärkein evaluaatiokriteeri (Segers, 1985: 108).  

Räsänen (Savon Sanomat) kehuu Liksomia kurjuuden tulkiksi ja sellaisena 

häntä onkin pidetty hänen aikaisemman tuotantonsa perusteella, jolloin muotofaktorit 

teema ja uskottavuus nousevat arvottamisen pääkriteereiksi.    

 

Rosa Liksom on omalla reviirillään kurjuuden tulkkina, onhan hän uransa 

alusta saakka kirjoittanut syrjäytymisestä (Räsänen, Saija, Savon Sanomat). 

 

Jännittävyys, kiinnostavuus ja omaperäisyys ovat tärkeitä arvottamisen kriteereitä 

Olavi Jaman (Kaleva) arvostelussa.  

 

Eksotiikkaa? Jännittäviä käänteitä ja omalaatuisia ihmisiä? Mikäs siinä, 

kaikkea tätäkin romaanista löytyy. (Jama, Olavi, Kaleva). 

 

Kantokorpi (HS) puolestaan tunnistaa kirjailijan kyvyn kirjoittaa fiktiivisesti, mutta 

kuitenkin todentuntuisesti.  

 

Vaikka pitkät, runolliset luettelot ja surullisen kaunis ympäristö 

vieraannuttavat tarinaa arjesta, on kertomuksen pohjavirta toden tuntuinen 

(Kantokorpi, Mervi, HS).  

 

Kantokorven sitaatista ilmenee, että Liksomin romaani toimii hänen mielestään 

lajikonventioiden mukaisesti. Se on fiktiivinen mutta todentuntuinen. Arvottamisen 

kriteeri perustellaan hänen arvostelussaan muoto- ja vaikutusfaktorien avulla, teoksen 

muodolla ja uskottavuudella.  

Kurikan (TS) arvostelussa huomioidaan luettelot, mutta myös sen 

todellisuudentunne ja kirjailijan asiantuntemus. Arvostelusta käy ilmi, että hän nostaa 

teoksen hyvin korkealle tasolle, varsinkin kielen ja kerronnan vaikuttavuuden vuoksi.  
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Liksom antaa paikoille äänet, värit, hajut ja maut, usein myös pitkällä 

kiteyttävällä ilmauksien luettelolla. Lukija viedään keskelle laajan maan 

todellisuutta, ja se tehdään vaikuttavalla asiantuntemuksella, joka ei kaunistele 

muttei myöskään kauhistele. Liksomin kerronta ja kieli ovat kauttaaltaan 

viimeisteltyä taidonnäytettä. (Kurikka, Kaisa, TS). 

 

Arvostelijan argumentointi on tarkkaa. Teoksen arviointinsa hän perustelee käyttäen 

kaikkia kolmea faktoria. Uutuusfaktoriin sisältyy maininta kielenkäytöstä, jota 

täsmennetään maininnalla ilmausten luetteloista. Kriitikko arvioi muoto- ja 

uutuusfaktorit viimeisteltynä taidonnäytteenä (Kurikka, Kaisa, TS). Vaikutusfaktori 

tulee esiin ilmaisulla kirjailijan asiantuntemuksesta, kirjailija ”ei kaunistele muttei 

myöskään kauhistele” (Kurikka, Kaisa, TS). Kertomus on todentuntuista ja 

uskottavaa, ja viestiä vahvistetaan viittauksella Liksomin asiantuntemukseen. 

Vaikutusfaktoriin kuuluvat myös maininnat aistivoimaisuudesta, tunteesta. Teoksen 

kuvauksissa nousevat esiin äänet, värit, hajut ja maut.  

Negatiivisia kommentteja esiintyi viidessä suomalaisessa arvostelussa. 

Pääasiallisesti niissä kritisoitiin Liksomin runollisia luetteloita ja tytön 

anonyymisyyttä. Putte Wilhelmsson (AL) kritisoi teosta, poikkeuksena muista, 

professori Pekka Pesosen jälkisanojen kautta.  

 

Sitä Pesonen ei erikseen mainitse, että arjen alle pyrkiessä kuvaa hämärtävät 

kirjalliset viiterakenteet ja sovjettiromanttiset kliseet (Wilhelmsson, Putte, 

AL). 

 

Wilhelmssonin (AL) mielestä teos pyrkii kuvaamaan arkea. Hänen mielestään kuva 

kuitenkin hämärtyy, koska Liksom on syöttänyt teokseensa liian paljon kliseemäisiä 

neuvostokuvia, haju- ja näköaistimuksia. Klisee-sanan käyttö viittaa kriitikon 

tyytymättömyyteen. Yleensä klisee-sanalla viitataan johonkin sellaiseen, joka on 

aidon ja omaperäisen vastakohta. Wilhelmsson (AL) tarkoittanee liioiteltua miehen 

kuvaa ja miehen tarinoinnin kautta esiin nousevaa kuvaa Neuvostoliitosta ja 

neuvostoihmisestä. Mies on kaikki vankilat käynyt, naisten pahoinpitelijä ja 

murhamies. Romaanin tapahtumat voidaan nähdä liioiteltuina. Ehkä hän tarkoittaa, 

että ne ovat eristettyinä mahdollisia, mutta rajoitettuina kahteen ihmiseen ja yhteen 
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junamatkaan mahdottomia. Wilhelmssonin mainitsemia neuvostoromanttisia kliseitä 

esiintyy siis teoksessa. Aivan selvästi ei käy ilmi, mitä Wilhelmsson tarkoittaa 

kirjallisilla viiterakenteilla, jotka häntä häiritsevät. Arvostelusta käy kuitenkin 

selväksi, että hän vertaa Liksomin teosta Tšehovin novelliin Sali n:o 6 ja näin 

Liksomin teosta voidaan lukea satiirina Neuvostoliiton viimeisistä ajoista 1980-

luvulla (Wilhelmsson, AL). Tähän voi ainoastaan kirjailija itse antaa vastauksen. 

Wilhelmsson on perustanut arvottamisensa pääasiallisesti kahteen faktoriin, muotoon 

ja vaikuttavuuteen, josta uskottavuutta ja muotoa on kritisoitu negatiivisesti.  

Kantokorpi kritisoi kirjan rakennetta: hän tarkoittanee, että luetteloita ja 

luonnonkuvauksia on tekstissä liikaa. Ilkka Nummista (Kieleke) häiritsevät aivan 

selvästi romaanissa esiintyvät monet maisema- ja ihmiskuvat ja monet ihmiskohtalot. 

Reaktio on emotiivinen, sillä kriitikko vetoaa tunteeseen: hän on puutunut. 

 

Nimiä, maisemakuvauksia, rakennuksia ja kohtaloita tarjoillaan sarjatulella – 

ajoittaan puuduksiin asti (Numminen, Ilkka, Kieleke). 

 

Eniten negatiivista kritiikkiä esiintyi suomalaiseen tutkimusmateriaaliin kuuluvan Ny 

Tidin arvostelussa. Siinä huomioidaan kirjailijan asiantuntemus, mutta arvostelijan 

mielestä teosta rasittivat liiallinen maisemakuvausten määrä ja adjektiivien 

liikakäyttö.  

 

Också om man som jag åkt transsibiriska järnvägen i Ryssland på 2000-talet i 

stället för i Sovjet på 1980-talet är det lätt att känna igen sig: 

Vagnsvärdinnorna är fortfarande buttra, naturen storslagen, toaletterna asiga 

och samovaren alltid kokande (i alla fall om man reser med tågen som inte är 

avsedda för amerikanska turister). Inte heller här är Kupé nr 6 genomgående 

lysande, miljöbeskrivningarna tenderar att bli för många och ibland för tradiga 

och i mitt tycke lider prosan av en viss adjektivsjuka. (Sonck, Fredrik, Ny Tid). 

 

Arvostelusta käy ilmi, että Sonck (Ny Tid) arvostaa teoksen uskottavuutta, jonka hän 

perustelee omakohtaisella kokemuksellaan, siis kontekstualisoinnilla todellisuuteen. 

Toisaalta hänen kiinnostuksensa vähenee kuvausten runsauden johdosta. Teoksen 

kielenkäyttöä hän kritisoi negatiivisesti, koska siinä esiintyy liian paljon adjektiiveja. 
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Hänen arvottamisensa perustuu näin pääasiallisesti uutuus- ja vaikuttavuusfaktoreihin. 

Muotofaktoreista hän mainitsee juonen yksinkertaisena, mutta ei liitä siihen 

arvottamista.  

 Suomalaisissa kritiikeissä kiitetään Liksomin kuvausten voimaa (Bargum 

Marianne, Hbl; Lappalainen, Seija, Lapin Kansa; Sonck, Fredrik, Ny Tid;), sävykästä 

kerrontataitoa (Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa), kerronnan aistivoimaisuutta 

(Kurikka, Kaisa (TS); Vanhala, Ville, Kymen Sanomat), Liksomin kykyä hallita useita 

lajityyppejä (Kantokorpi, Mervi, HS), kuvauksien tarkkuutta (Wilhelmsson, Putte, 

AL) sekä sanojen rytmiä ja toistoa (Räsänen, Saija, Savon Sanomat; Aurén, Jussi, 

Satakunnan Kansa). Lisäksi huomioidaan Liksom venäläisyyden ja Neuvostoliiton 

tuntijana (Nygård, Leena, KP24; Jama, Olavi, Kaleva) ja kurjuuden tulkkina 

(Räsänen, Saija, Savon Sanomat). 

 Suomalaiset kriitikot painottavat arvottamisessaan yhtä paljon teoksen uutuus- 

kuin vaikuttavuusfaktoreita. Seitsemässä suomalaisessa kritiikissä löytyy 

arvottamisen painopiste uutuusfaktoreista, kielenkäytöstä, kuvausten voimasta ja 

kerronnan vaikuttavuudesta. Teoksessa esiintyviä luetteloita sekä kiitettiin että 

kritisoitiin negatiivisesti. Seitsemässä arvostelussa painotetaan vaikuttavuusfaktoreita. 

Liksomin teos koetaan todentuntuisena, mukaansatempaavana, ja arvosteluissa 

kiitetään henkilökuvauksia ja teoksen aistivoimaisuutta. Jaussin odotushorisontin 

käsite konkretisoituu kahdella arvostelijalla. Kaksi kriitikkoa on selvästi positiivisesti 

yllättyneitä. Muotofaktori asetetaan tärkeimmäksi kolmessa arvostelussa. Niissä 

painottuu se, että teos toimii lajinsa konvention mukaisesti yhdessä arvostelussa. 

Kahdessa arvostelussa teos asetetaan tšehovilaiseen perinteeseen. Sävyltään 

ainoastaan negatiivista arvostelua ei löydy suomalaisesta tutkimusmateriaalista, mutta 

viidessä arvostelussa esiintyy negatiivisia kommentteja. Ne kohdistuvat anonyymin 

tytön kuvaukseen kahdessa arvostelussa, mainittuihin luetteloihin kahdessa 

arvostelussa ja yhdessä kritiikissä myös liialliseen adjektiivien käyttöön.  

3.5.2  Teos ruotsalaisten arvostelijoiden arvomittarissa 

Ruotsalaisissa kritiikeissä nostetaan esiin Liksom kirjailijana. Kääntäjä Janina Orlov 

huomioidaan kolmessa arvostelussa. Kääntäjän esiin ottaminen herättää kysymyksen, 

ovatko arvostelijat suomenkielentaitoisia ja siksi pystyneet vertailemaan suomen- ja 

ruotsinkielisiä versioita keskenään. Koska Ruotsissa asuu ja toimii satojatuhansia 
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suomalaisia ja heidän jälkeläisiään, on tietysti mahdollista, että jotkut kriitikoista ovat 

suomenkielisiä. Luultavammin on kyse siitä, että käännöskirjallisuuden kritiikkiin 

sisältyy ikään kuin sisäänkirjoitettuna ajatus, että myös kääntäjän työn 

onnistuneisuutta on arvioitava. Arvottaminen ruotsalaisissa arvosteluissa kohdistuu 

pääasiallisesti kieleen, kuvauksen voimaan, teoksen vaikuttavuuteen ja muotoon. 

Fredrik Sjöbergin (SvD) mielestä Liksom on onnistunut täydellistämään sitä, mitä hän 

on hahmotellut kahden vuosikymmenen takaisessa tuotannossaan.  

 

I Kupé nr. 6 lyckas Rosa Liksom fullända åtskilligt av det hon gestaltade i 

några böcker för mer än tjugo år sedan. På den tiden skrev hon på 

tornedalsfinska och slang, och översättningarna till svenska var lite kantiga. 

Nu skriver hon på välvårdad standardfinska och har i Janina Orlov en 

översättare vars gehör för klanger och rytmik är så suverän att läsaren inte ens 

märker att boken är översatt. (Sjöberg, Fredrik, SvD). 

 

 Sjöberg (SvD) on selvästi tietoinen Liksomin aikaisemmasta tuotannosta, koska hän 

viittaa Liksomin aikaisemmin kirjoittaneen slangilla ja meänkielellä. Kriitikon 

huomautus siitä, että Liksom aikaisemmin kirjoitti ”Tornionjokilaakson murteella” 

(tornedalsfinska), viittaa luultavasti siihen, että Liksom käytti meänkieltä, miksi sitä 

nykyään kutsutaan. Arvostelussa Sjöberg (SvD) mainitsee Liksomiin kohdistuneiden 

odotuksien täydellistyneen ja kiittää käännöksen sointuja ja rytmiä. ”Teksti on niin 

loistavaa, ettei lukija huomaa sen olevan käännöskirja” (Sjöberg, Fredrik, SvD). 

Koska Sjöberg tarjoaa näin vahvan näkemyksen käännöskirjan laadusta, mietityttää, 

onko hän lukenut myös suomenkielisen alkuperäisversion ja siksi pystynyt 

vertailemaan sitä käännöskirjaan. Sjöbergin tekemä arvottaminen keskittyy kirjan 

poeettiseen kieleen, mutta myös huumoriin ja todenmukaisuuteen.   

Myös Eva Ström (Sydsvenskan) kehuu käännöstä, eikä epäröi arvioida teosta 

nerokkaaksi.  

 

För ”Kupe nr 6” erhöll Rosa Liksom mycket välförtjänt Finlandiapriset 2011. 

Janina Orlov har åstadkommit en inspirerad och levande översättning av 

denna bok som jag inte tvekar kalla genialisk. (Ström, Eva, Sydsvenskan). 
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On siis kyse hyvin vahvasta positiivisesta arvottamisesta. Ström (Sydsvenskan) 

huomauttaa myös Liksomin saaneen hyvin ansaitusti Finlandia-palkinnon. 

Arvottaminen perustuu kielenkäyttöön, kuvailun uskottavuuteen, kiinnostavuuteen, 

mukaansatempaavuuteen, henkilökuvauksiin, kieleen ja rakenteeseen. Hän on 

hyödyntänyt arvottamisessa kaikkia kolmea faktoria, uutuus-, vaikuttuvuus- ja 

muotofaktoria.  

 Poeettinen kieli, kuvauksen voima ja hyvin ansaittu Finlandia-palkinto 

nostetaan esiin myös Lisbeth Antonssonin (Corren) arvostelussa. 

 

Rosa Liksom arbetar även som konstnär; det känns fullt naturligt att snön och 

himlen i boken har alla färger i målarens palett och jag hör musiken av 

sönderfallande toner mellan raderna. Denna förtätade berättelse doftar av 

piroger, finkel och svett och ger en skoningslös bild av Sovjetunionens sista 

år. Det är en fröjd att följa människor och miljöer genom författarens poetiska 

språk. (Antonsson, Lisbeth, Corren). 

 

Det är ingen tillfällighet att Rosa Liksom erhöll Finlandiapriset för denna 

enastående roman (Antonsson, Lisbeth, Corren). 

 

Lisbeth Antonssonin arvottamisesta ilmenee, että hän pitää teosta ainutlaatuisena. 

Teoksen kuvaukset ovat maalaavia ja kielenkäyttö poeettista, ja säveliä kuuluu rivien 

välistä. Näin hänen arvioittamisensa pääkriteeriksi muodostuu uutuusfaktori. Lukijaan 

suuntautuneista faktoreista hän mainitsee ilon seurata romaanin tapahtumia. 

Muotofaktoreista korostuu teoksen rakenne, jonka hän tulkitsee tiivistetyksi. Lopuksi 

Antonssonkin (Corren) mainitsee Liksomin ansainneen hyvin Finlandia-palkinnon. 

  Kuvauksen voima tulee esiin pääkriteerinä kolmessa arvostelussa: Johan 

Knutssonin (SVT), L. O. Rindbergin (LTZ) ja Pia Bergströmin (AB). Johan Knutsson 

(SVT) kirjoittaa otsikossa ”Man sugs in i den” ja samalla siis tarkoittaa, että teos on 

kiinnostava ja vaikuttaa lukijaan. L. O. Rindberg (LTZ) arvostaa teoksen elävää 

kuvausta Neuvostoliitosta outoine yhteiskuntailmestymisineen.   

 

Det finns trots all råhet i språket även en poetisk lyster i Rosa Liksoms historia 

om det omaka paret som delar kupé på Transsibiriska järnvägen. Kupé nr 6 är 
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en engagerat livfull skildring av 1980-talets Sovjetunionen med dess märkliga 

samhällsuttryck. (Rindberg, L. O., LTZ). 

 

Rindbergin (LTZ) sitaatista ilmenee, että hän arvostaa romaanin kiinnostavuutta, joka 

liittyy romaanin aiheeseen. Kritiikistä kokonaisuudessaan nousee esiin hänen 

arvostuksensa kirjan kieltä kohtaan, jonka hän tulkitsee raa’aksi mutta poeettiseksi. 

Myös henkilökuvaukset ja teema huomioidaan. Rindberg perustelee arvottamisensa 

pääasiallisesti uutuus- ja vaikuttavuusfaktorien avulla, joskin muotofaktori otetaan 

jonkin verran huomioon viittaamalla juoneen.     

  Pia Bergström (AB) nostaa arvostelussaan esiin kuvauksen menneestä 

Neuvostoliitosta. Teos kuvaa maata humoristisesti ja omalaatuisesti, ja Liksom on 

arvokas Finlandia-palkinnon saaja.   

 

Med sin humor och egenart ger hon den gamla Sovjetunionen en anticharm 

som knappast finns kvar nånstans längs spåret idag (Bergström, Pia, AB). 

 

Det är ett genidrag att beskriva ett land och gestalta sin hatkärlek till det 

genom en sådan figur (Bergström, Pia, AB) 

 

Yllä olevasta sitaatista ilmenee, että on kyse nostalgisesta kuvauksesta, haikailusta 

maahan, jota ei enää ole, ja rataan, joka ei enää synnytä samankaltaisia tunnelmia. 

Bergström tulkitsee, kuten aikaisemmin mainitsin, miehen päähenkilöksi ja otteen 

kuvata Neuvostoliittoa ja viha-rakkaus-suhdetta maahaan nerokkaaksi tällaisen 

henkilökuvan kautta. Romaanin hän näkee matkakertomuksena ja realistisempana 

kuin Liksomin aikaisemmat teokset. Arvottamisen pääpiste on teoksen 

vaikuttavuudessa ja uutuudessa sekä kertomuksen henkilökuvauksissa, 

uskottavuudessa ja omaperäisyydessä. Muotofaktori jää huomioksi siitä, että on kyse 

matkakertomuksesta ja realistisesta romaanista.   

Kajsa Öberg Lindsten (GP) kiittää kirjan tunnetta, kieltä ja henkilökuvia ja 

omaperäisyyttä arvioinnissaan.  
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Så blir Kupé nr. 6 en storslagen liten bok, som väl lyckas tygla den 

självupptagna exotiseringen som gärna smyger sig in i västerländska 

Rysslandsskildringar (Öberg Lindsten, Kajsa, GP). 

 

Texten är konkret, poetisk och gåtfull. Och bräddfull av referenser till rysk 

litteratur. (Öberg Lindsten, Kajsa, GP). 

 

Öberg Lindstenin (GP) mielestä romaani on aistivoimainen ja välttynyt siltä turhalta 

eksoottisuudelta, joka muuten on tavallista länsimaisessa Venäjään kohdistuvassa 

kirjallisuudessa. Arviossaan hän perustelee arvottamisen kontekstualisoimalla teosta 

muihin Venäjästä kertoviin romaaneihin, Tšehovin novelliin Sali n:o 6 ja näytelmään 

Kolme sisarta ja Venedikt Jerofejevin kulttiromaaniin Moskva-Petuški (ruot. På 

lyran) sekä venäläisen kirjailijan Andrei Platonovin tuotantoon 1930-luvulta 

(käsittelen näitä tarkemmin kontekstualisoinnin yhteydessä, ks. 3.6.6). Arvostelijan 

mielestä Liksomin teos on loistava, mikä on hyvin vahva positiivinen arvio. 

Arvottaminen perustuu kaikkiin kolmeen faktoriin. Uutuusfaktori tulee esiin siinä, 

että teos on kiinnostava ja omaperäinen. Vaikuttavuusfaktori korostuu siinä, että 

teokseen sisältyy tunne, aistit. Teos on myös mukaansatempaava ja uskottava 

henkilökuvausten ansiosta. Muotofaktori painottuu siinä, että hän kokee tekstin 

poeettisena, konkreettisena ja arvoituksellisena. Teksti sisältää arvostelijan mielestä 

myös viitteitä venäläiseen kirjallisuuteen, mutta säilyy kuitenkin omalaatuisena. 

Kuvauksen voima nousee esiin Helsingborgs Dagbladetin arvostelussa, mutta 

siitä löytyy myös negatiivinen kommentti tytön anonyymisyydestä. 

 

Resultatet är både stämningsfullt och vackert, en elegi över Sovjetunionen och 

dess folk, landet där ”olycka uppfattas som lycka” – även om romanens 

egentliga huvudperson, flickan, är och förblir ganska anonym: en tom 

betraktare. (Nilsson Karl John, HD). 

 

Nilsson (HD) perustelee arvottamisensa viittaamalla romaanin tunnelmallisuuteen. 

Toisaalta hänen perustelunsa on kliseemäinen: ”maa, jossa onnettomuus ymmärretään 

onnena”. Hän viittaa siis tavanomaiseen sanontaan Venäjästä. Hänen käyttämänsä 

vertaus suruvirteen (elegiaan) kytkeytyy ehkä nostalgiaan ja osoittaa kaipuuta siihen 
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maahan, jota ei enää ole. Hän perustelee kirjan sen rakenteen perusteella 

matkakirjaksi, joka täyttää lajinsa vaatimukset. Kuvausten voima nousee myös esiin. 

Arvottaminen on perusteltu käyttäen uutuus-, vaikuttavuus-, ja muotofaktoria. 

Uutuusfaktoreista omaperäisyys tulee selvimmin esiin, vaikuttavuusfaktoreista 

kuvausten voima ja henkilökuvaukset ja muotofaktoreista kirjan rakenne.  

Varsinaista negatiivisuutta esiintyi ainoastaan yhdessä ruotsalaisessa 

arvostelussa. Värmlands Folkbladetin arvostelussa kyseenalaistettiin esim. Liksomin 

kirjallinen kunnianhimo, ja häntä vaivaa kaunokirjallisen pyrkimyksen ja epiikan 

puute.  

 

Det som i stigande grad besvärar mig under läsningen är bristen på epik, 

litterära avsikter och sammanhang. Det är som om Liksom bara vill fylla en 

ofantlig lagerlokal med miljoner intryck, allt det som ruttnar, sjunker, tappar 

sina former, växer, gnistrar, vrålar, faller eller störtar förbi i stället för att 

organisera sitt material. Boken blir det viset också ett lager, även om det som 

ryms där lever starkt och ofta är överdådigt gestaltat. Samtidigt gör de 

oändliga beskrivningarna formen mer och mer lik en långdikt. (Sjögren, Dan, 

VF). 

 

Liksom har god hand med beskrivningarna. Hon förvandlar de sibiriska 

miljöerna till bilder och filmer, och särskilt förtjust är hon i personifieringar, 

vilda metaforer och surrealistiska knorrar. Och öser på med tusen 

sinnesintryck, läsaren storknar ofta. (Sjögren, Dan, VF). 

 

Sjögrenin (VF) kommentit olivat ainutlaatuisia siinä mielessä, että samankaltaista 

kritiikkiä ei löytynyt muusta tutkimusmateriaalista. Sjögren vertaa romaania 

varastoon, mihin Liksom on tallentanut miljoonia vaikutelmia ja kuvailuja, mutta 

jättänyt ne järjestelemättä. Mielipide edustaa luultavasti subjektiivista käsitystä. 

Selvästi häntä häiritsevät romaanissa esiintyvät luettelot, joita Liksom on hyödyntänyt 

retorisena keinona kuvatessaan Neuvostoliiton maisemia ja tunnelmia romaanissaan. 

Arvostelussa kritisoidaan samalla kuvausten määrää, josta myös jotkut muut kriitikot 

ovat samaa mieltä. Negatiivisessa kritiikissä arvostelija on käyttänyt hyväkseen kirjan 

muotofaktoreita. Romaani ei hänestä täytä epiikan, kertomakirjallisuuden 
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vaatimuksia. Toisaalta hän kiittää kielenkäyttöä, kuvausten voimaa, joka on 

surrealistista ja metaforista. Nämä piirteet voidaan sisällyttää uutuusfaktoriin. 

Vaikuttavuusfaktoreista hän huomioi tekstin uskottavuuden, jonka hän arvioi 

positiivisesti.   

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ruotsalaisten kriitikkojen painopiste 

arvottamisessa keskittyy vaikuttavuusfaktoreihin. Niissä korostuvat kuvausten voima 

mukaansatempaavuus ja uskottavuus. Neljässä kritiikissä painottuvat uutuusfaktorit, 

omaperäisyys ja kiinnostavuus. Seitsemässä arvostelussa tulee esiin 

vaikuttavuusfaktori, jolloin arvottaminen perustellaan teoksen kielenkäytöllä, 

omaperäisyydellä, mukaansatempaavuudella ja kuvauksilla. Kuvausten voima 

nostetaan arvottamisen pääkriteeriksi kolmessa arvostelussa. Toisaalta luettelot 

häiritsevät kahta arvostelijaa. Yksi arvostelija on hyvin tietoinen Liksomin 

aikaisemmasta tuotannosta ja toteaa Liksomiin kohdistuneiden odotuksien täyttyneen 

uudella teoksella. Kolmessa arvostelussa nostetaan esiin kääntäjä Janina Orlov, jonka 

käännöstä kiitetään. Muotofaktoria ei painoteta tärkeimpänä yhdessäkään 

positiivisessa kritiikissä, mutta yksi arvostelija hyödyntää sitä kritisoidessaan teosta 

sen epiikan puutteesta. Kritiikki on ainutlaatuinen koko tutkimusmateriaalissa.  

3.6 Kontekstualisointi 

Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka arvostelija on kontekstualisoinut tekstiä ja miten 

hän on perustellut mielipiteensä. Kontekstualisointi tarkoittaa tilannetta, jossa 

arvostelija asettaa jonkin ilmiön asiayhteyteen, esimerkiksi Venäjään tai 

Neuvostoliittoon, kulttuurisesti ja historiallisesti. Kontekstualisointi vaatii 

asiantuntemusta lukijalta, ja siksi se voidaan kytkeä hänen kompetenssiinsa. Lukijan 

kompetenssiin kuuluu myös intertekstuaalisten viittausten tunnistaminen (Makkonen, 

1997: 23). Niillä tavoitellaan havaittavaksi tarkoitettuja viittauksia toisiin teksteihin 

tai tekstityyppeihin, esimerkiksi suoriin lainoihin. Lainoihin kuuluvat myös toisesta 

teoksesta selvästi lainatut henkilöasetelmat ja tapahtumat tai se, että teos viittaa 

kirjallisuuden konventioihin, traditioon ja lajeihin. (Steinby, 2013: 48–49).  

Tekstienvälisyyden tunnistaminen on tärkeää tutkimuksessani, ja se 

muodostaa yhden niistä osa-alueista, joita tarkoitukseni on analysoida. Romaanin 

Hytti nro 6 tekstienvälisyys rajoittuu pääasiallisesti venäläiseen kulttuuriin ja 

kirjallisuuteen. Siis tekstin ulkopuoliset huomiot ovat kiinnostavia tämän tutkimuksen 
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kannalta. Tutkin, miten arvostelijat kommentoivat Liksomin Neuvostoliiton 

kuvauksia, ovatko he huomioineet Liksomin asiantuntevuuden ja kuinka se ilmenee 

arvosteluissa.  Kriitikot viittaavat arvosteluissa Neuvostoliiton ja Venäjän kulttuuriin, 

he huomioivat yhteyden venäläisen kirjallisuuden traditioon, yhteiskunnalliseen 

tilanteeseen ja varsinkin Tšehoviin. Toisaalta kulttuuriin liittyvät myös sellaiset aiheet 

kuin ruokapula, neuvostoliittolaisten ja venäläisten sitkeä elämänkamppailu, 

maantiede, ystävällisyys, vieraanvaraisuus ja oudot tavat, jotka perustellaan 

todentuntuisiksi joko Liksomin tai omakohtaisten kokemuksien perusteella.  

3.6.1 Kontekstualisointi todellisuuteen suomalaisissa arvosteluissa 

Suomalaisesta tutkimusmateriaalista löytyy kontekstualisointia todellisuuteen viidessä 

arvostelussa. Ilkka Numminen (Kieleke) kirjoittaa: ”suositun Trans-Mongolian 

junareitin matkustanut tuntee kirjasta koluamansa reitin” (Numminen, Ilkka, Kieleke).  

Näin hän etäännyttää tekstiä pois itsestään arvioijana puhumalla lukijan kokemuksesta 

hän-muodossa. Fredrik Sonck (Ny Tid) puolestaan vetoaa omakohtaiseen 

kokemukseen perustellessaan kertomuksen todenmukaisuutta.  

 

Också om man som jag åkt transsibiriska järnvägen i Ryssland på 2000-talet i 

stället för i Sovjet på 1980-talet är det lätt att känna igen sig; 

Vagnsvärdinnorna är fortfarande buttra, naturen storslagen, toaletterna asiga 

och samovaren alltid kokande (i alla fall om man åker tågen som inte är 

avsedda för amerikanska turister). (Sonck, Fredrik, Ny Tid).  

 

Sonck (Ny Tid) lähtee liikkeelle omasta kokemuksestaan ja tarkastelee tekstin 

uskottavuutta tekstin ulkopuolisten faktojen avulla. Hän vetoaa tunteisiin 

kuvailemalla aisteihin tukeutuen vessaa ja samovaaria, vaunuemännän luonnetta ja 

ohikiitävien maisemien mahtavuutta. Hän tahtoo vaikuttaa lukijaan omalla 

asiantuntemuksellaan. Varmuuden vuoksi on lisätty huomio siitä, että junien välillä 

voi olla eroja. Amerikkalaiset turistit matkustavat eri tavoin, eivätkä näin pääse 

osalliseksi aidosta tunteesta, hänen ja Liksomin, jotka kuvailussa samaistetaan. 

Omakohtaiseen kokemukseen viittaa myös Hilkka Hyrkkö (MTV3), vaikka 

hänen kokemuksensa perustuvat selvästi matkailuun Venäjällä ja tapaamisiin 
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venäläisten kanssa nykyaikana, ei siis 1980-luvulla.  Toisaalta ei arvostelusta käy 

ilmi, onko hän matkustellut Neuvostoliitossakin. 

 

Kirja on todellakin kertomus. Se kertoo maailmasta, jota ei enää ole, mutta 

nämä ihmiset, hahmot ainakin itse tunnistan nyky-Venäjältäkin. (Hyrkkö, 

Hilkka, MTV3). 

 

Samalla mies on kuitenkin isällinen, venäläinen patriootti, jonka mielestä 

hytin ruokailu ja teenkeitto kuuluu hänelle.  Tyttö on vieraana, turistina 

tälläkin oudolla matkalla. (Hyrkkö, Hilkka, MTV3).  

 

Hyrkkö perustelee ihmiskuvausten todellisuudentunnun sillä, että ihmishahmot ovat 

vieläkin tunnistettavissa Venäjällä.  Voidaan kuitenkin huomioida, että Venäjällä on 

tapahtunut suuria muutoksia 1990-luvulta eteenpäin ja siksi voidaan olettaa 

ihmistenkin muuttuneen kapitalismin myötä. Teoksen tyttö on turisti, mutta 

epätavallinen siinä mielessä, että hän on tietoinen maan tavoista ja hallitsee myös 

venäjän kielen. Mies puolestaan on Hyrkön mukaan isänmaatansa rakastava patriootti.  

 Professori Per-Arne Bodin kuvaa venäläistä kansansielua 1800-luvun 

venäläisen kirjallisuuden perusteella seuraavasti: venäläinen on luonnonlapsi ja 

antelias, mutta hänen on mahdotonta suunnitella tulevaisuuttaan. 1800-luvun 

puolivälissä venäläisessä kirjallisuudessa esiintyvään kansankuvaan lisätään kulttuuri-

ihminen. Venäläinen kansansielu on yhä antelias, venäläinen on nopea jakamaan 

omaisuutensa ja hän myös myötätuntoinen. (Bodin, 2000: 148–149). Hyvänä 

esimerkkinä toimii Ivan Gontšarovin romaani ja sen samanniminen romaanihahmo 

Oblomov. Antisankari Oblomov on saamaton, toimeton, mutta on myös 

myötätuntoinen ja antelias. Näitä piirteitä löytyy Liksomin romaanihahmoista, 

varsinkin miehestä ja teoksen sivuhahmoista. Teoksen ihmishahmot samaistuvat näin 

osittain 1800-luvun venäläisten kirjailijoiden kuvaan venäläisestä kansansielusta. Tätä 

ehkä Hyrkkökin tavoitellee arvostelussaan tietoisesti tai tiedostamatta. Siis hänen 

kuvansa venäläisistä perustuu omiin kokemuksiin, mutta toisaalta siihen on ehkä 

vaikuttanut tuttu kuva venäläisistä venäläisessä kirjallisuudessa.    

Kantokorpi (HS) tulkitsee tekstiä metaforan avulla. Rata, maisemat, vaunut ja 

juna personifioidaan ja niitä verrataan venäläisiin herkkuihin. Kriitikko kytkee näin 
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aistit laajempaan kuvioon romaanissa. Toisaalta hän ei perustele, miksi Liksom on 

asiantuntija, mutta viittaa arvostelussaan Liksomin aiempaan tuotantoon, jossa 

Neuvostoliitto on läsnä.  

 

Trans-Siperian rata, maisemat ja koko juna viimeistä vaunuaan myöten 

sieluttavat Liksomin kerronnassa elolliseksi olennoksi, jossa yhtyvät hapan, 

makea ja suolainen kuten venäläisissä herkuissa. Liksom tietää, mistä 

kirjoittaa, hän tuntee kuvauksensa maut ja sävyt, pystyy välittämään jopa 

epäselvän ”kotoisan” läheisyyden, jota tyttö kaikista huolimatta tuntee 

matkakumppaniaan kohtaan. (Kantokorpi, Mervi, HS). 

 

Paajanen (Etelä-Saimaa) tulkitsee teoksen kasvukertomuksena kohdistaen tulkintansa 

pääasiallisesti tyttöön. Hänen mielestään romaanissa nousee esiin karuus sekä 

ihmisissä että luonnossa. Mies on joutunut luopumaan paljosta elämässään. Toisaalta 

se, mistä tyttö joutuu luopumaan, ei tule esiin romaanin avoimen lopun perusteella. 

Näin jää hieman hämäräksi, miksi arvostelija näkee kertomuksen luopumisen 

kuvauksena.  

 

Kirja kertoo Neuvostoliitossa asuneen ja opiskelleen hiljaisen suomalaistytön 

matkasta Siperian läpi Moskovasta Mongolian pääkaupunkiin Ulan Batoriin 

(Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa).  

 

Liksomin matka Siperian halki on karuudessaan kasvukertomus ja luopumisen 

kuvaus, ankara mutta oudolla tavalla koskettava (Paajanen, Seppo, Etelä-

Saimaa).    

 

Kaksi arvostelijoista korostaa teoksen opettavaista luonnetta, Kantokorpi (HS) ja 

Jama (Kaleva). 

 

Ihminen pystyy kaikkeen kun pakotetaan, kailottaa tomera 

vaunuemäntä Siperian junan käytävällä. Lukija ajattelee, että nyt 

opetetaan minua. (Kantokorpi, Mervi, HS). 
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Kantokorpi (HS) on lainannut sitaatin ”Ihminen pystyy kaikkeen kun pakotetaan” 

romaanista. Arvostelun otsikosta ”Kyllä Siperian juna opettaa” ja sitaatin viimeisestä 

lauseesta ilmenee, että on kyse opettavaisuudesta. Voi olla kyse Markku Ihosen 

kuvaamasta sattuvan sanomuksen lohkaisusta (Ihonen, 2000: 2). Toinen mahdollinen 

tulkinta on se, että kertomuksen henkilöhahmojen on pakko oppia selviytymään 

vaikeissa olosuhteissa, mikä puolestaan opettaa lukijaa.   

 

Opas Rosa Liksomin romaani kyllä on, se vaeltaa läpi kylmän, sottaisen ja 

keskeneräisen Neuvostoliiton ja kertoo, miten asiat luistivat tässä maassa 

(Jama, Olavi, Kaleva). 

 

Myös Jama (Kaleva) korostaa tekstin opettavaista luonnetta. Hän tarkoittaa, että kirja 

toimii hyvänä oppaana siitä, miten selviydyttiin korruptoituneessa Neuvostoliitossa. 

Jama vahvistaa viestiään kolmiportaisella luettelolla, jossa korostuvat Neuvostoliiton 

puutteet.  

Seppo Turunen (Kainari) nostaa esiin teoksen fiktiivisen luonteen 

kontekstualisoimalla todellisuuteen.    

 

 Liksomin kuvaama matka on ehdottoman mahdollinen ihmisen mielessä, 

muttei oikeassa maailmassa (Turunen, Seppo, Kainari) 

  

Yhteenvetona voidaan sanoa, että kontekstualisoinnit todellisuuteen perustuvat 

kolmessa arvostelussa kriitikon omakohtaisiin kokemuksiin, yhdessä ehkä myös 

1800-luvun venäläisestä kirjallisuudesta tuttuun kuvaan venäläisistä. Yhdessä 

arvostelussa viitataan Liksomin aikaisempaan tuotantoon, mutta siinä ei perustella, 

miksi Liksom nähdään asiantuntijana. Kaksi arvostelijaa pitää teosta oppaana siitä, 

kuinka neuvostotodellisuudessa selviydyttiin ja yksi arvostelija perustelee teoksen 

fiktiivisyyttä kontekstualisoimalla sen todellisuuteen. Suomalaisista arvosteluista 

viitataan todellisuuteen kaiken kaikkiaan kuusi kertaa. Yhdestä arvostelusta löytyy 

kaksi esiintymää.  
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3.6.2 Kontekstualisointi todellisuuteen ruotsalaisissa arvosteluissa 

Ruotsalaisista tutkimusmateriaalista löytyi ainoastaan yksi kontekstualisointi 

todellisuuteen. Sjöberg (SvD), samoin kuin suomalainen arvostelija Fredrik Sonck, oli 

itse matkustellut Venäjän rataa pitkin Ulan Batoriin. 

 

Sibirien, dit också jag förirrade mig en gång på 80-talet, framträder i all sin 

bedagade glans och tristess. Den ständiga jakten på något att köpa, förfallet, 

smutsen, kölden och den eviga vodkan. Doften av brist och likgiltighet, lök 

och saltgurka.  (Sjöberg, Fredrik, SvD). 

 

Sjöberg (SvD) tunnistaa kertomuksesta maan repsahtaneen hohteen ja ankeuden, joka 

oli kohdannut häntä hänen omalla matkallaan. Kaikesta on puutetta: kylmyys, lika ja 

vodka ovat jatkuvasti läsnä. Retorisena keinona toimivat luettelot, tunteisiin ja 

aisteihin vetoaminen, jotka vahvistavat hänen viestiään. Pulan, välinpitämättömyyden, 

suolakurkun ja sipulin tuoksujen luettelolla – venäläisyyden tutuilla tunnusmerkeillä –  

vedotaan lukijaan.  

3.6.3 Kontekstualisointi kirjailijan omaan elämään tai tuotantoon 

suomalaisissa arvosteluissa  

Liksomin aikaisempaan tuotantoon viitattiin arvosteluissa mm. kurjuuden tulkkina, 

yksinäisten ja yhteiskunnan ulkopuolella elävien ihmisten ja Neuvostoliiton aihepiirin 

kuvaajana mikä, ilmenee seuraavissa sitaateissa.   

 

Nyt mennään 1980-luvun Neuvostoliitossa, kuten jo aiemmin Liksomin saman 

vuosikymmenen teoksissa Go Moskova Go ja Välisasema Gagarin 

(Kantokorpi, Mervi, HS). 

 

Ryssland har funnits med i Liksoms författarskap i många år (Bargum, 

Marianne, Hbl). 

 

Saija Räsänen (Savon Sanomat) tunnistaa Liksomin kurjuuden tulkkina ja 

syrjäytymisestä kertojana. Hän nostaa esiin tytön ja miehen yksinäisyyden aiheena, 

joka toistuu Liksomin tuotannossa. Kurjuutta edustaa lähinnä neuvostotodellisuutta 
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kokenut, nälkää nähnyt, pakkotyö-, ja vankilaleirit käynyt venäläinen mies. Hän elää 

yhteiskunnan rajamailla. Tyttö puolestaan eristäytyy aivan eri syistä. Hän pakenee, 

koska on onnettomasti rakastunut sekä poikakaveriinsa että tämän äitiin. Molempien 

ympäristö on kuitenkin sama, eletään neuvostosysteemin keskellä jatkuvassa pulassa 

ja lisäksi junavaunuun suljettuna.   

 

Rosa Liksom on omalla reviirillään kurjuuden tulkkina, onhan hän uransa 

alusta saakka kirjoittanut syrjäytymisestä. Nytkin hän kuvaa vähäeleisen 

osuvasti miehen ja tytön yksinäisyyttä; toinen rakastaa onnettomasti sekä 

ikäistään poikaa että tämän äitiä, toinen taas hakee pinnallista lohdutusta 

prostituoitujen luota. (Räsänen, Saija, Savon Sanomat). 

 

Lyhytmuotoisuus Liksomin tuotannon tunnusmerkkinä tulee esiin Seppo Paajasen 

(Etelä-Saimaa) arvostelussa, jossa hän pohtii lukijakokemusta. Sitaatista nousee esiin 

myös aukkojen täyttämisen tärkeys. 

 

Rosa Liksomin tuotanto ja kirjallinen ilmaistu jakaa lukijat kahtia, joko 

tykätään tai sitten ei tajuta ollenkaan tämän lyhyen ja riisutun lauseen 

käyttäjää. Liksomin teksteissä on tasoja, jotka pitää kaivaa rivien välistä. 

(Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa). 

 

Liksomin omaan elämään viittaa esimerkiksi Hilkka Hyrkkö (MTV3), joka perustelee 

Liksomin asiantuntemusta seuraavalla sitaatilla. 

Hän on asunut, opiskellut ja matkustanut ristiin rastiin tuota outoa maata 

(Hyrkkö, Hilkka, MTV3). 

 

Hyrkkö (MTV3) perustelee teoksen todentuntuisuutta ja Liksomin asiantuntemusta 

kontekstualisoimalla kirjailijan kokemuksiin ja elämäkertatietoihin. Sitaatissa toimii 

sanonta ”ristiin rastiin” retorisena keinona. Lisäksi hän käyttää Neuvostoliiton sijasta 

ilmaisua ”outo maa”, mikä vahvistaa viestiä siitä, että kyseessä on jotakin uutta, 

eksoottista.  Näin hän herättää lukijoiden kiinnostuksen teokseen.   

Yhteenvetona kontekstualisoivat suomalaiset arvostelijat Liksomin omiin 

kokemuksiin kolmessa arvostelussa, Liksomin aikaisempaan tuotantoon yhdeksässä 
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arvostelussa (Paajanen, Seppo, Etelä-Saimaa; Wilhelmsson, Putte, AL; Bargum, 

Marianne, Hbl; Vanhala, Ville, Kymen Sanomat; Kinnunen, Jenni, Ylkkäri; 

Kantokorpi, Mervi, HS; Räsänen, Saija, Savon Sanomat; Aurén, Jussi, Satakunnan 

Kansa; Laurinolli, Heikki, Aikalainen) ja Liksomiin kurjuuden tulkkina yhdessä 

arvostelussa.    

 

3.6.4 Kontekstualisointi kirjailijan omaan elämään tai tuotantoon 

ruotsalaisissa arvosteluissa  

 

Ruotsalaisten arvostelujen painopiste kontekstualisoinnissa kirjailijan elämään ja 

tuotantoon löytyy Liksomin urasta taiteilijana.  

  

Precis som i sina tidigare böcker tar författaren oss med österut – till Ryssland 

och Mongoliet (Öberg Lindsten, Kajsa, GP). 

 

Rosa Liksom är pseudonymen för Anni Ylävaara finländsk författare, konstnär 

och serietecknare, vars originella 80-tals böcker, som Station Gagarin och 

Frusna ögonblick hade en alldeles egen surrealistisk stil (Bergström, Pia, AB). 

 

Öberg Lindsten (GP) huomioi uuden teoksen liikkuvan samoissa miljöissä kuin 

kirjailijan aikaisemmat, Neuvostoliitossa ja Mongoliassa. Bergström (AB) puolestaan 

vertaa romaania Hytti nro 6 Liksomin aikaisempaan tuotantoon, jonka hän tulkitsee 

surrealistisena, mutta omalaatuisena. Hän huomioi ensisijaisesti Liksomin tyylin, ei 

paikkaa, jonne tapahtumat on sijoitettu. 

Neljässä ruotsalaisessa kritiikissä nostetaan esiin Liksomin ura taiteilijana, 

mutta myös filmin tekijänä, sarjakuvapiirtäjänä ja draamakirjoittajana. Alla sitaatti 

Eva Strömin (Sydsvenskan) kritiikistä. 

  

Med filmarens skarpa blick iakttar Rosa Liksom – eller Anni Ylävaara som 

hennes riktiga namn lyder – det omgivande föga insmickrade landskapet och 

dess människor. Liksom är född i finska Lappland, har studerat antropologi, 

bott i Moskva och flera andra europeiska städer, och bland annat ägnat sig åt 

film, drama, serietecknande. (Ström, Eva Sydsvenskan). 
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Ström (Sydsvenskan) nostaa esiin Liksomin monipuolisuuden taiteilijana. Liksom 

toimii sarjakuvapiirtäjänä, draaman kirjoittajana ja filmaajana. Varsinaisesti nostetaan 

esiin Liksom filmaajana, jolla selitetään Liksomin tapaa kuvata teoksen maisemia ja 

ihmisiä. Se tehdään samoin kuin tekisi filmaaja, joka tarkastelee maailmaa linssin 

takaa.  

Myös Isa Andersson (SR) tunnistaa Liksomin filmi- ja kuvataiteilijaksi.  

 

Kanske hör det till saken att Rosa Liksom också är bild – filmkonstnär. Det är 

visuellt, skarpt och målat i knalliga färger. (Andersson, Isa, SR). 

 

Sitaatista tulee selvästi esiin Anderssonin (SR) arvostus romaanissa esiintyvien 

kuvausten voimaa kohtaan. Liksomin kuvaukset ovat visuaalisia, tarkkoja ja 

värikkäitä. Nämä piirteet kriitikko liittää Liksomin taiteilijan uraan. 

 Yhteenvetona voidaan sanoa, että kontekstualisointia Liksomin elämään tai 

tuotantoon löytyy yhdeksässä ruotsalaisessa arvostelussa (Andersson, Isa, SR; 

Antonsson, Lisbeth, Corren; Sjöberg, Fredrik, SvD; Öberg Lindsten, GP; Högman, 

Lennart, DAST; Knutsson, Johan, SVT; Bergström, Pia, AB; Sjögren, Dan, VF; 

Ström, Eva, Sydsvenskan). Kolmessa arvostelussa viitataan Liksomin omaan elämään. 

Mukaan on laskettu myös aikaisemmin käsitelty Dan Sjögrenin (VF) arvostelu, jossa 

hän kontekstualisoi Liksomin elämään viitteellä biografiseen yhteyteen tytön ja 

Liksomin välillä (ks. 3.2.1). Neljässä kritiikissä viitataan Liksomin aikaisempaan 

tuotantoon ja neljässä hänen monipuolisuuteensa taiteilijana. Ruotsalaisten 

arvostelijoiden kontekstualisointi eroaa suomalaisten arvostelijoiden tekemästä 

kontekstualisoinnista. Suomalaisissa kritiikeissä korostuvat Liksomin aikaisempi 

kaunokirjallinen tuotanto ja Liksomin omakohtaiset kokemukset Neuvostoliitossa. 

Neljä ruotsalaista arvostelijaa puolestaan perustelee mielipiteensä sillä, että Liksom 

on myös kuva- ja filmitaiteilija, mikä huomioitiin ainoastaan yhdessä suomalaisessa 

arvostelussa.  

3.6.5 Venäjän kulttuuri ja kirjallisuus suomalaisissa arvosteluissa 

Liksomin Venäjän kulttuurin tuntemus tulee selvästi esiin suomalaisissa arvosteluissa. 

Molemmissa alla olevissa sitaateissa nousee esiin aikaisemmin keskusteltu 1850-
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luvun kirjallinen kuva venäläisestä kansansielusta. Venäläinen on ystävällinen, sitkeä 

ja antelias.  

 

Ryssland har funnits med i Liksoms författarskap i många år. Det gamla 

Sovjet, med alla sina märkvärdiga sedvänjor, med sin matbrist och brutalitet, 

sina nedsmutsade vattendrag, men också människors generositet och segslitna 

förmåga att överleva under alla umbäranden, allt det här har satt sina spår. 

(Bargum, Marianne, Hbl). 

  

Kirjan jokainen sivu kertoo Liksomin syvästä Venäjän harrastuksesta ja viha-

rakkaussuhteesta merkilliseen ihmiskokeiluun. Kaikki on rähjäistä, joet 

tukehtuvat ruostuviin proomuihin, mutta ihmiset ovat etupäässä ystävällisiä ja 

jakavat vähästään tarvitseville. (Turunen, Seppo, Kainuun Sanomat). 

 

Yhteys suuriin venäläisiin kirjailijoihin oli odotetusti yleisintä arvosteluissa. 

Tšehoviin viitataan useimmiten, ja novellin Sali n:o 6 lisäksi mainitaan tšehovilainen 

perinne ja varsinkin näytelmä Kolme sisarta, jonka lausetta ”Moskovaan, Moskovaan! 

Moskovaan!” siteerataan sekä Liksomin teoksessa että arvosteluissa. Teoksen nimikin 

viittaa selvästi novelliin Sali n:o 6, joten näin selviä tekstinvälisyyksiä kriitikon on 

vaikeaa jättää huomioimatta. Kiinnostavampi huomio on esimerkiksi se, että Liksom 

tekee kunniaa venäläiselle pitkän novellin traditiolle, jota Kantokorpi (HS) selittää 

alla olevassa sitaatissa. 

 

Uuden teoksen Hytti nro 6 alaotsikko on ”Kertomus”. Liksom tekee aihetta 

myöten kunniaa traditiolle, jonka pohjalla välkkyy venäläinen povest eli pitkää 

novellia tarkoittava kertomus. Suomalaisille tämän keskipitkän proosalajin 

tekivät tutuiksi jo 1800-luvun lopulla sanomalehdet, jotka julkaisivat 

venäläisiä kertomuksia följetongeina. Pienoisromaaneiksi niitä alettiin kutsua 

vasta 1900-luvulla (Kantokorpi, Mervi, HS). 

 

Kirjasta heijastuu Neuvostoliiton ja venäläisyyden tuntemus ja ymmärrys. 

Suotta ei Liksomin junamatkan kuvausta myöskään ole rinnastettu Tšehoviin 

ja venäläisen pitkän novellin perinteeseen. (Nygård, Leena, KP24). 
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Sekä Kantokorpi (HS) että Nygård (KP24) kontekstualisoivat kirjan rakenteen ja 

muodon sen lajiin (kertomukseen) kuuluviin piirteisiin: Kantokorpi venäläiseen 

perinteeseen ja Nygård suoremmin juuri Tšehoviin.   

Wilhelmsson (AL) puolestaan tunnistaa romaanissa ilmenevän satiirin piirteen 

asettaen sen hänkin venäläisen kirjallisuuden traditioon. 

 

Anton Tšehovin novellissa Sali n:o 6 lääkäri on tarkastusmatkalla 

mielisairaalassa ja päättelee, että laitos on törkeässä kunnossa ja hoidokkien 

terveydelle vaarallinen (Wilhelmsson, Putte, AL). 

 

Rosa Liksomille lienee juolahtanut mieleen, että 1893 julkaistua venäläistä 

novellia voi lukea kuin satiiria Neuvostoliiton viimeisistä ajoista 1980-luvulla 

(Wilhelmsson, Putte, AL). 

 

Wilhelmsson (AL) viittaa arvostelussaan myös Tšehovin novelliin Sali n:o 6. Hänen 

mielestään teos rakentuu aikaisemman tekstin pohjalle. Liksom kiittää teoksensa 

lopussa lukuisia eläviä ja kuolleita venäläisiä kirjailijoita.  

 Kurikka (TS) on puolestaan keskittynyt kirjan sisältöön, ei niinkään muotoon 

kuten Kantokorpi (HS), Nygård (KP24) ja Wilhelmsson (AL) yllä. 

 

Vielä enemmän Hytti nro 6 liittyy tsehovilaiseen perinteeseen. Novellin nimi 

muistuttaa Tsehovin novellista Sairashuone n:o 6, ja kerronnaltaan Liksomin 

pitkä novelli ei tsehovilaisittain painota niinkään juonta vaan henkilöiden 

tuntemuksia ja ajatuksia sekä avointa loppua. Kertomuksessa tytön Moskova 

näyttäytyy yhtä moninaiselta kuin Tsehovin kolmen sisaren ajatuksissa. 

(Kurikka, Kaisa, TS).  

 

Kurikan (TS) mielestä Liksom kuvaa henkilönsä tšehovilaisittain, ajatusten ja 

tuntemusten kautta, jolloin romaanin juoni on vähemmän tärkeä. Hän vertaa Tšehovin 

kolmen sisaren ajatuksia romaanin Hytti nro 6 tytön ajatuksiin, mikä on kiinnostavaa. 

Sekä Kolmen sisaren että Liksomin tytön maailma on liikkeessä, muutoksessa ja 

molemmat voidaan liittää tšehovilaisuuteen avoimen lopun johdosta. 
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että suomalaisissa arvosteluissa viitataan Tšehovin 

tuotantoon ja perinteeseen kahdeksassa arvostelussa (Vanhala, Ville, Kymen Sanomat; 

Bargum, Marianne, Hbl; Kantokorpi, Mervi, HS; Lappalainen, Seija, Lapin Kansa; 

Nygård, Leena, KP24; Numminen, Ilkka, Kieleke; Wilhelmsson, Putte, AL; Kurikka, 

Kaisa, TS) ja Tšehovin novelliin Sali n:o 6 erityisesti (julkaistu myös nimellä 

Sairashuone n:o 6) neljässä arvostelussa (Kurikka, Kaisa, TS; Wilhelmsson, Putte, 

AL; Numminen, Ilkka, Kieleke; Lappalainen, Seija, Lapin Kansa). Yhdessä 

arvostelussa (Jama, Olavi, Kalevala) siteerataan näytelmän Kolme sisarta lausetta ja 

romaanin Hytti nro 6 loppusitaattia ”Moskovaan! Moskovaan!” viittaamatta kyseisiin 

teoksiin. Yhdessä arvostelussa romaani tulkitaan satiirina, ja teos asetetaan sen 

perusteella venäläisen kirjallisuuden traditioon. On kuitenkin kiinnostavaa, ettei 

yhdessäkään suomalaisessa tai ruotsalaisessa arvostelussa viitata Nikolai Gogoliin, 

vaikka hänen tuotannossaan juuri venäläinen byrokratia, joka periytyi myös 

Neuvostoliittoon, toimii satiirin pääkohteena. Kaikista suomalaisista arvostelusta 

löytyy kontekstualisointia Venäjän kulttuuriin ja tapoihin. Niissä korostuvat 

aistivoimaisuus, Venäjän hajut ja maut. Yhdessäkään arvostelussa ei kyseenalaistettu 

kirjailijan asiantuntemusta. Voidaan pohtia, perustuvatko tällaiset olettamukset 

Liksomin mediakuvaan ja yleisesti tunnettuun venäjänharrastukseen sekä taiteilijana 

että kirjailijana.   

   

3.6.6 Venäjän kulttuuri ja kirjallisuus ruotsalaisissa arvosteluissa 

Myös ruotsalaiset arvostelijat kontekstualisoivat Tšehoviin ja novelliin Sali n:o 6, 

mutta tekstienvälisyyttä esiintyy muuhunkin venäläiseen kirjallisuuteen, kuten 

esimerkiksi Platonoviin ja Jerofejeviin. 

 

Texten är konkret, poetisk och gåtfull. Och bräddfull av referenser till rysk 

litteratur. Den börjar och slutar med Tjechov: Kupé nr 6 blir en motsvarighet 

till Paviljong nr 6 – en avdelning för psyksjuka, i Tjechovs novell med samma 

namn. Och när flickan på romanens sista sida, är redo att återvända till sitt 

eget liv markerar hon det med det längtansfulla utropet från Tjechovs Tre 

systrar: ”Till Moskva!” (Öberg-Lindsten, Kajsa, GP). 
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Göteborgs-Postenin arvostelijan mielestä Liksomin romaani tuo mieleen Venedikt 

Jerofejevin kulttikirjan Moskva – Petuški (GP), ja Liksomin teoksen luettelot ja 

kuvaukset muistuttavat siitä, miten kaikki murskattiin neuvostoutopiassa. Tämä 

puolestaan luo assosiaation Andrei Platonovin 1930-luvun tuotantoon. Viittaus voi 

johtua siitä, että arvostelija on kääntänyt Platonovin tuotantoa ruotsiksi, esimerkiksi 

teoksen Grundgropen 2007.   

 

Men referenserna handlar oftast inte om citat, utan snarare om en stil och 

stämning som inte är plagierad, utan snarare internaliserad. Den 

alkoholdoftande tågresan påminner om Venedikt Jerofejevs kultroman Moskva 

– Petusjki, som 1969 spreds via zamizdat och året därpå smugglades ut och 

översattes i väst (den svenska titeln blev På lyran). Och den omsorgsfulla 

uppräkningen och beskrivningen av alla trasiga och övergivna varelser, ting 

och platser som krossats under Sovjetutopin ger mig starka associationer till 

Andrej Platonovs trettiotalsromaner. (Öberg Lindsten, Kajsa, GP). 

 

Intertekstuaalinen viittaus Andrei Platonovin tuotantoon ja neuvostoutopiaan on 

kiinnostava kommentti. Esimerkiksi Platonovin teoksessa Котлован (suom. Monttu, 

ruots. Grundgropen) käsitellään juuri neuvostoutopian ja varsinkin 

pakkokollektivoinnin mielettömyyttä. Platonov kirjoitti teoksensa reaaliaikaan 

vuosina 1929–1930, jolloin ensimmäinen viisivuotissuunnitelma tuli voimaan. 

Toisaalta löytyy myös suuria eroja romaanin Hytti nro 6 ja mainitun teoksen välillä. 

Liksomin teksti on kaunista proosaa, jopa runollista. Platonov kuvasi neuvostoutopiaa 

byrokraattikielellä, joka kaikui kovaäänisesti työntekijöille älyttömillä käskyillä. 

Platonovin teoksessa nousee myös esiin vahva kritiikki neuvostoutopiaa vastaan, 

mikä sinänsä ei tule lainkaan yhtä selvästi esiin Liksomin teoksesta. Molempia 

yhdistää kuitenkin huumori. Kajsa Öberg Lindstenin (GP) kommentti voidaan tulkita 

arvostelijan asiantuntemukseksi. Kritiikin lukijoista ehkä harvemmat silti tunnistavat 

juuri Platonovin tuotannon yhteyttä Liksomin romaaniin. 

 

Här finns referenser och en stor kärlek till den stora och flödande ryska 

litteraturen, till Lermontov, Tolstoj, Tarkovskij och Tjechov och slutorden 
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lyder lika uppfodrande som hos Tjechov: ”Till Moskva! Till Moskva!” 

(Ström, Eva, Sydsvenskan). 

  

Myös Eva Ström (Sydsvenskan) huomioi yhteyden suuriin venäläisiin kirjailijoihin 

yllä olevassa sitaatissa, samoin kuin Tšehovin näytelmän Kolme sisarta sanoihin ”Till 

Moskva! Till Moskva!”, jotka toistuvat loppusanoina romaanissa Hytti nro 6. 

Sitaatissa mainittua Tarkovskia ei kuitenkaan voida pitää kirjailijana. Hän on tunnettu 

elokuvaohjaaja.  

Karl Johan Nilsson huomioi erään tunnetun kliseen venäläisistä, joka voidaan 

liittää Venäjän kulttuuriin. 

 

Under tystnad lyssnar flickan till arbetarens historier från ett hårt liv, hans 

grova påhopp och fula språk, hans sexuella närmanden och erfarenheter av 

ryska prostituerade, allt draperat i sovjetisk nationalism och floskler om det 

ryska folkets särskilda tålighet (Nilsson, Karl Johan, HD).  

 

Huomio venäläisen kansan erityisestä kärsivällisyydestä on kiinnostava, koska Per-

Arne Bodinin mukaan esimerkiksi Fjodor Dostojevski kehitteli venäläisen sielun 

anatomiaa teoksessa Kirjailijan päiväkirja (1872–1874). Siitä löytyy sitaatti, joka 

kuvaa venäläisen sielun hengellistä pakkoa kärsiä. Sitaatissa Dostojevski samaistaa 

halun kärsiä ja kärsimyksen sinänsä merkitsemään samaa (Bodin, 2000: 153).  

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ruotsalaiset arvostelijat tunnistavat 

tekstienvälisyyttä venäläiseen kirjallisuuteen ainoastaan neljässä arvostelussa. 

Yhdessä arvostelussa viitataan venäläiseen kirjallisuuteen yleisesti, kahdessa 

mainitaan Tšehov ja yhdessä viitataan myös Lermontoviin ja Tolstoihin. Tšehovin 

novelliin Sali n:o 6 ja näytelmään Kolme sisarta viitataan yhdessä arvostelussa. 

Tšehovin näytelmän Kolme Sisarta ja Liksomin romaanin Hytti nro 6 sanoja 

”Moskovaan! Moskovaan!” siteerataan kahdessa arvostelussa (Sydsvenskan ja GP). 

Muita teoksia ja kirjailijoita, joihin arvostelijat löytävät tekstienvälisyyttä, ovat 

Venedikt Jerofejevin Moskva – Petuški, Andrej Platonovin tuotanto, Lermontov ja 

Tolstoi. Intermediaalisuutta, toiseen taidelajiin viittaamista, esiintyy kerran, jolloin 

viitataan elokuvaohjaaja Tarkovskiin. Teokset, joihin viitataan, edustavat 

pääasiallisesti teoksia, joiden käännökset ovat olleet helposti saatavissa ruotsiksi. 
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Platonovin tunnetuin teos Don Quijote i revolutionen (Tjevengur) käännettiin 

ruotsiksi 1973, mutta Grundgropen vasta 2007.  

Verrattaessa aikaisempiin tutkimuksiin voidaan huomioida, että ruotsalaiset 

arvostelijat suhtautuivat torjuvasti venäläiseen kulttuuriin 1930-luvulla. Suomalaisesta 

käännöskirjallisuudesta haluttiin antaa myönteinen kuva ja siksi tehtiin viittauksia 

mieluummin esimerkiksi eurooppalaiseen mystiikkaan. Ruotsissa ilmestyneiden 

käännöskirjojen arvostelemisen yhteydessä 1930-luvulla viitataan silti esimerkiksi 

Dostojevskin vaikutukseen Helvi Hämäläisen romaanin Katuojan vettä kohdalla. 

Gontjarovin henkilöhahmoa Oblomovia verrataan Sillanpään romaanin Hurskas 

Kurjuus päähenkilöön Jussi Toivolaan sekä Joel Lehtosen Juutas Käkriäiseen 

(Vaittinen, 1988: 213–215).  

Myös Eva Herner mainitsee tekstienväliset kytkennät venäläiseen 

kertomatraditioon tutkielmassaan 1960-luvun käännöskirjojen vastaanotosta. 

Traditioon yhdistettiin kirjailijat Veijo Meri, Antti Hyry, Jorma Korpela, Matti 

Saariaho ja Marja-Liisa Vartio. Meren kohdalla viitattiin Tšehoviin ja Gogoliin.  

Korpelan sotaromaanin Tunnustus (1960) kohdalla viitattiin sen arvosteluissa sekä 

Suomessa että Ruotsissa Tolstoihin ja Dostojevskiin, koska teoksessa katsottiin 

esiintyvän moraalisuutta. Hyryn tuotannosta ja Saariahon romaanista Työttömät 

(1960) Herner ei anna tietoa siitä, keihin venäläisiin kirjailijoihin heidän romaaninsa 

assosioituvat. Saariahon romaanissa esiintyy kuitenkin kritiikkiä sekä proletäärejä että 

kapitalisteja kohtaan. Vartion romaani Tunteet (1962) yhdistettiin joissakin 

ruotsalaisissa arvosteluissa Tšehoviin. (Herner, 1999: 60, 112–113, 119, 180, 218).  

3.6.7 Tekstienvälisyys muihin teoksiin suomalaisissa arvosteluissa 

Suomalaisen Ny Tidin arvostelija tekee vertauksen David Benioffsin romaaniin 

Tjuvarnas stad (suom. Varkaiden kaupunki) ja löytää yhtymäkohtia teosten 

roadmovie-rakenteesta, yhtäkkisistä väkivaltaisuuskuvauksista ja äärimmäisestä 

tragikoomisuudesta. Myös teosten mieskuvaukset hän tunnisti samankaltaisiksi. 

(Sonck, Fredrik, Ny Tid). Varkaiden kaupungin päähenkilöt ovat kaksi nuorta poikaa, 

seitsemäntoistavuotias Lev ja sotilaskarkuri Kolja. Kertomus on sijoitettu vuoteen 

1942 ja saksalaisten piirittämään Leningradiin, jossa vangitut Lev ja Kolja saavat 

järjettömän tehtävän, hankkia kananmunia. Jos he onnistuvat tehtävässään, he 

pelastuvat teloitukselta. Mahdollinen samankaltaisuus voidaan löytää miesten 
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toimintatavoista vaikeissa olosuhteissa. Kyseessä on siis sama piirre, joka löytyy 

Liksomin miehestä romaanissa Hytti nro 6. Toisaalta romaanin ajoitus ja juoni 

eroavat vahvasti Liksomin romaanista. Luultavasti molemmissa romaaneissa 

ilmenevät raakuudet, ihmiskohtalon epävarmuus ja jatkuva pula ovat herättäneet 

arvostelijassa samankaltaisia tunteita.  

Aikalaisen arvostelija Laurinolli esittää yhteyden Sofi Oksasen tuotantoon 

huomioiden kirjailijoiden hajuaistin: ”hapankaalin, sipulin ja kainalohien 

kolmiyhteyden” (Laurinolli, Heikki, Aikalainen). Liksomin teos nähtiin monissa 

arvosteluissa matkakuvauksena, mikä johti teoksen liittämiseen ”suomalaisten 

novellistien matkakuvausten Juhani Ahosta liikkeelle lähteneeseen ja esimerkiksi 

Veijo Meren ja Marja-Liisa Vartion jatkamaan pitkään perinteeseen” (Kurikka, Kaisa, 

TS). Yhteys nähtiin junan paikkamotiivin lisäksi siinä, että ne ”kuvasivat matkustajan 

tuntemuksia ja ajatuksia” (Kurikka, Kaisa, TS). Tekstienvälisyyttä ilmeni kuitenkin 

joskus odottamattomiinkin kohteisiin kuten Spede Pasaseen.   

 

Kaikki tietävät, millaisessa valheessa elävät, miten kansalaisvapaudet ovat 

vähän miten ovat ja miten byrokraatit voittaisivat jopa Spede Pasasen 

muinaisen rautakaupan myyjä – sketsihahmon niin hitaudessa kuin 

töykeydessä, mutta ovat silti ihmisiä mongolialaisiin verrattuna (Turunen, 

Seppo, Kainuun Sanomat). 

 

Turusen (Kainuun Sanomat) mielestä Liksomin teos voittaa Spede Pasasen muinaisen 

rautakaupan myyjän absurdiudessaan ja aivan ilmeisesti näin hän viittaa 

neuvostosysteemin mielettömään byrokratiaan ja ihmisten töykeyteen. Romaanissa 

nämä piirteet tulevat selvästi esiin miehen ja tytön hankkiessa ruokaa ja juomaa ja 

tytön kirjautuessa hotelleihin matkan varrella junan pysähtyessä. Hyvä palvelu ja 

huolto ovat käsitteitä, joita Neuvostoliitossa ei tunnettu. Palvelua saadakseen ja 

ruokaa ostaakseen pitää pystyä neuvottelemaan ja lahjomaan. Kaikkea pitää odottaa 

kärsivällisesti. Turunen vertaa lisäksi Liksomin teosta vuoden 2003 Tieto-Finlandian 

voittaneeseen Antti Helanterän ja Veli-Pekka Tykkysen kirjaan Maantieteelleen 

Venäjä ei voi mitään, mutta kommentoi, että ”siinä missä tietokirja tukehtui 

tietoihinsa, ja karkotti pois kartattomuudellaan, romaani kertoo vetävästi, miten 

ihmiset elävät” (Turunen, Seppo, Kainuun Sanomat).  
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Liksomin teoksessa esiintyvä Jobin kirjan sitaatti otettiin huomioon neljässä 

suomalaisessa arvostelussa (Wilhelmsson, Putte, AL; Koskela, Lasse, Parnasso; 

Kurikka, Kaisa, TS; Vanhala, Ville, Kymen Sanomat).  

3.6.8 Tekstienvälisyys muihin teoksiin ruotsalaisissa arvosteluissa 

Ruotsalaisissa arvosteluissa Liksomin romaania kontekstualisoidaan muihin kuin 

venäläisiin teoksiin ainoastaan kahdessa arvostelussa. Erona suomalaisiin 

arvosteluihin tytön ainoaa repliikkiä, joka on sitaatti Raamatun Jobin kirjasta, ei 

mainita yhdessäkään ruotsalaisessa kritiikissä.  Sydsvenskanissa Eva Ström vertaa 

Liksomia ruotsalaiseen kirjailijaan Maria Zennerströmiin seuraavasti:  

 

Rosa Liksom har inte den spröda genomskinlighet som utmärkte Maria 

Zennerströms ”Katarinas sovjetiska upplevelser”, utan talar med en kärvare 

ton, men har samma obetvingliga lyskraft (Ström, Eva, Sydsvenskan). 

 

 Ilmeisesti kriitikko on arvostanut mainitsemansa teoksen vienoa läpinäkyväisyyttä, 

jota ei löytänyt Liksomin romaanista. Liksomin romaanin kieli on kirpeämpää, mutta 

romaaneja yhdistää lannistumaton loisto. Kritiikkiin liittyy näin myös arvottaminen.  

Fredrik Sjöbergin (SvD) sitaatti edustaa intermediaalisuutta, viittausta toiseen 

taidelajiin.  

 

Flickan och mannen, detta omaka par, slår följe till slut, över vidderna, som om 

de reste genom en film av Andrej Tarkovskij (Sjöberg, Fredrik, SvD).  

 

Sitaatti havainnollistaa teoksen kuvausten voimaa, niiden aistivoimaisuutta ja avaria 

maisemia, jotka kiitävät ikkunasta ohi. Liksom matkustajansa läpi tuntemattomien 

seutujen tuntemattomaan tulevaisuuteen. Sitaatista ilmenee selvä arvostus Liksomin 

kuvaustyyliä kohtaan. 

4 Päätäntö 

Tutkielmani tavoitteena oli analysoida Rosa Liksomin romaanin Hytti nro 6 (ruots. 

Kupé nr 6) vastaanottoa Suomessa ja Ruotsissa. Pyrin löytämään vastauksia 

kysymyksiin: Kuinka kriitikot kummassakin maassa tulkitsevat teosta? Kuinka he 
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kuvailevat ja arvottavat teosta? Miten he perustelevat mielipiteensä? Lisäksi halusin 

saada selville, minkälaisia variaatioita ilmeni suomalaisten ja ruotsalaisten 

kriitikkojen välillä. Teesini oli se, että koska teoksen tapahtumien kulttuuritaustana 

toimi Neuvostoliitto, eikä Suomi, olisivat kriitikoiden väliset variaatiot enemmän 

henkilö- kuin maakohtaisia. Tarkastelin myös lukijan kompetenssia, johon sisältyi 

aukkokohtien täyttäminen sekä tuntemus Neuvostoliiton ja Venäjän kulttuurista, 

yhteiskunnan muutoksista ja historiasta.  

 Tutkimusmateriaalini koostui mainitusta teoksesta, sen käännöksestä ruotsiksi 

ja molempien maiden lehdissä julkaistuista kritiikeistä. Suomalaisia arvosteluista oli 

kahdeksantoista ja ruotsalaisia yksitoista. Kritiikkien analyysissä hyödynsin eräitä 

Urpo Kovalan kaksitasoanalyysin sovelluksen kategorioita: kuvailua, täydentämistä, 

kehystystä, emotiivisia reaktioita, arvottamista, kontekstualisointia todellisuuteen, 

kirjailijan omaan elämään tai tuotantoon ja Venäjän kulttuuriin. Arvottamista 

analysoitiin R. T. Segersin evaluaatiosysteemin avulla. 

 Kuvailussa kriitikot antoivat tietoa teoksen henkilöistä ja tapahtumista, mutta 

myös Neuvostoliitosta ja junan ikkunasta ohikiitävistä maisemista. Miehen kuvaukset 

olivat hyvin samankaltaisia molempien maiden kriitikoilla, mikä selittyy sillä, että 

miehen kohdalta ei kirjailija niinkään ole jättänyt aukkoja lukijan tulkittavaksi.   

Miestä kuvattiin samankaltaisilla adjektiiveilla. Ero suomalaisten ja ruotsalaisten 

arvostelijoiden välillä ilmeni siinä, että suomalaiset arvostelijat käyttivät ronskimpaa 

kieltä ja kuvasivat miestä suorilla lainoilla kolmessa arvostelussa. Tytön 

anonymiteetti on romaanin ehkä tärkein aukkokohta, minkä johdosta hänen 

kuvauksessaankin esiintyi enemmän variaatiota. Ruotsalaisissa arvosteluissa tyttöä 

kuvattiin niukemmin, mikä johtunee siitä, että kuusi kriitikkoa tulkitsi Liksomin 

romaanin kertomuksena Neuvostoliitosta ja neljä kriitikkoa matkakertomuksena. 

Suomalaisista arvostelijoista yhdeksän tulkitsi teoksen matkakertomukseksi ja kolme 

Neuvostoliiton kuvaukseksi. Kahdessa ruotsalaisessa ja yhdessä suomalaisessa 

arvosteluissa esiintyi tytön kuvailussa väärintulkitsemista, joka koski hänen 

koulutustaan. On siis kyse huolimattomasta lukemisesta tai väärinlukemisesta.  

Tyttö kuvattiin päähenkilönä kahdessa ruotsalaisessa ja yhdessä suomalaisessa 

arvostelussa. Mies kuvattiin päähenkilöksi yhdessä suomalaisessa arvostelussa. 

Tavallisinta oli kuitenkin kuvailla molemmat päähenkilöinä. Näin tehtiinkin 

yhdeksässä ruotsalaisessa ja kuudessatoista suomalaisessa arvostelussa. Tämä 
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selittynee sillä, että kaikissa arvosteluissa kuvattiin vastakohtaparia länsimainen tyttö 

ja venäläinen mies. Muita tavallisia vastakohtapareja olivat hyvä ja paha, ruma ja 

kaunis luonto, kaunis ja kamala Neuvostoliitto. Retorisena keinona toistui molempien 

maiden arvosteluissa kolmiportainen luettelo ja aisteihin vetoaminen, siis sama keino, 

jota Liksom on käyttänyt teoksessaan.  

Täydentämisellä tarkoitetaan ilmiötä, jolloin kriitikko antaa lisätietoa 

henkilöistä tai tapahtumista, joille ei löydy tukea itse tekstistä. Tällaisia ilmiöitä 

esiintyi kahdeksassa (44 %) suomalaisessa arvostelussa. Näistä kuusi voidaan 

ymmärtää aukkokohtien täyttämisenä. Vastaavasti esiintyi täydennyksiä viidessä (45 

%) ruotsalaisissa arvostelussa. On mielenkiintoista, että kahta suomalaista ja kahta 

ruotsalaista kriitikkoa voidaan pitää Markku Ihosen kuvaaman uudenlaisen 

kriitikkotyypin, verbaaliakrobaatin, (Ihonen, 2000: 2) kaltaisina arvostelijoina.    

Kehystäminen on prosessi, jossa arvostelija pyrkii selittämään tekstin tai 

jonkin sen piirteen ympärille tulkintaa auttavan kehyksen (Kovala, 1996: 212). Kaikki 

ruotsalaiset arvostelijat kehystivät teoksen Neuvostoliittoon. Kolmessa ruotsalaisessa 

arvostelussa nostettiin esiin Neuvostoliiton hajoamisprosessi, kolmessa korostui 

matkustaminen ja kahdessa pohdittiin vastakohtaparia itä ja länsi. Suomalaisissa 

arvosteluissa esiintyi enemmän tulkinnan vaihtelua. Yhdessä arvostelussa teoksen 

kehyksenä toimi sukupuolittava ote, yhdessä naistenvälinen rakkaus, yhdessä luonto, 

paljas tundra, joka kuvasi matkustajien yksinäisyyttä metaforisesti ja yhdessä 

arvostelussa nostettiin esiin suljettu tila. Kolmessa suomalaisessa arvostelussa 

painotettiin vastakohtien estetiikkaa. Tavallisin kehys suomalaisissa arvosteluissa oli 

kuitenkin junamatka, joka nostettiin esiin kymmenessä arvostelussa. 

 Emotiivinen reaktio voidaan asettaa tulkinnan vastakohdaksi ja se viittaa itse 

lukukokemukseen (Kovala, 1996: 212). Lukija lähtee liikkeelle tietyin edellytyksin, 

mutta itse lukukokemus on kuitenkin henkilökohtainen. Kaiken kaikkiaan löytyi 

tutkimusmateriaalista 25 emotiivista reaktiota. Ruotsalaiset arvostelijat olivat hieman 

herkempiä käyttämään minä-muotoa, noin 33 % verrattuna suomalaisiin 

arvostelijoihin, joilla minä- tai te-muotoa esiintyi 25 % emotiivisista reaktioista.  

 Kriitikkojen arvottamista tutkin aikaisemmin esitettyjen (ks. 1.2) Segersin 

kriteerien avulla tärkeysjärjestyksessä: uutuus, vaikuttavuus ja muoto (Segers, 1985: 

108). Arvottaminen antaa kriitikon käsityksen teoksen merkityksestä ja tehtävästä 

(Huotari, 1979: 28), ja siihen voidaan liittää myös Jaussin odotushorisontin käsite 
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(Segers, 1985: 15–16). Suomalaiset kriitikot painottivat arvottamisessaan yhtä paljon, 

44 %, teoksen uutuus- ja vaikuttavuusfaktoreita. Muotofaktoreita painotti 12 % 

suomalaisista arvostelijoista. Ruotsalaiset arvostelijat painottivat 

vaikuttavuusfaktoreita seitsemässä arvostelussa (63 %) ja uutuusfaktoreita neljässä 

arvosteluissa (37 %). Teoksen vaikuttavuusfaktorit olivat siis ruotsalaisille 

arvostelijoille selvästi tärkeämpiä kuin uutuusfaktorit ja muodostavat näin suurimman 

variaation tutkimuksessani ruotsalaisten ja suomalaisten kriitikkojen keskuudessa. 

Jaussin odotushorisontin käsite konkretisoitui kolmella arvostelijalla, kahdella 

suomalaisella ja yhdellä ruotsalaisella. Yksinomaan negatiivista arvostelua ei löydy 

suomalaisesta tutkimusmateriaalista, mutta viidessä suomalaisessa arvostelussa 

esiintyi negatiivisia kommentteja. Ne kohdistuivat anonyymin tytön kuvaukseen 

kahdessa arvostelussa, runollisiin luetteloihin kahdessa arvostelussa ja yhdessä 

kritiikissä myös liialliseen adjektiivien käyttöön. Tytön anonymiteetti häiritsi myös 

kahta ruotsalaista arvostelijaa. Ruotsalaisesta tutkimusmateriaalista löytyi yksi 

negatiivinen arvostelu, mutta siinäkin kiitettiin kuvausten voimaa ja metaforista 

kieltä. Negatiivisuus johtui pääasiallisesti runsaista luetteloista ja siitä, ettei romaani 

arvostelijan mielestä täyttänyt epiikan, kertomakirjallisuuden, vaatimuksia. Kolmessa 

ruotsalaisessa arvostelussa nostettiin esiin kääntäjä Janina Orlov, jonka käännöstä 

kiitettiin.  

Tarkastelin kontekstualisoinnin avulla lukijan asiantuntemusta ja kompetenssia. 

Siihen sisältyy tekstinvälisyyden, sitaattien ja alluusioiden tunnistaminen (Makkonen, 

1997: 23). Kontekstualisointi todellisuuteen oli tavallisempaa suomalaisissa kuin 

ruotsalaisissa arvosteluissa. Suomalaisessa tutkimusmateriaalissa sitä esiintyi kuusi 

kertaa, mutta ainoastaan kerran ruotsalaisessa tutkimusmateriaalissa. Suomalaisissa 

arvosteluissa kolme kriitikkoa viittasi omakohtaiseen kokemukseen Siperian radasta 

samoin kuin yhdessä ruotsalaisessa kritiikissä.  

Kontekstualisoinnissa Liksomin omaan elämään tai tuotantoon löytyi kiinnostava 

ero suomalaisten ja ruotsalaisten kriitikkojen välillä. Suomalaisissa kritiikeissä 

viitattiin Liksomin aikaisempaan kaunokirjalliseen tuotantoon yhdeksässä 

arvostelussa ja Liksomin omakohtaisiin kokemuksiin Neuvostoliitossa kolmessa 

arvostelussa. Kolmessa ruotsalaisessa arvostelussa esiintyi vastaavasti viittauksia 

Liksomin omaan elämään, aikaisempaan tuotantoon viitattiin neljässä. Erona 

suomalaisiin arvosteluihin neljä ruotsalaista kriitikkoa perusteli mielipiteensä sillä, 
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että Liksom on myös kuva- ja filmitaiteilija, mitä puolestaan huomioitiin ainoastaan 

yhdessä suomalaisessa arvostelussa. Liksomin tapa kuvata ihmisiä, maisemia ja 

tunnelmia muistutti ruotsalaisia arvostelijoita filmaajasta, joka tarkastelee maailmaa 

linssin takaa.   

  Kaikista arvosteluista löytyi kontekstualisointia Venäjän kulttuuriin ja tapoihin. 

Niissä korostuu aistivoimaisuus, Venäjän hajut ja maut. Yhteys venäläisiin suuriin 

kirjailijoihin mainittiin yleisesti kahdessa suomalaisessa arvostelussa, ja yksi kriitikko 

tulkitsi romaanin satiirina asettamalla sen venäläisen kirjallisuuden traditioon. 

Kahdeksassa suomalaisessa arvostelussa viitattiin Tšehovin tuotantoon ja 

perinteeseen. Tšehovin novelliin Sali n:o 6 viitattiin neljässä arvostelussa ja 

näytelmään Kolme sisarta kahdessa arvostelussa. Ruotsalaiset arvostelijat viittasivat 

venäläiseen kirjallisuuteen neljässä arvostelussa. Niissä venäläiseen kirjallisuuteen 

viitattiin yleisesti kerran, kahdessa mainittiin Tšehov, yhdessä viitattiin Venedikt 

Jerofejevin teokseen Moskva – Petuški sekä yleisesti Lermontoviin ja Tolstoihin. 

Tšehovin novelliin Sali n:o 6 ja näytelmään Kolme sisarta viitattiin ainoastaan 

yhdessä arvostelussa. Tšehovin näytelmän Kolme sisarta ja Liksomin romaanin Hytti 

nro 6 sanoja ”Moskovaan! Moskovaan!” siteerataan kahdessa ruotsalaisessa ja 

yhdessä suomalaisessa arvostelussa. Yhdessä suomalaisessa ja yhdessä ruotsalaisessa 

arvostelussa siteerataan sanoja ”Moskovaan! Moskovaan!”, mutta jätetään kuitenkin 

mainitsematta näytelmä Kolme sisarta tai romaani Hytti nro 6, mikä voidaan tulkita 

huolimattomuutena tai palstatilan vähyytenä. Viittaukset venäläiseen kirjallisuuteen 

olivat siis tavallisempia suomalaisissa kritiikeissä, kaiken kaikkiaan yksitoista 

esiintymää verrattuna neljään ruotsalaiseen esiintymään.  

Huomionarvoista on se, että Liksomin teosta verrattiin yhdessä ruotsalaisessa 

kritiikissä Andrei Tarkovskin filmeihin ja toisessa Andrei Platonoviin. Suomalaisissa 

arvosteluissa poikkeavammat tekstinvälisyydet koskivat vertailua Spede Pasasen 

sketsiin ja Enid Blytoniin, mutta myös David Benioffsin romaaniin Varkaiden 

kaupunki. Vaikka Liksomin kertomus on tyyliltään liioiteltu ja hehkuu huumoria, 

eivät kummankaan maan kriitikot huomanneet Nikolai Gogolia, jonka liioiteltu ja 

satiirinen tyyli tulee esiin esimerkiksi teoksissa Nenä ja Päällysviitta. Lisäksi voidaan 

huomioida, että kaiken kaikkiaan tunnistivat kriitikot tekstienvälisyyttä suuriin 

venäläisiin kirjailijoihin yhdeksässä suomalaisessa (50 %) ja neljässä ruotsalaisessa 

arvostelussa (noin 36 %). Useassa arvostelussa viitataan kuitenkin useampiin 



 
 
 
 

81 

venäläisiin kirjailijoihin, mitä ei ole huomioitu laskelmassa. Kiinnostuksen kohteena 

oli saada selville, kuinka monta kriitikkoa huomioi yhteyden suuriin venäläisiin 

kirjailijoihin. Tulokset hämmästyttävät hieman, koska romaaninsa lopussa Liksom 

esittää pitkän listan pääasiallisesti venäläisiä kirjailijoita, joita hän kiittää. Muutama 

suomalainen kirjailijakin mahtuu mukaan, esimerkiksi Sofi Oksanen. Hänet mainitaan 

ainoastaan yhdessä suomalaisessa ja yhdessä ruotsalaisessa arvostelussa. Raamatun 

Jobin kirjan sitaatti huomioitiin neljässä suomalaisessa arvostelussa, mutta ei 

yhdessäkään ruotsalaisessa arvostelussa.   

Analyysistä selviää, että arvosteluissa hallitsevat kuvailu, kontekstualisointi ja 

arvottaminen. Liksomin asiantuntemusta ei kyseenalaistettu yhdessäkään 

arvostelussa, vaikkakin sitä käsiteltiin useimmissa arvosteluissa. Tulkinnan variaatiot 

voidaan jakaa kahteen suurempaan ryhmään. Ensimmäistä ryhmää edustavat 

arvostelijat, joilla oli omakohtaisia kokemuksia Venäjältä tai Neuvostoliitosta tai 

jotka olivat muuten tietoisia maan kulttuurista ja olosuhteista. Näiden arvostelijoiden 

joukossa esiintyi eniten täydennystä ja kontekstualisointia. He olivat myös herkempiä 

intertekstuaalisille huomioille.  Toinen ryhmä arvosteli kirjaa pääasiallisesti 

kaunokirjallisena teoksena ja kiinnitti siksi enemmän huomiota teoksen henkilöihin, 

sisältöön ja tyyliin.   

Hernerin tutkimuksessa arvostelijoiden yleinen mielipide 1960-luvun 

käännöskirjoista oli aika yksimielinen, ja kriitikkojen ryhmä yhtenäinen samoin kuin 

omassa tutkimuksessani. Tulkinnan variaatiot ilmenivät Hernerin tutkimuksessa 

yksityiskohtaisessa analyysissä samoin kuin omassa tutkimuksessani. Hernerin 

tutkimuksessa variaatioita esiintyi teoksen sisällön, teeman, henkilö- ja 

ympäristökuvauksien, kirjailijan panostuksen ja kyvyn arvioinnissa. Lisäksi hän 

mainitsee teoksen muodollisten ominaisuuksien, kuten kertomatekniikan, rakenteen, 

tyylin ja kielenkäytön variaatiot, tekstienvälisyyden ja tekstin ulkopuoliset huomiot. 

Samankaltaisuutta omiin tutkimustuloksiini löytyy siinä, että Hernerin tutkimuksessa 

intertekstuaaliset huomiot voidaan liittää teoksien sisällön tulkintaan, koska 

assosiaatiot muihin kirjailijoihin vaikuttivat teoksen tulkintaan. (Herner, 1999: 190). 

Omassa tutkimuksessani arvostelijat assosioivat romaanin Hytti nro 6 varsinkin 

Tšehovin novellin Sali n:o 6 suljetun tilan teemaan ja tšehovilaiseen 

kertomaperinteeseen yleisesti. Kuvauksissa korostui näin ihmis- ja maisemakuvaukset 

sekä junamatka suljetussa vaunussa. Samoin löytyy yhtäläisyys Hernerin 
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tutkimukseen siinä, kuinka arvostelijat kontekstualisoivat todellisuuteen omassa 

tutkimuksessani ja kuinka arvostelijat Hernerin tutkimuksessa vertailevat romaanin 

fiktiivisiä tapahtumia todellisuuteen (Herner, 1999: 190). Hernerin tutkimuksessa ei 

variaatioita kuitenkaan määritellä, ja hänen tutkimusaineistonsa on omaani verrattuna 

paljon laajempi. Herner ei myöskään analysoi syvemmin tekstin ulkopuolisia 

aspekteja muuten kuin tarkastelemalla niissä ilmeneviä asenteita suomalaisia ja 

Suomea kohtaan. Omassa tutkimuksessani Venäjän kulttuurin ja yhteiskunnan 

tuntemus oli tärkeä aspekti lukijan kompetenssia analysoidessani. 

Vaittisen tutkimus eroaa omastani siinä mielessä, että Ruotsin 1930-luvun 

kirjallisessa ilmapiirissä suhtauduttiin torjuvasti venäläiseen kulttuuriin (Vaittinen, 

1988: 215) ja suomalaisen käännöskirjan funktio 1930-luvulla oli ensisijaisesti 

informatiivinen, ei esteettinen (Vaittinen, 1988: 91). Omassa tutkimusmateriaalissani 

Liksom esitetään arvosteluissa suomalaisena kirjailijana, mutta häneen ei kohdisteta 

erityisiä suomalaisen realismin odotuksia, jotka olivat tavallisia 1930-luvun Ruotsissa 

Vaittisen tutkimuksen mukaan (Vrt. Vaittinen, 1988: 198). Voidaan todeta, että 

odotushorisontti suomalaisen kirjallisuuden kohdalta on huomattavasti muuttunut. 

Variaatioita suomalaisten ja ruotsalaisten kriitikkojen välillä löytyi 

arvottamisessa ja kontekstualisoinnista todellisuuteen. Yhteenvetona kaikista 

arvosteluista voidaan sanoa, että kriitikot löysivät kertomuksesta kauniita 

luonnonkuvauksia, tarkkoja ihmiskuvauksia ja huumoria. Idän ja lännen kohtaus oli 

hauska vastakohta samoin kuin tytön tausta opiskelijana ja miehen betonityöntekijänä. 

Jännitettä muodosti heidän tapaamiseensa suljettu tila, hytti.  Kirja luettiin 

pääasiallisesti kertomuksena. Ainoastaan yhdessä suomalaisessa ja yhdessä 

ruotsalaisessa arvostelussa luettiin teosta todellisuutta vasten. Varsinkin ruotsalaiset 

arvostelijat tunnistivat yhteyden Liksomin taiteilijan uraan ja löysivät tekstistä 

maalaavia kuvauksia. Arvosteluissa huomioitiin myös Liksomin syvä kiinnostus ja 

tuntemus Venäjää ja Neuvostoliittoa kohtaan. Liksomin kertomatekniikkaa 

kommentoitiin arvosteluissa ainoastaan silloin, kun sitä haluttiin joko ylistää tai 

arvostella negatiivisesti. Kertomatekniikkaan kuuluvat varsinaisesti teoksessa 

esiintyvät runsaat luonnonkuvaukset, luettelot ja tytön anonyymiksi jättäminen. 

Teoksessa esiintyvää miehen raakuutta ja väkivaltaisuutta naisia kohtaan 

kommentoitiin vähän. On huomionarvoista, ettei yhdessäkään suomalaisessa tai 

ruotsalaisessa arvostelussa keskusteltu siitä, oliko Liksomin antama kuva venäläisestä 
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miehestä todenmukainen. Se hyväksyttiin niin ikään totuutena tai fiktiona. 

Väkivaltainen mies tunnistettiin enemmän huvittavana sankarina.   

Yhdessäkään arvostelussa ei huomioitu suomalaisuutta tai Suomea, eikä 

Liksomin korostettu olevan suomalainen kirjailija. Tästä voisi ehkä tehdä varovaisen 

päätelmän, että juuri teoksen sisältö ja tapahtumien sijoittaminen Neuvostoliittoon 

ovat lisänneet ruotsalaistenkin arvostelijoiden kiinnostusta. Monilla arvostelijoilla oli 

omakohtaisia kokemuksia Venäjältä tai Neuvostoliitosta ja joillakin juuri Siperian 

junasta. Voidaan myös lisätä, että Venäjän 1800-luvun kirjallisuus on hyvin tunnettua 

ja arvostettua. Varsinkin Tšehovia lukenut arvostelija löytää helposti 

intertekstuaalisuutta teoksesta. Neuvostoliitossa tai Venäjällä käynyt tunnistaa sen 

hajut ja maut epäilemättä. Suomalaisilta arvostelijoilta olisin odottanut enemmän 

kommentteja Liksomin aikaisemmasta tuotannosta, koska Hytti nro 6 eroaa siitä 

erityisesti siinä, että sen päähenkilöiden elämää ei kuvata toivottamaksi. Kuitenkin, 

kuten monet Liksomin aikaisemmat teokset, se on realistinen, mutta ilman rivoa kieltä 

ja yksityiskohtaisia henkilökuvauksia.   

Nykyajan suomalaisen käännöskirjan positiivinen vastaanotto Ruotsissa 

edellyttää luultavasti toisenlaista aihepiiriä kuin tyypillistä suomalaista, siis sellaista, 

joka kuvaa suomalaisia henkilöitä ja heidän elämäänsä Suomessa. Tällaiseen 

globaaliseen kategoriaan kuuluu Sofi Oksanen, jonka suuren suosion vanavedessä 

Liksomkin ehkä on saanut osakseen huomioita Ruotsissa romaanillaan. Suomessa 

Liksomiin on todennäköisesti yhdistetty enemmän odotuksia kuin Ruotsissa, jossa 

hän on vähemmän tunnettu. Romaanin Hytti nro 6 kieli ja kuvauksellinen kerronta 

tulevat selvästi esiin suomalaisissa arvosteluissa, ja arvostelijat muistivat Liksomin 

1980-luvun hurjat novellit, joita synkän tulevaisuuden kuvauksen lisäksi hallitsi 

slangi.  

Liksomin Hytti nro 6 otettiin vastaan positiivisesti sekä Suomessa että Ruotsissa. 

Arvosteluissa tulevat pääasiallisesti esiin kuvauksen voima ja vahva kieli. Teos 

nähtiin ainutlaatuisena ja nerokkaana. Tekstiä kuvataan poeettisena, arvoituksellisena 

ja hyvänä, jolloin rytmillisyys, tekstin tiheys, värit ja sävyt tulevat esiin. Liksomin 

kuvauksia varsinkin venäläisestä miehestä pidettiin osuvina, samoin kuin hänen 

kuvaamaansa Neuvostoliittoa. Ihmiset ovat ystävällisiä, on ruuanpuutetta, korruptiota, 

kauniita ja rumia maisemia, sipulin-, kaalin- ja hienhajua.  
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Liite 1 
 

  Lehti Lyhennys Arvostelija Teos 

1 Aamulehti AL Putte Wilhelmsson Hytti nro 6 

2 Etelä-Saimaa 

Etelä-

Saimaa Seppo Paajanen Hytti nro 6 

3 Helsingin Sanomat HS Mervi Kantokorpi Hytti nro 6 

4 Hufvudstadsbladet Hbl Marianne Bargum Hytti nro 6 

5 Kainuun Sanomat Kainari Seppo Turunen Hytti nro 6 

6 Kaleva   Olavi Jama Hytti nro 6 

7 KP24.fi KP24 Leena Nygård Hytti nro 6 

8 Kymen Sanomat   Ville Vanhala Hytti nro 6 

9 Lapin Kansa   Seija Lappalainen Hytti nro 6 

10 MTV3.fi MTV3 Hilkka Hyrkkö Hytti nro 6 

11 Ny Tid   Fredrik Sonck Kupé nr 6 

12 Parnasso   Lasse Koskela Hytti nro 6 

13 Satakunnan Kansa SK24 Jussi Aurén Hytti nro 6 

14 

Tampereen yliopiston tiede- ja 

kulttuurilehti Aikalainen Heikki Laurinolli Hytti nro 6 

15 Turun Sanomat TS Kaisa Kurikka Hytti nro 6 

16 Savon Sanomat   Saija Räsänen Hytti nro 6 

17 Verkko-kieleke Kieleke Ilkka Numminen Hytti nro 6 

18 

Ylkkäri - Oulun 

Ylioppilaslehti Ylkkäri Jenni Kinnunen Hytti nro 6 

19 Aftonbladet AB Pia Bergström Kupé nr 6 

20 DAST Magazine DAST Lennart Högman Kupé nr 6 

21 Göteborgs-Posten GP 

Kajsa Öberg 

Lindsten Kupé nr 6 

22 Helsingborgs Dagblad HD Karl Johan Nilsson Kupé nr 6 

23 Länstidningen Östersund LTZ L. O. Rindberg Kupé nr 6 

24 Sydsvenskan   Eva Ström Kupé nr 6 

25 Svenska Dagbladet SvD Fredrik Sjöberg Kupé nr 6 

26 Sveriges Television SVT Johan Knutsson Kupé nr 6 

27 Sveriges Radio SR Isa Andersson Kupé nr 6 

28 Värmlands Folkblad VF Dan Sjögren Kupé nr 6 

29 Östgöta Correspondenten Corren Lisbeth Antonsson Kupé nr 6 
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Liite 2 

Verkkoviitteet arvosteluihin 

Aamulehti   http://www.aamulehti.fi/Kirjat/1194700127961/artikkeli/rosa+liksom+hytti+nro+6.html 

Etelä-Saimaa     http://www.esaimaa.fi/Kulttuuri---

Kirjat/2011/12/02/Kyll%C3%A4+Siperian+rata+opettaa/2011112507169/173 

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/Kyll%C3%A4+Siperian-

juna+opettaa/HS20110826SI1KU02bk9 

Hufvudstadsbladet http://hbl.fi/kultur/recension/2011-12-01/recension-fran-moskva-till-ulan-bator 

Kainuun Sanomat 
http://www.kainuunsanomat.fi/Arvostelut/1194696450478/artikkeli/vihaa+ja+rakkautta+neuvostovaltiossa.html 

Kaleva   http://www.kaleva.fi/uutiset/kulttuuri/hytti-nro-6n-kirja-arvostelu-lenna-juri-gagarin-

lenna/554651/ 

KP24.fi  http://www.kp24.fi/Uutiset//285347/Rosa-Liksom-Hytti-nro-6 

Kymen Sanomat http://www.kymensanomat.fi/Kulttuuri---

Kirjat/2011/11/23/Oi+kaunis+ja+kamala+Neuvostoliitto/2011312428075/55 

Lapin Kansa  http://www.uutisaalto.fi/uutiset/1203094-kohti-ven%C3%A4l%C3%A4ist%C3%A4-sielua 

MTV3.fi  http://www.mtv3.fi/uutiset//arvostelut/index.shtml/2011/09/1397530 

Ny Tid      

http://www.nytid.fi/2012/10/jarnvagen-till-sovjets-hjarta/ 

Parnasso  http://www.parnasso.fi/kritiikit/2011-10/junamatkan-kuvaus/ 

Satakunnan Kansa
 http://www.satakunnankansa.fi/Arvostelut/1194694214512/artikkeli/valon%20ja%20varjon%20vuorovaikutusta.html 

Savon Sanomat http://www.savonsanomat.fi/viihde/kirjat/hytti-nro-6/1006721 

Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti, Aikalainen
 http://aikalainen.uta.fi/2011/11/25/pahan-matkassa-kohti-siperiaa/ 

Turun Sanomat http://www.ts.fi/kulttuuri/kirjat/251575/Junalla+Mongoliaan+ja+mielenmaisemiin 

Verkko Kieleke http://kieleke.fi/2012/02/junalla-lapi-ihmiskohtaloiden/ 

Ylkkäri - Oulun ylioppilaslehti  http://www.ylkkari.fi/content/rosa-liksom-hytti-nro-6 

   

 

Aftonbladet  http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article15510727.ab 

DUST Magazine http://www.dast.nu/recension/kupe-nr-6 

Göteborgs-Posten http://www.gp.se/kulturnoje/litteratur/1.1081317-rosa-liksom-kupe-nr-6 

Helsingborgs Dagblad  http://hd.se/kultur/boken/2012/09/27/sovjetisk-elegi/ 

Länstidningen Östersund http://ltz.se/kulturnoje/recensioner/1.5133951-vodkan-och-galghumorn-flodar-i-ett-

sovjet-pa-vag-mot-kollaps?articleRenderMode=article_full_discussion 

Norrköpings Tidningar http://www.nt.se/noje/artikel.aspx?articleid=7969482 

Sydsvenskan  http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/ett-geni-pa-sparet/ 

Svenska Dagbladet http://www.svd.se/kultur/doften-av-ett-forlorat-land_7540412.svd 

Sveriges Radio http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5313603 

Sveriges Television http://www.svt.se/kultur/bok/man-sugs-in-i-den 

Värmlands Folkblad http://www.vf.se/kultur-noje/bocker/ett-kraftprov-%E2%80%93-ocksa-lasaren 

Östgöta Correspondenten http://www.corren.se/kultur/bocker/rosa-liksom-kup-nr-6-6230626-artikel.aspx 
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Liksomin tuotanto: 

 Suomessa: Yhden yön pysäkki (1985), Unohdettu vartti (1986), Väliasema Gagarin 

(1987), Go Moskova Go (1988), Tyhjän tien paratiisit (1989), Roskaa (1991), 

BamaLama (1993), Kreisland (1996), Perhe (2000), Reitari (2002), Maa (2006), 

Family Affairs & Rikos (2008), Neko, (yhdessä Klaus Haapaniemen kanssa 2009) ja 

Hytti nro 6 (2011).  

 

Ruotsinnokset: Frusna ögonblick (Unohdettu vartti); käännös Sixten Johansson 

(1988), Station Gagarin (Väliasema Gagarin); käännös Tapani Ritamäki (1988, 

1990), Go Moskva Go (Go Moskova Go); käännös Sixten Johansson (1989), Paradis 

ultra light (Tyhjän tien paratiisit), käännös Tapani Ritamäki (1992) ja Kupé nr 6 

(Hytti nro 6); käännös Janina Orlov (2012). (Kungliga Biblioteket,  arkiv Regina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


