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trrlosLc rr nr.rlrd"lllncrr l"r'kr lthtr
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P A A K R T U S

Ajattele itse muiden kanssa

Kultruurivihkot on ollut olcmassa io 30 vrr{)rta Lehden iokainen

vuosikymrnen on ollut onlanlaiscnsa' lehti syntyi työväenaatteell

pulu.ru toZtl hrvulla. sinkosi seuraavalla vrrosikymmencilå sivis

,rt r"n runu,n,u E.troopasta ia heräsi lc)90_luvLrlla kokeclliscen

postmodernistlliin' 
Tärrä n.ut,"ru..u esittelcnlme Kulttuurivihkoien historiaa Us

kon, etta saarnanlme tiedot kLlvaståvat virallista versiota tapahtu

ista L.päviralliscsta versiosta antavat makua lehden entisten teki

1öiden muisteluLset' ioista kovasanaisin on päätoimittaja Anssi

Sinnemäen kirjoittrs Hän kertoo omia nä[emyksiäån "kotiryssis_

ta'. NKlt,n uaik.rnrksesta ja vtelailustaan Ncuvostoliiton suurlähe_

tvstööl1 Tehtaankadulla

KrLlttrrurivihkot per!lstaneen KLIltrllurityöntekijäin l-iiton vli_

nreinen puheenjohtaja Kaj Chydcnius arvelee haastattelussaan

"tta 
I,in.n s,.tkupolvcnsa on vclkaa niillc jotka ottivat Kulttlluri

r 'hlor 
r s .rtrrtak' c" ( hrJ' nrt\* r rolen't' ' n \aJLrrndlon iJ

rclrcllinen. - Jokainen hänen sLrkupolvcltaarl haastecn vastaanot_

ta ut Lrlrsi strkLlpolvi on I'clkaa edeltäJillcen

Vtin," k:.l"..a fie olemmc -vhdessä kaiken velkaa niille jotka

alkoivat vaatia työväenluokallc oikeuksia ia jotka jotrluivat taiste-

lerraan ne saaclakseen lkava kylla taistelu ci o1c loppr'rnut

Työväenliikkcen saavutuksct ovat iat[rrvan Llhan alla

T-vö kansan hyväksi on kaikille vasemrnistolaisilie yhteincn

johtotähti iota seuraarnalla ei voi eksya kovin pitkä1le harhaan

Kuttrrrrr-ivihkot on tänå päivänä puolueisiin sitotl!umaton lehti

n|',,,o ol..nt. lulki larrsucn yhtcrsessä riitamassa koko punavih'

rean poliittisen kcntän kanssa vaatinrassa kansalle silie kuulur'aa

valtaa 1a oikel'ksia KulttrrLrrivihkot on kantahenkilöklrntaa pasifis

n,i', 
"n,,.llorru 

lnku taistelee sanoilla ja älyllä cikä vastaanota käs-

k,vjå -\lcrnpåä saåtl tottcle sokcasti

Nleidårr nrlee uskalraa nousta vastarintaan kuten edcllisct suku

polvct nousivat, raLrharronaiscsti kyceenalarstaen vallitscvat totuu

det ajatellcn omilla aivoillamme

I lskalletaan vhdessäl

JoHAN AråN



2OO SANAA
Työväen historia a ia campia
'lyo'.'ät-n 

rrruriikkitapahruma iar-

Jestctlillr iälleen kcnan 21
l8 7 Valkeakoskclla []estivaali
on prd._ttv vuosrnarn Valkea
koskcllr 1970-luvulra lähricrr
I)apcr itehr;rstaan, nrclcn savLLa,

vrsra pirpLrrsta 1a prkrltt rsta ha

Iui\1å tunnerLln karrprrngin kcs
krrstarn pysty,ren ssä rapalrtu
mateltassa ja hrkLrsissa picncnr.
nrsså tilaisuuksissa vrcrarli viintc
vuoclcn lapaan yli l0 000 kd\'l
iaå l),öväcn nrusrikki of sri\ to
distcttavasti vorrrrrsaan Ior
saaltr käsitc t),öviennrusirkkr {)n
laaienturlut kisitt;r]tään ialo'r
poiklcn laulLrt varemmisrolai
\c\ti sävvtt\'nccr1 rckin tar ntLrLr

ten vaar kanrsri tLrotct(Ln ntusl
krn, iossa iaLrlctaan arkisrsra lsi

Tyi^.,ief Ja poliitlircn ntustr
kin vanhasLa kaanrsta M. A.
Nummincn ja Pedro Hietanen
ctlrrstivat 1960 luvun hcnkcä
Mikko Alatnlo t970 lukua ja

l1)8(l Iuvurr kylmän sotJan vas

taisista IaulLristaan tunncllU Lii
sa Tavi toi Kauppilarfiien mll
seoalLrcella iärjestctVrr Neu\,os
torran nostalgiaa rhkant;rnär't
telr, n tapaan nrrrstola atasta, iol
loin rclnn ja läfnr'r raprisilla po

liirrrsilla käsi.!cillä oli vtelä päi
!år)poliittilta rcrkitystä,\1trir.l
(sii'lr)Jäni riä olivat ntLrI) rnu

assa lcan S. Kari Peitsamo ja

I\rnatähdct laulavrnc I ir-,-eq

nrehineen Pcr hey srär,allrsy'1

dcn lcpporsal tunnclman ia

halvan I lerslrprrn li\äk\r replh.
tunrra onkin kehurrava nrusiik
krtartonnalraa'l nroniprurliseksi
Tänä huiDcrr!Lri \lcrrllrlirton
vir\uki\a\sd, jos\i csrlcttiln cfi
hrsia nrrrrrf mLrassa hrtsaanlsta
ka\rtleleviä kappalcrta lapp ra
hrnkina valssrna jr lrc.,.inä l rkä

halarraincn rrusriklitarlonra har

!afnut arrakadn avollriclistii
rleisöä I)ärnvastorn

\lurden suorrallisten kcsäta.
p.rhttrnricn tapaan Valkeakos
kcrr T-vr)r'äcn nrusiikkrtapnhLu-
r)a jårjestelSärr piiasta\si ra1.

krxlornrin muita \alkc.ik)ske
liisct allsnitscval crlI isk]rl()L
scn y'stär'ällisy,r,clestä LrlrrrLrrrr

vaisrrrrdestatet()Lrstosla tapah-
tunrrn lohtoa nr!iitcn ioka lirk
kui osana vleisöä lcvrlranr;issä
cntr!iirsmlaan tapahtruran on,
nr\turrrr\eksi

Aidon t)'tlvnenritpahrunta'r
tapaan Vrlkeakoskclla pidcriin
nrv()s pLrherta Tv.lIninisteri Tar

ia Filatov kerror nijkcmvksis
t;än nrusrikrs(a aianvicrrccnä ta
yhtcisdn -vhteenhirsaatana frla
tor. nrLrsrclr hisrorialliscstl valar
!(\'a!!r ontin nrrorurrclcnmLristo

laar-r sanrarrcssa tapahttrnrasra
Velkcakoskca parr-rrpaa karr

punk d ei voi\i kLrvrrclla Tyi;va-
err mLtsiikkirapahlunlan järjcstä
jaksl Tchtaan pril)pLlen varjos
sa. loyhkirssä ta kaupLrngrn hal
kaiscrrran I anrorltaan rpämää
räi\cn alncksc't,,,altaantan ioen
hcrrastellessa \uonralarsen \uvr
saan lrsäkri \rtä harnrlata \å\1ta,
iota prper rtchraat tVijr ä\,:it il
nroille, voi ir\c kLtkrn ar,,aa jota.
kLrr olennaista t).i)vienntu\iikin
historiallistsra iLrLrr ista

l-l it\'iscnn ctunn 'or pit:ä
srtä etti kaikki Valkcakoskcn
y llättävin edrrsravar nrr\cot tal,
L:rpallonrLrrcosra l()tiscuLutar
jont.rrrr ovat arrki koko tapahru
nrar alan 1a niihin pää\(]e \,lcisli
pLrlla Nihrävilla on Hakan pai-
toten lisaksr nruLrn nruarsa Vc
nt'tsrasra tLurtLr gondoli lossa on
kuljctcttu parrrrun.r Jrruso Val-
deDin (rrmesla mulln muasse
Kckkosta 1a tamän !,\taviä 'll-
toa ja Hrushtshevia pitkrn Va1

keakoskcn rchclasta krcrtär'ra

kanavia luonta- ja nrokatar ton
ta on monipuolinen 1a hLrokea.

Tipahrrrna ei rnvijsk:iäf ora
itscäån llian vakavarf, vaikka
våkivilla aarreillaktn on siiansa
t!öväcnirrLrsrikissa ta n)ofet
trrrbadrrLrnt. krrten Kati Pellincn
kuuiLri'" at siihen vakavahclki
seen arjcn ongclnria kalLravaan
t'adrtioon. Joka of täntan tvyp
Pr\tcn rapahtumic siclLt

Tapahnrnran avorrrurrclcsra
klelii sc cftä krrkossa järjcsteryr
samanrikarret klassiscn ntLrsiikrn
konscrtir olr liircttv o\rk\r rir

pahtunran ohlelnraa \lrtä
canrp hcnkrsvvrccn nrlee scllai
rten voiri kuntnrasti pirlstaä
klalsiseen nrLrslikkirn ja rokkitn
kcskrtt)vin kcsärapahtLrmra,

t()rssa musiikkiin suhtarLclLr!aan

uscrn hämmii!!vttävallä vaka-
vLrudclla Vastaavasti Valkcakos
ken tapahtunra tä_vclellistr isr

krrr vielä pLrhersra saarrisrin
cr)rmmln campra irtr T1,omi-
nisto-in ohclla tapahtLrnran kan
nattarsi k()nsulrorda esrntcrkrksi
nvtliin muun ntuassa ktrntipal,
loista ja Hclka nerdisra hula
nuta,\1 r\. Nummrsta

MAX RYYNÄNEN

Room is... on rajatonta taidetta
Taiteililat Tomi Paasoncn ja

TLrLrli Helkky Hclle halusi,.,ar

rrå) ttil:i vanrnier\cf Ji rkäänrv
oeen kch()n vastapainok:i rrLro

di[kaan kaLrneusihanLecrr lcrncr
tckoi\cstr n]ltotoil[tillc varta-
loille hrlokscrra ()n svntvn\'1
kc,skcttava ja pLrhutLclc'. a val<r

kuvanä\'tLclv RoLrnt is

l)aasoscn la Hcltcc n Ihreis
t-va) alkoi Raiat ()n ranssrryhntän
kritel),sti. ilntuksra la lLrntcita
herältäncc\ti L)lorrla rans!l
teokscsta. ;oka sai vuonna l0{)0
Vuoden reattcr-ircko palkin
non Tcoksen tanssija Hclle ker

too Kysernef tanssit(()\ 0lt ml
nrrllc merkirravå Kotr-ograiL
laasonen rirrLri mrnulra p\1rii
tuolrn ra riattoi ntinur siren hre

nran oLli()on nrrrtta haastrvean
olotilaan iost;r s) nrvi at()ittiif

rrrrkkaakin ', uoropuhelua ntLc.

len 1r kchon välrllä Tarr.r pro
se\sr alrotli oivallrrksre, iolta
hl irdr nslrrnte vrLrkLrvasarhn
nr()lirvcina

Fntincn huippUtallssiia l)ea

sonen käsittelee tirlccssaan nrr
miilllsuutta herkasti 1a rnhlnrlli
scsLi lvvsinen OlcrrLrkscnrntc
on häncllc luonnollincn os.r

idcntircclriirrrrmc I)aasosra krrn
nostra kiisirclla rrtunriilli\Ltrrati

llcenrå scn raioia ra mahdollj.
rLrLrksia l:yvsiscsrr Lrsravat ruo
ritrrksct a esteettrrcstr vrrheer
rö rät kehot idd\'är s_vrjd;n Han
p),rkir tolllään rrkkomaan perrn
tcrsri tartcen raloja ii itvartJ
meån ihntisten näkenrvksia
Vanrntarstaitelilar kuLrlLrvar rai-

tcellrsrsti hedclnriillisecn naa
perain He ovat yhrcrskLrnnan
laidalla jr onraa."at srksi valtar'arr
ilmarsutat peen", Paasone n sa

orr osa TARU krrltnrLrlrpr-oick-
tiil j()nka ti kor(rksena ()n \'ä
hcnrmisrötailcilijoidcn r\'öllis
tvnri5en tLrlicmincI tiedotLrksen

ia koulutulsen avLrlla Kolmi
vLrotisen TARLI froickrin r{)-
reutravar Lisipalat\in Nkdiakes
kLrs, Ylcrsr-arllo T.atten'r ticclo
tuskcrkus ja Forrti lrlnri Flanke
kLrulLrLr ELrr-oopan Sosiaalirahas
ton iESRr F(ILIAL toinrcnpi-
clekokonaisuutccn

TARLI projckrln arkana to
telrleraan useitr hankkcira iol
hin kuuluLr galler iiltorIrrrnta La
sipalrtsrr Nä_r,tcly trlassa,
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Oikaisu
T(JrsrI kLrir rr.tikkelissa,\la(Lr-
se nreidän aikanarrnrc Klrlt
!uLLrivihkol l,'2(l{)li \'ärttttrirl
lilololi Herbert Marcuse er

vietii:invI e1ärränsit \irrreisiii
vuosra Salran dcmokr'aattisessa

tasavallassa vaan Yhcll,svallois

sa jonka krnsalarnen hån olr ol

lut !uodr\ra l !)-+0

\larcLrse kuoli vuonna l1)7(l

ollcssran r.rcrailLrlla Stalnber gis'

sa Saksan Ll'ttotasavallasra

-l;rr 
rcle\,isi()srria 

_lar-Lr 
krrtallisLrLrs ta inlcrnetsivLril_

1c avattava Nettigallcr'ia
Vrrkorttaincn TARU llaratonra tarcictta televr

slo ohrelrra nähdaan TV I n AauLr 'l-\' ssä keskivirk

krrl\in Ohlelrrrit kä!jtrcle\'ät \';hcnrnri\arar(cililo!
ta. heidan laiclenrota tolaan tai krinn()stavln ilrriöitä
eritcllen sLrrxlalarserr kultnrLrrirl rrkkarLtta limi
Pira\osc!ra ii Room rs valokLLvanir'ltelystä kcrtovn

Ali I achcbin toinrttanra tv ohtelrra lähetttäan

16.10
T.\RLI-pr-olektl rLLlkalsee ) htcrstva)\\ä Kirja k(r

rallaan kirlakLrstantanron karrssa Maritza Ndiezin
rrrnokok,relman Är"or \'r,rr. seka KrrlttLrtrrillrdistys

Suomcrr EUCRIIAn toirlillamlrl rrrnoantolrrgran

Krlton,rJorr ,rrr',r Kiflat o\at csilli Hclsingrn kirja

m.isrLrlla Kiria kerrallaan osastolla 21 l/.1o. Lo-

kakuLrn lopLrsta kir toia on saatavrlla Lasipalatsirr Kir'

ra kcrr-allaan n\yvnrälasti Hclsrrrgi\\ä '

Room is... -valokuvanäyttely on avoinna Lasipalatsin

Näytielyiilassa 10.10_3.11. ti-pe klo 12-20 ia la su klo 12-

18. Lisåtieloå Taru.ptojeklista saa osoitleesta:

http://www.taru.info

Täsmennyksiä
Liken cntinen nralkkinornli
päällikkir Jyrki Nieminen ci ol€

o!lrrt maaroulkLretason talkapal'
loiIia KLrstantanrokriisissi', 3'

l00l l

L.LrLrltavastr l.ikcllä tai rcn

onistarrlla on pankkilarnaa, tor_

sin kLrrn klrioitcttrin Kcrrclläpa
ci oli\i'

20 sanaa
Sergei Bodrov kadon n ut

\'!.sr venålalserr clokrrvan vrinre vuosrcn slrunntmisla tåhdi\tå Ser-

gei Bodrov nuorenrpr, orr kadonnut KaukasLrkrclla I)ohlois C)sset

issa snttllrrccssa mtl!il\l'iirlr\\a lJodrov olr krrvaamasra Lrutta clolu
vaansa 1!) hcnkiscn ryhmän kanssa ionka täsenistä -vhdcksan o:
lily,r1trrv hcngrssä Loput oval yhä kadoksissa. l]odorov tunnetri:'
mrr pääosa\raan elokLrrass._, Brrt Veli

Enestam: Suomi menossa kohti Natoa

l\rolustLrsminrsteri Jan-Erik Encstanr totesi s-vvskuun lopussa rtttt.
toimisto I{cLrtersllle art.rra\\iirr lrttsunnossa cttä Suonri on rrrt

rrrxsa kohti \a(o iäscn)'!'rrä Valn aktlivirrcrr polirttinen paatos oll..

liit0måtti puolustu\liittoon vol l-ncstanrrn mukaan e\lää Suo.rr:
\cLlreamJsta ]tii FLlr(x)pan tlctä.

SYL: Sivareiden asuminen valtion budiettiin

SLronren rlloppilaskLrr)(ien lirtto SYl. \'aatri cttä srvrilipalvetr\tlir-
!u()riLta\,lef asrrnrlrkrrstrrrrruksct.)n silrrettävå valtiort nra[settrrrl
si l amd li\lisi SYL,n rrukaan yhclenvertarsLrLltta vnrLrsrrric!palvclrL'

raan \Lrorirtivicn ia rirarcrclcn valillä. Asumr!en kLrstarttanrrncn,,_

Lätä ny,ky a paIclLrsprikkojcn tehtala, nrLttta nronet prlveltrsparltrr'
ri kLLitenkin lvii!it lainri tar kiertävit \'r'l\,orttcitaan

Pablo Nerudan julkaisiia oikeudessa Turkissa

Pablo Neruclan rrLnoa Lau!Lr aideille ioidcn Potat ovat kLrollcet k:
srtellaan parhail!aan l'urkln valtiorr tur.rallrsuusoikeLLclcssa Ncrudi_
a)6 \.Lr(rrta srtten iulkrircnra r-Lrno kä!it!clee F!0rnian sisällrssorar ,:
sc tulkaistiin tLrrkkrlaircssr kulttuurilchdcssä. Nyt lehden koLo pa

nos on takavalikoitLr ia srti lvvtetä5n tcrroristiorgani!aatiordcn :,

nrdcn jäsenr(n propagandan lev!!tami\tsli" Tirrkkr hakcc IrLrrtn

pnrl unronrn J;sen)'\tta

Pasko yhä va n kilassa

Vrnäläinen toirriftåla Crikori Pasko on y,lrä vankrlassa kårsinr;iss;

vakorlrrsta saanraansr t,.romiota Iblritrkkojen ia kan!alarslär je\li)ter

vetrxrmLrksista htrolinratra salaiscssa sotrlasiuorliorstllrmessa ttlolrril
Lu pasko pyrvv rangittuna F1;n vapaLrttrncc (t()mi()n pååtlvcssä ke

viillä 200+

Kommunistit ja oikeisto yhteistyössä

KonrfirLUristr\c\ta tlor';ienpLrolLrecrta crotcttlt Jäs(nc! a)vat peftLst.l

neet Konrnrllnrstir [:n Scrl taloilleena on "!oinlie koko Oijvaen'
luoLkaa -r hdistavan laa1an kansantrntanran aikaansramrseksi n,vky rs

t;l l.Ll-pollrilkkaa vastaan Tahan tavoittecseen rc pyrkii nrkerralla

\lLruto!\()imat Srromi rp n kehiltåmistä ,\ltrLtlorvornrat SLronli on

picni mutti aktiivirrcn ;oukkio, ioka trrrtrctarn ellrPån\\:r !or.raL
kaan orktrstolarsista karrn()istaan.



ELOKU\ANURKKA
Yrittäjien unelmia

Carrreron Crowen 'Sr14lr.. r\l
n0\t F,nror!l ohjaama l',rrri/l,r 511,

on yksi virrrrc ark()jcf omapcrål
sinrrrristå Holl-r'rr'oocl cloku',,is.
ta Nåin \ritäkin hu()limit!i crri
se on uusLntavcrsro cspanlalar
sen Alctancfio Anten.rbarin io
vuonna l!)97 ohjaanrasti fllmis
l5 [rr ()lc alklrperärstä paa!!\'I
nirkemään n)u!!a Vanilla Skvn
helppoja ratkaisLria kelhravr, eu

rooppalai\cf tdide eloku!an pc
r-]l)tcc\ti tlctoinen ilnraLsrr van-

Nluutenkin rrrallaan hänrnäs
ty1lävåf monin rohkcita ruoli
valintota tclrnvt Tom Cruise orl
tä\'dellinef valrnta lyhjån nrut
ta ylelllsen clärlän\ä l1alllnIan
menetrirväksr rrlilion;iärikustin
taiaksi I:lln in o!trrarr rL()rranLLt
( rrrlrc orr rodella laitrånur råhti-
inragonsr lrkoor Vanilla Sky,n

kc\kci\lir tem.rtiikkai ovar ka\
vot 1a nridcrr konkreettrncn ntc
rrclläminen. Tradcnrark-kasvoi
rc nrclJatåhtl raahustaå sllLt

rcn osan elokLrr'ar raamio kas

voillaan taL pahorn ruhjoutunee
ni.

Nlanhatt;nin vlilrrokrn m::
ilnrassa kohercnttia pcrsoonaa

er ilman kaLurira kasvoia \,oi
olla Crursen esiltäfrärr I)avid
Aanresin todellisuus hajoaakrn
Llnicn, paifalaistcn ia rcaalrmaa
ilnran srrpalciscksi kollaasiksi
r\1yös karr0jan on !aikca ticriå
nr illå tasolla liikutaan IllokLrvarr
vrljclcnrär populaari iklrlrruun.
set vrirrcet tLrlcvat hienosti pe

rus!cltui \en kicr't1,csså kohti
nronihaar arsta loppuaan

Superlahlakkaan Darren
Aronofskyn toinen ohlaus LLrl
nrlr vrlrlrrrrrs,rr rarjoaa vrcla loh,
duttonrampaa ja määrärrcror
serrpaa kuvaa kaprtalismin n1

kltilasra Toisln kurn Src',cn Scr

dcrberghin vlianosrcrru Lrllri
ei Llnclnricrr \ielunntcsslr vieritil
va\tL(rta tcrnicn !rrrntelentrscs!a
r\lckrlkon rai nrink;ian ntrrun
kaa n "kchitvsrraan" nrrkotllc

Llntlnren srelunntcssu ei kä
srttcle huunrcrripprn,uulta in-al-
lrrena ongr-lnrana, vaan kaprta
lrrnrrn loogisena rrutteenr. Ka-
pililisnri or yhrä kuLn riippu
vuus Nlarkkrnataloutecn kasva

necr kansalarscn tLrlec haluta
aini vaan lr\Ji ji parempiil
mrtä tahan\a Kaikrllå me illä
piLku ienkelllä on oma riipplr,
vLlllleDme olimnlc slttcn kou
ku\sa hrrotiniin. tclcvisroon tar

laihclLrnrskuLrlcihin Hucrmeet
ovat varn yksi osa tavaran ka-
nrnn. l()putonta krilttyvaä vir
taa l-lokuva on Iohduron. mu!ta
kokonarncn 1a viisas. Scn nirhty
ään .)aarlmaa kars(xr rcisin

Kovin toisenlaista itrruntekrr
vaLrsta taloilcc britrrkonedi;r
Slrlrr4 (irrrcc \'aaIr toiser o\,at
aineel ja JnilJöökrn Niln varn
on cnglantrhisen ja csimerkiksi
rLrorrahiscn vlrtersktrnnarr srr

Vartscvaisuu\liisityksissä olravr
jokin pcrustavaa laatua olcva
erc On äiirctamr't vaiken kLt

vrtclla kotrmaista koko per'hccn

konrcdraa lossa kaikrnikärscr
ihrriset ilnran sLrtrrcntpra nroralr
sointcta kas\,attrlva1 ja polnelc
va! rrrohoa nrinkå chrvär. Huu-
nrcr ikollisuus toki vrlahtaa mlrt
ta vain Lrhkana auvoiscn höp
sähränccrr k),1ä),htci\örr korikrs
vatctLrlle h1r'rnvoinnll)e.

Nigel Colen ohiaama rarina
rahapularsa mar rluanalar-rrariksi
rvhtvva\tå Cracc.rrLrrlrlosta
on rilkkaa höpsi.,rriä, ja lrvva
nirn VapautLrtccsta vrihdc-clo-
ruvJqrJ låa rr\ yt ot, ,

Rajatonta pa hu utta

Vrcraillcssaan pari vu.rt!a srttc'r
Rakkautta ;a Anarkiaa fcstrvaa-
leilla Nrrrrrllörrr,irr ohjaaja Jaurne
Balaguero korosti cIrkuvansa
kcskeisenä topa ain()ana tavoit
teefa olcvan pclorrelun Kauhrr
elokrrvaa pitaakin pelärä ja hcr-
mojareestavar nrnnelrran Ni
.rcton sila hyvin aikaan Eloku
van vahvrrLrs tosraankin on vä-
keviissä tunnclmapuolessa Täri
na ärdista, ionka murhartrrna pi.
clctty tyrär alkaakin vriden vuo
den jälkeen soitclla kotrin stalt
taa lupaavasri. murta cloklrvan
loppupuolr on hiukan arvattava
cikä Ärltiklilmaksll tunrcclta vor
tåy\in väll!) å Loppu|atkarsu on
tokr toisaalta clokuvan teemaan
soprva 1a Ioogincn. i* 111

Viclå i:iIesr.lnlallisempåå
l)ahoLrtta ku r Nimcttömässä
totrdrrttirn kohtaantaan cnslnt
tuai\e\sa maailnransoc]assa

nrLrun ruassa Callipolin taistc-
lLrissa Peter Veirin rasokkaa
rccn var harstrrotartoon luettava
dustfalialaislrlnri (i,rl/4roli on jul
kaistLr dvd nå l)aramounrllt $i-
dcscrcen kokoelnrassa

l)iiäosissa lorstavat nuorr Mel
Cibson ja enncn kaiLkca vlarro
rruutta hohtacn juoksitalupaus

!a csrttävä Mark Lee. Elokuvan
trrnnclrra on pitkään pcrollisen
atrnnkornen I)oikien himoitse
man sodan tullessa lähentltäksr
trrnnclrra tihenec cnsin hitaas-
1i sirten eksp()nentiralisestr
krihtl,en Kr1st,, väksi silrrukak
si rakcnncttu olnaperiiincn \ota
elokuva onnrstrrrr vangiisenrlan
pal jon olennarsta järjcstclmalli

\cn tappamiscn !umlnittaisesta
luontccsta

Elokuvan virmeiset hetkct
kuLrluvat elokuvahistorian nric
leerjäaviInplin i+' +' tl

MaHu HupaLlnter

KIJ LTTTJ tJ RIVIH KOT 30 VUOTTA



JOKISALO
\'Lsr la rsrusai:rttcIrr pclLrsolcrLrrrurlsrsrr olr l;r
srLvs rrrurrcrslvdcsrrl inhLnrllscn rLctorrLrLrclcn

kcskcrscni cknrcnLLirr \1r c!rlrlrrr)r nrcnnrr

svyLltllc lrrv lvksii lrrra sc sclrrriisr n1'k-r'rsr v

rlcr) ri.rrtir\r vritlcrt:i tulcvrr\LrLrclc\ti rLrvr\lL \c
n.rliincn vrlrsnsi,Lxotr Vssarion flelnrski

l8 I L IS hi\toriin rrrc* Ly ksen Lntrpa LrLrsl ul

as gLrb.ral ri:tovhtcrskunlirnuncl hvirirnnlo
\rrrir hlsl()r irtrc()rslrulln'

\r l'y lchrLr k'cr rliLr\\. rlrLrLt(xv.ruhdr\\l

ros\i yri\'\ v(n \rtr)rLtir li n]rlt,rrrra dOLl;ln *L
prrric(ok,)f (\ccn rardrksccn k:rlrdcn sclLLnnLn

LdLLn pir*nullik rroilh ci nrcrrrrcnrvdclla
rtdLLrs olc!rn cn:i mrtäin rruht\\ii fvkvr
srvclcn tar nLlerrrsLrLrclerr lir)nilri KilrlorJ)rirr
I',rla:rlv,n rl<,r Jnn Clark rrcrokontlch,Lvlstn
rnlrnrLIlJii (rn rrrcs rollc mcnncisv\1ril cL olc
r)lcnris\lklln rrr iarrr LLrlo,;rrrLrLrs ,\lrrrcrr LLt

toy lrtcrrkuntarLrnnr hhti;liohi:rnn (ln ctii nr)r)cd

trIll()]oirr)rrr lclrit-r s ruo r:rrkaisLrn karliklrn vh
tlisLLLrnrllrsirr ongchr l \ hLcrrkLrrrrroJlrstl Le

hiLr.lror hallirscm rch'r ci rrrvrta hrsrorannrntc
nrustn cr :rtrn ta parhn krrdinaatrcra ,\ntrrk
Lrl:rincn r,rrokrne ckspcrrtr I C. Cootllrtl,lL L

1i r,) l');() luvLrlln LIltr:r:rllkar konc rtlcc
mrhdollrsckr rltlars!r la\,ranrro\sa karllr rl!
krrrrlissa olciat ongclrrli ir \a:r\rLtimnrc chkii
nraarlnrmnLrlnr chnranc|Lsirir scr ctti rlr

nrrscsti rLrl(( \'lhr!rllcn Lrloeilvla\
l()1ll) [r\rLr] s()d.t (xo trvnl \cl!istr cttti (rk

nokrgincn hchrnr riihr\c vhlcr\lunnlr krhr
.1. 

' r'r, .: ll .I (' r.r I ',
vrsLorn Ylrc]r.svrlLalaincn trcrcLskirr;riIia Arthrrr
(1. (llarke orkrn rrrorrnnrLr FnLrslo ctnsrrrlr
s:ratro ror kchiny ä tclnoLogrscst r nran s:rrrana

liarsta nror'arlrsra kchrtsta. trx rc crr.iL kLrlrc ta

sar:rhtra srvrlr!ai.r) ruhoLrLLLrL rrirr ILL r nrc llc,,,
!oin\so layda

I IistrrraLlrscn rrcdon vhtcrskrLnnaLhscn nrcrki

Ly lscn rapaLrtLurrntr lrrtty.v glob.r.rlrrr rrrarllrna

r.rlrLrdcr riLrlaLrdcn pcmstcndcnssrn rrr4ltaan

nnrut()lis((n ro cpa!irrruurtrrr Sc I rhd\.rläi v)
\jrnh\tcr vhirr!ijicn hatourrrta ir rrliilrstmnrcn
sLrkusrlricn hstorlalIscn kokrnruk\cn mrtir{)r

!\rrlr\Lii I rrglar(il. rrcrr h s(orio (\ij. Ilrich
llobsbarvn kLrva:r nvkykchrqkscn vaikutLrsta

hlstorrallrttn lnrnralrlkscerr YLsr l9({) l!L!un

lc4lrqrLLolcr luureerronrarsirtrpia tr ja{) ttav n

1'.. Ir',.-, r"- .r,,h hr rrr"r'.
lcaqmr nrdcr sosioalr!(cr n)clirnirrr)rcn (Lho

]mrnrn totka lrrnäv; n\kvatrn rhnrlltcn kokc

'..(..r r.-sr'1,r' 'rl 1 r,nl l,- L.r

IUHLANUI\,IERO 4-5l2002

Llscanrnrl rLrrsrsrLhn |,1lLrt rrLrrct nrrr:hcr ra

rLr\c( kn\lir\l]t rr i;nLnrsc(\. ti kuva\\i f \'L\.ti\
sl 1)\rl p(trrLLLL(L clrlrcllirer vlrrtvs srr:r crlcltä

!iriln vhtrr\rcf nrrnnri\v\ lec|
LlscLrr rLctokoncvcrkkolcn :r rrklr&,r pelr

sä:lntoiln hrllrrLar p clrrerr gIrh.nl n muurol
\cn iir !.lorLrlcn rr.r thlrti\\r nriiLlnrrsra nrrl

.*.t .,, ,.rr .

kcrnrpäni I lLsLorrllrscrr ricclon lnp,ruLLrnrrspro

l;rrhsta Tirn hprllrrirr roLrsL.rrrLrdcn i'aal
nrLrksrtn srrahvv e.lcllyt* rttä vLsrlirr rLrlce

h(rllal \l m.iir.rrrcrr rrrrr.r.lIrcr 1a psrvklrrel
parnon\lr hlrtcrltl:ln ra nrLLrLntaLrtLLa nrr(L(osLv

klr<Ls l,rllL,ral'i lrla l,,kerrrt lLrrpumran kar

Irhissta Ihrok'rsrarn parll:ran ]hnrlsrr ra

orraan lrcnhIilrrhtarsecr nrcrrc,sv\ L(r)\ii
\1LrLrtol,stn r cpiivrlrrLrLrclcrr ril.r krrosra:r pa

radols:ralrsclh rny(rn hist)rrnr nrerkLvsLi rl,r,rr
q llt lrttovhtcrskun rarr rrrLrnra nonradrLrs r lr
\11\ii (nrrff ILrLfcr] e lrraI lrrsLor .rlliscn rdcn

Litcctrn tiirkcvtii Sc lmcncc murrcrdcn rtrcs
sanssin:r prlLLrLna orrrllc rLrLrlllk ra p,rrlalIsuu

Lit'r glrh.rlrsoiLLn.rss.r rrr.r,rlrrr,r.ir Vaarana on

'1r 'i r\ . r' I r''.'Ll l. ' . 
'

rrvrtr\trn kuviir mrin orraa Ldcnrtcctrri:rn r'a

Kr'1nnn srxirn prrttvrrincn rrr lsirrrrrL rx:rl

, t...r,t . r., 1.,,r, \rt .r.r.

nvautumrncn vanhorcn p,rlrrnistcn lrrrdrnr,rL
irrn knt()Jlrrncn i:r uuli nr:rnrlnlnnpoli Ltrfcf !r

lrrrrrt orrt llsrrrrrccL lr'ur allrst.r Lrctoa Sc orr

n(xtin(Lt nrvi;\ tsrllc klsrrlvkscrr 
'L 

hrccsL.r

nrrIfcisv\lccr h\:skvlif \ I r)pr\ron hrst(nrin
pri)lc\sr nr Toivo Nvgard ,,n huortr.tLLLanut

I lobsba\,nrn \inr)rrl rtlä n\1 on \nrrl (rr. n\
iclcr)logi\!cn lraro iel nrcrrrrcrsvs cp:rhrsrori:rl

l'rlIt,.,.i.,'
LrLlsc*:r rr kokr rua,lnr:rnIu :rsrarrnrc S.rls,rl.r

\rrr lrr\()ro Lsrt.r lierrlrardt Kosellcckin nru

k;ran lo,ttalrn pLrolclh olclLlLr h srorrorLsiroilh

on lyti rnikorncn rr punlLr cslLr:ra olcm:rssa o[
lat sravLrtLrlsct Ltlco[rgrst*i pysLvrksr Asr:r on

roisn hilrii,cn kohd:rllr Flerrlin pnnräärr Irlc
rl,r ,. ' r' LLL .. l l ( ( (..r,r t r. r\ r

kuin oli *rLrnnitcltLr ili ()i\oitu Sc pll(nlia
'' Ijr.r.r'r

!d

llrr.'.1.r
L()(r\i Hcrbcrt Ilutterficld loi\cr1 nliirrlmnrtrr)

drr hrastrolrn iällcen llrsturi;r or kaLrrtr arLo

lcn r)llLrL rrr\'(x !inrrnk:1\rirlsen irlrrc HrsrorLas

Lr tul rkatccnrrrrr:rr o1Dr.r llc l;0(). tn 180{r lukl

It n LartLccss.r rr scn kirlirni ol ailors.r I Lrrorlrrrr

olrtar':r aart natrrrtlrsr Lrrn.rscsrr karsrllLscsrL

t,.,
olla rrr lLrotLr \':iiiril: nnri\irl nrvr'lvLcrrv rhml.t.,.
rrc kärlcssi sorr r:r hnsifnrurha lll(){l INUjr ra

p:rhrLrnrar rrlr <xo tranccl ranrin r()\rlsrirr un()h

rrrrrscn', r:rr :rllisLLLL<[l

l lrsLorLa on krLntr rrkolr'n ollLrlaakr arncrr:r

rutrona isrrsrllt rl\\t \illc . lrLnLlnnrcn!alr.'lr\rllc

l:l^ t, ,,.r
nrenncLsvrs on olcrrrrircn cLlcr olcnn:rlsi,, clr
nr('rllr rrl \\.r Lrlcolrrgror*:r Osanra bin Lrden
r. l)it\L(lcnttr Bush orrL p',rkrnccr kunrprlr.
orralh t:l.a hrr rrLrLLntrnrrnn rr\{rrcrkr(r hr\Lorl

;rllrser r nckscn rij;rhclvsaincclsr jr rlco]rru,"L"
anrnruksrks renor llc ra srxl:rllc Ti,.sa prrrcss s'r
lr sLor'Larta ta sfhcn ( l(rLttN \(a nt_vvlcr\rit r rL(l

.lo\rrrr \'.ikivnhakrrr(1rl orktLLrLoia i.r krlhcl,,rrr

otctt:rra ',rlorrstr st rrrri l)aul Valery rotcsr cn

!rnnnr\cr rr).rnilnranso.hn r:rlleer Hr*orrr rr
Llrnr {1lvI r',,rrrl ls n rr.rt

I lrstrrrallrsellir (icdolln \i:rttnr olla !irl nl:r\
Lt!!!rii fr\{i\ liuIiL(li\i !orkrtU\ I lrsti)rrr \r
kLLttlrll rlrnt sLcn tormrntaan atatrclLrLrn anor\r-
lr nornrt.rlrrf Ledrxr:Nar hc siri riri c^et Karl
Man <rr LrxlcnnLu crtii nrcnncr(lcrr slrkLrpr)l\ L

pcr nLo parn:ra nr,k', polr'cr lr clLi kurn parrrir.
Lrnr Nierzsche pLrrlc.L.rr l()r(^rL cltil lriii. t..
torr hrrt<rfia linriurtn. rlinr:1ä liht()i r. h[.:
rrrLrokata n,, L,, ril,ra L,urrokkarstr

'1,r',".1.1.r.r1,.
' \,.. L \. t,',- r'', qrclirr) . .

Iorcrlh rrnLncrL RLL.rrrrlar kanr:rnnrLrrh;rsn .-
lrnncct 1;r lilkarrrn sorLcn tLrlnrLrrrclcrr rlrr.
o!lt t\ rrcrLkcli hr,,rornllisen liokcrrrul\or
rrrnuttnya\tir rrrLnrrsra llallrn n \odif \.r, .

I n, . . L rr .. ,,,' lr ,

\rutunvr\ii: \lllloLr hrrr ta usi. ctri hrr:
.,, F f . l:. .(rt l. 

"L. ,11 \r r'r'. r('
l rr l" ''

ktn

H., ,, ,t,. ..r,t^.,..
'r: d"'r ' * r'-.

r.r .r'.rr , .1...1 . ''. tt, 1 ..r.rr.r . r. r,..
voirtrlicn ly,hvtniikrlsestil tnrlanclLrt.N'.\r.

Jouxo loxrsaro



Hyrien suomennosten iäliillä
texstt le xuvar Tarra Teenrrlxo

Eri töihin tarvitaan erilaisia
käåntäiiä. Niin sanottujen kääntäiä-
Wpin ja tulkkityypin lisäksi löytyy
muitakin. Tapio Koivukari ja Tapani
Bagge kääntävåt eri tyyppisiä
kirioja mutta heitä yhdistävät
tiedostava työtapa ja ammatti-
kirjoittajan suhtautuminen, jolla he
etsivät käännettäviä teksteiä.
Kääntäiä asettuu asiantuntemuk-

"Metän kaut koukaten "

Krr''r'1 1. r, ..l" rr'^ 4t/Lt.'rJ I't\ru KJI u

kari on käänräjascnlinaarcissa huomannut,
että arna loukkoon mairtuLr loku clänrånta

t',r 'r -.rrr H.rl sel,.er rii K.rrntr' .r
ammatlitai!.) on sillorn kcrtynyt muLrsta

l.rr'1 r',1'r. 
"11 

lrell e er.rir r 'rll' cr ir

seopiskellcn, av!olii!on tai urlkonarlla asu

misen kaurta KLrten härcllä itsclläänkin.
"N1etän kaut koukaten räsä ioskLrs nren-

naän", KoivLrkari san.ro.

K..lrt"r.'.' r.1.'n r r- Ir.'r.r Iar"ll 'r ,t'r-
kella 1990 luvun alussa ja hakcutlri sitlcn
ryöhön Islantiin rakcnnusq,ömaalle ia ka'
lanjalosrrrstehtaalle. Takana oli silloin yksi

lLrlkaisnr ronraani ja crlcssä tLrn!cnraton ran

nikko, mikä osoittautuikrn niin mukavaksi,

että hän palasi Islantiin pian laarlraen LrLr-

dcn pcstin veistonopertajan sijalseksi.

Reyklavlkin yliopi\ton \uomcn kielen
Ihr"rr Timo Karl.'r.,n py'rr K, r'.r\,r '
kään!ämään kiriallrslrLrsnä-vtteitä Tånrp€-

rre l.hr'. rrl,urll. li\'ti , pi(rr.n \r'.
hr.'ta ht..,l ratta r"r'a o r K.' l".rr r rr',
les!ä aincsta Tänrpcrcen lslanti viikoilla
moni tekijä sitten tapasi toiscnsa "YI(si

käänntjsnäyrrcrslä oli Mgdis Crinlsd(jttirin
rumdr r r \U 1a Lr Vrp,J. * r k.r lr rrr r'
hän karsoi minua ja Iikcn Timo Ernamoa
:rrrl"-. r.r. lj.rl.nrll-, '- -r '.rlol tr..' r.-

sitlc potåt tron kirian tehdä."

Ku t rrlar r ,prtrr parr at I rrl, , rrr I . \iir'
si illat Tuntema[ornia sano]a rritti, sillä
(,rim\d6rrir käyträä han'inaisia islannin sa.

noja, ja Koivukar-i naurahraakin kollegansa

äidinkielenopettajan sclittänccn sillen har
vinaislluksia ja sanontola Karlsson larkislr
Lrnn.-'l^scn uilcc I )uld, r K ' l."rr -n -

nLrt kääntäjäksr koulutti, se oli sellaincn ki'
.a'l rr\.ult. Scr ja \.,.rr \å\r '| \nr "r'\r'

sensa avulla sillaksi - ja portin-
vartijaksi - lukijan ia vieraskielisen
kirjallisuudenkentän välille.
Einari Aaltonen hylkäsi hallinnollis-
ten tekstien kääntämisen la siirtyi
kaunokirjallisuuteen. Pertti Raiala
on selkokirjailija, kuntayhtymän
johtaja ja mukauttaja - mukauta-
jana hän kirjoittaa kaunokirjalli-
suutta selkosuomeksi.

n).\'nry('.r !drrri iri r' r\r ,rd, r' lrr'" r' n r.

'"cr' .r "rn.lr \Jr'rJ ,r rrrr "r r'' \ir trr:,

Koivukari rapasr lslannissa nrvtjs kuva
taireilija Huld.i Leifsdottirin Nyr hc asu

vat Raunralla y,hdcksatra vuotta Koivukari
sanoo, että karkki on ollut rikkaudeksr se

l .rrr u r t-lr'\r 1r', r( r.l, '...' ." .,
lrrIr'",' 'rr \.rr' .r.. un( t|rr .||l\'ölrör' r\
"Kaikesta oppri ia käännöstyöss; ran'rtaan

toi!rnaan eri al{rien tllntcmusta errtyissa
nastola", Korvtrkarr sanoo

Islanrilaisct kusranranrot lähettävär Koi
vukarillc kirjoja trrtustrrrtavaksi ja hän l(i),-
tä; sieltil josklrs kåinncitavåk5i sopivia kir
jo1a, nrutta I ike saa chdotrrksra myirs sucr

raan rslandereilta KLrkin tco! pllnnitaan
keskusteluissa. mutta laskelmoinnista ei siln
voi puhua lroscssi on [ahtccn srrrrntaan

liikkuva ja rrcuvottclcva Nluttå teoks€\\.r

on ensinnäkin olrava iokrn juiu rokil mrc
lcstäni Lckcc sen kiinnostavaksi torscksi
yritån an,ioida, krinnosraako teos \uoma
lais!a IuLijaa ()lcr chka tchrrvt ainakin
.,r\\J r.I rJl' r, hlflrr '. r.irrtu , \iir'\, r'

liian låhelrä islantilaista nakökulmaa'
Koivukar-i scuraa käännöslcn saanria kri.

Li (l ,jJ Ll.- nrr r, lr ",rlJ, i nrJ, r.
ia sillorn tiedin. että ka:innös on kohluulli
ncn Eräåssä Crinrsddlririn krr-rassa Z r,rJr-

lrrritlrorrr piri kiriailijan ohlecn mukaan rch

J, rrru' ,.rrrr- '1..r l.ll.r r'(, r\r I ur.Lr
1, . \F.klrke'rt r'.n nrnu IJJ JJ rir , rc l
( n cl r.rr,.e"l.r h r-r".. r'.rr'l (rrl\r ,.

\, \rr'U"r (i\dllr: r r rrrr" . r-rr'" r lr.r, - 'rL r

runojen taikaa.
Korvukari käånty), klrlailijan puoleen

r.u\err:r rll.r \1.y rrr \rr L r"ur l.i.r'rr' ''
pysy,isi oikeellisena "Kysvn, ios sanan nrer
kitys on cpäsclvä tai cn vnrnlärrä j.rtakin
kulttuLrdn sisäistå liitosta. loskus csinrerkrk

si hisrorallrsesra romaanrlta lirt,nv vksr-
ty'lskolrta loka ci olc prtin!t perkk;ransr
(llcn onrrstLrrrLrt ärsyttänaan I ir i,r r1 rla a

\'r .l,r,l'.l." .'..'.r I r,r,,l.r ,.
v(v rlr .\, \, .1, r' I.,.,r'L l.,r' J,

kustanrajarr tarkastcllcssa kaannirksen rra-
l,rc .r" '..l' \',' . ., r'r r. ll r' . ,

lr ja ia käänr:i)äkr) kcskrrstcL'r'.rL t-virpr oscs

si\\a kuin q ör! lrnr;in Jäscnet Korvukarian
raa esinrerkrn Cudbergur Bergssonin./orrt
Jrrrrrl,r 'Sirrrä oli nrrrurr rrrrrassa nrrnrrllc Lun

rrn ,r,.r, 'i. t. , .r r.,l' .r , ' 'rl..r
l'. r', tt . r.r rL- k..rr \.r .'h - r . p L..rn

luhlassa,\lutta toisinaarr rncrkitvkscnkrn
selvit!],; on \ielä r!riIä oikcansi\,\'rsen \uo
rrre r lrelr r 1.,"r' l-,r.r'-.., trrrrr
Kärasonin Rrlorriuirss,r 1öyrin RLrijan rLronra

lai\!cn kielesrä sanan hrenra' kLrvaan'a,t',

vuorovcsirantaa. j.rka jää noltsu ta lå\kuvc
den äaripäiden väliin

l\larrnin kåäntaiia ()rr Srurnrcrsa lranassa.



Kå:inrösai)it:i on rlittänyt roI1rrineista näy-

telmiin ja kulrnnelmiin. Tana sy'ksy rrä il
nrestyr (n imsdöttrl]n romaani Hill'rijr/rrj

Koivukarin käännöst!ö sar nr!ajs vakavan

kilpailijan häncrr onrasra tuolannostaan. Li

ken lLrlkaiscma teos Raurran saaristosta
rorrr.r.rrrl,,o,hrr',,/,r,r.r.r rr.-rdrtt., Ll.rs'i
scn, rslantilaiscn saagan rakcnncttn

Kääntälä lukee pa ljon
ja va likoivasti

Krrtarliia kään1ätä Tapnni Baggea kiehroo
käännöst-vön vaatinrå pcrcht-vnrincn ia sc

etter talr'itse huolehtra jrronesta Haasta
vaa rrrr ottaa sc[ ää karkcnleiscs!a rr ikois5d

nJstosta til \'lrtlarlksisia kirlilli\uutcr-r clo
l. r r .." .r ..'rr, r rr q'rr.rr.,rr .lr ,',,Hr

käänlänrncn on -vksrnkertarscsti haur[aa
Raskaaksl t1d nrlcc tolkLrrroman juonen

mvöta los kiriarlrja er tufnu itsekäin sclki

!ttSneen \anotta\'aansi, on tck!(rå vaikcå
kää tää vr)rnrän cLtäväksi '

B.rr'. ' ' r" 1r.t,l rr l.:'r':' lr', r

taLrsralla ovat kiinnostus kiclccn ia kulrruLr

rl *I r.r'.r'r.rn, I';1" r'r I r' n

:1j1 rl\\r r'1, r.'llrrr rr:'r 
', 
r . . r \. i

,1., I \r ..r' (.. ,r't. r.r'' ,r ' r.

nullc sopivan cDi\osrielisia Ivörä ia tukcc
nrr'ös orraa krrlarlrlanurilini sekä kielellrses
lr e!tå rakcntecllr\cirL l)r.rtvrr onrissa tcks-
tcissäni vilJelcmään rrscllc nicnrrrn turrc

'rittolria ilIIlaisLr a ia rakcntcrta
lcrr-v ( otton lchden saksalarsr:t oLkcLr

J, r", r.L,'r.rL 'rvr'la r :
Suomenlrn (-ottorrirrr piraa iulkaista alkLr

p' :ir.r' r r.(r.'l 'r. rr r',, d"rr I.r:r ' r, \'r r

Siihen saakka päät{)inrttaja Seppo Tuisku
', r r.'rlr"r r l.'.f r.,lk.rl" ir'.i Ir1:a Larr

lää \uomalaisia alkuper äistekstcjä. 'TLisku

k!s-vi. krinnostaisrk{) nrirrrra kåiintiiä 1,ksr
ler'ry,kokccksl ta mifä päärln kokerlla koLr

lusaksan pohjalra Käänsin jurLrn puolccrr
valiln saakka hyrrn vapaasti mutta srttcn
tarina nrcni nlin holmclksi että krrroirrn lo
pun rtsc Sc kclpasr Trislrrlle ja rrinä lopc
rlr \.. - j Lr' n lrr.r '. e'rc t lr,,rr''rrt r
heiltä)d),ir1 vapaaksi kirlorttalaksi' Baggc

I . rrri'r., r ', (, I : r rn.,k..rrr Lc rr

Kolnrrokirjan Rikosprlar lehreen lc)87 88

lohon vallkoln jr käänsrn jännir),\rn)vellcia

saksasta 1a cnglannisra Sanroihrn arkoihrn
.- r' Marlktr lalavrltr , r'' rrrr..rr. r 'r,r.'
suonrcnrrokseni kun suosittclin häncllc
amerikkalar\cn Jonathan [atimerirr kovak
rikcitcrrl,a dckkrliklassikkoa /lL,r./L,i /or ilLi/.J., I ,rq ,l. \,,,, r.,r ,lojr,. rrL,, rl

sirren luonrrntaianLrraanl llook Snrdrolle
l.rr' ( ,, ,,,rrr r,,ir r 'J , n ,.n( lrlr".

Iligge käänrää rikos järnrtys-. nuorteJt

la \(icncc frction krrlrllisuutta Niillc orr

-vhtersrä r,rihrccf clcnrenrri "Llook Studiolle
..1, r' ..r,, e r' r. r I.rl. rr, a !u!,5 11(l( ltrr lt

dekkarerta kuten Jonathan Cash, Fredric
Brown, ja Donald Vestlake. Trsin rncillä
orr llook Studron Kari Lindgrenin kanssa

aika samanlarncn Lawrence Blockin ta El
rnor( L(undrdin k.r'r,.r.' lr rar r1, rrr rryu-
täilerä dckkarirrakLr I uen pallon ;a vali
koivasti '

Ilagge on kääntäny,t rl!,o\ nruillc kultan-
tamorlle. kLrtcn \X/SOY,llc ia Tammelle
nuor(cn \cili.\arjoja esimcrkrksi lcdioppr
lasta, Anrnrorphsra ;a Rentnantsia

I)ateviinä ji luotcrtavana käån!åtäna tull
r', r' ll.'u", u rr'ru.r'r) r',,r, l:. \a.'rrr',,r.
tyijt vir-vär vLrosittni\c\ta tvöaiasra alnakin

1,.,"1, r -lic \rr r'l' r .rrr'-oL.rL t'..
alta cnnen kuin aloitan oman kir;an koska
'r.'l rrr' lr'1"rr,, t" kc, r arn..\in.r.r'
mäisen vcrsion. Vapaan kirjaililan kyrnme
ncssä ry{lvL()dcssa on näin käännöstöidcn
'rnr'al d \dlrlr.r..r,. k.r'r''rrel-r'" rr ra'loja
kirjoja rräyrclmia Ja "lehris:ilää

V rrn. l. t.ri r: I'rre.rrrnrrnr-;r'''ai.
kLrrsten clekkari l)rrir,rli 4,r, lastcnkirla Irrb,rllr

TspaniBagge.



ra Karo Hämäläisen kanssa kirjoirettu
' .. ,r trrlrnd rr,r',,rI'rr,r", Sv\'yr'\r.crcn
roukossa ovat l]onald Vestlaken kovaor-
teinen rvöstölanna Corrrelracft, novclli dek-
(rliarrulugr ...r /'.ro/'r',,o.r r ,,lor.e.' pJl
\ rrrrorph.ra Rcrrtantrr.r ."\i Lr're rllta
Lltho ja bunnlskoyn kuniqas

Balt€te toteaa suhtautunrisensa alkuteks
t]n ia käännökscn kieleen muuttunrcn
Yritän luoda slljLlvaa suonlea, joka on

mahclollisimman 1ähellå alkurekstin r),yliä
\y'kyåän tingin n)ichtummin sanatarkkllll,
desta kuin luerravuudcsta" KielialLre oIr
rarhtunu! saksan krclcstä låhinnä englan
'r n mrelrr'rcr' u,:l:na u rel'l 

'r'e rl arrrIn
'Kääntäisin mielelläni lisää Lconardia

Chester Himesin hillitömästå Harlem sar

rasta on vielå puoler suorrcntamatta Tå
nrån vuoden cnsinrmäiseen Ruumirn kult
rLrur-r -lehteen tein esiltclyn parikymntentä
\ Lrotta \linncsotan valrionvankrlassa isru-
'ree' a E. RirhardJohn\oli\rr har.en nrJi
rr',.1d IrJor\rJJn i'T \.r',Frsrt)(tt.t v.ll
kaksi. Daniel Voodrell on hieno uLrsr nraa-

lers-noir-kjrjailija, jota kukaan ei ole vielä
keksinyt Suomcssa."

Eksoottista ia a rkista

Lavarunoilijanakin tunnettu Einari Aalto-
nen cksyi nelisen vuotta sittcn sattLrntalta
\'r" .- Vurnr.-'rr I rrrn r nrrr, ri:rstr.rrrr r tr
tapasr Seppo lahtisen Sarnmakosta N1yö-

hemnrin Aaltonen loimitti Rimbaudin ru
nois!a käännösnäyttccn TäLritalla oli rans

kan kään1än)isen ja rulkkaukscn opinnot
ftrun yliopistossa. mutta Rinbaud oli en
\rmlnäinen karrnokirlallinen käännösryö
Aienrmin Luxcnrburgissa hallinnollista
(.1.r'å l:-.uupdr) p.r'l.rn.rln J'ar.rhr'c'i.
lrlssä kääntäncelle Aaltoselle oli haasr.c

piåstå runoien pariin "C)lin aina ajatellut,
-rri h"lrar tr.ltrla .rrlro\r'J'lllsra laa rnos.
r:i se on luovempaa ja kirjallisLlus on lähclla
muutcnkin."

R'rn'.r,rr kolnr. n \uudr jr\Llrorrr\cn
kääntämiscn jälkeen Aalronen kääntåä ny!
kokopäivåisesri kaunokirjallisuutta. Se on
merkinnyt nuutosta nrielLliseen suuntaan,
orutta vaatii itsckuria. "Hauskinta on, että
r1'önratkaa on puolitorsta metriä. Se on
rnyös kamalinta "

Hir r.rrlk.rrlc, cnrrcn laanrrolserr ro
mivulrtta, erityiscsti runoissa. 'Käytän kom
pensaatiota eli silloin kun en vaikkapa saa

r'lupcrar*trk.trr.j oler.a .aralcil lia ruinri.
maan, toleutan tekstin hengen mLlkaan scn
1åhinnä luonrevassa kohdin."

Hr'jattrrn 1u \rr'r'r'r ha rcn laartantanra

Philippe T;ianin romaani l/aLratrrrrrri Jrchimr,
r rr\l .\. ) al a ur Paul Verlainen r.rtrr, ... ,r

rrrrol,r "LlneLrana olisi tchdä vaikcira Sa
muel Beckettin rLrnoja, mLltta myös espan-
jalainen ll,riikka kiinnostaisi. Käånnösr),ö
\rc pirv.rr n)uJ r l.r r.r ^Ir,llc I r uir rrnr.
sellc. Vr.ronna 2000 Aaltoncn olil,ksr uuden
kirlallisuuden vuosikirjassa Reriirissri esille
tulleira kirioittaiia C)nra nrnokokoelma on
ryön alla, ja hän sanoo ainakin ranskan kie
'r" 

' Ja k'rlrr.rurrrn lrrtrrvrerr ariuider' va.-
kuttaneen omaan kirjoittanrisccn "Rinrbau-

d n rl ."...rrrer a r',. ra qh(i ollJt årl pJr

västä tulevat mclko proosalliset runor koh
taavat iossåkin, tiedosramalla."

Selkosuomea?

Aslallinen;a pi!kä Pertti Rajala on lähcs
pclottava Häncn koko tuotantonsa ikaik
kiaan 70 tcosta) korostaa sclkcyden, Iuetra-
vuudcn, ),mmärrcttäv-vydcn ja sujuvuuden
1ärkeyttä

Suonrcakin on käännettävä", sanoo Ra-
jala Hän on humanisli, joka taistelcc kuren
Sancho Pancha selkeän suomen kiclcn
t)uol(.u H:r'v I'c .cllo.i, lcn krrlo rranl
ncn on vakavasri toimivan kååntäjän työtå

Rajala reki 1980-luvulla gradunsa kielen
yksinkcrtaistamisesta 1a crsi siinä periaattci-
ta, nri!cn viestin saa mcncn1åån perillc hen,
kiloillc, loiden krclcllincn ky,r,ykkyys on
syystä 1ai toisesra heikentynyr "Täsrä lähti
åiatus mukaLrrraa - tai käåntää kirjallisuut
t. .cll uL.l.lle jorrJ .^ 4 r\r hrll,rer rauor

tetravissa Pohjoisntaissa kirjallisuutta on
lclkonnetnr' jo 1960 luvulta lähticn " Va
li nntrLcrr.r'r r'\ul rc i un ,.ll-nuL mL.itJ
kin kui vanmaisia ymmärrämään ja lkit-
semaan vaikkapa virkakrcltä

It.c arra..a (Il nlur.tJ rr\rå (n\imrir-
ncn käånnösryöni ruli Idea ruli Ruotsrsra

S.r.rt..a rr \isli,.1'ur \hria'r *rl\,,lrr1aa

loten olr aika tehdä sellainen." Hän sanoo
ollecnsa onnekas, kun on voinur valikoida
scllaiser alkutekstit kcrtcn Krleoalnr, Suo
rr, n rL.era.))d,:n hr'turr,rr t.r Arto Paa.i
linnan ronaanin. Viimeisin vedostarkisius
on Daniel Defoen Rollirsorr (irrsoatrr, joren
Lrusin mukautus-käännös Robinsonista il
mestyi alkusyksystä.

'En olc päätoiminen kääntäjä, aherran
työni ohella. C)len esitellyt idcan kustanta-
jalle ja tärnän hyvaksymisen jälkeen luttu
,'n lilrter'vr crccr'pa n Irrr..,k rr rcror(k.trr
öitä olen tehnyt tilauksesta. Työskentelen
monille eri kusranta;illc, sillä selkokilalli
sLlus ei juuri tuota vorttoa'

Rajalan mielestä selkomukautusten koh

dalla kåäntäjän eriikkaan törmää hcti: mi
!en voi taidetcoksen mukaurtaa selkokieli
scksi.'"Ongelma on picnempi. ios kirjarlija
on elossa, silloin voin rchdä yhreisryö!å hä
nen kanssaan. Lisäksi mukaurus selkokiclcl,
le on käänrämistä, ntutra myös tulkintaa
Srsaltöäkrn on kal.5itlava ja muistcttava, ke
nelle käännajsrä tehdäån ja miksi Nlukalrr
tajalla on suuri vasturi', Rajala roteaa

C)lennarsta on tavoiltaa kirjan idea, scn

l,enr\\dnortrJ.clr rrr'rrerd, r I,l ldrrc(n ve\
trr. fr.rltj rllaa li r.rl .rra v.uinrtrlla ja ni
kökulman valinnalla Aleksis Kiven Scitsr-
,.,.,. ' /.,r,,r nlrka.rr.r(sr".r Iuvierr 'rvr.
r-vsliitro, 1995) Ralala ja Helvi Ollikainen
valitsivat psykologisen nåkökuln)an sijasra
sosiaålihistoriallisen, niinpä teos saikin kri
!iikkiä ohuudesra ihmiskuvauksen ja psyko-
logiscn näkökulman osalta Nllrkautus ol
retki tai seikkailu uutecn arheeseenj r,rs-
kainta on raiaus, nitn paljon on jätcttåvä ul
kopuolellc joskus on hankalaa saada lau-
.e"r rai a r.r.l.cr .uitrvrsrrsc (ukrelr< 

"si 
,r

ten. cttä kirjailijan persoonallinen kcrron!a
tapa säilyisi "

Hån on käåntänyt ki!allisLrlrrra, elokLr
u.rr telc'. r'r,r' kåännu.L"\srcra . ernkrlujl
kåyrtöohjeira, laulu;a "Kaunokirjallisuuden
trttrh.rrrr tr en ,,n krrr.nl'r- kiå r ra |lt rs

rnrcl(..J ra"\c nri. >cllolrr'r.i lar\ i(5evrc
kohdalla scrurrin puute on kirjallisrrudesra,

Joka on järtänyt sclkeän iäljcn yhteiskun-
taan. Ralala miettii, mitcn pääsrå keskifty
rnään vaikkapa Väinö Linnan l)ohjanrähti-
Inlusr"dn lai Lauri Viidan .\ o,,a'r, \4r\tä
löy!ää riittävästi aikaa ja ratraa r1,öskente
lyyn.-'.

KULTTUURIVIHKOT 3O VUOTTA
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.rf !lmcslvneen KLrlttuLLr ivlhkon risalrrir

.!kl aktirvlscsti idcornraan tornrrtusklrntra
l, L llr'.'Lr l.lrJ.* ' k,'rL.lL.r 'L. lr-r.
'1 ,,, .lrr .I lr,,,| I,,.., -rl

'.rnkkrnraan !ährntään 3 lrliu\ta lrsää rotta
:iaståisiin +000 n IilaLrksen ta!'oir!ces(c
_rrili\kuu'r Lrppuun nrcrrncssS

KTL n osastot lärtc!ti!ät vnrpän nriata
'rimia. 

ioissi laulcttiln nrytcltiin ja ny1-
K.'r rr'rr'k. 1r ll.- rr rtrv' 'rr l..rrtrr.r

:.rclcLtrn ty,öpaLkoLlla nri!\ä er! an tavellrscr
rrolaiset ostrvar Ichtca Ir rhnrt cttr rre

'., 1 .r'r.,r.r \' r'., l '-. l.-r,r ,

: liuk\ia oli I l)17. vlronfi l(),tj a) 7+l la

.ronna lc)7() 7 l()(l li.appilctti I970 luvul
r uusiil IililLrksia nr-vvliin sirs !uolta kr)hden
..\limiarin noin I {)00 k:rpprlcttat I rsaksi

'rv\'!iif irtonume'oi!a Lehclcn painos oli
'lf,, li-i I r r'' l.' v, d'.., l '-- l:r'rrr
l"' r' (,1 .1,rrr K r'.r'r, .r'f rr

, sL 1'-r''.ll '.'Lr r.rL LL-r .L' L-.1..u .rr
,hclekri oli totlclla scnsaatiomaiscn nopc

Suhteet
ulkomaille

\ulL rLrrrrrv ilrko tcn sLrhtccL Ruotsrin olrvat
:Lkcat \aaPrrrrrr1aassa p!ijfi \ilsenrmisto
r. r (rr'rr llrL,, r .' L. ,.' r 'r,

-rLrtta l)olrianlalrtlcr tällä prrolcrr sc olr

'r'rd l, .,,,: r'.' ,;'r',\' r \lr'..rr
., .L'r. ''''l ' ' rr*, rI rr.'', r' .'lr.rr
i{uotsin tapahnrmia Nlyiis sLrhreet nraan

\rrl .r"r-arr ^l r u lr".r'" . sy. r rl..r l
.alcihirr lii!!yi\'ä! cnncn kaikkca kommLr
''r\ti\cn l-voväcnlrikkeen sisäisiin nrielipicle
.rorhin \lerklttävä rLrotsalarnen krrlrrLrurr

lchtr FolkcL i bild lrurkitclLirn SLronrcssa rra
olaiseksi jr Iendensen rorskilarscksr llLror-

'r.,.' , r 'rl , K'',, ,', \,'l ,J.'

rirstaavaa kulttuur i 1a rrlellplclelehtcä
Sen sriaan lehdcn strhtlc itärsccn rraapLr

nnreilhar vaiklrrtåå orrsclnrattornalta Kult
LLrrrrvrhlot kasittcli palion Ncuvosrolirton
kulltuurclänråa Nlvirs vrralliscrr ta,.on suh

rce! \loskovran olivat kunnossa Eruoo
parr sosrdlit!isistl marslr lchden sr!uilla
csint-vi Lr\rilrnrirl chka lta'Saksr KLrlr

tuLrrrvhtevs Saksaan oli lLrontevi sillä

'r, ' t \ r''( ,ji 1 r. rrr...r'.,1 J.r J\.r.r'u,l
olrvrt arkanran lLrkcncct prtkän saksan I i-
ri\rr i, r.'..
t; eien krLlllurL.intvajr nrLrodoisra brechti
liirerr teatter Sosrrlrstisen leirin'r.rr1(!
cLrr-rxrppalairct maat tirvat Ita-Saksaa huo
llr.,lt, .,\,r "., r.|lr".I Ilr\.i I., (k, r fi.
nrnrnrilllc hLronriollc rii nralsallika liton
lohtarra neLrvostokrliitrnen llrgo5lilvia

Kolmas nraailnrr olr nrnsaastr csillä alus

r .l\.rcr \tr 'tr''Vr.'r'..- r'r.t rrrL.r
|'i r ..' r.\., vl r, v\.r*:r V, kl . \ '.r.r' r

Ahrkrn ongelrrrar ia lulttLrLrrl olir.ar Ierra
tcn palion c\illa niin I er r.rlaincn Amerik
(.' I .,.' \urr.rk r ,-rur rrr.,rr r,. rlrLrL,rrrr.

....' .\t, \J . \.'.r.' , , .,, l' ' I rhr' 
''v,,, ,ir( ',,1 r r" r 1, 1"^r'(.r.'., 1.,,....;

crka r)riIr åkuutr\\a varlrccs,,a lLrin se oli Etc
lä Anrerikassa

K()ko 11.r7() luvun alan ia varsrfkrn
\latti l{ossirr a kara I atrralarsta ,\melik
k.r \,.r ' rr t\.,lr", \r',n i '...',,.
l{ossir ta lchtccn pilton Lirjoittnnecn kir
inilita I)entti Saaritsan enllonrlincf csDan.

tin tarto sekä nraano\an atankohtaillru\ liU
''" r'rr'l '.r'r . ,l , r,1, .,iif.r'\\., \, r' r

. -t. . r'r. ,.r ., ' \ I',h . .''L'r I' rr l .r" ,.

l.ristn Amcrlkkair rdutnise\\n o!rcessa sr
1,. 111rr, I 'irrl : | :, r,., .rj,,.., !rs.r, r I

.'." r K \"rr,.r"'..'*,,riiL,\r.,,r'ti'i
siiri!altro KuLrha l))\tvr I)\\\'mran riippu
nrirt()nrnni Yhclvsvaltojen \dnelupolirrika\
til

K', l.I \,.,r, I1-.rrlnrr'^.'
vr. silli nraassa prti valtae päiio\rn ka'r\al'
lismlelistcn konrnrunrsren johtarra hal
litlrs ioka olr sarfalla h)\'rr \loslova
orientoitu'rLlt KuLrban nLrorekas tohto
Lrskoi latkLrvaan vallankrrnrorrksccn 1a

tukl sl\siliikkeltä ),nrpä! i maifosaa
Kultnnrrr,rhkorcn ehdorronrasti
kaikkicn aikojcn Iuulursin'avustaja
on Kuuban vallankrLmouksen kes

Historia

tLrLrrivall.rnkLrnrous KLrubassa lulkaisLiirr
Vihkorssa Yuonna li)76 Il{)\!ill sLrontenta

(-hilcssa va.rht olr voittarrLrt rrrorrrra
|(.)70 Salvador Allencle, ionka kansanrinta
rrihalhtus Uni.lad ltrpLrlar rariosr csintcr-
kin raLrlrlnorraisesra ia clcntokraatrisesta
.r"L\''..'\1.,.,,s.r r.r' i r Al'e o,r .rrr.r)r.
solilnsiLrntla loka p1'sLyttr verisen oikei!r.)
diktatLrrrrrn Chrlen runtan tcrrorl ei ollur
lLrkunräiräi\crti kovrnkaan laaiaa ntLrrra scrr

silaan laeclullrsc5ti uskomatt.nnirl brutitrlla
KTL ia Kulttuurivihkor huonasrvar kauhrs
trLlsckseen etti "tuftaf raivo sULlntaLtrLtU

cdistvk\clii\ta kansallisra kul(Lrrrrla 1a kan
l lir', c. r'a.r, 1,.r,1 .l;;,, r , r .rr.r

Sotilasjuntta cr artarrLrt cdes kuolleillc
raLrhaa KLrltnru r iYihkot aIl.ri vuonna l97J
clrllisen julkilarrsrrnrln inrkyt!yneenä nobc-
lisri Pablo Ncrudan haudan häpäircnises
tä (-hilcn ihmisorkcLr\ re dcrrrokratraky\!,
'r1.. r ,,r.' k, \,, ' ' -l r\ r' i I u, r. rd

k1västr csrllä Osalrran C-hilcn csillaoloon
vrikLrtti nl)ijs sc. crtii maahir't olr synrvIy1
. r"cr' \l' r.l-r r. r.-rll'rl...r'r'<rLrLt,r.'

vasenrmistolarnen lautLrliike ra rl()nia nrcr

krt(å\'l.i yhrriskonnallisr\r tredosravia lar
rc illioirir

kLLrh.rlrnro Fidel Castro, jorrka pLrhe Kult

KULTTUURIVIHKOT 30 VUOTTA



Historia

Talous

i\ikaraan KLrlttuLrr'nrhkotcn rvustatalun
r,. ( , r. rr' I r'( ' r r(.,.,r Tri.t,r qrri

salo olisr tLronLrt ralraa rrrLurr'lk.rsrrll.r \k;s
kor,astr KLrlttuLrrrvrhkorcn r'lliiprt;inrsecn
KaskLr orr ilnreiscn pcra()n I cvilin ka\\u
olr räjihd\'s rärstä ja scn nrrLLan.r

ki\\()r\.at m) ils tulot Vilkrtur\en
toirlinLlrcn r;rcllc oli to'.rLonra
1();5 varaa makraa mclko h1,rln
prlkkiora lornrlu\\ihlcrri sii
kLrussa palkk;r;r I080 nrarl,kaa lc
villirvirf.ckil:i I 0!10 llrk ri1.!iriir
50() ml valoLLNa,rlil r0(l nrk
päitoiDrrlala drnrokr.rettrrestr
vnrf ö()0 mk ta rrloLrdcnholtria
I080 nrk KaikLi cr\'ät \irallcct
p:rlkkra vrrrtlcrr tokLrrrcsr.r lLrussa

Jru!ta rrttaen hLronrrrxrn alan pall-
k;tason rx.ar llllrrl sivrrvr;str koh
tLrrrllisra

Er'äs hy vän taloudclliscn nrc
rr\t)'k\rn t) lstd ()ll talkooty,ir tot,r
Lchtiirl var\ rkir KTI n parliallrs
(xi\()is\a !'.rpiilcht()rsa),iln \'o
nrn Dv\l) lLirr kor'taanraan talorr
tccrt svrrtyvjt rukor Vrurrrrra 1()ili
nr)vtlin lt (100 irpnn Kul!tu(Lri

vrhkoicn h),r äksr I)alhrton:L olr

kaksr KLruban nratkaa crrlilisra krr

jallrsuLLttr rcka KTI ,n nscnrcr Lc'

kcnrää kcrarr ikLre t;r gr;riirLkar
-lirlri.r rrrtiin lrvvirr rryls rrrairrok

sr!ta Ku]tluunvihkr)rlsi nrainosti
\ar nr(rner )r'rt!ksr:t totka olrrar
anrnrattrylrdirtvslLikkccrr L.r NcLr

vostolriron omi\tlrkscssa Lslnrcr
kiksi neLrvostolilllolnistn li(lå.r
n1.rf {)\tcttii lclrclcssii räk} västr

Surrrcn osrn tlrlorstJilf KulttLrLrrrvrhkrrt
\ar mv()\ crilåi\r\ta valrr(r) rui\ra Iri\ \r
kiinnrnut valrrLrkscn aihc lchdcn slr.trilla ol

rrter) hLr(rno\lr Vrlrkoia olr kohdeltLner
rattuin,r nrLrrhLf vartr;\irr Iclrtrrn \trorrrra
193(l todcllista l)LLrnaLlksen ilihctta olrkrl
KLrlLt-rLrr r rlrL t Lr !., l'r rL \ ti. n ' u'll.rLr"

la rrrielipicleleh!l!ukea varkkir \rnr.ren lr
kaan t,.r[ca saivar csrnrc.krksi SuurScLrr.r

Suomen Kuvalchr, Kotillcsi Ja Nakkc Na
k rrr.'1- ,\'.rr r r,l r .L'l .r', . p.r r.r I , .

rö!ta \rll:i r(tr KTL c-'li aremnrrn saanLrt nr

kea kuvataiclelcirin larj(\t;trnrsccn sekä kan

qrrnvjlrqeen torrrrrtr,rrr KLrltnrLrr,r'rhkotcl
r()iirriru\ 0rl !\ r.i IroliLrri\ fr Losh craldcn
rrLridrnkrn lehtien trLrstrrrrgrnrsartrot olL

\l \iir)rrt rpLnrlroir nrLrLL.r srlrr rr r11r

rr\,4)rrrrt rr rrvor lclrLrtLLlr I lctr lr,,''
l,.rrrnrcncn rlLr.sa raloutt'er \vntvrv( r'irr
poh;usri Lokr lr)S(l ltL!ur hu()no.r tilorL(1cl

lista tilannerra

.1rf in\rnct kiriorlli\rl närr:
YlcrsL.r, lchdcn Lrlkon;iki) tl ta rro 0i

rrrrrpr nrurrl cr ricli Lr vdy ttår'a L-chrr Lrn

rrskrs lriaf ra\knn!ti t(rrnlilcrtu Sr\;ilra) ()|
kvllr hvvaa mrLttr kynnrs or lrrn lorlca,

r.rr'' (( ,.t,'l ..

seltiriin ÅrtrkkclrL r,r krrrravrt lran pirLrltä
L "r . r.l l r.,r .r.r' L Lllr

ll.r.rr lLrin '. ;r rh nrv:r n vLLosrkynr

nrcn sr'rrbolLra lchtca rrhrvr luor
srrnrrrf lrcr 11180 luvrLn iLrl\\il
Anssi Sinnenäki, ioka torrrrr alLrkri

\rkii reke\,än I)air()Ilrittntirf ttre
lllli kLrrrrcs lritnct ll)82 rrLirrirlsrcr
trn Sinrrcrnicr aikana lehdcn lrnta
nrLrLrttui soIstrkorclLLnrnrrlr rrrili
lrcr.^,ttr rcka vornreLrsta krLtrlikr.i
crri iharlLra KriiliLor k{)li\.nr ctrn
vri[c:LscLkorscrnnrrk,,r ntuultunu(
lclrtr karkorri lukirortr Alvtltrin
nr!a)\ crtl Kullluuri\ rhLo1cr vrival-
h hrrIitLrr tvirla]shrklrt karkLoaisr
vit Srnncnr:icn pLrolLrstriat korosrl-
r,rt LLLrrlrstunciden KulttuLLrilihko-

ien kLrlttLrLrr rra ansloita Lthclcssä
rLLl)c\i cftr\tä cn(nrr)in ()lcnrilnn

csilla o ilrisra l:lnsrrrarria teorcerk
kotl ii Liri.rilii()rrl AvorrrrLrrrrr pc

rr;rnLLrLrlLrtL.rnccn Mihail Corbat
shovin kaLrdcn lvnrrr ksell: lchdcn
polrrLLiren lrnn rup!5r \itirnitin t{)l)n
;rai rstrkslrr ',crran \1osko,.r krrrtti
slr s;rv1,1ä l.srnreIk ksi t{)i\rfaiar!eli
ra Vladinrir Vysotskista tchrrin prt

Ll l.r rr\'a)rtrrrcn irlrLkcli
l':iii()inr r!!iian rehrar.r cr ollLrr

hclppo KoLo I:rntxrpa,.,.a vrsenr
rrrrtol'uunr tartnr ;r SLrorr rc,.sak irr

'..ascrrrrrsLopLrolLrcrdcn lrnnatus
kärrtr i ', ahltcllcn lrsLrLrrr Trinra n;ky i

KLLLLLLrLLrivrlrkrjen ltvrkrssä rolia olr koko
l()80 hLvun lrskLrssr VLronnr 1980 kc\kl
nrrirrrncr Lo[onaLslo kli tr lStt lapprlct
til ii yLr()r)rra lr)S1 nin()istaitn 5 l(15 kappa
lcLLa vuonnr 1()Sl I l{r() Lrppalcttr. vLron-

ni l9S:l i (rii0 lapprlctta 1r vllor)r)a 193.1

l;()s kafpilcllr
KTI n hrllittrs oh crit.rin lrLurlrssaal

\' rrr' r.r'l ,r, '.,,, . \,, '..1 '.r'1.'.r'-
1 .'rrrr 1.. .'rr i.r,Itt 'r''..rrr Lr
r 'r , rt . , r ,, r 1,, ., ,...r \ r,rrr .,,F

\r ' r., 11r, r'., l"ö- -rrl\r.'1".r.r r 
'

I .1977

1980-luku

\(urrLkr nrrrcrrLcrr nrLrrrttLLnrrrrcn li olrrr rh
lapii kor'lnkaan rrrr:rlrrta..a rsn cllci rhrl
srlli olrsi trprnr l;rd;rtr nrihrr .rlLL.riLLLscstr

'r'.'r l .r " \Tl I '. ',l : , ,,, , I,,i ;., ., ,,1 .l r

t1)itn pidcttilf llnrr\rifa t.r cfipolritrrsrlrir
,0 ILL',Lrr l;rLcrcrr,r lolrt'LLaan KTI n r:r'cnct
cnnakorvlt r)Ltr()sra jr)kl LLrl si tapalrtLr

rneirr \curdavalli r LLorikvrrmcncllr l'orl
lcLrkscllircsr Kll n osastot anl()i!irl ',r
nrakrstr kritirLLra KLLlttuLrririhkoista rr r'ra.
trvat LrLrdrsLLrksra Lsrnrtlkrlsr os.rsLo lldra,

IUHLANUIlIERO ZFsl2002
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.: frnif
'. LlLLrLrLr rr'llrloien asr:rnrrchilL: l.ilrcrcLvs
- r ce.si todctarrr rt\clronl\crti Lot)
' lLLLLn.an i.Lurclcn arLr n;rl KLrlLLrLLrr

.',t kikenr iope hrr'.rLL.rrr.rar lt,rrkkr
I nrnrc r'inLrarrrnrt 'cn ',rroksr trLr S:r

'lr"'r"
'r:cn krLrcltn piirtvrnr\e\ti lJ(r ltL\u't
'i() l lriiin)rnrr!ranul ,\ns.r S rncrr,rl
. \ r'rr rrr.,.r r'[ r r .. r

_ ,'lcl ti lILrflhrr) LLrrvrn LlLLrl,:t

cnäi rr iLaan etltllrris KLrlrLLLLrrrl hkotcl
aihccLsrtrr r,rlrr.enrrllccn raLLcrliialle

\1\o\ ;() lukulirstcr) rr.^rl rIa kansrllrscI
krrlttLrLr n hrsLor .r LLn,,hdutr,n nrcllcrn kr
k,rnrrn SilIrrccn tornrrLLLsctn hrLrlur',;rr
rirn hcrnr,rllr s()rlr.rrn t)rrir rcr-t Tu()ntds
Ncvanlinna tr Kari Kontitr

I'r' .. .r.,.1..r r,.(r'LL r

lL ttnkrrr 1Lr()ncr! lisnn lLrktiorL:r,,.r.rLi tr
k r L rclc llis rr rcsLLr.'q,r lrs.rlsl Nruiosrolil

rrrr rl,Jr\rr Lcr,lrrr (lL r ;

r ii:)l.l'rl:.1l:r)r, :::r;l:rl kUlttUUfiVihkOtlf\\r irr ir:l trLt I I K\t r, 1, | |

'',.'cn hcrgirsa olc',,rn krrkcetr
. .L n v,r,.enrnrstohirrl lLrlLLLrLLri

'.lr r SLLa lrcnlcii v:raltntrrn

Uppoava
laiva

.:.t,,rrrrr la rrn tLrLLlrstllr konrcrr
.rl rllc l,rho.r Pctri Repo, ;okr
' \ lcisr,rrl on cnti\!n p.iiiolrl.rrnl
. , \ Revrn porka los nrahdol

-:.: llcron tchtnisri tLrl rrll,r lrr
' r tclclt:lansa tthti\ai rl)lLiitol
. rrt, KLrltLrLrrrr rhLl)r,:n Lrlrr(,
'',.r. horjuttr KLrlttLLLrrtvorttkr
.rcn Lrirror rr[.r nrcneLrr t;rsenr

r crlu sarnut ktrrttvi ctlcs 1.rsln
'':l.rrtr;rr l 

()(11 ) lLrrtLn ;rlu.sr
...:lttLrLLrivrhkoien L,rloLLs crotcrr tn
.,ll rr r,rloLrdcstr

\ li irs vlcLstrrliltrrnrn rrlarrlc
- ,dostLri vascnrmlston hnnr lr;r

:r.rl:rl.l (,orhrr'lrou, I rL l,r]
rr L L r r t l r . t L r s r i ' r r rrr\'ait,i \ r\( frirr\llr

''I lrttL knrfilrL\lirif lrl)(r lrL\ ur)

.rr oli tLrlosra vhtclslunnillisen
.. storr lukursnrs.riL.rr srurltrlai

3
t976

LLrt

:in

:\\'i
lo

,.1,

: f I

':ril

/s I

:ril il
: )ia
LLri

:illrl

. ",r lxrLrtrilrss;r K ll n lrrnrcisclrr a,rrrvr
' rtcnt,rhtra Krr ( lrvdcr Lrs vrrtr rrlra
..,r:r po1 ittrs in ULrdistul\riI l0s St:rlrrr oLi

'rr''rl\r'l
'''.Irf!ali\i, nrult.l \Liri rr \clriril (rri \'h

taisteleva kulttuurilehti

ton loprLL:rrirrr'f vtLorrfi l()() I v.lrlutti
.,r ''. \ll ' 

.r..' .r r.'r l
L" l'., '.., '

\ , ,, .ri(.r' r. I ,.,r
' ,r '.,t . ."r .." ,.,

r,rskridcn n.-LrioLtclLrirI r i.r]lccn KTL lLLo

i LrLLr KLLILLLTLT T', ihlot Tuontas Kilvclle, toLa

'ai lchden rrvos tiloLrdcllrsesrr hilrLrrrr,.ir
\ ur)(l!n I r)r)l \ irf rcr\r\l,r rrrrnrcro,,ri illar.n

,.1'.1.1..,,.,,,rr.
\ u()Llrr ltl(l I ilin

KLrlrrLrLrrilrhLoL LLLlrs .rLlanrrrn rlrrr.rr
\( f \\'ffvllilrrcr) orsnrrr\,l,lt!()n tLlLcil .

'LLrrrrr,rllrrcl o,klLL,L nn,rl ,'Lrrdt ,,

'lrrc ()l si v.r:ira li sni pirt\, \Kl'cr olt
'tlnin ilrknan irllLrt rrirr irrrrost,rra kLLl

,rlr,rrslror.in r\ ff rrticrsil
Rtpo rrudrsti KLrltLrLnrr'llrlor;r ann hen

-:..:r I\rplrl.rrrilLrltnrLrr'artrkLLr;rr tr Kcs
L Lrrooppa rir!i\rral li!r)s:i :rir.rrr LLLrt[.ll.r

,rlh lchtern YlrtcislLLrrr,rllrsLLLrr cr ollrrr



Historia

Sivisffneistö kuuluu kansalle?
lexsrr I our,rr Averrr
Kuvrrus MaRXKU SrPr

.1960-luvun lopulle saakka SKP:n
ydin muodostui käytännön miehis-
tä, joista monet olivat suorittaneet
kommunismin perusopintonsa
pitkillä va nkilatuomioillaa n. Oman
sivistyneistön ja älymystön tarve oli
huutava ja 1970-luvun kehitys oli
vastaus tähän tarpeeseen. 1960-
luvun yhden asian liikkeistä,
teatteritapauksista, Vanhan valtaa-
misesta ja pasifismista sukeutui
muutamassa vuodessa työväen-
luokkaan sitoutunut sivistyneistö,
jonka oli määriteltävä tehtävänsä ja
paikkansa kommunistisessa
liikkeessä.

lcl(i0 lLLvrrn radikalismis!a ei vnrlärrctt)'
dcnrokrarran luokkaluonnctta Näin tode
taan KTI- rr päätiislaLrsclmassa r3 3 1973

lletcellisen rraarlrttartkatsonttksen pLrtrttLL

crsa radikaalit aiautLrivat \,åi\ton\araiseen
järjc\rclnrälr!astarsuuteen ja indivldualrs
nrirn. anarkisnriin 1a nihrlrsmrin, piikltte-
lyvn 1a r-elorrrisnrrin. Vallitsevan Ihtcrs
\ 'raljr'', 'r""r r . .rit.. '' r,:_r.rrrr rr r (rr.

täisirll cpäkolrriin itlr iiirJcstclmä;n puLIltLr-

r)rscn sriaan Sanralla harhaanrruttrin prtå

maän elilttikultrLrurin ir nrassakult!rLLrr-rrr rrs

trrrLJ.. ru\r..Jr"r(r' r '- "d, I r- rr ri r r r

,lnr' '.r Ir-'..r p r.rr l'r" r l.I '..rr rr r,,

r"r r, rk.rl..r 'r r' \:l l:r K.. 'nlr r,r'r- r'

liikliecrr nikclkLrlnrasta radikalismin herkko
Lrs nrahcfullisti 197()-luvun alussa "orkersto'

h)'ökkäyksen"' crlistlkscllisen taiteerl \r-n

slrroinriscn ja nrkahdLrttamiscn. Vastahvtrk
kaykseerl ja tarstclLrLrn kulttuLrrinronopolela
\.,.r,r'' \ii rr'll l.'r,1" r,r r \rl' r) /.. r rr'ri
rl' -.' llll .r ttu\. r',r, 1 ' ' p.rl ,l t* r

1r lr rr. .1 ,'a, r'l' o\.r' .rr.., lt rr""':'
, .r,'l rr.hd" l .. ftlr n , .r r\.r ir. .

nrrrrl,:t'r .rl .rr. r r,,r1t .)\c rt ' l, . 't r.

lrjan oli omalsLrttava t),öläis!en maåilrrran

katsarnrus nrarxi5mi-lcnini\nri
K'l-l rr julkrlausumassd T.rrtrrirr,rr tr|lrli\nl

13.3. 1 !)731 ryi)\'äcnluokka rr;äritcllnan yh
(ciskunnan eclistyk\clli\rrrmäksi voimaksi

KTL n sivlsty,ncirtil sar siis nrandaattrnsa

sarnanaikaiscsti'rlhaalta tcclistrkselliselta
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tvi)\,äenhor,rlr,r' ia )lhäälrä',JliylrsLlllrlt,r
r',r ,, ,,Ir,,1 h., \ r t r1.,,'.'lL- 

^, 
ltt', ,,

ll'örl&rröJlilr osaksr tydvaenlrikettä, sivrstl.

nei\rö saittor \L()ritraa tchtävän\:i 'ir'i\l) |lrrr'

löri,i S()sialrsti\cn re.rlrsmin nrLrocloss;r sr

\'rst_vnersriin oli palaLLtcttava !ai!ccnsa kan.

sille, ioti si\'lst) rrci\tirn oli krrvattaYa Si.

i. \' (r\r" , 1.r.. 1 , Lr L/ ,. ,

!uorrtettdisiin "svvcntymällä aihcrsiin j()Lka

ovat merkirlrkscllisia cdlstvksclllrcllc ILo
kallc .t-li r1,ör'äenlLrokallcl ia kasinelcnrall;
niitii reali\li\e\ti. kansanonraist-srr 1a -vnr

mirrcllä\'äsri' Tarteiliioiclen oli sris tartcts
sran rlnraistava tyovic\tiin arkra ja p!rki-
mvksiä mLrtra l,irlrl,r,r, cr kansantartccrra

Vaistonvaraisen marxismi-
leninismin vaara

l,\"rr,l r,,r, rrkrr.rr ,',r \^',
li\trsla realisnria ci voinLrt lLroda vaistorva
rriscsti TaNr(tiin ,il),)I),rliir pano\ta ia sc

lovr)lkin Sosialrsrrscstr C)piskcliialirtostr
SOLr iota on \rttcrr)'rrrr kLLt\LrttLr Lri\t()

larsrr,-Lclcksr Tosin alateeminen marxrlai
..,r..,''.rr1 r'.r 'l,lLtyrr", lk 1'"s.11

oLriskelitiliikkccsrä Tir(kiirlrilon pelrl\ri I
scrn vL()nnr 1976 ii sirlemnrin nl),nr)\ti)
Li'kr\i l()1.10 lLrvLrlla onrillc tcillccn tLrtki.

maan kcskilrrokkaa eI rtreil:1n l9;0 lLrvLrlln

l.' r, -l 'r, l:r

rlnr()itti cnsrnrnrärscssä lrittokokoukscss.ran

srtoLrrrvansa palvclcnraan ccli\t),kscllLsta
ylrtr:iskunnrllistr voimaa tvt;våenlrurkkaa

Ja Ivi)rat('kcvrä'.
I rlc" ,e r r -l rr"', - pr r sr. nu r' ' \'.

nrerkiksi KTL,f ii ftrkijalirton )fitcisrcn
s( rrnaa en muoclossa KTI ,rr puolelta

csimcrkiksi kirlrilira Marja-Leena Mikkola
nrcrit()irLI vir\rn nopearra rahdirra klrlalll
srrLrrlen la nrarrrsnrin klassrkordcn akatcc
rrri\cksi tufrliilksi \lrrtta cnrrcrr kaikLta
tt tl ' l.,r\rr''l t" irr l,l lir r, r ''L

K'r'tt lrr.rr rl .J , . \,rlr, 1." ' ' r \.'.rr
t', ll * r'. r.'.'l l .., r''. 'l' ., tu.
( 1,.,r'.1, t'.;lr\'..r rlrrt t'.1
gonrsta

KrrlttLru|iVihkoien rl'lr)7a) rarjestamas\a
keskLrstelrrsra Kulttuuliradikalismista tvai

r'äenlLrokan rraailnrakatsonruksccn sivistl
'',r\lii1lrFl r..r,l r_.,' 'l
: tl,rl l- rl., t,,- , Llt, ., r..ll r,,.1

nassa l-rlnrihLrllLrn piiiitormrttaja l)eter von

Bagh. ohiaaia ia KTl.,rr pLrlrcerjolrtaja
limo Bergholnr apLrlaisprofessori Esko Er
vasti ji SrLorlcn Tirtkrirhiton puhccnjohta

1a, apLLlaisprolersor Seppo Toiviaincn
Torviainen kutsurr avrrrspuhccnvuolos

: - l lt'L, l.r'-.rr Lulttut.rrr ..rrL-lr'rrr r -
LrLrsvasernrnislolarsLrrrrlen ongelmaa srnnly

rrrrlöorrrlrlrrr,rlsi licrgholnr rcn sijaårr kutsuu
LrlLr .rr raJ (.li r' : KTI r ,,rr(.r.,
.'1. 1,, ." l, .11.r'. ll ,.1.1

joskin hvvrr rchelliseksi ja'irscin viclä hy
vrn osLrvaksr" llrtei!kLrf nirl kritiikik\i
Er'äänlarncn Itlinlausc on ticrghoLnrrn ki

tc),t-vs:'_liiteessa asetettrin kys-vnryksiä
rlrLr!ta ei p),\t) trv vi\taamiif nilhin I)e-
mokratian lLrokkaluonnc!ra ci ) nrnrär rctt!'.
vaarr Lrtrottirn (tta t()tuLl\ lovty), onrarta
itsrsta" l_anran -loivlainrn käiintil;i alirrcc-
nrrseksr versioksr Jrr.i!llrrrrjior,r,rt)iiIii, ve

tacrt rtrrrkaarr I lclsirrgrrr Sarrorrrierr krrtrkorr
Pekka Tarkan jonLa nrLrkaan krr-tailita on
...rt( r( r'rr ,l utsu..rr l.r.kl,r.rr r - rrr.r

Tän1a ()r1 Toiviai\crr \af{)in tå\,\in rrann-
'r. .l.' r', , r'...ri. ,r .r\r\.\r', r\Lii\r.. \,,r ,

r"k\r, r' .r r.. I' r ,. .r ',.r.r". r'i r \r\r.
t) nci\to \'oi vmrrriirtaa kokonaisLrLrdcn

Irivialrcn mLLlarn kLrlrrLrLrriraclilalirmil

I' r"r:'c'l' \, Iv.'r r-'. ,-lr1','l lr'^
krsvrry,s sirs kysvnrys ni;v;enluokan ase

nran Dnrall!anr\cstn, ci scr n]lruttami\csta
\1rtä prclcnrnrällc kcskurtelu ctcncc srtä



tå
i-
a

sclvcmmrn crot kä),vät ilmi Toiviainen ker
, u |'rl...ttIrrn ".'llr.rrrrr l" KI I rr 1-*

nille. mikä erottaa hcitä csimcrkiksi sosiali-
dcm.k'aarr'.r.La \rr rrutrrrLyu-tckr öi..i .r

I , nrror vrllrrrk.r.r.rrk', 'l .c . r r.rr rcrr-
l' r roul,.ra. KTL n . d',' JrJ .J\rrrvJl rr,
pcrialrsnilla", "taistelulla", 1a'solidaarisuu
della 

' 
KTL n manifcstin mukailclla enlotir-

visella kielcnkäyröllä
Tcriviaiscn kommentir sivrstyneistökes

I .rr h *a ' . Jr.r'klr v.tolrr 'n1nr1"n11"' t

Kulttuurivihkoissa (2,/19771 julkaistu Rea''*r'r'r p.r,,l-.rr ..r\lclrrr'.rrra ra.rarr'
osoittavat, ettd komnrunistisen ä1_ymi/stön

rehtäväksr tässä vuorovaikutuksessa lLtli

196{l-luvun vrrhelden toisturllsen ennalra
r l k, 'rn rrrerr. Kllrr a.cnr'rur (ayr,,rr.r

marxismi Icninismistd oli tulossa f'yli.
Irr' i ra-na tr'l Lr \ iLrko;en \'v \ryle .rö

keskustelusia rniclcnkirntoisen ja kor'ostaa
, hJcrr n crk,.\rt.i d.l'.rrrr.rr,, r'nrl K,-
Ir.r.lr"rdcn cna. rhar.rrl\ rru.r/l \r\\J
kysymyksrsså såilyy, tasapLrolista konsen
susta ei lraera. Taireilijasivistyneistön Ja äly
mystön dialo€aissa on hankausta, valtapy),-
rei!ä er kätkctä. ja karvatuksellirren suhde
ålymystön ja KTl.,n edustajien vililli n;yt
täytyy avormcna Kcskuslelussa ei haeta

sivistyncrstai saa mandaarrr nsa työväcstöltå
ja tlllee siis efs rmäisen kerran kou[rtelta
vaksi Tämän jälkccn äl),m)'\tir kouluttaa
\rvr. ) rcr\loä \'a \tun. ,ll.ri.(.t I nrr.\ r\n r.

lcninismistä teorccttlsccn ascnteeseen Tä
n -r' Ii'.CT (rrl'.rt.r rrr.rr .r'(e.r. ja ar.r..
ta srvrstvncistÖn itseymmärrys kohoaa ja se

\" t.,vtt ri ..ll.rpc :r., r 'L \1.1\lll\i l|a r

estön kouluttarnisen' ia \rvi5t;mrsen pro.
lctåriaatin itseymmärryksen parantanlisen

s.rsialisti\en'eallsmin keinoin
Tärtcilijoilla oli siis våhemmisrökommu

lrtis'sr r\|l,cs; ril n ran r., lr \cn
olr la r.a rur' ,.trrrJ\ , rr. \r\rr lrrtntsll
ilrrrv.ral å rr r'lr.rul ' Tr*.r d:lngr..
saan ålymys!ön ja t-vöväcstUn kanssa

KTL:n sivrstyncislain.rli vmnränettä\,ä asc

rllJr'\. \,lld_å (,li\,.l r'l.r lr,, e ,'råalr r.l
cltä sivi\tyneistönä Toi5aalta srvi\rvnci5tön
oli lihestl,Ltävä älyrrystoa voidaksccn lä-

hcstyå työväestöä. Ilman tcor-iaa ihis!orial
lr.r.r rrr:rcrrlr.nri r t,lr{l't,"r ., d \raLu\
kunta analvysial lvdvåenhrokan aricn klr-
vaarnincn iåisi yrit_vkseksl ia sosiali\tinen
rcalismi nretodrn silaan pclkåksi tyyliksr.
Toisaalta kansalla itsellään eli r),öväcsrölla
ol'.rlrr:rarnrrlrrrlrrr. r r.r,rr. J.r r,t,, - \.
'r l lrv ,r\r,r\\å 1u KTI r rrr,rnr[e'rr..a
kultnrLrriradikaalerhin liitctään prirteirä lot
ka voisrvat sopia myiis työvåestiiiin.

lo "henkrscn" lurontccnsa vLroksi älynrys,
tö nrr ka.r(ar'a t\'\.r(.r'.r' o'rkor', rr'-
raanhrnein \lalxilais lcninrstincrr älvmvstö
taNitsi omaksi välitläjäksccn

Historia

tcorian kuljettaliksi - taiteiliiat, toilla oli
kansaan suhdc ja kontakti. KLrircnkin rait€i
I rrsr. .tync.rrrn ..rndc krn\rån ul .lr.l
emansiparorinen, cnlotronralinen ja ihan
ncriva, cttä nlaD(isnI Icninismt jäi heidän
kar r,,rsrjrr rrvlrl.r mtr"drn.1,:ar f.iqr
\e\lr td.rrJ rrik\v Ktr'ttrlrrrrrL'lor.ra r).r
p.-,r\k.rr-r-, rrr r" retarn'r\li.(,,r .,v\\.,r
Pitkrn 1970 lukua ja vielå 1980 luvullakin
Vihkoissa julkaistiin laaloja artikkcleita teh
darl ,1 ,ner.ra lrrr\r.re'rr l lrharrlLrk\,r.rrerr
arkipälvaän tni hypättiln rekkakurskin kyy
tiin r-vöpåivån aiaksi

Asemastaan johnrcn, kansan ja älymvr
tön valissä siiairscvana, taitellijoidcn mdt
kasta muodosrrri niln prtkä cttå se katkcsr
väistänråt1ä reforntismiin. solidaal1suureen

la -vlci\vasemrnistolaiseen emansipaatioolt.
Tåmän matkan aikana 1970-luku mcnr
maillccn ja Kulttuurivihkot siirryi rLrnoili
joilta mnoiliioiclen rulkiioillc - Matti Ross-
ilta Anssi Sinnemäelle Yhrcys kansaan
kalkcsi, ja Vihkorsra alkoi vähirellcn nuo
cLrstua korkcakultnrurinen aikakausjulkarsu,
semlotirkka ia fomtalismi mLrrtaunrivat Vih-
kolcn sivrrille, ia marxismi-leniDrsirrstä ka-
tosi cnsrn leninismi icli puoluc), sillen nlar
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Tåmä vallankumouksclliscn Iiikkccn si-
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Historia

Taitei I ijan ol i sitouduttava!
TEKsrr VrRvE Rattrtnel
xuvrrus Manxxu Stpt

Vuonna 1969 Suomen kommunis-
tisen puolueen '15. edustaiako-
kouksessa suomalainen kommu-
nistinen liike hajosi enemmis-
töläisiin ia vähemmistöläisiin.
Oppositio asettui Taisto Sinisalon
taakse la viitoitti tulevaisuutensa,
"meidän tiemme", loka perustuisi
ma rxism i-len in ism iin ja

proletaariseen internationalismiin.
Tätä tietä rakentaisivat
"luokkakantainen sivistyneistö" ja
"nuorison parhaimmisto".'1 970-
luvun alkaessa vähemmistö-
kommunisteihin itsensä lukevat
taiteilijat olivat valmiita oman
organisaationsa perustamiseen,
jonka aseeksi tarvittiin "taisteleva

kulttuurilehti". 1 960-luvun karne-
vaalit olivat ohi, alkoi politiikan
aika.

lcl(d)- ia 70-luvurr taittccssa suonlalainen
llLror i ;lym),s!ö tLrnsi voinrakasta vctoa
puoluepoliriikan vasempaan äärilaitaan
Komnrunrstisen puo[leen vähemmisiö llrli
tunnetuksi "taistolaisena liikkcenä (joskaan

vihenrnristilkomnrunrstit civät koskaan by
. i\\\ r,c, r r;l:i fl_r') \r , tJ .., rr r, Ll,.rirr
kannattalia er itoren opiskclijoista ja tailcili
iorsra Opiskeliiahike organisoinri Sosialis.
risen opi\kelijaliito'1 ISOLt sLroirln tartcili

Irr. ' rl..r.rrivtrrr (,.aarrr!,.sjr
vuonna 1972 pemsterun Kultnrurityönteki-

1.'i r l rL. r KTI r r pa i l,. Aa-, \ar 1a r,:
\'r. .rrr.(, rr.rrl lr'Jrd.rn.lr'rr,.uur.\,1
määrällisenä \'ähemmistainä koko vuosr-

ky,nrmenen p),synyt taistolaincn kLLlttuurr

Iirkc" hcrärrr torminnallaan huomiota yli
prrolrrer-aiojcn - iopa siinä määrin, että
197{l-1(rkLr nlLri\tetaan uscin ninrcnomd.rrl
''taistolaisten" valtakautena

\l..rrL,^rd r'.ran)n'c \r"rr.rrrr' I'rrr'' r..-
194i0 ra 70 lukujen vaihteessa

kuvaa osuvasti opiskelijaliik'
kccn yhtcl,dcssä Lrsein käy
tetty analyyttincn käsiie

,/ n'.lerrrrr n.,r l';ra n n.
K,, InIfivic r kohd:rlh L;-
sirreellä viitataan kchrtyk
sccn. jossa srloulLlmattoman
ja lånsrnraiscsta radikalismis
ta ilrantccnsa Iöytäneen
kulttuuriradikalisrrin tilalle
alkoi nousta avormen poliit

ffiN'ö

IUHLANUI\4ERO +5/2002



tinen suhtautuminen lairccseen ja kulttuu
riin sekå lähentyminen t_vöväcnluokkaan.
Prosessiin kuului myös esrmerkiksi sitoutu
rr'r'rcn l.rn1.Ir'\r \rr'l p.t.l.tr'c!.t' j
myöntcisen kannan ottanrincn Neuvosto
liitttxrn.

[-iiton alkuarkoina sen puheenjohrajana
toimi Timo Bergholm ja varapuheenjohta
rr r lr-.rrlrt. Aulilli Okranen >r\rcrlrrrr
oli Matti Rossi ja toinrinnanjoh.ajana clo-
\rrr aohillj..r Clae. Ol.ron \1t..rl-.rn rorlrr
kuntaan kuuluivat murtrn rnuassa kirlarlijat
Marja Leena Mikkola ja Kalevi Seilonen
1970 ;a 80'lLrvLrn tirirrecssn KTL,lla oll !'ll
700 jäsentä

Organisordessaan omaa Iiittoaan ja sen
r', r" ntJ.' krlr' rLrlrrr*rul .r.er 4llr\ ,t 4l,n l
työväcnliikkeen prtkäsrå järjesrijperinrees
..' l-rhrmt'ara ,ari..r.]ll .er'å c.rl.rran. pr

dcttrin 1930-luvulla perustcnLra taitelilal,h
dist),s Kiilan jonka aseman ja tehrävät KTL
katsoi iossain mdårin pe neensä.

Alursta Iåhtien KTL pyrki r11äärittele
'rrrr .cllcr.rr *ql, p, rr.rrrr,. r.a crra pan.

määränsä: Kulrtuuflryöntckijåin Liifto r),

on luovren taiteilijoidcn, talteen ia kultuu
r ipolitiikan piirissä työskentelevien kulrrLrLr-

ripolrittincn iärjestö joka toimrnnassaan
noiauiuu lnarxismi lcninismiin ja proletaa,
riseen inlernationall\nriin iKultnrurivihkot
t ,'t 97l l

Ylrdel.r Krrlrr rulty"r'."krt:r rr I rr,,rrrar-
kcimnristå tavoittersta tuli kLrlttulrriväen tLr

tLlstuttaminen sosiallsmrin ja ntarxilaiseen
rarJt(a.rq k'ecrr. Vrrn nr, r'* e r r.r.nr'n
unnollisclla opiskelulla,'bppinalla pcrus-
asiat, saatettirn tehdä tarkoitrrkrcnnrukatsra
tardcL!a ja poliriikkaå. Tärkcäksi rehräväksi
nähtiin nryUs lyövåenkulttLlul]n la !osialis-
tistcn malden tailccn e\ittely ja julkaislr \a-
morn kuin kultnrurityöläisrcn ia lyclvaen
lirkk(er' \ilrcn l.rrrrr" rr irrlrcr' \llrri:r.r
^all .t.r'n .t.r v\rc .\rrrnr'l \rcl rurrr'l
rrnr r k.rlrlr n1'n rri (l r.rr. p d"rllr nlrr
rkään Iiiton 1a sen iäse len vclv()itterna

Pr-oletaarisen inlernationalrsmln periaat
.e rr \u.lnro t,r\Jn Krrlrrrl rrlnrre( j.rirr

Lirtrr rorrrrcrk'rrran I urrl.rr rr\^' .rhrcr.
dcn luominen muihin järlcstoihin, institllLt
rorhr'r Ja ,'rg.rr'.r rr orl r I rro la .,1 rm
pimät välit nirn Suonlen ja Neuvosloliiton
k.nrn.tnr.t.tcr prulrrrrdrr' k.rrn l.trmar.-
ten ja ulkomais!en vcljcsjåricstöjenkin
kanssa

\arra rchtau I tuLF.tll.rnod't \ållå.terr.i'r

KTL n rLrlkarscma 'ralsteleva krrltnrLrr ilehti".
Kulttururrivihkor ioka liirr),i vuonnå t!)7-l
-l-rdor'.rr".r ar ju '..l rJJl n)lr' l, . l"rrrrr.
hr-, r. l.l . p. lrce\c, , ( ,n. rl,r ldhril
Krrlrt...rrtt"rrr, lro rr I ".".., "1r) { r .ir
I ..rk'r ^l ',:. rdr nlrrL \ .o. rl l-rl Lur.rr
'.\d' r .' ..r J .r'r '..o 'run.rn-lr.^rrr
neen kLrstanrlusl-rååotran hallrrssa Nähtä,
västi KlrlttuLrivihkojcn kaltaiselle, avoimen
puolLrcpoliittiselle krrlttLrrrrivaen lchdelle
olikin 1970 luvulla taNefta Krrlttuurivih
kot nimirlåin kasvoi vuosrkynrmenen puoli-

'ol rr r' , r'r ,.. r l, v \' r- r r. ., ry l r ,inr.rr

sc\!i suurimnraksi klrlttururilehdcksl

Ra u haa ja
solidaarisu utta

K' rrrlrrrrvu r"\rrir' rrrr,,.r Irrr1r.<r'r.r
kaikilta raide ja kultnrurielämän sar.orlra

i\1yös KLrlttLrrrrivihkoren larkoituksena oli
olla poikkitairecllincn, kaikkia lailccnaloja
r...rp.tulr\c\fi \l.rrL' r ' lel' r rrrl, \:r) .

tännösså lehdessä julkaisriin kaunokir talli
. rrrLtJ J.r \r'd larttrIr ' , \rr, r nrrr'ro ror.

lcenaloia cncnr n1ä n.

K rlrrr|.i.r,l rrrl'ir" I r rur rr- lnrI I

r. rran l,'r' l. rr lla < n. \rr'rr.rrrr"lrrL...l
nä ohjarli pitkålri raisrolnrscf kulrruur.iliik
keen !aidckå\it)stä lossa ko1)sterriin \ckii
lrr.,r'rr,rl ..r' lrrlrr...r'r -rr- \orsul r'.rr
kulttLluripennnijn merkrtvrta Sekä krrlttLru
ritaistcrlaistcn suosimassa krrlallisuudcssa
erra lrt iLl i,r o_. r." rcl .r, r\\i.i U\( t rors
tuvia tccnroia ovat esilnerkik\r rauha soli-
daalrsrrus ja vhteinen lai\!c[r työväcn]uo
kan r innalla

l.)60 luYLrn n(l()rren rarreiljioiden inrxJs
rrr. ra\*oLr."er' \.r'rtr' r\e( r' |, (r'r\ \r\
Bertolt Brechtiin sai jatkoa scLrraavalla r,uo
srkymmcnellä. Natsicn hirmuhallintoa pa

ennccssa, kommunistikri tunnustar.r!r.rnerssa
ja srttemmin IJI)R,ssa asunecsra Ilrechtissä
oli kulrtuuu-lt_völäisten srl tisså selvää sankd
rikiriaili1an ainesra. Brcchr kltkcytyy tars

rolaisen kuhrLrrrriliikkeeseen criryises!i reat
rerin ja poliirrisen laulLrlirkkeen kalrrta.

Vähemnristokontrrunistrcn kultturrril iile
osasi painottaa ja tulkrta Brechtin luotantoa
4n)ra\a.i.\(\r ir r rrrl rr I l.r r.l.rl a tut,.-r .rr''d rJir r' , rå . r, o r rrrtcrrr r(rr. lrtr,r
sestä ja väärästå Brecht rrrlkinnasta. Brcch-
tin omaa käsiteftä larnårcn kulrrulrriryatlåi
sct ymmårsivät Brcchtin 'käyttöar_von esr

rrr< rk \.r 1 I ' r r i 

' 
r r ' r .r r r ' .r ' r rtlrv.t 

' tr'.r, r .r
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kollektiiviscn hengcn nostattamisccn tåh-
täåvissä ilmaisuissa

Brcchtiä ja klrltturrriraisrolårsia yhdisri
paitsi rauhan kannarrarrincrr m),ös väkival
lan h-vväksyminen silloin kun sen avrrlla
p),nttiin våkivallaiscrl sortovallan mLI'skaa
r"r\'1 l-rr' lurL. l\r | ... .t.(.J\ | r'lc
Lr-Lrrr trr\. .t , rr' lrrr', rn..rrr r ko.l: r rr-
o\allistunLrr sotaan. cikä talstolaisen Iiik-
kccn kehitys lohtanut väkivaltaisren tcrro
r .rrrr hlr I .\' y\ k.r( kj',, r , ,r.-r'tnrr.
rol ,.rll. r.d,l d.l, l, "..,(,1(5, Lj,r.l
Saksrssa

1960 ILrvul!a oli niirr ikään peräi\in tie-
r.r. r. \n ,r'rr, n n ,.' lr)\"r r.,l\Jlrr.r rr.rn
Vrctnamin rinnallc nousi nrLrilakin solidaa
r....r.1)ör' lulle rr (, -r, rk ('r f l La I.r

ctcnkin Latinalainen Anrcrikkn.
Rr'La- n rnle.ra I. t'. l||ri r ,, i \Ll.

eräs syy chileläiscn kirlarlrjan Pablo Neru
dan kulttulrritaistolaisrcn keskuLldessa \aa-
'r lr.Irr,d r \llu\ro.n Iarr r,,r'e l, \r trr
kallc osoitcnrin solidaalsuulta, sinnc tch-
.r r.rll,,i.r r, r''.r I r,rnu 'o l r Frl'.' J I

krclist:i kirtallisuutta suomcnnettiin la 1ch-
'rr|' rrrr.rerrl.,.irrr.e.rr \r'nrd,r nrrotn
laLrlettrin ia hänellc cxnisteft iln kulrruuriliik
keen piirissä run{)ia l.atlnalarscn Amcrikan
jn cspanjankiclisen ktrlalltsuuden kyrkeyry
l r-, r Lrl rr' rl rl\c' ' c- prl r. .,r \å.
herrrnistökonrrlur)istien rodcllisuus(tlkln
r.'r lr" rr'r., n h,,,r.r,,r' nrr,lrr,, lr ylrrLr
r., 'r I.nlnl.. l |l dt,( r'J j,,\\J rrr.r-lrr .rr,,r

aialli\csii ia maantieteelliscsli crlliset osrr
kokonaisurrdcksi

VähcnrmisttikonrnrLrnistien kLrlttLl(rrtltik
kecn \uhtautunri\ta NeLn ostollirrrxrn pide
tään rrsern kntiikifiiinränä iha]lrrna Kult
tlrurrtaistolaistcn suhdetta suurccn ja mah
rå d.,r) \,,\, r.1 r r,,r l"\,..r.' , \,.t\rJ ( l

nikökLrlma\ta ta ) ksinkerraiscr toteamuk
\, n \r'r\rd \ur lr',," h l.rrr tr,-,r\r, ir.r ,

il'r''1,,'rtu l\lr.Ir'l ltrr r, r] ,lr,( ul crr
ncrkiksi krrlttuulitarstolarsten ontaksui a

nlarxilais leninrlärncn puhetapa ia N€ltvos
tolirton -vhdistämincn kysvlrvkseen r.ru

h,r.r. N..r ".r" r rr,, r.. ( urr rr-qdr\,rr
nricn cdellikäviiäksi joka harioiffi iohdon
mllkaista rauhanpolitiikkaa los siis halusi
toimra rauhan saavlrrranriseksi maapallolle,
oli toimittava Neuvostoliiton hyr,äksi
Kultturrrijärjcstolle rämä mcrkrtsi Neuvot
rul rrorr \r'rrrrrrrrn tJ nu lrld'upr'1, 'rn 1.r

tunnetuksi tekelnislä Ncuvostolriton ihailu
olr moraalinen valinta la scurausta råuha-

I
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Historia

rraarreen kannattanrisr-sta tai ainakin scllai.
scna sc csitc!!ii'r

Syytå marxrlars lcninilårscn diskurssin
johon prrhc rarrlrastakrn kuului viehä11'k

\ccn voi etsiå l97O lLrvulla hcrännccstä ko-
konaisvaltarsen nraailmanscliry,ksen tar

1'.,.rr K, hr ryrcrr' .i,J.r r..'lrLy\.. . 1.r

Lr-. rr.'io-r y r nltr.l'l.. , ' ad t,l .,.r..

mrsarllon scurrarrksena tieto lraallman ta
pahtlrfirisra lisääntyi ja samassa suhteessa

kasloi myos taruc lö),tää cpäorkelrdennlLr
kaisuuksillc sy,itä lvydynävån kokonarsrul
\rrrr nr, (ar., Ltr l l;yrrr r r r. r, IrsLs a

''' 'o ',, t 1r. r.r\.er , r". ' r.r*, , "r .-
mistä

Kokonaisvaltaisen naailmansclrtl,ksen
kautta lähcrrvttiln nykyisyyden lisäksr

nr),ijs hisroriaa ;oka oli kulttuuriliikkecn
sLr.rsinlassd kirlallisuudcss.r nrorclla rapaa

låsnå \lennersvys idc.rlogisoltiin antamalla
.rlle rot.rrrrr.r. rrll r -rrL.r p,,\kr.v" 1'.r'
norukria 1a merkityksiä. Lapualarsooppcras-
ta alkrnut historian uudcllcen merkityksel
lrslänlincn jatkui näkyvästr cnncn kaikkca
Nlatti Rossin rrrnotuolannossa \lcnnyt
r'.r\tr rirvr'\.i\:rc rlL \ar. rarrt.'rrr r,r.rul
ana ia ki'jallisLrus nosti esiln tuon tarstclLln

kannalta keskeisrä tapahturnin Espanjan scr

dasta lakkokanrppallLrlhin ja "luokkasodas

r . .rl r, la .rru. cr \r kr .r y d".. r ylr r 1-r

kuva kamppailu orkcurtcttrin liiftamalla se

osnksi kunnrakrsti tradrtrola, ta suhdcr!a
nrennersyytccr leinrasi r-rsko historian ke

hittymi\een larnnrukaiscsti kohti nykyisyy
dcstä kLrnrpLravaa tulevaisuudcn trlaa, kom'
rnuni\mia

Ta iste leva
ta ide

Kultnruritytin tckr lärn Lriton onrakseen
maiirittclemän marxilais'lcninilåis(n taide-
käsitykscn penrselemenltelä olivat csimcr
Likri sosialistrsen realrsnrn nrctodi sckä Le-
ninin .rnr', Irr:r I'1.-lL.cl,.nL,rr...rdc ' 1.r

kansanorraisrrlrden per iaatteet.
Kulttuuritaistolaistcn nåkem),lsen mu-

kaan raide oli rina ia kaikkialla srtolrrunLrrra

ioho kin näenndrsesti sirolrtumaron taide
\i rrrn r',. ".o..r hrll t.r' rrr Lr"l'r..L.lu
Scn sijaan konrmunislrsc plrolLrccn nraail-
mankatsonrrrkscn tunnustava cli puoluekan-
talncn taitcilija ilmaisi oman sltoLttlllrisensa
avoinrLlLrdcn, tietoislruden ja vapaaehtor
suuden. Sanalla hän luoptri harhaisesta ku-
vitelnrasta triteen autonomiscsta ascrrråsta
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yhteiskuntaar nähdcn la suhtaLttui rartcc
\c(rl '\'rr,\ r ..(' rr''l .r.\a*pp.ri rr.r

Taistolaincn !ivistyneistö määrillcli
arntaD asemansa kansan encn)mistiistå eli
tvöväenluokasra kasin Sulrdetta kuvattiin
liittolaisLrrrdeksi iossa taiterlrjat ascttuvat
t-vilvdcnlrrokan pal,,,elukseen scn chdoilla
Sivistärrrscn mcrki!r,sra korostettiin nrr.rt!a

sanlalla haluttirn purkaa pcrinrcisrä, eliinlri
r'rr.ila .cu- ll r.r.r (. r,l .rrrt"a I rLrLr.r

l r e l r.rr 'r.rl r. ',rr uLLd ( l. r'

väcnlrurkalta ja 5aattra sen ;älkccn onran
r..nul., n., r ,rrc"rr \or r.rr. hyLry\ir r

töön. Ajatusta kånsarr sivr\limiscstä (airccn

avulla pcru\leltrin I eninin palion roistcllul
la lausahduksclla taidc kLruluu kansallc

Kotimaisen kirialhsuudcrr perinreeseen

suhtaoduttiirr KulrtLrurir),öntekr jäin Liitossr
kunnrortravasti joskrrr reippaasti uLrsia rul-
kintoja luodcn Kansallista kirlallisrrLrtta kå
. r'L r l.'.r'rlr ,rr'. l.lcv.' r..rt. r' rr
ls( \t : r'\ I \ D.\ \ rr'r .'.r' r .ll rr ,r i'r'rr,.
krl r. l.-r'r',r: rrr,,1..r, ..rl t, r'r.' la,rrr
lor1'arillisen kirlallisuushistorian nrnnrrsta-
mat niInct !arvat lckå uusia merkrtvksiä ettå
innallccn Lrrsia seLnalaisra vanhar kaano
nin ulkopuolelta. Kansalliscrr klrlallisuudcn
perrnnc oh kul!tLruritaistolaisille työtätckc-
värr kansan kirjallisuuden suurr kertonrus,
jonka jatkoksi oman lirkkccn ki!allljar
kuterr Aulikkr Oksancr ,\laria Leena ,\1ik-
kola. Nlatti Rossi ia Pentti Saaritsa lritct
rri

Kulttuunliikkeerr taidekasityksessä !aidc

'li rrr tvLr.i-r'rrol' ' rr" r"lla lrrtJ i*i
taisrclussa. Tällä ha[Ltliin crottalltui r]ro

dcr-nrsrlriin Iiittl'vastå taiderta tåitccn
vuoksi" -ajattelusta Selkeän pcsäcron kult
tulrritarstolarsct halusrvat tcllda m),ils 1960
'rrrtr ' 'rr'tt.rrrrrr.rdr(.rl .'r'r'r t ,r(,r " r''.r l
olleen tar-pccllincn vas!aisku modemismil-
1e, mutta läänccn aLrttanrattonasri idealrs
nrrr I I' ll. Dur\.,r'llr.rlrdcr.r.'r.' kr' Iu
väenluokan rinnalla lai\tclcva tarde pLroles

taan ylnlnir5i. ertå t;tä v;äryyrrä vasraan
, r '.rr'rr ll r Ltrkl d.r r,.., \( r, . t\\\.r.rr
pehmcä nr),ötätunto"

()rrr,rn rrL,\urrd"r' I''. rrU"rå \c rr.rLLr n

Kurlttr.rurr'itl,ontekijai n Liitossa huolcstuncc-
na Lirton suhrautumista väritti kåsitys ylr,
kansallisen ja kaupallisen iII1pcriali!tisen
massakulllLrLrrn" rrhkaarnasta kansallisesta
kulttuur-rsta Taiteen kentåll; kåytävä rdc-
^l ,r rr,:n (.r-ppr,1., ,'ri ',rrr .u.rJlr\r* n d

imperiallstrscn kulttuurin sovi!tantartomas
L|r\ti i d.,'t.r . K,Jrt,rl .Irrr r,llrr,rra ,

varkrrttacssa taiteilitoidcn tajuntaan cdis-
ty,ksellinen !aide oli alravastaaian asemarta
\n.rr trrrL. er," ra Jq...r t.r\r l;rruLLi n

luovan pohlaa tulevaisuudcn kchrttyneern
mällc. sosialistlselle kulttuur ille

ar\,ln.rl rr', r'-, . 1,. lcr.rrr 'r-rn L.r

dckåsit_vs oli kLtlttuLtriraistolaisille ennen
kaikkca kir lallisuLrdcn vastarnotossa kåytet-
t-v terlaamiscn väline reostcn luokittelemr
nen epäonnis!LLneiksi rai an'ottontiksi pc
r .rrlrrr n, rrIa.-|rrrirri .irsr r ,.lrr.'lnu r

kayttäen Tokl raidekäsiry kscn periaaneet
vaiklrtrrvat osir!itin tai\tolaiskirjarlijoidcn
or'r'ra r.r,,L.k. '. rl rr n r*..r lo rru,,r I rrr
kot Ieimasivat nc sosirlisriscksi kitschiksi'.
Kar.rnokirtallrsuudcrr diskurssi on kLritenkin
opillistcn periaateohjelnticn diskurssra va-
paampra, cikä taistolaincn kirlallisuuskaan
tvystin alistunut säännöille. Esrrlrerkiksi s,-r-

.ra'rsLi.r tt r': rsr" r. tJ lJJ l tdto(lld rl lut
veista hLrolimarrr juunkaan ilmesrynyr kLrlr-
tuuritaistolalsren paris\a, vaan hcidän

"Irr)lpJ Lr o nai \.I \t J!trn.un t\\nljl
nen laululyrirkka Taistolarset muotorlivat
taidekäsitykscssaän ihantccn, jo!a eivät
c(l(\ i.\( r.v.l\ 1(( t tar .rrr ' nyr'l r.., tl r , r

vastaanlaan

1970-luvun kulrrLrLlliraistolarsct csittivåt
vl ' or.r'..' r,,,\... rrr r'.ra n Lr,rlrrr LorsL-

tekemissään trrlkinnoissa nakcmyksrä. jotka
hcrä!!rvär rikanaarr hLrontiora 1a ovat jälki
(J , e|l r- .J rrF, o. ,1.., ,) Jr k . r , r) , ,n! .

ry\ra Kdriikki on ollut ylläträvankin kovaa
nl lCr lr.t.ntr',orr (ttå \\\rF..r . | (.f,11
.ril rL,rrrdcl n,n,n \i', rnri..dn ) rL).
hahmoltaa ymp:iröi\'ää todelltsuuna taiLccn
keinoin l)enttr Saaritsan sanoin "Se orr
mcidän korrutunri\tdrrnte aailnraan Srtä
kultturu-i on o

Artikkeli pohjautuu kirjoittaian prosradu
-tutkjelmaan "Tåisl€luun taiteen puolestal" 1970-

luvun tåistolaisen kulttuuriliikkeen kirjallinen

elälnä (1999).



Agitprop-laulukirja

I/
Y

ä#itpr*p
ånuji*kir.j*

T -*!

Tilaukset toimisto @ tiedonanta.ia.fi, puh 09 - 7743 8f 0

Tilaa nyt

6;- Tiedon antaja!

:

if.t^5]Pr>ry
gryY;"å

l2 kk 65e.
tyi;ttömät ja opiskelijat 50 e

;)p)
A

!

puh 09-7721 38 10, i
sähkiiposti i

toimisto @ ticdonantaja.l i i
rvu w. tiedonantaj a.fi i

()r'h 20 euroa



Historia

KTL:n vahvat naiset ia pehmeät
aruot
TEKsrr MÄx RYYNÄNEN

Kuva H ErKKt ToRKKELI

Marja-Leena Mikkola kirjoitti
Kulttuurivihkojen varhaisiin nume-
roihin mittavia ja teoreettisesti
ansiokkaita esseitä marxilaisesta
taidenäkemyksestä.

Jean Paul Sartre pLrolLrsti rrarxisrrra hunra
nisnrina kokonaisen kirjan vcr'ran Ti-cna
orr tlrrhan haninainen airrakin Suonressa

rr .. r 'r.' r rl.r rlrd r. rr, nr). 1, r'r'rl r'r l .

eksi\tcn\\ilil{r5ofran y,htcvksiä on kåsitelty
!d rl' LLd\.rr '.'lr.rr 

irLix rrrilr,.er"l'ri 'r
kåytännön humanrsnrn ;a scrr varkutur'
rnahdollisururksien pohdinta

Korrmarsta nrar'rilaisturtta ajatellaan

l,lccnså puoluepolitiikkana eller sitten ko
v,rdår.r,rs|| .l (l.rr, ' rF J,r r ,rtr . ltJ,r,, r,

kultruurijyrren nyrkinpuimi\cna Naii {)n

laira ainakin ti)7{)-luvusta käyclyssä keskus-
tclLrssa

Arkrstotvö r'anholen KLrlttuurivihkorcl
palrssa osoirtaa ett; K'l'L,n l!)70 luku
koostuu m1ös hunranisti\c\ta lirmnrinhcn'
kisen oppineesta keskustelusta ltsc rnnos
tLrin critvisestr N1arla L.eena Nlikkolan vaa

tr\'i..r rrrrr\rlr ierr k-rlLr r rrr..,r'r.rr Ll-r,'r
koita käsitclcvistä c\scistä Marxin, Engel-
sin ja Leninin taidekäsir-vsten lrsäksi Nlik
kola csitteli Kulrruurl'rhkotcn lukilakunnal
lc lopa Otto Ville Kuusisen taidcnakemy k
.r.r I..-e I .ll '.r'r r K .lrrr ln l 1., * 

'
vuonna 11)7.1. KTL,n iulkrisemassa Prrlerrr

,ro,ol,r sron,rhi5$t,/ Jrrli,rllisrrrJest'r reokscssa

vuodelta 1976 \|kkola käsittclee kal."u
Lr.r.' r"r.l'..r''r', rn nr.\r'. \rl i,lli r'

,\likkolaa ei voi \)),tt:iä r'arman piiål1e pe

laanrisesta. Essect ovat krrnnranhinroisra ta

aihciltaan rohkeita joskin hicman kri.iikit
l.lrrriä klassikoi(lcn \Lrhtecn - ainakin nykl'-
lukiian silmin

lnto sä ilyy

-.p.an \la 'a.l ..r-a l\lr\[ular- Hrl. nur r

yliopiston päärakennuksen aulassa Nlikko
la tekee yliopiston kirjasrossa taustatyöti
''. e' '.rr lrrloor,.o j ,l a la.rrr, , r rr . .(.r,'
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nrcrr r akentalien toimra
roisen maarlnransodan ar

kana nykl iscn Vcnä1ån

puolclla Licnec sano

mattakin sclviä crrcivär
rråInä toimet aina olleet
kchunriscn arr oisia \1ik
kola sar llcdonirrlkirtanr L-

sen valtiorrpalkirnon 1o
\L|'rnJ l!),1 nJtst\Lil:lr\
ten elrnolosrrhterta ku
vaavasta kirjastaan R,r."r,rs

Otamrre esiin vast
ikään yliopisron klr tas

trrssn kopioimani csscct
,\likkola on hcti palavasti

kcs|ustclemassa t_l t;sriiän

1a srronalaisen vhters
kunnan nvkytrlasta ia

minulle kä_v närn jo kät
tclyssä sclvaksi eltcr
!uodcn 197-1 c\\ce-kiF
loittalan into ole kadon
nLrt Esscrdcn virkc! ttä c
v.ri pånna aLrittclevan
rrrar rilaisen teorian lLrki

len kokcnratromLrudcn
pilkkiin vaikkr \lrkkola
\ nltaikin vilriailla ctta
närn on asian laita

r\liksi \llkkolan ta-
paisten kiriorttaiicn rvtjtä
ci n),k\,iär liicrrnrin nrursrcllat lr)7ll lu..Lrs

r r l, .(' 'r, r: ..:l.a k .t i.r ..'. r. .,tr r '.rl
ilmii)ihin ja Diidcn kovaottcisinrprin kan
nnttajiln lr)71) luvun vasenrmrstolarsrrrrclcn

krtisoiial ova! valLrrrcct kolrreensa huolel
la. Yllitvn ettt-i \lrkkolaa olc kLrkaan cn
rlcn nii\tii a\ioista haartatcllLrt ntLlrra tLrlcr)

srihen loppLrtLrlokseen etä chkä 197(l.lu
vLrn kcskusrcluidcn rLrlkrncrr LrLrdelleenarur

ointi rlrlisi åloltraa \likkolan tapalsista vksr

ll rrstJ rJ lrc d.rr t).rt.rJll

1970-luvun
u ud elleena rviointia

Kåynrnre voisan.en ja clppucclnon äärclli
läpr 1970 lukua koskevia cnnakkolrruloja
Nlikkola sclvrtråa moncn partalun l!170 lLr

kulaiscn nrlleen \,äärinymmärrctyksi Aika
oli mLrstavalkorsta ja nrurruLrden innolla

\i"
.._-'å

tch!irn virhcita. iolden antccksrp),ytclv ei
ollLn hclppoa alan lrohitnscsri clualisrisessa
ilma!riirlssä

Litclen narstcn ascnraa KTl.,ssä scn pc

rLrsteella mi!ä olen lukenut lgT0.lLrvLln
'hachososralisrcista" \likkolan nrLrkaan

!asa nno .rrgclmia er KTL,ssä ollLrt
''KTI n piirissä \aikutti aivan Iiian mon

ra vahvaa naista. i()tta ta!ä ohsi päässyr ta

pa[rrumaan', \likkola naulaa
\1ikkol.r krcllää nrvcts ennakkolLrulorsen

k_vsynrykscni. losko KultrLrurivihkoja olisi
r.'h, r-tt.r lr.r-l .. 'ut,,\l r \:r\r'r Ic\rca
tchtirn ilnrrrscksi ja pyvtcettömäsri."

Nlyytticn ptrrkLr ntaistuu. Svysarrrinkcr
kultaå kauppatorin,\1urr'arlmc viimeisen
kirr Nlikkola kiclrää aiatclleensa nruurra
var-rsa nraailmaa tcoksillaan Kulrnmrrvrhko
jcn paakrrjoinrksrssaan cdi!!änån sosialis
tiscn rcalismin idcologian mukaiscsri Nlik-



kolallc taidc ci muLrrcnkaan ole vksiselinei
\c\ti vhteiskunnan nruuttinri\c| \ älrrc
fämil nilk1,y, rictv\rr j(r Nlikkolan 1i)7(l-lll
rLrn KLLlttLrrrrivrlrkoirsa iLrlkaisemassa ru

norrdessa Toki iuuri palliLLu R,r.ir,r5 turnli,r
cdrsti yhtciskLrnnalllsren ongelntien tiedos
taJrlsla

[)oht]rskclcnrnrr: r'htcrskurrnan kchrtn,.
llcef osittain ruuri lc);0 ILLVLrn va\cmmr!t(r
iaisLrudcn ansio,,ra Nlrnä fLtoruutteni lal

hinnä'kirtavlisau!cni' perusteella

I ,-r Lruu r'' 'r.rr .l, .'r'.. l rr".. .'.,

kLlrtcrrkrn mrnLra toiscn sukupolvcn crlusta

tira,\likkole rrLri\tLrttad, cttei ntUstivalkol
\uus ollul osa karkkrcn vaserrrrrristolaisten
, .,ni rrol\.r' ..,*l r. t, lr.r 'r' r.' \'.' ,

\tilrt()ehtoliikkcrstä 1()tcinrnrc l]rri i()kr
rjalli ()'r o rit lrnaitiklonsa ta ri\tiriitrrli
hakcvat vksiLrnrr, iotka saavLtravat hcl

D()stl ll nk!vvyftir la kuulLrvLrLrtr]

Vrcla vksl asla askanrr!tra Lsscirlrn vas

laanotto. VLrosi olr lt)7-1 '()rkci\t()rr puo.
lclla hammenny ttirn ta la\cnrnrst()ler\tcn
pirrssä \1ir\ir) lLrkemincn oli vasta alka
nrassa Nlikkola kertoo

Olisiko io aika rurkerllr l()7{) ILLvun va.
seirrrrrstolai\Lruclcr1 varkLrnrksl;r IhtriskLrn-
idmmc, trcteemnre ia koulLrnrkscrrnrc kc
hrttäIrri\cssä'

Froanrnre yliopiston krr'lastorr kLrlnralla

,\1ikk()la palaa arkrstoonsn rrrlna r)ilhUo
feelleni kuvani 1970-luvu\lr rnri\tå rr()
rian'orscn)par\a ia kcskustelLrnhrluisentpa
r'., å r, ni l ', r rr' ,t r' r lr 1'.'.'l rrrr

mä1sen;i mielessäni lilän rILctLinr:i:1r t()\k(r
olrsi iopa 1r)70-1uvun vasentnllstolarst(]'l
kulttuulrcsscrdcn perlrar)rnri\()n toimitta
rnl!cn ja jLrlkaisun piikka .

\
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Total Recall
Kulttuurivihkojen
90-luvusta
rEKsrr ANrrr ARNKT!

Kun vuosikymmenten kuluttua
keräännytään muistelemaan,
millaista elämä oli 1990-luvun
Suomessa, saattaa pirtin nurkasta
kumarainen ukko murahtaa:
"Hyvähän se on teidän, lapset, olla
nauramatta tuon aikakauden
saavutuksille, meille se ei ole niin
helppoa..."

K' 'r.r' ''r' 1 ,r,', ., rurr r'.r ' Tuo
mas Kilpi klrjoirrl \'Lrodcn 11.)(.) I tor\rn nu
meron pil;kirjoiluLscsraarr H_vr':i kulrtLru.
rilchtr on arna ajankoht.rincn cr sanralla ra

valla kurn tinralr pärvärr tai cilr\cn \in(nfa.
' I r . , Lr' \hrlr.prarcn rr.rr r, lrrr.r
rrL lr ,,1,'. 'l rr .r.'r.1. lrr .r.' ,

t:iin hLrolrntatli
Kuinkr rtankohraisrlLa l(l(X) Ilvurr .rlun

KulttLrunvihkot lLrrtLr\irt nvr noin kvlrrnc.
n( rr \1rot!J nrviihenrnrnl

\i .,,r. (., r,,r,l.r rr, ''rp, . ,lr.r
\.k r r.rtt, .' I rrrrr' 'l " rlr I rl ' r' ,.

sosrrkLrpo[.i tri Ray Cokes? Laru nrror, cr'

\1an niet:schcl:ii\rnii vlr ihmiseni na!{)r1l
Ron Kctvvlin r.....r .r"rr r.rlr, . r'r'n
cna;r tim;i loputon pLrdotrrr ja scn;rikana
voi '.aikka t.rnssa Lanrbadaa - Iank (,rr'l'
(.alvrr s Ilobbts: I\rsr gendcr' Stewart
Honre?'l{uunrirr \ub\titLttti()ketrut' \1c
''n , Lrrur r.rr'ir r, ir" rruLLil\.tlltLl
däL l

l:ntaJakke Holvaksen ia Veikko Sorlcr
l)uror .ri ,l\ \.r r, " .nrr. rl ,r K 

'
incr trrpi\ic on ohirettu 1r sy_t,r ovat kadon
''''', t r .,r.r' r' ,t"lr" '..',' 1 -1 ' .'

kuttaa karastrofilta 1a paniikrlta (.1,ber

punkin mctrllrrLarnraa karrpLrnkl'ridaLko
cr saastarsuuclessaan \1)r nritäär kllinisellc
kuvavirralle r\pokaly ptisen sor r.r,r lid a rrr'r
frsmjn \'äkivilltirsct vr\ro( tir:\'åt eksponcn
.r 'rl .crrr n." rrrr'. r' \, lrl r . , r' d"rrri' r

a llc.

5lo arrll rlrr'trcs

\rlyl'.l r.r c 1.rL,r l' r,k.. ry".l...rr'

Vihko jr n nothin rr
koihln uLLclisrLrnLrt

ulkoarLr l)hotosho
pillr nrLLrkalle

vanrnettyjä kir
lilrrlnlå\\()Ja \J tja
lLrvrsta leikattLr.r

sllppua D(Jrnon
ia pui\rrttilvia
pikrclisommrttl-
nria Virträisin
( trcr I ksik,ran
torncn sarla r ;rlakatr
den sru;nralarncn liulLtuurilchtt olc krrrr.r

kanrnrrn uo lrrkrlrror r,iliriror kLrLr Krlrerr
krLrtlcn KLTILLLTLT ir ihlor

Nanra leLdct runtu!aL suLrnnillcen vhtii
rjarkohtaisilta kurr llgly Krd loc 1a lrank
l)lf pa Slr(^r \+rccr)le!kctLrrnl

N!uttd heli Dcraaf on todctavr cttcr
ir' rr, r. .rl'..r' rr .1, . ,r', .L.r L.,r.r

mitfir1r Krlpi ()n vrin vnära\\a kuvrtcss.r.rn
kLrlttuLrrlclrtren suhclctt.r arkaan Kullorrr
lchderr tal scn tirtvn roim ir raiikårdcn
clink.llri on har',t n pltkri Lchri clää hcr
ken userr krivasrr cliinriä ja parnuLr srtten
LLnohcluksrin flirninsä arkana se on kuLtcn
krn clrtln,"t dokunrcrtolcla lorakin tAhclcl
listi ajisr,rnn la lruol]lr]arra tckiiijidcrr aiko-
nrLrkslrta. kLrlttuurLlchLlestä tulcc,r'r,r (nrnIr
.rr ll\ r'.'i ' r'(r \'r.. r .r trur rrl.lrL
trrtkrnrrt Jarkko S. Tuusvuori ()'r toclcr)nLt
lehdct .,ara,.roi'"aL rtrccrrra vhtersi)n ajanrk
selllsct 1a rlmaisullisct ohrrrrcner'),)'dcr l.r

Ir rn. . \rr'r " "1, r lr rhr rr.;
elimä.1 scn kaikkein haLrrainrmassa 1a ra
\.()rttinrattonrinrmassa muodorsa ja siltr nc
ovat k{)nk'c!iair: IriIri enkkltft)rtua kiclcl-
lrstctrvi ta kansrrrr !ic!v:r arnr\ra, koko
spektr r nrLrstarra valkorsella.

Klassrkot siiilvllä\ ät ascnransa surrnnrl-
lccr samanlaircna srrkrrpolvcs!a toiseen
: ' rrr. r t-1,, r,. (' ...o r Vr"r.1

kLrltnrurilchtia tras lukcvar rLrskin nrrrrrr
kLrin juhlanunrcnridcn avustajar ja kouralli
nen tulkij{)ita \1utta silloin kLrn vanha Ichri
kätrerr rarruu crkä sen raIvrtse olla kvnr-
nrcntä vllotra vanhcmpi tunrce hcr. että
srihen on tallcntunut jotakrn rliu,),i arnut
kcrtaista ia oLltoa .
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Taitei I ijat ia työväen I uokka
Ku Ittu u rivi h kojen ta idekäsityksen
muutos 1 g7O-luvulta 1 g80-luvulle
IEKSTI MAx RYYNÄNEN

xuvrrus M aqxru Srpr

Kulttuurivihkot aloitti
taivalluksensa rohkeasti julistautu-
malla sosialistisen realismin
edistäjäksi. Harvat lehdessä
julkaistut kirjoitukset kuitenkin
noudattivat pääkirjoitusten kiivasta
linjaa. 1970-luku oli silti manifesti-
kirioitusten juhlaa.

SuLLr inrnrat KLrlttLLLrrr,, rhkojcl rrrrlckrsrLl r
tä krskcvat muLlrok\cl ai()rttu\.,r! lt);(l lrl
' 'r' ' l 'i, ,.,, \ r' 'l
rlrlr;1cn luopuess;r .rlrrtclcnratr tarclen;r

vhtrrrkLrnnan nruuttlnri\cn val rccna scn
riir ty csrä anrl-r,,,ornraf tiidct(a vhtcr\kLLn,
nallrscsta rrakokulnrrsrr Talkirrnr;rrsc,.rr rl
Lccn kiisitteI tel.rsta rLrlr rrttcnrnrrn ror'nrr
KLrlttuulivrhLorrra pitkrksr ataksr rosk l
loinakirr krLrrina IhttrskLrnrallrrrcrr rako
kulnrr on räkvrrvt vrrn p;rrkiriorLrrksLsrr

KLrltrLrur ivihLojcr L.rrticnrkenrl 'ren kc

hrry,krcsLä f.ir loittamlncn on I rarrnur Yalrrr

tr)icn Ickcnri\tl \l LL;rvan nrarcr'rarlin rlarcl
lr olcn kcskittrnr't s iltcn mrtrrr tLrlrrrLts

'.,t,t.,.
strLLs i,rilrtrrvat lr)t]() lu\'rLllc \al\'tltrir\\n
ktrliLrstclcvaksi ntonirrrorst,lqr ntrrrra aLrr

'. '.,lr.rl \,( lt

'' r I rrr rl rtrll <, rlrr \ l

tä;rnräksi lrrlrrLrUr toutnali\nrik\i Virntck\i
. r ... .1..'lrr I I l r". A,)..r Sinn(nrJ

en pä.lt(rrrrrttitlklrrLlen ar)\r()\ta
KrrltnrLrr ivrhLotcn I9t0-lu\ un paakilol

trrksrssr Luctaan r.lccrsr sosrrlrrr sta rcalis
''. ,l\'.'. r.r'l
r,irnlLrokrn \hrrcn \:tatlnmistit ntutta \.t
nr;rrrrcrr v lrkoicn 5isillir tl.rnail k()o\rrL:r \()
srllsrircll.r 1rr'grrrilla nrausrerLLrra rroclrr
rr'l. \t..,, ' 'rr, ,'r I

dcpohclirrrrorsta l1);olu!un alkLrpLrolcllr
l L .r'r.'',-.l.r r li rr r.r r

.., .. ,, , \,,.,.,
kynrnrcrtcr lopLrlla lchdess;r r\itrllilln \o\r
ralrststr r.alveLrtrrncrta nr;rginrrlrstnrprcn
Iirtrcn ii vrihtccn el.rn rckrtrtlclen n;rkc
rlrlk\rir t)iis1län t.r \(n s()\raalr\L\tr n\pck

,.r.r( ., .,r r!,t,,
noprstc ohlaLrtLtrr !iiclctln diitcllcn
cr)rrrnriinkrn cloLrrrrl ta rock ntrLs r.

krn raparsirn LLLrrLirr tlrtrcnlrrcilrrn
Lchrr pvrvi inlkuvltrr Lcatcrin t.i

sLLonrala sen kl i;rllisLLLrdcn iinclli,rr-
naltitana ia atoi lLlil\i\rstr \uontallr
scn clokur'rn r ahorLt,rrrsra Kirnrosr.r
vara vorchrn prtää trrstrtr';ra pr r'krrrvs

ti csrtclla irkkitrhtuLr ii ii crirvi\c\Il Al
v.tr A,rlt,'.r r I . .'r ", rl- )li r,.l.l

n,ilarkrLlnra\t.1 Nrrnrcrossa I l!)78 iulkais
riin A. Cozakin Aalror nrrrrrlarrravan kir.

'. '1.,r'1..(.r \..11 r ,,rr' lrr,,rr(.r ,

iorstl nri irrttikor)n leLnirkk;r roidaan hLr

'' .'d. r, \((.1.,,, r'.l ...rr ,

l Varj.r Rriro Norri k rr.

rrtikLclciLa l,lciscsti lLrnLtronalrsmisra -1

''' K-L'rr.,i .r ' .l,' ',,.r
liina V.rlpol.rrr 1....r \,k\r ,-.r...'
lir ioltc!lirr r'lersrnLrnrrlllsen elänrar pcrus
Lan,r crla srlrii rar scn käsirrclylrä vaadirrrr
nrtlcicn tirtcidcr veroista osallrrrrrrtt; lrok

k;rtaistclLrLrn Tinssrrrr kcskusrclrirn vahai
\c\tr t()skr1 IlLrriatLrtrrhirr ongclntia scLrrat

1i r) solidaan\c\ti ia csintcrkrksi sjlcltrrrrn
tLrtkrj;rkrL 1.r opcrrrlrLsi PaatynyL Tiina Su
honen iårlcsli lclttcii vdtlen kc\kr\tclLln r()

horr osallistrlvrt nrrLLrn ntrLarse Jorma Uoti
nen rr Tonrnti Kitti Tanssilt LL\kottivrLur
orrgelma paljasLLru keskLrsrclLrs,,a sirtä vorko
tansrr olla rcrlisrrsLa taidetra

Poliittin en voima, kansan-
omaisuus ia sensu u ri

T 'l'. rl r'' .1, r',r, r \ lrl,r,,r
!'uodcn 197-+ ncltänncrsä funtcrossa VLto
dclr l()75 cn\ nrmai\crsä rrLrmcrossr 'Tirno

Kallincn klrtoiti "Taircllliln Luolla-d5(
rr'.. t. K.rl rr rr (,, .'r ,..., . -l rrr rr

.'t,'r.'1'.1' .,.,, (i . {, rl- .,1,r..,
oli n i;viienLrrltL rLrr l Scrr iLrLLria K:rllrlcrr
etr iLrp:r koomrscstL karsalltscsta r'urroLrdcs

rr Kall rcn nrLLlaan r.riclc oli ir[rks harJ,r\
| |rliir'lIr'|I .r " \,,1

r" I r..rrrr rr, I, lrr r

Virttatrrorrt<n '..llrrLr r.r,,.r r, lr*. r, r,,'
nt rtlaitJt

Sanraircn vuodcrr kolnrilfncssa nLrmc, r )\
si nLnrc!(|t pitik[]oilLr! julr\riil t,riteen krrrr
lLLvan ka krllc l)orr,arcillclln: Tr;hkop.r
u r (. . 'r' l, r r,.,... r'ir\ I.
rrottaa c!lcl sitoLr!unratlrrrrrutta Lrle olt
m.rssak.r.rr tartcilril on por\ar'l\ror ta vil
scrrnrston vrlilrrarr eclessä Srrnarscssa rrrr

rrerossa pakirurrtsiiantnrntcrkli Brutus
1" '..'.' rll ,r l.'.,r' \, '.r.l rr,,.' ,-

sistisclrr'.,altioksr kursLrnten Liri.rilrirn tl

nranloa Konr prorrrssrnhakLrisLLLrs on nol
1ar,.r

\tr .1, ,-- r' .\r .r. ,,r t,., lr',.
tuLscssa Kaj Chydcnius tarkar toisrarrrlla
,rr r',l l.rtrlL. rl..r...l , V I L..rrrnirr

. ,,t. t. . , , . r.,, (.,. .,.

sLrLrcleLlc (.hvdeniLrs e\Ltr:i.i kansrn k.r\v.r,

L'.., ,, .,.r1 L, ,, .,1 ..,,^ r.r" f., ,r'l
korkaan Kom pr onr\sl t tornuu\ koro!rlrLl
pLrolcstaan Matti Rossin p;äkrrjor! kscssa
numeros\l 1'l()7ll T:rrclc kasvaa jr vornrr,

-F,t
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tLru yhreydessä työväcs!öon eikå tasta voi
.h tinkia Kolmatta rrerä ci närn .rllcrr ()lc
Lrlenrassakaan Serrraavan numeron pääkir
roitrrksessa Rossi vaarri c!tä taitclliioidcn
rLrlisi oppia tLrntcmaan tvoväes!ön hallraa
lr arkca, ia sama diatus torstuu pääkiri.rituk'
\cssa 8,1978, jossa Rossi valitrelce taitelli
oiden ja työväcsti)n vhtcyksren puurrcita.

VLroden l!)78 neliänncssä nlrnrcrossa
nmo Bergholm vaatri naailntrn muLlta
fiista taiteen avulla t \lLruttakaa nraarlma
* rånir..r \t(J. .etrre..nin K. tttrL.i.
r\'aintekiJä1n Lirton IV vuorikokouksen an-
IiJ !a vastu\taa h;nktn monian,oisllutta
\arn nråtcrialistrncn iilosoha voi olla rarclc-

atattclLrn låhtökohtana Saman numer orr

t\ipuhccssa Eino S. Repo kirloirtaa puolcs

..r.n \rrur.r.r'r r..(r.\r" i r rJ p(,.r, R.Lro e

DrLänyt roskrviihte{rn lcvrttämis!ä suotava
'.r. Rcr,,r'rrr'!::n 'n , rr'....r v ,rrr'r.' t,,r
ki trctåvät. nritå kanlan sopii lrrkca.

lr onrsestr rämä tapahtrru KultrLruri-
rihkojen viela ollessa lähellä kan
sra", ennen Anssi Sinncmäcn karr'
den intcllcktualistiserrpaa llnjaa, 1ol

loin lchri varmaankin merc!!i jou-
korttain lLrkijoira Repo csiftää scn-

!uurin yhtcnä taiclckasvatuksen la jeis

Le Rossi oli sarroilla linjoilla pääkirjoirlrk
\essaan 7/1978. Hin kiriort!i, cclcllcenkirr
- lrlur.urrr,.lr crr, _ ,r"anurr'r.rdflr ,rJ.r

trsta voida hyvåksy,ä. Varn tictccllrncn
mirxlsnri saattoi llrottaa edislystä Samassa

kirjortuksessa Rossi kehrru yrittänccn!ä !LLr-

haan poistaa Adolf Hitlerin tcoksct Raura-

l' rrrr rk l,.r^.ra ll ^.r ..li 
l;il LrLr'..rrrr

cn pr'ofccrtojcrr lapaan vålillä vetäyr),nyr
nraaseudulle r

'Iarkoitus oh toki nryir\ Icvitt;a korkca-
, rrc t\(,ri,r, rrr k'r.r'1. R.,.. \r.rn rrr

Paula Holnilan kanssa vrelä nlrmerossa lrr
l97cl siitä, nriten ooppera krrrrlrrLr karkille
Kirloitukscssaan Tåantunrus ia tardc i-1,1

197!)l hän palasr taas suvaitsevLnrdcn krr
fiikkirn Suvaitscvai\uutta er Rossin tnuk.ran
vortu suvaita Kompr.nrissctä ci tLrllLrr tch-
dä pon'arerden kanssa vaikka nåmä hyväk-
\!isrva!kin marxilaisen toisinajattclilan
Rossi chti 1.170-hrvun aikana hyOk;iti vieli
'Itr\r'r . vJ\l.rJrr I Ir) | rr'. rr'o (LlL.l -

vat mlrlrn mua!sa espJnjalalncn krrlttrrulrh'
Iosoli Josd Ortega y Casset ta SLromessa

rcarrcriohjaaja Arto af Hällström, jonka

maailmankatsomuksellrncn rila" hrrolcstuttr
Ru*u Lrre"ll: er vn rrlr ^'la , rr 1',..\( 1,
,rrnakaan työvåestöön nähden.

\1.-rlrrrra(.on (rr,t '(hd, - p,rr ,,r l.'r

tiin kcskLrstelua m1,i)s Aleksandr Solzhenit-
synin kirjan jLrlkalsusta ja srtä koskevastil
scnsuur i),r itykscstä Vrhkoissa oltrin vLron-

llr l'r .l .rta rn rlr.-r r'r- , tn i tu lll \t
\aasti Suomen ja Ncuvosroliiton suhtcidcn
L rrrr.._,1r., ( rr sr r rll .r ...rr solzlr,.,r.yrrr
nin kiriaa tistä nousseen kohur-r seuraurst
na Ruotsalaisen kusrantanror lulkaistua kir,
rrrr ro tcLdur *trurr' rrrr.k.err ta lt. rr.e..i
siri Suomeen Vih
kois!a påin syytel
tiin RLrotsia \isäi
sr rn a\ioihirl

me pLrtlttLrmi\csla (Rauno Setålå, 2, l!17.1)

Taiteilijapalkka ja
ka u pa llinen massa ku lttu u ri

Varhaisvuosren KultrLrLrnvihkojen taidc-
dognrcihin kuului vaarimus jonka ntukaan
!aircilijoiclen ryösrä piri !ulla yhteiskunnan
kustantamaa toimintaå Kari Jylhä argu-
r'rrrrr^ Krr'rr.r'r'rrrrrlut/ l\.run.r' I, \ rul
sc\\a numelossa. artikkclrssa "Taitellijoiclc

alema on huononllrnllt sittemmin t{ncu-
tuneen rarlciliiacläkkccn puolesta.

Sanalla kaupallrncn rlassakulttuuri koct.
tiin ongclnaksi Vihkorssa tchriin selkeä
jako kansankulttuuria ja taicletta lähcm
rnäksi miellettyyn populaariin ja manipula.
tiivisccn, 1åpeenså kaupalIsecn'!lassakulr
tuuriin Harri Saksala valirrcli, cttä pop
mLnrsikot olrvat ikävån ulkona tukrmrur-
doista la näin riippLrvaiscnlpia kaLrpallisista
\ornr\f.rL,I'r,tr

Toisi aan kririikki oll raclikaalisri ralen

Historia

t.,\ Lr vrll\ut( r. u i d('1 l'). . ^(lrjInr\\J
rrr-rmerossa Raiia Oranen käsitteli suonra-
laistcr kulttLlLrrisäatiöiden korruptiota
Surrrsäätiiit kapitalrstinen kulttcurripoli

tr \l' . .'rrror'rr,:r 1,..\r rrrr .aariurrlerr.rr
nakln sillorn vahvan poliiLrrsra roolia kLrlt-
rUL. r', r, l, r\,..r r rrå r... e\.ltcl. r..f...
.r':r t,,\r). J I crra C) ..r r. r..rrla.rl r'.rrr
Wihurin ja Kordelinrn sääriijr käyitivär
asian(rntijaraatia hakerrrrksia kåsircllcs
.i-r' Krrr,, trrkrurra pJ I.l\r' rl,- lryi.\
s:iätiördcn omistLtssuhrcrta.

Vuoclen 1975 toiseksi vrintcisessä nu
nrcrossa Kalevi Seilonen csitteli tarlcili,
'urd, rr a1,.u vrrlrrv,,rra i rrlr\rnr
kohleenaan Kristiina Halkola ja Agit
Prop Kuvissa rairciliJar marssivat yh
dessä ryöläisten kanssa l.ehti orcnsi

I I nryirs kätcn5a toisinaan pariaamal
leen populaarikLrlttrrurille. VLroden
It)7-5 nLrmcrossa 5 pääkirj()itukses

sa Laulu ase taistchrssa norc.
rattlln, ett; monct pop Ja Jazz-

nruusikot olivat osallisnrncct edis
tvksellirc( n tai\rehrLrrl

Vas!apoojcrna loimivat ylccnsä ilina
kansallinen raidc ja kansarrvältnen

r' :*rl.rlr ..rr V.ruder' t ,-r rrrr rrrrrar

\en nLrrcr'on KTLn 3 Iiittokokocrksr:l
esirlcly\\i painotcraan kan\ainväl1sen

rrrassakulttLrurin syovän paikallistcrr tairerlr
joiden elinmahdollisuLrksia

Jå

6a

\1assa ia nrcdiakulttuurin kr-rtisointirrcn
tarteen ja tydvåestön vihollisena huipentuu
lor'rd rlrrr'cr,,r nr',1 , ;1111' ll-,\crr.,..
numcro\\a 13/19761. jossa lukijoille kerr.o
raan lrilne!!ömässå påäkirjoirlrksessa mm.
clrii LISA on - intpcrialistisen ntassakLrlt-
tr.nrrin trrotannon kcskLrs" Samaisen "nrassd-

l..rlrrr rlrr'rl.l,r',r' rrr((. ..r,rrrr\.rL yr'i.r'
r r'ln " rr_ rk. lr'\rr r.rr'.oo \,r'rrrrl:r.il
vr lrdr'..r \,,rtrr"rntur'rr l-ro(rrt ( l\'.(.t.
F,",u.rlrl'-r': r"*r,' \rf td r\nli I dfnl

rai...r'l.r..i rarll.r krr r\r usi

..( :r'. r'r (rr. . " r, tl, (.u dJ.rr \r iL.15(,rj
raitccssa. Absrråktr taide saa rrromion pclk
l, .. tr "rr', n,r JUI , l.r. åår l,,,re|flr\rrr
lakennclrrin. Nlarnittakoon cl!å valistusra
.,r, lllr (Lvrul-rer'r Nam lune Prikin 1.r

Jackson Pollockin kuvat cdustivat naureira-
vaå "sattuman turloksena rchll,ä taidctta,
Mcl Ramos iu llrur c Nrumann r^dr ra r:r

r r kr LrlrrL.rr- \Jr.Jl r\L r l\ l i rn;r\ai\s.0
konrnlenroivia larrciliioila.

Vuodcn 1976 viidennessä nrrnrcrossa A.
JefrerJlov kirloirtaa käännösartikkclissaan
KLrn luodaan hysteriaa" siitå, mrten nuona
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nranrpuloidaan kaprtalismissa populaar imLr

.i Iir ....ll Il,:l rr ',n -l r,'-, rL' r. ,,

.'I . .'r'r', r r' ...,:l rl l r r' \.. ' Lrr .

geenipcr intajf ä kapiralisrrin rapplon kehit
t-vessä Ar'tikkelissa kuvataan nruun nrrrassa

Bay City Rollersin mu\iikkia ja nrarkki
rur r ,. |'\"r r\i r\r'rJ 'r'r t, .,..r",.Ir r .

tanir Seruanvassa numerossa nykyincn me

diatrrtklja sillolnen elokuvantekija Hannu
Eerikäinen kir'loirtaa yhrerskunnallisesra

taiteesta nrassakulltLrurin vJstakLrhtdr.r,

.^-r', l rL."l -'l..rl'< r .l"l rrr r( ,nrr.' 'r'
selvrty,ksiå

\lr".rl rl '..rrr lr'rrer "r.r'\rr"r or

kcastaan jo vrronna 1q71, j.rlloin S. Cersh
novitshin Nlassakulttuurin yhteiskLrnnalll-
ncn olcnrLrs JLrlkarstiirr kåärrrrökscnä Artrk'
kelissa tutkarllaan laalasti enlaisra taiteelle
' .r-r \(.ri. .. r irht . r n rrut.r r ...rII r(...j.I
pääasiassa nrarxrlarstcn tcorrordcn tF|ank
llrr,r krllrrl v;:loss,r

Vtlu.l(r' l1' (rlJrll )l.rrr'55 ll":.1
Luigi Hämeenoia valittaa et!ä naan myy
dyinlpia artistcja, Hurriganesia ia Erkki
Junkkari\ta, cr .'r: t.ord.r I. llc ,:.t'.r' ",
tä\,sin kaupalli!ten voinien haltrrun I Iå-

F ' r','tå \å.rr'r Ltr'rr rtrr';.,r' 1 ,1\'r'lrd ll.
nliii tulkimaan rLrnoudcr jil Lrcrinleiscn kor
kcataitccn lrsåksi poprrlaar-rkrrlttLrrrria joka

', r ' r'., nrr'\i lu pr .hrci.l ,rr rr lr" r

r', rr.r I rn,ir' , "p. l-. "rv"
arlikkclin vastaparn.rna ilnrcstyi viclä vuo
den 1977 toisissa vrhkoissa Markku Kos
ken \lyy,tti pop-nrrsiikin artolrclcsta io\sa
sittcmnrin n)yiinlciscnrnräk!i poplrlaariklrll
r.rrrr r'.rhr,''l, Itryn'r( ,r...r ,(r"i*r
Hänrccnolaa li esittää että rokrn spontail
nisLlLrs ia artoLls arn aryvLti KrtorlLrkscssian
Koskl painotti lahinnä pop nrLr\iikin bi\-
nes luonnelta

Saman vtroden neljännessä numerossa

lrr rr.rJr' rJ.r\ r 
'rrc 

l 1a1' 'll\, 'l irrIrr.l r. \r'
metodcin 'Ilnro Lrpilan artikkelissa Tai

teiliiapalkka taitcilljan trtimecn!Lrlon tur-
vaksi" kcskiryr:iån rairellijapalkan kä),rän
niin ongclnriin ajatukscn mahdolliscn to
trutumisen io 5iintåc\sä naL.ipiiri\sä Sa'

malla lc'hdcn virhdckuva parance. Vuonna
1978 Kulttltu rvihkorssa esite]ti1n pilapri ä

jåkin. Claes Olsson kirloirti Tanskarr kom-
munistiscn puoluccn lchdcn Land og Fol

kin Herlut Bidstrupista. tdellisenä vrrote'
r'r .1 la-- Daniel Katz o rllt. tt,rrrr ' r

kukscsta mutta sitihän pidcttrin toisaalra
Neuvostoliitossa tailccnlajina Vrrodcn
1978 cnsimmärscssä nunlcrossa Juhani
Lindholnr csrtt(l susuJl rrru . (tu r(r' .dr-
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kurin. Pckka KSrkkåisen kirioinrksessa

Silnr;nkäänrärän niktikulma
l.llJ0.lLrvLrn vaihtcessa vrhkoissa seurat

rrl rn .\rlr'.c' r Il\1tl ' 1" r . dnr\rd
Ilossr puolcrrti pop nruurikoidcn oikeutta
apLnahoihin 15'l()7lil Vuoden 1979 numc-
rur*.' rr:1 . r . r o F,lJr..J t.r r,. l.r,: r, r'
nrinraa Esinrcrkiksi Aku,Kimmo Riparti
kiriLrrrri käsrt_vijstä ia Harri Saksala csitteli
BIucs mlcr Eddic Boydin

Teoria ma n ifestin
edelle

Nrrnrerossa l,'l.)79 Sinnc'riien päätor

mittijrkausr rLLotti io rcorccttisra jalkea

lehdessa kir iolre!riln Mihail Bahtinista
Vtloden 1980 ensrnrmäisc\sä rrumelo!!d
Ll ' r" '.rr .r" rn : r\r r,r'.. r' .'rr.rr', l.rrs<

na cstctiikkar)a S rrrcnräkrt Sarrass;r Jlu

merossa iulkaisriin suonrc-nnokria
Rabelaisita ra Bahlinin Rabclaista koske
vrrta tlrtkinruk\i\ta Nrurcrorsa l,'1!)80 Sin
r'un..\i ,.r.. lr rr'.t1, rr rrr.r'rr .r\., c\r,(rl
!, t ,r'Jlli l -tt - .t.t-' \rt i'r,, t, er. a

naiskeskustelukin sai r,ihcloin paikkansa

vihkoissa vaikka Marja Leena Mikkola oli
jo chtrr),1 sivuti aihclla rr()neen ottee\een
Vapaan valkoisen rrliehcn ki'illlillrus ar

tikkelissi Raila Leppäkoski Nlrrja Lccna
\likkoll la Eeva Peltonen kcsku\tclrvat
Ciinter Crassista

Vuodcn 1980 nclrännc\sä rrumer o!\.r
kay,tiin 1o laala rrletakrrittinen keskustclLr -
(r...r,.,..r,r. ,,,'..1 ,l . q.rr,.. { | .ur, ..,.c..r:l
l'-' l , ' 1',t1 Ltr.r r' .k. r'lcr'.'r.r r\. ir

l,l r,, lr,..r.r', l ll lr l r, l r.,r., .,r'l
\r rll,, r'l r "\',KTI r

reista KLrlttuLn ivlhkojen taiclenäkemys 1ä

hcstl'r ylcisia kLrlttr.u.rnlchtiä. ja nrarxilarsuus
säily,r lchdessä Joko puhraana poliriikkana
tar !ailcen analvysirr nre!odina

Krr-loittalakaarti laa;cnr vksinkerraisnrk
sia kaihtavirn kriillis]in teorectikoihin Kei-
jo Rahko.est.r f.a Siroseerr. rll rn'r: rrrr

csittcliTheodor V. Adornon kriittistä recr

riaa vihkoien vrrodef 11180 reliänne\\ä ru'
mcrossa I chdcn piirissä ryhclyniin suo

mentanraan Juri Lotnrania i6tl9ll0, Jukka
Mallincn Eclnard Vc\ala llj ,rrr 1, ,,r r

prrolrrstuspLrlrc -a(ikkclin. Jossa hän valittr
r.,,,rI r'.r\ tL.:yl' irrr l\u \ rF I " ., l, , -

den" ia kommLrnistien salajuoncna. ja kont
', .nr.r, lr n,,r\-.r'l .clr \up-tytrrli.
Vihkojen taidekcskursteluurl oli saapunut rt
sekritiikrn la kcskustelun aika

Kim Veckströnin arrikkel 'Rcmu Aal-

toncn kovin litkä Sibclirrkscn jalkeen
irtikkelr käsi!teli Hurriganesia i.l/1981 i

Kirjoituksessa lainailriin Esa Saanscn
Soundirn kir;oittarria kirorlula rockin puo-
lcs!a jå oivallettirn. etlci rockin esreriikkaa
r r. ' , I rr' .1, rr' l rt,,irrrr I ir'. . olrr r
murrtcn varhain liikkeelli.l llpo Saunio laa-
jcnsi lcoreettisra kirioirramis!a roskakirialli
suutccn ja populaarimusrikklin påin intohi.
m()rsesti ta asianrlortcvasti imm. 61'1981. .{/'

lq8ll Vaikka esitelr_v taidc oli päåisiissa
perntcrstä, lehden teoreerrIor Iähc\tyivåt
u.l' rlaar(u'tt...rr'r I'r'ttrla * _ l. lrrrru r.
tlrtkimuksen rapaan.

Taiteesta käyty kcskLrstelt Iuopui puolcs-

laan jo sckin perintersisrä p{rlir!!isrsta para

di.qmoista Lchdessä esiteltiin nurrn mrrassa

lasisrrille m-vönteistä iunrrisnria Sinen leh
tecn ilrnestyikin jo Antti Alasen Valter
Benjanin slrornennoksia 1a Juha Siltasen
hällrkkösosialisri Pier Paolo Pasolinin ko-
kccllisten elokrrvren esittclyira i7,,1982, 8/'

l',\_ l( I tJt. tåtr(" n ,d r,,..tlt. I .,. t\ctl
vastus(ajan Pasolinin krr;oituksia jopa sucr

mennettiin. Krrnrpikaan edcllä rnainiruista
rutkinluksen kohteista olisi !Llskin mahtLt

nur .dc. l',-Lr'rrrrr' ( Irlr'.r'i'rl,,j.n
avLrstajalistallc. Arnrrtlaatuirren 1970 lrrkrr

manrfestcinccn ja mustavalkoisuuksinccn
olr arrttamartonrasti ohr

U no hdettula
helm iä

Nlaria Leena Nlikkolalla oli lehdcn sisäl-
löllisessä ja i(lcologisessa linlassa rapahtu.
'tcrrta nlr.rtu(.r' .r \r^l'rrrårr, ,Ll.r' J'(
mcrkir!ävä ascnra. Vuonna t!)7,1 Kalevr
Seiloscn päätoinri!lanra KulrrLmlivihkot iul-
kaisi sarJan \1arja Leena Nlikkolan esseirä.

Ensimnråi\cssä, "Suurten vallankrrmouksel
lis!en suhteesta taitccsccn Nlarx jn Engels"
L*eL*r lrlrkkn[ [.r'rrrtl Karl Marxrn r.r

Friedrich Engelsin taidekäsityksen kchrtty,
'r'.ta r" ,.rrt'l h, rd,r .'rurr.l ,rr\.. f rål i.

tccl ),leistrjLrisesti lrlLltta vaativasti Vastaa
rrr[.-r' c' trc trr \lrl l, lr k rlurr r l"rr
nistä i"SLrurten vallankumoukscllisten suh

teesla rartccsccn: V I Lenin"l. Erikoiscksi
,\likkolan kolmcn cssccn sarlan tekr se, että
.c naarrvr l\lr\k"hr. rn'...a\rn ) FL.) l.r**.i
!utkimuksen kohtccksi valitseman I Otto
Vlle Krrusisen taidenäkemysten csittclvyn
Varl\a rrl.r rl. torrrrtrrk'c r rrll,,pr ,.rl .rr
kirjoittama, se liirryi KLrlttuurivihkojen jat
\rrv,an p1 (inryLrrcrr kel.rrr.ia \nrrmar.ra
pulrttrrtJ r t'lrdcrrr ko.lcvaa 4artcltu r rr
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O Kulrruuntvtttxot LÄHETTT vaLtKorouLLE JouKo!LE ENT|srÅ TorMrrusKuNNÄN ,ÄsENrÄ KysyMyKstÄ, tolHtN pyyDETT N vastluxsra. O
O Osa er snarur KysyMyxsrÄ arorssa rat Et HALUNNUT vasrara. aOa
o KYSYMYKSET 

a
O 1 MtxÄ vEr Strur uuxnar KuLTTUURTVTHKoIEN ToTMTNTAAN, tvlrÄ stELLÄ TEtr ta MtNÄ vuoslNA? O
OO
O 2 KuLrruuRrvrHKota ruLKAIsr 1990-LuvuN aLKuuN sÄÄKKA KuLTTUuRtryöNrEKtJÄtN Lrrro, toKA Eousl MARxrLArs- a

: ::1il'fl'"'.:J;ffi3:ilJ:Ji # x:""J.1ä"#J:";"tT:lJi;" 
ra rEEN rEHrÄv srÄ 

'Ja 
MERK'|ryKsEsra JA M'|TEN rÄMÄ a

a
O 3 KTL:N KATsorrrrN KUUtuvÄN poLrrrrtsEsrr vÄHEMMrsröKoMMUNrsrrsEEN LIKKEESEEN, MUTTA KultruuRrvrHKojEN O
a KtRrorrrarrEN rouKosra ERorruu srLTl,o ÄLKUATKoTNA MUUNKTNLÄrsra vasEMMrsroL^tsra. MrrtatNEN olr oMA pourrT|NEN O

: ;::#1,#:;äj,"'!!orN' 
KUN oLrr MUKANA rEKEMÄssÄ KuLrruuRrvrHKorÄ? MrrEN YLrPÄÄNsÄ poLrrIKxa varKurrr 

:
O 4 MrrÄ MTELTÄ oLET KurrruuRtvtHKoJEN NyKyrsEsr^ rtllasra? Mrxrr suuNTAAN Torvorsrr TEHDEN KEHrrryvÄN? aOa
O 5 MrrÄ rrsE rEEr NYKYÄÄN? aoo o o o o a o o o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o a o o o o o oa

Peter von Bagh
elokuvamies
t (llln kohtLrullrscn lähclla lchrca loskaan
cn kirjorttanut pallon nritiiin loska mLrut

ioorrrmit, Iahinnå I-ilrlihullu ja kaikcn aikaa
.,\-r l:' "l c, r I r'-r r"..r. r..'r I .1 . r,,
nriluksessakaan ei aina olLu nrin kiinn()!tLL
n.ita, kLLn takeiia linlassr tai asiassr pvt_r,'

mi\cstir er ollut kehuttarerrr C)lln lrrLrlta

\,'.( :1 , l' rr., rl l '\*{r", ,rr
kaudclla krrirr Nlarrl Rossin TurusrLrin lähcl
tä Ilrssin valravaan työkvk_"'yn ja Ialrjal'
kuuteen. kLrn hrin olr aLrttamassr L-ovc Krr

toja alkuun moncn arvan par hran kir tarrme
kohdalte

) I'.'rld , L '. ' ' r' ,ri r\ \,r ti.,\\ ,., 11\ , I .

srllorn, rrutta sellarrrcrr oli poikkcLrksellista

sillornkir Kl-l toimr kuin nrrgneerrr Los

k.' . 1 i r .. , -l . ,. .,ll .rrJr '., r,,\ r'l
r",. r'\t,, ,r I .1., 1.1,..
parhaat Ja tännittävinrnrät l1rinrIlrrt Nvtlin
viclä kauna on kor.a lhanteeksi on koho
tettr nrlkrt. totka latkivd! simar vLtodcr kal
jaa lorsarn kepLrn puolueto|lrston IakehLro

K.r \l ..rr , rr nritl,. .r

' r.. KTI rr ' rrl rlrr " r.l 'r. rL*..'lli ,lrr '
mellä konca t() sirtå \yvstå etra kokonrinerl
.'r(rrp"l .." . .rrtrrr" . r '.'rr, , l^\,, r" -.
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valtar\ccr1 vmmår!ämrscsccn (lma kasityk-
.,\r..r\1., r' 'r.' ,lr rlrr,rra

varston\ arairl( n llr toiscksecn ;okseenkrn
piii!!arnrirf nrarxilar\cn kirtalllsLrrrdcn ILrke

nri\cn ci kLritenkaan vaarrvanrman lukc-
neisuudcn vrrkLrttamaa trkä se käsrrrs
ole nruuttrrrrLll _t hräiin ntikrrkaan ,.e vaikLrt

tia pienimp:iärkrn ilsiaar nrhin rartrrn

' J', .rl,rrr..rr " .\Lr Jr|i..|\r\'||.I ur'.
rrl en osallistunLrt KTI ,n vilalIsccn puo
lccrr I i)lin vuoden halliruk,,cssa. nrutrcn
vhtriän kcrtaa kokoLrksessar nrLLua yht:l
L ll rll rr' 1., l , r'r,\,,..,.r,.k. d r,,1,,

sosralisnrirr kriisrr ia \vsteenren k.rarLrrrrsc(

crvil hcrkaura nrihinkään Nain srksrLin.
, .., 'i vr'.r., .r', lr r .rn'-r\rk. \LLr
'"\Liirlr '.1.,r( 

'..- 
.,, l'.. rlr..'..

'.l'..r.Ll lrr r\.- 'l 'r,,r'','.r , ,r'.' ".kus hLronraLrtcttilnkln koska csimerkrksi
lLrir v;äriä krrloiltatLa llLrharinista lii Trors
krsra alkacn, silmäni krpcrksr Arvan vasråa.

valla tavalla rakartin, ta rakastar y,hå, 1,,,,
harta ncuvortoelokLwia nt\'ös ntonra Srali
nir1 hvvtäv;in korkcasuhclanteen aikarra

tchtyjå. livana lulnraa parcmpaa elokuvaa
ci olc ciki ole olenrassa parcnrpaa lohdan-
r,..' 'Ln' ,r\,.r , rrr, r\rrrl..r

kuin ',Lrosrna l!)25 -15 tuotclUt neuvos!o
clokrrvat, usern toki myijs paha\sa tl ole
I rrr.'...' r' ,^\.ril o .. rJJrr' rrt,.rJ -\l

nrcrkkrä SLrorlcn hcnktscstä kåpertl, nersyy
destä kLrin se totaalisuus jolla neuvosto
kLrlttu,.rr on puclotctrLr ålvttönrän ålvnrvs
tijnrnrc tredollrscste ia cntotronarlisesta krr

\rl r ,r.- rr'..rr rr.t! e.\r . rr.,\r r,,r.
rr r a t V r..r r^ rL.r r"-rkrr'.rr rr'Lrr
nr()nrr tavoin artikuloida 1970 luvulla, oli
brlcrssa vhtä s()ircrru kuin polriti\cr lilLtlut
I, Ll. r t.r. k.r.rp.' ,: rr rk,1,, l"rl l rrrr
Agit-lropin kvartetin: oli maailnran p.r-
ras, kutcn (llan tahollaan la kun trrotinrnrc
Hrndc Nurmron kanssa t976 Arrertkan
200.vuotiserr olcmassaolon krrnniaksr'r'uo
dcn p:riitilarsrurden kukaan ornista jou-

korsta cl vihelräny,t sllle h_vvin nryönteisellc
kuvallc ronka lopultakin rakcnsinrrrc 'tor

scn Amerikan hrstorilsta Ja mahdollisrru
desta

-1 iJäpeäkscni cn ole st'rrrannut lehtcännc

5 I)olrdin kLrmpr on cnsin elämä vai eloku
vJ.
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Kalevi Seilonen
l. Sattrrnra (isallrsrLrin KulrrrrLrriryi;nteki
lärn liton per stamiskokorrksecn ta rrrlin
sanrlla valituksi hallrrukscen, kLrrr lLrssi Kv
läLa\kr jällä\'t),1 viimc hctkcllii pors Olin
V l l r*,, :.; , r.r. JJ.r'. r rF I,, rr.\rrr) . \
.ä \'Lrotta lr)7-1 l917

2 Itse en kä-vrt;isr noin hrenor kiclra ta t)u
hLrisr nrarxilarsleniniliiscsrä raidckäsink
sestä L)nr;rr käsitvkseni tarrcesta oval nlro
clostuncct ker r oksrttain' klassikot, dadars-
nti. avantgar'clrsnri vtls ja mrtxrlarsct läke
nrvk\ct Nuo licnc,"at tär'keirrmär ,\lrrrra
r-t,..r' 

'rar ' r \lr
ta isiolsta mutta pal)inta olrsi j()s nlnUil sit-

nottaisrin leorccttiseksl
KllalllsLrudella ia taitcclla on LrpLrtto

mastl crrlarsra lchtävra illkacn terapeuttr\rs
r., r.,r r'!r\.i, r.' rl rr rrl 'r rr.li rr.., s"'r
vuoksi on latrcara r'äircllå onko tartccrr
tehtävä nro Yar rLr{), mutta rrcrvsti rr\c kukif
voi halrrtcrraan sanoa nrlä häncrr nrieles
r,J rr \' lF \r" rrr r-1.n. r r, .,o1,; , r

polria
T, rr I 1', r. rlk' r.rr rrr.u )r'r.r.r.-

hön koska osallisnrnrnrc politilkkaan 1a

errtyisesti kLrlttLrurip()litlikkann Yhid pollrr
tisia olivat nruLrtkin dcnrarcrsta pctrstrrslail
'r. r' K, ( ,- .l.rr- r 'cr .. .., r\rn r -

licncc pirnsta ettcn \ano nlitailn
srnä polirttiscrr kLLlt

tLrur ii;irtcsliinsi ja \ rte'r
mLruL tckivät sarrroin KTI sarrrLr olema.rn
nristä suurrrl kaLrncir ta parjatuln ta Kulr
tLrLrri\'ihkot oli ensrntnlirseslä |Lrnter.osla rl
kacn Suonrcn rLrLrrilevrkkirin kulrtrrLrrtlclrti
koska nr)vt å ia tilausl)aflkirorra oli pilvin
plrrcin Lchri r:rhoirtr onrrlra osalrrar lirton
toinrintJa

3 KTl.'n pclraltteenr oli rchdä lirttolarrlrr
litiikkaa loor.r laana edrstr'lsejlisLa kult
' ' i.r rlr.r' r, | . lr . , r,rl r .r Ll
''' rrr r l,,l l, .'r.,..,,,r

kcrn erikst-crr lrLrolchchttiin eili \nrä kir
ioittavat rai nrlcr'ar cstclly rlisr nturrtkin
Iuin lirrof iäscncr TLtnnr cträ J)rLLita olj
csrlla aina liran vahän nirr kLrin olikrn, stll;r
enilcrr jtLtnlia trrli orrrlra väclta

I l-dc . rrr'l , ,, :1. ..1, ,,, , .\, ( ,,

'.,.' I ' 'F l r ,, t., t,, r

alykäs vnrrrärtaäkrcen r1rå kirialli\Lrrrla
rardcLta ja kLrlrtuLrra sarlar arkain rnuurkrn
lLrin vascilntistolarscl

t tr nrr rrl .,,1 .r r -l \r.,nl lrr,.l
rorhin kannattarsi rLrhlara painonrLrstctta h
i()\ e\ittärsin t()iverra Vihkoicn kchitvssuLrn
nasta nc olisitat tulllcsLa lemntatluii joten

5 Krilo\ kvs!nre\rä N),kyisirr klr.joiran
kirioittajille o\orrcrrLra kfrritkklä vhrenä
Nrurren Voinran Liiron arvostclLrpalvclun
arvostelirar-ra 

-lccrr 
my,iis harlakseltran lol

laascja joira olen rchnyr 60 hr\1rl(a alka€n
, , 

"t., 
., t'. ,, ,,,.t .,. \,, L, Jrr.-'.'. 

'., l,^el aLlto tal tauti tapa.
liiljarr,rif kiriorrin Hirclcnkivi lchden

\,.1 r.r,l r -,^.'.r ,i \,,i,nr/ . rr\r r. .r\n.l
.r'i 'r. .r , 1..\^., r ' r, rr.

sLromalaisen hrstor tatrctren la\osta
K,r toilirr m\,.is vielä iu lkr iscrnnfloInall

.'r (l. lr ,..' r rll r. I,r ,.r .,1 ,,p,
rosta Krlliourdetta ci vnrmåffctj. koska
ktrvicn lLrLrllaan (.\itt:j\'ä kvlälaisiä \l]a
nrannelr rfetsä\tåjiä ja kalasralia. Sc estaä
kLrvicn tulkinnan ja sen vrroksr nrirlen cclcs
sa \ei\otaan iunrpul su()rina tai sepitcllaän
l( )u 1n\ lil

\t r lr' .rr rrr, r.,, .,,, .. " \\., ., r. ,..r ,

rckenrä(ra)lnrä riirtii on ainakin Alppicn lo
kointn kas;r Samuli I)aroncn liriortrt tkir
ieessa, ionLa sail hancltä ioulLrkuLrssa t97l
puolitotsta vrrotla cnnen hänen krrolentaaJl
. l lr . r, ^lrd .r '.. t.. , t rr rr rr, irr
.rr. l r"r li
niiä homntal olc nlinuf varas\a \.arntasti
karkkL rLrlee sånorrua. mirä niråäkin

I Olin perusrantassa Kultruurit) öntekrjäjrr
I irttoa ta tormtn scn Jrrrhrenjohtajana en
\rnr'J-rlr'. ,,..' KTI r \\' r\'\'r ...r
kuttr cnnen kaikkca taircrlrjoldcn keskuLr

<lessa lisäänty nvt kaprralirmin ja inrpcriali\
min va\tar\uus.

2 Nåkenry,kscni taitecn lchtivrsrä ervät olc
\,irmeisten 10 vLLoden arkaIa iuurikaan
r .rlrd, I,-r J . lr. , '- .r",r .r -1 l! q I'

Timo Bergholm
säni l-r nris\n rdrrcc lrsc läh(ökohdal olc
mLrufiLtr]c(r Toi\o[evalti mvi)skään raso
ei olc la,,kenLrt

3 Olrrr SK|,n tåsrn. 
-fänäiinkilän 

cn !or
r. rr,.r \.r -r...'r rrrr 'r' 1,.(.,, . \* ;

Va\clnnrrstolri!on suLlna k()alltiora Il)litrik.
\ r 'rl rrr'K.rl lr.r'f^',
l , r rrl r \'r. . '.'rt rr l. , rr'., r,, ,

rnitlajilan jn klJoitrat irr Vaharr rantalla ra

voin kui'r polr(irkka \.irkullaa meidärr irse
kunkin taitcclliscen tvaihörrkin

I l:n olc valitctravastr lrrLrrrkrart retrranlLrt

Iaherlär)rinnr nuntcr{) 3,2002 \,arku ttt
kirn'rostival!a. To votan lclrclellc laikkca
nrahdollrsta onnca Närn iLrhlarrunrer.ossa
vorsi ehkå sanoa, errä onnea TAISTFI LIS
SA oikcLrdcnrrukalsLrudcn 1a soliclaansuu.
den pLrolesra

,5 Olcn ohiaanna YIcn TV t ,n dr.aama ror
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Historia

Kanerva Cederström
elokuvaohjaaja
\j;rqLar rr kohtrLr L. vh(lc\\ä

Krlrrrrrin tlr k.iänsin KultrLrurivihkolhin sr
rr,r-ll,rr;,.'.

. l. r \
hLrdclh KLr oirrn I\rrtLLg.rlrn nerlikkrr.al
larkLrroLrIscsL.r ],)7()l'LvrLlli 80lrLvrLlla
kiinqrn krrlclnr:r nrLnn rna\\.r Sirrorrc dc

LlcrLrvorr ir nrurstclnrisrl ii kir joltin l)i( ir\\o
kLLvrsta \\ crncr FlcrzogLrr ooppclrohnLrk
stsLa ISologr.rss:L K;rnrputshtrstr sek;l do
kLrnrentrclokLLvan Ikrrr rv,rrstLLrrriscrr i:Lr
ri\tir

h' rrlrr rr'r- " , rr'.. \ "
i!Lirri l();(l ti 8(l lrLkuien vijhlee\\i rrli

rirkcirnt),i hrnli\lr LLrk jortr tthdcrr;rnr pc

, r' ('" .,

Frtvrrestr mrxlcrnrn ven:ilåi\en Ji virollli
qcn runouclcn j;r proosan l(lytilmrncrr !cl
kaLrtra oli tarkeaa Sivusta seuranneena ka

\rtin KullluLLrintvijntckriordcn I-rrron ioh
clor srlloin iulkaisr jatarlcstönä katsovan Ieh

dr lrr,.r .,<r ,lr',r.''r 'r .rrrlel'J.r, ,..r
Lutus LrkrtrLLr to rLrolloin prllon la:ricnrnr.rlle
kLLLr lrLor t.rslnkLLnL.rrrr I clrdess; kchrny,r
rcllaincn taltle jn kLrltturrrikrJoittinrfcn.
ionki \orsi tilnäilnkrf olcvrn vlciscnpia Sc

kirsi\li i(seriirloisuutta, hinr;r-\'\'tlä tr I)o-
pLrlrrnre Karlkcrr rärLcrrrLa clrli oli \c
'll'- Ii r,' ,r. .(r .I L

rccllc tchtl aa

KulrtLrurrvihkot navttia ränäirn otlanccrl
vrnLrr parkkansr LLrlttLLLrniulkarrLrren krr

iorsa r.r torvoisrn scrr kclrrLL-vvin krrit!sen 1a

hrrmaanrn l,htcLskunta- ia kLrlrnrurpolrtir
l. ' t' r ', r'., or't ,rIrrl| r'-..r r

kvr.nrsessii valtavrrrassa Ilrrtyisesri rorvon
clokLrvanteLilana y,hil cncnrnrärr rikenvk
'lr', ( '.r't,L r.'.'r'r r ',,,1 .,."
teef a\crrir\ta kLrlttrrLrriss;mnre

nrssa Turha \'arttÄi cttcr olisi ntitilän pv
\1,..r',.

1i tLlnrcjn

L LLLTn KulttLrLrrvihloia virmrksi Tr()Jlls
Krlven pirillorrritta a arkaan SLLLrrn haaste

on lai Lasaparnoilh prolcssirrralrsrrrn rrrrb-
\riJr\\re. nrrLr.r lLrrvalkaa ia lur.cnirlrsvv
(lun ilrtuk\ra. r)LLtta \.rl)Lfiln valilli.

,i Tornrln Kriittises\il kolkcaLoLLILrss,r ror

mirnani()h!lJarl ninriLLccll.i Sc on errle

rr.r J'1,, ,1r,, .lr.rrr r.r

.l .r 'r lr':' \,. ,I.,rn\ !
lilosoliakoLrlLLa

Tuomas Nevanlinna
filosota I
toiminnanjohtaja
I \lLrista.rkscrrr \ lloincr) l)iit()irrilr.rtr Iel

'' t' 1" ' r'l '' r"
' 1. ' r' K.'r \".

oLi srn:i tr nrrrrrtrnra nrrrLr kleornrnrc rrLLLr-

tirman funrcrlr ltsc lirloirrrr lchtccn rrn:t

lln llarnr;rnLst,r hippicr r jLLpprcr srlevLLo

tcudestr .eka llora Srrllt rrsr.r

I Iirrccn tchtii\:r or liytl.r] lrhl:iv5\'hrcrs
' ,r .'..' l "'.r 

' " "
l(lnr!\ slolrro

NäLcnrvkscnr on pikcnrnrinkrn r rl,rrtrr
rrl'r rr tr r' ' \'

hir ectetiilan ta Lartlciikrrolran hrstorra.r

I'r > ,., .'r" .'L'.' l *-. '.r,
rri

I Olur nrtrkrna vu()sini l()S(l 9(l t(Jtc'r oLi

sc rrkr posr trstolarrta 1o lrr polrrirkla 
''ar| ' L r \r" rrrr '-"

JUHLANUI\4ERO 4-5l2002

t;rrkoitctrrr l)ikcnrnrinkin I)äL'rvast()in
' KTl , .,

\cninä Daljon nrLrnr cr lchdcssi \''rrkkir
Ilcpo olllin pia!oinrrltlin lihrnnä me Irr
rrtrin \clrrtäi srllc nrita trrkoittaa posLnro

clcrni
Hrcrrrn.r nrLrisLonr on 1:i.irrvr KTI n

mrrh \lorkovr;n lesalla l()(ll) nrLrkanr olr
palton ;(l lu!uf vctoailncti la iunaviLlnu\
sa tarn LrrLLlla nrrnra polirnrscn l:rLrlun llar
siLkotr alLrrfcr.riskoko()nfirnoin ia sävcllä

ian peraan konrrrcntoLrran,r Se trisr ollr
KTI-,n rLinrr rcn vrltro',icrailrr sarrrrnrt

vrclä närLä sarror,rrrela iil irslioila le vlr
\urrrr.rrn rrrrt.r kohclcltirr kurr isorakrn kr-

| .., t" ^ r rt .t 1,, .r ..r r \'. r'.r
kiihrsrltr konrnrunrsrerlta että onko (,orbar

slrrx lcrrrrsrrrrrr LLLthcr ra he vasta,.r',,r!

rttä luLlrr nlin
l'.,',. ...r r , l. , \1, rr. r' ., , r



Tarleena Sammalkorpi,
Kulttuurivihkojen
toimitussihteeri 1 980-luvulla
OIin soprvastr kohdalla. kun Anrsr Stnrre
mäki valiriin Nlarrr Rossrn seLrraajaksi Kult
tLrunvrhkoihrn ,\1erllä olr vhrcinen tausra
Tcin lehdessi Vanhasta rrinrisrä mLrkaan
liltq,r\,äl nrrl)\ visuaalrser pcllcprlotomat
Ticmu Lipasr 1a lipro Vap;esalo lehdcn
ki!oi!taja! ia avustata! mu()clxlvar aika
ricnrLrfkrrianvan joLrkon ta totrriruksen Drr-
I * r .," ' r*.r l, l .r, l, r'r1 .. r ','. r.'r

r.'r1 ,r(. . rc,rr r. ,,1 l r ,. li,r.r , ( ,.1
märsen:i trlrr:lon nrur\tai .-\itu Aaltoscn rol
ta oltrr rrinäkrn opprrLrt i()taiJt

()lin oprntokcrhon nrusta lamrras cr-rka

opp,nut koskaan taidert-or'roiclcn aakkosra

Tartccn tchtavrstä tLrnnrrt rr vain kokemLrk.
-l*, I' l, r' lrrlrrr
nr-vös utelinisllos ja hdlLt tietiä vähäf kaL

Lcsta jotakin. -lyvprllincr 
tornritaja.

KLrlttuLrlr', ihkot oli ro alkrriaan valhtoeh
(o KrLrl olin riiissä lchclcssi t1)80 lLrvulla
koko suonralarncn keskLrsrclul,nrpir-rrtir al
t r l, '.r r,,, rl ,r Int\tr.,\ 'r' l, J,, r rLr

\ck\i Krritti\cn ilratlclrrrr nrrrissä ntoncr va.
lirsrv;rt srlloln KLllttuuriryöntckitiln Lirton
''l . ,\.r,r"r\',,. .r5r., ,lr crrl- 'rn rhn r''.'

hrnkallmnrillaan kahclenlat ia LchLi oli

nrcikälåisren jn nrLrur i)lrvar hcikalåisjä Srra

oli varkea sietää koska ntoncl lehteen kir-
loi(avista civat ollccr liLrnrpaakaan r.aar
tä)srn ialojen ulkoprurlella. \lcikalirsyls-
kritccriä er ikirra so,.,ellerru torrrrtLrkse.sa
vrikka scn Dcr;än kysclriinlin l)olititkki
j1,lläsr nrlc;s suunnrltclLlvaihccssa Lehdcn
r'r .t lt.ULL| r r" i. , 

'.1(.'.' k rr '". ... , Irr .r ,, r ^1 .rr..
NcLruosrolirtro oli tictcnkin sc sLnrrn kunr.
rr' ':.r'r''r. \r, r r .rrr lrl-... .r r' .r,,.

esrmerkiksi hrkkr r\lalliren konraktit ,\1os
kovassa Stä kaLrrte lelrclessä jrrlkaisrrin pa1-

jon neukkuarrrcrrtoa lota Lriton kaLrtra cr

ulr\r i' rrr., I rl .r .ll
I)r\srdcnttis\,!rla pelärrrrI kovasti ja cpaily
l"'',1 .r rr kr.k r 1'.' r.rl r.,\ ,i,r, ,r.,.
hrn \lrrLrn mielesräni ncuvostonrateriaalin

lulkaisenriscssa oli ennen nrrruta kvsvr"y,s
uskottavurrrlesra Virallrstcr kanavicn ulko
puolclta sarntntc rrclestäntrtc annctukri
sLlLlrc\ta naaprlri\tå Lrskottavanrrran krr"r',
(. r' ', lt. rr.r ;. ( ,,rrrnrr I , ,lrrrl r. r.
r ,i 'r..\"r.. ,1. ,|| .r , r\l rr rl,r.,
krrn tahdormmc tchda heidär l,hteiskrrr-
nastaaf iinnirräväntnrrn kuin hc itse krrlt-

t
tuLrripoirriikallaan Politilkka vrikulti rodel :
l"1'. 1." .rr m\ i.\ 'ro \. r i f;' rJllr...'.,, ,
t.lr,r.., )l\.r .r.,ar r r (r ,11. nr.
ar,osy,lin ottanut vastaan kommarilchden .-

I'r'rr.rrrrr,, r'rr,r' -r r'rhr-l\.r..r ,.
'.r\" r r'. r' ,,r r r .'rl an ., l rl. " r,r
'.r., i., \'.rr''.r'. rr r' -llr r" ai..", r,rr, rl

toiclcn kanssa ia tapaanisrc jårtestäiä oli
usein ',rrallrnen taho csrnrerkrksi Eestinr
Kr!allijalri!ro r\lLrLrlta stlti rnonr runorlrja
trukkasi mrtcn olen valinnur puoleni Toki
Tallinnassa oli vaikca kasirtäa että slrorrd
laiset vasenrmrstolaisct olrvar piskuinen
varhtoclrtolrikc crkä nrikään valrapriska
sur)malarscssa vhtcrskrrnniss:

3 Olin l1)1.10 lrrvLrn alussa sanoLrrLrrut rrti
n)år\i\mi l(.nint\nrsrä mrrtla joksccrrkrn

hikcltynyt r'ascntnllstolarnen Ict;jäkscIr
lär jesr{'lpoli!i1kkå valkeutr lchden tormrrLrs
r] aj1å

t r) cr. .rl, rlr. " r r I d,

keälli valkutri

5 ()1en Iapaa toimrttaja

i.

Riikka Tanner
vapaa toimittaia
I Kiriortrf nruutanlin anrkkelerra nrrrisraak.
\cfr \1ro!rnir I980 8.1 

_lirlrsin,\nssr 
Sinnc-

r'.', h. rr. l, .'r', "r . , '. lr.rl ir lr r

trani. Sittcrr han'akseltaan kirlorrin erilar
srsta aiheista t\lvr'ir Tarlcena Santntalkor
vcrr rLkana iulkaistirr iokLrncn

-. l n l rr K'r'rr lrr ...r ,l r rr r r .r r

., \ ' ,,lr ..l 'r' rlr .. rk.,rr, l',r ,r
lais leninrlärscssa lirkkeessä KTL,n rardcka.
\ity\ oli teorcettincn ia kLrlttLruripoltrttiscsrr
.r'n , \l ..rl o 'r . \r .. ln rl \'\ r r\ r

pileni\,åt tnitecn pirri\rå -loisaalra 
morcl

järir\ti)air kuuluval Iorvat keslä!i:t taldcrc
oksra I)olrrrLinen sitoLllLrnrrl rlt, esimcrkiksi
joillckln kirinilijoillc 1a rearrcrilaisrllc. ei o1-

lut lLronrrstyön cstc TaLtcilija hcrsrä kumosr

.rrl .. "r' ..'. .rr., ||t., |lry\l ,

nrrroroilla. Häraan pvvclän apLra CLrnnar
l1;örlingrlra t,,Lrorr Tuonras Anhar'ar,
'la koskaan cr tllska tavoittanut
taivasta ja koskaan ei kaipurr
lö! tån\,! maara Scn riih(kn

KULTTUURIVIHKOT 30 VUOTTA



Veronica Pimenoff
kirjailiia
L 1970 lLrvLrrr loprrlta olen rvLrstanut lchtcä
epäsä:inni)lliscsti valitcn itsc aiheeni. Anssr

Srnncnäki, }rleena Samnralkor-pr. Nlalll
R^*r r, \.'1, . s. lurr' ., rv.rr rlt]onr J,,
kouluatoiltani

2 [n näc taiteella tchtav;å Täi<]e on r'.rs

tulrtonta leikkimistä todclllrrurden ja unel
'r er., .-. l . (, ,, r.rr. r.-'. i.r lr. rrra arr.

oita sekaisin enncn kLrin \c integroitLlll mct

ropolit-r nrarklirroilla kulttrrrr
rielåmään

()lr minLrlla ennen enerlltran pidäkkcita

' | .'. rr''r q,rurr r.., .rl . ".r.' ,, r korrn
f u r,\k,d" r ., rhr, rr r,: rl.r 1.r

kurircn epätoivorrcrr trlanne on ictlclleent
todellincn ciki saa unohnra, olcnme kaikki
silnå osallisina

Historia

E pi o1e r icr'a'rrnur krr'loirrrk-
lir nrnustn olc ncrrvojaksr.

I C)lin cnsinrnräiscn nLrmer(n l l,73l pää

r"r)rr.,, r.' rill,", ll ',1 
,'.' 

',,'
rrrtuskunnan jäsen 80 ILr!Lrlk asti lo 60 lu
vulla f tclärLrorralaisen 1a Nuorcn Voinrarr
teLc irlcrr meni vefiin Sai hirnätä p()n,a
ria

2 KTI ,n olrrclman nrrri oli "Tirdc kuoluLr

I rr.,'1, I irri\.r.'r. 1'.rr'.'r'.'
rr' 'r. å l' r.,,,t-rr., R, 'r 

. 
', 'rC .r ,,'.'r 1,...,

ncn juttu Esimcrkikrr ILurkkakantaisen , so

sialis(isc11 lirrittrsen Ja iopi maagrscn rca-
lr.r'r r. ','r, r...r.1, rr rrrr.rrr.' r 'r,, ,, lr.r'
pakkopaidassa 1a kanra puolestaan jrkaurLr

nccna linroikeLrtettuihrn ra Kansaan I uok
kakantaisLrrrs kantalan rruvutravaa jo sa

nanakrn Toisaalta !aide on alati taistelevdd
. \r,.. r.r- r,, l"'..', *,,r. 'r . , r, I rrt.ra
vanhojen takaa. Torsaalta taide, ticdosta
vrrudessaan a totLrLrclcllrsurrdessaan orr

nr!ijs n(ivråii, pvhåä palvelt-vaa krrrcilcv.ra,
lriliaista hurnrostakrrr

3 \unrcrcista vor bongara nronia sitolltll.

Juha Virkkunen
toimittaja
nrattorlra hunranistrvarkunarra C)ret.r.rn
vaikka Vcljo \1eren esscc,\laijLr l-assilarta
KLrlttrrLn ivihkot edusti arkalarsille nryos hLr

maniläänstä loorrrrria. olrhan kansainr'älr-
ncr vrlrdaarisuLrs Vrcrnanrin ia (-hilc'n uh
reja kohtaan santaa ntcikäläisillc kuin rs
r.leisdemoklaatcille L1S,\,n inpcrialisnrrn
vastu\taJrrnef \1crkälairilta jäi varn ky
scenalaistrnratta Nl ,n stalinlsmi ()limrrrc
hyvää tark(rirtnvia ja Lrhrautuvia. \loskcr
!aan pårn kohtelrarta pö ttirpäirä joilra
pLLuttui historiarr rajLr id \itä kautta oma
karsallinen nrinäkuva Sc korr,attrirr korr

lLrnktuurcrlla ia viholliskuvrlla ryylitrr Euro
Irnrr".rr'r.I'r'la n . r'r',\ka.r:Lrr.r,rrrr
Vanha kekkoslainen I stävammc Ylcrsladi
on [:ino 5 Repo nrnrtti Y\A m],iinrci\vyr
tä järkeväk\r prrolLrsnrstatstelun jatkanrrsek

sr nrutla sa! m\'als vanhcllntitcn sanoltua,
ctti kenan räytvv clänrä!sä ),mntänåi että
totuu\ vor tulli myajs väärä\tå sultsra"

l'. lrrrk\. nrl rr . 
'trrL\,,lr, r'

SKP n vähcnrnristiisriv(n polirltrstcn ten'e
ystarkastajrt'f ja reumaatikkoicn kursku-
'' \.c .. rr.,rrr,,t . ,1',, rrrnr r., * r.- .rr'r'l
nre hälyty sastctta. Kokousramincrr jonkrn
iutun pLrclcsta tai va\taan oli loprrronta.

Nlutta Vihkola sclatcssa huorrraa, että
r,rll r KTI l. '.c, ll.'.rrl r |. ., . rl r'.
tien osaprLolrja()n vasentmassa ruodrrssa l

5 ValfiLrn kirialllsuustorrrikunta on vapaul
..r' | 'r'r.1....r-rr',,l. .r t'.rll . rr .:r .r,
lä par lksl vLrodcksl

l)iclän salaisuutenr, jotta oli\i jotarn

Vihkor oli kuilcnkin aika nronrpuolincn ja
cl '., l, l-r r r r . r 1,.rrl ,.r l r.r' .i .i ,\Ll
nrrr rrlainen. lrrrrnalistiscrti körrpelirirrnrl
liiän sc arnakrn alu sa ntuislutti lilttokok()-
rt.r'1" rrrrrl i,r: .:" rr .(ulo, ..o.r '.r ,rl

hunralasientä mc imrrtntc lllin erLä ri.ipd
paukkLri

r I'rd.;rr r..r .tr .,*r.. I tr ,. K ,,t,,,, , j.,

K. rr'.r'. r", r \ r'rl, rrL.r l^rrr' . .' . .'t, r:
klrin käånnerrä pvssyyn Halvaustila rrlrkaa,
tos vallan saa teonan tfurkkilallna tir Ji c
rkkalarsnraLrrrcrnen scksisnri TLrrlailra
koon paracligntan rrLrutoksia, nutte (un,
,,.., rr'1,", ' .l\.r' rr.' ,,rtr.r"rr I ,lLruurrrrr
ia scn histotraarr Vlirre nrrmcron Saarikrs-
ki-essec oli hy,vä csrnrcrkki siirä

-5 Trxrtan radioclånrvksrä OILLrani nyt 35
r r,,rr ',lr.,r . rr.r.'rr.r r,.rv,, r .rl .rr,,r.r
vrcld kantaa r-unon ia kir;alllsLrudcn lrppLra

rrrrdcssa osaanrrskcskrrsorganrsaatiossa

Kirioien tarLrlirrarha. Tanssiva kar.htr ia 1-ä

män run()Jr hrlLrarsirr kLrLrlla. crr oikctn Lrsko

cttå nrrlle ilnnctlar\iin pallrUn





Historia

toiscr halLL!i\ir tchdi tnsokasta kul!tL[rrr
lchrca eli!ismilerrlan LrhalLakin toisr-r Laas

tlrtola kan\an(nrrar\ta Tvirkarsar ScLrraa

Kvsc o1i nryos ke\kenääll rirtele\rstä tarde
käsit)ksi\aä \larxrlristcn pillrssä on arni
e!rinllinyt karkcaa csrcc!ti\!ä Llcrrikkatautia
ra olin syvllistynlt sirhcn it\cLin pihcnr
r' . \, r l. .'.r. 'r'r ^.' I rrr,, r.rl .. rr

-Sii,r,t r,tlir,l,, rrrJl.,; irIrnrr l,r]rrrr Killaf j0 vLLo'

trsalbLrnrissa L,i! rr.l,rrr Tinrnr 1986 r

K-l-Lssä vallalla olo'a kasitvs korosti LaL-

dcttn alr\tci\crå valine('få tdidc ()n ase

laitccrl rr\()n nraåräsi rdeologia cr\';it es

tcettl\rt aNot ALroa kLrnron ilnrarrLrmLroto

oli ahtarn realistinen sclkokrrli jora l\rijlär
ncnkrn vnrnrår 1åå ILrokkanakokulma oli
.rrl, : \r r", 1 r o(r(,* r ,,IL r 'r' r.,.r''

kotoisin, cllci \iina kLrvlttu rvi;r; Tr)dellr
srrLrclcssa monrkaan er irrnrcllLrt kiriarnrcllr

' . crl . \,.r'r.' r ' 'rrr . r, (, rrrr,rr.,r' r. r'

rr,' r. rll J .n,i. l'' I lr. L rr
r' r' .r r\"r'. 1, :rr\k' ,1,',,,;'r.,c rr,

t\ yn iihtad\,ä konrentoestetirkka !e
kumnrittcli Ilornrina tos!a po kkcarrincn
ijos olil nrcikäliinc'r r !arlr crit),i\tä p()n

nrstclLra tai rohleutta ral olr jotcnkin havet
!ä\';iä Henkiscsti rrlrnnc oli nahdoton

lL. l."rd rr 1' \ 'r". , r r 'r.' ., . r'r' .. r'

raa että taide er ole rdeologiaa lårde on rt
\cnär'rcn 

'raailnran 
onralsum isl]n ntrorc

lletoa koskcvat kritccrt crvat pad< rrihcn,
('^1.' r.., ,

de toteLrtuu ilrlonl lotka puolcsriran olr
rrukscllrscstr ovat hcrrkrsir Ithän vaLn o]c
sortlrnut iclcalrsfi rin'. ky,syi minrrlra hlrolls.
saan crä!Lin. olrsikrr ollLrr ASS Irlosohan

osaston aktirvr Cradrrssanr olortin, e!tir
rt)arliilaiscrr cstcllikan nimiklccrr alla kul-
kec kaksi torsistaar lyrkästi porkkcavaa lin
'r.r r.. \J.t... r\ r 1". .r, l rr ,r.. \l.rr , r'

edustama llrta juontuu krronrstr rclealistrsta

Kantista. kLrrr taas torrcn lrrria kulkcc jalku

molla Hegel Engels Lenin Stalin
Lul,at. \l lr . . ,.'r I l r., .. ' r., r.rr :

kautta on vaarassr kunroutrra iotarn ratkar-

sevaa. marxismi leninismin irsesläänscl.
vvyksina annctttla prcnrrsrcja Arnakrn val
pas proiessorr Karkanra tajLrsr täm;n i.r an-

tor orkcrn rsän kidcstä

-l-ålla 
r'ä1in vuonna l1)75 raidckasitl,s oli ka

nonisoitu KTL,rr raldcpolirttisccn ohlel
maan Tirdc kuuluu kansalle tLenlnln lan-
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rccr-aarra slogan 1. Ohjclmassa vritcttrin 1ru

dcntaa loitakrrr jvrkLnr pra srereotvpiorLl
rrLrtta kuten otsikkokrn ro saroo tarde orr

alc Eräässä nr\'öhcnrrnäs\ä vhte),dessä pro
tcrtoin tAti Lrvhiiii a\cttamusla !e!ta.rn la
c\itrn ettii sef nrlrsr kLrLrlua 'Irr,h !rrrrlrrrr lrrl
ieln ;,ljiLti/L Ei nrcrrr-vt läp Kåsirt;:lkscnL
KTI r ..". -p lr .1r.. , ,,',lrrr.rr. i. . rrr

; r r, ..,., M.rtti Ro..i 'l . I ' lln'o
Kallisen kansra tarLrsrrrttarrrassa scn r\1os

l:ovar,,a lossa korkerna osaprrolcrrr olr Juri
Barabash iolmalistcta kur-nrtxttanut cs

Icetjkk.r ta nr),öhcnrrrirl nrvo\ ionkrn ijhra
Ncrrvortoli iton'" ar alrrlttLrLrrirrrrnrstcr'r

r\1inud pvvderriin LrLrdeksr päätolmittajaksi
Serloscn jälhccn Anclrrr, cttii rodcllrnrn
valitslja tei vallnnan slLlnanr)Llt taho olr rn
srsiraiscsti NKP ror\\riri\cstl Llrho lokintn
ja v.rrta kolmantcna kunrilcrntasrltc.na. tu
lrvar KTL,n t(ri.rclrDrcl rrvan luten dc
', \r '.r '., r' n tr ., r.rr't ,' l',,1,'..r '. r

diktanrurin mar!!riiirtcsl\'\ tdelly ttaa th
drn ro suostLraIirr krrrrnes lirro Bcrgholnr
slraai ia kcrtor että \Llun'rtcl'rrirf tult trluu
t(x, \latti Rossi oli ilnrorrranLrr lr:rlulILrLr
', '' l' "' rll,l rl \' \l
vlrvoinraincn hahmo lo1la tosrn oli vksi

1', rrl l'.,' ', ', ,. \,.'*.' -.' .,r
ole hcnkrlilkohtrrsta. ky\crncr) (nrinarsuus

. r r"r L..J.,l . i..r' ,,r'.'.r
Scrlr-'sta ta srten oltrLn nrcrrorsa oiasta rllik
koon ll\sä \'hrevdessä kor'ostln viclakin
I rr "- r r.'r" rc .ro(.\'r
eri !idosnhrrrssä krrnrnrastrrsta ja vastLrs
' . r \l llr( ' I'r,,'.r.rrIrI' IrL, n.J..i.,
*.r r ': rl r'l., l rl -" r r.\,r .' I

iulkiscsrikin nronrn clern

Varkka harnrrttikin cttcr nrinu\ta vuo'rr(r
t r ., L'r'l rl . ö .ii r rr.rJ- .,r..- t! .r-

nr\pct!)'mv\ ci ollut tayrin latarlra Ticsrn
(Lt,'Rusr r''r ., n k.rr,r'1\\r.'
Torsralta paloin hilu!ta pä5!ta palkkar
rrraarr rcht!'iå virhcit:i cnka tajunnu( pc

rLrrttamrttLrma n vahingon jo tapahtrrnctn
I:n nrvi)\ln,in ynrnrnrtiinvt etteiviit tällarsct
rll-,' v rrrr.rl\., r\.,rr , l, f-lrru',r.'.
r.aikka pLrhuisir rnlcltcn kieltä el lune\ra
pclcttyå Iu()ltamLr\1a takairin, rhnriset tekc
våt ()mat tLrtrunsa t()r\aalla ja sillä !!rsti

Moskovassa ja Tehtaan kad u lla

K.rt .' r'ettlr- r r''r lJ\..r'
ensinlm;i\t; kenaa \lrrkov;;n ralvella

1979 Llutjsrcimislo ,\l)N olr iårtesränlr
Lu \' .rir' r . ' ..r- r; .rr.r",: l ' r j. ll-r

'Juri lrrlorrovi.r
tonka tLrotrnrrron olin rhasrunrrr crrk;r r'rc.
läkään vicro 1a niiin Tägalkan cn,.1 rllass;r

Vladimir Vysotskin Rrirolörs,r r,r Lrrr,l,ristrrl

.rs.,r l)orlirr I)ctrovrLslrlna \loskovarsa vn-
pär'i1lar hvorr'";tr rsirrni! ()!tivnt kukin vuo
roilaan arna lrcr kattelyssä prrhtcksi serl,rrr,

iostr nrrnLrlla Ltscllani ei ollur rictoa: nrirrL5
',',', (,r1,.'r... K.l r' .l ,,,r 1.:.

När'r nrvö\ r;rpahtur Ensin olln Sinikka

J.,ut*alrrrerr " r,r\\r ir,1 |

svk!\,rr 19;1) Vuodcr l9lJ0 a[lslil l]rtu\ra
r.rl .;:r,, rlrr, \ , 'J, r.' ,1. rr r ,r

nrtLrssihtecrrksi t Lrll Tärleena SanrnalLor-
pi, PerttLr Näsäsen hrlliryn llasrrslrnlarsen
r.,,r ",r'.r .rr,':'(rn- l. l,tll-,, Lrr

vf\ri trrlnrin nrukaan tulleet Tapio Vapaa
salo li Teemu Lipasti. VLrodrrr l()83 olin
apLLralravapaalla joll()irr piitornltlrlarra ()1.

lLrt lar'lccra tckr r'ärikkääntD.i.i ti nr()nrpuo
lr\cirpirr jälkcä kulll minä Vuoclcr 1.)lj+
1987 i)lin taas päatoLnrittatana kaLkkrrrrr
\' \ \, \^n. .r' .r,, r V lrr,
tlirosla huoleh!1\'ar Mika Launis jr Jaakko
C)llikainen

l):i;1in, ctta toirnituslinjanr .)n avorn. val)aa
nrr, lr'.rr- rlr'.i,.r', r Lrr'.,,1 rrrr
cttä vaslaan karkesta rtsc, olisin parrsi lLuL-

clisestr nrva)\ henkrsesti kokorraan r.a,,tuLrsra

!ekcnri\i\t;ini llnroitrn riInnf jrrlkaisrjallc
r', I n r.r ,.'l., r'Kl I ' ..' r \* ..
naarissat toksrcnkin sch,in sanoin I lcidän
kirtokscLsern on lir'rotravil ctti rrctyllä r.-t

solla ia hyvirr kauan mrnulla oli vapaar kä
d' " .r '.'rt' . rr ri .. t , lr '.,1 

, rr. r

KTL ci orkeastaan kai korka.rn puuttunut
\uoranai!c!tr siraltrlkys_vnt1,[siirr vaikka
aj.It(ain piinctta tähän ()li ri\ri!tavis\d
TarstolarsLrLrden tyyprllisyyksla oli konrcr
dc'n kLrlissren rrkcrrtclLr b_,-r'okr-aattirrc.n
('l,. . Vl , r ,k, \',.rrn r,r
nr!u\kunnaksi när'rrii',,i nintilucrtclo. Joka
komcih lchclc,.sa. mutta tär n)uodollisuu
.r, (.r ,rl: \..r'r'r' r".l ', rr,,n ru c lr

' .l.i c l r rri\ r' . r'rr' :.tu5 .l -.r l
nalin yhden hcrrkilon, Anla Karrrasen.

ioka olr ;rrlkaissLrt Vlhk.rrssa 1979 l!)lJ0 ri
laLrkscrtani yhclen tai kaksi irrtomiehstä ar
trkkclla våhän enncn kulrluisaksi ruloaan Ei

Karu-ancrr tornrituskuntaan osallrstunrrr srrr
,r, rr".r: l"rr' rrr .r\.,..r' rrl r r \,'r.l rrl'.r
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sirrcn Ylropprlaslchdcrsa VlhIrr py srv_r'n

minka mLrrstan kokcnecni hvrrn epälo;aali
!ra rlcen; sclkiränfurrkonrLsena

H, .'1.'.. t",1, .'rl .rrrr "r..
ascllroillrmiseeni Neuvostolritrolaisilla olr
t.rpara kLrtsLra ia krLstrntaa tormrttairir irrttLr
markallc nririhinsa ia \r(cn ikään kUi iur
raa y\tivalli\nriclrsrä lchLca Tinro llcrglrol
rnirr kotiryssa oli lähcr-r rtirnruvos Valeri
l)mitriiev llergholnr keholrr nrinul lekc
nr:t.in lriin(n \ita\raif su()ridn treilri Vdlcrrrr
kenssa 1a soprnraan ranri')r) yl)Di\r!rä ohirI

rrasta T!rn l-volä kisLcrry.i i. \arr kLt\Lln
TthLrrrkadLLIlc \lrrLrt oletriin vr\r.r.r l

kLrirr lublankassa rrrelenosrrrLrrksclliscn

epä\'\rlvällrscsti l)nrrrrirv l:srtteli \cura\
."-' 

" l, - . ,1 .r' r'r' ' r l..rl,*.lrrr r.'

al()itti anogartln ryoLr] tyksen olrn svvllrs
ayryt nrajcstccttifik.rksccn ottamrllr vh
, r r.,Lrr r,.tyl.,..

l,lhaiseen henkrlilön mrnLrr anollcnr olrsr

sopinul l\ak{)\,\kr I)orrtLrcs.,ani parkrlta } m
pe.i k(nvir saafrcrd piiilif cträ noiclcrr
\rrr... r",' r'rrr...r' r.(t- r15!. t,rr-l
Ioonrrrin ja päätökscni nrviis yrrdir Vlel:l

vu()\icf kulutlrL,r l.rkrL.iistIrrr lLrr,.Lrlrqrrr lar
(lr!!ilc\sir nllrrl f ()rrrni\c\tr kicl\ r kut\tLItistJ
l)nriLrilciia ii vllil)kscnr rrli nrclLoincl
krLn ränr:i siltr saapLrr pallallc kLrokk;rr.icraa

ra lcliiokLL olr lri LtriLcrkLr lLrtsrrrLLrr

\llnullr oli lic'"asti pro.,okrtii,,inen sirokki
i!aus l)iåt()rmi.!aiana Bahtin nuirlcro 1,

198() lntonrrelrscl lo'LkkLarranrichcr r,rL-

'r., .. .r ,' r(, ,, cl
hrnkLia tihLrksra lansanloukorlra ',fitä ,,a

lLrLLttrv;rsti kurn cnncrr lchclcn tilaLrskanta

laskr L.rsaisesl tos rrrkern nrLristarr \/Lurnra

KIILTTUURIVIHKOT 3O VUOTTA
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ir)80 rilauk\ra oll 610| t.r Iopettaessa i

I r., l '.- l' r'tr{ \ | '. r r' ,.|
nrirlipidelchrirLrki nrLrkran lLrerrtrne lclrrr
nraksoi LrppuLrn.l\ti ilse ir\cn\.i in nroncl
vLroder subventor nryirs lrrlkaisrj;ra Vrhlr;t
Iulr ()n)illiin torntrcf t()\krn palkkaLLs Lrlr

hrvvLtonrrn rLhrLren

,\lLLLrtarrria hclnrrä KLrltrLrLrlrrrlrkot I l1l8r)
oli rnonrpuollncn nunttro ',.rrolrrscl Lilli
Protrc(rn r".., 1 lrl'. \'r .,* r.l.r.\
sen lillrst.t\ta. Esko Tuluston rckr.nrr l-en
nart Mercn harstattelLr sirr preni Viro gr.r

l ,,1. 1'...,"..,., .,, . . 1 ,, .,.,.,,

laisenr rrgrtccntana \{rlralLrlkrsLrus on srlri
suhlaLrtuful k.rutta trkotcn \/rlrlolhjn koh
tLlrL!tonrrr) \'rhinricli\r\!r la \en]i tatlLtrl
vlr.^r I lrllrttrrn kasirnr osLriJuhani Salokan-
teleen kllr Srrirrr,.rii,r -irr,,r,Lr r,r \,Jr.r] l,rr,rili
,r,r \riIl|itr rrr / !ri rSKS ttt(ts Srlokrn
nelhin olr I)drrilslon pniitointillrta l:ilrc\ tir

!ar) \arnJI eii| ; S vurrttil kLrin mrn;r \/ilt
koisra Hän iLLlkrisr lclrdcs,,aän nurna arla
nl \livni\ct kaksi Vrrrrn kirr.rllisrrLLtccn lrt
r .' . \l I :.,r,r,.".r*,r \r,t r*
l''r r \r.",'

nrx'lllctt csrcrtä rclnrtitiscta lt,r;rstrttelLr
'r'.rr'. 11 ,- 1. r' l'-..,,'.,

kern har.aitsen KLrltorLrrrvrhkoL nr.rrnrnan
c.'l I r'r ,, ( r ...r .rr rl .. . ,.,,\(,r
vl).lcn arnrren kerrrn flLrLrtorn monirr La

vl)in ansr()rtunLlr S:rIrlarne] har'r;rsr,ra talla
,,...t,,.,'t.t.,.,.

\tillrni\!rsril hrsrrrrlankrIo tu\rr I in dinilirll
pikku\rclui\Lrutte Toincn hrrarILoni lilrry,r
\,rIrl\\r nLrlcr()\sit LrlL.rirrrrLrn ltrklcl irr

Rrnlrll r,r (irrrrrr.i1, l/rrJLrr rrr,rniirrLrr rriLiri

\' rr.*-,., t,r.
o\()rltna r1tä Roger Cararrdyn csrrrirkla
on larnaa Friedrich Schellingin Lrolrcsra
.'.(t I.'1\'" \ \ t\ ,..,rrr|.rrllr| |
syntvrlriin sik\r 0t\rkosse uLrri oI lainaLLs

mcrl.r\\ii L[lnituorcrsci ilrrrLLclikrkoe]
Irn\\a Sron,rl,ri,rrr dlrlirll,J r,)(Jo irr,.rrli,r SKS
?0(rl r orr I Ielsrngrn r'l oPrsron 1 lciscrr klr
rillL\uLrstir(crn Ir()les\ofn H. K. Riikosen
k ri()inl\ l(17(r lUvu| c\rclllkkip()lc
mirLcisrr Rlikonen lainaa errikkr.lisr,rrl pe1

kån lopprrkrtriisry,kscn 1os,,r sanon blLrliik,.l
!11ä cttä (,ar l(1\'a malnosLcta(Ir Llll(tulc
ne Tirnri oJt hr'virr pahansLropaa sircerr:r
nr\ra ko\kå Riikoncn ci csirtele rrrrkLt l ni

(ru \c\tr vhrci\lurr!d. nti\sa nrlk:län fi ollul
l\r',, n,, L'l.'l'* .l ,. r.,r . lr.r
ll'rl I,'r I'. ' .t .i r, r''

,r.\ ", \,\', \',.,, r. IIr. ,...,,,
NcLr',ostolrirrrron ,,ri Lrr tt;täkscli pork
kcLrkscllrscsti rrhtr Vrlrkla nrLr!!l sjllorr
tilliiirr ncurosroLLrlli lar nrurL pjäIl:1\:i riho
| \ rl .r rlr', r. r \'r' .,t , ,,, i \r
nrerkrLsi sLllrrt]lc Vcnairn lLrlrlltLrnI e

l, ,.. r. ,rt,,r,
' 1. .r r .rr,r .r"r\r.nr " .r ..r..lrt,,. r..
,,.,tr,tjr..,,,
'''I r.' ," \ r'r . r'rr s

krvpr sclrä r'arkurrrnul tikavltrk()in!r scl r-
t\,\ hclt)o\tr UllaJokisakrn raiJouko Leh
tolan kuVit!ilrrit\\:l lrelrinlrlalsc'stä vapLrn
vrctosli l)rllrstii:i Br'ezlrrcv nrarrrr rr lanrr
va fr ckkoIcn tr tantä oLi 1fk;r:r Iraagiscsrr
kuvrr kLLnrrrtalrsrr lLrlrrLLLrrl,,sa Sanrorn
tonnekin tLrLrttUr fu|)cr() tos\it 0l vrhrLscI
Juri Ljrrbinovin h;rasL;rttrlu

Jukka Mallincn c.'llr litilnr()r'r ri(lr()'r 5u().
r,r\\il lälrctvksr\sa cLta ark;|lrll iltLkt()r teer
1i(n pcl()\\.r r)rarfrta lch(1c\så roiLalin trbLr.
,., t',1, ., . 

' 1. I rr \l.trr.
Yiirttr ilrnLtf ptLcl()ll.Ilrcn harrcn jutusrarn

" O*rp Mrncl<l.r.rr i I rr"r' ,

\()t porll \uLltu Tänrrn valhccrr lLrnro:rr se,

erril \anrnniiIir\c\ti tLr]karsin \ lanclclstarI]ra
Vihkolssa

Lä hdö n aika

lr lchtcel nrltLrrrl irr\rn ii \inr)rnkrrr cttä
1:rll,ri\e!\il tva)\\ii rnn()\'.ti \.t\uLltta uulLa
lLrovaa prrrosti ci ktsra kovrn lJLran Lcrr.
tr' I T r 

",,r, 
ll" 1,,1, ...,

Lirr io,,sr vrLodrn lr)8 I jillcen alhrt nikla
,1..''.'rr'
pcttvnr\'\ i ttvr ehk.r sLLorralrrscn kcskustr'-
lrrkL lttLrur ir ktlnrrkLskorcn lr)ru\ian tr

rl,r"ln,. . r ,. L. .

LrLrrl)il tl\oittc ta oli ollLrr ',a,,,lrn n;rrnl
l 'rrl, ' ' r.r l, r. .r
'rr', lr -11.,.' , ,,l.Lcr.

tr rscn LrhdLLllrsta ollr rk:r:rnsa ccltll,r, ersrrr
r.'l ,.rll '.'r
rc nryi)hcnrmin. Kaillia,rll sarn kLtitenLin
,,,, rr r', r' 'r.1, l,,r, I rti..r\,l
kokon.rrsLrLr,:lcssr;rr sc olr.LLLrrta arllrr

Lahtirnr olr aild ()rrllalrrrrnen Kvllilst\'
rreefä olrrr to dikini lott()tt.rnUt ctrå ctottna
V(J ttc nrulla \( on sanottava minullc suo
raan i.r L\\.r!s:i atoin Ilika ränr:i ()llLtr pclk

kää pLrhena K-l L n lrirro[rloLrksessa l]ar
hcssa svksy,lli t()36 iohr r)lr iirnnvr kcrl{re
r . rl l,kl, l,l r.

l-,'.1.,....,,rr .,r ,l *ri
.' tr l lr..c Kihl.rrorrr (r'rrr Lrr,

\aJlor'r cttä tcrtte tuL r piiin\a\nJln kulll
p),vsirr errcli:t kerroIccr mrnulL etrrkarccn

Irrnpä cn aio lSltei nrrlrinkään I,rs\cllc
i .,r t\'r .,,1 r\ l,r ., t'.,:,, . t r.

tainni T.rnrperccltn laalcllnetLrn tvi)\'illro
(r 'rr.,. 1,.,1.r, rrr.r .

''.'r 
.'t.rl ., t ..r Ln .. ,,| ,. -tr\ ',,.t ,r-

tä Vtroclcrr ktrlrLrLu;r sarn \'tloslepurandr,
toka nt;rhcLrllrst nrinullc 0rkcan troantiscrr
Ii r.r.rr L |l , p rr r*.,
olc') eflJ]]ntiiksccn k[LttlltanLlt nii]ra \u()
det täLrn astr

VLcl,i lihtani jalleen saln mLLr\ruruli\cn
lLrolcvrisLLLrdesra VLurden l()H7 rluss,r
KTL,n r1,il.r1 okLrrrrn\sa p.rrrirn pd\(lalle
'y lisuLr|cnr rulrinifontilltcn 3l)(l nirkarl
I'r" .rL ,, .\., r', ,.,\ r..rr.n..n r.t..,\..
tykscr) tälkccn scurravllli kcrralla lryr,äk
\\,!11iIr l-r nrc|ll\'t k.rLnnk:rrrr, kun ra,,,a
elrrr nrvi)n\r rientLlrifnoin \rurililjillcrr tLlli
it\rk\r l()0(l ntarkart Irelkirrk()fi)rLrksen
\lclkoincr nij!rvv.ys.

\i,i ., .,, ,, \t\,., ,,,, .1. .(r,.,,
tr,'r'l 'r. rlr. -^., \lr ,rl
.rr r ,1, L, ,,,.'1,,1,,l. .rr . r r r,^r

crr \.dr rcllil mLrotrrrurl Olcnn.lisrl rruulos.
tr er ole tapalrrLrnLrL mutta asiaa on lirlrcs
'\rr ' I t ,rl .r' I.r...rr.r \'....r
lLrosrradal pclkisty,ksen:r \,arkutavin tilidc
tc()\ on mrelcsrini Knsinlir Malevitshin
t. I lrr ,. ','l \ ,,, ...r,r.rr.,r)

rkonilr cdcs\i vorsilr polvrsrLta. Srina ()n

I l, I 'l,.,lJ \r.| \trlrr.(
lrkin hurLernrp;r:r 1a sanrallr lohdulllsra Lrrr

ctta \hlcvtrshrlla on rälk nt\ ijs vilstrfpalr
....,1,1.

Lr.r 'r..r r, 1., ., r

rinran kennf l)rcrarissa horclllil:rItralsella
I r ' r, .., 1., r'rr r rr,
'.'' ,r '.'lr .,.'.' | .r'-.,r .,., L , )\' r

sinuf cdcsrä\r iIlncrru ()irl,rlrrIr Elami vorr.

Helslnqissä 24.-27.09.2002

var!rnai\til

-l-anrin palcrrpra kohrclua crrrmc kvllikiiän
seancct irni \uurclti Ie nraLta',.alta

)srä\'ält.inrmekäin Ncu\1)srolri.tr) oli kLrl!
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Historia

Lyriikkaa kansalle
rexsrr Karll HUHTaHAARA-5aLo

Millaista oli kiriallisuuskritiikki
vuonna 1976 Kulttuurivihkoissa ja
Parnassossa? Kuinka Matti Rossin
runokokoelma Rautalammin laulut
vastaanotettiin näissä lehdissä?
Miten kirjoitettiin kommunistin
runoista työväenluokalle
suunnatussa lehdessä, kuinka niitä
lähestyttiin korkeakiriallisuutta
esittelevässä Parnassossa?

K lLL.rurrvrrrloL lr-rkr .ru'L.r .,lLr.n'rl'.r.r
fcsäcroir pennaeileerr pon'arlen hallltsc-
naan krrlttLrrrrikcrkrrsLcluLrn Itarnassr,',
flrtolia Lrlornrrr k;lu'rrrras vLrotccrr lcl5I
jollorn trro krrlalirsuuden virsaiclcn kukltr-
la DcnrstcLtrrr Lchrr olr srrunnattLr nLrorcl

lc. rroclernille ja akateerrisellc [LkrlakLrr'
nallc, ia l()-5{). la l.)(n) lLLvLLilla I'aInassossa

varkurtrlatkrn modernisnrin karkinimct
I <r.r Lri.a Manncr Turnra. Anh.rr.r a

I)aavo Haavikko.
',r-rr rrrrrll.r l'.,rr' *,r... krr ,rr.tLrr 

'
paljon politrrkasta Kcskustelu srvusi poliri-
. r'r',, I r1.1 .'r' .1 

'p 
r r . .nr lnr' .

nrrlle pLrolelle lsettun nrren kirjorttaå
puolrreettorrasti \lltcn lchdct sitcn suh

taLrrLrivaL t()rsiin!al KLrlttuuIivrhkoissa r,'r

anncttLL selkeä larrsrrnto l'arnassor-r luon'

k) s!11r),ksiin nrLt!a viimc kadc\\ä
nryötärlcvär ia tLlkcvat \LrLl päaolnan

pvrkiny ksiä krrhrLLLrrin alalla Fritvlrcn
.-l 

'.rr r rrr.' , l. \ ,,, ,1" .\' ,,,,r' . 
',t'

konrmrrnisrsrrrrtena neu\()\t()vn\ter\LrLrtcna

'\'lr.r"1"]t |\'i\' l\l'.
ten maidln krrlttuur-rin ' I Kultnrurrvihkor l
rq;l l

Runous e päpuhdas
ku in ihmisen vaate

Matti Rossi on kirrr){)\rava hahrro 1970

luvun kirlallisLrLrdessa Rossi on cräs llrnne
t .rn. r.t 'r'|"n..'- r \i lllr..rrrd"r' k::' .

ralistii SLromess,r I Iiin on suorrcntanut laa

l rrrr l.'rr'. ar, on ' -\\ 
"a.r'l 

* l.' , rr;l ' .r

lItrLri.rl rs.rLr . ,,'u ull.r lr,rrolrLor
r '.r.'..' K'r rrlr..lr\o.., Ro..r I r

Lk r. ....' ,r d" 
'rr 

r Pablo Ncrudrn -r.r
tLrs epåpLrhtaasta rrrroLrclcsta nrnorrdcsta
r,,\a I r,' !rr'r'r'!rr r\''ir! i ot.J, lrrr\
krrnnassa taprhtrrtr

Rossi tLrllaisi ef\rrfijisen Irnokoliocl
nransa ,V,il kirlar, l,rrUcit vrronna 1965 nrut
te !a\!a l9()0 lLrvurr krprrlla hjnestr tulr
pLrolLreen nrnorlrja' \{ronna I9i5 sr,ntvr

suuri kohu Rossin ilmrantacssa Lrnlarilaisel
I r . I a' Dcnir Ki.sirr r" r' -ror r.t .

ren larrsrrnrojen taLia Täpau\
kcr !oo kirialliscll ilnrapli.
rin poli!rs()i!Lrfiisc\ta
Srronrersa

Rossrr runokokoclma R,rut,rlrnrrrrr lrrrrht

11975 \rsåltåa muutaman rLlnon sckä rLr

noclman l\rulrntujen vuolrja joka kcr-tocr

Haloscn r\larlasta, ioka claa vuodcn l!).18

tapahtLrrfa Tcoksen vastaanortoa voi Iä-

lrestyä drskurssrcn näkijkLrlmasra L)iskurssr

nrerkitsee cnlaisrssa trlantcissa käytettyä
l,lr '.rnr.,L -. -r Lrprarrn:rr-rr|..Lu,
l)ient€rt \fiteisötcn puhuntatavat ovat dis
krrrsscla

\lrr ,. r.'nr ,r\t r.,,.r-t., t.l-- (..,r
ni diskursslna rkorkca rklrtalllsuutta edu!
ravren lehtien krehä pLrolcstaan onrana clis

kurssrnaan Niisså dilkuI\seiss.l oI rrct(\'iå
critvi!piirtcirä jorra voidaan 1åhesty,ä Kulr

' r'I1, ,, ,L .,*,'

'Suonressa rlmestl r'ista harv( ) isla

lLrlrrrrlrilchdisrä iino;rsra;rn KLrlt-

trrLrrir'lhLoL Pcru\tuu tyij\'äcnlLro
kan nraailnrrnkarsonrukseen
l räät kLrltnll Lr ilChdl\ranrmc
kllt( n csinr l)arna\!o
orat pitkälle nrono
polrsortLrnccn kLs

tannuspääonran hallin.
r;rqra r i rlr onnrssr Nt
calu\tåvat näcrnär!lä vapilil
nriclislä suhtautLlrrista kulttuurr

ruHtaNUt\4ERO 4-5l2002
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vostelujen kautta. Parnasson poliriikka voi-
daan kitcyttäa "demokraattrseen" diskurs
siin, jossa keskeisiä käsitreitä oval "vapaus"
ja "riippumattomuus" Kulttuurivihkot taas

ilmoiitaa selkeästi asettuvansa poliittiseen
rooliin "työväenluokan äänrtorvena'.

Runo lentää
eteenpäin

Kulttrrurrvrh(oler dr*l.,rr..r penr'tuu rnrrxr.
lar'-lenrnrLr.een \r'jallr.rrurccr Ja r) "r 

aen-
('rltrrrrrrrn Tata Ji'k.rrs.u n deräån rr.crn
'fraseologiana" tai ågiraatrona" (jotka muo
doslavat oman diskurssinsa) Marxilais-

leniniläinen diskurssi sisältää ntuun nlud\\a
käsitteet kansa", "riisto", "porwari". "edistys"

1a u.rllankrtorr. D.[ur..rrr e lrul.r ar

noastaan puhe, vaan kaikki kirjoitettll ma,
teriaalr 'eki e'rmerlil.r lrvat .ymbolr.et
esineet ja vårit, kuten marxilais-leninilärsen
perintccn sirppi, vasara, plrnainen väri sckä

'urrret krlk're..a lanrtrt'n Lerrn-. \Ln ja

flgels-rlun t Nlyö* KrrlttLrurr,, rhknr..a
käytetty kirlallrnen rcroriikka on rämän dis-
kurssin Iäpäiscmä, csimerkkinä Rossin Rau

ulamn n laulurr.n drworrell Jo.,a ryö\åcn-
krrlrllr.u'rd"r rharrerra rrvrr"raan Rur.rr'
kirlailijakuvaan

Hannu-Pekka Lappalainen awostelcc
nrnokokoelman artikkelissaan "Runo Ientää
ereenpäin" (Kulttuurivihkor 2/t 976). Hän
on silminnåhden innostlrnLrt Rossin kokoel-

Historiq

seen todellisuureen. Näin Rossista luodaan
kuva yhteiskunnallisena kirjailijana, jonka
taurt.rl a ',r kolo krrjallr'uuden hrsrorr.r.
Hr.torran koro.tamrnen nrrLrn jrruri manr-
la .-lenrnrlar*er dr.krrr.\in rr rryr\prn(: ryö
väcnluokan kirjailijan ihannekuvaan kuuluu
historiallinen materialismi, menneisyyden
vhter.kunrirn'rrälr,,nr.rr- orjrrrrden 1.r rrr..
ton tlrnnistaminen ja tutkiminen.

Työväenluokkaisen kilallisuuden tuli
olla selkeää, kaikelle kansalle avoinra. Toi
.,rlra.en olr lårrolta\J rnyo\ aLdteemr\c\ll
koulutctuille jotakin uuttå. Lappalainen
ylistääkin Rossia juuri siitä, effä Rauralam
rnen ld,rlLr\\å han onnr.ruu )hdr.räraan
nd'nr rnrrc\\ir B.rlladr lurlrnrrr;cr ruolrl.r'
ta ei ole hovinlnoutta tai sala!iedettä, kuten
esimerkiksi Paavo Haavikon eräät nåcn-
n:r*krrr: l.r<r (epor\ct ruror. R... Lrrtorr
taa kaikille, balladi puhurtelce lokaista luki-
råd rrpflrntatt r krrjallisqn '.vrsryl*rn rtiå
råsrä Teksti ei silti iää yksitasoiseksi:

"niin paljon se murheesta kertoilec ./ 1a

Pa iun se rloa lantrr ren rremrr on krrlot
tu murheeseen, / ei niitä voi crikseen an

Lappalaisen arwostelun diskurssissa Haa-
vikon kaunokirjallisuudesta puhutaan s,rl r-

Ueree,r./. \air v.r'rakohdrl r lundaan var

kutelma Rossin kirjallisuudesta kaikil-
le tarkoitettuna ia Haavikon nro-

tånnosta vain harwoille ia vali-
tuille suunnattuna. Torsaalla

tckstissä Haavikko nime,
tään selkeästi "powådlli-

sen leirin" kirjoitta
jaksi. Tätä Rossin

Lludcn tuotannon
"avoimLrutta" ei

"porvarillisessa Ieh,
disrössä" ttnrnusrettu,

päinvastoin: Helsingin Sa

nomicn johtava kirjallisuus
kriitikko Pekka Tarkka totesr

Rossin runouden taustan olevat nyt
"ahtaampi kuin koskaan ennen".
Kulttuurivihkojen Hannu Pekka lap-

palaisen Hrr,. \kn-lritirlkr 1a Hel.rngrn
)ånomien I'e\lå Tirkan ano'relu Ro,srn
tcoksesta ovat valaiseva csinterkki 1970-lLr-
vun leirejä rakentavassa ja puoliaan hake-

masta Lappelarncn ranoo Rosrrn lu
mittaneen aiankohtaisen s;rno-

man renessanSSin ja
anriikin kirjallisuuden
virikkeisiin, mutta ro-

teaa Rossin kirjallisuu
den suuntautuvan myös

ulospäin,

KULTTUURIVIHKOT 30 VUOTTA





Ku lttu u rivi h kojen a rkisto iä riestetty
Kansan Arkistossa säilytetään
Kulttuurivihkojen ja Kulttuurityön-
tekiiäin Liiton arkistoia osana
vasemmistolaisen työväenliikkeen
ja kulttuuriliikkeen historiaa.
Kulttuurivihkojen arkiston asiakir-
jat sisältävät kiinnostavan ja
kuvaavan siivun lehden aatteelli-
sista ja toiminnallisista päälinjois-
ta.

KolnrkyrrnrenvLrotiaan KultnrLrrivihkot-
lchden arkrsroaineistt)avuosilrit lqTl l!)92
tärl),lcliiiin Kansaf Arkrstossa Viimc kc-
\ää'r aikana irkrsr() j;irjesrelliin, ta sitcn sc
on jatkossr tLLtkirnrrslLrt,an raaneidcn rurki-
roiden kä\,tcnävi\\ä

Hclsirrgin Kallrossa sijarrscva Kansan Är
krsto on kansalaislarlcstöicn te vd\eotnr\t{)-
laiscn t_r,irvaenIikkccn keskusar-krsto lora
\'llapi!äii Yhtci\kufnallirrcn Arkisrosaåriij
\., '.r' \rksr,, rarl.rrr r, I'rar,' ,.r' (, -ir..
n tallertaa SLroltcn ryirväenlrikliccn, työ
. .r 'rr r.' k . r.. l.',. , .r,,r,
(. rr. rrr l rrr,, ,'.,r.

roa i\r'krsro (n (()inlinut vuodcs(i li)15 ia

'c on laikllle avoin rutkinrusta palvelcra
lrrtos

KLrlttrnrrrr'rlrkoien arkisLo Kansan Arkis
,,.. (.r.r..J.' t, L rr.r.,r. ,rLr,.o rrrLcrr.r.,.
lrr Sc nrLrrxlostaa svLrarkrston sLrLrrcrrmal
L KulttLrLllir],itn rcktjiin Lriron KfLl ar
Lrsrolle Näin sen vLroLsi cttå nrar.xilris.lc
ninrl;iincrr KLrlffuurir),(tnrckiläin Liitro oli
KulttLrLrrivihkLrjcn pcrusra)ajr!c\!o ta kus
lnntate !u()!ecn 1992 saakka Nama kaksr
. (.r"..r'.rlr ., . |.r ,.i\r ,\., rru,.,
nratcr allia \lolcnrntat ovat lrrr.anvaraiscsu
liinnostLrnciden tulkrtrrvrssl Kansrn Arkis

K'rl. rr ' 1r.,,'. r .r, r..r\r .,r'r'r\
,,,-(., I, l,Ll. r,(,,rr |n'...,
("'1, \ .,.,.,l. rr,, ,, ..rr r .r ,, r'.l.rF r'

ir-vvin Arklstoon kuuhll nt_vö\ \åilvneiti
ldslkir jortuk\ii, lLrlkarstLr;ir 1a iulkaiscntarLo
nria Varsin |Lr saasI Kultruuri'..ihko je n ar-

krslos\i on levikkrrvi)hijn lirrryvi:i ar'lers
toa, lchden asranrlchille suunrleltun malrrl
dalia KTL n osastojen lcvikkilyöilrncrsroa
lcvrkkitrlastoja sekä srrLrnnirelnrir lcvtkin
1)ararrt,lmi\eksi SuLnena osana ar[istoa on
nrvajs s( materiaalr jota on kclrynvt lchden
rnarnostanriscksi tehdysra ryöstä

Historia

Eniten materiaa lia
1970-luvulta

Nliltci jokeiscllc arkisrollc r),)'prllircn pijv
r .lrrrr "arc i.r.rl lrj^d \ l, c .\d l, ,,r'Jr\ ,l

trcloa arkistonmuodostaiansJ toininnasta
Närn on nr\'ais KLrltnrurivihkojcn kohclrlla,
kokousasraki4rt kcr-rovat paljon lehclcn
.r..rtt lr. .r .r r,,rrl rrt rllr.r.r.r LJ: . r.rj,, .l.l
-I'(,1 , lc'uLl r.r 'r. I.r, r,r,,. ,

jcsti)n hisloriasra. Kultrrrurivihkojcn säi[,-
rrvt Llr," rtr .rlrr,,,, 11 y^..rr.,1 öl.aar rr r,

lenkirntoir)ef Kirlccnvaihtoa on käytv Ieh
tccrr kirjoilravien henktlittden sck;r erihis
ten vh!rrstyötahi) jcn klnssa

\ r'. .t. lr.rrr r' ,, rl rr,, r ., r' l.,L rrrrr. -

vihkotcn arkisto sisältair selvSsri enilerl rr.r
ri l,.r r.r ii'-i' 'rr'' r r r.lrr .l.rr r,^r'r.. lur
ka olrvat lehrca tuollorn kustanranccn KLrlt-
tuLfirvi]ntekijäin Lirton !orntinnan huippu
vuosra Arkistoainersroa on surrnnillccn
vuotccn l()(12 alri iolloin KulnuLrriihkot
rtsenärstvi Kult(uuri!\'irn!ekilaiI Lrito\!a

V, l(r 'tlvr , r' K rlr'.r,rr'l r . r'rr.
..r" , 4rr.,r'., Ir]rrlr r', r.,. ,,1, . r,. sr

doksiss:r jo lointiftnnsi päättäncc\cen
Kul(tLurritvijnrcliiåin Lrirroon erkä nihrn-
krån nrLrLthunkaan aatteellrsccn jäticslaon,
- r'l.rlrr.l. Ir.r .r lrsror'"u..r .r l,Jr.d.t
\,rl r lt' r'r.ll,rrr I rr,,..r KrlL' r'r
vihkojcn arkisto Karrsan Alkis-
tossa on karkcrr karkkiran
krinroisa ja ku,, arvr ora
KLrltturrrr-

vihkojen hi\ro'iaa
Kansarr Arkisto jatkaa tormrntaansa va

\cmnri\t{)laiseen r\,öväcnlrikkeesccn ja kulr
r ..rl r I rrr. r,'r .'r'l rrL,,rrrr, .r-rr \, ral
seksi ia tallenrrrniseksi ja trlivoo ratkossnkrn

.'.",,,.. r', i-r.k r.rr-r.r, r.,
. .rlr . irr r.r r ' \r, -rl , <r.tu Jlcllr 'lr I

. L'r'ra (r r,. rc.-rl.r K .lL rr . r.rl.k..r"r
arncr\to on Krrltttrurivihkoihrrr ia KLrlttuu.
ril),(tnrekijain I rr(ro(rn liftrvvrr rrursrclmat
1a valokLrvar ova! rcruetrrllcit;r. Kansan .\r
krsto pl,rkii nt1,ös orralta osaltaan nerLvcr

maan crlhisra iärjes1öja asiakrri()ten ar.ki\-
t()intiin lrillvvissä kvsvntvkst\sä

MÄRrTA VINAMÄKl
Kiioittaja on filosolian maisteri ja töskentetee
Työväen Keskusmuseossa Tamperce a. Alkuvuo,
desta han suoritli a'krstonho,totutkintoon hittyvan

harjoiuelujakson Kansan Arkistossa. Tehtäviin

kuului muun muassa Kulttuurivihkojen aftision

\
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AAVETALOIA

ELÄIMILLE KIITOS

LORU SORBUSTEN HERRASTA

YMMÄLLAÄN NAISEN KANSSA

ELEFANTILTA PÄÄSI PAUKKUI

Tervetuloa Helsingin
kirf amessuille 24.-27.1 0l

nemo
www.nemokustannus.fi

K.il
Die Kulturschaffenden
haben die Welt bisher nur
verschieden interpretiert, es
kömmt aber darauf an, sie
zu verändern !

Kulttuurintekijät ovat
aiemmin vain selittäneet
maailmaa. vaikka kyseessä
on sen muuttaminen !

Suomen Karl Marx-seura
onnittelee Kulttuurivihkoja
30 vuoden taipaleesta.

http://www.marx-seura.kaape i.f i

ul,$i f '{.{s tisto
$€*l:;s*s;;::L:J:3;Si1:ä-:::*-::::**i-::..-::-_ti::::::]@

i*,

Hys, hys,
perustuslaki

tulee

Tilaa Euroopan parlamentin jäsenen
Esko Seppäsen tiedotuslehti
maksuttomasti osoitteesta
eseppanen @ europarl.eu.int
tai Matti Tohka, Mäkikatu 23, 33250 Tampere.
Asiaa EU:n liittovaltioim isesta
ja militarisoim isesta sekä
Suomen natottamisesta.

Asiat löytyvät myös Esko Seppäsen kotisivulta
(www. kaapeli.f iiseppanen), jossa myös tuore
arviointi Hardtin ja Negrin lmperiumista.

s\
GUE/NGL



Onnittelemme 3O-vuotiasta Kulttuurivihko
Timo Bergholm

Mikael Böök, internet-työläinen

Kanerva Cederström, elokuva-
ohiaaia

Johanna Jää, poliittinen toimittaia

Vesa Karonen, vapaa toimittaja

lnari Krohn, taidegraaf ikko

Leena Krohn, kirjailiia

Pertti Lassila, dosentti

lloisia vuosikym-

meniä edelleenkin

Kulttuurivihkoille ja

sen lukijoille!

Satu Hassi

Ulla Lempinen, toimittaja
ia kääntäjä

Markus Lång, Helsinki

Tuomas Nevanlinna

Tuomas Rantanen,
kansankiihottaia, vihreä
politrukki

Pentti Saaritsa, runoiliia,
Helsinki

Anssi Sinnemäki

Kriittinen ia kantaaottava lehdistö on demokratian ia
vasemmiston voima.

Paavo Arhinmäki, Vasemmistonuorten puheenjohtaia

lta
)

Rahan vallasta
kansan valtaan

aaaaaaaaaaaaaaaa

Onnittelemme mitä lämpi-
mimmin Ku lttu u rivih koia,
itseämme ja lukiioitamme.

Toimituskunta

Aleksi Ahtola, Johan A16n,

Jouni Avelin, Pia Hyttinen,

Elias Krohn, Esa Mäkinen,

lilax Ryynänen, Sini Saaritsa,

Ari Sardar, Markku Sipi

aaaaaaaaaaaaaaaa
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YI5"Y5'V TEH TI M' E S LI' TIO

SKP onn ittelee Kulttuurivihko,la



Opi kaikki aakkoset.
Se ei riitä, mutta opi ne.

Alä anna sen harmittaa.
vaan ala jo!

Demokraattinen Sivis{vsliitto ry.
DSL:n r-rpintokeskus

lsller \Ueilerm lir l,\ lL;31(rH li
puh.1l9 77.11 Ell0.få\ lr9 r74l Elol

s-porti. dsl ,ltkolrmbus. fi

Kauan kantaneesta
kulttuurityöstä

ONNITELLEN

Ru nouslehti Taile

Katvekirjallisuuden rohkea ääni

(4 numeroa vuodessa)

lrtonumerot:
Kulttipisteestä, Kiasma-

kaupasta ia Akateemisesta

KURKISTANET:

http://www.saunalahti.f i/taiteos

Voima
onnittelee

varttuneempaa

toveriaan

merkkipäivän
johdosta.

KULTTUURIVIHKOT on aika halpa tilata. Siksi en pyristete
vastaan vaan tartun tarioukseen tältå istumalta.

VUOSI ELI KUUSI NUIMEROA vain 30 euroa. Tilaus on määräai-
kainen eikä sido minua jatkamaan tilausta. Lisäksi saan valitse-
man i tilaajalahian:
O tilaajalahjani on Venäiä-erikoisnumero (2/2002).
L) tilaajalahjani on sarjakuvan erikoisnumero (2/2OO1).

N l,ll

KATUOSOITE

POSTINUI\4ERO IA.TOIII']IPAI KKA

PUHELIN TAI SÄHKÖPosTI

ALLEKIRJOITUS

DOMIROLA OY

VASTAUSLÄHETYS

soPlMUs 00210-600
OOOO3 HELSINKI

TILAAIALAHIAKSI VOIT VALITA

VENÄJÄ,ERIKoISNUI!1ERoN,

jossa suomalaiset asiantuntijat

valoitaval venälåisen yhteiskunnan
ja kulttuurin nykriilaa

Kulttuurivihkojen erinomaisen

SARJAKUVAN ERIKOISNUI\,1ERON.

joka sisåltää kulttimaineen

saavuttaneiden sarjakuvapiirtäiien

töiiä ia ennen suomeksi julkaise-

mattomia käännOksiä avantgardis

l( iilt om oto. ne t
Enernmän huomiota ansåitsevan kirialIisuudef arviointisivusto


