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Jos ajatellaan kirjallisuuden ja luonnon yhteyksiä, voimme kuvitella kielen kohoavan 
sisältämme ja väliltämme kuin tietynlainen metsä, maasto, joka on samanaikaisesti 
tiheä ja avara. Mutta jos kerran verrataan kieltä metsään, ei ole suinkaan vaikeaa 
puhua kirjallisuudesta tämän metsän lajirunsautena. Vaikuttava kaunokirjallinen teos 
on kuin ainutkertainen yksilö, josta versoavia ajatuksia ja merkityksiä lukijoiden 
innostuneet katseet levittävät. 
  
Minulle kehittyy tällaisesta vertauskuvasta seuraava haaste: miten mielikuvat 
pystyvät vaikuttamaan jokapäiväiseen kanssakäymiseemme? Ensisilmäyksellä 
vaikuttaa, että ilmaisu “kirjallisuus on kielen biodiversiteettiä” on ensisijaisesti 
lingvistinen kysymys, jolla ei ole välttämättä suoraa vaikutusta maailmaan. Mutta 
toisaalta on aika vaikeaa kuvitella ihmistä, joka ei käytä kieltä; henkilöä, joka pystyisi 
kommunikoimaan ilman kielellisiä välineitä. 
  
Olen aina pitänyt  George Lakoffin ja Mark Johnsonin ajatuksesta, jossa keskustelua, 
jopa kiistaa, käsitellään tanssin kautta. On mielenkiintoista kuvitella kulttuuria, jossa 
keskustelujen osapuolet eivät taistele, vaan tanssivat. Mitä tapahtuisi? Tanssissa ei 
ole tärkeää ainoastaan lopputulos vaan myös prosessi, ajatusten tehokkuuden 
rinnalle nousisi niiden tyylikkyys ja hienostuneisuus. Tanssissa osapuolten täytyisi 
löytää yhtymäkohtia, perustaa yhteinen tila. Lakoff ja Johnson arvelevat, että 
tällaisessa kulttuurissa ihmiset eivät ainoastaan ymmärtäisi väittelyjä toisella tavalla, 
vaan he suorastaan väittelisivät toisella tavalla. Voi olla, että meidän 
näkökulmastamme olisi vaikeaa nähdä tanssivassa väittelyssä ylipäänsä väittelyä. 
Ehkäpä lingvistisessä mielessä tanssiminen edellyttäisi toisenlaista kielen 
rakennetta, jossa verbeillä olisi paljon suurempi rooli kun substantiiveilla? 
  
Tämä mielikuva viittaa Ludvig Wittgensteinin ajatukseen, jossa kielemme rajat 
määräävät  maailmamme rajat. Ajatellaanpa esimerkiksi tiedettä, jossa tarvitaan 
toimivia vertauskuvia yhtä paljon kuin kirjallisuudessakin. Jos katsotaan 
kvanttimekaanikan tai astrofysiikan tärkeimpiä ilmaisuja, ei ole vaikeaa havaita miten 
ne ovat yhtaikaa kielellisesti toimivia ja faktisesti epätarkkoja. Ilmaisu “musta aukko“ 
kuvailee tilaa, joka on itseasiassa aukon totaalinen vastakohta, todellinen “ei-aukko”, 
käsittämättömän tiheä tila (voimme pitää sen tiheyttä äärettömänä). Ilmaisu 
“alkuräjähdys” voi myös luoda vääriä mielikuvia, koska kyseessä ei ollut erittäin 
voimakas räjähdys jossain tilassa, vaan kokonaisen tilan räjähdys. Tällaiset 
ristiriitaiset ilmaisut viittaavat siihen tosiasiaan, että maailma on aina 
monimutkaisempi kuin tätä monimutkaisuutta kuvaileva kielemme. 
  
Yksi suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista on yhä laajempi todellisuuden 
monimutkaisuuden kieltäminen. Luonnollisen biodiversiteetin taantuminen on 
ainoastaan yksi osa laajempaa ongelmaa. Yhä useammin etsitään tarinoita, jotka 
kuvailevat maailman monimutkaisuutta hyvin yksinkertaistavalla tavalla. Se on 
toimiva ratkaisu – kieltäytyä todellisuuden mutkikkuudesta helpolta tuntuvalla 
ratkaisulla. Poliittisella tasolla se voi tarkoittaa tiettyjen yhteiskunnallisten eturyhmien 
pelkoa tai uskoa, että tiettyjen ryhmien oikeuksien rajoittaminen ratkaisee laajoja, 
monimutkaisia ongelmia. Lääketietellisellä tasolla se voi tarkoittaa tiettyjen 
lääkkeiden, esimerkiksi rokotteiden pitämistä kaiken pahan alkuna ja juurena. Kun 
maailma monimutkaistuu, ihmiset etsivät yksinkertaisia tarinoita. Mutta tosiasia on 
ettei lajirunsaus ole ominainen ainoastaan luonnolle, vaan myös koko todellisuudelle, 
niin maailmankaikkeuden kuten myös inhimillisen kanssakäymisen tasolla. Maailma 
on “ehtymätön yhtenäisyys“ – kuten Maurice Merleau-Ponty ilmaisee. 



  
Jos maailma on ehtymätön yhtenäisyys, mikä meitä ihmisiä sen yhtenäisyyden 
sisällä yhdistää? Richard Rortyn tapaan uskon, että me emme enää pysty löytämään 
yhtäkään suurta tarinaa, joka voisi yhdistää kaikki ihmiset rakoilemattomaksi 
kokonaisuudeksi, vaikkakin jokainen maailmaa kuvaileva tarina pyrkii yleistämään ja 
tarjoamaan tulkintaa totuutena, yhtä näkökulmaa kaikille sopivana ratkaisuna. Rorty 
arvelee, että ainoa asia, joka yhdistää ihmisiä on ominaisuus tuntea tuskaa. Rorty ei 
tarkoita fyysistä kipua, vaan hengellistä kärsimystä, mikä johtuu kyvystä aiheuttaa ja 
tuntea alennusta. Asia, jonka jokainen meistä pystyy tekemään, on vähentää 
kärsimysten määrää ja sen aiheuttamista, karttaa ihmisten alentamista. 
  
Kärsimysten välttäminen ei ainoastaan edellytä varovaisuutta tulkinnan ja totuuden 
yhdistämisessä. Se ei edellytä ainoastaan maailman mutkikkuuden tunnistamista – 
valmiutta myöntää, että ainoa muuttumaton asia maailmassa on kaiken muuttuvuus, 
asioiden, eliöiden, suhteiden pysymättömyys. Kaikki ovat kahdessa merkityksessä 
ainutkertaisia: kukaan ei toistu ei kenessäkään muussa ja kukaan ei toistu 
todellisuudessa. Tärkeintä on aavistaa, että ainoa ihmisiä yhdistävä tosiasia on 
ainutkertaisuuden pysyvä toistuminen, lajirunsaus, joka koskee jokaista yksilöä ja 
joka kehkeytyy jokaisesta yksilöstä. Jokainen meistä on kokenut jotain, jota ei ole 
kokenut kukaan muu, siksi jokainen meistä on tasavertaisesti kallisarvoinen. 
  
Hienoa, jos kirjallisuus pystyy kasvattamaan kielen runsautta, jotta kieli pystyisi 
vastaamaan paremmin todellisuuden runsaudelle. Jos kuvittelemme kirjallisuutta 
kielen laijrunsautena, on hyvä muistaa, että kirjallisuus toimii parhaiten silloin, kun 
sen tarjoamat tarinat pystyvät heijastamaan ihmisten, toisten eliöiden ja niistä 
koostuvan luonnon ja koko maailmankaikkeuden monipuolisuutta. Niin 
yhteiskunnallisen kuin myös luonnollisen todellisuuden kerroksisuutta. Kirjallisuus 
tarkoittaa mahdollisuutta näyttää maailman runsauden kiertokulku, kaikkeuden ja sitä 
kaikkeutta luovien suhteiden lakkaamaton ja ehtymätön tanssi. 
  
 
	  


