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Tämän tapahtuman järjestäjät pyysivät meitä kirjoittamaan ylös ajatuksiamme 
aiheesta »Kirjailijan luonto«. Koska olen tylsä entinen nörtti, minun oli ensimmäiseksi 
tarkistettava luonnon (nature) määritelmä Oxford Living Dictionarysta: 

1. “Kaikki fyysisen mailman, mukaan lukien kasvit, eläimet ja maisema, ilmiöt 
yhdessä” 

2. “Asian tai ilmiön perustavanlaatuiset tai myötäsyntyiset piirteet, luonne tai 
ominaisuudet.” 

Kaksi merkitystä? Kumpi järjestäjillä oli mielessään? Halusivatko he hämmentää 
meitä? Epäilen sitä, sehän olisi vastoin heidän parempaa luontoaan. 
 
 
Määritelmät 
Selventäkäämme siis tehtävää ja käyttäkäämme kahta eri sanaa kahdelle eri 
merkitykselle: 

1. “maailma” = “fyysisen mailman, mukaan lukien kasvit, eläimet ja maisema, 
ilmiöt yhdessä” 

2. “luonne” = “asian tai ilmiön perustavanlaatuiset piirteet, luonne tai 
ominaisuudet” 

On selvää, että: 
1. “maailma” = kaikki, mikä on ulkopuolellamme 
2. “luonne” = kaikki, mikä on sisäpuolellamme 

Luonto on yksi: se on jakautunut ihmisolennon sisä- ja ulkopuoliseen. 
 

(Tämä reunahuomautus on sellainen, jota haluaisin kovasti kehittää: Jos 
maailma on ulkopuolella ja luonne sisäpuolella, sisä- ja ulkopuolen rajan 
täytyy olla ihomme. 
Voisimme sanoa: luonto on yksi, ja sen jakaa ihomme.  
Iho hengittää: ulos ja sisään huokosten kautta. 
Huokoset siis ottavat vastaan maailman ja huokuvat ulos luonnetta. 
Selvä, palataanpa maailmaan ja luonteeseen...) 

 
 
Muinainen Kreikka 
Jotkut uskovat, että tämä ei ole ainoa maailma. Ylä- ja alapuolella (ympärillä?) on 
toinen maailma, jumalten ja demonien maailma, kutsukaamme sitä 
metamaailmaksi. 
Muinaisessa Kreikassa uskottiin, että metamaailmassa oli erityisiä kirjoittavia 
metamaailman olentoja, joita kutsuttiin muusiksi. 
Aiskhylos taisteli persialaissodissa Marathonin tasangolla ja Salamiin taistelussa, 
missä muusa alkoi puhua hänen kauttaan ja hän kirjoitti yli seitsemänkymmentä 
näytelmää.  
Hänellä ei ollut mitään tekemistä oman kirjoittamisensa kanssa, kaikki tapahtui 
metamaailmassa. Hän oli kunnon mies eikä halunnut ylvästellä muiden työllä. Niinpä 
hän pyysi, että hänen hautakivensä piirtokirjoituksessa mainittaisiin vain hänen 
sotasaavutuksensa. 
Jos muusat ovat olemassa, kirjailijalla ei ole luonnetta (ta luonteella ei ole 
merkitystä).. 
 



Renessanssi 
Renessanssin aikakaudella läntinen sivilisaatio kehitti henkilökohtaisen tietoisuuden 
yksilöstä ja yksilöllisyydestä. Leon Battista Alberti kirjoitti vuonna 1436, että taiteilija 
on “alter deus”, toinen jumala. 
Hänen näkemyksensä mukaan kirjailija ei huou metamaailmaa vaan omaa 
luonnettaan. 
Pico della Mirandola säilytti jumalan vaikutuksen ja totesi, että taiteilija ei luo 
omaansa vaan muovaa, valitsee siemenet, joita viljelee (vapaa tahto!), mutta 
materiaalin, jota hän työstää, hän saa aina jumalalta, luonnon kautta.  
Näin maailma on ylimääräinen välimies taiteilijan ja jumalan välisessä suhteessa.  
Luomisen polku kulkee siis näin: metamaailma -> maailma -> luonne -> maailma. 
Luonne hyväksyy maailman, suodattaa sen ja huokuu taideteoksen. 
 
Valistusaika ja teollisuusvallankumous  
Heti teollistumisen aikakauden alussa käynnistyi kaikkien prosessien 
standardoiminen, mutta huomattiin myös, että tiettyjen luovan prosessin osien 
standardoiminen oli mahdotonta. Kuinka suunnitella inspiraatio? Kuinka suunnitella 
idea? 
Kehittyi kaksi keskenään ristiriitaista selitystä: 

1. kirjoittaminen on taito (ei ole olemassa muusia, ei metamaailmaa, ei mitään 
erityistä luonteessa) 

2. kirjoittaminen on hengellistä (uusi uskonto uusine pappeineen ja 
papittarineen, omine marttyyreineen ja pyhimyksineen: luonne = muusa.) 

Tänä päivänä molemmat näkemykset ovat hengissä ja sekoittuvat toisiinsa. Olemme 
esi-isiemme tähteitä. 
 
Kirjoittaminen on taito 
Jos kirjoittaminen on vain taito, niin kuin kenkien tekeminen: 

1. kuka tahansa voi oppia sen (resepti Malcolm Gladwellin bestsellerkirjasta 
Outliers: “10 000 tuntia on suuruuden maaginen numero.” Nyt teidän ei enää 
tarvitse lukea sitä. Paljastin sen salaisuuden.) 

2. jos se on opittavissa, voidaan perustaa kouluja, jossa sitä opetetaan. (On 
arvioitu, että hakemuksia eri taiteen maisteriohjelmiin jätettiin viime vuonna 
Yhdysvalloissa kaikkiaan 20 000 kappaletta.) 

3. jos kirjoittaminen on työtä siinä missä mikä tahansa muukin, robotit voivat 
pian tehdä sen puolestamme. 

4. jos siihen pystyy kuka tahansa, se on arvotonta ja sitä pitäisi tehdä ilmaiseksi. 
 
Tällainen kirjoittaminen edellyttää kaupallista maailmaa, missä kaikkea voi ostaa ja 
myydä. Kirjailijan tuotetta hyödykkeenä tarkastelevien agenttien ja kustantajien 
maailmaa. 
Kirjailijan luonteen on oltava muokattavissa, sen on seurattava joka villitystä ja 
muotia, nuoltava jokaisen kustannusmaailmassa korkeammalla olevan saappaita ja 
puukotettava kaikkia muita kirjailijoita selkään (kirjailija tietää olevansa 
korvattavissa).  
Täydellinen luonne on rahaa huokuva luonne. 
 
Kirjoittaminen on hengellinen teko 
Jos kirjailija on kuin jumala: 

1. kirjoittaja on saanut ainutlaatuisen jumalallisen lahjan. 
2. Kaikki, mitä kirjailija tekee, on jumalallista. Kirjoittaja on kuningas Midas, joka 

muuttaa kaiken kullaksi. (Luin kerran kirjan, jonka kirjoittaja kuvasi kaikkien 
niiden asuntojen sisustuksen, joissa oli ikinä asunut. Ei pidä myöskään 



unohtaa kirjoja, jotka sisältävät vain muistiinpanoja, kirjeitä, ostoslistoja…, ja 
tietenkin Piero Manzoni myi vuonna 1961 kirjaimellisesti »Taiteilijan paskaa« 
(Artist's Shit). 

3. Koska kirjailija on jumalallinen, kaikki on sallittua. Äärimmäinen egoismi ja 
narsismi ovat hyvin suositeltavia – muut ihmiset ovat vain jumalallisen työn 
ravintoa. 

4. jos se on jumalallista, se on kutsumus = niinpä sitä pitäisi tehdä ilmaiseksi. 
 
Tällainen kirjoittaminen edellyttää maailmaa, joka on kadottanut merkityksen, 
uskonnon, ideologian, massoja yhdistävät voimat.  
Kirjailijan luonne on gurun luonne. 
Täydellinen luonne huokuu merkitystä sirpaloituneille ja yksilöityneille. 
Tunnetuin esimerkki on amerikkalaiskirjailija L. Ron Hubbard, joka julkaisi tekstinsä 
ensimmäisen version pulp-julkaisussa Astounding Science Fiction (1950) ja vuotta 
myöhemmin saman tekstin uuden uskontonsa skientologian pyhänä kirjana. 
 
Ennuste 
Taitokirjailijat haluaisivat kuulua hengellisten kirjailijoiden joukkoon, kun taas viime 
mainitut haluaisivat saada yhtä paljon rahaa kuin ensiksi mainitut. 
Taitokirjailijoiden joukko kasvaa päivä päivältä, hengellinen ryhmä taas on likipitäen 
sukupuuttoon kuollut. On selvää, että enimmäkseen luonne vain heijastaa maailmaa. 
Jos maailma on kulutuskeskeinen, luonne voi poiketa siitä hieman, mutta ei paljon. 
Jos sisäpuoli ja ulkopuoli ovat melkein sama asia, ero maailman ja luonteen välillä 
katoaa. 
Iho katoaa. 
Suodattaminen katoaa. 
Kirjailijan sisälmykset leviävät sivuille tai näytöille. 
Luonne = maailma. 
Jos koko maailma on jo valmiiksi luonteen sisällä, kirjat, jotka kertovat, minusta, 
minusta, minusta, minusta ja minusta tulevat hyvin suosituiksi. Kirjailijat marssivat 
urheasti eteenpäin taistellen saadakseen enemmän minua, minua, minua, minua ja 
minua. 
Kirjoittamisen palosta tulee paloa siirtää kirjaan paitsi luonteen paras osa myös aivan 
kaikki muu. 
Sanat eivät riitä, jokainen kuva ja ääni pitäisi tallentaa ja varastoida. 
 
Kaikki kirjoittavat, kukaan ei lue. 
 
	  


