
LIWRE 2019 
  
  
Kirjailijan luonto 
Hannele Mikaela Taivassalo 
  
  
Kirjallisuus on ekosysteemi. Tekstit elävät toinen toisistaan ja vaikuttavat 
toisiinsa – niin läheltä kuin kaukaa. Kaukaa sekä ajassa että paikassa. 
Läheltä paikassa, läheltä ajassa, läheltä tunteissa, läheltä ajatuksissa, 
läheltä lajityypissä, läheltä kielessä. Sen sijaan pitemmät ravintoketjut 
ovat vaikeammin havaittavia, eivät yhtä ilmeisiä. Tekstit synnyttävät 
muita tekstejä jotka synnyttävät muita tekstejä, syntyy uutta ajattelua. 
Taiteen tiet ovat yhtä tutkimattomia kuin elämänkin. Emme aina tiedä, 
miksi tekstit syntyvät, emmekä usein tiedä sitäkään, mistä ne ovat saaneet 
alkunsa. Emme liioin tiedä tarkalleen miksi ne ovat tai miksi niiden pitää 
olla olemassa. 
  
Tiedätkö itse, miksi olet olemassa tai miksi juuri sinun pitää olla 
olemassa? 
  
  
Niinpä taidekaan ei ole mitattavissa, sitä on vaikea tarkastella 
hyötynäkökulmasta, tavoitehakuisena toimintana. Taide, kirjallisuus – ne 
vain ovat. Ne pyrkivät kyllä kaikenlaiseen, mutta ennen kaikkea ne vain 
ovat. Ja me olemme niissä ja niiden kautta. 
Samoin on luonnon laita. Miten luontoa pitäisi mitata, mikä on sen 
hyötynäkökulma? Luonto ei ole olemassa palvellakseen meitä – mikäli 
ihmissuku sammuisi, luonto olisi silti yhä olemassa. 
  
Sen sijaan kirjallisuus on olemassa, koska ihminen on olemassa. Omasta 
puolestani ajattelen toisinaan, että olen yhä olemassa, koska kirjallisuutta 
on. 
  
Kirjallisuus on minua suurempi. Se on suurempi kuin yksittäinen ihminen 
tai kirja. Se ei ole hyvä eikä paha, se ei ole edes terveyttä edistävää.  On 
vaikea sanoa, onko se tuottavaa toimintaa, mikäli tuottavuudella 
tarkoitetaan taloudellista tuottavuutta. Taidetta on vaikea mitata rahalla. 
Ja kuinka mitata elämää, sitä minkä arvoista elämä on ja mikä elämä on 
toista arvokkaampaa? 
Miten mitata rakkautta, onko rakkaus hyödyllistä? Joskushan se on aivan 
päinvastaista: tuhoavaa. 
Luonto saattaa myös käydä oman itsensä kimppuun, iskeä takaisin. 
Kirjallisuus voi antaa tietoja ja tarjota näkökulmia, näkemyksiä, avata 
suljettuja silmiä – mutta se voi myös aiheuttaa kumouksia, rikkoa 



ihmisiä, turmella moraalia ja lannistaa toivoa. Tai sitten se ei 
yksinkertaisesti saa aikaan mitään. Taide on nimittäin kysymyksiä, ei 
vastauksia. 
  
Taide luo näkymättömiä teitä niin kuin symbioosit ja yhteyttämiset ja 
ravintoketjut, joissa jokin vähitellen mätänee ja kuolee pois ja muuttuu 
kasvualustaksi jollekin muulle. 
  
Mutta entä kirjailija? Onko kirjailija edes tärkeä? 
Kunnes toisin todistetaan, haluamme sentään uskoa, että ilman kirjailijaa 
ei ole kirjallisuuttakaan. 
  
Onko olemassa sellaista asiaa kuin kirjailijan luonto, onko sellaista mikä 
olisi meille kaikille yhteistä? 
Yksi asia kyllä on: me kirjoitamme. Muuta ei sitten olekaan. 
Tai ei, ehkä sentään vielä yksi asia: me olemme ihmisiä. Kirjailijoissa on 
jotain syvästi inhimillistä, eikö olekin? 
  
Olemme siis kirjoittavia ihmisiä: Homo Scribens. 
Suurin osa kirjoittavista ihmisistä ei kuitenkaan ole kirjailijoita. 
Ja parempi niin. 
  
Kenties ihminen alkaa kirjoittaa, koska hänessä on jokin vika, tunne siitä 
ettei kykene kommunikoimaan muiden kanssa, ja teos teokselta hän 
uutterasti pyrkii löytämään tavan ilmaista itseään vaikka ei osaa, ja vuosi 
vuoden jälkeen hän sotkeutuu aina vain pahemmin sen sijaan että 
saavuttaisi jonkinlaisen selkeyden, ja ikään kuin odottaa vastauksia, 
vaikka on selvää että ei edes ole olemassa mitään varsinaista 
vastaanottajaa. 
  
Kirjailijat ovat kirjoittavia ihmisiä, joista kasvaa esiin erilaisia tekstejä. 
  
Tekstissä kasvaa puita. Ei ole olemassa mitään puille tarkoitettua ohjetta 
siitä miten tulee kasvaa, mutta silti puut kasvavat. Puilla on yhteys 
toisiinsa, ja yhdessä ne ovat. Yhdessä ne muodostavat metsän. Ne voivat 
olla istutettuja, hoidettuja, luonnonvaraisia, mutta metsiä yhtä kaikki. 
  
Alussa on vain jotain vähäistä, pieni taimi jos sitäkään, jotain josta on 
vaikea sanoa mitä lajiakaan se on. Ehkä siitä kasvaa metsä, ehkä siitä ei 
kasva mitään, paha sanoa. Kaiken on ensin yritettävä alkaa voidakseen 
sitten myöhemmin jatkua. Jossakin toisessa paikassa tämä alku olisi 
luultavasti muodostunut aivan toisenlaiseksi. Erilaiset maaperät luovat 
omat metsänsä, jotka ovat eri paikoissa erilaiset. Sama koskee aurinkoa ja 
sadetta ja sieniä ja hyönteisiä ja bakteerikantaa ja mineraaleja ja oravia ja 



mustarastaita ja ihmisiä ja sammalia ja kettuja ja muurahaisiakin. Muun 
muassa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
  
Kirjailijoita kasvaa kirjoista, niistä joita muut kirjailijat ovat kirjoittaneet, 
teksteistä ja kirjoista joita kirjailija on sisällyttänyt omaan pieneen 
ekosysteemiinsä jo ennen kuin hänestä tulee kirjailija, sellainen on 
kirjailijan luonto. 
Se luonto on epäluonnollinen, se on tehty sanoista, oksista jotka 
levittäytyvät paperille ja muille pinnoille. 
Kirjailijoita kirjoitetaan toisten kirjoissa, kirjoitetaan esiin, luodaan 
tekstin välityksellä. 
Kenties kirjailijaa ei oikeasti ole edes olemassa, ehkä hän onkin fiktiota. 
  
Kirjailijat paitsi kirjoittavat esiin omaa itseään myös kirjoittavat itseään 
pois. He ovat osana kirjainten valtavaa joukkoa, pyyhkivät yli, 
muuttelevat, hiovat, ja sitten yhtäkkiä heitä itseään ei enää ole 
olemassakaan. Sen sijaan on olemassa teksti. 
  
Toivottavasti kirjailija on sitten jossain muualla, jossain mitä me 
sanomme todellisuudeksi. 
Ihmettelen toisinaan kuinka paljon itse kirjoitan pois itseäni, kun luon 
tekstiä. 
Enkä vain tekstistä, vaan myös todellisuudesta. 
  
Olin vastikään eräillä kutsuilla, ja sielläkin tunsin olevani kenties 
enemmän tekstiä kuin ihminen. Huomasin nimittäin yhtäkkiä, että monet 
näkivät minut kirjailijana kutsuilla, eivät ihmisenä kutsuilla. Huomasin, 
että sielläkin, tanssiessani ja juodessani – niin, mistäpä sen tietää: ehkä 
nimenomaan tanssiessani ja juodessani – minut nähtiin tuon roolin 
lävitse. Olen sitä paitsi pannut merkille, että minut mielletään tekstieni 
kautta aivan kuin tekstini olisivat luoneet minut enkä minä tekstejä. 
  
Eikä tätä tapahdu ainoastaan muitten silmissä. Omissakin silmissäni 
muutun yhä enemmän ja enemmän siksi mitä teen, ja vähemmän siksi 
mitä olen. Olen yhtä kuin työni, on vaikea sanoa milloin en olisi töissä. 
Maailma jonka näen ja koen ja kaikki mikä kohdalleni osuu on 
mahdollista materiaalia. Olen vastaanottavainen, olen aistinsolujen 
peittämä ameeba, rekisteröin kaikki havaintoni yksityiskohtia myöten ja 
talletan ne itseeni. Olen havainnoitsija, vaikkakaan en ehkä hiljainen ja 
syrjäänvetäytyvä kuten lapsena, en totinen puu joka piiloutuu metsässä 
toisten puiden keskelle. Haluan olla keskellä elämää ja tuntea sen 
itsessäni. Myös susi himokkaine silmineen ja ahnaine kitoineen on omalla 
tavallaan osa metsää. Samoin ovat salaperäiset sienet, muukalaiset joista 
ei tiedä ovatko ne kasveja vai eläimiä. 
  



Kirjoittaminen on itsensä vieressä olemista aivan yhtä paljon kuin itsensä 
sisällä olemista. 
Kaikeksi onneksi, mutta tavallaan ikävä kyllä. 
  
Kirjailijat ovat luonnoltaan tyhmiä tai viisaita tai oppivaisia tai viekkaita 
tai ehkä vain uteliaita tai sitten jotain ihan muuta. He ovat naiiveja ja 
kyynisiä, he ovat siellä ja he ovat täällä, eivätkä he kaikki ole miehiä. He 
haluavat paeta maailmaa tai sitten kerta kaikkiaan vain olla siinä mukana 
ja nähdä sen kristallinkirkkaasti juuri sellaisena kuin se on – joskus 
kumpaakin yhtä aikaa. He ovat A tai B tai kadonnut C. He ovat kaikkea 
sitä mitä haluat heidän olevan. He ovat oikean vasemmalla puolella tai 
päinvastoin ja peilikuvana. He ovat usein itsensä ulkopuolella. Heillä ei 
ole minkäänlaista persoonallisuutta tai heillä on sitä aivan liikaakin, tai 
sitten juuri sillä lailla keskimääräisesti siltä väliltä tai sopivasti. 
  
Saatat ihmetellä, etteivät he ole paikalla, kun luet. 
He ovat silloin jo jossain muualla. 
Ihmettelet kenties, että useimmiten he eivät ole ihan siellä missä luulet. 
He ovat tekstin sisällä eivätkä ole oikeasti edes olemassa. 
He ovat siellä siksi että näkisit heidät, mutta silti he eivät sitä oikeasti 
halua vaan piiloutuvat sivujen ja kirjaimien keskelle ja kirjoittavat itseään 
sieltä esiin. Toisinaan kuitenkin tuntuu, että vaikka he ovat 
näkymättömissä, he ovat paljastaneet ihonsa ja sydämensä, ovat 
alastomina edessäsi. 
Tai sitten he ovatkin lähettäneet jonkun toisen sanomaan puolestaan sen 
mitä he tahtovat sanoa. 
Teksti on se minkä me näemme, mikään muu ei ole tärkeää. 
  
Kirjallisuus on ekosysteemi, kaikki sen osat ovat korvaamattomia: suuret 
eeppiset aavat, varovainen kieltä uudistava kasvillisuus, kaikki niiden 
välillä ja takana ja alla ja sisällä. Mikä kirjailija on? En minä vain tiedä. 
Ehkä hyödyllistä bakteerikasvustoa? 
Tiedän vain sen, että ei ole mitään muuta kuin erilaisuus. Me kirjoitamme 
niin eri lailla, tavoittelemme kirjoituksillamme niin eri asioita, ja meillä 
on niin erilaisia syitä kirjoittaa. Mutta kaikki me kirjoitamme. Siinä 
mielessä elämme tavallaan samassa maailmassa. Olkoonkin että eri 
metsissä. 
Ja aivan kuten luonnossa, juuri se onkin kaikkein tärkeintä: kaikki 
erilaiset osatekijät, moninaisuus. Kaikki rakentuu kaiken varaan. Se mikä 
on perustuu siihen mitä on aikaisemmin ollut, se mikä näkyy hyvin ja 
kasvaa suureksi ei kasvaisi ilman kaikkea muuta, ilman kaikkea sitä 
mikroskooppisen pientä, mitä tuskin edes näemme tai huomaamme. 
  
  



Kaikki on erilaista, mikään ei ole toisten kaltaista, mutta juuri siksi se 
onkin samanlaista. 
  
Nyt olen kirjoittanut tämän tekstin, kirjoittanut itseni tähän yhteyteen. 
Olen tässä. Siksi olen myös osa sinua. 
  
 
	  


