
Viattomat lukijat, naiivit lukijat, lukijat jotka eivät kirjoita, jotka pitävät

kirjallisuutta yhä arvossa, uskovat, että hyvän kirjoittaminen koostuu

kauniista, täsmällisestä ilmaisusta ja kielellisestä lahjakkuudesta. Se ei pidä

laisinkaan paikkaansa. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten me

kirjoitamme. Kirjailija ei voi kirjoittaa mitä haluaa. Itse asiassa sanoisin,

että me teemme juuri päinvastoin: me vietämme tuntikausia yrittämällä

keksiä todellisen tuntuisia, sattumanvaraisia tapahtumia, joiden avulla

voimme sanoa sen, mitä haluamme sanoa ilman että meidän tarvitsee

sanoa sitä.

Siksi kirjallisuuden kirjoittaminen on nykyisin vaikeampaa kuin koskaan.

Meidät on pakotettu harjoittamaan taikuutta.

Päiväkirjassa, esseessä, mielipidekirjoituksessa voi sanoa suoraan, mitä

ajattelee. Tässä mielessä filosofisten tekstien kirjoittaminen on helpompaa,

koska silloin tarvitsee vain huolehtia ajatusten johdonmukaisuudesta ja

panna ne sitten suoraan paperille. Kirjallisuudessa taas ei tule selitellä

liikoja. Mikään ei olisi uuvuttavampaa kuin kertoja, joka aliarvioi lukijaa ja

taluttaa häntä kädestä pitäen eteenpäin.

Ennen vanhaan, kun ihmiset eivät olleet käyneet kouluja eivätkä lukeneet

niin paljon, kirjailija saattoi nostaa itsensä tälle jalustalle. Tarinoiden alut,

romaanien ja novellien ensimmäiset kappaleet olivat usein kuin pitkiä

johdantoja, joissa kirjoittaja selitti lukijoilleen seikkaperäisesti, mitä aikoi

heille kertoa. Sivuhuomautuksia ja yksinpuheluja riitti. Jopa

henkilöhahmojen motiivit olivat lähes aina ilmiselviä, sopivan

monisanaisesti etukäteen ilmoitettuja. Epäselvyyksille ei jäänyt sijaa,

kirjailija luotti vain harvoin siihen, että toiminnan kuvaus sinänsä riittäisi

lukijalle, vaan antoi yleensä periksi kiusaukselle selittää kaikki tapahtumat

vielä erikseen. Ja lopuksi, ikään kuin sekään ei olisi riittänyt, tarinat

päättyivät opettavaisesti, selvään sanomaan, jossa kerrottiin

yksityiskohtaisesti, mitä tarinasta tuli ajatella, mikä oli sen todellinen viesti

ja moraalinen opetus.

Kirjallisuuden onneksi näin ei enää ole. Lukemisen yleistyminen on antanut

meille mahdollisuuden kehittyä ja jättää taaksemme ensimmäisinä

mieleen tulevat kerronnan keinot.

Toisaalta kirjailijan työ on nykyisin haastavampaa kuin koskaan.

Kirjoittaminen saattaa jopa olla yksi haastavimmista asioista, mihin yleensä



voi ryhtyä. Sanoa sanomatta. Näyttää selittämättä. Herättää tunteita

kertomatta niistä eksplisiittisesti vaan kirjoittamalla nimenomaan rivien

väliin ja marginaaleihin. Sekoittaa lukijan pää, leikkiä hänen odotuksillaan,

vihjailla, johdatella, laukaista sisäisiä impulsseja ja mekanismeja. Kirjoittaa

kirjoittamatta.

Miten tämä kaikki saavutetaan? Kyse ei ole pelkästä hienovaraisuudesta.

Hienovaraisuus on vasta ensimmäinen askel. Kaunokirjallisuuden muutos

1900-luvun jälkipuoliskolta nykypäivään on paljon perustavampaa laatua.

Onneksi meillä on käytössämme kerrontatyökaluja, jotka auttavat meitä

paradigman muutoksessa, kirjoittamaan rivien väliin.

Ensiksikin on se, mitä kutsutaan synekdokeeksi tai tilannetta kuvaavaksi

metaforaksi. Se on ehkä tärkein niistä mekanismeista, jotka kertovat

kertomatta ja sisällyttävät tarinaan alitajuisia viestejä. Objekti sijoitetaan

tarinan keskiöön, aivan päähenkilön konfliktin läheisyyteen; sitten se

ladataan vähitellen merkityksellä, niillä tunteilla ja symboleilla, jotka

kantavat tarkoittamaamme viestiä; ja lopuksi kaikki muu kiedotaan sen

ympärille. Luodaan siis kauttaaltaan metaforinen kuvaus. Lopulta tarinan

käänteentekevällä tai vaikka kaikilla kohtauksilla on tarkkaan määritelty

merkitys. Tämä on tärkein työkalumme tekstin koodaamiseen. Tarinan

henkilöhahmot ja tapahtumat toteuttavat niille annettua tehtävää, ne

puhuvat lukijalle jostakin joka on tekstin tuolla puolen, ne ovat metafora,

joka sopii myös muihin vastaaviin tilanteisiin. Tarinan puitteista tulee

yleismaailmallisia, koska se on kirjoitettu ja suunniteltu niin, että se voi

vedota meihin kaikkiin. Kuvattu tilanne on tyypillinen, yleisesti

sovellettavissa, ja viittaukset, jotka auttavat metaforaa tunkeutumaan

lukijan pään sisään, on piilotettu pitkin tarinaa siten, että ne osoittavat

kaikki samaan suuntaan.

Toinen, vielä edistyneempi ja kattavampi, on argentiinalaisen kirjailijan

Ricardo Piglian "kahden tarinan teoria". Tämän teorian mukaan kaikessa

kaunokirjallisuudessa on kaksi eri tarinaa. Toinen on paperille kirjoitettu

näkyvä tarina, mustaa valkoisella, täynnä yksityiskohtia, jonka varjolla

voimme sanoa sen, mitä todella haluamme. Alkuperäinen ajatuksemme,

siis se mitä todella haluamme sanoa, jää kuitenkin näkyvän tarinan alle, ja

sitä kutsutaankin piilotetuksi tarinaksi. Kun kirjoittaessa pitää mielessä

nämä kaksi tasoa – näkyvän tarinan ja piilotetun tarinan – ymmärtää

selvästi työmme kryptografisen luonteen. Klassisessa kirjallisuudessahan



tämä ei ole niin selvää, näkyvässä tarinassa on alusta alkaen aukkoja,

joiden läpi piilotettu tarina kajastaa. Kaikki oli hieman ilmeisempää ja

yksinkertaisempaa: huokoinen näkyvä tarina ja vihjeet, jotka lukijan oli

helppo ymmärtää. Nykyaikaisessa kirjallisuudessa, Tšehovista,

Hemingwaysta ja Salingerista eteenpäin, näkyvä tarina muuttuu koko ajan

paksummaksi niin että alla sykkivää tarinaa tuskin edes erottaa. Tämän

päivän kirjallisuudessa on enemmän yksityiskohtia näkyvässä tarinassa ja

vähemmän piilotetusta tarinasta kertovia vihjeitä. Tuloksena on

vähemmän ilmeinen, hienostuneempi teksti, jossa lukijalle jää ennen

kaikkea enemmän tilaa tulkinnalle. Lukijan rooli muodostuu paljon

aktiivisemmaksi. Ja avoimet loput, meidän ajallemme niin tyypilliset, jotka

saavat lukijat muodostamaan hypoteeseja ja kysymään kysymyksiä, ovat

nimenomaan seurausta tämänkaltaisesta kirjoittamisesta: näkyvää tarinaa

kehitellään viimeiseen pisteeseen asti, eivätkä jalkamme koskaan tule esiin

peiton alta.

Kolmanneksi ja viimeiseksi, kaikkea tätä voidaan soveltaa kerronnan

pienimmilläkin osa-alueilla ja jaksoilla. Juuri näiden asioiden kanssa

työskentelen päivittäin omien kirjoittajakouluoppilaitteni kanssa, ja siksi

kirjailijakokouksen tämänvuotinen teema on minulle niin läheinen.

Pieninkin kohtaus, hahmo ja vuoropuhelu voi ja sen tulee pitää sisällään

enemmän kuin sanotaan ääneen, vihjata pikemmin kuin selittää.

Implisiittinen on paljon mielenkiintoisempaa kuin ylenmääräinen

informaatio, se tekee dialogista mielenkiintoisempaa ja luonnollisempaa,

vangitsee lukijan mielenkiinnon ja pitää hänet aktiivisena. Mutta ennen

kaikkea, jos pystymme sekoittamaan kaikki tällä tavalla kirjoitetut

sivujuonet niin että ne kulkevat ristiin, sitoa näkyvän tarinan kerronnalliset

langat kudokseksi, joka heijastelee alle piilotetun tarinan kudosta, me

emme kerro vain yhtä emmekä kahta vaan monta tarinaa yhdessä

kertomuksessa.

Rivien väliin kirjoittaminen ei tarkoita sitä, että lukijan tehtävä muuttuisi

mahdottomaksi. Lukemisen tulee pysyä sujuvana ja miellyttävänä.

Kirjoittaminen sanomatta ääneen on pikemminkin sitä että annetaan

varsinaisen tarinan, ajatuksen jonka haluamme välittää, nousta omin avuin

tekstin läpi, moniulotteisena ja tunnekylläisenä. Aivan niin kuin aivot ja

mieli ovat ja eivät ole samaan aikaan sama asia.
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