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Kirja-arvio: Marjo Lanér piirtää novelleissaan auki
sellaisia inhimillisiä ulottuvuuksia, jotka yleensä jäävät
keskiluokkaisen katseen katvealueille
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Tarinan ei tarvitse olla pitkä ollakseen vaikuttava. Marjo Lanérin
novellikokoelma Oletetut koostuu päasiassa muutaman sivun mittaisista lyhyistä
novelleista, mutta niihin mahtuu paljon mittaansa enemmän.

Tarinoissa esiintyy köyhyyttä, syrjäytyneisyyttä, päihdeongelmia, seksuaalisiin
vähemmistöihin kuuluvia ja muita usein marginaaliin joutuvia ihmisiä, mutta Lanér
tarkastelee hahmojaan ihmisinä muiden joukossa ilman osoittelua, päivittelyä,
holhoamista tai kauhistelua. Tällä tavoin piirtyy auki paljon sellaisia inhimillisiä
ulottuvuuksia, jotka yleensä jäävät keskiluokkaisen katseen katvealueille. Tämä
tekee novelleista sekä kiinnostavaa - luin kokoelman käytännössä yhdeltä istumalta
- että tärkeää luettavaa.

Novelleja on kokoelmassa paljon, eikä kaikkeen pääse samalla tavalla käsiksi. Onkin
varmasti hyvin lukijakohtaista, kuinka minkäkin tarinan kokee. Välillä kokoelma
pistää syvälle sydänalaan surullisuudessaan ja välillä taas pakahduttaa ilonhetkillä,
joita löytyy yllättävistäkin paikoista. Kun katsotaan vähän laveammalla linssillä,
piirtyy sekin uusiksi, mikä oikeastaan onnea tuottaa.
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Kertoja pysyy poissa tieltä sivullisena, näkymättömänä tarkkailijana, joka havainnoi
ohi kulkevia hetkiä elämässä. Epäilenpä, että tämän kokoelman luettuani en enää
vähään aikaan osaa käydä lähikaupassa ihan samalla rutiinilla kun erilaiset
yksityiskohdat ihmisten puuhissa kiinnittävät huomion uudella tavalla.
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Tarpeeksi, mutta ei yhtään liikaa
Melkein tekisi mieli sanoa, että mahdollisimman monen kannattaisi lukea tämä
ennen kuin menee vaaliuurnille meneillään olevissa aluevaaleissa, vaikka kyseessä ei
millään muotoa ole vaalikirja tai muutenkaan sanomaa julistava teos. Lanér itsekin
myöntää kirjoitustyönsä poliittisuuden, mutta sitä ei kannata sekoittaa
puoluepoliittiseen jakolinjojen rakenteluun. Novellit ovat poliittisia siinä mielessä, että
ne piirtävät näkyviin sellaista, mikä yhteiskunnassa usein halutaan piilottaa.

Tendenssimäisyys ja sanan julistaminen siis loistavat poissaolollaan ja se auttaa
tekemään novelleista niin mukaansatempaavia kaikessa rujonkauniissa
arkisuudessaan. Toki sekin auttaa, että Lanér kirjoittaa hyvin. Novellikokoelmia
häneltä on tullut aiemminkin ja tekstilajina hän on ottanut novellin haltuun
poikkeuksellisen hyvin. Sanoja on tarpeeksi, jotta asia tulee kerrotuksi, mutta ei
yhtään liikaa.

Marjo Lanér: Oletetut, Kirjokansi 2022, 138s.
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