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KIRJA-arvostelu

klassikon? Miten on 
mahdollista kirjoittaa tekstiä, joka vielä 110 vuotta 
laatijansa kuoleman jälkeen vaikuttaa raikkaalta ja 
omaperäiseltä?

Oman ikäluokkani ihmiset muistavat Mark Twainin 
ainakin nuortenkirjoistaan — Huckleberry Finnistä 
ja Tom Sawyerin seikkailuista — nuorimmat tuskin 
ovat tutustuneet niihinkään. Ehkä parhaiten aikaa 
on kestänyt vasta vuonna 1962 postuumina julkaistu 
tekstikokoelma Letters from the Earth, jonka sisäl-
löstä osa ilmestyi suomeksi vuonna 1963 nimellä 
Matkakirjeitä maasta.

Ymmärsin tuon teoksen klassikkouden huomattuani 
Yleisradion vuonna 1976 tuottaman radiokuunnel-
masarjan tulleen äskettäin lisätyksi Yle Areenaan. 
Valitettavasti äänite sisältää vain parhaat palat, eli 
ensimmäiset viisi kirjettä.

Sata vuotta sitten Yhdysvalloissa(kin) vallitsi sen-
suuri: varsinkaan uskonnollisten tuntojen loukkaa-
mista ei sallittu edes tyylikeinona. Vasta Larry Flynt 
-oikeudenkäynnit 1970-luvulla laajensivat sanan-
vapauden rajoja näiltä osin. Niinpä Matkakirjeiden 
ensimmäisen painoksen takakansimainos alkaakin 
kirjailijan omalla sitaatilla vuodelta 1909: ”This book 
will never be published … in fact, it couldn’t be, becau-
se it would be a felony.”

Itse tutustuin tuohon mainioon matkakirjaan tuo-
reeltaan jo vuonna 1963 saatuani sen syntymäpäivä-
lahjaksi luokan sievimmältä ja fiksuimmalta tytöltä. 
Kenties tuota tapahtumaa on kiittäminen myös 
englannin arvosanani noususta, koska kirjan sana-
varastoltaankin rikas kieli oli miltei liian haastavaa 
vasta neljä vuotta vierasta kieltä lukeneelle.

Teoksen ensimmäisten lukujen ”kirjeet” — pienois-
novellit tai oikeastaan satiiriset esseet — on allekir-

joittanut arkkienkeli Saa-
tana, joka rangaistuksena 
Luojan töitten arvoste-
lemisesta oli karkotettu 
Maa-kokeiluplaneetalle. 
Sieltä hän raportoi havainnoistaan kollegoilleen 
Gabrielille ja Mikaelille keskittyen havaitsemiinsa 
ristiriitaisuuksiin planeetan luonnonjärjestyksessä ja 
varsinkin Luojaa palvovan ihmisyhteisön toiminnois-
sa. Sarkasmi on tyylilajina eräs vaikeimmista, mutta 
nerokas kirjailija saa sen toimimaan oivallisesti.

Vanhan Testamentin kirjoitusten, ja varsinkin 
jumalanpalvelusmenojen, kritisointi on ehtymätön 
aarrearkku epäjohdonmukaisuuksia, joista kirjaili-
ja esittää oman agnostisen näkemyksensä käyttäen 
kirjoitusajan yleisiä ilmaisuja, joita nykyisen orwelli-
laisen newspeak-sananvapauden aikaan ei enää edes 
sallittaisi: 110 vuotta sitten Amerikassa neekeriä sai 
vielä sanoa neekeriksi ja orjaa orjaksi.

”Adam ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää, ja suuri valo 
virtasi oitis heidän sumeisiin päihinsä. He olivat saaneet 
tietoa. Mitä tietoa — hyödyllistäkö? Eivät — vain 
tiedon siitä, että oli olemassa sellainen asia kuin paha 
ja kuinka pahaa tehdään. Ennen he eivät osanneet sitä 
tehdä. Siksi kaikki heidän tekonsa olivat siihen asti olleet 
tahrattomia, moitteettomia, rikkeettömiä.”

”Mutta nyt he osasivat tehdä pahaa — ja kärsiä sen 
seurauksista. Nyt he olivat saaneet sen, mitä kirkko sanoo 
korvaamattomaksi aarteeksi, moraalin tajun, sen joka 
erottaa ihmisen luontokappaleesta ja kohottaa hänet 
luontokappaletta ylemmäksi. Ei siis alemmaksi, missä 
luulisi hänen asianmukaisen paikkansa olevan, koska 
hän aina on saastainen ajatuksiltaan ja syyllinen, mutta 
luontokappale on aina puhdasmielinen ja viaton.”

Mark Twain: Letters from the Earth (Matkakirjeitä Maasta)

Puoli vuosisataa sensuroitu 
käsikirjoitus viehättää yhä


