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 ”Minultako”, Wahlström ihmette

Kirjoitan, että Jumala on väsynyt ja siirty

”Aika
”

Mie

◼ Kirjailija Erik 
Wahlström (vas.) ja 
ohjaaja Reko Lun-
dán keskustelevat 
Uno Cygnaeuksesta.
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ettelee. ”Ei, vaan Jumalalta.”

iirtynyt lepäämään, eläkkeelle”, Erik Wahlström kertoo.

Aika tyly temppu”, Reko Lundán sanoo.

iehestä
Jumalasta

ja

Teksti Riitta Kylänpää 
Kuvat Pertti Nisonen

 K
un syyskauden 
avajaisten vie-
raat Svenska Tea-
ternissa alkavat 
kahvitella viralli-
sen ohjelman jäl-
keen, kirjailija-
toimittaja Erik 

Wahlström ja kirjailija-ohjaaja Reko 
Lundán vetäytyvät syrjemmäs keskuste-
lemaan Uno Cygnaeuksesta. Lundán oh-
jaa tänä syksynä Svenskanille Tanssivan 
papin, joka perustuu Wahlströmin sa-
mannimiseen Cygnaeus-romaaniin. ▶
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Reko Lundán uppoaa suuren kirkuvan-
punaisen laiskanlinnan syliin, Erik Wahl-
ström viihtyy kovalla karmastuolilla.

Aloitetaan Jumalasta. Wahlström yllättyi, 
että Tanssivan papin dramatisoinut Annina 
Enckell oli tehnyt Jumalasta roolihenkilön.

”Tuntuu kuin se olisi uudesta romaa-
nistani”, Wahlström ihmettelee. Hän tar-
koittaa juuri ilmestynyttä uhkarohkeaa kir-
jaansa Jumala. Siinä Jumalasta on riisuttu 
kaikki mystisyys ja tehty inhimillinen olen-
to, joka käyttää nuorena sumeilematta val-
taansa, mutta rauhoittuu ikääntyessään. 
Kirja on ironinen komedia.

”Meillä tosiaan on Jumala ja enkeleitä la-
valla”, Lundán toteaa. Hän pitää Enckellin 
ratkaisusta: ”Se tuo draamallisen ironian 
näytelmään.”

Näytelmässä Jumala ja arkkienkelit valit-
sevat keskustelun jälkeen Uno Cygnaeuksen 
Suomen kansakoululaitoksen perustajaksi. 
Kun Cygnaeus kuolee, arkkienkelit noutavat 
hänet. Vaikka ei Uno mikään hyvis ollut.

”Ei mikään suomenruotsalainen kiilto-
kuvapoika,” Lundán virnistää.

 Reko Lundán oli haaveillut jo jonkin 
aikaa tekevänsä näytelmän ihmises-
tä, joka ei sorru taakkansa alle vaan 

on elämäniloinen. Cygnaeus oli sellainen.
”Vaikka Uno mokaili eikä onnistunut kai-

kissa toimissaan, hän jaksoi yrittää. Haluai-
sin samastua hänen optimismiinsa; hän 
jaksoi uskoa huomiseen, tulevaisuuteen. 
Toki Unolla oli myös paheita”, Lundán jat-
kaa ja kehuu Wahlström tapaa käsitellä nii-
täkin raikkaan ironisesti.

Sama huumorinlaji on läheinen myös 
Lundánille.

”Minulle oli tärkeää tehdä hauska esitys, 
ja ironia on myös minun huumoriani. Sii-
nä on joku irvileukaisuus, joka sopii minul-
le. Ensin ollaan ylhäällä sfääreissä ja sitten 
laatikosta otetaan pois alapohja, ja yhtäk-
kiä katsellaankin taivasta ja ollaan pieniä 
eikä niin korkealentoisia kuin äsken luul-
tiin”, Lundán selittää.

Myös hänen Kutsumattomia vieraita -näy-
telmässään on toivoa, ainakin lopussa. Se 
menee edelleen täydelle katsomolle Kan-
sallisteatterin suurella näyttämöllä.

”Koska näytelmän tekeminen oli niin 
epätoivoista, halusin päättää sen toiveik-
kaasti. Näytelmän kirjoittaminen pitää ai-
na sisällään eettisiä valintoja, ja toiveikas 
loppu oli minulle nyt tärkeä.”

Näytelmän valinta on Lundánille aina 
poliittinen teko, koska ”kaikki mitä ihmi-
nen tekee yhteiskunnassa on poliittista”. 
Kutsumattomissa vieraissa hän otti kan-
taa sosiaalipolitiikan kysymyksiin, mutta 
”Cygnaeus ei todellakaan ole poliittisesti 
painokkain näytelmäni”.

Häntä kiehtoi myös Cygnaeuksen voima-
kas kahtiajakoisuus. ”Ainakin jos tutkin it-
seäni, en näe muita vaihtoehtoja kuin että 
ihminen on vähintäänkin kaksipuolinen. 
Meissä kaikissa on valtava kyky hyvään, mut-
ta meissä on myös valtava kyky huonoon ja 
kauheaan. Se näkyy maailman historiassa ja 
myös ihan tavallisessa arkielämässä.”

 Cygnaeuksen ongelma oli se, että hän 
ei saanut pidettyä näppejään irti nai-
sista. Hän viihtyi tyttöjen voimiste-

lutunnilla, heidän asuntolassaan, ja hänel-
lä oli au-lapsi taloudenhoitajansa kanssa. 
”Pimeä salaisuus” tuli julki vasta kun kan-
sakoulun ylitarkastaja Gösta Cavonius ker-
toi 1980-luvulla huhusta kulttuuritoimitta-
jana työskennelleelle Erik Wahlströmille. 
Cygnaeuksen kuolemasta oli kulunut sil-
loin jo sata vuotta.

”Uno oli mies”, Wahlström sanoo. ”Mie-
het, joilla on ollut valtaa, ovat kopeloineet 
heikompiaan kautta aikojen. Unolla ei ollut 
itsetuntemusta tarpeeksi tunnistamaan tä-
tä piirrettä itsessään. Suuret taiteilijat ovat 
usein moraalisesti arveluttavia, koska hei-
dän persoonallisuudessaan hiertää joku 

Kuoleman 

hyväksyminen 

on ainoa 

keino tulla 

ihmiseksi.”

”

◼ Reko Lundán ja apulaisohjaaja Lauri 
Vennonen Tanssivan papin harjoituk-
sissa.
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kitka kuin hiekanjyvä kengässä. Siitä he 
saavat energiaa työhönsä.”

”Mutta eivät heidän syrjähyppynsä kiin-
nosta ketään”, Wahlström jatkaa. ”Ajatel-
kaa vaikka Runebergin heiloja. Unon tapauk-
sessa asiasta tekee kiinnostavan se, että jos 
hänellä ei olisi ollut aviotonta lasta, eikä hän 
sen takia olisi joutunut lähtemään Alaskaan, 
hänestä ei myöskään olisi tullut Suomen 
kansakoululaitoksen perustajaa.”

Lundán miettii, kuka olisi siinä tapauk-
sessa perustanut koulun.

”Snellman oli aina tyrkyllä kaikkitietävä-
nä guruna, mutta koulusta hän ei tiennyt 
mitään”, Wahlström vastaa.

”Jos se olisi ollut Snellman, naisten tasa-
arvo olisi ainakin toteutunut Suomessa pal-
jon myöhemmin”, Lundán arvelee.

”Cygnaeuksen ansiosta koulustamme 
tuli lapsia kunnioittava ja ymmärtävä eikä 
abstrakteja tietoja pänttäävä ”, Wahlström 
kiittelee. ”Ja vaikka Cygnaeus pelehti nais-
ten kanssa, hän myös ihaili heitä. Hän sa-
noi, että jos suurruhtinaskunnassa on varaa 
vain yhden sukupuolen kouluun, opetetta-
koon tyttöjä, koska tytöillä on tulevaisuus 
käsissään.”

 Lundán palaa Wahlströmin esille nos-
tamaan taiteilijamyyttiin. Hän ei ole 
taipuvainen allekirjoittamaan sitä: 

”Eräs kollegani sanoi, että olisi antanut 
pois osan Pentti Saarikosken runotuotan-
nosta, jos tämä olisi viettänyt enemmän il-
toja lastensa kanssa.”

”En minäkään mitään anteeksi anna. Ku-
vasin vain olemassa olevaa tilannetta. Moraa-
li on minunkin mielestäni tinkimätön juttu, 
ja se koskee kaikkia”, Wahlström toteaa.

”Taiteilijuus on monipiippuinen juttu”, 
Lundán aloittaa. ”Se valtaa koko ihmisen ja 
sitä kautta myös hänen etiikkansa. Uskon 
kokonaisvaltaiseen taiteilijuuteen ilman, 
että sitä pitää kailottaa koko maailmalle. 
Taiteilijuus voi olla myös hiljaista, mutta se 
velvoittaa. Kutsumus velvoittaa elämään sen 
mukaisesti, että sitä voi myös noudattaa.”

Erik Wahlström ihmettelee, mikä lopulta 
saa ihmisen ryhtymään vaikkapa pianistik-
si tai kirjailijaksi.

”Se on jokin voima, joka ei ole positii-
vinen. Joku sisäinen ongelma, epäonnis-
tuminen tai kärsimys. Ajatellaan vaikka 
pianistia. En usko, että ihminen, jolla on 
onnellinen lapsuus ja joka on onnellisesti 
naimisissa, viitsii harjoitella skaaloja kuut-
ta tuntia päivässä.”

Lundán on vahvasti samaa mieltä:
”Taiteilijalla on aina jonkinlainen kom-

munikaatio-ongelma. Kirjailijalla se on 
kaikkein näkyvin. Kirjailija hakee koko 
ajan keinoja, joilla minä tulee kuulluksi. 
Millä tavalla se haava, joka on minun si-
sälläni, löytää lukijansa. Lukijasta tai tai-
teen vastaanottajasta ei kuitenkaan saa tul-
la kirjailijan lääkitsijää. Taiteilijalla pitää 
olla jotakin annettavaa, pelkkä huuto kuu-
lijalle ei riitä.”

”Kirjailijana painin koko ajan sen kans-
sa, onko tämä minun asiani riittävä. On 
vain uskottava kaikkein pikkupoikamai-
simpaan ilmaisuun tai ajatukseen, pel-
koon tai suruun. Ne ovat yleensä lähimpä-
nä myös muita ihmisiä”, hän jatkaa.

Wahlström myöntää, että hänen elä-
mänsä on oikeastaan mallillaan vain sil-
loin, kun hänellä on käsikirjoitus työn alla. 
Myös Lundánille kirjoittaminen merkitsee 
kaikkea.

”Olen kuitenkin kirjailija enkä ohjaaja. 
Ohjaaminen on hyvä hätävara. Ohjaajaksi 
olen ruvennut siksi, että kirjoittaminen on 
niin raskas prosessi enkä aina jaksa ryhtyä 
siihen. Ohjaaminen on lyhyempi prosessi ei-
kä niin yksinäistä puuhaa kuin kirjoittami-
nen. Mutta kirjoittaminen on kaiken ydin.”

 Pääsiköhän Cygnaeus lopulta kos-
kaan perille omista pimeistä puo-
listaan? Wahlström naurahtaa – ”ei 

ainakaan nuorena”.

Hän kertoo Cygnaeuksen kirjeestä sisa-
relleen.

”Uno kertoi siinä, miten raskasta oli 
opettaa kristinuskoa 15-vuotiaalle Elisalle 
rippiä varten, koska tämä ei avautunut Ju-
malan sanalle. Samalla käy ilmi, että Elisa 
ei avautunut Unolle. Unolle Jumalan sana 
ja Uno olivat sama asia 30-vuotiaana pappi-
na. Se mitä vanha Uno ajatteli, pysyy ikui-
sesti fasadin alla.”

”1800-luvun käsityksen mukaan elämän-
sä voi elää loppuun kohtaamatta itseään. 
Mutta Freudin jälkeen 1900-luvulla on 
vaatimukseksi tullut sisimpien mörköjen 
tunnistaminen. Minusta ’itsensä kohtaa-
minen’ on sellaista muodotonta pehmo-
jaarittelua, jonka sisältöä en ymmärrä”, 
Wahlström toteaa.

Lundánilla on kirkas käsitys asiasta:
”Ihminen tulee väistämättä tilanteeseen, 

jolloin hän kohtaa itsensä. Viimeistään se 
tapahtuu silloin, kun hän kohtaa oman 
kuolevaisuutensa. Siihen asti voi elää koh-
taamatta itseään, voi koko ajan paeta tai 
olla välittämättä tai miettimättä sitä, kuka 
minä loppujen lopuksi olen.”

”Kuoleman hyväksyminen on ainoa keino 
tulla ihmiseksi. Se on se kaikkein vaikein teh-
tävä ja kestää koko iän jollakin tasolla. Mutta 
on tärkeää myös unohtaa se välillä, siinä ei 
voi piehtaroida koko ajan – meillä pitää ol-
la oikeus unohtaa se. Lopullisesti sitä ei voi 
hyväksyä koskaan – se on loppusuoran asia”, 
Lundán toteaa vakavana.

Kahvikuppien kilinä on vaiennut Svens-
kanin aulassa. Juhlavieraat ovat palanneet 
töihinsä. Lundán ja Wahlström ovat jo 
päässeet Emma Irene Åströmiin, Suomen 
ensimmäiseen naismaisteriin, jolla on kir-
jassa ja myös näytelmässä keskeinen osa.

 Alkaessaan kirjoittaa Cygnaeuksesta 
Erik Wahlström uskoi, että Emmal-
la ja Unolla oli suhde. Mutta kun 

hän tutki lähteitä lähemmin, hän tajusi 
pian, että Emma olikin Edith Södergranin 
sanoin ”ruumiiton neutri”, joka kieltäytyi 
kaikista maallisista iloista. Hän oli Cygnaeuk-
sen suojatti.

Reko Lundán löytää Emman sukulaissielu-
ja meidän ajastamme. Usein he ovat naisia.

”Emma on postmoderni henkilö, maso-
kisti, joka kiusaa koko ajan itseään aiheut-
taen itselleen sekä lihallista että henkistä 
kipua. Hän tekee sen kuitenkin tietoises-
ti ja astuu ylpeänä valtavirran ulkopuolelle 
häpeämättä itseään.”

Wahlström ymmärtää Emman toteutta-
van Jumalan tahtoa: ”Raamatussa Jumala 
kieltää naisen ruumiillisuuden ja sitä kaut-
ta myös tämän seksuaalisuuden.”

Lundán palaa näytelmäänsä Kutsumat-
tomia vieraita. Siinä ruumiillisuuteen ja ▶



seksuaalisuuteen liittyy usein voimakas 
häpeän tunne. Lopussa ”rikkonaisuus löy-
tää kannen itselleen”: vanha mies rakastuu 
naiseen, jonka toinen rinta on poistettu, ja 
sanoo tätä kauniiksi.

Emma Åström hämmensi professoreita 
kysymällä heiltä alkajaisiksi: ”Mikä on to-
tuus?” Hän pohti myös kysymystä hyvästä ja 
pahasta. Pohdinnoissaan Emma sai vasta-
kaikua munkki Filofeilta. Teatteriesitykses-
sä nämä keskustelut ovat merkityksellisiä.

”Huolimaton ja nopea dramaturgi olisi 
pyyhkinyt ensimmäisenä fi losofi set kes-
kustelut pois, koska ne hidastavat draaman 
kulkua. Ilman niitä kirja ja teatteriesityskin 
olisivat jääneet ohuiksi. Totuuden hakemi-
nen on osa näytelmän maisemaa. Oletko 
kokenut mitään, mikä on totta? Miltä se 
tuntuu? Minulle kysymykset tuovat mieli-
kuvan Alaskan maisemasta, joka on kovaa 
jäätä. Ne ovat elämän peruskysymyksiä”, 
Lundán toteaa.

 Wahlström ryhdistäytyy tuolis-
saan. Hän sanoo olevansa ”ko-
vakalloinen tieteeseen taipuvai-

nen tyyppi”.

”Minä en tiedä, mitä spirituaalisuus oi-
keas taan on, millä tavalla se eroaa muis-
ta inhimillisistä pyrkimyksistä. Totuus on 
aina totuus jostakin, mutta Emma kaipaa 
yleistä totuutta. Onneksi herrat eivät vastan-
neet hänelle. Kun lasken kirjoissani leikkiä 
käsitteistä, minä todellakin lasken leikkiä 
niistä. Näiden kysymysten kysyminen joh-
taa Emman ja Filofein hulluuteen.”

”Kyllä nykyihmisellä on valtava kaipaus 
totuuden etsintään”, Reko Lundán väittää. 
”Olipa se sitten totuus uskonnosta, tietees-
tä tai siitä, miten olla. Että joku kertoisi, mi-
kä on se tapa, jolla pitäisi elää. Mitä epä-
varmemmat ajat ovat, sitä suurempi tarve 
ihmisillä on totuuden löytämiseen. Se kos-
kee varsinkin uskonkysymyksiä ja sitä, mitä 
on kuoleman jälkeen.”

”Vastauksia on saatavana erilaisissa 
maksukuorissa. Eniten pelottaa, että tulee 
halpoja vastauksia kalliisiin kysymyksiin”, 
Lundán jatkaa.

Wahlströmin käsityksen mukaan ihmi-
set ovat nykyisin etsijöinä postmoderneja.
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◼ ”Totuus on aina totuus jostakin”,
Erik Wahlströn muistuttaa.

”Jumala on 

kirjassani 

joissain kohdin 

naurettava ja 

epämoraalinen 

voima.”



He poimivat itselleen uskon kuin seisovasta 
pöydästä ja tekevät täsmälleen sellaisen voi-
leivän kuin tahtovat. Sitten he kyllästyvät ja 
heittävät leivän pois puolet syötyään. Ja kiin-
nostuvat sen sijaan akupunktiosta. Repliik-
ki on Rafaelin, Wahlströmin Jumala-kirjan 
Rafun, arkkienkelin.

”Edes itseään vakaumuksellisina kris-
tittyinä pitävillä ei ole aavistustakaan siitä, 
mitä Raamatussa lukee”, hän väittää.

Lundán jää pohtimaan asiaa. ”Kysymi-
nen on pelottavaa”, hän toteaa hetken ku-
luttua. ”Ainakin jos oikeasti ryhtyy mietti-
mään vastausta tai vaatimaan vastausta. 
Vastaus voi olla myös jotain, joka ei helpo-
takaan. Jotain, joka osoittaa, että kysymys 
on mahdoton.”

Hän jatkaa kuin itsekseen pohdiskellen:

”Jospa siihen, miksi olemme täällä tai 
mitä pitäisi tehdä, ei olekaan vastausta ul-
kopuolelta, vaan meidän pitää riittää itsel-
lemme vastaamaan siihen. Kun kysyy jo-
tain, pitää uskaltaa ottaa vastaan vastaus. 
Myös se vastaus, että vastausta ei ole. Se on 
se kaikkein pahin asia. Siksi ihmiset tarttu-
vat helppoihin opaskirjatyyppisiin vastauk-
siin eikä niillä mennä pitkälle.”

Wahlström vastaa Lundánin pohdintaan 
toteamalla olevansa optimisti. ”Nykyihmi-
nen on onnellisempi ja valistuneempi kuin 
koskaan ennen. Luulen, että informaatio-
tulvakin on vain hyvästä.”

”Kyllä minäkin olen toiveikas nuorten 
suhteen”, Lundán iloitsee. ”Kun katselen 
siskoni melkein aikuisia ja omia kasvavia 
lapsiani, näen, että he osaavat valikoida tie-

toa. Silloin tieto voidaan muuttaa myös po-
sitiiviseksi voimaksi.”

 Kiinnostaisi tietää, miksi uskonnolli-
set teemat kiehtovat Wahlströmiä?

”Taustani takia olen epäilemät-
tä jokaisen keittiöpsykologin märkä uni”, 
Wahlström nauraa. Hänen isänsä toimi Pe-
lastusarmeijan upseerina koko ikänsä Suo-
messa, Englannissa ja Argentiinassa.

Wahlström kiinnostui Raamatusta, kos-
ka se on ”mahdoton järkäle” ja innostaa 
pohtimaan fi losofi sia kysymyksiä.

”Raamatusta saa hyvää draamaa, koska 
se Jumala, jota siinä kuvataan, ei ole sama, 
vaan muuttuu koko ajan. Vanhenee ja lo-
pulta vetäytyy pois, eläkkeelle. Ei kuole.”

”Tyly temppu Jumalalta. Jättää nyt ihmiset 
yksin”, Lundán toteaa ja lupaa lukea kirjan.

Tanssivan papin apulaisohjaaja Lauri 
Vennonen tulee noutamaan Lundánia, jol-
la on sovittu meno. Wahlström valtaa lais-
kanlinnan.

 Alkaessaan kirjoittaa Jumalaa kak-
si vuotta sitten Erik Wahlström ei 
arvannut, että radikaali islam vah-

vistaisi otettaan myös lännessä ja pilaku-
vat Mohammedista vaatisivat ihmishenkiä. 
Wahlströmin kirja on kuin vahingossa ajas-
sa. Hänen mielestään jokaisella pitää olla 
juridinen oikeus pilkata mitä tahansa.

Pilkkaako Wahlström omasta mielestään 
itse Jumalaa kirjassaan?

”Kun en usko Jumalaan, en voi pilkata-
kaan häntä”, hän vastaa. ”Jumala on jois-
sakin kirjani kohdissa naurettava ja myös 
epämoraalinen voima. Jotkut varmasti pi-
tävät kirjani esinahkakysymystä perverssi-
nä – nuorena Jumala kerää miesten esina-
hoista näyttelyä – mutta sillekin on vankka 
pohja Raamatussa.”

Hän kieltää, että hänen ensisijainen mo-
tiivinsa olisi herättää keskustelua. ”Olen 
kuin klovni. Toivottavasti kirjani ovat myös 
muiden mielestä koomisia ja hauskoja.”

Sitä paitsi Raamatusta keskustellaan jo. 
”Keväällä ilmestyi ensimmäinen suomalai-
nen feministiteologinen antologia, jossa 
pohditaan, voiko nainen olla kristitty um-
pisovinistisesta Raamatusta huolimatta.”

Myöhemmin puhelimessa Reko Lundán 
pahoittelee, että hänen oli poistuttava kes-
ken haastattelun. Hän vastaa nyt, saako hä-
nen mielestään ketään pilkata.

”Hirveän varovasti lähden ketään pilk-
kaamaan, Jumalaakaan. Olen samastuja. 
Minulle kirjailijan kutsumus on samas-
tumista niihin, jotka kärsivät ja jotka ovat 
heikkoja.” SK

Tanssiva pappi, Svenska Teatern (Helsinki), 
ensi-ilta 29. syyskuuta. 
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◼ ”Oletko kokenut mitään, mikä on tot-
ta?” Reko Lundán kysyy.Erik Wahlström
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