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Wagner-maailman suru-uutinen maaliskuun 
lopulla sai saksalaisen lehdistön monessa suh-
teessa mietteliääksi. Kaikki valtalehdet jul-
kaisivat mittavia muistokirjoituksia, joiden 
yhteinen nimittäjä tuntui olevan hämmen-
nys: mitä Bayreuthille nyt tapahtuu? Yksi 
aikakausi on päättynyt, ja hyvästijättö on 
haikea. Wolfgang Wagnerin veljeä, vuon-
na 1966 kuollutta Wielandia siteerataan 
Frankfurter Allgemeine Zeitungissa: ”Bayreuth 
tulee kyllä toimeen ilman minua, mutta ei 
ilman Wolfgangia.”

Die Weltin, Frankfurter Allgemeinen tai Süd-
deutsche Zeitungin kirjoituksissa ylistetään 
Wolfgang Wagnerin elämäntyötä liberaali-
na ja ennakkoluulottomana festivaalijohta-
jana, mutta teatteriohjaajana hänet luoki-
tellaan ”konservatiiviksi”, jonka ohjaustyöt 
olivat yllätyksettömiä: ”Museotavaraa”, tuo-
mitsee FAZ:in Eleonore Büning. Süddeut-
sche Zeitungissa musiikkipaavi Joachim Kai-
ser kuitenkin kiittelee Wolfgang Wagneria 
”aivan kelvolliseksi” ohjaajaksi. Sen sijaan 
Bayreuthin festivaalin pelastaminen natsis-
milta, juhlien talouden tasapainottaminen 
ja Wagnereiden perinnön ja hallintaoikeu-
den turvaaminen lasketaan yksiselitteisesti 
ja yksimielisesti Wolfgang Wagnerin ansiok-
si. Ohjaaja Hans Neuenfels osuu asian yti-
meen sanoessaan FAZ:issa: ”Se, että Hitle-
rin polven päällä lapsena istunut kaveri ky-
kenee myöhemmin puhdistamaan niin jär-
kälemäisen lohkareen kuin Bayreuthin fes-
tivaalin natsismista sellaiselle tasolle, että 
tällaiset ihmiset kuin Chéreau, Schlingen-
schief tai minä voimme siellä työskennellä, 
on merkittävä saavutus.”

Die Welt päästää ääneen parin vuoden 
takaisen Parsifal-ohjaajan, saksalaisen teat-
terin kauhukakaran Christoph Schlingen-
siefin, joka muistelee tunnepitoisen lämpi-
mästi Wolfgang Wagneria, mutta piikittelee 
samalla ilkeästi tämän vuonna 2007 edes-
menneen toisen vaimon, Gudrunin suun-
taan. Schlingensief antaa ymmärtää, että 
Gudrunin armosta tai epäsuosiosta olivat 
riippuvaisia kaikki Bayreuthiin haluavat, ja 
että hänenkin lyhyeksi jäänyt Parsifalinsa oli-
si Wolfgang Wagner vielä hyväksynyt, Gud-
run ei. Schlingensief väläyttelee kirjoitukses-
saan toiveita pääsystä takaisin Bayreuthin 

juhlille, koska siellä työskentely Wolfgang 
Wagnerin johdolla on ollut hänen elämän-
sä ”suurin ilo”.

Neunfelsin lisäksi monet muutkin mer-
kittävät kulttuurielämän vaikuttajat muiste-
levat Wolfgang Wagneria lämmöllä. Pierre 
Boulez ylistää hänen lojaaliuttaan itseään ja 
Patrice Chéreauta kohtaan näiden työstäessä 
vuoden 1976 ”vuosisadan Ringiä”, joka sai 
ortodoksi-wagneriaanien keskuudessa tyrmis-
tyneen vastaanoton. Saksan liittopresidentti 
Horst Köhler sanoo Die Weltissä Wolfgang 
Wagnerin johtaneen Bayreuthin sellaisiin 
korkeuksiin, joista ”hänen edeltäjänsä saat-
toivat vain uneksia”. Wienin valtionooppe-
ran johtaja Ioan Holender taas julistaa edes-
menneen ”kaikista suurista suurimmaksi”, 
joka johti yksinään isoisänsä perustamaa fes-
tivaalia yli 40 vuoden ajan.

Ehkä kaikkein osuvimmin ja liikuttavim-
min osaa tuntonsa pukea sanoiksi kapellimes-
tari Daniel Barenboim, yksi Wolfgang Wag-
nerin läheisimmistä työtovereista 1980- ja -90 
–luvuilla. Aina sanavalmis Barenboim poh-
diskelee Süddeutsche Zeitungissa edesmenneen 
merkitystä: ”Hän yritti nähdä maailman iso-
isänsä silmin, ei niin kuten maailma näki hä-
nen isoisänsä.” Voiko sen enää paremmin ja 
kauniimmin sanoa? Ehkä tämän kaiken ky-
keneekin selvimmin ”näkemään” juutalais-
syntyinen Wagnerin ihailija, joka on uskal-
tanut johtaa Wagneria jopa Israelissa. Täl-
laiselle tasolle pääsemiselle Wolfgang Wag-
nerin suvaitsevainen ja ymmärtäväinen joh-
tamistapa raivasi tietä. Tämän tunnelman ja 
tuntemuksen voi myös aistia saksalaislehti-
en vainajan elämäntyötä nöyrästi kunnioit-
tavista kirjoituksista.

Saksalaislehdet muistelevat 
Wolfgang Wagneria Teksti: Antti Vihinen

Wolfgang Wagnerin Dresdeniin vuonna 1988 tekemää Lentävä hollantilainen -ohjausta esitettiin 
viimeksi syksyllä 2009.

Vuosina 1996–2002 esitetty Nürnbergin mestarilaulajat -produktio oli viimeinen Wolfgang 
Wagnerin Bayreuthiin tekemä ohjaus.
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