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Barry Millington: Richard Wagner – Elä-

mä ja teokset. Suomentanut Jopi Harri.
Toimittanut Peter Häggblom. Suomen
Wagner-seura r.y., Turku 2003. xiv + 349 s.

Suomen Wagner-seura on juuri julkais-
sut näyttävän Wagner-teoksen, joka mel-
kein polttaa lukijan käsissä. Vaikka Wag-
ner-kirjallisuutta ja -tietoutta on viime
vuosina ilmestynyt suomeksi enemmän
kuin säveltäjän kuoleman jälkeen yhteen-
sä, lopultakin luettavaa on vielä vähän.
Tuore teos, Barry Millingtonin Richard

Wagner – Elämä ja teokset, on välttämä-
tön lisä, sillä ajanmukaisia näkemyksiä
ja tulkintoja tarvitaan myös suomeksi.
Toivoa sopii, että tulevina vuosina sa-
mantapaisia kirjoja julkaistaan muistakin
merkittävistä säveltäjistä ja taiteilijoista,
Verdistä, Chopinistä, Puccinista…

Barry Millington on taustaltaan Eve-
ning Standard -lehden musiikkikriitikko,
joka on erikoistunut Wagner-teemaan.
Hän on toimittanut teoksen The Wagner

Compendium, yhden parhaista alan kä-
sikirjoista. Yhdessä Stewart Spencerin
kanssa hän on ideoinut ja toimittanut
Wagnerin reseptiohistoriaa käsittelevän
kokoelman Wagner in Performance

(Yale University Press, New Haven
1992) sekä ajanmukaisia englanninnok-
sia sisältävän kirjekokoelman Selected

Letters of Richard Wagner (Norton, New
York 1987). Millingtonin urakoinnin kes-
kipiste on kuitenkin alun perin vuonna
1984 julkaistu The Master Musicians:

Wagner (Oxford University Press), jon-
ka Suomen Wagner-seura on nyt julkais-
sut suomeksi. Aivan näin vanhaa perua
julkaistava teksti ei tosin ole, sillä Mil-
lington korjasi ja täydensi tekstiään vuo-
sien 1992 ja 2000 painoksiin. Milling-
ton on edelleen täydentänyt tekstiä suo-
mennokseen, varsinkin Nibelungin sor-

muksen produktioita käsittelevää osuut-
ta, joten käsillä on ainutlaatuinen teos.
Aiemmin kirjaa ei ole käännetty muille
kielille.

Kaiken kaikkiaan Milligtonin teoksen
suomenkielinen otsikko Richard Wagner

– Elämä ja teokset on toimiva, ja aina-
kin kuvaavampi kuin alkuteoksen lakoni-
sempi nimi. Millington todellakin pyr-
kii kuvaamaan ensin Wagnerin elämää ja
sen jälkeen hänen teoksiaan. Wagnerin
kohdalla voi tosin perustellusti kysyä,
eikö hänen elämänsäkin ollut viime kä-
dessä teos. Se oli luomus, jota tietoisesti
muokattiin siten, että se vastaisi romant-
tisen taiteilijan mielikuvaa. Tähän pyr-
kivät paitsi Wagner itse myös hänen jäl-
keläisensä ja suojattinsa, jotka jatkoivat
taiteilijaimagon muokkausta vuoden
1883 jälkeen. Tätä prosessia Millingto-
nin kirjasta ei ehkä täysin pysty hahmot-
tamaan siksi, että rakenne on elämä ja
teokset -muotoinen. Itse tulkitsen raken-
neratkaisun kuitenkin tärkeänä kannan-
ottona. Jäsennyksellään Millington vih-
jaa, että myös Wagnerin kohdalla elämä
ja teokset on erotettavissa toisistaan.
Kaikista säveltäjistä juuri Wagner on
kärsinyt siitä, että hänen elämänsä ja tuo-
tantonsa punotaan aina erottamattomak-
si kokonaisuudeksi. Wagnerin harrastuk-
sesta tulee helposti kaksijakoista: samalla
kun julkenee ilmaista ihailevansa ja naut-
tivansa säveltäjän teoksista, on samaan
hengenvetoon paheksuttava kaikkea sitä,
mitä hän teki ja mitä hänen nimissään on
tehty – puhumattakaan siitä, että hän ih-
misenä oli, kuten sanotaan, kertakaikki-
sen ala-arvoinen. Tässä tilanteessa Bar-
ry Millingtonin tekstiä on nautinto lukea:
hän pystyy rauhallisesti ja analyyttisesti
osoittamaan, että Wagner oli aikansa lap-
si, niin kuin me kaikki, mutta silti hänen
teoksissaan on suuren taiteen vetovoi-
maa, jota saa ja täytyy tulkita.

Elämään ja teoksiin keskittyvässä tar-
kastelussa ”teoksia” ovat ennen kaikkea
Wagnerin oopperat, joita Millington kir-
jansa lopussa käsittelee ensi-illan mukai-
sessa järjestyksessä. Aivan viimeisenä on
lyhyt luku Wagnerin harvemmin esitel-
lystä soitin- ja vokaalimusiikista. Ehkä
olisi voinut olla paikallaan käsitellä koo-

tusti myös Wagneria kriitikkona, kirjai-
lijana, runoilijana ja dramaatikkona, var-
sinkin kun Wagner aluksi tuli tunnetuksi
nimenomaan kirjallisista töistään. Draa-
mallista ja poeettista puolta Millington
kyllä käsittelee musiikkidraamojen yh-
teydessä, mutta muu kirjallinen toimin-
ta jää katkelmallisen tuntuiseksi. Tämä
saattaa johtua käsittelyn rakenteesta: osa
Wagnerin kirjallisista aktiviteeteista löy-
tyy biografiselta puolelta, osa teosana-
lyyseista, joissa kirjoitukset esiintyvät
musiikkidraamojen taustoina tai lähtei-
nä. Niinpä Zürichin kauden kirjoitukset
on käsitelty elämäkerran ohessa, kun taas
Münchenin ja Tribschenin kauden kirjoi-
tuksia analysoidaan vasta ”teosten” ohes-
sa. Esimerkiksi Wagnerin artikkelisarja
ja kirja Deutsche Kunst und deutsche

Politik (1867–68) esitellään Nürnbergin

mestarilaulajien kohdalla ”historiallise-
na ja poliittisena taustana”, vaikka sävel-
täjän kynäily tähtäsikin poliittiseen vai-
kuttamiseen Saksan yhdentymissotien
puristuksessa. Tässä osuudessa on myös
kömmähdys, joita muutoin löytyy tarkal-
ta ja asiantuntevalta Millingtonilta niu-
kasti. Hän mainitsee, että kirjoitus ”Was
ist deutsch?” olisi syntynyt vuonna 1865
(s. 257). Tosiasiassa Wagner ei vuonna
1865 julkaissut tämännimistä kirjoitus-
ta. Sen sijaan hän lähetti Ludvig II:lle
yksityisesti päiväkirjan (Tagebuchauf-
zeichnungen 14.–27.9.1865), jossa hän
käsitteli saksalaisuuden olemusta ja nii-
tä toimenpiteitä, joihin kuninkaan tulisi
tarttua. Myöhemmin Wagner ryhtyi toi-
mittamaan tekstistä artikkelia, mutta työ
osoittautui vaikeaksi, koska aihe oli ar-
kaluontoinen. Vuosien mittaan syntyi
useita roskakoriin päätyneitä versioita.
Julkisuuteen kirjoitus tuli vasta vuonna
1878 Bayreuther Blätter -lehdessä otsi-
kolla ”Was ist deutsch?”. Tämä saattaa
kuulostaa vähäpätöiseltä ajoitusongel-
malta, mutta koska vuosien 1865–1878
välillä tapahtui koko Saksan yhtenäisty-
misprosessi ja Wagnerin aseman vakiin-
tuminen, kyse on tärkeästä kirjoitukses-
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ta ja tärkeästä ajanjaksosta.
Vuonna 1878 julkaistu teksti
oli kaiken lisäksi olennaises-
ti lyhyempi, vain kolmasosa
Ludvigille kynäillystä päivä-
kirjasta.

Tunnustan toki, että katson
Millingtonin teosta liikaakin
Wagnerin poliittisen toimin-
nan tutkijana. Jäin nimittäin
miettimään myös, miksi kir-
joittaja käsittelee niin lyhyes-
ti Wagnerin flirttailua Saksan
uuden poliittisen johdon
kanssa. Privaateissa kannan-
otoissaan Wagner oli 1860-
luvulla esiintynyt väkevästi
Bismarckin kriitikkona. Rau-
takansleri ei ollut vain ”epä-
saksalaisen hengen kurja il-
mentymä” (s. 88) vaan
”schlechte Kopie des undeut-
schen Wesens”, epäsaksalai-
sen olemuksen huono kopio!
Vuosi 1871 muutti asetelman,
ja Wagner kävi jopa Berliinis-
sä Bismarckia tapaamassa.
Tätä Millington ei kuitenkaan
mainitse (vrt. s. 96–97). Wag-
nerin elämänhistorian käsitte-
lyssä olisi edelleen ollut kiin-
nostavaa nostaa esiin vierai-
lu Venäjälle alkuvuodesta
1863 (vrt. s. 75-76). Wagner
itse arvosti menestystään Pie-
tarissa ja Moskovassa ja har-
kitsi jopa säännöllisiä vierai-
luja Venäjälle. Tällä oli myöhemmin suu-
ri merkitys, sillä venäläinen aristokratia
muodosti tärkeän tukijoukon Wagnerin
menestykselle 1800-luvun lopussa ja
1900-luvun alussa. Koska Millingtonin
kirjan tehtävä on olla johdatus aiheeseen,
on toki selvää, ettei kaikkea ole voinut
käsitellä.

Puutteiden korostaminen tuntuu koh-
tuuttomalta, koska niitä on lopultakin
vähän: Millingtonin kirja on harvinaisen
huolellista työtä ja perustuu uusimman
tutkimuksen valppaaseen seurantaan.
Kirja antaa erinomaisen, päivitetyn ku-
van Wagnerin elämänvaiheista ja tuotan-
nosta. Yhdessä suhteessa kirja kaipaa
kuitenkin lukuohjeen. Vaikka teoksessa
on runsaasti alaviitteitä, tietojen alkupe-
rää ei ole läheskään aina osoitettu. Eri-
tyisesti tämä koskee Wagnerin omaelä-
mäkerran käyttöä lähteenä. Tekstissä vii-
tataan Elämäni-teokseen (Mein Leben)
vain, kun kirjoittajalla on kriittistä huo-

mautettavaa (esimerkiksi ettei Parsifa-

lin idea syntynytkään pitkänäperjantai-
na). Tosiasiassa omaelämäkertaan perus-
tuvia tietoja on lähes joka sivulla, alusta
alkaen, vaikkei asiaa kerrotakaan. Mie-
lestäni taustalla on yleisempi konventio
viitata Mein Lebeniin jonkinlaisena epä-
luotettavuuden perikuvana. Osallistut-
tuani teoksen suomenkielisen laitoksen
julkaisemiseen ja luettuani sen useita
kertoja, olen entistä vakuuttuneempi, että
Mein Lebeniä voi pitää hyvinkin rehel-
lisenä: Wagner paljastaa egoisminsa, ka-
teutensa, intohimonsa, sairautensa ja
megalomaaniset haaveensa aivan avoi-
mesti. Kyse on pikemminkin siitä, mi-
ten kirjaa haluaa tulkita. Omaelämäker-
toja ei ylipäätään voi pureskelematta
käyttää todisteena siitä ”mitä todella ta-
pahtui”. Ne kertovat siitä, miten kirjoit-
taja elämänsä halusi nähdä ja esittää.
Wagner-kirjallisuuteen on muodostunut
tapa moittia Mein Lebeniä harhaanjoh-

tavuudesta, vaikka lopulta
kyse on lähteen tulkinnas-
ta. Millingtonin kirja vah-
vistaa myyttiä siksi, että
jokainen tilaisuus korostaa
epäluotettavuutta tuodaan
esiin, kun taas ”luotettava-
na” hyödynnettyä tietoa ei
erikseen mainita.

Richard Wagner – Elä-

mä ja teokset on aikansa
lapsi, niin kuin kohteensa-
kin. Tärkeintä on, että
teokseen on mahtunut
monta oivaltavaa analyy-
sia. Wagnerin juutalaisvi-
hamielisyyttä Millington
käsittelee monipuolisesti
ja kiihkottomasti 1800-lu-
vun kulttuuri-ilmastoa
vasten, unohtamatta sitä,
mitä myöhemmin tapah-
tui. Päteviä ovat myös te-
osanalyysit. Millington
kirjaa erinomaisesti sekä
musiikilliset että dramaat-
tiset lähtökohdat. Paikoi-
tellen, esimerkiksi Tris-

tanin ja Isolden kohdalla,
tulkintapuolta olisi voinut
vahvistaakin: nyt analyysi
päättyy teoksen tonaalis-
ten suhteiden käsittelyyn
aivan kuin oopperan ansiot
olisivat enemmän musii-
killisia kuin dramaattisia.

Kokonaisuutena voi sil-
ti – varauksetta – todeta, että Suomen
Wagner-seura on saanut Barry Milling-
tonin teoksesta onnistuneen lisän kirja-
tuotantoonsa. Se syventää ja täsmentää
sitä Wagnerin teosten tunnetuksi teke-
mistä, jonka Peter Bassettin Ring-kirja
aloitti vuonna 1999. Jopi Harrin sujuva
suomennos ja taitto sekä Peter Häggblo-
min huolellinen toimitustyö ovat tuotta-
neet luotettavan käsikirjan, josta on iloa
Wagner-harrastajille vuosiksi eteenpäin.
Kovakantisessa, kauniissa kirjassa teks-
tiä höystää runsas kuvitus, joten teos on
ehdottomasti näyttävämpi kuin englan-
ninkielinen alkuperäisteos. Millington on
suomennosta varten päivittänyt myös
hakemistot ja lähdeluettelon, joten teok-
sen kautta voi sukeltaa pidemmällekin
retkelle musiikkidraaman maailmaan.

Kirjoittaja on Turun Yliopiston kulttuu-

rihistoriallisen laitoksen professori.
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