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Matkalla Lontoosta Aacheniin, missä olin 
36 tunnin ajan, ei tapahtunut mitään eri-
tyistä ellei kuumuutta junassa oteta huo-
mioon. Matka Aachenista Nürnbergiin oli 
tapahtumarikkaampi. Juna oli aivan täyn-
nä. Suuri osa matkalaisista, muiden muas-
sa mieskuoro, oli matkalla Wienissä järjes-
tetyille suurille kuorofestivaaleilla. Koko 
olmentoista tunnin ajan junan eri puolil-
ta kuului moniäänistä laulua ja Würzbur-
gin asemalaiturilla saimme vielä ilmaisen 
konsertin. Koko kuoro nousi junasta, aset-
tui riveihin ja lauloi meille reippaan joh-
tajansa johdolla komeasti kahdenkymme-
nen minuutin ajan. Loppuhuipennuksena 
mukaan liittyi tusinan verran vaskipuhal-
tajia. Kun konduktööri ilmoitti puoli tuntia 
kestäneen pysähdyksen jälkeen junan jat-
kavan matkaa, esiintyjät kiiruhtivat takai-
sin junaan. Siellä laulajat kostuttivat kurk-
kuaan oluella ja vaikuttivat erittäin tyyty-
väisiltä. Useimmat heistä taisivat nukkua 
tämän jälkeen, sillä loppumatkan Nürn-
bergiin junassa oli aivan hiljaista. Bayreut-
hiin matkaavat joutuivat vaihtamaan junaa 
Nürnbergissä, ja viidenkymmenen minuu-
tin odottelun jälkeen alkoi matkamme vii-
meinen osuus. Ei ollut vaikea arvata ket-
kä matkustajista olivat festivaalimatkalai-
sia, sillä monet heistä olivat uppoutuneita 
lukemaan partituureja tai librettoja.

Seuraavan päivän aamulla vierailim-
me Wahfriedissa ja teimmi kunniakäynnin 
Wagnerin haudalle. Kävimme myös Lisztin 
ja Hans Richterin haudoilla, jotka sijaitse-
vat Bayreuthin hautausmaalla. Lounaan ja 
lyhyen levon jälkeen lähdimme Festspiel-

hausille, missä Tristan ja Isolde alkoi nel-
jältä iltapäivällä. Matkustimme sinne van-
hanaikasesti hevoskärryillä. Tien varrel-
le oli kerääntynyt ihmisiä katsomaan, kei-
tä oli menossa esitykseen. Teatterin edus-
ta oli täynnä ihmisiä. Tunnetuimpia heistä 
olivat hyväntahtoiselta näyttävä Bulgarian 
entinen kuningas Ferdinand, Hohenloben 
ruhtinas, Thurn und Taxisin ruhtinas sekä 
Siegfried Wagner vaimoineen. Tämä iloi-
nen ja innokas joukko oli juuri sopivan ar-
vokas ensi-iltayleisöksi.

Kuten asiaan kuuluu aina ennen 
merkittävää tapahtumaa, on maineikkaa-
seen Festspielhausiin astuva henkilö täynnä 
odotusta ja jännitystä. Uskonkin, että ku-
luu pitkä aika ennen kuin Bayreuthin lumo 
ja mielenkiinto katoaa. Wagner kuului nii-
hin suuriin persoonallisuuksiin, joiden jäl-
keensä jättämä vaikutus on lähes katoama-
ton. Hänen suuri persoonansa on yhä mu-
kana kaikessa häneen liittyvässä tässä bai-
jerilaiskaupungissa, jonka hän valitsi teos-
tensa esityspaikaksi.

Wagner-teatteri – voisi oikeastaan sa-
noa temppeli – poikkeaa yllättävän pal-
jon kaikista muista oopperataloista. Tasai-
nen katto on imitoi taitavasti roomalais-
ta telttaa. Katsomon kummallakin puolel-
la on korinttilaisia pylväitä. Näyttämöltä 
taaksepäin mentäessä penkkirivit levenevät 
viuhkamaisesti ja nousevat kerroksittain ai-
van kuin Colosseumin yhden lohkon penk-
kirivit. Teatterissa ei ole verhoja eikä peh-
musteita penkeissä – ei mitään, mikä voi-
si häiritä orkesterin ja laulajien kuulumis-
ta. Ovet suljetaan, valoja himmennetään 
kunnes on aivan pimeää, orkesteri on jän-
nittyneen hiljainen, preludi alkaa soida ja 
esirippu nousee hitaasti. Tämä tuntuu en-
sikertalaiselle aivan uudenlainen elämys. 
Kaikki on suunniteltu hyvin ja tapahtuu 
kiireettömästi ja ilman häiriöitä. Kaikki 
etenee rauhallisesti ja vaivattomasti. Kii-
rettä tai hälyä ei ole edes pitkillä väliajoil-
la, vaan yleisö viettää ne kävelemällä au-
rinkoisella pihalla tai käymällä kahviossa. 
Aikaa riittää virvokkeiden nauttimisen li-
säksi rauhalliseen kävelyretkeen alueen ym-
päri ja tuttujen tapaamiseen tai tunnettu-
jen henkilöiden tarkkailuun. Vaikka väli-
aika on miellyttävä tauko esityksen keskel-
lä, ilahtuu kun kuulee parvekkeelta torvi-
soittoa, lyhyt teema esitettävästä teokses-
ta, joka ilmoittaa, että on aika mennä si-
sään seuraavaa näytöstä varten.

Elmendorffin johtama Tristan ja Isolde 
oli hieno esitys. Hän sai orkesterin soitta-
maan puhtaasti hienolla äänellä ja frasee-
rauksella. Se oli suorastaan unohtumaton-
ta. Nanny Larsén-Todsenin Isolde oli upea 
esitys. Vaikka kaikki laulajat olivat hyviä, 

hän erottui selvästi joukosta. Uusi lavastus 
oli vaikuttava. Aplodien jatkuttua jo pit-
kään kolmannen näytöksen jälkeen Sieg-
fried Wagner astui esiripun eteen. Hän vain 
kumarsi ja poistui kuin olisi sanonut: ”Kii-
tän teitä suuren isäni puolesta”.

Parsifal oli minun kannaltani erit-
täin kiinnostava, sillä en ollut nähnyt sitä 
aiemmin. Kokonaisuutena esitys oli vaikut-
tava eikä ole epäilystä teoksen suuruudesta, 
mutta sen esittäminen vaatii täydellisyyttä 
pienintä yksityiskohtaa myöten. Ensimmäi-
nen näytös oli suunnattoman upea ja teki 
minuun lähtemättömän vaikutuksen. Karl 
Muckin johtama orkesteri oli erinomai-
nen. Kaikki odottivat hienoa toista näy-
töstä, mutta valitettavasti se ei ollut sitä. 
Mikään ei ollut yhtä onnistunutta kuin en-
simmäisessä näytöksessä ja kukkaistyttöjen 
baletti oli tylsintä, mitä olen ikinä nähnyt. 
Edes Frida Leider (Kundry), joka on suu-
ri laulaja, ei heittäytynyt rooliinsa odote-
tulla tavalla. Kolmaskin näytös oli aluksi 
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kapellimestari Karl Elmendorff.

Frida Leider Kundryna.

Lavasteluonnos Siegfried Wagnerin Tristan 
ja Isolde -ohjaukseen.
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melko ikävystyttävä, mutta sitten henkilöt 
näyttivät heräävän ja esittivät mestariteok-
sen lopun oli erittäin hienosti. Paremmal-
la näyttelemisellä ja baletilla esityksessä ei 
olisi tylsiä hetkiä. Ivar Andresénin Gur-
nemanz oli paras lauluesitys.

Seuraavan päivän minä vietin ystävie-
ni kanssa Wahnfriedissä ja Neue Schlos-
sin mielenkiintoisessa Wagner-museossa. 
Näyttelyesineet on järjestetty aikakausit-
tain: nuori säveltäjä ja kapellimestari, Pa-
riisin aika, Dresdenin aika ja niin edelleen. 
Museossa on myös von Bülowille ja Lisz-
tille omistetut osastot. Museo ottaa mie-
lellään vastaan avustuksia ja lahjoituksia 
niiltä, joilla on hallussaan suuren säveltä-
jän elämään liittyviä muistoesineitä, jot-
ta museosta vähitellen tulisi edustava ko-
konaisuus.

Reininkullan esitys onnistui joka 
tavalla. Hoeßlinin johtama orkesteri soit-
ti upeasti. Kaikki tämän suuren teoksen 
toteutukseen liittyvät ongelmat oli selvi-
tetty onnistuneesti. Laulajat olivat laa-
dukkaita, erityisesti kaunisääninen Maria 
Ranzow (Fricka), Friedrich Schorr (Wo-
tan), Fritz Wolff (Loge) ja Walter Eisch-
ner (Mime). Matelijoihinkaan tavallisesti 
liittyviä ongelmia ei ollut, sillä ne oli suun-
niteltu huolellisesti. Olen nähnyt teoksen 
useita kertoja, mutta en aiemmin näin hy-
vin toteutettuna.

Sää on ollut täydellinen, mistä johtu-
en lukuisat väliajat ja kaupungilla käve-
leminen ovat olleet miellyttäviä. Kaikki 
vaikuttavat iloisilta ja koko kaupunki on 
festivaalitunnelmissa. Kuulin jopa hotelli-
ni keittiöapulaisten viheltelevän ”Schlaf”-
teemaa lautasia kuivatessaan.

On turha sanoakaan, että paikalliset kau-
pat keräävät omaisuuksia myymällä valo-
kuvia, postikortteja, librettoja ja kaikkea 
muuta festivaaliin liittyvää. Tämä on hei-

dän tilaisuutensa ja he ottavat siitä kaiken 
irti. Viehättävissä vanhoissa oluttavernois-
sa juhlitaan, erityisesti Die Eulessa, missä 
festivaalivierailla on ollut tapana kokoon-
tua pitkin päivää ja erityisesti iltaisin vuo-
desta 1876 asti.

Valkyyriassa huomattavinta oli hieno 
Wotan, Friedrich Schorr, joka oli erityi-
sen loistava kolmannessa näytöksessä. Ma-
ria Ranzow puolestaan oli poikkeuksellisen 
hyvä Fricka, samoin kuin edellisen illan 
Reininkullassa. Myös Brünnhilde, Nanny 
Larsén-Todsen, oli erittäin hyvä. Näyttä-
mötoteutus oli loistelias ja orkesteri soitti 
vielä paremmin kuin Reininkullassa. Ap-
lodit jatkuivat pitkään esityksen jälkeen, 
mutta Bayreuthin tradition mukaan laula-
ja ja orkesteri eivät näyttäytyneet yleisöl-
le. Valkyyria on ilman muuta Nibelungin 
sormuksen suosituin osa. Näin useita en-
tisiä kuninkaallisia, jotka eivät olleet pai-
kalla aiemmissa esityksissä.

On miellyttävää olla kaupungissa, missä 
ei ole raitiovaunuja, omnibusseja tai kuor-
ma-autoja. Hevoskärryjä ja automobiileja 
on paljon, mutta ne eivät aiheuta häiriö-
tä. Viisikymmentäkaksi vuotta sitten on 
varmasti ollut vielä rauhallisempaa. On-
kin ihme, että Wagner löysi tämän kau-
pungin, joka sopii täydellisesti hänen te-
ostensa esittämiseen.

On harvinaista, että kaikki Siegfriedin 
neljän päähenkilön esittäjää ovat hyviä, 
mutta näin oli 24. päivän esityksessä. Va-
laistus ja lavastus yllättivät monet, jotka 
ovat pitäneet Bayreuthin esityksiä vanhan-
aikaisina. Kukaan ei pitänyt metsälinnun 
esittäjästä. Miksiköhän tätä roolia laulaa 
aina suuriääninen laulaja, jonka äänessä on 
voimakas vibrato? Uskoisin Wagnerin it-
sensä valinneen laulajat paremmin. Hoeß-
linin johtama orkesteri oli jälleen loistava. 
Pelkästään näiden sadankolmenkymmenen 
soittajan kuulemisen vuoksi kannatti mat-
kustaa Bayreuthiin.

Siegfried-päivän aamuna olin kävelemäs-
sä Villa Wahnfriedin puutarhassa Wagnerin 
haudan luona. Kuullessani hiljaista naurua 
katsoin ylös ja näin parvekkeella Wagnerin 
lesken ottamassa aurinkoa. Hän ja hänen 
ystävättärensä makasivat divaaneilla. Jokin 
asia oli selvästi huvittanut heitä, ja kum-
mallakin näytti olevan valtavan hauskaa. 
Oli hienoa nähdä, että hän vielä korkeassa 
iässään pystyy nauttimaan asioista.

Bayreuthia ympäröivä maaseutu on ihas-
tuttavan kaunis. Huomasin tämän matkoil-
lani Berneckiin ja Kulmbachiin, kun ajoim-
me vehnä- ja kaurapeltojen halki ja näimme 
puiden tai viljelysten peittämiä kaukaisia 
kukkuloita. Matkalla ohittamiemme kyli-
en arkkitehtuuri oli viehättävän vaihtele-
vaa ja ikkunoiden kukkalaatikot toivat sii-
hen lisää väriä. Joka kylässä näkyi olevan 
enemmän hanhia kuin edellisessä. 

Muutamaa epätasaisuutta lukuunotta-
matta Jumalten tuho oli esitetty hienosti. 
Olen nähnyt parempia Hageneita ja Gunt-

hereita, mutta kun esityksessä oli niin pal-
jon hyvää, olisi typerää valittaa siitä.

Gibichungien hallin tuho ja Valhallan 
tulipalo olivat näyttämöllisiä riemuvoitto-
ja. Esitys oli upea loppu unohtumattomil-
le kahdeksalle päivälle. Siegfried Wagner 
tuli esiripun eteen vastaanottamaan suo-
sionosoitukset.

Nyt lähden takaisin Australiaan ja vien 
mukanani muistot upeasta tapahtumasta.

Artikkelin kirjoittaja W. Arundel Orchard 
(1867-1961) oli brittiläis-australialainen 
urkuri, pianisti, säveltäjä, kapellimestari 
ja musiikinopettaja.

Friedrich Schorr Wotanina. Schorr oli 
aikansa arvostetuin Wagner-baritoni, mutta 
joutui lopettamaan Bayreuthissa laulamisen 
juutalaisuutensa takia.

Nanny Larsén-Todsen Brünnhildenä. Maria Ranzow Frickana.




