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Richard Wagner



Ist zwîvel herzen nâchgebûr,
daz muoz der sêle werden sûr.

Gesmæhet und gezieret
Ist swâ sich parrieret

Unverzaget mannes muot,
als agelstern varwe tuot.

Der mac dennoch wesen geil,
wande an im sint beidiu teil,

des himels und der helle.
Der unstæte geselle

hât die swarzen varwe gar
und wirt ouch nâch der vinster var:

sô habet sich an die blanken
der mit stæten gedanken.

Sydämeen käynyt epäily
koko sielua katkeroittaa.

Kunnian ja häpeilyn
kohdatessa toisensa

uskollinen mies ne kantaa,
kuin harakka värinsä.
Ja tietää mihin luottaa,
kumpikin ottaa osansa,

taivas ja helvetti.
Epävarmana mieli

on musta kaikkialta
ja viimein synkkyydestä kielii:

joka valkeuteen pääsee
yltää varmoihin ajatuksiin.

- Wolfram von Eschenbach1

1 Parzivalin ensimmäiset sanat. Suomennos allekirjoittaneen. Jukka Pajukangas on kääntänyt teoksen 
proosaversion suomeksi: "Sydämeen kun pesii epäily, katkeroituu pian koko sielu. Häpeää ja kunniaa, 
mustaa sekä valkeaa kuin harakka voi kantaa vankkumaton mies ja tietää, että Helvetille jos kuuluu osa, 
niin kuuluu osa Taivaallekin. Mutta häilyväinen mies on musta kokonaan ja päätyy viimein pimeyteen. 
Vain vakain ajatuksin valoon kuljetaan."
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I

ALUKSI

“Miksi joillakin asioilla on alku ja loppu, mutta toisilla ei?”
- Roy Wagnerin 5-vuotias tytär

”Asioilla joita ihmiset tekevät on alku ja loppu, mutta muuten asioilla ei ole”
- Roy Wagner

1.1

Richard  Wagner  (1813-1883)  on  antanut  syyn  kokonaiselle  kirjallisuuden  alalajille. 

Hänestä kertovat teokset alkavat usein pahoittelevaan sävyyn, perusteluilla siitä miksi on 

vielä  täytynyt  kirjoittaa  aiheesta.  Tämän  tutkielman  tarkoitus  on  selvittää  millaisia 

merkityksiä  Wagnerin  Parsifalin librettoon muodostuu antropologisen myyttianalyysin 

kautta.  Anteeksipyynnöstä  käyköön,  ettei  minulla  ollut  aikomustakaan  käyttää  sitä 

keskeisenä  aineistona,  kyse  oli  alun  perin  esimerkillisestä  tarinasta  eri  myyttiteorioita 

vertaillessani  –  corpus  annettiin  ylemmältä  taholta.2 Vaikka  Wagnerin  teosten 

tulkinnoissa  on  pyritty  korostamaan  (tekstin)  sisällön  ja  oopperaesityksen 

yhteenkuuluvuutta,  en  aio  juurikaan  käsitellä  musiikkia  tai  dramaturgisia  puolia. 

Tutkimusongelmani  ei  siksi  voikaan  välttää  kysymyksiä  merkityksellisyyden 

syntymisestä ja välittymisestä. 

Martin  Heideggerin  mukaan  Wagnerin  taide  perustui  tunteelle  ja  ekstaattisuuden 

huumalle  ilman  yhteyttä  laajempaan  kokonaisuuteen.  Hän  syytti  tästä  mielekkyyttä 

köyhdyttävästä taipumuksesta koko länsimaisen estetiikan traditiota, sen vieraantumista 

alkuperäisestä  kreikkalaisten  tavasta  ymmärtää  taiteentekemistä.  Arkaaisesti  virittynyt 

kieli  oli  Heideggerille  ensiarvoisen  tärkeää,  ja  hän  antoikin  myyttiselle  ”alkurunolle” 

2 Syksyn 2003 tutkielmaseminaarin vetäjänä toimineen dosentti Anna-Maria Viljasen mukaan 
myyttiteorioiden vertailu on idea, jonka toteuttamista ei kannata graduvaiheessa edes harkita. Hän ehdotti 
minulle Parsifalin ottamista aineistoksi. Aihe on taiteellisen työni parista tuttu 90-luvulta lähtien, mistä voi 
olla sekä hyötyä että haittaa tieteelliseen esitykseen pyrittäessä. 
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korkeimman arvon ajattelussa.3 Tästä  näkökulmasta  käsin hän kritisoi  myös  Friedrich 

Nietzscheä,  joka  oli  filosofiassaan  korottanut  musiikin  hengen  yli  perustansa  –  ei 

mihinkään. Nämä syytökset Wagneria kohtaan ovat olleet  esillä tämänkin tutkimuksen 

horisonttia  rajatessa.  Miten  Parsifalin tekstissä  esiintyvät  lukuisat  myyttiset  teemat  ja 

motiivit  suhteutuvat  toisiinsa,  ja  miten  ne  asettuvat  paikoilleen  antropologiseen 

teoriakehykseen? 

Olennainen  erottava  tekijä  Wagnerin  ja  Nietzschen  ajatuksissa  oli  säveltäjän  jano 

uskonnolliseen  tai  henkiseen  kokemukseen,  siinä  missä  filosofi  kielsi  transsendentin 

mielekkyyden  mahdollisuuden.  Aikalaisina  ja  ystävinä  heidän  teoksensa  heijastavat 

toisiaan  (sekä  vallinnutta  kulttuurista  ilmapiiriä)  merkittävällä  tavalla.  Nietzschen 

vaikutus  seuraavan  vuosisadan  eurooppalaiseen  ja  amerikkalaiseen  ajatteluun  on 

verrattavissa Wagnerin yleismaailmalliseen vaikutukseen musiikissa. Kuitenkaan näiden 

ystävysten  välistä  suhdetta  ei  ole  aina  tarkasteltu  puolueettomasti.  Yksi  syy  tähän on 

helppo löytää maailmansotien jälkeisestä poliittisesta ilmapiiristä, joka on pahimmillaan 

tarkoittanut  saksalaisen kulttuurin ja mytologian väheksymistä  hinnalla  millä  hyvänsä. 

Toinen  syy  saattaa  olla  valistuneen  eurooppalaisen  ajattelun  vaikeus  ymmärtää 

"tuonpuoleisia"  tapoja  katsoa  maailmaa.  Nämä  ongelmat  tulevat  aina  uudelleen  esiin 

myytteihin  liittyvissä  tutkimuksissa.  Vaikka  myyttisyyttä  on  myös  yritetty  avata  eri 

näkökulmista, antaen sille tavalla tai toisella ylijäämäistä merkityksellisyyttä, usein sen 

(näennäinen) looginen hämäryys on haluttu liittää johonkin valistuksellisen rationalismin 

avulla pois selitettävään "tämänpuoleiseen" ilmiöön. 

Antropologia  on  tarjonnut  monenlaisia  vaihtoehtoisia  lähestymissuuntia.  Nietzschensä 

lukenut amerikkalainen Roy Wagner4 asettuu teorioineen varsin mielenkiintoisella tavalla 

vastoin  ranskalaisen  strukturalismin  keskeisimmän  hahmon  Claude  Lévi-Straussin 

3 Heideggerin etsimää ”alkuperäistä” kreikkalaisuutta ei tässä yhteydessä tarvitse ajatella kirjaimellisesti, 
vaan pikemminkin (saksalaisen kulttuuripiirin sisällä) uudelleen asetettuna kysymyksenä koskien 
ikivanhojen, myyttisiksi nimettyjen merkitysvirtausten paikkaa nykymaailmassa. Heidegger samalla 
kuitenkin jatkoi vuosisataista perinnettä näin tehdessään. Kysymys oli ollut ilmassa jo 1700-1800 –lukujen 
vaihteessa. Ennen Richard Wagnerin aikaa Saksan ja Kreikan välinen ”kohtalonyhteys” oli ehtinyt antaa 
virikkeitä monille taiteilijoille.
4 Erottaakseni kaksi Wagneria toisistaan, käytän Roy Wagnerista koko nimeä (paitsi kappaleessa Merkitys 
ja Myytti, jossa se ei ole tarpeellista).
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ajattelua. Lévi-Strauss on korostanut, ettei edes musiikki voisi kertoa mitään ilman sille 

varta  vasten  annettua  kontrastia  –  mitä  tahansa  oppositiota  –  jotta  merkitys  tulee 

mahdolliseksi. Hänen mukaansa klassinen musiikki otti myyttien paikan esikäsitteellisten 

kokemusten  välittäjänä  positivistisen  tieteen  alkuaikoina  1600-1700  –luvuilla.  Roy 

Wagnerille merkityksellisyys on pikemminkin kuvallinen tai kuvainnollinen tapahtuma, 

jolloin myös musiikissa on mahdollista nähdä ja kokea sanattomina eläviä merkityksiä, 

jotka eivät tarvitse muuta pohjaa kuin itsensä. 

Mutta voiko musiikki selvitä kokonaan ilman Sanaa? Mythoksen ja logoksen iänikuinen 

välienselvittely  heijastuu  perinteisesti  ymmärretyn  tieteellisen  analyysin  ja  henkisen  / 

uskonnollisen kokemuksen välisessä kuilussa. Lévi-Strauss on yrittänyt kiertää ongelman 

vihjaamalla, ettei mytologiaa voida tulkita tai lukea kuin myyttien itsensä kielellä. Näin 

ollen sitä ei voida kunnolla avata tieteellisessä mielessä. Roy Wagnerin tekemä jaottelu 

arkimaailmaan  tai  myyttiseen  todellisuuteen  kuuluviin  asioihin  perustuu  huomion 

kääntämiseen toisistaan poikkeavilla tavoilla rakentuneisiin metaforiin.  Toisaalta  Lévi-

Strauss edustaa teoriaperinnettä,  jota on kritisoitu abstraktien ja elottomien käsitteiden 

käyttämisestä  kokemuksellisuuteen  perustuvista  ilmiöistä,  länsimaisen  tieteen 

kykenemättömyyttä  saavuttaa  asioiden  elävyys.  Myyttisenä  pidetty  ajattelu  pakenee 

tällaista tyhjiötä, oli kyse sitten Richard Wagnerin toiveista tai Roy Wagnerin teorioista. 

1.2

Kulttuuri  on merkitysten  virtaa,  joka  muuttuu  siinä  missä  aika,  paikka  ja  ihmisetkin. 

Millaisessa valossa näyttäytyvät  oopperataloja rakentavan, sivistyneenä itseään pitävän 

länsimaisen  ihmisen  korkeataiteelliset  luomukset  kun  niitä  katsotaan  antropologisesta 

näkökulmasta? Kaikki inhimilliset ilmiöt ovat sidoksissa johonkin kulttuuriin, joka jättää 

niihin  jälkensä  ja  osin  ohjaa  niiden  kulkua.  1800-luvun  ”edistyksellisen”  Euroopan 

henkisessä  ilmapiirissä  oopperatalo-kulttuuri  koki  renessanssin  Wagnerin  unelmissa 

luoda  kreikkalaisen  tragedian  sielunveli  kokonaistaideteoksena  (Gesamtkunstwerk) 

saksalaiselle  näyttämölle.  Tämä  uudestisyntyminen  vaikutti  seuraavan  vuosisadan 

musiikkimaailmaan  tavalla,  jonka  merkityksestä  ei  voi  kuin  kiistellä  –  mutta 
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merkityksellistä  se  on  ollut,  eikä  ole  liioiteltua  sanoa  sen  olevan  ainutlaatuista  koko 

oopperan  historiassa.  Osansa sillä  oli  myös  saksalaisen  kulttuurin  identiteettiongelmia 

ratkottaessa, kuten mm. Jean-Luc Nancy ja Philippe Lacoue-Labarthe ovat Natsimyytissä 

pyrkineet osoittamaan (Nancy & Lacoue-Labarthe 2002).

Näkyvin  materiaalinen  kiinnekohta  Wagnerin  jättämästä  perinnöstä  on  edelleen 

Bayreuthissa sijaitseva festivaalitalo, joka vihittiin käyttöön vuonna 1876. Hän sävelsi 13 

toisistaan paljonkin poikkeavaa oopperaa, joista  Parsifal koetteli silloista taidekäsitystä 

eniten,  omatessaan  piirteitä  uskonnollisesta  rituaalista.  Tämä  näyttämönpyhitys-

juhlanäytelmä (Bühnenweihfestspiel) on herättänyt poikkeuksellisen paljon eri suuntiin 

kulkevia  mielipiteitä.  Sitä  on  ylistetty  vuoroin  kristillisyydestä  ja  vuoroin 

epäkristillisyydestä. Sitä on halveksittu täsmälleen samoista syistä (Bacon 2001).

1.3

Antropologisesti  mielenkiintoisimmat  piirteet  liittyvät  oopperan  taustalla  vaikuttaviin, 

perustaviin  symboleihin.  Vertaillessaan  Amerikan  intiaanien  mytologioita  vanhaan 

kreikkalaiseen  ja  eurooppalaiseen  myyttisiä  aineksia  sisältävään  kirjallisuuteen 

(Kuningas Oidipuksesta Chrétien de Troyesin 1180-luvulla kirjoittamaan Graal-tarinaan 

Perceval  ou  Le  Conte  du  Graal)  Claude  Lévi-Strauss  nimesi  kaksi  perustavaa 

myyttityyppiä jotka ovat käänteisiä toisilleen: oidipaalisen ja percivaalisen. Oidipuksessa 

on  kyse  yli-kommunikaatiosta,  arvoituksesta  (kysymyksestä  johon  ei  ole  vastausta), 

luonnollisen  kiertokulun  itseensä  sulkeutumisesta  insestisen  läheisyyden  kautta  ja 

Percivalissa  ali-kommunikaatiosta,  vastauksesta  ilman  kysymystä,  luonnollisen 

kiertokulun pysähtymisestä ja seksuaalisesta pidättyvyydestä (tai kykenemättömyydestä). 

Mm. algonkinien ja irokeesien tarinoissa elivät vastineet molempiin myyttityyppeihin, ja 

Lévi-Strauss  esittikin  kysymyksen  näiden  teemojen  universaalisuudesta  –  uskoen 

löytäneensä  Amerikasta  myyttisiä  virtauksia,  jotka  Euroopassa  elivät  muuntuneissa 

muodoissa  lähinnä  kirjallisuudessa  ja  klassisessa musiikissa.  (Lévi-Strauss 1987,  102-

110; Lévi-Strauss 1989, 219-234.) 
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Richard Wagnerin suurena ihailijana tunnettu Lévi-Strauss löysi Parsifal-oopperasta sekä 

oidipaalisen  että  percivaalisen  myyttityypin  –  niiden  moderneimmat  variaatiot,  sekä 

molemmille  yhteisen  ratkaisun:  myötätunnon.  Oopperan  keskeisimmät  sanat  durch 

Mitleid  wissend (myötäkärsimyksen kautta  tietoisuuteen)  hän selitti  sen "tietämiseksi" 

mitä  ei  tiedä,  tietämiseksi tuntemisen avulla.  Pitié  on  tunnetusti  ratkaisevan  tärkeää 

myös  Lévi-Straussin  omissa  teorioissa,  niin  myyttisen  ajattelun  kuin 

sukulaisuussuhteidenkin  kannalta.  Olennaista  se  oli  Wagnerillekin,  joka  ammensi 

vaikutteita  Schopenhauerin  ja  buddhalaisuuden  lisäksi  ainakin  epäsuorasti  mm.  Jean-

Jacques  Rousseaun  ajattelusta.  Graal-tarinoihin  liittyen  Lévi-Strauss  nimeää  Wolfram 

von  Eschenbachin  1200-luvun  alun  romaanin  Parzival  ensimmäiseksi,  jossa 

myötäkärsimys saa keskeisen sijan juonikuviossa (mts).5

Keskiaikaista  kirjallisuutta  ja  kreikkalaista  tragediaa  Wagner  oli  lukenut  jo 

vuosikymmeniä ennen Parsifalin säveltämistä. Juutalais-kristillisen perinteen vaikutukset 

ihmisiin hyvässä ja pahassa antoivat hänelle ajattelemisen aihetta, jonka jäljet näkyvät 

oopperoiden teemojen lisäksi monissa julkaistuissa esseissä, joiden ansiosta Wagnerista 

puhuttaessa  puhutaan  usein  myös  antisemitismistä.  Kristuksen  hahmo  on  Parsifalin 

tärkein  taustaikoni.  Siihen  vaikuttivat  kirkollisen  kristinuskon  sekoittuminen 

”tuntematonta”  alkuperää  oleviin  Graal-taruihin  jo  keskiaikaisissa  ritariromaaneissa  ja 

Wagnerin  oma  usko  Vapahtajan  opetusten  vähintäänkin  vertauskuvalliseen  voimaan 

(Wagner 1880; Aberbach 1984). Ehtoollista, joka on oopperan keskiössä, Roy Wagner on 

nimittänyt  länsimaisen  kulttuurin  ydinsymboliksi.  Luonto,  yhteiskunnallinen  järjestys 

avioliitto- ja sukulaisuuskäsityksineen, sekä mystinen liitto ihmisten ja Jumalan välillä 

heijastuvat  tämän  symbolin  merkityksissä  eri  aikakausina  Wagnerin  analyysissä  (joka 

pohjautuu osin David Schneiderin klassikkoon American Kinship) (Wagner 1986). Kuten 

Nancy  asian  ilmaisee,  Hoc  est  enim  corpus  meum  elää  keskuudessamme  satojen 

assosiaatioiden kautta,  vaikkei  kristinuskolla  enää olisikaan mitään  merkitystä  (Nancy 

1996).

5 Keskiaikaiset ritariromaanit olivat runomuotoon puettuja, laulettuja tai resitoituja, usein myös soittimella 
säestettyjä loppusointuisia ”tarinoita”. Alkuperäinen keskiyläsaksankielinen Parzival näyttää ja kuulostaa 
kovin erilaiselta verrattuna nykyaikaisiin proosallisiin käännöksiin. 
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1.4

En aio vertailla  tilastoja  yrittäen  selvittää,  kuinka  usein ja  kuinka paljon ihmisiä  käy 

oopperoissa  tai  kirkoissa  missäkin  päin  maailmaa.  Alban  Bergin  Wozzeck sai  jo  60-

luvulla  ranskalaisen  kriitikon ja säveltäjän,  Pierre  Boulezin,  vaatimaan oopperatalojen 

räjäyttämistä (Aho 1992). Sekä musiikintekijät että yleisö ovat tähän asti olleet eri mieltä 

asiasta;  vaikkei kyseinen taidemuoto Boulezin mukaan enää voinut kehittyä,  ei uusien 

teosten  luominen  ja  vanhojen  esittäminen  ole  mihinkään  loppunut.  Kummankaan 

instituution  materiaalisten  kiinnekohtien  säilyminen  laajemmasta  näkökulmasta 

tarkasteltuna  ei  ole  ollut  uhattuna,  huolimatta  niiden  kokemasta  mahdollisesta 

arvonalennuksesta. 

Eli  oopperatalot ovat olemassa siinä missä kirkotkin,  ja koska toistaiseksi niihin vielä 

mennään, ne ovat osa kulttuurisia käytäntöjä riippumatta siitä millainen merkitys niiden 

toiminnalla  yksittäisille  ihmisille  on.  Ja  niin  kauan kuin  tietyt  symbolit  ovat  mukana 

yhteisöllisissä  kiertokuluissa,  niitä  voidaan  tutkia  antropologisesti.  Se  mitä  löytyy 

Parsifalin libreton sivuilta on kirjoitettu ensin proosallisessa muodossa elokuussa 1865, 

ja vain vähäisin muutoksin sisältöön lopullisena runoelmana alkuvuodesta 1877.

10



II

AJANKUVIA 1800-LUVULTA

”....kunnioitukseni etenkin kirkollisia tapoja kohtaan oli huomattavasti vähentynyt. Pikkupoika, joka vielä 
joitakin vuosia sitten oli katsonut Kreuzkirchen alttaritaulua täynnä tuskallista kaipuuta ja ekstaattisesti 
toivonut olevansa Kristuksen sijasta ristillä, oli konfirmaatiota edeltävän rippikoulun aikana kadottanut 

kunnioitustaan uskontoa kohtaan siinä määrin, että hän liittyi mielellään pilkkaajien joukkoon ja 
yhteisymmärryksessä liittolaistensa kanssa käytti osan kolehtia varten saamistaan rahoista makeisiin. 
Huomasin kuitenkin melkein säikähtäneenä todellisen mielentilani, kun pyhän ehtoollisen jako alkoi, 

parvelta kaikuivat urkujensoitto ja laulu ja itse kuljin rippilasten joukossa alttarille: kokemani väristykset, 
kun vastaanotin leivän ja viinin jäivät niin unohtumattomina mieleeni, etten koskaan myöhemmin enää 

käynyt ehtoollisella pelosta, ettei sama tunnelma enää toistuisi.” 6

- Richard Wagner 

”[Richard] works; after lunch he speaks to me about the strange compulsion exerted by a poetic conception, 
which restricts all one’s freedom, and he says one cannot create many such dramatic works, or work on 

other things at the same time. ‘Children’, he says at lunch, ‘you see what a man looks like who is writing 
his last opera’”7

- Cosima Wagner
                                                      

2.1 Kansanviisautta ja kapinaa

2.1.1 Nuoruuden unelmia (1813-1841)

Wilhelm Richard Wagner  syntyi  22.  toukokuuta 1813 Leipzigissa.  Samana vuonna ja 

samassa kaupungissa Napoleon kärsi tappion Kansojen taistelussa, johon Richard tulisi 

vanhemmalla  iällään  viittaamaan  enteellisenä  tapahtumana.  Isä  Carl  Friedrich  oli 

kiinnostunut  kirjallisuudesta  siinä määrin,  että  nimesi  tyttärensä  Goethen ja Schillerin 

teosten sankaritarten mukaan. Hän oli harrastelijatasolla mukana teatteritoiminnassa. Äiti 

Johanna  Pätz  oli  mahdollisesti  aatelisen  lehtolapsi  (jonka  suvussa  oli  amatööritason 

muusikkoja). Richardin biologinen isä saattoi olla Ludwig Geyer, perhetuttu, jonka luo 

Johanna riensi 2 kk vanhan vauvansa kanssa sodan runteleman vaarallisen seudun halki 

6 Wagner muistelee omaelämäkerrassaan konfirmaatiota pääsiäisenä 1827 ([Wagner 2002, 31] Bayreuthin 
arkistotekstiin pohjautuvasta julkaisusta kääntänyt Saila Luoma). Wagner kävi myöhemminkin 
ehtoollisella, puheistaan huolimatta.
7 Cosima Wagner 12. huhtikuuta 1879 (Skelton 1994, 350).
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"ilman  varsinaista  syytä"  (isän  ollessa  ylimääräisten  töiden  saartamana),  ja  joka 

myöhemmin samana vuonna Carl Friedrichin kuoltua tuli välittömästi lohduttamaan äitiä. 

Ludwig oli kutsumukseltaan teatteri-ihminen. Hänen sukuunsa kuului kanttoreita ja muita 

musiikkialan  ihmisiä,  joten  Richardilla  varmasti  oli  musiikillisen  draaman  hehkua 

silmissään tai ainakin kasvuympäristössään. Johanna ja Ludwig menivät naimisiin 1814 

ja muuttivat Dresdeniin. Joitakin vuosia myöhemmin myös Ludwig kuoli. (Watson 1979, 

20-22; Millington 2003, 1-3.)

Verbaalisesti  lahjakas  ja  heikkokuntoinen  poika  rakasti  eläimiä  ja  menestyi  koulussa 

huonosti niissä aineissa joista ei ollut kiinnostunut (kuten matematiikassa ja kieliopissa), 

mutta  hän  ”innostui  mytologian  sankareiden  aikaansaannoksista”  (2003,  6).  Jo 

ensimmäisillä luokilla hänessä huomattiin runoilijan taipumuksia. Wagnerin ollessa 13-

vuotias  perhe  muutti  Prahaan,  mutta  hän  jäi  Dresdeniin  opiskelemaan.  Kouluretkellä 

Leipzigissä  Richard  tapasi  setäänsä  Adolfia,  jolta  sai  haltuunsa  suuren  kokoelman 

aiemmin  perimiään  kirjoja.8 Myöhemmin  koko  perhe  muutti  takaisin  vanhaan 

kotikaupunkiin.  Antiikin  tragedioiden  lisäksi  Richardiin  tarttui  oppineelta  sedältä 

muitakin kirjallisia piirteitä (mts). Varmuudella ensimmäisen kerran hän luki Sofokleen 

teoksia  yksityiskoulua  jonkin  aikaa  käydessään  (1979,  30).  Aluksi  salassa  pidetyt 

musiikilliset  harrastukset  alkoivat  teini-ikäisenä.  Vuoden  1830  Pariisin  vallankumous 

näkyi ja kuului ympäri Eurooppaa, ja ensimmäiset kokemuksensa mellakoista Wagner sai 

noihin  aikoihin  yliopisto-opiskelijoiden  mukana  ensin  kaduilla  riehuen,  sitten 

viranomaisten  valtuuttamana  yhteiskunnallista  järjestystä  ylläpitäen,  sortoa  vastaan 

nousevaa työväenluokkaa hilliten. (2003, 4-7.)

1830-luvun  alussa  hän  perehtyi  klassisen  musiikin  säveltämiseen  (lähinnä 

pianokappaleiden  muodossa)  Leipzigin  Tuomas-kirkon  kanttorin  opetuksessa.9 

Kevytmieliseen  elämänmenoon  heittäytyminen  kaksintaisteluineen  ja  uhkapeleineen 
8 Adolf oli Carl Friedrichin veli, perheen intellektuelli, joka ei pitänyt muiden teatteria kohtaan tuntemasta  
kiinnostuksesta (monet Richardin sisaruksista hankkivat elantonsa näyttelijättärinä). Adolf oli ollut 
tekemisissä Schillerin, Goethen ja Fichten kanssa. Hänen tapoihinsa kuului lukea ääneen ja kääntää 
draamoja suuren kirjastonsa suojissa. (1979, 23-24). 
9 Christian Theodor Wenlig antoi merkittävän sysäyksen Wagnerin säveltäjänuralle. Hänen edeltäjänsä 
kanttorin virassa oli aikoinaan ollut J. S. Bach, jonka näkemyksiä ja taitoja Wenlig tiettävästi siirsi 
eteenpäin nuoreen Richardiin (1979, 33).
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kostautui Richardille äidin ja sisarten halveksuntana; se olisi voinut viedä myös hengen 

tai  perheen omaisuuden,  mutta  onnekkaat  yhteensattumat  pelastivat  hänet  pahimmista 

tilanteista. (2003, 8-10.)

Wagner sai ensimmäisen työpaikan Würtzburgin teatterin kuoronjohtajana ja aloitti näin 

itsenäisen elämän. Tosin jo seuraavan vuoden alussa hän palasi Leipzigiin, jossa ajautui 

nk.  nuorsaksalaisten  piireihin  –  demokratian  ja  tasavallan  ideaalit  sekä  Goethen  ja 

Mozartin kaltaisten hahmojen vaikutuksesta irtautuminen olivat keskeisiä ajatuksia näille 

radikaaleille.  Wagnerin  ensimmäinen  kulttuurikritiikki  Die  Deutsche  Oper julkaistiin 

vuonna  1834  eräässä  lehdessä;  sen  mukaan  saksalaisen  taiteen  tulisi  ottaa  mallia 

italialaisesta  ja ranskalaisesta,  mikäli  se aikoo kohota suurempaan arvoon.10 Böömissä 

vietetyn  viinintäyteisen  ja  kulturellin  loman  jälkitunnelmissa  Wagner  tapasi  tulevan 

vaimonsa Christine Wilhelminen (eli Minnan) eräässä kylpyläkaupungissa vieraillessaan. 

Minnan näyttelijäseurueen mukana hän kierteli kesän – nuoren miehen päättäväisyys ja 

kohtalousko olivat jo vieneet tielle kohti vakavahenkistä säveltäjän uraa, vaikkei se vielä 

teoissa  näkynytkään.  Lokakuussa  seurueen  kotikaupunki  Magdeburg  tarjosi  hänelle 

kapellimestarin paikan, ja lyhyessä ajassa hän ehti saavuttaa mainetta niin yleisön kuin 

soittajienkin keskuudessa. Puoli vuotta myöhemmin Wagner halusi esittää Beethovenia 

suuren maailman tyyliin, mutta kaikki ei sujunut suunnitelmien mukaan. Kapellimestarin 

henkilökohtaiseen hyväntekeväisyystilaisuuteen saapunut kuuluisa sopraano sai esiintyä 

puolityhjälle  salille.  Velkojilta  pakeneminen  onnistui  vain  ystävän  hyvien  selitysten 

ansiosta. 

Richardin ja Minnan häät  vietettiin  24.  marraskuuta  1836. Vaiherikasta  elämää jatkui 

mm.  Riiassa,  jonka  teatterin  musiikilliseksi  johtajaksi  Wagner  nimitettiin.  Rienzi-

oopperan luonnostelu kävi vaikeaksi keväällä 1839, kun hänen työsopimustaan ei enää 

uusittu.  Kaupungin pikkuporvarillinen  ja  taantunut  ilmapiiri  täytyi  jättää  taakse,  ja  se 

onnistui ainoastaan laittomasti (Wagner oli jälleen velkaa erinäisille tahoille) Venäjän ja 

Preussin rajan ylittäen. (Mts 12-20.) Hengenvaarallinen pako Riiasta jatkui aavemaisella 

10 Näihin aikoihin Wagner kirjoitti ja sävelsi ensimmäiset oopperansa, Die Feen (Haltiattaret) ja Das 
Liebesverbot (Lemmenkielto). Jälkimmäinen valmistui ja esitettiin Magdeburgissa 1836.
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ja  myrskyisällä  merimatkalla.  Seitsenhenkisellä  miehistöllä  varustettu  Thetis ei  aluksi 

päässyt määräsatamaansa Lontooseen, vaan ajautui myrskyn kourissa Norjan vuonoille 

Sandvikeniin.  Wagnerin  tarkoituksena  oli  ollut  hakea  Englannista  suosituksia  uuden 

oopperansa  Pariisin  esityksiä  varten,  mutteivät  Rienzin kirjoittaja  Bulwer-Lytton  eikä 

Philharmonic  Societyn  perustajajäsen  Sir  George  Smart  (jolle  Wagner  oli  lähettänyt 

aiemmin erään partituurin) olleet kaupungissa, kun hän sinne viimein pääsi. 

Suosituksensa  Pariisiin  hän  sai  sattumalta  Bolognessa  kohdatessaan  puolijumalan 

maineessa olleen säveltäjä Meyerbeerin, jolle näytti keskeneräistä teosta. Seuraavat kaksi 

vuotta Wagner eli kuitenkin kurjuudessa ja katkeruudessa unelmiensa kaupungissa, jossa 

porvarillinen  eliitti  loisti  keskiluokan  ja  työläisten  kustannuksella.  (Mts  21-23.) 

Novellissa  Eine Pilgerfahrt  zu Beethoven (1840) hän kuvaa tuntojaan köyhyydessä  ja 

vihamielisessä ympäristössä kamppailevana taiteilijana, ”joka etsii traditiota johon voisi 

juurtua” (mts 25). Runous ja musiikki täytyi yhdistää, jotta olisi mahdollista jatkaa siitä 

mihin Beethoven jäi. Der Fliegende Holländer valmistui Rienzin ohella Pariisissa, muttei 

kumpaakaan  esitetty  siellä.  Vasta  Wagnerin  palattua  Dresdeniin  1842  kauan  toivottu 

menestys alkoi häämöttää edessä.11 

2.2.2 Vallankumouksen henki (1842-1851)

Kotimatkalla Reinin laaksojen näkymät toivat silmiin kyyneleitä ja uusia aiheita tulevia 

teoksia  varten.  Hän  vannoi  ikuista  uskollisuutta  isänmaalleen  Saksalle.  Tannhäuserin 

alkuluonnokset  tehtiin  noihin  aikoihin.  Ensiesitykset  merkitsivät  yleistä  tunnustusta 

säveltäjänä  ja  1843 lähtien  paikkaa  Saksin  kuninkaan  hovin  toisena  kapellimestarina, 
11 Huolimatta kärsimyksistään Wagner loi Pariisissa merkittäviä kontakteja musiikkimaailmaan, ja ne 
tulivat myöhemmin auttamaan häntä urallaan. (1979, 68-70). Siellä hän myös rakensi tuttavien välityksellä 
ajatuksilleen pohjaa uusista kulttuurivirtauksista ja vanhoista legendoista. Lohengrin ja Tannhäuser, sekä 
mm. Ludwig Feuerbachin teokset vaikuttivat häneen tuolloin. Feuerbachin ajatuksissa Jumala oli ihmisen 
omaksi kuvakseen luoma projektio, ja uskonnon oikeutuksena oli toimia jonkinlaisena inhimillisyyden 
voimana. (2003, 27.) Wagnerin oma käsitys uskonnosta poikkesi kuitenkin tästä. Hän muisteli myöhemmin 
Mein Leben elämänkerrassaan, kuinka Feuerbachissa oli kaksi erityispiirrettä, jotka tekivät vaikutuksen. 
Ensinnäkin, ”parasta filosofiaa oli se, ettei ollut mitään filosofiaa” ja toiseksi, ”vain aisteilla havaittava on 
todellista”. Henki oli siis aistimaailman esteettistä havaitsemista. ”Nämä kaksi näkökohtaa auttoivat minua 
ratkaisevasti kehitellessäni ajatusta kaiken kattavasta, yksinkertaisella ihmistunteella ymmärrettävästä 
taiteesta, täydellisestä draamasta, joka saisi täyttymyksensä ’tulevaisuuden taideteoksessa’”. (Wagner 2002, 
428.)

14



kunnon  vuosipalkalla,  taiteellisilla  vapauksilla  ja  vastuulla  Dresdenin 

musiikkitarjonnasta. (Mts 28-30.)

Näistä  lähtökohdista  käsin Wagner  alkoi  työnsä  ohella  kerätä  itselleen  kirjastoa,  sekä 

jatkoi  kaksi  keskiaikaista  legendaa  yhdistävän  Tannhäuserin parissa.  Samana  vuonna 

kirjoitettu  ja  kantaesitetty  Das Liebesmahl der  Apostel (Apostolien  Rakkaudenateria), 

teos mieskuorolle ja orkesterille, voidaan nähdä Parsifal-teemoja sisältävien töiden ketjun 

aloittajana. Kesällä 1845 pariskunta vietti kylpylälomaa Marienbadissa, jolloin Wagnerin 

tiedetään  syventyneen  Wolframin  Parzivaliin,  josta  myöhemmin  tulisi  hänen  oman 

versionsa keskeisin lähdeteos.  Tannhäuser oli valmistunut ennen lomalle lähtöä ja heti 

perään, Die Meistersinger von Nürnbergin lisäksi, hän luonnosteli Lohengriniä. (Mts 30-

34.) Viimeksi mainittu oli Graalin kuninkaan Parzivalin pojan nimi,  toiselta nimeltään 

Joutsenritari,  libreton  ollessa  Wolframin  (ja  yleismaailmallisestikin  monien  myyttisiä 

piirteitä  sisältävien)  tarinoiden  tapaan  osin  historiaan  sijoittuva,  ”tuonpuoleisten”  tai 

keksittyjen  paikkojen  sulautuessa  "tämänpuoleisiin".  Teos  päättyy  Lohengrinin 

poistuessa Antwerpenistä Monsalvatiin, Pelastuksen Vuorelle. 

Kapinalliset  liikehdinnät  ja  aaveet  Euroopan  yllä  vetivät  Wagnerinkin  mukaansa 

taisteluun monarkiaa ja epätasa-arvoa vastaan.  Ne jättivät  jälkensä seuraavien vuosien 

esseemuotoisiin  kirjoituksiin,  kuten  Die  Kunst  und  die  Revolution (Taide  ja 

Vallankumous, 1849) ja  Das Kunstwerk der Zukunft (Tulevaisuuden Taideteos,  1849). 

Lohengrinin partituurin  viimeistely  tapahtui  ennen  hullua  vuotta  1848.  Alkoi  sarja 

yhteiskunnallisia  muutoksia,  jotka  keskeyttivät  uran  ja  lopulta  tekivät  hänestä 

maanpakolaisen;  kuninkaan  hovikapellimestarin  paljastuttua  kansankiihottajaksi  ja 

”sosialistiksi”  ensiesityksillekään  ei  enää  ollut  sijaa.  Tosiasiassa  hän  ei  kyennyt 

näkemään massoja itsensä vertaisena, ja oli siksi rinnastettavissa porvarilliseen liberaaliin 

(tämä tarkoitti myös tiettyä maltillisuutta ja halua välttää verenvuodatusta). Idealismi oli 

kuitenkin  puhjennut  kukoistukseen,  ja  syyt  jotka  saivat  hänet  lähtemään  mukaan 

vastarintaliikkeeseen olivat sekä poliittisia että henkilökohtaisia: näistä ehdoton taiteilijan 

vapaus, Mihail  Bakuninin vaikutuksesta kehittynyt  ”anarkistinen egoismi” ja oopperan 

radikaali uudistaminen kenties vaikuttivat päällimmäisinä. Vallankumous jäi yritykseksi, 
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joka tukahdutettiin preussilaisen armeijan ylivoimalla ja josta Wagner selviytyi  jälleen 

kerran  onnenkantamoisella,  menemällä  suoraan  ansaan,  mutta  myöhästymisen  vuoksi 

välttyen kiinnijäämiseltä – toisin kuin monet muut jotka saivat surmansa tai elinkautisen 

vankeustuomion. (2003, 35-45; 1979, 98.)

Wagner  vaati  suuria  muutoksia  musiikkikulttuurin  tekemiseen  ja  ymmärtämiseen. 

Runous  ja  draama  oli  otettava  vakavasti,  ihmisääneen  sisältyvät  mahdollisuudet  ja 

sanojen merkitysulottuvuudet  oli  valjastettava  käyttöön ammattilaisteatteria  vastaavien 

näyttelijäsuoritusten  niitä  tukiessa.  Kuuntelijalta  odotettiin  aktiivista  roolia  ja 

syventymistä  aiheeseen.  Yllä  mainitut  tekniset  parannusehdotukset  saivat  rinnalleen 

laajempia ja syvempiä ideoita,  jotka tulivat  ensin tiedostamattomina näkyinä ja saivat 

teoreettiset  määrittelynsä  juuri  vuosikymmenen  vaihteen  kaaoksessa.  Wagner  halusi 

luoda jotakin Antiikin Kreikassa taiteen paikalla olleen kokonaisvaltaisen, yhteisöllisen 

draaman  kaltaista.  Näiden  ehtojen  täyttyminen  ei  ollut  mahdollista  tuolloin  eikä 

myöhemminkään. 

Aihepiirit  libretoissa olivat muotoutuneet sellaisiksi,  ettei  niitä voinut suoraan sijoittaa 

historiaan. Legendoista oli lyhyt matka myyttisyyteen. Tekstien metaforisuus hahmottui 

monitulkintaiseksi  elämysmaailmaksi,  joka  ei  suostunut  asettumaan  tavallisen  taiteen 

kategorioihin. (Aberbach 1984, 18-25.) Myöhemmissä oopperoissa nämä piirteet tulisivat 

korostumaan entisestään, saaden huipentumansa Parsifalissa, vaikka sanojen ja musiikin 

välinen suhde periaatteessa muuttuikin.12

Tannhäuseriin yleisesti  liitetystä  uskonnollisesta  paatoksesta  huolimatta  roomalais-

katolinen  kirkko  edusti  Wagnerille  kammottavaa  totalitarismia.  Hän  ei  myöskään 

tunnustautunut protestantiksi. Eräs  Parsifalin tärkeimmistä alkuluonnoksista kirjoitettiin 

ennen maanpakoa tai sen aikana marraskuun 1848 ja loppuvuoden 1849 välisenä aikana, 

12 Wagnerin ajatukset tuntien, Lévi-Strauss toteaa: “Wagner began by writing historical operas but did not 
continue, for he became convinced that myth alone is true for all time, and that the truth of history lies with 
myth, and not the converse.” (1997, 119). Toinen vaihtoehto olisi korostaa ”varhaiskantaista” 
uskonnollisuutta tai (luonnon)mystiikkaa, kolmanneksi voidaan viitata länsimaisen (kristillisen) esoterian 
henkeen uusgnostilaisuus mukaan lukien, joka ei jäänyt Wagnerille vieraaksi (ks. Pylkkö 2005; Asikainen 
2006). 
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nimellä Jesus von Nazareth; draama oli ilmeisesti tarkoitettu teatterille, ilman musiikkia, 

ja se jäi keskeneräiseksi. Tuolloin Jeesus merkitsi Wagnerille kapinallista, joka vastusti 

juutalaista pappisaristokratiaa ja julisti uutta rakkauden sanomaa.13 Rahan, omaisuuden ja 

tukahduttavien  lakien  korostaminen  omakohtaisen  kokemuksen  kustannuksella  loivat 

siltoja  Jeesuksen  ajan  ja  1800-luvun  Saksan  välille,  josta  löytyi  ajateltavaa 

myöhemminkin.  Uskonnollisena  uudistajana,  tahtomattaankin  poliittiseksi 

kansankiihottajaksi  leimautuneena  (roomalaisten  täytyi  teloittaa  hänet,  koska  hän  oli 

”juutalaisten  kuninkaana”  mahdollinen  uhka  miehittäjille),  Jeesus  oli  myös  symboli 

ihmiskunnan  yhtenäisyydelle,  sillä  Jumala  loi  Aatamin  asettamatta  tälle  dogmia  tai 

uskontunnustuksen ehtoja. Kirkko oli rajoituksillaan vääristänyt Jeesuksen opetukset ja 

näin  toistanut  varhaisemman  perinteen  virheet.  Todellinen  henkisyys  perustui  yksilön 

vapaudelle ja aidolle tunteelle, josta suhde Jumalaan kumpusi. Jesus von Nazareth kertoi 

vapahduksen  tuomisesta  ihmisille,  jotta  he  voisivat  hakeutua  itse  yhteyteen  Jumalan 

tahdon  kanssa.  Ihminen  löysi  tämän  tahdon  sydämestään.  Jeesuksen 

vallankumouksellisuus tarkoitti myös pelastusta ja vapautusta merkityksettömyydestä ja 

siitä  johtuvasta kärsimyksestä.  1850-luvulla  Wagneria  kuitenkin kiehtoi  enemmän itse 

taiteen  tekemiseen  liittyvät  asiat,  eikä  monikaan  näistä  ajatuksista  syventynyt  sen 

enempää.  Hengellisyyden  ja  kristillisyyden  ongelmiin  hän  tulisi  palaamaan  vielä 

hyvinkin  vakavissaan.  (Wagner  1995  [1899];  Aberbach  1984,  243-250  &  267-270; 

Millington 2003, 35-43; ks. myös Pylkkö 2005, 131-135; Asikainen 2006.)

Kansan ja yksilön kohtaloiden välinen suhde näytteli tärkeää roolia Wagnerin keskenään 

ristiriitaisiin  lähteisiin  pohjautuvassa  teoretisoinnissa.  Hän  janosi  tasa-arvoa,  mutta 

toisaalta  koki  olevansa  muiden  yläpuolella  –  ja  tunsi  samalla  etteivät  valistukselliset 

ideaalit olleet riittäviä. Sosialistia hänestä ei koskaan tullut ja varakkaaseen ylimystöön 

13“Wagner sought to return to man his divinity. All men can be like Jesus –“co-operators with God at every 
moment” [Jesus of Nazareth]...Evil originated when man turned away from his true inner self and denied 
the brotherhood of man and the universality of God’s love…..Judaism had become too exclusively 
confined to dogma and ritual, sometimes even at the expense of love. Unless God existed within man’s 
heart, prayer itself became hypocritical” (Aberbach 1984, 269-270). Näiden Aberbachin esille ottamien 
piirteiden lisäksi Wagnerin 40-50 –luvun teoreettiset kirjoitukset korostivat kansanviisauden ja myyttien 
erityisluonteista merkitystä ihmisen kokemusmaailmalle. Jesus von Nazareth oli filosofisia ja uskonnollisia 
kannanottoja sisältävä proosaluonnos, joka ei koskaan valmistunut. Moni Kristuksen hahmoon liittyvä 
kysymys jäi avoimeksi, joihin Wagner sittemmin vastasi luomalla Parsifalin. (Ks. Wagner 1995 [1899], 
283-340).
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hän ei  ennen vanhuuttaan päässyt.  Tulevaisuuden taiteilijaksi hän nimesi  kansan (Das 

Volk),  joka  tarvitsi  tahdolleen  ilmaisijaa.  Eine  Mitteilung  an  Meine  Freunde (Viesti 

Ystävilleni,  1851)  puhuu  Kansan  Runon  asemasta  ihmisen  korkeimpana  totuutena. 

Wagnerin  aiemmissa  töissä,  etenkin  Tannhäuserissa ja  Lohengrinissa,  se  pukeutui 

saksalaisten  legendojen  asuun.  Niissä  heijastui  varhaisempi  myyttiaines  (ikivanha 

kansanviisaus),  jossa  ”ihminen  näyttäytyy  sellaisena  kuin  hän  todellisuudessa  on”. 

Wagner perustelee Viestissään tulevaa käännöstä pois historiasta kohti kehitteillä olevaa 

taidemuotoa,  joka  pohjautuu  myytin  uudenlaiselle  esiin  tulemiselle.  (Wagner  1851; 

Millington 2003, 45; ks. myös Watson 1979; Asikainen 2006.) 

Ajalleen tyypillisen juutalaisvihan lisäksi Wagnerin eetos perustui mm. Feuerbachin ja 

Marxin  kaltaisten  kulttuurivaikuttajien  ajatuksiin,  vaikka  Das  Volk  erosi  selkeästi 

marxilaisista  työväenluokan  määritelmistä  ja  edusti  alkiota  seuraavan  vuosisadan 

kansallissosialismille  (nk.  völkisch-ideologia oli  jo saanut jalansijaa Saksassa; Wagner 

liittyi osaksi kehkeytyvää perinnettä).14 Samankaltaisen yhteiskuntakriittisen pohjavireen 

alaisena kirjoitettiin Nibelungin alkuperäinen draamaluonnos, jonka ideat muuttuivat ja 

asettuivat runollisiksi mielikuviksi 1850-luvun alussa Der Ring des Nibelungen –saagan 

teksteihin. Uskonto ja raha muodostivat epäpyhän liiton jonka avulla ihminen alistettiin. 

Kirkon  maallinen  valta  ja  omistusoikeus  ainoastaan  tuonpuoleisessa  saavutettavaan 

onnellisuuteen  olivat  modernin  kristinuskon  tunnusmerkkejä;  samalla  kun  tavalliset 

ihmiset  elivät  kurjissa  oloissa  kuolemaansa  asti,  rikkaat  rikastuivat  entisestään  – 

Jumalasta  oli  siis  tullut  osa  teollista  ja  epäoikeudenmukaista,  eriarvoisuutta  ja 

merkityksettömyyttä  kohti  käyvää  yhteiskuntaa.  (Aberbach 1984,  114-117;  Millington 

2003, 48-52.)

14 Wagner alkoi syyttää juutalaisia. Vuoden 1850 Das Judentum in der Musik oli ensimmäinen askel tiellä, 
joka tulisi jättämään pysyvän leiman hänen tuotantoonsa ja elämäänsä. Myös Marx oli osallistunut 
keskusteluun tekstillään Zur Judenfrage (Juutalaiskysymyksestä, 1843-44): ”Juutalaisten yhteiskunnallinen 
vapautuminen tarkoittaa yhteiskunnan vapautumista juutalaisuudesta” (Millington 2003, 50). 
Saksanjuutalaiset olivat Marxin mukaan omaksuneet kapitalismin hengen muita nopeammin. Tämä 
”hyötyajattelun, keinottelun, itsekkyyden ja ahneuden henki” merkitsi määrän korostamista laadun ja 
perinteisten arvojen kustannuksella. Kulta on näin ollen juutalaisten epäjumala, mutta Marx painottaa 
etteivät juutalaiset ole muita pahempia sinänsä, käyttävät vain paremmin hyväkseen kapitalistiseen 
talouteen liittyviä mahdollisuuksia. Itsekin juutalaistaustainen Marx pyrki kuvaamaan eurooppalaista 
nykyihmistä, ei syyllistämään ketään erityisesti (Pylkkö 2005, 118-119). Ei ole täysin varmaa, lukiko 
Wagner Marxia, mutta nämä ajatukset ovat kiertäneet laajalti niissä sosiaalisissa ympyröissä joissa 
Wagnerkin liikkui, joten kyseessä on vähintään epäsuora vaikutus. 
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Oper und Drama (1850-51) on laajin Wagnerin teoreettisista teksteistä, ja siinä hän myös 

selkeimmin  määrittelee  taidekäsityksensä  sekä  sen  välttämättömän  yhteyden 

monenlaisiin  sosiaalisiin  ja  kulttuurisiin  tekijöihin.  Wagner  näki  draaman  alkuperän 

kreikkalaisessa tragediassa. 

Opperataiteen  (genren)  virheenä  oli  ollut  tehdä  ilmaisun  keinoista  eli  musiikista 

päämäärä,  ja  ilmaisun  päämäärästä  keino;  runoilija  joutui  ottamaan  inspiraationsa 

muusikolta.  Harva  kirjoitti  itse  librettonsa  – ne  tehtiin  tilaustöinä  ammattikirjoittajien 

toimesta.  Wagner vastusti  henkeen ja vereen tällaista sisällön köyhdyttämistä.  Draama 

tuli  sijoittaa oikeanlaiseen suhteeseen musiikin kanssa. Hän näki asian verrannollisena 

rakasteluun,  jossa  miehinen  sana  yhtyy  naiselliseen  tunteeseen.  Tästä  vastakohtien 

sulautumisesta toisiinsa saadaan jotain joka on enemmän kuin osiensa summa ja jossa on 

Antiikin Kreikan tragedian tavoin musiikkia,  dialogia ja näyttelemistä.  (Wagner 1850, 

16-20 & 103; Glass 1983, 3.) 

Libretto täytyi tehdä ensin, vasta sen ansiosta musiikille voitiin luoda muoto. Ideaalina oli 

siis  runoilijan  ja  muusikon  välinen  uudenlainen  yhteisymmärrys  (Wagner  1850; 

Millington 2003; Glass 1983, 58). Gesamtkunstwerk ei ollut Wagnerin keksimä ajatus, 

siitä  puhuttiin  1800-luvulla  monissa  piireissä.  Uskonnollinen  tunne  ja  myyttien 

alkuvoimaisuus  olivat  saksalaisromantiikalle  ominaisia  aiheita.  Toive  taiteiden 

yhteenliittymisestä,  joka tekisi  suuremman vaikutuksen kuin yksittäiset  taiteet  erillään 

toisistaan,  oli  elänyt  mm.  E.T.A.  Hoffmannin,  Novaliksen  ja  Friedrich  Schellingin 

teorioissa  ja  teoksissa.  Paluu  klassisiin  ihanteisiin  oli  ollut  esillä  niin  Goethellä, 

Winckelmannilla kuin Schillerilläkin (Millington 2003, 45).

Wagner uskoi, että myytti on totta kaikkina aikoina ja ehtymätön sisällöltään. Runoilijan 

tehtäväksi  jäi  sen  tulkitseminen.  Koska  myytti  perustui  ihmisen  kokonaisvaltaiseen 

itsetietämykseen,  ihmisen  täytyi  olla  myyttisen  draaman  keskiössä.  Tämän  vuoksi 

kreikkalainen  mythos  oli  yhä  ymmärrettävää  ja  sen  vaikutus  edelleen  niin  laajaa. 

(Wagner  1850, 152-165;  Glass  1983, 30.)  Wagner  oli  fatalisti:  ”tänä  päivänä meidän 
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tarvitsee  vain  tulkita  Oidipuksen myyttiä,  uskollisena  sen  syvimmälle  olemukselle,  ja 

näemme  siinä  ymmärrettävän  kuvan  koko  ihmiskunnan  historiasta,  yhteiskunnan 

alkuajoista  valtion  vääjäämättömään  tuhoon  asti.  Tämän  tuhon  väistämättömyys  on 

ennustettu  jo  myytissä  itsessään:  todellisen  historian  osana  on  toteuttaa  se”  (Wagner 

1850,  191).  Wagnerin  pessimistinen  visio  kertoo,  kuinka  poliittisen  valtion 

perustamisesta  lähtien ihmiskunnan historia on ollut  alamäkeä.  Valtion idea on hyvää 

tarkoittavien  mutta  onnettomien  ajattelijoiden  luomus,  joka  on  jäänyt  pelkäksi 

abstraktioksi. Käytännössä se tarkoittaa riitaisaa, sotaisaa joukkoa yksilöitä, joiden teot 

ovat jättäneet jälkensä historiankirjoihin. Yksilöllisyydestä puhutaan, mutta sen merkitys 

vääristyy. Poliittinen valtio elää kaikista lupauksistaan huolimatta yhteisöllisistä paheista; 

se  ei  huomaa  eikä  arvosta  hyveitä  jotka  vaistomaisesti  ja  yksilöllisesti  kumpuavat 

ihmisistä itsestään. (Mts 191-195.) Wagner ei tarkemmin perustele näiden paheiden ja 

hyveiden taustoja.

Kreikkalaisten  kohtalona  oli  heidän  oma  sisäinen  luontonsa  (yksilöllisyytensä).  Sitä 

vastaan  he  keksivät  poliittisen  valtion.  Meidän  kohtalomme,  millä  Wagner  tarkoittaa 

eurooppalaisuutta  yleisesti  ja  tarkemmin  määriteltynä  Saksan  kansaa,  on  poliittinen 

valtio.  Yksilöllinen  ja  tunnepohjainen  vaisto  kykenee  kuitenkin  näkemään  sen 

tuhoisuuden.  Tästä  voimasta  käsin  tulisi  järjestää  uusi  yhteiskunta,  sellainen  joka 

perustuu yksilön vapaalle itsemääräämisoikeudelle; tuoda ihmisluonnon ”tiedostamaton” 

osa  yhteiskunnallisella  tasolla  tietoisuuteen.  (Mts  179-180  &  194-195.)  Friedrich 

Hölderlin  oli  vuosisadan vaihteessa tehnyt  samankaltaista  vertailua  Kreikan ja Saksan 

välillä, mutta hänen ajatuksensa eivät olleet yleisesti tunnettuja vielä 50-luvulla. On silti 

mahdollista, että Wagner oli tutustunut Hölderlinin kehittelemiin teemoihin. Saksalaisen 

idealismin ensimmäinen ohjelmanjulistus Systemprogram oli  annettu jo 1796 Hegelin, 

Hölderlinin ja Schellingin toimesta; tavoitteena oli ollut luoda uusi mytologia, jossa tiede, 

taide ja uskonto kohtaavat. 
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2.2 Lunastus, maailmasta luopuminen

2.2.1 Pakolaisuus ja rauha harhoilta (1852-1876)

Wagner oli etsintäkuulutettu Saksassa. Hän eli maanpaossa Zürichissä koko seuraavan 

vuosikymmenen,  tehden  välillä  matkoja  mm.  Lontooseen,  Pariisiin  ja  Venetsiaan. 

Nibelungen  –tetralogian  libretot  valmistuivat  käänteisessä  järjestyksessä  niiden 

musiikkiin  nähden;  Das  Rheingold kirjoitettiin  viimeiseksi  ja  siitä  tuli  saagan 

ensimmäinen osa. Sävellystyö kesti kokonaisuudessaan huomattavan kauan, Die Walküre 

valmistui 1856, jonka jälkeen kesti aina 70-luvulle asti, ennen kuin kaksi jälkimmäistä 

osaa (Siegfried ja Götterdämmerung) olivat valmiina. Sitä ennen Wagner sävelsi ja ehti 

viimeistellä muita teoksia.

Neljännestä oopperasta (Der Fliegende Holländer) lähtien teemoissa oli paljon sellaista 

mikä  sopi  yhteen  Arthur  Schopenhauerin  esittämien  pessimististen  ja  kantilaisesta 

idealismista poikkeavien näkemysten kanssa. Schopenhauer puhui ihmistä suuremmasta, 

vääjäämättömästi omaa uomaansa kulkevasta tahdonvoimasta, johon koko maailmallinen 

olemassaolo erottamattomasti liittyi,  ja jonka vaikutusvaltaa ei voinut paeta. Jäljelle jäi 

oman tahdon ja kärsimyksen sammuttaminen. Kun Wagner vuonna 1854 löysi teoksen 

Die  Welt  als  Wille  und  Vorstellung (Maailma  Tahtona  ja  Mielteenä),  ei  syntynyttä 

hengenheimolaisuutta  saanut  enää  mikään  loppumaan.  Luopumisen  ja  lunastuksen 

symboliikka oli keskeinen lähtökohta molemmille, toinen käytti sitä draaman aineksena 

ja  toinen  esitti  sille  metafyysisen  perustelun.15 Wagner  alkoi  sovitella  yhteen  eriäviä 

käsityksiä  koskien  Schopenhauerin  musiikille  antamaa  ylemmyyttä  muihin  taiteisiin 

nähden,  erityisesti  sanallisiin;  hän  itsehän  oli  halunnut  tasa-arvoista  suhdetta  näiden 

välille. Painotukset alkoivat kuitenkin muuttua, ja musiikin roolin kasvavaa merkitystä on 

usein korostettu Wagnerin myöhemmissä töissä. (Millington 2003, 59-60; Watson 1979, 

144-147.)

15 On mainittava, ettei kumpikaan luopunut ”maailmallisuudesta” omassa elämässään, vaan pikemminkin 
päinvastoin. Schopenhauer ”aterioi normaalisti hyvin jossain hienossa ravintolassa; hänellä oli paljon 
arkipäiväisiä lemmenseikkailuja” ([Russell 1946] Watson 1979, 146), Wagnerista ei olisi saanut 
askeetikkoa tekemälläkään. Zürichin aikana hän harkitsi itsemurhaa ja oli masentunut vuosikausia, mutta 
samalla naispuolisia ihailijoita ja tukijoita riitti, eikä Wagner kieltäytynyt heidän seurastaan. 
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Schopenhauerin  kautta  Wagnerille  avautui  itämainen  kulttuuripiiri  virikkeineen  (tai 

ainakin kiinnostus sitä kohtaan kasvoi). Buddhalaisuudesta kertova Die Sieger (Voittajat, 

1856) oli Parsifalin kannalta Jesus von Nazarethin ohella tärkein keskeneräiseksi jäänyt 

luonnos.  Se pohjasi  Buddhan henkilökohtaisen  avustajan Anandan ja  Prakriti-nimisen 

neidon  väliseen,  varsin  epätavalliseen  rakkaustarinaan,  joka  päättyi  maailmasta 

luopumiseen – Ananda palveli vain Buddhaa ja Prakritistakin tuli myöhemmin nunna.16 

Wagner kirjoitti proosaversion ohella armonanomusta Saksin kuninkaalle. Ehdotuksesta 

kieltäydyttiin. 

Vuoden 1857 huhtikuussa hän luonnosteli omien sanojensa mukaan suuren innoituksen 

vallassa  ensimmäisen  hahmotelman  Parzival-oopperaan,  mutta  se  ei  ole  säilynyt 

jälkipolville.  Wagner  muisteli  ajankohtaa  omaelämäkerrassaan Mein  Leben,  jossa  hän 

puhuu Pitkäperjantain ihmeestä. Kohtaus sijoittuu aikaan, jolloin ystävä järjesti hänelle 

Turvapaikan (Asyl) maailman meluilta ja huolilta. Otto Wesendonck oli suonut rahallista 

tukea Wagnerille jo vuosia. Nyt hän rakensi huvilaa vihreälle kukkulalle, jonka vieressä 

sijaitsi säveltäjän käyttöön annettu pieni talo. (2003, 52-65.) Romanttinen suhde saman 

ystävän  vaimon  Mathilden  ja  avioriidat  Minnan  kanssa  värittivät  Zürichin  aikoja  50-

luvun jälkipuolella,  jolloin  uhrautuvasta  ja  toivottomasta  rakkaudesta  kertova ooppera 

Tristan und Isolde syntyi.  Lohengrin oli  kantaesitetty vuonna 1850 ja sen saavuttama 

suosio  oli  tehnyt  Wagnerista  kuuluisan,  kun  hän  vihdoin  pääsisi  kuulemaan  sen  yli 

vuosikymmen myöhemmin (keväällä  1861 Wienissä).  Hänet armahdettiin  1860. Paluu 

saksalaiselle maaperälle ei tuonut tällä kertaa kyyneleitä silmiin; armahdus sisälsi ehtoja, 

16 ”Ananda kävi joka päivä kaupungissa kerjäämässä ruoka-almuja. Eräänä päivänä palatessaan luostariin 
hän näki tytön, joka oli noutamassa vettä kaivosta, ja pyysi tätä antamaan hänelle vettä juotavaksi. Tyttö 
kuului alhaisimpaan kastittomien luokkaan, ja tietoisena yhteiskunnallisesta asemastaan hän kieltäytyi 
selittäen, ettei ollut kyllin hyvä antamaan Anandalle vettä. Tämä vastasi: ’Sisar, en kysele sukuasi enkä 
kastiasi. Kasti ei minua kiinnosta. Mutta jos sinulla on vettä, ole hyvä ja anna sitä minulle juotavaksi!’ 
Silloin tyttö, jonka nimi oli Prakriti, antoi hänelle vettä ja rakastui häneen korviaan myöten. Tarinan 
mukaan Prakriti yritti äitinsä valmistaman lemmenjuoman avulla saada Anandan naimisiin kanssaan. 
Ananda pelastui, vaikka hänen kovasti tekikin mieli alistua tähän houkutukseen, koska Buddha puuttui 
asioiden kulkuun kuin ihmeen kautta. Mutta Prakriti ei parantunut lemmentaudistaan, joten Buddha kutsui 
hänet luokseen. Vaikka hän tunsi myötätuntoa tytön toiveita kohtaan, hän antoi tälle opetusta niin, että tyttö 
hänen oppinsa ansiosta hylkäsi Anandaa kohtaan tuntemansa tunteet....” (Saddhatissa 1998 [1976], 62.) 
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joiden  vuoksi  hän  ei  saanut  astua  Saksin  alueelle.  Wagner  itse  ajatteli  ansaitsevansa 

sankarin vastaanoton. (Mts; ks. myös Asikainen 2006.)

Kuuluisuus ja myötämieliset suhteet vaikutusvaltaisiin henkilöihin (kuten itävaltalaiseen 

ruhtinatar  Pauline  Metternichiin)  edesauttoivat  Tannhäuser-oopperan  saamista 

esitettäväksi Pariisiin. Syksystä 1860 kevääseen 1861 harjoituskertoja oli ollut kaikkiaan 

164,  kun  ensimmäinen  näytös  pidettiin  13.  maaliskuuta.  Itävaltalaisiin  suhtauduttiin 

Pariisissa  varauksella,  ja  erään  paikallisen  Jockey-klubin  jäsenet  onnistuivatkin 

aiheuttamaan  vihellyksillään,  huudoillaan  ja  naurullaan  yhden  oopperahistorian 

suurimmista  skandaaleista.  Wagner  joutui  kolmannen  esityksen  jälkeen  poistamaan 

Tannhäuserin ohjelmistosta kokonaan. (Mts 72-73.)

Runoelma  Die  Meistersinger  von  Nürnberg luettiin  ääneen  ensimmäistä  kertaa 

alkuvuodesta 1862. Wagner hankki asunnon Biebrichistä ja alkoi säveltää humoristisinta 

teostaan. Samana keväänä hän sai täydellisen armahduksen myötä luvan palata Saksin 

puolelle.  Avioliitto  Minnan  kanssa  läheni  loppuaan.  Tulevan  vaimonsa  Cosiman  hän 

tapasi kotonaan, kun tämä vieraili Biebrichissä silloisen aviomiehensä Hans von Bülowin 

kanssa (joka toimi pianistina Wagnerin oopperassa). (Mts 74-75.)

Toiveet  erityisen,  mahdollisesti  väliaikaisen  teatterin  rakentamisesta  Nibelungen-

tetralogian esittämistä varten ilmaistiin ensi kerran teoksen esipuheessa, kun se julkaistiin 

aluksi  pelkkänä  runoelmana  ilman  partituuria.17 Wagner  mietti,  löytyisikö  jostain 

saksalainen  ruhtinas  tukemaan  suurhanketta.  Ollessaan  rahallisesti  edelleen  hyvin 

epävakaalla pohjalla hän vuokrasi keväällä 1863 yläkerran talosta Penzingissä, Wienin 

läheltä, ja kalusti sen ylellisesti. Muutenkin eläen yli varojensa, hänen oli kohta paettava 

velkojiaan. Vaarana oli joutua taas pidätetyksi. (2003, 75-76; 1979, 207-209.) 

Vuonna  1864  Baijerissa  valtaan  astui  uusi  kuningas,  Ludwig  II,  jonka  muotokuvan 

Wagner huomasi kaupan näyteikkunassa, mielessään luottamus kohtalon johdatukseen – 

17 Nibelungin Sormus yhdisteli germaanisia ja pohjoismaisia myyttejä, perustuen mm. keskiajalla ylös 
kirjoitettuun saksalaiseen runoeepokseen Das Nibelungenlied. Wagnerilla oli tapana kirjoittaa ja julkaista 
oopperoistaan ensin libretto, ja vasta myöhemmin itse partituuri. Näin hän teki myös Parsifalin kohdalla.
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”valon täytyy näyttäytyä; jonkun täytyy nyt ilmaantua antamaan minulle tuntuvaa apua” 

(2003, 77; 1979, 210).18 Kuningas Ludwig II otti yhteyttä Wagneriin ja näin säveltäjä sai 

vihdoin lähes rajattoman varallisuuden taakseen, sekä hyvin arvovaltaisen tukijan, joka 

helpotti  monenlaisten käytännön asioiden hoitamista. Starnbergin järven rantahuvilassa 

Wagner  vietti  seuraavat  kuukaudet  tutustuen  kuninkaaseen,  jonka kesäasunto  Schloss 

Berg sijaitsi lähellä. Cosima tuli paikalle myös, ja heidän ensimmäinen yhteinen lapsensa 

sai  alkunsa  heinäkuussa.  (2003,  79-80;  1979,  218-222).  Über  Staat  und  Religion 

(Valtiosta ja Uskonnosta) oli Wagnerin pitkä esseemuotoinen vastaus Ludwigin pyyntöön 

selvittää,  miten  hänen ajatuksensa  olivat  kehittyneet  aiemmista  vallankumouksellisista 

teorioista.  Melkoisiin  sanankäänteisiin  turvautuen  kuningas  korotetaan  siinä  lähes 

yliluonnolliseen  asemaan  (1979,  223).  Lokakuussa  Wagner  muutti  Müncheniin,  josta 

Ludwig oli ostanut hänelle talon. Vuoden 1865 kuluessa aikeet rakentaa Festspielhaus 

Nibelungenia varten  aiheuttivat  kaunaisia  tunnelmia  kaupunkilaisten  keskuudessa. 

Wagner  joutui  ihmisten  epäsuosioon  uudistusmielisten  ajatustensa  ja  boheemien 

elintapojensa  vuoksi  –  yletön  tuhlailu  jatkui,  ja  hän  halusi  mm.  perustaa  uuden 

musiikkikoulun, sillä vanha ei ohjelmistoineen vastannut hänen näkemyksiensä mukaisen 

ammattitaidon  saavuttamista.  Juorut  alkoivat  levitä  Wagnerin  ja  kuninkaan  välisen 

suhteen  läheisyydestä,  Ludwigilla  oli  homoseksuaalisia  taipumuksia  ja  säveltäjän 

huhuttiin kietoneen hänet pauloihinsa.19 (2003, 81-84.)

Tristan  und  Isolde sai  ensiesityksensä  kesällä  1865  Münchenissä,  ristiriitaisen 

vastaanoton  ja  viivästysten  säestäminä.  Elokuussa  Wagner  kirjoitti  ensimmäisen 

säilyneen proosaversion Parzivalista, lievittääkseen hetkellistä yksinäisyyttään. Tarina on 

sisällöllisesti hyvin lähellä lopullista runoversiota. Wagner alkoi mielipiteineen sotkeutua 

kuninkaalliseen  poliittiseen  elämään  ja  joutui  hovin  epäsuosioon,  jonka  seurauksena 

Ludwig vasten tahtoaan pyysi häntä poistumaan maisemista joulukuussa. Hieman tämän 

jälkeen  Minna,  johon  hän  ei  ollut  enää  yhteyksissä,  kuoli.  Erosta  ja  etäisyydestä 
18 Wagner kirjoitti ystävälleen Peter Corneliukselle äärimmäisessä hädässä 8. huhtikuuta 1864.
19 Sekä Watson (1979) että Millington (2003) painottavat, ettei Wagnerilla ollut homoseksuaalista suhdetta 
kuninkaaseen, suuresta ihailusta ja heidän välisen kirjeenvaihtonsa varsin imartelevasta sävystä huolimatta. 
Watson ja Millington toteavat Wagnerilla olleen läpi elämänsä useita homoja ystävinään, mikä oli ajalle 
epätyypillinen piirre, ja kertoi pikemminkin hänen suvaitsevaisuudestaan kuin suuntautumisestaan. 
Wagnerin seksuaalisuudesta on kiistelty jo pitkään (ks. esim Jean-Jacques Nattiezin Wagner as Androgyne 
vuodelta 1993). Kuningas Ludwigin kutsumanimi joka tapauksessa oli Parzival!
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huolimatta Wagner oli ilmeisesti hyvin surullinen tästä. (Mts 85-86; ks. myös Asikainen 

2006.)

Cosima oli vielä enimmäkseen edellisen miehensä seurassa, mutta vähän kerrassaan teki 

muuttoa pois. Hän ehti myös tehdä kaksi lasta Wagnerille (Isolde ja Eva), ennen kuin 

avioerosta tuli  virallinen kahta vuotta myöhemmin.  Erään sveitsiläisen järven rannalta 

Wagner löysi itselleen Tribschen-nimisen talon; etymologioihin kiintyneenä hän väänsi 

sen  muotoon  ”Triebschen”  (viitaten  verbiin  angetrieben,  kiinnikasvanut).  Wagner  ja 

Cosima yrittivät turhaan peitellä suhdettaan kuninkaalta, jolle se oli ilmeisesti suurempi 

pettymys kuin Hansille. Aviorikos ja valehtelu merkitsivät julkista häpeää, juorut heidän 

luvattomasta  suhteestaan  olivat  liikkuneet  jo  pitkään  varsinkin  Münchenissä.  Vuoden 

1868 lopulla välit Ludwigin kanssa kariutuivat. (Mts 86-88.)

Kolme vuotta  Tristanin jälkeen ensiesitetty  Die Meistersinger  von Nürnberg oli  ollut 

menestys.  Teos  soi  hyvin  yhteen  heräävän  saksalaisen  kansallisuusaatteen  kanssa, 

traditionaaliset puvustukset ja Lutheria ylistävät laulut toimivat paitsi vakavassa mielessä, 

myös  tarinassa esiintyneen huumorin varjolla.  Marraskuussa Cosima asettui  Wagnerin 

luo  Tribscheniin,  ja  molemmat  uskoivat  kohtalon  sinetöineen  heidän  yhdessäolonsa 

kuolemaan  asti.  (2003,  89-91;  ks.  myös  1979,  225-260.)  Tammikuusta  1869  lähtien 

Cosima alkoi pitää päiväkirjaa, omistautuen täysin miehensä taiteelle ja elämälle. Wagner 

ystävystyi  Friedrich  Nietzschen  kanssa,  kun  nuori  filosofi  saapui  kutsusta  (aiemman 

lyhyen tapaamisen johdosta) Tribscheniin. Nietzsche oli täysin Tristanin musiikin hengen 

lumoissa.  Hän  oli  paikalla  kun  Wagnerille  syntyi  kolmas  lapsi,  Siegfried,  kesäkuun 

alussa.  Ystävyys  muuttui  vihamielisyydeksi  joidenkin  vuosien  jälkeen.  Nietzschen 

myöhemmät  kirjoitukset  ovat  jälkipolvien  silmissä  vaikuttaneet  Wagnerin  arvoon 

vakavasti otettavana ajattelijana. (2003, 90-93; Pylkkö 2005; ks. kappale Kääntymisiä).

Runouden  ja  musiikin  suhteeseen  Wagner  palasi  esseessään  Beethoven (1870): 

tietynlainen  runous  musiikkiin  yhdistettynä  voisi  saavuttaa  kokonaisvaltaisia  piirteitä, 

johon nämä taiteenlajit  erillään  toisistaan  eivät  koskaan kykenisi.  Runoilija-muusikko 

osasi käyttää sanoja vaadittavalla tavalla. Musiikki toimi tunteiden välittäjänä, totuuden 
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kielenä johon sanat vain parhaimmillaan ylsivät. Mutta ihmisen ääni, hätähuuto, sanan 

vaikutus  absoluuttisen  musiikin  kynnyksellä  (kuten  Beethovenin  9.  sinfoniassa), 

puolestaan  sisälsi  jotain  sellaista  johon musiikilla  ei  ollut  pääsyä.  Runoilijat  tunsivat 

Wagnerin mukaan vetoa oopperaan, sillä musiikki voi antaa runolliselle  tarkoitukselle 

yksityiskohtaisemman ilmaisun ja muodon.20 (Glass 1983, 69-77.) 

Preussi oli  sodassa Ranskaa vastaan 1870-71. Sen kurinalaisen armeijan johdattamana 

hajanaiset Saksan kuningaskunnat yhdistyivät kiihkoisänmaalliseksi voimaksi. Ranskan 

antauduttua saksalainen nationalismi saavutti ensimmäisen (ja myös viimeiseksi jääneen) 

voittonsa, luoden pohjaa militaristiselle kansallisuusaatteelle vuosikymmeniksi. 

Wagner  yritti  turhaan  estää  Reininkullan  ja  Valkyyrian  kantaesityksiä  Münchenissä, 

Ludwig oli päättänyt saada tahtonsa läpi ja niin myös tapahtui. Kuningas ei puolestaan 

pitänyt ajatuksesta rakentaa Münchenin ulkopuolelle festivaalitaloa Nibelungenia varten, 

mutta  Wagnerin  onnistui  kirjeitse  taivuttelemaan  hänet  tukijaksi.  Bayreuthin 

pikkukaupungista  löytyi  sopiva  paikka.  Huolimatta  kuluista  ja  niitä  varten  otetuista 

lainoista  rakennustyöt  aloitettiin  päättäväisesti.  (Millington  2003,  94-97.)  Bayreuthin 

festivaalitalon  peruskiven muurausseremonia  ajoitettiin  Wagnerin syntymäpäivään,  22. 

toukokuuta  1872.  Samana  vuonna  perhe  muutti  Bayreuthiin,  jossa  he  myöhemmin 

asettuivat Wahnfried-huvilaan asumaan.21 Richard ja Cosima aloittivat mittavan kiertueen 

ympäri  maan  oopperataloja,  etsien  sopivia  laulajia  uuteen  neliosaiseen  eepokseen. 

Bayreuthin  festivaaleja  jouduttiin  siirtämään  vuosilla,  taloudelliset  ongelmat  edelleen 

yhtenä  kompastuskivenä  –  budjetti  oli  ennen  näkemättömän  suuri.  Samoin  oli 

valmistumaisillaan oleva Der Ring des Nibelungen. (Mts 98-101.) 

20 Frank Glass käyttää omaa termiään ”poetic intention” kuvaamaan Wagnerin runollismusiikillista 
ihannetta. Wagner mitä ilmeisimmin otti Schopenhauerilta sopiviksi katsomiaan vaikutteita (kuin lévi-
straussilainen bricoleur), eikä noudattanut tämän filosofisia ideaaleja musiikin ehdottomasta 
ylemmyydestä, huolimatta muuttuneesta suhtautumisestaan musiikkiin ja runouteen sitten 1850-luvun 
vaihteen kirjoitusten. Musiikilla oli ehkä toisenlaista painoarvoa kuin aiemmin, muttei se vienyt sanoilta 
pois niiden merkitystä. Wagner oikeastaan jätti tämän arvoituksen ratkaisun määrittelemättä, ja viittasi sen 
sijaan tunteen voimaan (Glass 1983; Pylkkö 2005; Asikainen 2006).
21 Wahnfried (karkeasti käännettynä tarkoittaa “rauha harhoilta”) oli Wagnereiden koti 28. huhtikuuta 1874 
lähtien. Se sijaitsi lähellä Festspielhausia. Noihin aikoihin oopperatetralogian viimeinen osa, 
Götterdämmerung (Jumalten Tuho, tai pikemminkin Hämärä), vihdoin valmistui. (Millington 2003, 100.)
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Elokuussa 1876 ensimmäisiin esityksiin saapui paikalle merkkihenkilöitä, kuten Saksan 

keisari  Vilhem  I,  ja  säveltäjiä  Brucknerista  Griegiin.  Kolmessa  sarjassa  läpi  viety 

festivaali  tuotti  historialliset  tappiot  (jotka  nousivat  148 000 markkaan).  Produktio  ei 

missään  nimessä  ollut  epäonnistunut  taiteellisesti,  ja  niin  ihmiset  kuin  lehdistökin 

suhtautuivat  myönteisesti  Wagnerin  uuteen  taidemuotoon.  Mutta  ottaen  huomioon  ne 

valtavat  puitteet,  joissa  Sormus-tetralogia  esitettiin,  taloudellisiin  voittoihin  yltäminen 

olisi  vaatinut  huomattavasti  suurempaa  kiinnostusta,  ehkä  jonkinlaista  hurmahenkistä 

kansanliikettä. Tätä Wagner oli itse toivonut. Kysehän oli saksalaisen hengen myyttisestä 

ilmentymästä  musiikkidraamana  ainutlaatuisen  teatterin  lavalla.  Yleisön  kiinnostus 

tämänkaltaiseen idealismiin ei ollut riittävä.  Keisarikunta oli vasta perustettu, eikä sen 

varakas porvaristo kokenut tarvitsevansa uudistettua yhteiskuntaa. Wagnerin unelmissa 

taide oli edelleen suunnattu tavalliselle kansalle. Kritiikki materiaalisia arvoja kohtaan ei 

löytänyt yleisöään. Wagnerista itsestään oli tullut osa yläluokkaista elämää, eikä lippujen 

korkeiden  hintojen  vuoksi  Das  Volk  saanut  mahdollisuutta  kokea  tätä 

vallankumouksellista taidetta. (Mts 102-107.)

2.2.2 Vapahdus Vapahtajalle (1877-1883)

Viimeisinä elinvuosinaan Wagner heittäytyi  uskonnollisten ja hengellisten kysymysten 

pariin,  saavuttaen  kiistattoman  huipentuman  musiikillisella  urallaan, 

”näyttämönpyhitysjuhlanäytelmä”  Parsifalissa,  ja  ilmaisten  kirjallisessa  muodossa 

näkemyksiään varta vasten perustetussa Bayreuth Blätter -lehdessä. Libretto syntyi ensin 

proosahahmotelmana vuoden 1877 alussa, ja varsinaisena runoelmana maalis-huhtikuun 

aikana  (jonka jälkeen teoksen säveltäminen  kesti  huhtikuuhun 1879 asti  ja  lopullinen 

partituuri  oli  valmis  vasta  1882).  Kuukausittain  ilmestyvässä  lehdessä  Wagner  esitti 

länsimaissa  sittemmin  tuomittuja  rotuoppeja,  varsin  omalaatuista  maailmanhistorian 

tulkintaa,  sekä  pohti  mm.  Kristuksen  merkitystä  ja  uskonnollisen  taiteen 

vaikutusmahdollisuuksia. Näiden esseiden kieli on, kuten varhaisempienkin, yhdistelmä 

lukeneisuutta  ja  kansanomaisia  kärjistyksiä.  Vaikeaselkoisuudessaan  kirjoitukset  ovat 

alttiita väärintulkinnoille.
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Modern (Moderni,  1878)  oli  ensimmäinen  essee.  Siinä  Wagner  väitti  juutalaisten 

hallitsevan nykyistä kulttuuria. He ovat varastaneet ja turmelleet saksalaisen kansallisen 

ja  kielellisen  perinnön,  mikä  on  johtanut  puheeseen  ilman  merkityksiä  ja  musiikkiin 

ilman inspiraatiota. Publikum und Popularität (Yleisö ja Kansansuosio, 1878) otti kantaa 

taiteilijan  ja  yleisön,  sekä  tieteen  ja  uskonnon  välisiin  suhteisiin,  sisältäen  hänen 

kyseenalaisimpia ajatuksiaan.  Wagnerin mukaan Vapahtajan ilmaisema puhdas Jumala 

on turhaan sotkettu Israelin sotaisaan heimojumalaan. Tälle maailmanhistorian suurelle 

erehdykselle olisi aika löytää teologinen ratkaisu ja mahdollisesti tieteellinen todistus.22 

Wollen wir Hoffen? (Haluammeko Toivoa?, 1879) peräänkuulutti saksalaisen hengen ja 

sen  älyllisen  aineksen  uudistamista  ja  vahvistamista.  Wagnerilla  itsellään  vielä  riitti 

toivoa, josta esimerkkinä oli – häntä itseään siteeraten – viimeisen oopperan sävellystyön 

saaminen päätökseen. (Millington 2003, 108-122.)

Religion  und  Kunst (Uskonto  ja  Taide,  1880),  myöhäisen  ajan  pääteos,  alkaa  varsin 

vaikuttavalla tavalla: ”kun Uskonnosta tulee keinotekoinen, jää Taiteen vastuulle pelastaa 

uskonnon  henki  havaitsemalla  myyttisten  symboleiden  kuvainnollinen  (figuratiivinen) 

merkitys,  jonka  ensin  mainittu  olisi  halunnut  meidän  ottavan  kirjaimellisesti,  ja 

paljastamalla niiden syvällinen ja salattu totuus ideaalisen esityksen kautta. Siinä missä 

pappi tekee kaikkensa, jotta uskonnolliset allegoriat otettaisiin todesta, taiteilijalla ei ole 

ollenkaan huolta sellaisen asian suhteen, sillä hän vapaasti ja avoimesti esittää teoksen 

omana  keksintönään.”  (Wagner  1880,  213.)  Uskonnolliseen  tunteeseen  sisältyi 

mahdollisuus pelastaa uskonnon sisin olemus. Keskeinen ongelma oli edelleen sama kuin 

vuosisadan puolivälin kirjoituksissa.

Taiteelle avautuu tie sekä ideoiden ulkoiseen muotoon että sisäiseen tilaan, jossa ideat 

alun  perin  näyttäytyvät  mielikuvitukselle  –  siksi  taide  voi  kohota  jumalalliseen 

Ilmestykseen  asti  (mts  216).  Uskonnollinen  runous  oli  historiallisesti  jättänyt  kuvia 

22 Juutalaisen perimätiedon (Kabbalan) mystinen Jumala (jonka nimi IHVH on lausumaton, ja jota on 
länsimaissa kutsuttu Jehovaksi tai Jahveksi) ei rajoitu ilmentymissään Wagnerin kuvailemaan sotaisaan, 
kostonhaluiseen kansanhenkeen tai kansallishaltiaan. (Ks. esim. Sefer Yetzirah). Wagnerin ajattelusta on 
mahdollista löytää yhteisiä piirteitä juutalaisuuden kanssa – hänen antisemitisminsä oli outoa siinäkin 
suhteessa. Toki Euroopan historiassa on monia vastaavia esimerkkejä. 
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luovaa  voimaansa  käyttämättä  kirkon  dogmien  vuoksi.  Sen  oli  täytynyt  seurata 

opinkappaleita  kohta  kohdalta.  Hurmoksellisen  palvonnan  ilmaisu  onnistui  lyyrisin 

keinoin,  kunhan uskonnollinen sisältö säilytettiin Kaanonia noudattaen.  Lyyrinen taide 

alkoi jalostuessaan keskittyä puhtaasti musiikillisten ilmaisujen hiomiseen. Näin sävelet 

muuttivat kristillisen lyriikan ”oikeaksi” taiteeksi. Wagner piti musiikkia ainoana taiteen 

muotona,  joka täysin  vastaa  kristillistä  uskoa;  musiikki  paljastaa  kristinuskon ytimen, 

vapautettuna kaikista abstraktioista,  kuin ”puhtaana Muotona Jumalalliseen Sisältöön”. 

Järjen ja tunteen välinen ristiriita pysähtyy Sävelessä. Kirkon maa(ilma)llistuminen oli 

saanut  aikaan  muutoksen  kohti  ”maallista”  myös  musiikissa.  Vain  Säveltaiteen 

irtautuminen rappeutuvasta Kirkosta voisi pelastaa kristillisen ideaalin. (Mts 222-224; ks. 

myös  Asikainen  2006,  158-159.)  ”Mutta  mitä  ovat  edes  kaikkein  jumalallisimmat 

musiikkiteokset  sanoneet  modernille  maailmalle?  Mitä  nämä  puhtaimman  tiedon 

vapahtavasta  unimaailmasta  ääninä  saapuneet  Ilmestykset  voivat  kertoa  tämän  päivän 

konserttiyleisölle?” (mts 249).”’Aavistatko Luojasi, Maailma?’ – näin huutaa Runoilija, 

joka  joutuu  tekemään  antropomorfisen  metaforan  sille,  jota  sanat  eivät  voi  ilmaista. 

Mutta  kaiken  käsitteellisen  ajattelun  yläpuolella  Sävelrunoilija-Näkijä  paljastaa  meille 

Sanomattoman” (mts 250).

Wagnerin  mielestä  kirkon  rappio  oli  palautettavissa  kristinuskon  ja  juutalaisuuden 

suhteeseen.  Valtiot  perustuivat  sodankäynnille.  Kristittyjen  halu  valloittamiseen  ja 

verenvuodatukseen johtui Vanhasta Testamentista. Maailma oli täynnä toisiaan vastaan 

taistelevia  valtioita,  jotka  noudattivat  Mooseksen  ajan  lakia,  vaikka  kutsuivatkin  sitä 

Vapahtajan  rakkaudeksi.  Juutalainen  uskonto  oli  väkivaltaista  ja  tukahduttavaa. 

Kristinusko oli pohjimmiltaan ja olemukseltaan rauhanomaista, vapahduttavaa, mutta sen 

historia  oli  ollut  kompromissia  pelkuruuden  ja  julmuuden  keskellä  –  parhaat  ja 

älykkäimmät poltettiin rovioilla kerettiläisinä. ”Väkivalta voi sivistää, mutta Kulttuurin 

täytyy nousta rauhan maaperästä” (mts 235). Ihmiskunnan todellinen viisaus, tieteet ja 

taiteet, ovat versoneet rauhasta. Wagner tulkitsi ehtoollisen ja ristinkuoleman merkinneen 

mm. viimeistä uhria, jonka jälkeen olisi täytynyt palata kasvisravintoon, sillä kasvisruoka 
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on välttämätöntä ihmisille – lihan syöminen rappeuttaa.23 Juutalaisten jumalalle kelpasi 

mieluummin  Abelin  lammas  kuin  Kainin  hedelmät.  Kristuksen  veri  ja  ruumis  oli 

ymmärretty liian yksipuolisesti kirkon historiassa. (Mts 231-235 & 242-243.) 

Kyseiset  ajatukset  voidaan  juontaa  Wagnerin  käsityksestä,  että  kristinusko  ja 

brahmanismi  (hindulaisuuden  ja  buddhalaisuuden  arkaaisena  muotona)  ovat 

perimmäiseltä  luonteeltaan  ylevimmät  uskonnot.  Niiden  jakamista  yhteisistä  piirteistä 

löytyvät  ihmiskunnan pelastamiseksi  välttämättömät  keinot.  Näitä  olivat  mm.  ehdoton 

pasifismi ja Kristuksen jumalallisen rakkauden (tai myötätunnon) sanoma. Itämaisten ja 

länsimaisten  uskonnollisten  ajatusten  virratessa  toisiinsa  kaikki  elävä  on  yhtä,  jolloin 

vahingoittaessamme muita elollisia olentoja vahingoitamme itseämme. (Mts 225-227.)

Kirjoitusten  vaikeaselkoisuus  hankaloittaa  huomattavasti  niiden  kääntämistä.  Eräässä 

kohdassa  Wagner  väittää:  jos  jumalallinen  kuvitellaan  sfäärinä,  jossa  kärsimys  on 

mahdotonta, siitä ei ole olemassa positiivista esitystä. ”Niin kauan kuin meidän täytyy 

toteuttaa Tahtoa, sitä Tahtoa joka me olemme, meille jää vain Negaation henki, meidän 

oman tahtomme henki, joka sokeana ja nälkäisenä voi nähdä itsensä selvästi ainoastaan 

sen  ei-tahtona  mitä  tahansa  sitä  vastaan  tulevaa  estettä  tai  epäonnistumista  kohtaan. 

Vaikka se mikä vastaan tulee, on vain se itse; joten sen kaikki raivo ilmaisee vain itse-

kieltämistä (negaatiota): ja tämä itse-tietämys voidaan viimein saavuttaa myötätunnolla, 

joka  syntyy  kärsimyksestä  –  joka,  peruuttaessaan  Tahdon,  ilmaisee  kieltämisen 

kieltämisen  (negaation  negaation);  ja  se,  logiikan  sääntöjen  mukaan,  on  myöntämistä 

(Affirmaatio).” (Mts 244-245.) 
23 Nietzsche oli vannoutunut kasvissyöjä jo ennen vuotta 1870, jolloin liharuoka vielä kelpasi Wagnerille. 
Cosima Wagnerin päiväkirjassa on merkintä Triebschenin ajoilta miesten välillä käydystä kiistelystä 
aiheeseen liittyen (Skelton 1994, 40). Ehkä nuoren filosofin esimerkki myöhemmin muutti säveltäjän 
mielipiteen? Wagner kärsi vanhemmiten terveysongelmista, mm. pahoista ruoansulatushäiriöistä, mikä on 
myös saattanut vaikuttaa hänen ruokatottumuksiinsa. Asikainen kuitenkin kuvaa Wagnerin käsityksiä 
kristinuskosta ja Kristuksen uhrista näin: "Vapahtajan kuolema oli rakkauden uhriteko, joka perustui 
jumalalliseen myötätuntoon langennutta ihmiskuntaa kohtaan. Kristus kuoli korkeamman ihmisyyden 
hyväksi. Uhrin tarkoitus oli sovittaa ristiriidat, myös rotujen välinen eriarvoisuus. 'Köyhimpien ja maailman 
halveksituimpien keskuuteen ilmestyi Vapahtaja, joka osoitti vapahduksen tien, ei enää opilla, vaan 
esimerkillä: hän antoi oman verensä ja lihansa sovitusuhrina kaiken syntisesti vuodatetun ja teurastetun 
lihan edestä ja tarjosi opetuslapsilleen päivittäiseksi ateriaksi viiniä ja leipää: nauttikaa ainoastaan tätä 
minun muistokseni.' Säveltäjän mukaan Vapahtajan sovituskuolema ulottui kaikkiin eläimiin, meressä, 
autiomaissa ja kaikkialla maan päällä esiintyviin 'tahdon ilmennyksiin', matoihin ja jopa hyönteisiin, joita 
ihminen huomaamattaan polkee kuoliaaksi." (2006, 156-157.)
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On mahdotonta sanoa, millaisena hahmona Wagner lopulta piti Kristusta, mutta Hänen 

rakkautensa  oli  joka  tapauksessa  ymmärrettävä  keinoksi  henkiseen  vapautumiseen 

schopenhauerilaisen  Tahdon  kiertokulusta.  Jeesus  Kristus  näytti  tietä  jumalyhteyteen, 

johon  jokaisella  ihmisellä  oli  pääsy.  Kirkkokristillisyyteen  verrattuna  Wagnerin 

Vapahtaja  suhtautuu  myönteisemmin  ”varhaiskantaisten  uskontojen”  myyttisiin 

esikuviin,  ja  sillä  on Aberbachin  mukaan  paljon  yhteistä  myös  juutalaisuuden  kanssa 

(Aberbach  1984,  345-353).24 1840-luvun  Kristus-tulkinta  ei  ole  välttämättä 

sopusoinnussa  uudemman  kanssa,  vaikka  määritelmät  ovatkin  samankaltaisia. 

Sosialistisia  sävyjä  sisältänyt  anarkismi  on  siirtynyt  syrjempään  ja  etualalle  on  tullut 

vakavampi  ”hengellisyyden”  muoto,  josta  Viimeinen  Ehtoollinen  ja  Graalin  Mysteeri 

Parsifalissa kertovat.

Rotujen  eriarvoisuudesta  teoretisoineen  Kreivi  Gobineaun  (mm.  Essee  ihmisrotujen 

eriarvoisuudesta)  ystävyys  vanhan  Wagnerin  kanssa  vaikutti  tämän  rotuajatteluun  ja 

arjalaisiin  ihmisihanteisiin,  siinä  missä  aiemmat  kirjalliset  esikuvat  Feuerbachista 

Marxiin  olivat  vaikuttaneet  vallankumouksellisiin  ideaaleihin.  Wagnerin  näkemykset 

poikkesivat silti Gobineaun ehdottomuudesta, ne sisälsivät jäänteitä kaikesta siitä, mitä 

hän oli elämänsä aikana lukenut.  Was Nützt diese Erkenntnis? (Mitä Hyötyä on [tästä] 

Tiedosta?,  1880),  Erkenne  dich  Selbst  (Tunne  Itsesi,  1881),  sekä  Heldentum  und 

Christentum (Sankaruus ja Kristinusko, 1881) olivat hänen viimeisiksi jääneet laajemmat 

kirjoituksensa.  Niissä  näkyivät  myös  Gobineaun  mielipiteet.  Kristuksen  veren 

vuodattaminen oli kuitenkin teko, joka ylitti  rodulliset erot. Ehtoollinen tarjottiin koko 

maailmalle,  ja  siihen  kätkeytyvä  voima  nosti  alimmankin  rodun  korkeimpaan 

jumaluuteen asti. (Aberbach 1984, 353; Millington 2003; Asikainen 2006.)

24 “Wagner’s ideas were not original. To be more precise, a remarkable similarity exists between many of 
his ideas and those of traditional Judaism. Indeed, many of his religious thoughts were more easily 
reconcilable with Judaism than to Christianity. One wonders, was Wagner aware of these similarities? One 
essential tenet of Judaism maintains that God breathes a soul into man at the time of birth. Man is therefore 
the son of God. God was automatically man’s spiritual father, and Jesus would therefore be the son of God 
in the same way that all mankind have to be considered as children of God. But God granted more to Jesus: 
Divine Revelation! This represents the essential core of Wagner’s thoughts of Jesus. Many times Wagner 
pondered on why it was so hard for man to understand this simple truth! Jesus was an archetype, the first – 
and there could be others – who entered into a direct and simple relationship with God. It could happen to 
anyone; it did happen, metaphorically, to Parsifal!” (Aberbach 1984, 350.)
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Wagnerin  teoksista  ja  hänen  elämästään  yhtä  lailla  on  löydettävissä  kahdenlaista 

kerrottavaa.  Taiteelliset  ansiothan  ovat  kiistattomia.  Mutta  ihmisenä  hän  kohteli 

läheisiään  joskus  itsekeskeisyydellä  ja  välinpitämättömyydellä,  joka  sai  patologisia 

piirteitä. Näistä on puhuttu paljon, yleensä alhaisimpia puolia korostaen. On kuitenkin 

katsottava  yksittäisiä  asioita  kerrallaan,  jos  kokonaisuus  halutaan  rakentaa  uudelleen 

ilman ennakkoasenteita. 

Bayreuthin kodissa tunnelmat olivat usein sydämellisiä. Ainakin Cosiman päiväkirjoista 

välittyy kuva vanhasta Wagnerista, jolla on kaiken narsismin ja turhamaisuuden lisäksi 

myös  aitoa  herkkyyttä  ja  lempeämielistä  huumorintajua.  Monet  hänen  kyseenalaisista 

väitteistään  saavat  seurakseen  lausahduksia,  kuten:  ”kirjoitan  Parsifalia ainoastaan 

vaimolleni. Jos minun täytyisi luottaa saksalaiseen henkeen, ei minulla olisi enää mitään 

sanottavaa”  Cosima  Wagnerin  päiväkirja  2.  joulukuuta  1877 (Skelton  1994,  293)  ja 

”ilman rakkauttani sinuun, mikään Jumala ei saisi minua kirjoittamaan  Parsifalia” (mts 

350). Näin puhui itse saksalaisuuden henki. Huhtikuussa 1879 Wagner myötäili Ernest 

Renanin näkemystä kristinuskon alkuperästä – se oli naisen rakkaudessa (mts 350).

Wagner oli taiteilija ja hänen työnsä käsitteli ”tunnetta”. Hänen ajatuksenlentonsa kulki 

hetkellisten  mielikuvien  ja  innostusten  mukana  milloin  mihinkin.  Hänen  kaikkein 

syvimpiä loukkauksiaan juutalaisia kohtaan ei  ehkä kannata ottaa kirjaimellisesti.  Hän 

kärjisti  tahallisesti  näkökantojaan ja  toisaalta  puhui  mitä  sylki  suuhun toi.  Sanojen ja 

tekojen välinen ero on otettava huomioon. Tämä pätee tietysti  myös toisinpäin,  niihin 

kauniisiin ideaaleihin joista Wagner puhui viimeisinä aikoinaan, ja joiden pohjalta hän 

kirjoitti viimeisen librettonsa.

Heinäkuussa  1882  Parsifal esitettiin  ensimmäisen  kerran.  Kuudennentoista  esityksen 

kolmannessa näytöksessä Wagner tuli ottamaan kapellimestarin paikan ja johti itse vielä 

kerran.  Esirippu  laskeutui  hänen  kohdallaan  puoli  vuotta  myöhemmin  Venetsiassa. 

Wagner kuoli helmikuussa 1883 sairauskohtaukseen. 
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III

MERKITYS JA MYYTTI

"Myyttisten kuvien merkitykset kumpuavat siitä kulttuurisesta tulkintaprosessista, jossa universaalin 
tradition kosmosta, tuonpuoleisen luonnetta ja ihmistä edustava symboliikka siivilöityy yksityisen 

kulttuurin, yhteisön ja ihmisen tajunnassa yhä uusia tavoitteita, toiveita ja pelkoja heijastavaksi 
todellisuuden ja sen kääntöpuolen - toisen todellisuuden - haltuun ottamisen välineeksi"25

                                                                   - Anna-Leena Siikala

"Mitä siis myytit ovat? Ne ovat hengen, tiedottomasti luovan sielun tuotteita. Sielu noudattaa luovassa 
toiminnassaan tiettyjä lakeja. Voidakseen luoda sen täytyy toimia johonkin määrättyyn suuntaan. 

Mytologisella tasolla se luo kuvia. Nämä kuvat rakentuvat sielullisten lakien mukaisesti. Voisi myös sanoa: 
kun sielu kohoaa mytologisen tietoisuuden tasolta korkeampiin totuuksiin, on näissä totuuksissa sama leima 

kuin aikaisemmin myyteissä, sillä ne ovat syntyneet saman voiman vaikutuksesta."26

- Rudolf Steiner

”The whole idea of Gesamtkunstwerk in its entirety can be regarded as a reconstruction of all the relevant 
aspects of primal mythical communication”27

- Eero Tarasti

3.1 Yleisesti

3.1.1 Lévi-Straussista Roy Wagneriin

Tässä luvussa tarkastelen ensisijaisesti kahden merkittävän analyytikon ajattelua myyttejä 

koskien,  sivuten  myös  sukulaisuusteorioita  sekä  näiden  aihepiirien  sijoittumista 

kirjoittajien laajempiin kulttuuriteoreettisiin viitekehyksiin; Claude Lévi-Straussin ja Roy 

Wagnerin  tulkinnat  pyrkivät  ymmärtämään  myyttisen  olemusta  kumpikin  ajalleen 

epätyypilliseen  tapaan – vastustaen yksinkertaistavaa,  myyttejä  muihin  kulttuurin  osa-

alueisiin suoraan redusoivia ajattelutapoja – vaikka viime kädessä nimeävätkin asioiden 

järjestyksen eri tavoin. Lévi-Strauss ja Roy Wagner ovat suunnannäyttäjiä, mutten ole 

rajannut näköalojani niihin.

25 Kalevala ja laulettu runo (2002, 40).
26 Kristinusko ja vanhan ajan mysteeriuskonnot (1990 [1902], 57).
27 Myth and music (1978, 15).
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Kyse on myyttisistä mielikuvista ja metaforista, sekä niiden merkityksiä kannattelevista 

rakenteista, tai ehkä pikemminkin ”johtomotiiveista”. Ooppera ei ole myytti varsinaisessa 

mielessä, eikä se ole rituaali. Parsifal kuitenkin sisältää vahvasti myyttisinä ja rituaalisina 

pidettyjä  elementtejä,  jotka  yhdessä  tekevät  siitä  hyvin  poikkeuslaatuisen  ilmiön 

korkeataiteellisen  ooppera-kulttuurin  piirissä.  Niin  Lévi-Strauss  kuin  Roy  Wagnerkin 

ovat  antaneet  olettaa,  ettei  myyttisen  virran  liikkeistä  saa  otetta  muuten  kuin 

mukautumalla sen kulkuun. Yksi tämän virran haaroista kulkee saksalaisen näyttämön 

kautta. 

Strukturalismi  oli  1950-70  –luvuilla  vaikutusvaltainen  suuntaus  etenkin  Manner-

Euroopassa. Lévi-Straussia pidetään kyseisen koulukunnan isänä; hän oli ensimmäisten 

joukossa tuomassa tätä mm. Ferdinand de Saussuren kehittelemää kielitieteellistä teoriaa 

yhteiskuntatieteisiin. Teoksen Structural Anthropology vol. I  kappaleessa The Structural 

Study  of  Myth  hän  soveltaa  myytteihin  aiemmin  sukulaisuussuhteiden  tutkimuksessa 

käyttämäänsä  saussurelaista  metodia.  Malliesimerkkinä  myytin  strukturaalisessa 

analyysissä  on klassikon ja kliseen aseman lunastanut  Kreikan Oidipus.  (Lévi-Strauss 

1963.) 

Puoli vuosisataa sitten luonnosteltujen teorioiden lisäksi keskityn myöhäisemmän kauden 

Lévi-Straussiin, jonka huomautukset Richard Wagnerin Parsifalista (teoksessa The View 

From Afar,  alunperin  Structural  Anthropology  vol.  III)  muistuttavat  jo  paikoin  jälki-

strukturalistisilta  lähestymistavoiltaan  kirjallisuustiedettä  (ks.  kappale  Parsifalin 

Libretto).  Käsittelemäni  Roy Wagnerin  teoriat  ovat  peräisin  70-80 –luvuilta28,  jolloin 

strukturalismi  oli  suosionsa  aallonpohjassa.  Strukturalismin  saama  valtaisa  kritiikki 

heijastuu näissä kirjoituksissa, jolloin väistämättäkin tulee mukaan tahatonta vertailua.

Lévi-Strauss  on  pyrkinyt  osoittamaan  myyttisen  logiikan  olevan 

sofistikoituneisuudessaan  verrannollista  tieteelliseen  ajatteluun  –  joskin  se  lähestyy 

asioita hyvin eri lailla (1963, 207-230) – ja esittänyt kaiken mytologian viime kädessä 

28 The Invention Of Culture (1975), Lethal Speech (1978) ja Symbols That Stand For Themselves (1986).

34



pohjautuvan  eräänlaiseen  kommunikaatio-ongelman  ratkaisemiseen  (1987,  108).  Roy 

Wagner  on  luonut  osin  strukturalismin  päälle,  mutta  kääntynyt  toiseen  suuntaan 

käsittämällä myytit omana maailmanaan, jotka ovat ilman yleismaailmallista struktuuria

sidoksissa  kulttuuriin,  jossa  ne  esiintyvät.  Hän  näkee  myytit  asioina  itsessään;  ne 

viittaavat vain itseensä ja vaikka ilmentävätkin sitä mitä pidetään ”annettuna” tai sitä mitä 

ihmisen pitäisi tehdä, kertovat lopulta vain itsestään (Wagner 1978, 33 & 255).

Molemmat  lähestymistavat  ovat  lähtökohtaisesti  dialektisia;  strukturalismi  tukeutuu 

binäärisiin  oppositioihin,  jolloin  myytin  merkityksellisyys  syntyy  vastakohtien 

muodostamien, toistuvien ja samankaltaisten "myteemi-sarjojen" kautta. Roy Wagnerin 

teoria,  obviaatio,  imitoi  pyörää  sulkien  dialektiikan  itseensä,  jolloin  myytin 

perusominaisuudeksi  tulee  paradoksaalisuus;  sen  merkitykset  tulevat  ymmärrettäviksi 

samalla kun ne haihtuvat.

Kyseessä on vastakkainasettelu pohjimmiltaan saussurelaisen semioottisen abstraktion ja 

jatkuvan  kulttuurillisen  muutoksen  varsin  konkreettisella  tavalla  huomioon  ottavan 

näkemyksen  välillä.  Lévi-Strauss  ensin  esitti  kysymyksen  universaalien 

myyttielementtien  tai  teemojen  olemassaolosta,  jota  vasten  Roy Wagner  myöhemmin 

asetti  oman  teoriansa,  painottaen  kokemuksellisuutta  ja  kulttuurikohtaisesti 

järjestäytynyttä  merkitysten  ilmaisua  tapahtumana  (event).  James  F.  Weiner  on 

soveltanut molempia foi-heimon myyttejä käsittelevässä teoksessaan  The Heart Of The  

Pearl Shell (1988), ja todennut sovittelevasti niiden olevan saman kolikon eri puolia. 
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3.2 Asioiden merkitysten nimeäminen

3.2.1 Nimeämisen merkitys

Lévi-Straussin  mukaan  myyttien  (ja  ”primitiivisen”  uskonnon)  tutkimus  oli  toisen 

maailmansodan jälkeisenä aikana vähentynyt  antropologien keskuudessa ja teoretisointi 

jäänyt monenkirjavien amatöörien harteille, jotka omivat itselleen tämän antropologian 

hylkäämän alueen (Lévi-Strauss 1963, 206). Vaihtoehtoisia näkökantoja oli tuotava esiin, 

sillä:

 

Myths  are  still  widely  interpreted  in  conflicting  ways:  as  collective 

dreams, as the outcome of a kind of esthetic play, or as the basis of ritual. 

Mythological figures are considered as personified abstractions, divinized 

heroes, or fallen gods. Whatever the hypothesis, the choice amounts to 

reducing mythology either to idle play or to a crude kind of philosophical 

speculation.  (Mts.)

Mytologian  on  nähty  reflektoivan  sosiaalisia  suhteita  ja  rakenteita,  myyttien  kautta 

yhteiskuntien on sanottu ilmaisevan yleisinhimillisiä tunteita tai selittävän ilmiöitä, joita 

ei muuten pystytä ymmärtämään (kuten astronomisia ja meteorologisia). Nämä selitykset 

eivät ota huomioon myytin varsinaista olemusta (mts 207). 

Myytistä  voidaan  löytää  mitä  tahansa  ja  kaikki  tulee  mahdolliseksi;  päällisin  puolin 

näyttää  siltä,  ettei  mitään logiikkaa tai  jatkuvuutta  olisi  sen tapahtumissa,  ja jokainen 

mahdollinen  suhde  on hahmotettavissa.  Kuitenkin,  myytit  kaikkialla  maailmassa  ovat 

hämmästyttävän  samankaltaisia.  Jos  sisältö  on  sattumanvarainen,  miten  tämä  on 

mahdollista?  Tästä  perustavaa  laatua  olevasta  ristiriidasta  Lévi-Strauss  uskoi  löytyvän 

ratkaisun myytin ymmärtämiseen. (Mts 208.) 

Aikoinaan filosofit  joutuivat  samanlaisiin  ongelmiin  kielen  kanssa,  lähestyen  sitä  niin 

kuin  myyttejä  on  lähestytty  myöhemmin.  Tiettyä  ääntä  yritettiin  yhdistää  tiettyyn 

merkitykseen. Vastaavia tulkintoja on tehty mytologisesta ajattelusta – esimerkkinä Lévi-

Strauss  käyttää  Carl  G.  Jungia,  jonka mukaan  on olemassa  arkkityyppejä,  yksittäisiä 
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mytologisia  muotoja,  joilla  olisi  jokin  tietty  ehdoton  merkitys.  Saussuren  periaate 

lingvististen  merkkien  arbitraarisesta  luonteesta  nosti  kielentutkimuksen  tieteelliselle 

tasolle, ja tätä periaatetta voisi soveltaa myös myyttien tutkimukseen. (Mts 208-209.) 

Myytti on kieltä, mutta se on myös jotain enemmän. Saussuren langue (kieli) ja  parole 

(puhunta)  erottavat  ”kielellisen”  kahteen  ulottuvuuteen:  langue edustaa  kielen 

strukturaalista  puolta  ja  on  ajallisesti  monisuuntainen,  parole  on  puhuttua  kieltä  ja 

yksisuuntainen.  Myytissä  yhdistyy  näiden  molempien  ominaisuuksia;  se  viittaa 

menneisiin  ja  kaukaisiin  tapahtumiin,  mutta  selittää  menneisyyden,  nykyisyyden  ja 

tulevaisuuden samalla kertaa.  Kerronnallisen rakenteen lisäksi myytissä on ulottuvuus, 

joka erottaa sen muista  kielellisistä  konstruktioista.  Myytti  on tietyssä mielessä ajaton 

(mts  209.)  Se on siis  erityistä  kieltä,  jonka merkitys  on tavallisen  kielen  yläpuolella, 

mutta  kuitenkin  sidoksissa  siihen.  Lisäksi  myytti  ei  kärsi  käännöksessä  aiheutuvista 

tyylillisistä  kolhuista,  toisin  kuin  runous.  Kokonainen  tutkimusperinne  (painottaen 

tilannekohtaisuutta  ja  itse  esitykseen  liittyviä  piirteitä)  on  myöhemmin  pyrkinyt 

todistamaan, ettei näin ole.    

Lévi-Strauss määrittää kolme myytille olennaista tekijää: 

(1)  Sen  perustava  merkityksellisyys  ei  nojaudu  yksittäisiin  tapahtumiin  tai 

elementteihin, vaan siihen miten nämä elementit yhdistyvät keskenään.

(2)  Vaikka  myytti  kuuluu  kielen  kanssa  samaan  kategoriaan,  kielellä  on  myytissä 

tiettyjä erityistehtäviä, jotka poikkeavat tavanomaisesta.

(3)  Nämä erityistehtävät  ovat  varsinaisen  kielellisen  tason  yläpuolella,  "they  exhibit 

more complex features than those which are to be found in any other kind of linguistic  

expression." (Mts 210.)

Näiden tekijöiden pohjalta voidaan johtaa termi myteemi, joka on myytin peruselementti 

ja merkityksen kantaja, "the gross constituent unit". Edellä mainituista syistä sitä ei voida 

etsiä semeemien, morfeemien tai  foneemien parista,  vaan lauseiden tasolta.  (Mts 210-

211.) Myteemin tunnistaminen ei ole yksiselitteinen asia. Lévi-Straussin mukaan ainoa 

vaihtoehto  on  kokeilla  kantapään  kautta.  Myteemin  käsitettä  on  myöhemmin  paljon 
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kritisoitu, vaikka sille on periaatteessa olemassa useita määritelmiä. Lévi-Strauss puhuu 

yleismaailmallisesta  myyttisestä  logiikasta,  jonka  ei  välttämättä  tarvitse  olla  tarkasti 

muotoiltavissa.

Myteemissä on kyse suhteesta, tai pikemminkin suhteista; "the true constituent units of a 

myth are not the isolated relations but  bundles of such relations" (mts 211).  Merkitys 

syntyy  vasta  kun  yksittäiset  suhteet  ovat  suhteessa  keskenään.  Ja  näiden  suhteiden 

muodostama  struktuuri  elää  ikään  kuin  myytin  rivien  välissä.  Se  koostuu  keskenään 

erilaisten  suhde-sarjojen  merkityksellisistä  vastakkainasetteluista.  Näiden  sarjojen  (tai 

oikeastaan  ”teemojen”)  yksittäiset  osat  voivat  myyttiä  kerrottaessa  olla  diakronisesti 

hyvinkin kaukana toisistaan. Niiden keskinäinen samankaltaisuus – samojen elementtien 

toisto  –  on  avain  myytin  ymmärtämiseen.  Langue ja  parole,  ajattomuus  ja  ajallinen 

yksisuuntaisuus, yhdistyvät näin myytissä.            

Lévi-Straussin  malliesimerkkinä  toimii  Kreikan  Oidipus.  Hän  löytää  tarinasta  neljä 

erilaista sarjaa tai teemaa, joiden olemassaolo on perusteltu kunkin teeman toistumisella. 

Ensimmäinen  sarja  rakentuu  sukulaisuussuhteiden  liiallisesta  läheisyydestä,  mm. 

insestissä Oidipuksen naidessa äitinsä  ja Antigonen haudatessa  veljensä vastoin lakia. 

Toinen  on  suoraan  käänteinen  ensimmäiselle,  josta  esimerkkinä  suvun-  ja 

perheenjäsenten tappaminen. Kolmannessa sarjassa on kyse hirviöiden surmaamisesta ja 

ihmisen  autoktonisen  (yksijakoisen,  viittaa  kasvien  lisääntymiseen  ja  maasta 

syntymiseen) alkuperän kieltämisestä. Neljäs käsittelee epäsuorasti maasta syntymistä tai 

yksijakoisuutta, joka kieltää aiemman kiellon (Lévi-Strauss 1963, 211; Tarasti 1990, 10-

11). 
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Lévi-Straussin ensimmäinen luonnos Oidipuksen myytin struktuurista

Kadmos etsii sisartaan
Europea, jonka Zeus on 
ryöstänyt

Oidipus nai äitinsä 
Iokasteen

Antigone hautaa 
veljensä Polynikeen, 
kiellosta huolimatta

Liian läheiset 
sukulaisuussiteet
(suhteet merkitsevät 
liikaa) 

Spartalaiset tappavat
toisiaan

Oidipus tappaa isänsä
Laioksen

Eteokles tappaa veljensä
Polynikeen

Olemattomat 
sukulaisuussiteet
(suhteet eivät merkitse 
mitään)

Kadmos tappaa
Lohikäärmeen

Oidipus tappaa Sfinksin

Hirviöiden 
surmaaminen
(Ihmisen yksijakoisen 
alkuperän kieltäminen)

Labdakos, Laioksen isä
(”raajarikko”)

Laios, Oidipuksen isä
(”jalkapuoli” tai 
”vasenjalkainen”)

Oidipus
(”turvonnut jalka”)

Kaikki nimet tarkoittavat 
raajarikkoa tai viittaavat 
ontumiseen
(Yksijalkaisuus; 
yksijakoisuus)

Tämänkaltaiset  käänteisyydet  ja  vastakohtaisuudet  ovat  Lévi-Straussin  ajattelun 

keskiössä. Näiden teemojen etsiminen tarinasta lähtee olettamuksesta, että on olemassa 

tiettyjä  universaaleja  semioottisia  piirteitä  mytologioissa.  Oidipus-myytin  pääteemaksi 

tulee yritys  käsitellä  syntymistä  koskevaa problematiikkaa;  kulttuurissa jossa uskotaan 

ihmisen olevan autoktonista alkuperää, teorian ja käytännön välinen kuilu on ylittämätön. 

Eli miten ihminen voi olla ”yhdestä” peräisin, koska syntyy kahden ihmisen yhtymisestä. 

Kyseinen  ongelmanasettelu  löytyy  niin  Antiikin  kreikkalaisilta  kuin  pueblo-

intiaaneiltakin.29 (Lévi-Strauss 1963, 214-221.)

Ainoata oikeaa tai  lopullista  versiota myytistä  ei Lévi-Strauss kuitenkaan usko olevan 

olemassa,  vaan kaikki muunnelmat  ovat  yhtä  lailla  totta.  Analyytikon suunnattomaksi 

tehtäväksi  tulee  kerätä  variaatiot  yhteen  ja  vertailla  niitä  keskenään,  tehden  niistä 

ylläolevan kaltaisia myteemi-sarjoja, jotta kaikissa mahdollisesti oleva yhteinen rakenne 

suodattuisi läpi.  "All of these charts cannot be expected to be identical; but experience 

shows that any difference to be observed may be correlated with other differences, so that 

a logical treatment of the whole will allow simplifications, the final outcome being the 

29 ”The dragon is a chthonian being which has to be killed in order that mankind be born from the Earth; the 
Sphinx is a monster unwilling to permit men to live…….In mythology it is a universal characteristic of 
men born from the Earth that at the moment they emerge from the depth they either cannot walk or they 
walk clumsily” (Lévi-Strauss 1963, 215).
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structural  law of  the myth"  (mts  217).  Samoin  kaikki  tulkinnat,  kuten  Freudin  teoria 

Oidipus-kompleksista, ikään kuin kuuluvat itse myyttiin (mts).

Oidipuksen  näkeminen  alkuperän  problematiikkaa  koskevana  pohdiskeluna  (tai 

pueblojen alkuperämyyttiä koskeva analyysi) paljastaa Lévi-Straussin yleisesti käyttämän 

tulkintakehyksen,  jonka  kiistanalaisuus  tai  yleismaailmallisuus  riippuu  pitkälti  siitä, 

miten  yksityiskohtaisesti  tämän  kehyksen  haluaa  (itse)  määritellä.  Joka  tapauksessa 

kertomuksissa  ilmenevä  samankaltaisten  teemojen  toistuvuus  tekee  mahdolliseksi 

jonkinlaisen  struktuurin  löytämisen.  Asioiden  nimeäminen  tällä  tavoin  luo  kaaokseen 

järjestystä,  jota  ilman  ei  voisi  olla  merkitystäkään.  Se  auttaa  myös  paremmin 

huomioimaan niitä myyttisen ajattelun taustalla piileviä ominaisuuksia, jotka on ennen 

liitetty alkukantaiseen filosofiseen pohdiskeluun. 

Myytin  tarkoituksena on luoda looginen malli,  joka pyrkii  voittamaan ristiriitaisuuden 

(vaikkakin,  Lévi-Strauss täsmentää,  se on mahdotonta mikäli  ja kun tämä ristiriita  on 

todellinen).  ”Mythical  thought  always  progresses  from  the  awareness  of  oppositions 

toward  their  resolution”  (mts  223-224).  Aiemman  opposition  ratkaisuna  on  teesin  ja 

antiteesin  välille  kehkeytyvä  synteesi,  jonka  kautta  myös  teemojen  ”välittyminen” 

(mediation)  tapahtuu.  Asettamalla  aina  uuden  vastakohtaisuuden  edellisen  ratkaisun 

päälle dialektiikka jatkuu ikuisesti ja näin ikään kuin hämärtää itse ongelman, joka on 

ratkaisematon. Sen sijaan että myyttinen ajattelu olisi primitiivinen versio tieteellisestä, 

se  edustaa  yhtälailla  sofistikoitunutta  logiikkaa,  mutta  on  eri  tavoin  ja  eri  asioihin 

suuntautunut. (Mts 229-230.) 

Muissa  kirjoituksissaan  (The  Savage  Mind esimerkiksi)  Lévi-Strauss  on  määritellyt 

myyttisen  ajattelun  sijoittuvan  havaintojen,  käsitteiden  ja  kuvien  välimaille.  Suora 

käsitteellistäminen on sille aina vierasta.  (Lévi-Strauss 1971, 18; ks. myös Siikala 1992, 

157.)  Alkusoitto  Mythologiques-sarjaan  sisältää  myyttitutkimuksessa  toteen  käyneen 

ennustuksen,  jonka  mukaan  myytit  jäävät  aina  avoimiksi,  niitä  voidaan  analysoida 

loputtomiin.  Myyttisellä  ajattelulla  ei  ole  alkua  eikä  se  ole  kiinnostunut  teemojen 

valmiiksi saattamisesta, siksi ainoastaan sen kuviteltuun virtaan mukaan heittäytyminen 
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voi  antaa  jonkinlaisen  ymmärryksen  myytin  olemuksesta  (Lévi-Strauss  1969,  5-6). 

Vaikka  Lévi-Strauss  ei  teorioissaan  koskaan  puhunut  kokemuksellisuuden  puolesta, 

tämänkaltaisten ”epätieteellisten” argumenttien ansiosta hän ei  myöskään jää pelkkään 

intellektualismiin tai positivismiin. 

Myyttisen luonteesta – tai sen suhteesta muihin kulttuurisiin merkityksiin – ei ole päästy 

yksimielisyyteen  (ks.  esim  Gregory  Schrempp:  Myth,  The  New  Symposium). 

Nykytutkimuksen  kannalta  katsottuna  myyttitulkintojen  historia  sisältää  avaimia  ja 

välineistöä laidasta laitaan,  mm. psykologisista ja funktionalistisista lähestymistavoista 

monenlaisiin perheyhtäläisyyksien määrittelyihin ja tyyli- tai genrerajojen nimeämisiin.30 

Vaihtoehdot  eivät  välttämättä  ole  keskenään  vastakohtaisia  tai  toisensa  poissulkevia; 

joskus ne menevät päällekkäin ja täydentävät toisiaan. Monet strukturalismin vastustajat 

ovat joutuneet myöntämään Lévi-Straussin olleen oikeiden merkitysten jäljillä, vaikkei 

hänen  ajatteluaan  sellaisenaan  hyväksyttäisikään  (Schrempp  2002).  Ja  myyttinen 

tietoisuus,  kutsuttiin  sen  rakenteita  myteemeiksi  tai  miksi  tahansa,  näyttäisi  joka 

tapauksessa tukeutuvan johonkin:

3.2.2 Mielikuvat, metaforat, symbolit

Anna-Leena Siikalan mukaan olemme tekemisissä tuonpuoleista, tuntematonta maailmaa 

koskevan tiedon kanssa;  ”myyttinen  tietoisuus  ei  järjesty toisiinsa loogisesti  liittyvinä 

käsitteinä”  (Siikala  1992,  156),  vaan  toimii  pitkälti  mielikuvien  varassa.  Mytologian 

ilmiöiden  ilmaisu  tapahtuu  havainnollisesti  abstraktien  käsitteiden  sijaan.  Ne  vain 

”nähdään”  (mts).  Myyttiset  mielikuvat  ovat  hybridejä,  jotka  muistuttavat  kuvia 

itsenäisyytensä puolesta ja käsitteitä viittauskykynsä takia, mutta ne eroavat varsinaisesta 

havainnosta, koska havainto syntyy ilman ponnistuksia ja täyttää koko visuaalisen kentän 

ilman, että havainnoitsija pystyy itse vaikuttamaan näkymään – mielikuvissa taas asiat 

nähdään sielun silmillä.  ([Lakoff 1987, 444-445] [Lévi-Strauss 1971, 18] Siikala 156-

157). ”Ne viittaavat myyttisen maailman ilmiöihin ja tapahtumiin” (mts). 
30 William Doty on luetellut yleisimpiä myyttien määritelmissä esiintyviä piirteitä. Teoksessa Mythography 
(2000) hän painottaa konditionaalia mytologioiden tuntomerkkien luetteloinnissa. Dotyn huomioita on 
pidetty koko myytti-käsitteen säilymisen kannalta pelastavina tekijöinä (Siikala 2002, 37-39).
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Jonkin  asian  kokeminen  ja  ymmärtäminen  jonkin  toisen  asian  ehdoilla  on  yleisin 

metaforan määritelmä nykypäivänä (toisin kuin Antiikissa ja vielä 1900-luvun alussa); se 

syntyy  kahden käsitteen  välisen  jännitteen  kautta,  oppositiosta  joka  edustaa  ristiriitaa 

([Lakoff-Johnson  1980,  5]  [Ricoeur  1976,  50]  Siikala  159).  Myyttisten  metaforien 

ominaisuuksiin  kuuluu  toistuvuus  ja  perinteisyys  toisin  kuin  tavallisten  metaforien 

kohdalla, ja ne pohjaavat mielikuvaan jostakin todeksi uskotusta asiasta. Niissä kuva ja 

kuvattava ovat yhdistyneet erityislaatuisella tavalla. ”Myyttisen merkityksen määrittävät 

metaforat eivät ainoastaan viittaa tuonpuoleiseen vaan myös edustavat sitä. Kosmoksen ja 

transsendentin keskeisiä ilmiöitä  edustaessaan ne ovat vakiintuneet  symboleiksi.” (Mts 

162.)

 

Paul  Ricoeur  on selvittänyt  tätä  metaforan ja symbolin  kohtaamista.  Symbolia  leimaa 

tietynlainen ylijäämämerkitys, joka ei palaudu kielelliseen kuvaan. Se on sidottu ”pyhään 

maailmankaikkeuteen” –”symbolin kyky merkitä perustuu kosmoksen kykyyn merkitä” 

(Siikala 1992, 162-163). Ongelma näyttää kiertävän kehää:

Jos symbolit  ovat muuttumattomia, ovat metaforat  yhä uudestaan luotuja. 

Edellä olen kuitenkin puhunut myyttisen kielen mielikuvien ja metaforien 

sidonnaisuudesta tuonpuoleista koskevaan ajatteluun ja kokemuksiin. Myös 

ne perustuvat tuonpuoleisen ilmenemistä koskeviin käsityksiin. Voimmekin 

kysyä, miten myyttisen kielen metaforat syntyvät? Tai pikemminkin, miten 

ne generoituvat  yhä uudelleen samojen perusajatusten muunnelmiksi? Se, 

että  mielikuvat  ovat  visuaalisuudessaan  lähellä  havaintoja  tai  metaforat 

kielellisiä  ilmauksia  ei  vielä  erota  niitä  symboleista.  Symbolit  voidaan 

kuvata  yhtä  hyvin  sekä  visuaalisesti  että  verbaalisesti.  Ricoeur  tarjoaa 

vastauksen avaimia viitatessaan Philip Wheelwrightin havaintoihin [.......]. 

Jotkin metaforat  ovat  niin  perustavanluonteisia,  että  Wheelwright  kutsuu 

niitä arkkityypeiksi. (Ricoeur 1976: 65; Wheelwright 1962.) Ricoeur toteaa, 

että Wheelwrightin arkkityyppi-käsite lähestyy Eliaden symboliparadigmaa. 

(Mts.)
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Mircea  Eliade  esitti  näkemyksen,  jonka  mukaan  pyhä  ja  pyhyyden  kokemus  ovat 

autenttisen  olemisen  lähtökohtia,  joihin  ihminen  on  aina  tukeutunut.  Uskonnosta  ja 

myyteistä  vieraantuneen  nykyihmisenkin  elämästä  löytyy  arkaaisten  tapojen  jäänteitä, 

jotka  kertovat  niiden  merkityksestä.  ”Millaisessa  historiallisessa  tilanteessa  homo 

religiosus onkaan,  hän  uskoo  aina  absoluuttisen  todellisuuden,  meidän  maailmamme 

ylittävän pyhän olemassaoloon, joka kuitenkin ilmenee tässä maailmassa ja pyhittää sen. 

Hän  uskoo,  että  elämä  on  alkuperältään  pyhää  ja  että  ihmiselämässä  on  mahdollista 

toteuttaa kaikkia inhimillisen olemassaolon mahdollisuuksia vain siinä määrin kuin tuo 

olemassaolo  on  uskonnollista”  (Eliade  2003,  222).  Eliaden  toive  löytää  universaaleja 

yhteneväisyyksiä uskonnollisista symboleista on kritiikille altis (Siikala 1992; ks. Eliade 

2003,  157-159  &  222-231),  aivan  kuten  Lévi-Straussin  teorian  keskeinen  ajatuskin. 

Molemmat  perustuvat  olettamukselle,  että  eri  kulttuureiden  merkitysjärjestelmät 

vastaavat  toisiaan,  muodollisesti  tai  sisällöllisesti.  Jung  puhui  kollektiivisesta 

alitajunnasta ja arkkityypeistä, jotka olisivat kaikkein perustavanlaatuisimpien myyttisten 

kuvien  yleismaailmallinen  pohjarakenne  (Siikala  2002,  40).  Lévi-Strausshan  kritisoi 

Jungia symboleiden sisällön ja muodon lukkoon lyömisestä.31 Jungin ja Eliaden teorioissa 

on  paikoin  keskenään  yhteensopivia  piirteitä,  joita  Siikala  epäsuorasti  kommentoi: 

"myyttiset  kuvat,  palautuvatpa  ne  perimmältään  ihmismielen  rakenteisiin  tai  eivät, 

kytkeytyvät  toisen  todellisuuden  selityksiin,  jotka  saatetaan  institutionalisoida 

uskonnossa.  Ikiaikaisina  ja  universaaleinakin  myyttiset  mielikuvat  ovat  sekä 

kulttuurisesti määrittyviä että kulttuurisesti periytyviä" (mts).

Uskonnon ja  myytin  ero  on  rajattavissa  kokemusta  ja  lakeja  tai  käyttäytymissääntöjä 

tarkasteltaessa.  Myytti  ei  perustu  dogmeihin  tai  selkeään  filosofiaan,  kuten  edellinen 

tekee.  Sen  raaka-aineina  käytetyt  mielikuvat,  metaforat  ja  symbolit  erotettuina 

”asiayhteyksistään” tarjoavat loputtomasti tulkinnan (ja väärinkäytön) mahdollisuuksia – 

varsinkin jos niitä  tarkastellaan ilman aikaan ja paikkaan sidottua kulttuurista  taustaa. 

Riippumatta siitä onko myytti kielen sairaus, kuten Max Müller esitti 1800-luvulla, vai 

31 Huolimatta ”populistin” maineestaan Jung oli paljon muutakin kuin psykologi, joka teki rohkeita 
tulkintoja arkaaisista ja nykyisistä kokemusmaailmoista. Hän ammensi länsimaisen kulttuurin tietyn 
aikakauden henkisestä ilmapiiristä; Jungin tapailemat lähestymiskulmat ovat avanneet uudenlaisia 
mahdollisuuksia mielekkyyden löytämiselle voimaansa menettäneistä uskonnollisista kuvastoista. (Ks. 
esim teokset Aion, Psychology and Alchemy, On the Nature of Psyche ja Modern Man in Search of a Soul).
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toisinpäin  kuten  J.  R.  R.  Tolkien  sittemmin  asian  ilmaisi  (Tolkien  2002 [1964],  38), 

mytologiat ovat kieltä, jota ei voida palauttaa tavalliseen kieleen. 

"Myyttiset  kuvat  ovat  sekä  totta  että  epätoden  häilyvää  usvaa.  Ne  perustuvat 

mahdottomuuden  logiikalle;  juuri  ristiriitaisuudessaan  ne  kykenevät  luomaan 

kokonaisvaltaisiksi  koettuja  ja  siksi  vakuuttavia  maailmankuvauksia.  Ne  ovat  sekä 

ikivanhoja että yhä uudestaan syntyviä" (Siikala 2002, 41). Niissä arkimaailman piirteitä 

sekoittuu  "tuonpuoleisiin"  vaikutelmiin  tai  tapahtumiin.  Myyteissä  merkitys  on 

korostetussa mielessä  metaforista  luonteeltaan,  kuten runoudessa.  Niistä  voidaan etsiä 

säännönmukaisuuksia  ja  toisaalta  niiden  kiehtovuuden  takeena  olevaa 

”kokemuksellisuutta”  voidaan  yrittää  avata  käsitteellisin  keinoin.  Roy Wagner  (jonka 

ajattelussa  heijastuu  strukturalismiin  kohdistunut  valtaisa  kritiikki)  lähestyy  aihetta 

muuttamalla  hieman  erilaiseen  muotoon  koko  kysymyksenasettelun  myyttisen  tiedon 

luonteesta ja sen suhteesta arkimaailmaan:

3.2.3  Merkityksen esiintuleminen

Teoksessaan  Lethal Speech: Daribi-Myth as Symbolic Obviation  Roy Wagner hyökkää 

positivistisia  tulkintoja  vastaan  ja  esittää  myytin  luovana  voimana,  "something  of  an 

undecipherable 'thing in itself'…sharing its meanings in part, and in part developing these 

shared meanings into new ones" – me voimme vain toivoa saavamme myytistä otteen 

siinä  esiintyvien  jaettujen  mielleyhtymien  kautta,  sillä  myytissä  syntyvät  uudet 

merkitykset  pikemminkin  ottavat  otteen  meistä.  (Wagner  1978,  252.)  Tässä  mielessä 

myytit  muistuttavat  metaforia;  ne  eivät  sano  asioita  vaan  tekevät.  Mutta  myytissä 

esiintulevat merkitykset kuluvat loppuun samalla kun ne paljastavat itsensä (mts). Näin 

myytti  on  kuin välähdyksenomainen  hetki  jostakin  suuremmasta,  eräänlaista  totuuden 

kokemista, ja toisaalta sen jatkuvaa, väistämätöntä ja huomaamatonta uudelleenluomista. 

Tästä  prosessista  Wagner  käyttää  termiä  obviaatio.  Se  on  jatkoa  Victor  Turnerin 

aloittamalle  symbolisen  antropologian  tutkimusperinteelle,  jossa  (myyttiselle) 

kokemukselle  pyritään  antamaan  käsitteellinen,  tieteellinen  määrittely.  Turnerin 
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teorioiden kautta Wagnerin vaikeana pidettyä terminologiaa onkin helpompi ymmärtää.32

Symbols  That  Stand For Themselves -kirjassa Wagner  puhuu tarkemmin merkityksen 

syntymisestä ja sen suhteesta kulttuuristen symbolien virtoihin (1986). ”Keksiminen” on 

ollut Wagnerin teorioiden keskeisimpiä termejä aina samaa nimeä kantavasta teoksesta 

lähtien  (The  Invention  Of  Culture 1975),  ja  se  tarkoittaa  merkitysten  tulkinnallista 

välittymistä,  tai  pikemminkin  niiden  esiintulemista  (elicit),  paljastumista  tulkinnan 

kautta.  Perinne  ja  sen  uudelleen-keksiminen  ovat  dialektisessa  suhteessa  keskenään, 

auttamattomasti nojaten toisiinsa ja muuttuen aina toistensa kautta ajan kuluessa (jolloin 

kaikenlainen kulttuurin  luominen  on tavallaan  pakollista  tai  sisäänrakennettua,  taiteen 

tekemisestä arkipäivän maailman muuttuviin toimenkuviin). Wagnerin mukaan merkitys 

itsessään  on eräänlaista  havaintoa.  Hän käyttää  troopin  käsitettä  (lähinnä  metaforana, 

mutta myös metonyymina jne) sekä kulttuurin muodostuksen perustana että obviaatiota 

kuvaamaan.  Sitä  voidaan  ajatella  itseensä  viittaavana  symbolina,  joka  ilmenee 

havaitsemisena  (1986,  12).  Merkitys  on  sanan  ja  (mieli)kuvan  välisellä  raja-alueella 

syntyvää  liikettä.  "A  single  phenomenon  or  principle  constitutes  human  culture  and 

cultural  capability.  I  have  called  this  phenomenon  'trope'  for  its  most  familiar 

manifestation  as  the  perception  of  meaning  within  cultural  reference  points"  (mts). 

Uuden-Guinean daribien myyttejä ja rituaaleja aineistonaan käyttänyt Wagner huomasi, 

kuinka sen vaikutusalue ei rajoitu pelkästään perinteisiin viittaussuhteisiin ja -kohteisiin, 

vaan laajenee kattamaan koko kulttuurin kehyksen (mts xi). 

Saussurelaisessa perinteessä merkitys on nähty alisteisena merkeille ja niistä johdetuille 

abstraktioille;  Wagnerin  mukaan  tämä  johtaa  tilanteeseen,  jossa  merkitysten 

nimeämisestä  tulee  jonkinlainen  itseisarvo  vailla  elävää  todellisuutta  (mts).33 

Strukturalismi on kaikista luovista ratkaisuistaan ja keksinnöistään huolimatta "resolutely 

32 Ei ole sattumaa, että Victor Turner kirjoitti esipuheen Lethal Speechiin. Postuumisti julkaistu 
artikkelikokoelma Dramas, Fields And Metaphors on turnerilaisen tutkimuksen klassikko, joka ei ole kovin 
kaukana Wagnerin teorioista (ks. myös The Ritual Process vuodelta 1968, tai Maarit Forden suomennos, 
Rituaali).
33 Saussurelle merkki oli “a point of mediation between concept and percept”, kun taas Wagner esittää 
merkityksen paljastuvan tai tulevan esiin (elicit) “as an image or perception between cultural reference 
points”. Merkki voidaan määritellä tarkasti, trooppia ei – se vain tapahtuu: “it can only approach the 
extremes of referentiality”. (Mts 129.)
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committed to the Saussurean formulation of sign and meaning, and results in an abstract, 

rather  than  concrete,  explication  of  cultural  imagery"  (mts  131).  Wagner  haluaa 

teoriallaan  ohittaa  tämän  vaaran.  Suhteellisuutta  saattaa  löytyä  yhtä  paljon  kulttuurin 

sisältä kuin kulttuurien väliltäkin. Ja suhteellisista merkityksistä koostuva kulttuuri ei voi 

olla suoraan oppositioihin perustuva kuten strukturalismissa, koska siihen kuuluu jatkuva 

liike  uudenlaisiin  asetelmiin,  jotka  mahdollisesti  tulevat  negaatioiksi  aiemmille  tai 

kieltävät ne kokonaan. (Mts 7). 

Kulttuuri itsessään on kuin mielikuvien ja analogioiden virta, jossa symboli(n)en vaikutus 

voidaan  ymmärtää  jatkuvana  luomistyönä.  Mutta  symboleiden  keskinäisen 

vuorovaikutuksen varassa on myös pohjamerkitysten välittyminen tai ”esiintuleminen”. 

Kulttuurisen  dialektiikan  liike  tapahtuu  perinteisiä  uomia  seuraten,  jossa  keksintöjen 

aiheuttama  eroosio  muokkaa  itse  virran  suuntaa.34 Wagnerille  ei  ole  olemassa 

absoluuttista  todellisuutta  johon  viitata,  on  vain  erilaisia  tapoja  hahmottaa  meidän 

omaamme.  Merkitykset uusintavat  itseään siinä missä kulttuuria muutetaan joka päivä 

johonkin suuntaan.  Strukturalisteille  tämä  oli  sattumanvarainen  ilmiö  ja  sitä  kuvattiin 

elottomilla  käsitteillä.  ”Just  as  materialism  often  forgets  that  we  have  minds,  so 

structuralism and semiotics, with their absolute definitions of meaning functions, can be 

fairly accused of forgetting that we have bodies” (mts 129).  Toisin sanoen, jos kieltä 

määritellään sen sisältä käsin ilman maailmaa johon viitataan, josta merkitys nousee ja 

johon se laskee, jäädään maailmasta jälkeen (Wagner 2004).35

34 “Perception, hence meaning, can only take place within the individual mind” muttei koskaan ilman 
ruumiin ja mielen (tai mikrokosmoksen ja makrokosmoksen) välistä vuoropuhelua, jolla ei ole lähtökohtaa 
vaan joka on aina sosiaalisesti “constituted not of the signs of conventional reference, nor of the 
individual’s private percepts of ‘things in the world’, but within a reversible dialectic that moves between 
these limits”. Tästä syystä “cultural meanings live in a constant flux of continual re-creation”. Kulttuuri 
itsessään on tällöin “a coherent flow of images and analogies, that cannot be communicated directly from 
mind to mind, but only elicited”. (Mts 128-129.)
35 ”Language could never have originated from within itself -- which is all you will get from the linguists” 
(henk. koht. kirje Roy Wagnerilta, päiväys 11. lokakuuta 2004).
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3.2.4 Myytti tapahtumana ja selityksenä

Uuden-Guinean  vuoristoissa  elävän  daribi-heimon  tapa  kohdata  maailma  on  ollut 

materiaalina  näiden  teorioiden  kehittelyyn.  Daribeilla  ei  ole  tarvetta  käsitteelliseen 

ajatteluun  länsimaisessa  mielessä;  heidän  maailmankatsomuksensa  perustuu 

pikemminkin myyttisenä pidetylle logiikalle (vaikka sisältääkin eri tavoin suuntautuneita 

”myyttejä”, jotka tavallaan kattavat myös länsimaissa ”tieteenä” pidetyn alueen). Edellä 

esitelty teoreettinen kehys ei varsinaisesti erottele myyttistä ajattelua tieteellisestä, sillä 

erot  merkitysten  luonteiden  välillä  syntyvät  niiden  osatekijöille  annetusta  paikasta; 

analyyttinen  käsitteistö  tekee  selkeän  eron  merkitsijän  ja  merkityn  välille,  kun  taas 

kokemukseen pohjaava kuvasto hämärtää tätä suhdetta, jolloin painotetaan merkityksen 

tapahtumaluonteisuutta. Näiden toisistaan poikkeavien ”havaitsemistapojen” vertailu on 

helpompaa  yksittäisen  kulttuurin  kohdalla  kuin  tarkasteltaessa  useampia  kehyksiä 

samanaikaisesti.  Eri  kulttuureiden  symbolit  eivät  ole  välttämättä  verrannollisia 

keskenään. Wagner viittaa ensisijaisesti  daribeihin (trooppien)  laajemmista  yhteyksistä 

puhuessaan. Vertaus länsimaisiin symbolisiin virtauksiin on kuitenkin olennaista. Wagner 

esittää myös kysymyksen: miten pitkälle tieteen kulttuuria ja kulttuurin tiedettä yhtä lailla 

voidaan katsella Toista varten kehitettyjen linssien läpi? 

Daribien  myytit  (ja  myytit  yleensä)  kattavat  laajemman  alueen  kuin  valistuksellinen 

teoretisointi,  joka  on  jaettu  useisiin  osa-alueisiin;  myyttinen  ymmärrys 

kokonaisuudessaan voi koskettaa kaikkia näitä alueita, oli kysymyksessä sitten ”laki ja 

sosiaalinen  järjestys  tai  luonnon  ilmiöt  ja  niiden  tutkiminen”  (Wagner  1978,  28-29). 

Kaikki myytti-teoriat  ovat väistämättä tieteen kulttuurin omia heijastuksia,  mikä tekee 

aiheen  lähestymisen  entistä  hankalammaksi.  Wagnerin  tietoisuus  aiemmista 

virhetulkinnoista  näkyy  hänen  varjelevassa  (lähes  post-modernissa)  asenteessaan  ei-

käsitteellisyyttä  kohtaan.  Myytin  tarkempi  antropologinen määrittely ei  ehkä ole  edes 

mahdollista; toive saada kunnollinen ote vieraasta kulttuurista saattaa olla harhaa, mutta 

sitä kautta voi ainakin ymmärtää omaansa uudella tavalla.
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Myytit  ovat  kuin  laajoja  metaforia,  joilla  ei  ole  varsinaista  struktuuria  tai  täysin 

palautettavissa olevaa, selkeää tarkoitusta.  Myytti on tapahtuma yhtä paljon kuin se on 

selitys.  "Viewed as event,  over and above any glossing of its analogies,  myth has an 

integrity of its own: every myth or tale is to some significant degree about itself and 

nothing else.  (Mts 255.)  Wagner  siteeraa  Ricoueria,  jolle  myytin  merkitys  löytyy  sen 

edestä  eikä takaa (Ricouerille  ”tuonpuoleinen”  ilmiöineen on metafora  – ja metaforat 

viittaavat vain toisiin metaforiin, jolloin inhimillinen maailma oikeastaan näkee kaiken 

kuvainnollisesti) (2004).36 

Vaikka  Wagner  antaa  tunnustusta  Lévi-Straussille  merkitysten  tutkimuksen  alkuun 

saattamisesta, semioottinen lähestymistapa struktuuri-käsitteineen on Wagnerin mukaan 

viittausten  tekemistä  viittausten  itsensä  vuoksi,  se  on  kirjallisuudenalaa  joka  ei  halua 

pysyä  kirjallisuutena,  sille  myytti  koostuu  semanttisista  yhtäläisyyksistä  –  jotka 

todellisuudessa eivät sellaisia ole – ja se kuitenkin palautuu, Lévi-Straussin omin sanoin: 

…each matrix of meanings refers to another matrix, each myth to other 

myths.  And if it  is  now asked to what final  meaning these mutually 

significative meanings are referring-- since in the last resort and in their 

totality they must refer to something-- the only reply to emerge…is that 

myths signify the mind that evolves them by making use of the world of 

which it is a part. ([Lévi-Strauss 1969, 340] Wagner 1978, 52.)

 

Lévi-Strauss  tekee  ihmismielen  sisäisistä,  rakenteellisista  oppositioista  perustavan 

lähtökohdan  myyttien  luomiselle,  joka  tapahtuu  kun  mieli  päästetään  vapaaksi  tai 

annetaan  sen  sulkeutua  itseensä.  Näin  Lévi-Strauss  purkaa  myyttiä  toisesta  päästä. 

Wagner esittää siis vastalauseen, muttei kiellä kysymyksen tärkeyttä sinänsä. 

On painotettava,  että  Wagner  haluaa  estää  länsimaista  analyytikkoa sotkemasta  liikaa 

omia  (kulttuurisia  ja  henkilökohtaisia)  merkityksiään  vieraan  myytin  tulkintaan.  Tuon 

36 Myytti / tarina on myös tiettyyn rajaan asti itse oma “opetuksensa”, sen alku on kätkettynä loppuun. 
Loppuratkaisusta käsin on yleensä luettavissa jotain oleellista tarinan alussa olevasta tilanteesta, seuraus ja 
syy selittävät toisiaan (2004).
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seuraavaksi  esiin  Wagnerin  ajattelusta  lähinnä  metodologisia  puolia,  jotka irrotettuina 

alkuperäisistä  etnografisista  yhteyksistään  –  daribi-heimon  myyttisen  kuvaston 

tarkastelusta  –  eivät  pääse  täysin  oikeuksiinsa  (ks.  kappale  Parsifalin  Libretto,  jossa 

kokeilen niitä käytännössä). 

Lévi-Straussin määritelmä välittymisestä  (mediation)  tai  synteesistä  on pohjimmiltaan 

taustalla  myös  Wagnerin  obviaatiossa.  Alun  perin  Hegelin  esille  tuoma  teesin  ja 

antiteesin  ratkaisu  johtaa  dialogiin,  jossa  jokainen  synteesi  aina  muuttuu  seuraavan 

vaiheen teesiksi – ja vuoropuhelu jatkuu tyyliin teesi-antiteesi-synteesi-antiteesi-synteesi-

antiteesi-synteesi  jne.  Obviaatio  ei  kuitenkaan  jää  tähän,  vaan  tietyssä  mielessä  vie 

välittymisen päätökseensä.  (1978, 36.) Toisin sanoen, se johtaa (hetkellisesti) ympyrän 

sulkeutumiseen. Tällaiseksi ei-dialektiseksi muodoksi kehkeytyvää dialektiikkaa ei voida 

analysoida  tarkkoja  termejä  käyttäen.  Wagner  tähdentää,  että  myytin  luonne  on 

väärinymmärretty,  jos  sille  saadaan  määriteltyä  jokin  selkeä  ”viesti”.  Siinä  olevat 

tapahtumat ja käännekohdat voidaan kuitenkin erottaa toisistaan, järjestää ne viittausten 

ja mielleyhtymien mukaan – ja esittää jokin tai jotkin näistä myytin teemana. (Mts 52-

53.) Obviaatio havainnollistaa myytin vaikutusta metaforisten  vaihdosten sarjana, josta 

tulee  yksi  ”consummate  figurative  expression”  (mts  36).  Myytissä  on  kyse  totuuden 

kokemisesta nyt-hetkessä, elävästä kerronnasta, johon Wagner yrittää analyyttisin keinoin 

viitata.  Sen  käsitteistäminen  tai  kääntäminen  viestiksi  olisi  merkityksellisen  ilmaisun 

palauttamista  kielellisiin  alkutekijöihinsä  (mts  37).  Wagner  liikkuu  itsekin 

käsitteellisyyden rajamailla ja häilyy tämän rajan kummallakin puolella,  mikä on sekä 

heikkous  että  vahvuus.  Wagnerin  1970-luvulla  esille  ottamat  ongelmakohdat  ovat 

edelleen  keskustelun  aiheina.  Olennaista  on  myytin  katsominen,  kokeminen  ja 

kuvitteleminen, se täytyy elää läpi:

Koska  mahdollisten  vaihdosten  määrä  on  lähes  rajaton  jo  pelkästään  yhden 

heimokulttuurin  kuvastossa,  jokaisesta  myytistä  tulee  pelkkä  ”myytti”  itsestään  – 

riippumatta  siitä  kerrotaanko,  muistellaanko,  käännetäänkö  vai  tulkitaanko  sitä.  Ja 

edelleen,  koska  vaihdosten  luonne  voi  olla  niin  monella  tavalla  erilainen,  jokaisesta 

myytistä tulee lopulta oma, ainutlaatuinen maailmansa. (Mts 37-38.) Myytti on samalla 
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avoin jaetuille kulttuurisille merkityksille,  ja suljettu itseensä. Se väistämättä muokkaa 

jaetut merkitykset uudenlaisiksi havainnoiksi. 

3.2.5 Havainnollistava esimerkki

Wagnerin analyysi perustuu käytännössä myytin keskeisten tapahtumien hahmottamiseen 

aivan  kuten  Lévi-Straussillakin.  Se  jaetaan  kuuteen  tilanteeseen,  jossa  aina  jokin 

oleellinen tekijä muuttuu; tietty metafora (yleisesti ottaen mikä tahansa teema, motiivi, 

asia, elementti) vaihdetaan johonkin toiseen, yleensä vastakohtaansa – nämä vaihdokset, 

joista  Wagner  käyttää  termiä  substitution,  ovat  periaatteessa  verrannollisia  Lévi-

Straussin myteemeihin. Myös ei-narratiivisia tapahtumia on mahdollista tarkastella tällä 

tavoin;  yksittäiset  mielikuvat  ja  metaforat  vaihtuvat  merkityksellisesti,  mikäli 

kokonaisuus  on  jotenkin  tuettu,  kuten  monissa  rituaaleissa  joissa  ei  ole  löydettävissä 

selkeää narratiivia. Wagner on soveltanut metodiaan länsimaisiin näytelmiin, yleisimpänä 

esimerkkinä  Hamlet  (jonka  obviaation  nimi  on  Laertes  the  Witch).  Juonikuviosta 

paljastuu  erilaisia  teemoja  riippuen  siitä,  miten  ja  mistä  suunnasta  sitä  katsotaan. 

Asioiden näkeminen ei ole aina itsestään selvää, ja uuden näkökulman löytäminen voi 

olla hyvinkin merkittävää kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta. 

Myytin rakennetta voidaan kuvata tasakylkisenä kolmiona, jossa on kuusi käännekohtaa; 

kolme päissä ja kolme janojen keskikohdissa (alkaen alhaalta, keskeltä: ABCDEF). Lévi-

Straussin  käsitys  myytin  kaksijakoisesta  olemuksesta  pätee  myös  Wagnerin  teoriaan, 

joskin eri tavalla. Myytin kerronnallisen puolen lisäksi paljastuu sisäinen ”johtomotiivi”, 

joka  tuo  kuvaan  lisää  merkityksellisyyttä  –  Lévi-Straussille  se  on  vastakohtaparien 

jonoissa ja niiden yrityksessä asettaa esille ja selvittää ristiriita, Wagner havainnollistaa 

asian näin: 

Kun vaihdokset D ja A, E ja B, sekä F ja C "peruuttavat" toisensa, tuloksena on ajallisen 

jatkumon tilallistuttua yhdeksi kuvaksi kiteytynyt  näkymä myytistä.  Wagnerin mukaan 

myytin keskeinen teema obvioituu37 tässä kohdassa (kun kolmio alkaa ikään kuin pyöriä 
37 “[Obviation is] manifested as a series of substitutive metaphors that constitute the plot of a myth (or the 
form of a ritual), in a dialectical movement that closes when it returns to its beginning point. A myth, then, 
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ympyrää). Sisäisen ja ulkoisen kolmion paikkoja voidaan vaihtaa, jolloin täysin erilaisia 

motiiveja ja taustatekijöitä tulee ilmi tarinasta. Koko myytti saa paradoksaalisen sävyn, 

jos tämä ”toinen” merkitys avataan esiin. Se näyttää vastakohdan itse kertomukselle, ja 

paljastaa samalla jotakin siihen liittyvistä keskeisistä uskomuksista. 

Yleisesti  ottaen  myytin  vaihdosten  löytäminen  tai  keksiminen  on  jokaisesta  itsestään 

kiinni.  Wagner  myöntää  tulkinnan  olevan  geertziläistä.  Löydetyt  mielleyhtymät  ovat 

väistämättäkin  arvailuja.  (Mts  30-55 & 252-258.)  "Analyzing  myth  as  a  sequence  of 

substitutions,  however  artificially  constrained  that  sequence  might  be,  pinpoints  the 

significance of construction as event, rather than revealing any part myth might play in 

the contrivance of structural ordination,  or even in the assertion or discovery of such 

ordination" (mts 255). Wagnerin ero Lévi-Straussiin ei jää epäselväksi. 

Vaikka  myytti  näin  ymmärrettynä,  vaihdoksineen  ja  muutoksineen,  onkin 

vapaamuotoisempaa  kuin  Lévi-Strauss  antaa  olettaa,  ei  tarinankerronta  ole  koskaan 

mielivaltaista. Myyttinen ilmaisu on viime kädessä alisteinen kulttuurilleen, ja toisaalta 

myytin olemus liittyy aina siihen mikä on ”sisäistettyä” tai mitä pidetään pyhänä, sekä 

siihen  mitä  ihminen  voi  ja  mitä  ihmisen  moraalisena  velvoitteena  on  tehdä  tässä 

maailmassa  (mts  35).  Totuus  joka  otetaan  annettuna  (the  innate) saatetaan  ilmaista 

moraalista toimintaa kuvaavan esimerkin kautta (the province of man’s action), sekä 

päinvastoin.  

Esimerkiksi daribien myyteissä on löydettävissä kaksi samalle johtomotiiville perustuvaa 

mutta  käänteistä  tarinaa,  jotka  kertovat  toisistaan  ja  ovat  negaatioina  toisilleen. 

Elämänmyytille  on vastakohtansa kuolemanmyytissä.  Ne kutovat yhdessä ristiriitaisten 

mielikuvien  verkon,  jonka  käyttöä  hallitaan  habu-rituaalilla,  joka  sisältää  itsessään 

molemmat myytit  ja näin luo kehykset mielekkäälle kulttuuriselle toiminnalle. Wagner 

kutsuu habua ydinsymboliksi,  jonka länsimaisena vastineena voidaan pitää Ehtoollista 

(käsite  ”core  symbol”  on  perintöä  David  Schneiderin  klassisesta  amerikkalaisen 

is an expansion of trope, and obviation, as process, is paradoxical.” “The meanings elicited in its successive 
tropes are realized only in the process of their exhaustion and exhausted in that of their realization.” (1986, 
xi.)
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kulttuurin  kuvien  analyysistä  American  Kinship).  Kommuunio  täytyy  tässä  kohdin 

ymmärtää  hyvin  poikkeavalla  tavalla.  Se  liittyy  länsimaisiin  ”myytteihin” 

luonnonjärjestyksestä,  verisukulaisuudesta,  yksiavioisuudesta  jne,  itse  varsinaisen 

jumalyhteyden  saavuttamisen  lisäksi.  Nämä  kulttuuriset  merkitykset  kiteytyvät 

kristillisen  maailmankatsomuksen  keskeisessä  symboliikassa.  Ehtoollisella  on 

vuosituhantinen tarina kerrottavanaan, jonka käännekohdissa riittää tulkittavaa. Wagner 

kysyykin,  ottavatko länsimainen  elämän-  ja  kuolemanmyytti  paikkansa  historiallisesti, 

rituaalisen ”tapahtuman” sijaan? (Wagner 1986.)

3.2.6 Asioiden kääntöpuolet

Tässä  esitetyt  teoriakehykset  ovat  pelkkiä  yleistyksiä  Wagnerin  ja  Lévi-Straussin 

ajatuskuluista.  Ne  ovat  kuitenkin  riittävän  tarkkoja,  jotta  niitä  voidaan  kokeilla 

käytännössä.  Myös  lisää  kysymyksiä  herää.  Kumpikin  vihjailee,  ettemme  syystä  tai 

toisesta kykene täysin ymmärtämään myyttisiä merkityksiä, niiden perimmäistä olemusta, 

vaikkei myyttisyyteen sinänsä mitään syvempää ymmärrystä liittyisikään. 

Obviaatio  ja strukturalistinen analyysi  ovat yhtä lailla  kritiikille  alttiita.  Ei ole  mitään 

syytä  olettaa,  miksi  myyttisen  logiikan  pitäisi  noudattaa  yllä  esitettyjä  malleja.  Siinä 

missä  Lévi-Straussia  on  kritisoitu  intellektualismista  ja  maailmasta  vieraannuttavien 

semioottisten  kaavojen  tekemisestä,  Wagneria  voisi  kritisoida  vastaavanlaisista 

diagrammeista, joita tarpeettoman monimutkainen terminologia yrittää tukea, varsinkin 

kun otetaan  huomioon mitä  hän samanaikaisesti  antaa olettaa;  myytti  on kokemuksen 

asia,  eikä  sitä  voida  käsitteellistää  kunnolla.  James  Weiner  on  puolustanut  molempia 

teorioita  sanomalla  niiden  olevan  ihanteellisen  omaperäisiä  välineitä,  joilla  kielen  ja 

kulttuurin  sisäistä  voimaa  on  mahdollista  avata  ja  joiden  kautta  se  saadaan 

näyttäytymään.  Kysehän  on pohjimmiltaan  siitä,  millaisia  merkityksiä  on  mahdollista 

punoa  myyttisen  narratiivin  maailmasta  suhteessa  tiettyyn  sosiaaliseen  todellisuuteen, 

jossa  nämä  narratiivit  kuitenkin  elävät.  Lévi-Straussin  ja  Wagnerin  lähestymistavat 

täydentävät  toisiaan,  oli  se  sitten  tarkoituksellista  tai  tahatonta:  ”one  cannot  invoke 

metaphorical  relationships  without  reference  to  signs  and  one  cannot  discuss  signs 
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without considering the tropic equations that restrict and limit their associations” (Weiner 

1988, 154-155). 

Olennaista  on Wagnerin  metaforien  ”havainnollisuuden” ja Lévi-Straussin käsitteistön 

”järjestävyyden”  keskinäinen  riippuvuus,  vaikka  tällainen  vastakkainasettelu  onkin 

yksinkertaistettu ja hieman vääristelee kuvaa. Weiner kutsui obviaatiota ja strukturalismia 

saman kolikon eri puoliksi. Aiheeni kohdalla tämä jaottelu on hyödyllinen.38

Myyttisestä  tietoisuudesta  puhuessaan Anna-Leena Siikalan  voidaan kuitenkin  ajatella 

viitanneen näiden vastakkaisuuksien tuolle puolen (1992; 2002). Samankaltaisen, mutta 

käsitteellisesti  selkeämmän  (ja  kritiikille  alttiimman)  eron  teki  jo  Mircea  Eliade 

määritellessään pyhyyttä ja pyhyyden kokemusta (2003). Siikalan ja Eliaden teoriat eivät 

varsinaisesti  edes  sijoitu  samalle  kentälle  Lévi-Straussin  tai  Roy  Wagnerin  ajatusten 

kanssa, sillä niihin jää enemmän tilaa myös henkiselle / uskonnolliselle tulkinnalle. Se on 

tärkeä lisä analyyttisiin katsantokantoihin jo pelkästään siksi, että erityisesti viimeisinä 

vuosinaan  Richard  Wagnerkin  uskoi  korkeampiin,  ylimaallisiin  merkityksiin  ja  yritti 

välittää niitä taiteessaan eteenpäin. 

38 Weinerin näkemys ei täysin päde suhteessa Wagnerin myöhäisempään tuotantoon. Tässä vastakkain ovat 
metaforat ja perinteiset merkit(sijät), mutta Symbols That Stand For Themselves esittää ajatuksen, jonka 
mukaan kaikki merkitys on havaitsemista ja tavalla tai toisella metaforista luonteeltaan, myös 
”saussurelaiset merkitykset”. Tutkielmani puitteissa on mahdotonta ottaa tätä eroa käytännössä huomioon, 
selkeyden vuoksi olen jättänyt sen pois.
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3.3 Johtomotiivien sarjoja

3.3.1 Sukulaisuuskäsitykset ja klassinen insestitabu

Lévi-Straussin  ja  Wagnerin  sukulaisuusteoriat  sekä  insestitabua  koskevat  huomiot 

voidaan  nähdä  toistensa  kääntöpuolina  kuten  myyttien  kohdalla  (vaikka  ne  eivät 

yksityiskohtiin mentäessä olisikaan enää verrannollisia). Ne myös välttämättä ja monin 

tavoin  johdattavat  takaisin  alkuperää  koskeviin  ongelmanasetteluihin,  niin  sanottuihin 

isoihin kysymyksiin, joiden läsnäolo näkyy ja kuuluu Parsifalissakin.

Teoksessa  Structural  Anthropology  vol.  II nimetään  insestitabu  antropologian 

keskeisimmäksi  tutkimusongelmaksi  niin  myyttisenä  konseptina  kuin  sosiaalisena 

ilmiönäkin.  Lévi-Strauss  ajattelee  Sigmund  Freudin  ja  Jacques  Lacanin  hengessä  sen 

olevan yleismaailmallinen merkkipaalu, joka erottaa kulttuurin luonnosta. Lévi-Straussin 

mukaan merkitysjärjestelmät  ovat kuitenkin arbitraarisia  suhteessa luontoon (merkkien 

järjestykseen  asettuminen  kertoo  kielellisen  yhteisön  olemassaolosta,  ei  sen 

vastaavuudesta  luonnonjärjestyksen  kanssa).  Freud  kutsui  Vanhan  Testamentin 

kuvainkieltoa Isän antamaksi laiksi,  joka tulee pojan ja äidin väliin.  Psykoanalyysi  sai 

tästä  lähtöasetelmasta  viime  vuosisadalla  Oidipus-kompleksin  lisäksi  paljon  muutakin 

patologisoitavaa.  Sublimierung eli  sublimaatio  kuvasti  kokemuksen  tasolla  "isällistä 

sanaa", jossa henki voittaa ruumiillisen irstaan halun kohdistua kaikkialle. Lacan jatkoi 

Freudin  aloittamalla  tiellä,  pitäytyen  oidipaalisessa  rakenteessa,  mutta  samalla  otti 

vaikutteita  myös  Heideggerilta.  Lähtökohtana  oli  ero  äidin  ja  pojan  välillä  kaiken 

henkisen  kehityksen  alkuehtona.39 Psykoanalyyttiset  teoriat  noudattivat  myyttistä 

juutalais-kristillistä perinnettä, omalla tavallaan sitä tulkiten: poika syntyy maailmaan ja 

luo samalla eron tuonpuoleiseen (tai luontoon). Kärjistetyimmässä muodossaan, äidille 

varattu  paikka  tässä  erottelussa  on  toimia  alkuperänä  josta  ja  jota  vasten  tietoisuus 

nousee.  (Vaikka  usein  historiallisesti  vaikuttaneissa  tulkinnoissa  on  ollut 

yksipuolisuuksia,  ei  tämä  mysteerikieleen  pohjautuva  "alkukuva"  ole  alisteinen 

sukupuolisuuteen liittyvälle symboliikalle.)

39 Sigmund Freud: Totem And Taboo (saksankielinen alkuteos 1913), Jacques Lacan: Psykoanalyysin 
Etiikka (1992) [1959-60].
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Perustavimpiin  myyttisiin  ja  sosiaalisiin  vastakkainasetteluihin  liitetyt  merkitykset 

näyttäytyvät saman rakenteen puitteissa eri näkökulmista katsottuna hyvinkin erilaisina. 

Uskonnollisessa  mielessä  psykoanalyyttinen  tulkinta  on  pyhäinhäväistystä,  Freudin 

mukaan uskonnollisuus on neuroottista ja alkukantaista ajattelua. Perinteisen länsimaisen 

filosofian  mieskeskeisyydestä  on  puhuttu  paljon  viimeisen  sadan  vuoden  aikana.  En 

mene  varsinaiseen  kritiikkiin  tässä,  muttei  ole  sinänsä  ihmeellistä,  että  Parsifalia on 

halveksittu oudosta naiskuvasta. Tietyssä mielessä koko länsimaisen kulttuurin ulkoinen 

perusta  lepää  ”miehisessä  sanassa”.  Keskeinen  symboliikka  on  rakentunut  näiden 

kielikuvien varaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö samojen kehysten sisälle olisi 

(ollut) mahdollista rakentaa vaihtoehtoisia ja tasa-arvoisia näkemyksiä. 

Saksalaisen  idealismin  moraalijulistuksissa  ja  varhaisromanttisissa  näyissä  Immanuel 

Kantista  Friedrich  Hölderliniin  oli  pohdittu  vastaavia  "suuriin  kysymyksiin"  liittyviä 

ongelmia,  käsitteellisen  ajattelun  ja  runollisen  kokemuksen  rajaehtoja  mittaillen  (ks. 

kappale  Kääntymisiä).  Lévi-Straussin  teorioissa  on,  saksalaisen  idealismin  jalanjälkiä 

seuraten,  kyse  kantilaisista  antinomioista  ja  niiden  johdannaisista;  suhteesta 

jakamattomaan  ykseyteen,  taivaankannen  ylläpitämisestä  –  maan  ja  taivaan  välisestä 

jatkuvuuden  laista.  Myyttisen  ajattelun  lisäksi  kyseinen  jako  toimii  perustana 

insestitabulle,  joka  varmistaa  luonnollisen  kiertokulun:  ”man  must  resign  himself  to 

preferring the equilibrium and periodicity of seasonal rhythm.  In the natural order…[it] 

fulfills the same function as the exchange of women in marriage and the exchange of 

words  in  a  conversation  do in  society”  (Lévi-Strauss  1977,  24).  Siinä  missä  Kantille 

olennaista oli ihmisen ja Jumalan välinen suhde (vaikka se jäikin todistusten ulkopuolelle 

subjektin omaksi asiaksi), Lévi-Straussille riittää luonto ja ihmiset.

Keskustelu ja seksuaalinen akti  vertautuvat  siis  toisiinsa strukturalistisessa ajattelussa; 

ratkaisuna  sekä  korruptoituneeseen,  perverssiin  kanssakäymiseen,  että  täydelliseen 

pidättyväisyyteen  tai  kykenemättömyyteen,  on  tasapainon  palauttaminen  luonnollisen 

kiertokulun mukana – tällä Lévi-Strauss viittaa niin naisten kuin sanojenkin vaihtoon. 

(1977, 22-24; 1987.) Myötätunto on kirjaimellisesti  se voima, joka pitää yhteiskunnan 
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koossa.

Varhaisempi  antropologinen  sukulaisuustutkimus  pohjasi  teoreettiset  lähtökohtansa 

pitkälti vereen. Ajateltiin, että perheiden ja lähisukulaisten keskeisimmät roolit on saneltu 

syntymässä  ja  ne  ovat  ehdottomia,  kulttuurista  riippumatta  –  vaikka  niiden  kohdalla 

ulkonaista vaihtelua olisikin. Lévi-Straussin klassinen ”elementary structures of kinship” 

kuvaa  sukulaisuusjärjestelmien  rakentumistapoja  (teoria  auttaa  hahmottamaan 

”järjestyksen”  muotoutumista  eri  kulttuureissa,  eikä  välttämättä  ole  sidoksissa 

verisukulaisuuteen). Se on sovellusta Saussuren kielitieteestä ja sen etnografinen todistus 

on peräisin ”primitiivisten” yhteisöjen käytännöstä antaa naiset muualta tulleille miehille 

ja  näin  ylläpitää  liittoja  eri  ryhmien  välillä.  Lévi-Straussin  teesi  kuuluu:  ”the  incest 

prohibition is thus the basis of human society, in a sense it is the society” (1977, 19).

Viime vuosisadan jälkimmäisellä  puoliskolla  vaihtoehtoiset  ajatustavat  valtasivat  alaa. 

Huomattiin  miten  mm.  biologisen  determinismin  ja  länsimaalaisittain  ymmärretyn 

sukulaisuuskäsityksen  yksiulotteisuus  olivat  vaikuttaneet  antropologisiin  teorioihin 

aiemmin. Luonnon ja kulttuurin välistä raja-aitaa häivytettiin pois, ja käsityksiä luonnosta 

alettiin  pitää  kulttuurisesti  muotoutuneina.  Länsimainen  sukulaisuuskäsitys  ei 

sellaisenaan  päde  muualla.  On  huomionarvoista,  ettei  tämä  suoranaisesti  vaikuta 

insestitabuun, sillä se on (lähes) yleismaailmallinen. 

Roy Wagnerin  lähtökohtana  on  kaikkien  suhteiden  pohjimmainen  yhteneväisyys:  “an 

analogic approach…begins with the centrality of relationship – the fact that all modes of 

‘relating’  are  basically  analogous  –  and  asks  how  the  differentiation  of  kinds  of 

relationships, imposed by culture, controls the flow of analogy among them” (Wagner 

1986,  34).40 Wagnerin  teorioissa  ”olemisen  virta”  on  alun  perin  yhtenäistä  ja 

erottamatonta.  Erilaisten  myyttien  ja  tabujen  avulla  tätä  virtaa  pyritään  metaforisesti 
40 Analogisen sukulaisuusteorian ensimmäinen määrittely vuodelta 1977 alkaa: ”all kin relations and all 
kinds of relatives are basically alike”. Eli, entä jos onkin olemassa vain yksi ”essential kin relationship, 
which is encompassed and varied in all of the particular kinds of relationships that human beings discern 
and differentiate. This essential similarity flows....”. Kuitenkin, tai nimenomaan siksi ettei eroja oikeastaan 
olekaan, “man’s obligation and moral duty is to differentiate, and to differentiate properly”. (Wagner 1977, 
623.)    
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hallitsemaan  maailman  kulttuureissa.  Tutkimusongelmana  (sukulaisuus)suhteita 

tarkastellaan  siis  samanarvoisina  tai  samankaltaisina;  muuttumattomia  suhteita  ei  ole 

sinänsä  olemassa,  ne  ovat  perustavalla  tavalla  kulttuurikohtaisesti  luotuja   –  ja  niitä 

täytyy  koko  ajan  uusintaa.  Mitään  absoluuttista  vertauskohdetta  ei  Wagnerin 

lähtöasetelmissa ole,  kaikki on suhteellista  ja sitä suuremmalla syyllä  suhteista  kiinni. 

“Analogic kinship is a matter of maintaining a morally approachable flow by balancing 

similarity  against  differentiation,  keeping  generation  from turning  into  degeneration” 

(mts).  Wagnerin  mukaan  on  kuin  insestin  kuva  (tai  idea  sen  alkuperästä)  kaikessa 

järjettömyydessään  ja  selittämättömyydessään  olisi  taustalla  käsitteidemme 

ulottumattomissa,  jolloin  sen  merkityksen  kysyminen  on  itsessään  ainoa  järjellinen 

vastaus, minkä voimme sille saada. Suhteet ja erottelut luodaan lopulta kaikki samasta 

alkuperän ykseyden virrasta; niillä on pohjanaan "määrittelemätön ambivalenssi", josta 

ne  nousevat.  Sukulaisuussuhteet  eivät  rakennu  insestitabua  vasten,  vaan  ovat 

pikemminkin  siinä  kiinni.  Tästä  asetelmasta  muodostuu  ”an  elementary  kinship  of 

structure” (Wagner 2000). 

Wagner luo näin antiteesinsä Lévi-Straussille: ”the conceptual quality of incest itself, and 

only derivately the prohibition of incest, is basic and foundational to human social life” 

(mts 4), ja haastaa koko aiemman teorian historian ajattelemaan asioihin suhtautumista 

eri  tavalla.  Uutta  vastausta  hän  ei  anna,  mutta  tekee  merkityksellisen 

silmänkääntötempun. 

3.3.2 Percivaalinen ja oidipaalinen myytti

Maailman mytologisen aineksen valtavan sekasorron keskellä näyttäisi olevan yhtäläisiä 

piirteitä  ja  järjestyksen tuntua  luovien motiivien  sarjoja,  joita  Lévi-Strauss on aiheeni 

kannalta  varsin  osuvasti  verrannut  oopperan  partituuriin.  Ehkä  kuuluisimpana 

universaalien  vastakohtaisuuksien  etsijänä  antropologiassa,  ja  ehkä  hyvinkin 

itsetietoisesti,  hän  oli  mukana  siirtämässä  intellektuaaliselle  tasolle  uudenlaisena 

variaationa  ikivanhojen  myyttisten  teemojen  toistoa.  Lévi-Strauss  nimesi  Richard 

Wagnerin ensimmäiseksi strukturalistisen analyysin tekijäksi, samalla arvellen tai ainakin 
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toivoen itse löytäneensä antropologisen Graalin Amerikasta.41 

Yhtäläisyydet intiaanien myyttien ja eurooppalaisten myyttisten tarinoiden välillä saivat 

hänet esittämään kysymyksen kahden toisilleen käänteisen (ja erottamattomasti toisiinsa 

liittyvän) myyttityypin yleismaailmallisuudesta – tähän kysymykseen ei ole kuitenkaan 

koskaan  vastattu.  Vertailu  mahdollisesti  kelttiläistä  alkuperää  olevien  tarujen  ja 

kreikkalaisten,  tragedian  hahmon  ottaneiden  myyttien  välillä  oli  oikeutettua,  sillä 

Pohjois-Amerikan  intiaanien  tarinoista  Lévi-Strauss  löysi  molemmat  myyttityypit  – 

samanaikaisina ja keskenään yhteensopivina versioina. Se ei hänen mukaansa voinut olla 

sattumaa  tai  kulttuuristen  virtausten  leviämistä  maanteitse,  vaan  ihmismielen  sisään 

rakennettua logiikkaa: ”one problem is excessive communication, too direct, too rapid, 

and therefore  fatally  virulent;  the other  problem is  an overly slow,  if  not interrupted 

communication, which causes inertia and sterility.” (Lévi-Strauss 1989, 233). 

Myyteissä  on  kaksi  maailmaa,  tämänpuoleinen  ja  tuonpuoleinen,  joiden  välinen 

kommunikaatio on katkennut.  Toisaalla  on kysymys,  toisaalla  vastaus. Tai vastaavasti 

kyseessä on liian välitön kommunikaatio, jonka täytyy hidastua. 

Oidipukselta  nimensä  saanutta  yli-kommunikaation  tilaa  luonnehtii  arvoitus,  kysymys 

johon ei ole vastausta – paitsi insesti,  hulluus, murhaaminen jne, jotka liittyvät  tämän 

arvoituksen ratkaisemiseen. Niissä kysymys ja vastaus kohtaavat luonnottomalla tavalla. 

”The Oedipal myths pose the problem of a communication that is at first exceptionally 

effective (the solving of a riddle), but then leads to excess in the form of incest – the 

sexual union of people who ought to be distant from one another – and of plague, which 

ravages the Thebes by accelerating and disrupting the great natural cycles.”  (Mts 231.) 

Oidipus on traaginen myytti,  se varoittaa toiminnasta jossa käy huonosti (ks. Sofokles 

1937). 

41 ”The Grail in America” oli erään 70-luvulla pidetyn luennon otsikko, julkaistu mm. kokoelmassa 
Anthropology & Myth (1987). Tarastin mukaan juuri ketään ei ollut paikalla kuuntelemassa. Strukturalismi 
oli menettänyt suosionsa (Tarasti 1990). Jacques Derrida ja Michel Foucault puhuivat samaan aikaan 
täysille saleille. 
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Percivalissa kaikki on puolestaan pysähtynyt; tätä ali-kommunikaation tilaa kuvaa usein 

hedelmätön autiomaa. Esimerkiksi Graalin pyhässä linnassa kuningas ei voi liikkua, ja 

hänellä on vastaus kysymykseen, jota kukaan ei esitä. “The Percevalian myths deal with 

communication  interrupted  in  three ways:  the  answer  offered to  an unasked question 

(which is the opposite of a riddle); the chastity required for one or more heroes (contrary 

to incestuous behaviour); and the wasteland – that is, the halting of the natural cycles that  

ensure the fertility of plants, animals, and human beings.” (Mts.) Keskiajan ritariromaanit 

ovat  Commedian  alkumuotoja,  ne  ovat  esikuvallisia,  vahvasti  kristillisiä  ja  päättyvät 

onnellisesti (ks. Wolfram 1991; Chrétien 1990).

3.3.3 Musiikin vaikutus

Myytti  on  ristiriidan  kautta  virittynyt,  mutta  omalla  tavallaan  looginen  tapa  katsoa 

maailmaa. Lévi-Strauss tulkitsi  saman viitekehyksen alaiseksi mm. klassisen musiikin, 

joka syntyi samoihin aikoihin kun nykyistä muistuttava länsimainen tiedekäsitys 1600-

luvulla  sai  alkunsa  (Lévi-Strauss  1997).  Myyttisen  olemusta  määrittävät  tekijät  ovat 

vastakkaisia  jokapäiväiselle  (ja  ”tieteelliselle”)  kielenkäytölle,  ja  näillä  tekijöillä  on 

yhteisiä  piirteitä  taiteellista  tai  uskonnollista  ilmaisua luonnehtivien  tekijöiden kanssa. 

Klassinen  musiikki  on  rakenteellisessa  mielessä  ottanut  elätettäväkseen  länsimaisen 

kulttuurin myyttisenä pidetyn tietoisuuden alueen. ”Scientific thought has displaced the 

mythical one due to the emergence of Cartesian rationalism.  The heritage of myth was 

divided between two domains:  music  adopted the structural  principles  of myth  while 

literature exploited mythical contents as a subject matter of narration” (Tarasti 1978, 33). 

Musiikki  on meille  ainakin  osittain  samaa  kuin myyttien  kertominen “primitiivisissä” 

yhteiskunnissa.  Sen  vaikutuksesta  ihminen  uppoutuu  historian  ylittävään  aikaan  ja 

mielikuviin (mts).

Myytillä  ja  musiikilla  on  yhteisiä  piirteitä  suhteessa  tavalliseen  kieleen,  mutta  ne 

poikkeavat toisistaan. Lévi-Straussille myytit ovat merkitysjärjestelmiä, jotka ajattelevat 

ihmisten kautta, heidän tietämättäänkin. Musiikki on kieltä, jolla ei ole ”merkitystä” – 

kuuntelija itse täyttää tämän tyhjän paikan omilla merkityksillään. Eero Tarastin mukaan 
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myyteillä voi olla musiikin sisältöön paljonkin vaikutusta.42 Lévi-Strauss antaa enemmän 

arvoa itseensä sulkeutuneelle musiikille kuin kieleen sidotuille myyteille, jotka ovat vain 

sanallisia kaikuja sävelten riippumattomasta voimasta. Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, 

että myytti ja musiikki tarvitsevat aikaa vain kieltääkseen sen. (Tarasti 1978, 30 & 37-38; 

Lévi-Strauss 1969; 1981; 1997.)

Länsimaisen  kulttuurin  myytit  elävät  siis  uskonnon  lisäksi  mm.  kirjallisuudessa  ja 

(klassisessa)  musiikissa.  Oidipuksen käyttäminen  analyysi-tekniikkaa  kokeiltaessa  on 

sekin eräänlainen esimerkki mytologisen virran jatkumosta. Sofokleen  Oidipus-tragedia 

perustuu  vanhaan  myyttiin,  joka  oli  puettu  hänen  aikansa  Kreikan  muotoon.  Tämän 

jatkumon  rakenne  ja  sisältö  (kaikkine  variaatioineen)  saavat  kumpikin  alkunsa  ja 

loppunsa  samalta  nuottirivistöltä,  ja  siksi  niiden  erotteleminen  toisistaan  voi  täysin 

tapahtua vain yksittäisten esimerkkien kohdalla, ja silloinkin ”korvakuulon” perusteella. 

Riippumatta  siitä  tarjoavatko ooppera tai  pelkkä libretto  suuria  elämyksiä  nykypäivän 

eurooppalaiselle  vai  eivät,  Richard  Wagner  ei  tarkoittanut  taidettaan  käsitettäväksi 

”taiteena” (ks. Pylkkö 2005; Asikainen 2006). Tämä on totta kasvavassa määrin jo ennen 

Ringiä, joka on ensimmäinen Gesamtkunstwerk. Mutta Parsifal menee vielä pidemmälle: 

se  on  uskonnollisia  piirteitä  sisältävä  (näyttämön  pyhittävä)  juhlanäytelmä.  Sanan 

Bühnenweihfestspiel voi kääntää eri tavoin. Kuvaavaa on, miten nopeasti ajaudutaan ns. 

perimmäisten kysymysten äärelle Wagnerin vallankumouksellista taidetta selittäessämme 

ja määritellessämme. 

Lévi-Strauss ei usko tieteen ja modernin taidekäsityksen samanaikaisen syntymän olleen 

sattumaa  (1969;  1981;  1997,  121).  Musiikki,  kuten  ooppera,  on  sävelletty  myyttien 

42 Länsimainen musiikki on yrittänyt palata useasti myyttien pariin viimeisen 200 vuoden aikana. Tarasti 
toteaa, että rakenteellisten puolten lisäksi sisällöllistä yhteyttä on haettu jo pitkään. Lévi-Straussille melodia 
on kuitenkin ihmisyyden suurin mysteeri, joka jättää tarinoiden kertomisen varjoonsa. George Steiner 
kuvailee tätä arvoitusta: ”musiikilla on merkitystä, vaikka ja varsinkin vaikka ei olisikaan mitään keinoa 
sanoa ääneen musiikin merkitystä, muotoilla merkitystä toisella tapaa, kirjoittaa sitä ylös kirjaimin tai 
jotenkin muuten.......Musiikissa oleminen ja merkitys ovat erottamattomia. Musiikin olemista ja merkitystä 
ei voi ilmaista millään muulla keinoin kuin musiikilla. Kuitenkin musiikki ja sen merkitys ovat, ja 
kokemuksemme niiden olemisesta on niin varma kuin mikään inhimillinen kokemus ylipäänsä voi olla.” 
(Steiner 1997, 68.) 
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ympärille: ”The very origins of music are based on mythical communication: either that 

myth  may  be  derived  from  ’the  spirit  of  music’  or  that  music  may  be  as  initially 

subsumed in myth” (Tarasti 1978, 40). 
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IV

PARSIFALIN LIBRETTO

”Dialogue is without doubt the best, indeed the only form in which one can be objective”43

- Richard Wagner 

“So there is this idea, older than Hegel or the ancient Greeks, that human understanding is founded 
dialectically or dialogically, like a perpetual conversation ringing across the hills and valleys, endlessly 

comparing itself with itself from every possible angle”44

- Roy Wagner 

4.1 Taustatietoa

4.1.1 Lähteistä 

Myöhäisen  ja  "jälkistrukturalistisen"  Lévi-Straussin  analyysi  Parsifal –oopperasta  on 

ollut  yhtenä lähtökohtana omalleni ja näkyy käyttämässäni käsitteistössä, kuten yli-  ja 

alikommunikaatio. Käyn tämän analyysin pääkohdat läpi samalla kun teen Roy Wagnerin 

menetelmän mukaisen obviaation. Olen lisäksi tuonut mukaan perinteistä strukturalistista 

analyysiä. Näin tarinaan avautuu erilaisia lähestymistapoja. Käytän aiempia tutkimuksia, 

kuten Lucy Beckettin loistavaa ja perusteellista teosta Richard Wagner, Parsifal (1981), 

sekä Frank Glassin musiikkitieteellistä tutkielmaa Fertilizing Seed: Wagner’s Concept Of  

The Poetic Intent  (1983). Vaihtoehtoisista näkökulmista vastaavat Richard Aberbachin 

The  ideas  of  Richard  Wagner (1984)  ja  Jessie  Westonin  Graal-mysteeriä  käsittelevä 

From  Ritual  To  Romance (1920),  Rudolf  Steineriakaan  unohtamatta.  Tärkeimmät 

alkuperäiset  lähteet  ovat  tietysti  mukana;  Wolfram von Eschenbachin  Parzival 1200-

luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä (suomeksi ja englanniksi käännettynä proosana, 

sekä itse keskiyläsaksankielinen runoelma), Chrétien de Troyesin Perceval, ou le Conte  

du Graal n. 1180-luvulta (englanninkielisenä proosakäännöksenä) ja Robert de Boronin 

Joseph d´Arimathea  (Pyhän  Graalin  Historia) 1100-luvun lopulta.  Geoffrey Skeltonin 

toimittama  Cosima  Wagnerin  päiväkirja  antaa  korvaamattoman  arvokasta  tietoa 

43 25. elokuuta 1877
44 Helsingissä vuonna 1999. Luento julkaistu Suomen Antropologissa (1/2000).
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Parsifalin  libreton  kirjoitusvaiheista  (1994).  Riippumatta  laajasta  tulkintaperinteestä 

tarkastelen uudelleen säe kerrallaan koko teosta ja sen suhdetta lähteisiinsä. 

Alla  on saksaksi  ja suomeksi  laajoja katkelmia yhteensä  noin 70-sivuisesta libretosta. 

Näiden katkelmien välissä kerron proosamuodossa tarinan etenemisestä. Teen merkintöjä 

mielikuvista  ja  metaforista,  sekä  mainitsen  ilmestymisjärjestyksessä  esiin  tulevat 

myteemit  ja  obviaation  käännekohdat.  Teksti  saattaa  vaikuttaa  hajanaiselta,  kunnes 

libreton  jälkeen  eriävät  katkelmat  on  punottu  yhteen.  Tällainen  on  välttämätöntä; 

käyttämäni teoreettiset metodit perustuvat myytin merkitysten hahmottamiselle ylhäältä 

käsin, kerronnallisuuden tuolta puolen. 

Käännöksestä  vastaa  Pekka  Asikainen,  joka  on  kirjoittanut  toistaiseksi  kattavimman 

suomenkielisen  teoksen  Wagnerin  Parsifalista (jota  myös  olen  käyttänyt):  Tilaksi  

avartuu aika (2006). Wagner muodosti vanhan ja uuden saksan kieliopillisia sekoituksia, 

taivuttaen sanoja omiin tarkoituksiinsa. Niitä olisi mahdotonta alkaa luetella,  mutta on 

selvää, mikä vaikutus uusien runollisten sananmuotojen ja metaforien keksimisellä voi 

olla perusmerkityksiinkin. Teksti sisältää loppusointuja, muttei täysin säännönmukaisesti. 

Sen sijaan Wolframin  Parzival on (kuten vanhakantainen runous yleensä) kauttaaltaan 

riimiparien  toistoa.  Monotoninen  poljenta  voi  olla  vaikuttavaa  kuultavaa.  Wagner  on 

kuitenkin  sanonut  Parsifalista:  mitä  luonnollisempaa  musiikki  on,  sitä  vähemmän 

tarvitaan loppusointuja (Skelton 1994, 277). 

Wagner  olettaa  katsojan  tietävän  tarinan  perusteet,  käsiohjelmassa  ei  kerrota 

yksityiskohtia eikä taustoja. Libretto noudattaa alusta alkaen lähdeteostensa pääteemoja, 

vaikka  muuten  rakentuukin  eri  tavoin.  Keskiaikainen  saksalainen  ritariaate,  sen 

romantisoitu myyttinen ilmentymä luo näyttämölle selkeät puitteet. 
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4.1.2 Parsifalin tarina (lyhennelmä)

Tapahtumapaikkana on Graalin alue ja sen vartijoiden linna Monsalvat (Pelastuksen  

Vuori),  goottilaisen Espanjan pohjoista vuoristoa muistuttava.  Klingsorin maaginen  

puutarha  linnoineen  sijaitsee  saman  vuoriston  etelärinteellä,  kuin  arabialaisen  

Espanjan puolella.

Graalin  kuningas  Amfortas  on  menettänyt  pyhän  keihään  velho  Klingsorille,  joka 

aiemmin  kilvoittelussa  epäonnistuttuaan  oli  omistautunut  mustalle  noituudelle. 

Amfortaalla on parantumaton haava kyljessään. Graalin linnassa vallitsee lamaannuttava 

suru, kuningas ei kykene hoitamaan tehtäviään ja vaikka maljan läheisyys  suojeleekin 

palvelijoitaan, pyhän alueen ulkopuolella Klingsorin pahuus leviää. Graalin ritarit ovat 

vaarassa  jakaa  kuninkaansa  kohtalon.  Ennustuksen  mukaan  der  reine  Thor (puhdas 

houkka, viaton typerys  tai  ”Jumalan hullu”)  tulee myötätunnon opittuaan pelastamaan 

loppumattomaan kärsimykseen tuomitun Amfortaan.

Alussa  Parsifal  haavoittaa  pyhää  joutsenta  Graalin  linnan  läheisellä  metsälammella, 

koska ei tiedä sen olevan kiellettyä alueella. Joutsenen ampuminen johtaa lopulta hänen 

pääsyynsä  itse  linnaan,  koska  hän  ei  näytä  tietävän  mitään,  edes  omaa  nimeään. 

Gurnemanz, yksi vanhemmista ritareista, ajattelee ennustuksen toteutuvan hänen kauttaan 

– yksikään joka ei ole puhdas sydämeltään, ei voi löytää tietä alueelle. Kun Amfortas 

vastentahtoisesti  kuitenkin  suostuu  Graal-toimitukseen,  ottamaan  maljan  esiin  pyhän 

ehtoollisen yhteydessä, Parsifal seisoo paikallaan, ymmärtämättä mitään tapahtumista tai 

haavan luonteesta. Gurnemanz pettyneenä karkottaa Parsifalin linnasta. 

Toisessa näytöksessä hänen vaelluksensa johtaa Klingsorin puutarhaan (joka on maagisin 

keinoin  muutettu  autiomaa),  jossa kukkasiin  verhotut  naiset  yrittävät  vietellä  hänet  ja 

lopulta  Kundry,  mysteerinen  nainen  jolla  on  kaksijakoinen  rooli  oopperassa  sekä 

auttajana  että  pahantekijänä,  saapuu  paikalle  noidutussa  hahmossa  ja  antaa  hänelle 

”rakkauden ensisuudelman”. Amfortas menetti  keihään jätettyään sen hetkeksi maahan 

Kundryn lumotun syleilyn viedessä hänen koko huomionsa. Parsifal havahtuu suudelman 
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aikana  ja  riuhtaisee  itsensä  irti  Kundryn  luota,  koska  tuntee  sydämessään  Amfortaan 

haavan ja ymmärtää, mitä on tapahtunut. Myötätunto ja myötäkärsimys heräävät. Kundry 

yrittää vielä imarteluillaan hämmentää häntä; samalla Klingsor saapuu paikalle ja heittää 

keihään Parsifalia kohti, mutta se pysähtyy kuin ihmeen ansiosta tämän pään yläpuolelle. 

Parsifal  ottaa  keihään,  tekee  sillä  ristinmerkin  ilmaan  ja  tuhoaa  näin  puutarhan,  joka 

muuttuu takaisin autiomaaksi. Tietoisena tehtävästään hän poistuu paikalta.

Kolmannessa näytöksessä on Pitkäperjantain aamu. Gurnemanz asuu erakkona Graalin 

linnan läheisellä niityllä. Amfortaan ja koko ritariston epätoivo on syventynyt, linnassa 

vallitsee  kuoleman  ilmapiiri;  Titurel,  Amfortaan  isä  on  menehtynyt.  Parsifal  saapuu 

niitylle  pitkien  ja  tuskallisten  harhailujen  jälkeen,  täydessä  sotisovassa  –  aluksi 

tietämättömänä  siitä,  että  on  viimein  löytänyt  perille  asti.  Kundry  on  herännyt 

kuolemankaltaisesta  unesta  metsän  reunalta.  Parsifal  ensimmäisenä  tekonaan  kastaa 

hänet.  Amfortaan  äärimmäinen  epätoivo  jatkuu,  kunnes  kesken  Titurelin  hautajaisten 

yhteydessä järjestetyn ”viimeisen” Graal-seremonian aikana Parsifal ilmestyy paikalle ja 

koskettaa  keihään  kärjellä  haavaa,  jolloin  vanha  kuningas  saa  rauhan.  Parantuneena 

Amfortas  astuu  syrjään,  polvistuen  uuden  kuninkaan  edessä.  Valkoinen  kyyhkynen 

laskeutuu  Parsifalin  luo,  joka  pitelee  Graalia,  siunaten  rukoilevaa  ritaristoa.  Kundry 

kaatuu  kuolleena  maahan,  vapautuneena  kirouksestaan.  Loppukohtauksessa  lauletaan: 

"Korkeimman parantumisen ihme! Vapahdus vapahtajalle!". 
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4.2 Libretto

4.2.1 Ensimmäinen näytös

Alussa näyttämö edustaa varjoista, metsäistä seutua, jossa on harras tunnelma. Maisema 

on kallioista maastoa, jonka keskellä on aukio. Vasemmalla tie nousee Graalin linnaan. 

Takaa pääsee alemmalla tasolla sijaitsevalle metsälammelle. Aamunsarastus.

Gurnemanz:
(erwachend und die Knappen rüttelnd)
He! Ho! Waldhueter ihr,
Schlafhueter mitsammen,
so wacht doch mindest am Morgen.
(Die beiden Knappen springen auf.)
Hört ihr den Ruf? Nun danket Gott,
dass ihr berufen, ihn zu hören!
(Er senkt sich mit den Knappen auf die Knie 
und verrichtet mit ihnen gemeinschaftlich stumm das  
Morgengebet;sobald die Pasunen schweigen, 
erheben sie sich langsam.)
Jetzt auf, ihr Knaben! Seht nach dem Bad.
Zeit ist's, des Königs dort zu harren.
Dem Siechbett, das ihn trägt, voraus
seh ich die Boten schon uns nahn.
(Zwei Rietter treten, von der burg her,  auf.)
Heil euch! Wie geht's Amfortas heut'?
Wohl früh verlangt'er nach dem Bade;
das Heilkraut, das Gawan
mit List und Kühnheit ihm gewann,
ich wähne, dass es Lind'rung schuf?

Zweiter Ritter:
Das wähnest du, der doch alles weiss?
Ihm kehrten sehrender nur
die Schmerzen bald zurück;
schlaflos von starkem Bresten,
befahl er eifrig uns das Bad.

Gurnemanz:
(das Haupt traurig senkend)
Toren wir, aud Lind'rung da zu hoffen,
wo einzig Heilung lindert!
Nach allen Kräutern, allen Tränken forscht
und jagt weit durch die Welt;
ihm hilft nur eines - nur der Eine!

Gurnemanz:
(Herää ja ravistelee knaappeja)
Ho-hoi! Te metsänvartijat,
unenvartijat samalla kertaa,
pysytelkää valveilla edes aamulla!
(Kaksi knaappia hyppäävät jalkeille.)
Kuuletteko aamusoiton? Kiittäkää Jumalaa,
että teidät on kutsuttu sitä kuulemaan!
(Polvistuu yhdessä knaappien kanssa 
hiljaiseen aamurukoukseen.
Pasuunoiden vaiettua
he nousevat hitaasti.)
Nyt ylös, pojat! Valmistakaa huolellisesti kylpy.
On jo aika odottaa sinne kuningasta.
Hänen sairasvuoteensa edeltä
näyttävät jo lähettiläät saapuvan.
(Linnaan johtavalta tieltä astuu esiin kaksi ritaria.)
Tervehdys teille! Miten Amfortas voi tänään?
Aikaisinpa hän tahtoo kylpyyn.
Entä Gawanin vaivalloisesti 
hankkima lääkeyrtti:
luullakseni se lievitti?

Toinen Ritari:
Niinkö luulet sinä, joka kuitenkin kaiken tiedät?
Tuskat palasivat pian takaisin,
jopa kovempina.
Valvottuaan tuskissaan koko yön
käski hän meidät kiireesti valmistamaan kylpyä.

Gurnemanz:
(Murheellisena laskien päänsä)
Houkkamaisia olemme;
siihen toivomme lievitystä,
missä yksin tervehtyminen lievittää!
Kaikkia lääkeyrttejä tutkikaa, juomia tutkikaa,
etsikää maailman ääristä:
häntä auttaa vain yksi –
vain yksi ihminen.
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Heti alussa mainitaan ennustuksesta, ihmisestä joka voi pelastaa kärsivän ja toimimaan 

kykenemättömän kuninkaan (sekä maan joka kärsii kuninkaansa myötä). Mitkään yrtit tai 

lääkkeet  eivät  paranna  haavaa,  mutta  ritarit  jatkavat  epätoivoisesti  etsintöjään. 

Kristillisyyden  painotuksesta  kertoo  aamun  rukoushetken  kuvaaminen  ensimmäisessä 

kohtauksessa.  Veden  läheisyys  viittaa  nk.  kalastajakuningasmyyttiin,  jota  on  pidetty 

Parsifalin tärkeimpänä  alkumuotona  (Lévi-Strauss  1989),  vaikka  tässä  kyse  onkin 

kylpemisestä (myös Wagner itse kävi paljon kylpylöissä elämänsä aikana).

Chrétien de Troyesin romaanissa Perceval tapaa joella veneessä kalastavan miehen, joka 

osoittaa  hänelle  tien  linnaan.  Chrétienin  jälkeen 1100-luvun lopulla  Robert  de Boron 

kirjoitti  Pyhän  Graalin  Historian ja  Wolfram  von  Eschenbach  1200-luvun  alussa 

Parzivalin (josta löytyy samankaltainen kohtaus).  Jessie Westonin mukaan “Robert de 

Boron is the only writer who gives a clear….account of why the guardian of the Grail  

bears the title of Fisher King; in other cases, such as the poems of Chrétien and Wolfram, 

the name is connected with his partiality for fishing, an obviously post hoc addition” 

(1920,  110).  Robert  de  Boronin  teoksessa  Joosef  Arimatialaisen  johdolla  Graalin 

palvelijoiden  seurue  saapuu autioon maahan.  Pyhä  Malja  ravitsee  palvelijansa  muttei 

syntisiä, ja nämä tulevat nälkäkuoleman pelossa pyytämään apua. Joosef antaa perijälleen 

Aleynille tehtäväksi ottaa vene ja heittää verkot läheiseen lampeen. Aleyn saa vain yhden 

ison kalan,  josta kolmeen osaan jaettuna riittää  ihmeellisesti  kaikille.  Näin syntisetkin 

saavat  syödäkseen  Graalin  palvelijan  ansiosta,  jota  vastedes  kutsutaan  nimellä  Rikas 

Kalastaja. (Robert de Boron 1874 [Osa IV], 215-227; ks. myös Asikainen 2006, 31-33 & 

88-89). 

Weston jatkaa: ”Fish is a Life symbol of immemorial antiquity, and..... the title of Fisher 

has, from the earliest ages, been associated with Deities who were held to be specially 

connected with the origin and preservation of life” (Weston 1920, 119).  Kelttiläisestä 

mytologiasta  ja Pohjois-Amerikan intiaanien  parista  löytyy  tarinoita,  joissa on samoja 

teemoja  erilaisissa  kehyksissä  (Lévi-Strauss  1987;  1989).  Kristuksen  yleisimpiä 

symboleita on ”kala” (kreikan Ikhthys on myös lyhenne sanoista Ieesoos Khristos Theuu 
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Yios Sooteer).  Kristillisten  mielikuvien  suhde aiempaan  tai  ei-kristilliseen  myyttiseen 

ainekseen tulee kuin luonnostaan esille.  Parsifalissa ei ole ”kalastajaa”, mutta se onkin 

ainoa merkittävä ero.

Toinen  Ritari  kysyy  ketä  Gurnemanz  tarkoittaa,  mutta  tämä  välttelee  vastausta  käskien  heidän 
huolehtia kylvystä. Samassa Kundry ratsastaa paikalle harjakset liehuen ’kuin paholaisen ratsulla 
itsellään’.  Hän  on  pukeutunut  merkilliseen  vaatetukseen,  käärmeennahasta  tehtyyn  vyöhön,  ja 
hänellä on väljästi palmikoidut mustat hiukset, mustat silmät jotka ovat kuin kuoleman kangistamat,  
liikkumattomat, ’välillä hurjasti salamoivat’. Kundry ojentaa Gurnemanzille pienen kristalliastian: 
”Tässä! Ota sinä! – Balsamia...”

Gurnemanz:
Woher brachtest du dies?

Kundry:
Von weiter her als du denken kannst.
Hilft der Balsam nicht,
Arabia birgt
dann nichts mehr zu seinem Heil.
Fragt nicht weiter!
(Sie wirft sich an den Boden.)
Ich bin müde.
(Ein Zug von Knappen und Rittern, die Sänfte 
tragend und geleitend, in welcher Amfortas 
ausgestreckt liegt, gelangt, von links her, aud die 
Bühne. Gurnemanz hat sich, von Kundry ab, 
sogleich den Ankommenden zugewendet.)

Gurnemanz:
Er naht, sie bringen ihn getragen.
Oh weh! Wie trag' ich's im Gemüte,
in seiner Mannheit stolzer Blüte
des siegreichsten Geschlechtes Herrn
als seines Siechtums Knecht zu seh'n!
(Zu den Knappen)
Behutsam! Hört, der König stöhnt.

(Die Knappen halten an 
und stellen das Siechbett nieder.)

Amfortas:
Recht so! Habt Dank! Ein wenig Rast.
Nachwilder Schmerzensnacht
nun Waldesmorgenpracht!
Im heil'gen See
wohl labt mich auch die Welle;
Es staunt das Weh,
die Schmerzensnacht wird helle.
Gawan!

Gurnemanz:
Mistä olet noutanut tämän?

Kundry:
Kauempaa, kuin edes saatat ajatella.
Ellei balsami auta,
niin Arabiaan ei kätkeydy enää muuta
hänen tervehtymisekseen....
Älkää kysykö enempää!
(Heittäytyy maahan.)
Minua väsyttää.
(Knaappeja ja ritareita saapuu
vasemmalta kantaen ja saattaen kantotuolia,
jossa lepää Amfortas. Gurnemanz on kääntynyt 
tulijoihin päin.)

Gurnemanz:
Hän lähestyy: häntä kannetaan.
Voi häntä! Miten mieltä painaakaan, 
kun näkee miehuutensa kukoistuksessa olevan
väkevän suvun päämiehen
sairautensa orjana!
(Knaapeille)
Varovasti! Kuuletteko, kuningas voihkii.

(Knaapit pysähtyvät ja laskevat tuolin maahan.)

Amfortas:
Hyvä näin! Kiitos! Vähän lepoa.
Kärsimysten yön jälkeen
aamuisen metsän raikkaus.
Siunattu järvi!
Ehkäpä sen aallot 
minua virvoittavat:
hämmästyy kipu, tuskanyö selkenee.
Gawan!
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Zweiter Ritter:
Herr! Gawan weite nicht;
da seines Heilkraufts Kraft,
wie schwer er's auch errungen,
doch deine Hoffnung trog, 
hat er auf neue Sucht sich fortgeschwungen.

Amfortas:
Ohn' Urlaub? Möge das er sühnen,
dass schlecht er Gralsgebote hält.
Oh wehe ihm, dem Trotzig Kühnen,
wenn er in Klingsors Schlingen fällt!
So breche keiner mir den Frieden:
Ich harre des, der mir beschieden.
"Durch Mitleid wissend" -
War's nicht so?

Gurnemanz:
Uns sagtest du es so.

Amfortas:
"Der Reine Thor"!
Mich dünkt, ihn zu erkennen;
dürft' ich den Tod ihn nennen!

Toinen Ritari:
Herra! Gawan ei aikaillut.
Koska lääkeyrtin voima,
vaikkakin sen hankkiminen oli työlästä,
petti odotuksesi,
lähti hän nopeasti uudelle etsintämatkalle.

Amfortas:
Ilman lupaa? Hyvittäköön hän sen,
että huonosti noudattaa Graalin käskyjä!
Voi häntä, tuota uhkarohkeaa miestä,
jos hän joutuu Klingsorin verkkoihin!
Älköön kukaan riistäkö rauhaani:
odotan häntä, joka on minulle luvattu.
”Myötätunnon kautta tietoisuuteen”
eikö niin?

Gurnemanz:
Meille ilmaisit sen niin.

Amfortas:
”Puhdas Houkka”!
Luulen tuntevani hänet:
kutsuisin häntä kuolemaksi!

Kundryn  ja  Amfortaan  saapuminen  paikalle.  Yrttejä  on  haettu  Arabiasta  asti. 

Parzivalissa ei  ole  yksiselitteistä  vastakkainasettelua  kristinuskon ja itämaiden välillä, 

huolimatta ritareiden omistautumisesta kristillisyydelle. Arabia on kuin mystinen Toinen, 

jossa on myös  hyviä  puolia.  Wolfram tunnustaa Graalin  tarinan ensimmäisen  version 

olleen pakanan (puoliksi arabin, puoliksi juutalaisen) kirjoittama, itse alkuperän jäädessä 

kiistanalaiseksi. Wagnerille Arabia merkitsee mahdollisen pahuuden tai toiseuden lisäksi 

”määrittelemättömyyttä”,  josta  kuitenkin  etsitään  parannuskeinoja  haavaan  (ks.  Lévi-

Strauss 1989; Wolfram 1991, 279-280).

Kundry,  kuolemankaltaisilla  silmillään,  osoittautuu kirotuksi tai  riivatuksi.  Hän yrittää 

auttaa,  vaikka  kärsii  itsekin  kuin  Amfortas,  joka  on  jo  menettämässä  uskoaan 

pelastukseen.  Lucy  Beckettin  mukaan  Kundryn  hahmon  viimeistely  oli  Wagnerille 

hankalaa, sillä hänen täytyi saada näytelmän keskeiset toimijat (Amfortas, Gurnemanz, 

Kundry ja Parsifal – ehkä myös Klingsor) oikeanlaisiin suhteisiin, jotta juonen käänteet 

pysyisivät  tasapainossa.  Kundry sai  kyseenalaisen  kunnian olla  auttaja  ja pahantekijä, 

sekä samalla ainoa nainen, jonka varaan onkin laskettu suuri osa tarinan käännekohdista 
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(Beckett  1981).  Parzivalissa Kundry  kuuluu  noitamaisesta  ja  villistä  olemuksestaan 

huolimatta  Graalin  valittuihin,  eikä  edusta  pahuutta  missään  muodossa.  Mutta 

Wolframilla on toinenkin Kundry, joka on nuori nainen – Wagnerilla yhdessä hahmossa 

on piirteitä molemmista (Lévi-Strauss 1989).

Klingsor mainitaan ja hänen vaarallisuutensa käy ilmi.  Samoin profetia durch Mitleid 

wissend,  jonka  Amfortas  itse  on  saanut  ja  joka  viittaa  hänen  pelastuksensa  tuojaan, 

aloittaa  läpi  libreton  jatkuvan toistonsa.  Mikään tai  kukaan muu  ei  voi  auttaa.  Tässä 

vaiheessa kaikki on vielä pelkkää vihjailua, mutta seuraavien kohtausten aikana kerrotaan 

tärkeimpien tapahtumien syitä ja seurauksia:

Gurnemanz antaa Amfortaalle Kundryltä saamansa balsamin, ja pyytää kokeilemaan vielä sitä. Kun 
Amfortaalle  selviää  kuka  sen  on  tuonut,  kiittää  hän  ’aina  levotonta,  säikkyvää’  Kundrya 
uskollisuudesta  -  joka  nauraa  ja  vääntelehtii  maassa,  kieltäen  balsamista  olevan  mitään  hyötyä. 
Kuninkaan  seurue  etenee  kohti  järveä.  Knaapit  eivät  luota  Kundryyn,  vaan  epäilevät  hänen 
’taikajuomansa’ voivan tuhota Graalin kuninkaan lopullisesti.

 
Gurnemanz:
Hm! Schuf sie euch Schaden je?
Wann alles ratlos steht,
wie kämpfenden Brüdern in fernste Länder
Kunde sei zu entsenden,
und kaum ihr nur wisst, wohin? -
Wer, ehe ihr euch nur besinnt,
stürmt und fliegt dahin und zurück,
der Botschaft pflegend mit Treu und Glück?
Ihr nährt sie nicht, sie naht euch nie,
nichts hat sie mit euch gemein;
Doch wann's in Gefahr der Hilfe gilt,
der Eifer führt sie schier durch die Luft,
die nie euch dann zum Danke ruft.
Ich wähne, ist dies Schaden,
so tät er euch gut geraten.

Dritter Knappe:
Doch hasst sie uns -
sieh nur, wie hämisch dort nach uns sie blickt!

Vierter Knappe:
Eine Heidin ist's, ein Zauberweib.

Gurnemanz:
Ja, eine Verswünschte mag sie sein.
Hier lebt sie heut' - 
veilleicht erneut,
zu büssen Schuld aus früh'rem Leben,

Gurnemanz:
Hm! Tuottiko hän teille koskaan vahinkoa?
Kun kaikki seisoo pysähdyksissä,
eikä tiedetä, miten taisteleville veljille
olisi lähetettävä viestejä kaukaisiin maihin,
ettekä te tiedä edes, mihin,
niin kuka silloin syöksyy matkaan myrskyn
vimmalla lennättäen tietoja edestakaisin?
Teidän vielä miettiessänne
hän hoitaa tehtävänsä uskollisesti ja aina onnistuen.
Te ette anna hänelle ruokaa,
hän ei lähesty teitä koskaan,
Hänellä ei ole mitään yhteistä teidän kanssanne.
Ja kuitenkin: milloin apu on tarpeen vaarassa,
silloin hänen kiihkeä avuliaisuutensa
kiidättää hänet suoraan paikalle ilmojen halki,
eikä hän pyydä teiltä koskaan kiitosta.
Jos tämä on vahinkoa,
niin arvelen sen koituneen teidän hyväksenne.

Kolmas Knaappi:
Silti hän vihaa meitä –
katso vain, miten häijysti hän vilkuilee meitä! 

Neljäs Knaappi:
Hän on pakana, noitavaimo.

Gurnemanz:
Niin, hän lienee varsin kammoksuttu.
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die dorten ihr noch nicht vergeben.
Übt sie nun Buss in solchen Taten,
die uns Ritterschaft um Heil geraten,
gut tut sie dann und recht sicherlich,
dienet uns - und hilft auch sich.

Dritter Knappe:
So ist's wohl auch jen' ihre Schuld,
die uns so manche Not gebracht?

Gurnemanz:
(sich besinnend)
Ja, wann oft lange sie uns ferne blieb,
dann brach ein Unglück wohl herein.
Und lang' schon kenn' ich sie;
doch Titural kennt sie noch länger.
Der fand, als er die Burg dort baute,
sie schlafend hier im Waldgestrüpp,
erstarrt, leblos, wie tot.
So fand ich selbst sie letztlich wieder,
als uns das Unheil kaum geschehn,
das jener Böse über den Bergen
so schmählich über uns gebracht.
(Zu Kundry)
He! Du! Hör' mich und sag;
wo schweiftest damals du umher,
als under Herr den Speer verlor?
(Kundry schweigt düster)
Warum halfst du uns damals nicht?

Kundry:
Ich... helfe nie.

Vierter Knappe:
Sie sagt's da selbst.

Dritter Knappe:
Ist sie so true, so kühn in Wehr,
so sende sie nach dem verlor’nen Speer!

Gurnemanz:
Das ist ein andres;
Jedem ist's verwehrt.
(Mit grösser Ergriffenheit)
O wunden-wundervoller
heiliger Speer!
Ich sah dich schwingen
von umheiligster Hand!
(In Erinnerung sich verlierend)
Mit ihm bewehrt, Amfortas, allzukühner,
wer mochte dir es wehren
den Zaub'rer zu beheeren?
Schon nah dem Schloss wird uns der Held entrückt;
ein furchtbar schönes Weib hat ihn entzückt;
in seinen Armen liegt er trunken,

Tänään hän elää täällä – ehkä uudelleen,
katuen aikaisemman elämänsä velkaa,
jota tuolloin ei annettu hänelle vielä anteeksi.
Jos hän harjoittaa katumusta sellaisilla teoilla,
jotka suovat ritaristomme tervehtymisen,
hän tekee silloin hyvin ja varmasti oikein.
Palvellessaan meitä 
hän auttaa samalla myös itseään.

Kolmas Knaappi:
(Eloisasti puhuen)
Lieneekö niin, että hänen syyllisyytensä 
on aiheuttanut meillekin ahdinkoa?

Gurnemanz:
(Harkiten)
Niin, milloin hän pysyi pitempään muualla,
silloin saattoi joku onnettomuus kohdata meitä.
Olen tuntenut hänet jo kauan:
vaan Titurel vielä kauemmin.
Rakentaessaan linnaa hän löysi Kundryn
täältä pensaikosta, metsän keskeltä,
nukkuvana, kohmettuneena, elottomana,
kuin kuolleena.
Samoin minäkin löysin hänet jälleen viimeksi,
juuri kun meidät oli kohdannut onnettomuus,
jonka tuo vuorten takana asuva kurja mies
meille lähetti.
(Kundrylle)
Hei, sinä! Kuuntele minua ja vastaa!
Missä kiertelit silloin, 
kun herramme kadotti keihään?
(Kundry vaikenee synkkänä)
Miksi et auttanut meitä silloin?

Kundry:
En.....koskaan auta.

Neljäs Knaappi:
Siinä hän sanoo sen itse.

Kolmas Knaappi:
Jos hän on niin uskollinen, niin voittamaton,
silloin lähetä hänet etsimään kadonnutta keihästä.

Gurnemanz:
Sen etsiminen kuuluu eräälle toiselle. 
Muilta se on evätty. 
(Syvästi intoutuen)  
Oi, sinä ihmeellinen Pyhä keihäs! 
Näin sinun tottelevan mitä epäpyhintä kättä. 
(Muistellen) 
Se oli aseenasi, Amfortas, sinä uljain kaikista. 
Kuka olisi kyennyt sinua puolustamaan 
tuon velhon hyökkäystä vastaan? 
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der Speer ist ihm entsunken.
Ein Todesschrei! Ich stürm herbei!
Von dannen Klingsor lachend schwand,
den heil'gen Speer hat er entwandt.
Des Königs Flucht gab kämpfend ich Geleite;
doch eine Wunde brannt' ihm in der Seite;
die Wunde ist's, die nie sich schliessen will.

Jo linnan lähistöllä temmataan hänet meiltä:
pelottavan uhkea nainen on hänet vietellyt.
Tämän syleilyssä hän nyt lepää päihtyneenä,
keihäs on joutunut maahan.
Kuuluu kuolevan hätähuuto! Syöksyn esiin!
Paikalta katoaa Klingsor nauraen. Pyhän keihään 
hän vie mennessään.
Autoin taistellen kuningasta pakenemaan;
kuitenkin – haava poltti hänen kyljessään;
se on haava, joka ei tahdo milloinkaan parantua.  

Klingsor  paljastuu velhoksi,  joka  otti  Pyhän  keihään Amfortaalta  ja  iski  sillä  haavan 

tämän kylkeen. Kundrylla on valtava määrä tietoa, muttei hänestä ole suurimman avun 

tuojaksi. Samalla häneen liittyy jotakin salaperäistä ja pahaenteistä; kun Titurel rakensi 

linnaa, hän löysi Kundryn pensaikosta. Sama teema toistuu myöhemminkin. Kundry ei 

ollut paikalla auttamassa, kun keihäs menetettiin Klingsorille, ja hänen ilmestymisensä 

liittyy  aina  onnettomuuksien  sattumiseen.  Tarinan  henkilöt  eivät  kuitenkaan  tiedä 

Kundryn  olevan  sama  nainen,  jonka  houkutuksiin  Amfortas  lankesi  (eikä  sitä  vielä 

paljasteta katsojillekaan), ja jonka ansiosta Klingsor sai tilaisuuden varastaa keihään.  

Beckett huomauttaa, etteivät knaapit luota Kundryyn vaikka Gurnemanz, viisain kaikista, 

”tietää” hänen olevan pohjimmiltaan hyväntahtoinen (1981). Kundry itse yrittää kertoa, 

ettei hän koskaan auta. Gurnemanz arvelee näiden kärsimysten johtuvan ehkä aiemmasta 

elämästä, jota hän nyt sovittaa (viittaus sielunvaellukseen – brahmiinisen ja kristillisen 

virtauksen yhteentuleminen).  Knaappien  vaistomainen  epäily  osuu oikeaan.  Amfortas 

antautuu Kundrylle on ensimmäinen myteemin osatekijää edustava kohtaus,  jota voi 

kutsua nimellä  kanssakäymisen välttämättömyys. Klingsor haavoittaa  Amfortasta on 

toinen  myteemin  osa:  kommunikaation  haavoittavuus.  Kommunikaatio  ja 

kanssakäyminen on ymmärrettävä sekä omissa asiayhteyksissään, että mahdollisimman 

kaukaa katsottuna, yleisinä merkitsijöinä (strukturalistiseen myyttianalyysiin liittyen). 

Tässä  kerronta  sekoittaa  nykyhetken  ja  menneisyyden.  Kyse  on  muistelusta,  joka  ei 

noudata  näyttämöllä  ajallista  järjestystä.  Wagnerin  täytyi  tuoda  esiin  juonen kannalta 
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tärkeimmät  asiat,  selvittää  mitä  on tapahtunut,  miksi,  ja  mitä  tilanteelle  olisi  tehtävä. 

Ensimmäisen  näytöksen  alkupuolta  on  sanottu  yhdeksi  toiminnallisesti  köyhimmistä 

jaksoista koko oopperan historiassa. 

Kylpeminen  virkistää  kuningasta  ja  balsami  auttaa  hetkellisesti  kipuun.  Knaapit  kysyvät 
Gurnemanzilta Klingsorista.

Dritter Knappe:
Doch, Väterchen, sag’ und lehr’ uns fein;
Du kanntest Klingsor – wie mag das sein?

Gurnemanz:
Titurel, der fromme Held,
der kannt’ ihn wohl.
Denn ihm, da wilder Ferine List und Macht
des reinen Glaubens Reich bedrohten,
ihn neigten sich in heilig ernster Nacht
dereinst des Heilands selige Boten;
daraus er trank beim letzten Liebesmahle,
das Weihgefäss, die heilig edle Schale,
darein am Kreuz sein göttlich’ Blut auch floss,
dazu den Lanzenspeer, der dies vergoss -
der Zeugengüter höchtstes Wundergut -
das gaben sie in unsres Königs Hut.
Dem Heiltum baute er das Heiligtum.
Die seinem Dienst ihr zugesindet
auf Pfaden, die kein Sünder findet,
ihr wisst, dass nur dem Reinen
vergönnt ist, sich zu einen
den Brüdern, die zu höchsten Rettungswerken
des Grales (heilige) Wunderkräfte stärken.
Drum blieb es dem, nach dem ihr fragt, verwehrt,
Klingsorn, wie hart ihn Müh’ auch drob beschwert.
Jenseits im Tale war er eingesiedelt;
darüberhin liegt üpp’ges Heidenland;
unkund blieb mir, was dorten er gesündigt,
doch wollt’er büssen nun, ja heilig werden.
Ohnmächtig, in sich selbst die Sünde zu ertöten,
an sich legt’er die Frevlerhand,
Die nun, dem Grale zugewandt,
verachtunsgvoll des’ Hüter von sich stiess.
Darob die Wut nun Klingsorn unterwies,
wie seines schmähl’chen Opfers Tat
ihm gäbe zu bösem Zauber Rat;
den fand er nun. - 
Die Wüste schuf er sich zum Wonnegarten,
drin wachsen teflisch holde Frauen;
dort will des Grales Ritter er erwarten
zu böser Lust und Höllengrauen;
wen er verlockt, hat er erworben;
schon viele hat er uns verdorben.
Da Titurel, in hohen Alters Mühen,

Kolmas Knaappi:
Parahin isä, kerro meille ja opeta meitä:
tunsit Klingsorin, niinkö?

Gurnemanz:
Titurel, hurskas mies tunsi hänet hyvin.
Siihen aikaan, kun julma vihollinen väellä ja 
viekkaudella uhkasi puhtaan uskon valtakuntaa,
Titurelin puoleen laskeutuivat  
eräänä vakaana, pyhänä yönä
Vapahtajan autuaat sanansaattajat.
Nämä toivat muassaan maljan,
josta Hän nautti viimeisellä rakkaudenaterialla,
vihkimaljan, pyhän ja jalon astian,
johon ristinpuulta Hänen jumalallinen verensä 
myös vuosi, sekä keihäänkärjen, joka veren vuodatti
Siis korkeimman ihmetapahtuman todisteet, 
jotka he uskoivat kuninkaamme haltuun.
Näille pyhille esineille Titurel pystytti temppelin.
Te, jotka olette aikoneet lähteä Graalia palvelemaan 
taivaltaen polkuja, joita yksikään synnintekijä 
ei löydä, te tiedätte, että vain puhtaan on suotu 
liittyä veljiin, joita vahvistaa Graalin ihmevoima,
jotta he pystyisivät toteuttamaan
korkeimpia pelastustekoja.
Sen tähden Graal on evätty häneltä, Klingsorilta, 
olkoonkin että hän on tehnyt lujasti töitä
vaivojaan säästämättä. Vuoriston tuolle puolen, 
laaksoon hän asettui. Sinne asti ulottuu pakanoiden 
asuttama rehevä maa. Tietooni ei ole tullut, mihin 
hän siellä syyllistyi. Kuitenkin hän tahtoi tehdä 
parannusta, niin, pyhittyä. Voimaton hän oli 
kuolettamaan itsestään syntiä. Itseensä hän kohdisti 
raukkamaisen kätensä, jonka nyt ojensi Graalia 
kohti, sen vartija torjui halveksien hänet luotaan.
Raivon opastamana Klingsor etsi häpeällisestä 
uhriteostaan keinoa mustan noituuden 
toteuttamiseen. Nyt hän sen keksi. -
Autiomaasta hän loi ilojen puutarhan,
jossa kasvaa pirullisen suloisia naisia.
Siellä hän odottelee Graalin ritareita
katkeriin iloihin ja helvetin kauhuun;
kenet hän saa houkutelluksi, hänet on menetetty.
Jo monia meistä hän on turmellut.
Kun Titurel korkean ikänsä vuoksi
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dem Sohn die Herrschaft hier verliehen;
Amfortas liess es da nicht ruhn,
der Zauberplag’ Einhalt zu tun.
Das wisst ihr, wie es dort sich fand;
der Speer ist nun in Klingsors Hand,
kann er selbst Heilige mit dem verwunden,
den Gral auch wähnt’ er fest schon uns entwunden!

(Kundry hat sich, in wütender Unruhe, oft heftig 
ungewendet)

Vierter Knappe:
Vor allem nun; der Speer kehr’ uns zurück!

Dritter Knappe:
Ha! Wer ihm brächt’. Ihm wär’s zu Ruhm und 
Glück!

Gurnemanz:
Vor dem verwaisten Heiligtum
in brünst’gem Beten lag Amfortas,
ein Rettungszeichen bang erflehend;
ein sel’ger Schimmer da entfloss dem Grale;
en heilig’ Traumgesicht
nun deutlich zu ihm spricht
durch hell erschauter Wortezeichen Male;
”Durch Mitleid wissend,
der reine Thor;
harre sein,
den ich erkor.”

oli luovuttanut kuninkuuden pojalleen
Amfortaalle, päätti tämä olla lepäämättä,
kunnes olisi saanut lopetetuksi
tuon velhon aikaansaaman kurjuuden.
Tiedätte itse, miten kävi;
keihäs on nyt Klingsorin käsissä. 
Jopa pyhiä hän voi sillä haavoittaa. 
Graalinkin luulee hän meiltä jo saaneensa!
 
(Kundry on kääntelehtinyt rajusti edellisen aikana)

Neljäs Knaappi:
Nyt ennen kaikkea: Keihäs! Palaa meille takaisin!

Kolmas Knaappi:
Joka sen palauttaisi,
hänelle koituisi siitä kunniaa ja onnea!

Gurnemanz:
Aarteensa menettäneen pyhäkön eteen
Amfortas lankesi palavaan rukoukseen
pelastuksen merkkiä pelossa anoen.
Ihana valon kajo alkoi silloin virrata Graalista.
Ikään kuin pyhänä unikuvana
puhuivat hänelle nyt selvästi kasvot
kirkkaina näkyvin ihmemerkein:
”myötätunnon kautta tietoisuuteen
puhdas houkka;
odota häntä,
jonka olen valinnut.”

Graalin  ritariston  historia  tulee  kuvatuksi,  sekä  aiemmat  vihjailut  saavat  selkeän 

määrittelyn,  jota  ei  tässä  tarvitse  avata  lisää.  Ehtoollinen  liitetään  tarinaan,  sen 

keskeiseksi  osaksi,  mutta  sitä  kutsutaan  nimellä  "rakkaudenateria".  Suoraa  viittausta 

Kristukseen ei  tehdä,  vaikka kaikki kristillisen myytin  piirteet  ovat esillä.  Kristuksen 

viimeinen ehtoollinen ja ristiinnaulitseminen (keihäs-haava) on myteemin osatekijä: 

kommunikaation  parantavuus.  Tässä  nimenomaan  merkityksessä  jumalallinen 

kommunikaatio  (kommuunio  eli  ehtoollinen).  Robert  de  Boron  yhdisti  Kristuksen 

Graaliin,  Wolframilla  Graal  on  kivi  ja  Chrétien  puhuu  epämääräisesti  maljasta 

(molemmille se tarkoittaa eräänlaista runsauden sarvea, ihmeitä tekevää esinettä, joka on 

tuttu  hyvin  erilaisista  ”pakanallisista”  myyteistä).  Sekä  Wolframille  että  Chrétienille 
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Graalin palvelijat ovat kristittyjä. Esineellä itsellään on monta vaihtoehtoista historiaa ja 

etymologiaa,  useimmat  ja  vanhimmat  niistä  esikristillisiä.  Wolframin  mukaan  enkelit 

laskeutuivat  maan päälle  ja toivat  Graalin  kiven.  Teema on pohjimmiltaan  sama kuin 

Wagnerilla, vaikka hänen versiossaan kyse onkin viimeisen ehtoollisen maljasta. Robert 

de  Boron  jäljittää  maljan  historian  Joosef  Arimatialaiseen,  joka  toi  Kristuksen  veren 

Eurooppaan. (On melkein varmaa, ettei Wagner lukenut tätä versiota myytistä, sen sijaan 

hän  tiesi  hyvin  lukuisat  Chrétienin  tarinan  jatkot  ja  päätökset,  joita  kirjoitettiin  12. 

vuosisadan  lopulta  lähtien,  ja  joissa  esiintyy  samoja  ajatuksia).  (Beckett  1981;  Lévi-

Strauss 1989; Robert de Boron 1874; ks. myös Asikainen 2006.)

Toisaalta  aihepiiri  levittäytyy  ihmiskunnan  perinteiseen,  hyvin  maanläheiseen 

selviytymistarinaan  asti,  eli  sukupolvien  jatkumoon.  Titurelin  kruunu  siirtyi  hänen 

pojalleen  Amfortaalle  (myöhemmin  Parsifalin  kruunu  siirtyy  hänen  pojalleen 

Lohengrinille). Myös J. G. Frazerin klassista huomiota jumalkuninkaan maanpäällisistä 

tehtävistä  ja  vaatimuksista  voidaan  verrata  tähän  tekstin  kohtaan.  Niin  kauan  kuin 

kuningas on terve ja vahva, myös valtakunta kukoistaa. Kun kuningas sairastuu, koko 

maa kärsii. Frazerin myyttiesimerkeissä (The Golden Bough) kuningas tapettiin, kun hän 

ei  enää kyennyt  hoitamaan virkaansa (tai  kuningas hoiti  virkaansa,  kunnes hänet joku 

onnistui surmaamaan) (Weston 1920; Frazer 1993 [1922]). Libretosta on luettavissa kaksi 

eri  näkemystä  hyveestä  tai  hyveellisyydestä,  ”pakanallinen”  kuntoisuus  ja  kristillinen 

kunnollisuus, nöyryys. Keskiaikaisessa ritariaatteessa nämä puolet yhdistyivät.

On  olemassa  kokonainen  perinne  nk.  natsikirjallisuutta,  jossa  käsitellään  Parsifalin 

verenperintöä arjalaisen puhtauden merkkinä. Se on yksi mahdollinen tulkinta, mutta sillä 

on omat  puutteensa  jo  ilman Kolmannen Valtakunnan oopperalle  jättämää hirvittävää 

painolastiakin.  Wagnerin  taiteen  mustamaalaaminen  tältä  pohjalta  on  lopulta  yhtä 

arbitraarista  kuin  puhdasverinen  arjalainen  tulkinta  Parsifalista.  Veri  on  voimakas 

symboli, ja sitä voi käyttää moniin tarkoitusperiin (ks. kappale Kääntymisiä).

Graal  on evätty epäpuhtailta,  sen voi  saavuttaa  ainoastaan  hyveellinen  – metafora  on 

tarpeeksi laaja jäädäkseen avoimeksi eriäville näkemyksille. Missään vaiheessa Wagner 

75



ei  varsinaisesti  määrittele  Graalin  veljeskunnan  rakkauselämän  luonnetta.  Kyse  ei 

todennäköisesti  ole  katolisesta  siveyslupauksesta,  kuten  monesti  on  oletettu,  vaikka 

alkuperäisessä  proosaversiossa  vuodelta  1865  Wagner  kertoi  ritareiden  pidättäytyvän 

seksuaalisista  suhteista  (Wagner  1980).  Tämä  seikka  on  usein  riittänyt  tutkijoille 

todistukseksi  Parsifalin seksuaalikielteisyydestä.  Se  ei  muuta  tosiasiaa,  ettei  Wagner 

mainitse  libretossa  asiasta  mitään,  eikä  edes  viittaa  siihen.  Hän  käyttää  termiä  reine 

”puhdas,  tosi”  vaatimuksena  ritareiden  joukkoon  pääsystä.  Cosima  Wagnerin 

päiväkirjassa  on  merkintä  vuodelta  1870  Wagnerin  keskustelusta  Heinrich  Porgesin 

kanssa;  aihe  oli  Graalin  palvelijoita  koskeva  siveyslupaus.  Wagner  sanoi  antaneensa 

ritareille mahdollisuuden aviolliseen elämään, huolimatta heidän pyhyydestään (Skelton 

1994, 52; ks. Pylkkö 2005, 109-111). 

Klingsorin musta magia liittyy osittain kastraatioon. "Raivon opastuksella" hän kykeni 

luomaan  autiomaasta  puutarhan,  joka  on  kuitenkin  harhaa  ja  petosta,  ja  jonka 

tarkoituksena  on  houkutella  ”katkeriin  iloihin  ja  helvetin  kauhuun”.  Kyse  ei  ole 

(luonnollisesta)  seksuaalisuudesta,  vaan  sen  kieltämisestä  tai  perversiosta,  ja  toisaalta 

pahuudesta  joka on ymmärrettävissä myös  puhtaan kristillisesti  /  henkisessä mielessä. 

Epäonnistuessaan  pyhittäytymään  Klingsor  kastroi  itsensä, osatekijänä  myteemille 

kanssakäymisestä kieltäytyminen, joka koskee laajasti ottaen inhimillistä kanssakäymistä 

ja  seksuaalisuutta  yleensä.  Pyhä  keihäs  on  fallinen  symboli  Klingsorin  kädessä,  hän 

tarvitsee  sitä  korvikkeeksi  sille,  mikä  häneltä  itseltään  puuttuu.  Toisaalta  Klingsorin 

pahuutta määrittää kykenemättömyys muuttua. "Parsifalissa on ainoastaan yksi henkilö, 

jossa ei tapahdu muutosta:  Klingsor. Hän halusi alun perin liiankin kiihkeästi  Graalin 

ritareiden, 'pyhien' joukkoon ja toimi väkivaltaisesti itseään kohtaan kastroimalla itsensä. 

Tämän  tapahtuman  jälkeen  vanha  Titurel-kuningas....eväsi  häneltä  pääsyn  Graalin 

ritariksi. Titurelin ivallisuus teki Klingsorista Graalin katkeran vihollisen. Hän lukkiutui 

omaan noidankehäänsä pääsemättä siitä ulos. Wagnerin 'säveldraamamysteeriossa' pahan 

taustalla on voimattomuus, kyvyttömyys muuttua". (Asikainen 2006, 147.)

Wolframin  tarinassa  Klingsor  ei  kastroi  itseään,  vaan  hänet  tehdään  ”siveäksi 

jalkovälistä”  väkivalloin,  kostoksi  aviorikoksesta.  Amfortaan  haava  ei  liioin  sijaitse 
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kyljessä vaan kiveksessä. Keskeisten teemojen kannalta Wagner teki radikaalin ratkaisun 

vaihtamalla  haavan  paikkaa,  mielikuva  on  selkeästi  kipeämpi  (ja  humoristisempi) 

Parzivalissa.  Seksuaalisuuteen  liittyvä  symboliikka  siirtyy  rintaan  ja  muuttaa  aihetta 

vakavammaksi.  Wolframin  hahmot  eivät  voineet  pidätellä  nauruaan  kuullessaan 

Klingsorista.

Amfortaan menetettyä keihään rukoukset saavat vastaukseksi profetian, joka kuullaan nyt 

uudestaan.  Wagnerin  johtomotiivitekniikka  perustuu  tähän.  Aberbachin  tulkinnan 

mukaan  ”when  Amfortas  lost  the  spear  he  also  lost  power  over  himself.  While  he 

possessed  both  relics  together  he  retained  the  symbolic  unity  of  the  male-female 

continuum, the mystical force of creation through which he fulfilled his duty: to elevate 

the  physical  into  the  spiritual  thereby serving God,  and to  bring spirituality  into  the 

physical world thereby serving man. By losing the spear the mystical continuum had been 

broken. Dogma and ritual, the spear and the grail, were not enough. More was required. 

Wagner now comes to the point of the drama. What was missing? The answer is simple:  

inner love and compassion in addition to the external performance of the sacraments.” 

(Aberbach 1984, 335.) 

Samassa järveltä kuuluu kova huudahdus ja ritareiden ääniä. Villijoutsen lentää haavoittuneena ja 
vaipuu lopulta maahan. Parsifal  tuodaan Gurnemanzin eteen.  Nuoli  tappoi joutsenen, ja Parsifal 
pitelee jousta kädessään.

Gurnemanz:
Bist du's, der diesen Schwan erlegte?

Parsifal:
Gewiss! Im Fluge treff'ich, was fliegt!

Gurnemanz:
Du tatest das? Und bangt' es dich nicht vor der Tat?

Knappen und Ritter:
Strafe dem Frevler!

Gurnemanz:
Unerhörtes Werk!
Du konntest morden, hier, im heil'gen Walde,
des Stiller Friede dich umfing?
Des Haines Tiere nahten dir nicht zahm?
Grüssten dich freundlich und fromm?

Gurnemanz:
Sinäkö ammuit tämän joutsenen?

Parsifal:
Minä tietenkin! Osun kaikkeen mikä lentää.

Gurnemanz:
Siis sinä teit tämän? Eikö tekosi vaivaa sinua?

Knaapit ja Ritarit:
Rankaise tuota hurjapäätä!

Gurnemanz:
Ennenkuulumatonta! Sinä saatoit tehdä murhan 
täällä pyhässä metsässä, sen hiljaisuudessa ja 
rauhassa? Eivätkö lehdon eläimet 
lähestyneet sinua kesyinä? 
Eivätkö tervehtineet sinua ystävyydellä ja 
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Aus den Zweigen was sangen die Vöglein dir?
Was tat dir der treue Schwan?
Sein Weibchen zu suchen flog er auf,
mit ihm zu kreisen über dem See,
den so er herrlich weihte zum Bad.
Dem stauntest du nicht? Dich lockt' es nur
zu wild kindischem Bogengeschoss?
Er war uns hold; was ist er nun dir?
Hier - schau her! - hier trafst du ihn,
da starrt noch das Blut, matt hängen die Flügel,
das Schneegefieder dunkel befleckt -
gebrochen das Aug', siehst du den Blick?
(Parsifal hat Gurnemanz mit wachsender 
Ergriffenheit zugehört; jetzt zerbricht er seinen 
Bogen und schleudert die Pfeile von sich.)
Wirst deiner Sündentat du inne?
(Parsifal führt die Hand über die Augen.)
Sag', Knab, erkennst du deine grosse Schuld?
Wie konntest du sie begehn?

Parsifal:
Ich wusste sie nicht.

Gurnemanz:
Wo bist du her?

Parsifal:
Das weiss ich nicht.

Gurnemanz:
Wer ist sein Vater

Parsifal:
Das weiss ich nicht.

Gurnemanz:
Wer sandte dich dieses Weges?

Parsifal:
Das weiss ich nicht.

Gurnemanz:
Dein Name denn?

Parsifal:
Ich hatte viele,
doch weiss ich ihrer keinen mehr.

hartaudella? Mitä linnut livertelivät sinulle 
puiden oksistoista? Mitä sinulle teki uskollinen 
joutsen? Se nousi siivilleen etsimään puolisoaan
kaarrellakseen sen kanssa järven yllä,
jonka se näin ihanasti vihki  
kuninkaan kylpypaikaksi. Etkö hämmästy tätä?
Sinua se houkutteli vain vallattomaan, lapselliseen 
jousiammuntaan? Joutsen oli meille suopea. 
Mitä se on nyt sinulle? Katso tänne! 
Osuit tähän kohtaan. Siinä ei ole veri vielä hyytynyt,
siivet roikkuvat elottomina, lumivalkoinen 
höyhenpeite tahrattuna, silmä sammuneena, 
näetkö sen katsetta?
(Parsifal on kuunnellut Gurnemanzia järkyttyen. 
Nyt hän iskee jousensa kappaleiksi ja heittää nuolet  
luotaan.)
Kykenetkö ymmärtämään syntisi?
(Parsifal peittää kasvonsa.)
Poika, vastaa: tiedostatko suuren syyllisyytesi?
Miten saatoit antautua siihen?

Parsifal:
En tiennyt sitä.

Gurnemanz:
Mistä tulet?

Parsifal:
En tiedä.

Gurnemanz:
Kuka on isäsi?

Parsifal:
En tiedä.

Gurnemanz:
Kuka lähetti sinut tälle tielle?

Parsifal:
En tiedä.

Gurnemanz:
Entä mikä on nimesi?

Parsifal:
Minulla oli montakin.
En tiedä niistä enää ainuttakaan.
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Parsifal saapuu näyttämölle hyvinkin enteellisissä merkeissä. Joutsenen haavoittaminen 

on ensimmäinen kohta,  A: Tietämättömyys,  tarinan obviaatiossa,  sillä  hän osoittautuu 

puhtaan tietämättömäksi asioista. Hän ei tiedä omaa eikä isänsä nimeä, ei sitä mistä on 

tulossa tai minne on menossa. Parsifal ampuu joutsenen ja näin muodostaa Amfortaan 

saaman  haavan  kanssa  ensimmäisen  kokonaisen  myteemin,  jossa  kiteytyy 

kommunikaation haavoittavuus. Graalin linnan alueella vallitsee pyhäksi tekevä voima, 

joka rauhoittaa kaikki elävät olennot. Koska Parsifal  on jo päässyt  sinne asti,  hänessä 

täytyy  olla  aitoutta  ja  puhtautta,  vaikka  hänen  tekonsa  onkin  väärä,  hallitsematon  ja 

aiheuttaa tarpeetonta vahinkoa.

Gurnemanz mutisee itsekseen, että on aiemmin tavannut ainoastaan yhden joka on yhtä typerä, ja 
hän on Kundry. Käskettyään knaapit  kuningasta auttamaan hän kysyy, mitä  Parsifal  ylipäätään 
tietää. Tämä vastaa äitinsä nimen olevan Herzeleide. Kysyttäessä hän sanoo myös tehneensä jousen 
itse.  Gurnemanz  toteaa  Parsifalin  näyttävän  jalosukuiselta  ja  tivaa,  miksei  häntä  ole  opetettu 
käsittelemään kunnon aseita. Parsifal ei tiedä, mutta Kundry vastaa: ”Isättömän äiti synnytti. Koska 
Gamuret  kaatui  taistelussa,  tahtoi  äiti  varjella  poikaansa  samanlaiselta  varhaiselta 
sankarikuolemalta.  Aseiden  ulottumattomissa,  yksinäisyydessä  hän  kasvatti  pojasta  houkan.” 
Parsifal  innostuu tästä  ja  alkaa  kertoa,  kuinka hän  kerran  näki  ’välkehtiviä  miehiä’  joita  lähti  
seuraamaan,  koska tahtoi tulla heidän kaltaisekseen. Hän ei  tavoittanut heitä enää, vaikka kulki 
päiväkausia asumattomien seutujen halki, ylös vuorille ja alas laaksoihin. Parsifalin todetessa, että  
jousesta oli hänelle apua ’villieläimiä ja isoja miehiä vastaan’, Kundry keskeyttää, ja kertoo hänen 
ahdistelleen pahantekijöitä ja jättiläisiä, jotka ’kaikki alkoivat pelätä tyhmänrohkeaa poikaa’. 

Parsifal:
Wer fürchtet mich? Sag!

Kundry:
Die Bösen!

Parsifal:
Die mich bedrohten, waren sie bös?
(Gurnemanz lacht.)
Wer ist gut?

Gurnemanz:
(wieder ernst)
Deinse Mutter, der du entlaufen
und die um dich sich nun härmt und grämt.

Kundry:
Zu End ihr' Gram; Seine Mutter ist tot.

Parsifal:
Tot? Meine - Mutter? Wer sagt's?

Parsifal:
Kuka minua pelkää? Sano!

Kundry:
Pahat!

Parsifal:
Olivatko he pahoja, jotka minua uhkailivat?
(Gurnemanz nauraa)
Kuka on hyvä?

Gurnemanz:
(Jälleen vakavana)
Sinun äitisi, jonka luota karkasit,
ja joka nyt suree ja murehtii sinua.

Kundry:
Murhe on lopussa. Hänen äitinsä on kuollut.

Parsifal:
Kuollut? Minun äitini? Kuka niin sanoo?
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Kundry:
Ich ritt vorbei und sah sie sterben;
dich Thoren hiess sie mich grüssen.

(Parsifal springt wütend auf Kundry zu 
und fasst sie bei der Kehle. 
Gurnemanz hält ihn zurück.)

Gurnemanz:
Verrückter Knabe! Wieder Gewalt?
Was tat dir das Weib? Es sagte wahr;
denn nie lügt Kundry, doch sah sie viel.

Parsifal:
Ich verschmachte!

(Kundry ist sogleich, als sie Parsifals Zustand 
gewahrte, nach einem Waldquell geeilt, bringt jetzt 
Wasser in einem Horne, besprengt damit zunächst 
Parsifal und reicht ihm dann zu trinken.)

Gurnemanz:
So recht! So nach des Grales Gnade;
das Böse bannt, wer's mit Gutem vergilt.

Kundry:
Ratsastin ohi ja näin hänen kuolevan.
Hän käski minun tervehtiä sinua houkkaa.

(Parsifal hyppää suutuksissaan Kundryn kimppuun 
tarttuen tätä kurkusta. Gurnemanz tulee väliin.)

Gurnemanz:
Sekopäinen poika! Taas väkivaltaa?
Mitä tämä vaimo on sinulle tehnyt?
Hän puhui totta, sillä Kundry ei valehtele koskaan;
hän on todella nähnyt paljon.

Parsifal:
Minua heikottaa!

(Huomattuaan Parsifalin tilan Kundry juoksee 
lähteelle hakemaan vettä, jota hän sitten valaa  
Parsifalin päälle ojentaen myös juotavaksi.)

Gurnemanz:
Oikein! Näin Graalin armon mukaan:
pahan voittaa, ken sen hyvyydellä sovittaa.

Kundry väittää, ettei tee koskaan hyvää, ja tahtoo vain lepoa. Gurnemanzin huolehtiessa isällisesti  
Parsifalista  Kundry kääntyy murheissaan poispäin ja laahautuu huomaamatta  pensaikkoa kohti, 
puhuen väsymyksestään ja toiveistaan päästä ikuiseen  uneen.  Ristiriitaisesti  hän kauhistuu omia 
puheitaan,  alkaa  täristä,  vastustelee,  mutta  lopulta  nukahtaa.  ”Mahdotonta  vastustaa.  Aika  on 
tullut.” Kun Kundry vaipuu pensaikon taakse uneen, kuninkaan seurue palaa järveltä linnaan.

Gurnemanz:
Vom Bade kehrt der König heim;
hoch steht die Sonne;
nun lass zum frommen Mahle mich dich geleiten;
denn bist du rein, wird nun der Gral dich tränken 
und speisen.

Parsifal:
Wer ist der Gral?

Gurnemanz:
Das sagt sich nicht;
doch, bist du selbst zu ihm erkoren,
bleibt dir die Kunde unverloren.
Und sieh!
Mich dünkt, dass ich dich recht erkannt;
kein Weg führt zu ihm durch das Land,
und niemand könnte ihn beschreiten,
den er nicht selber möcht' geleiten.

Gurnemanz:
Kuningas on kylpenyt ja palaa takaisin;
aurinko on korkealla:
sallitko, että saatan sinut nyt Pyhälle aterialle?
Jos olet puhdas, niin Graal on vahvistava sinua 
ruoalla ja juomalla.

Parsifal:
Kuka on Graal?

Gurnemanz:
Sitä ei voi pukea sanoiksi;
ja kuitenkin, jos olet itse siihen valittu,
niin tieto siitä ei katoa sinulta koskaan.
Ja katso!
Minusta tuntuu, että tunnen sinut oikein:
yksikään tie ei johda sen luokse maata pitkin,
eikä siihen voi astua kukaan,
jota se ei itse halua saattaa.
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Parsifal:
Ich schreite kaum,
doch wähn' ich mich schon weit.

Gurnemanz:
Du siehst, mein Sohn,
zum Raum wird hier die Zeit.

Parsifal:
Otan tuskin askeltakaan,
kuitenkin luulen olevani jo kaukana.

Gurnemanz:
Näethän, poikani,
tilaksi käy täällä aika.

Wolfram  ja  Chrétien  kertovat  hyvin  samankaltaisesti  metsässä  kasvaneen  pojan  ensi 

kohtaamisesta  ritareiden kanssa.  Wagner  toistaa  heidän versionsa uskollisesti.  Weston 

väittää, ettei Chrétienin romaanilla ja koko Percival-tarulla ole mitään tekemistä Graalin 

kanssa, vaan se on pelkkä kansantarina (”the widow’s son”), joka on myöhemmin liitetty 

osaksi  myyttiä  (1920,  194).  Rudolf  Steinerin  mukaan  tarina  "lesken  pojasta"  on 

puolestaan  hyvinkin  merkityksellinen  ja  liittyy  syvällisellä  tasolla  Parsifaliin  (Greiner 

1992;  Steiner,  1963).  Alkuperäisyys  on ongelmallinen  asia,  sillä  tarina luo koko ajan 

itsestään  uusia  muunnelmia,  yhteisten  ja  erilaisten  teemojen  kokoelmia  –  esimerkiksi 

Chrétien ja Wolfram sisältävät vain muutamia perustavia yhteisiä kohtia, joista kuitenkin 

muodostuu ja välittyy ”myytin” perusrakenne.

Parsifal on hyvän ja pahan tiedon tuolla puolen. Hän sortuu pahantekoon jo toistamiseen 

käydessään  Kundryyn  käsiksi,  kun  tämä  kertoo  hänen  äitinsä  kuolemasta  ja  isän 

kohtalosta. Paha voitetaan sovittamalla se hyvyydellä:  Kundry hakee vettä auttaakseen 

Parsifalia  toipumaan.  Voitto  jää  hetkelliseksi.  Hänen  riivattu  tilansa  ja  outo 

ristiriitaisuutensa  tiedon  tuojana  sekä  hyvän-  ja  pahantekijänä  hämmentää  enenevissä 

määrin.  Kundry  tietää  asioita  joita  kukaan  muu  ei,  mutta  mistä  hänen  tietonsa  on 

peräisin? Hän itse haluaa vain lepoa ja vaipuu pensaikossa takaisin kuolemankaltaiseen 

uneensa.

Gurnemanz  huomaa  Parsifalin  viattomuuden  voiman  ja  vihjailee  tämän  tietoisuudesta 

jotain,  odottaen  kaiketi  profetian  (ennenaikaista)  toteutumista.  Lévi-Strauss  mainitsi 

myytin parhaaksi määritelmäksi tilan ja ajan sekoittumisen keskenään, aivan kuin aika 
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muuttuisi tilaksi, kuten Gurnemanz sanoo Parsifalille tien kuljettaessa heitä (Lévi-Strauss 

1989).  Kun  he  matkaavat  ”tuonpuoleiseen”  ulottuvuuteen,  musiikki  kuvaa  koko 

siirtymistä,  sanoja  sille  ei  ole  (Glass  1983,  216).  Tässä  tapahtuu  kohdan  A vaihdos 

(substitution) kohtaan B:

Ennen  Parsifalin  kysymystä  näyttämökuva  alkaa  vaihtua,  Gurnemanz  asettaa  kätensä  hänen 
niskansa taakse ja toisella kädellään tukee häntä selästä. He astelevat hiljalleen eteenpäin. Metsä 
katoaa, kallionseinämät avautuvat ja muodostuu porttikäytävä, jota kuljettaessa saavutaan Graalin 
linnan  saliin.  Gurnemanz  sanoo  Parsifalille:  ”Nyt  ole  tarkkaavainen  ja  näytä  minulle,  oletko 
’houkka’  ja  puhdas,  mikä  tietoisuus  sinulla  sitten  lieneekin.”  Graalin  ritarit  saapuvat  saliin  ja 
asettuvat riveittäin siellä olevien ruokapöytien ääreen. He laulavat kuorossa Viimeisestä Ateriasta 
kertovia  säkeitä.  Amfortas  tuodaan paareilla  sisään ja  lasketaan vuoteelle.  Hänen edellään neljä 
knaappia kantavat verhottua Graalin lipasta, joka asetetaan vuoteen edessä olevalle kivipöydälle. 
Korkeuksista kuuluu laulua, ja lopulta Titurel puhuu Amfortaan vuoteen takaa, holvisyvennyksestä:

Stimmen der jünglinge:
Den sündigen Welten,
mit tausend Schmerzen,
wie einst sein Blut geflossen -
dem Erlösungshelden
sei nun mit freudigem Herzen
mein Blut vergossen.
Der Leib, den er zur Sühn' uns bot,
er lebt in uns durch seinen Tod.

Knabenstimmen:
Der Glaube lebt;
die Taube schwebt,
des Heilands holder Bote.
Der fuer euch fliesst,
des Weines geniesst
und nehmt vom Lebensbrote!

Titurel:
Mein Sohn Amfortas, bist du am Amt?
Soll ich den Gral heut noch erschau'n und leben?
Muss ich sterben, vom Retter ungeleitet?

Amfortas:
Wehe! Wehe mir der Qual!
Mein Vater, o! Noch einmal
verrichte du das Amt!
Lebe, leb' - und lass mich sterben!

Titurel:
Im Grabe leb'ich durch des Heilands Huld
Zu schwach doch bin ich, ihm zu dienen.
Du büss' im Dienste deine Schuld!
Enthüllet den Gral!

Nuorukaisten ääniä:
Kuten muinoin
syntiin langenneille maailmoille
Hänen verensä lukemattomin kärsimyksin 
vuodatettiin, samoin virratkoon nyt minun vereni
sydämen ilolla vapahduksen tuojalle!
Ruumis, jonka Hän meille sovitukseksi tarjosi,
elää meissä Hänen kuolemansa kautta.

Poikien ääniä:
Usko elää;
kyyhky laskeutuu,
Vapahtajan lempeä lähettiläs.
Viiniä nauttikaa,
joka teidän edestänne vuotaa,
elämän leipää ottakaa!

Titurel:
Poikani, Amfortas, toimitatko Pyhän palveluksen?
Saanko nähdä Graalin vielä tänään ja elää?
Onko minun kuoltava yksin, 
ilman Vapahtajan tukea?

Amfortas:
Voi minua, voi viiltävää kipua!
Isä, toimita sinä palvelus vielä kerran!
Elä! Elä sinä....ja salli minun...kuolla!

Titurel:
Haudassa elän yksin Vapahtajan laupeudesta:
liian heikko olen palvelemaan Häntä.
Toimita palvelus sovittaen velkasi.
Poistakaa peite, ottakaa esiin Graal!
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Amfortas:
Nein! Lass ihn unhenthüllt! Oh!
Dass keiner, keiner diese Qual ermisst,
die mir der Anblick weckt, der euch entzückt!
Was ist die Wunde, ihrer schmerzen Wut,
gegen die Not, die Höllenpein,
zu diesem Amt - verdammt zu sein!
Wehvolles Erbe, dem ich verfallen,
ich, einz'ger Sünder unter allen,
des höchtsten Heiligtums zu pflegen,
auf Reine herabzuflehen seinem Segen!
O Strafe, Strafe ohnegleichen
des - ach! - gekränkten Gnadenreichen! -
Nach ihm, nach seinem Weihegrusse,
muss sehnlich mich's verlangen;
aus tiefster Seele Heilesbusse
zu ihm muss ich gelangen.

Amfortas:
Ei! Antakaa olla! Ah!
Ei kukaan voi mitata kipua,
jonka minussa herättää sama näky,
joka teitä ihastuttaa!
Mitä on vihlova haava
sen helvetillisen kidutuksen rinnalla,
että on tuomittu tähän virkaan.
Viiltävä perintö on langennut päälleni,
minulle ainoalle syntiselle kaikkien joukossa.
Korkein pyhäkkö ja sen aarteiden vaaliminen
murskaa minut alleen.
Puhtaille minun olisi anottava sen siunausta!
Oi suunnatonta rangaistusta,
loukatun armorikkaan antamaa rangaistusta!
Hänen tykönsä, 
Hänen pyhien lahjojensa äärelle kaipaan.
Syvimmästä sielun katumuksesta
minun on päästävä Hänen luokseen
parantuakseni.

Amfortas  jatkaa  tuskaista  yksinpuheluaan;  ”tästä  haavasta,  Hänen  haavansa  kaltaisesta,  jonka 
puhkaisi sama keihäänkärki, joka muinoin Vapahtajan haavan pisti. Siitä haavasta itki verikyynelin 
Jumala  ihmiskunnan  häpeää  myötätunnon  pyhällä  kaipauksella”.  Nuorukaisten,  poikien  ja 
ritareiden äänet lohduttavat kuningasta muistuttamalla häntä ennustuksesta.  Titurelin pyynnöstä 
Graal otetaan lopulta esiin. Amfortas kumartuu hartaaseen rukoukseen maljan edessä, korkeuksista 
kuuluu ääniä (”ottakaa vastaan minun vereni, ottakaa vastaan minun ruumiini”), ja ylhäältä lankeaa 
valonsäde alas  maljaan,  joka alkaa hohtaa purppuranpunaisena,  lempeästi  valaisten ympäristöä. 
Amfortas  kohottaa  Graalin  ylös  ja  liikuttaa  sitä,  jonka  jälkeen  siunaa  leivän  ja  viinin.  Kaikki  
osallistuvat  ehtoolliselle,  jonka  neljä  poikaa  jakavat  kahdesta  korista.  Ainoastaan  Parsifal  jää 
mykkänä seisomaan sivustalle, vaikka Gurnemanz viittoo häntä pöydän ääreen.

Knabenstimmen:
Wein und Brot des letzten Mahles
wandelt' einst der Herr des Grales
durch des Mitleids Liebesmacht
in das Blut, das er vergoss,
in den Leib, den dar er bracht'.

Jünglinge:
Blut und Leib der heil'gen Gabe
wandelt heut zu eurer Labe
sel'ger Tröstung Liebesgeist
in den Wein, der euch nun floss,
in das Brot, das heut ihr speist.

Poikien ääniä:
Viimeisellä aterialla muinoin
Graalin Herra on muuntanut viinin ja leivän
myötätunnon rakkauden vallalla vereksi,
jonka Hän vuodatti,
ruumiiksi, jonka Hän tarjosi.

Nuorukaisten ääniä:
Hänen verensä ja ruumiinsa,
nämä pyhät uhrilahjat muuntaa tänään
lohdutuksen rakkauden henki
viiniksi, joka teille nyt virtasi virvoitukseksi,
leiväksi, jonka te tänä päivänä nautitte.

Ritarit  julistavat  uskontunnustustaan  ja  pyhää  tehtäväänsä  toteuttaa  Vapahtajan  tekoja, 
taistellakseen  yhdessä  autuaina  rohkeudessa,  uskossa  ja  rakkaudessa.  Ehtoollisen  jälkeen  he 
nousevat  ja  järjestäytyvät  kulkueeksi,  poistuen  paikalta.  Amfortaan  (joka  ei  ottanut  osaa 
toimitukseen)  haava  on  alkanut  jälleen  vuotaa.  Parsifal  vie  kätensä  sydämelleen  kuninkaan 
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huutaessa kivusta. Kaikkien muiden poistuttua Gurnemanz tulee pettyneenä Parsifalin luo ja tarttuu 
häntä käsivarresta: 

Gurnemanz:
Was stehst du noch da?
Weisst du, was du sahst?
(Parsifal fasst sich krampfhaft am Herzen 
und schüttelt dann ein wenig mit dem Haupte.)
Du bist doch eben nur ein Thor!
(Er öffnet eine Schmale Seitentür.)
Dort hinaus, deine Wege zu!

Gurnemanz:
Mitä siinä vielä seisot?
Tiedätkö, mitä näit?
(Parsifal kouraisee rintaansa ja pudistaa päätään.)
Sinä olet siis sittenkin pelkkä houkka!
(Avaa kapean sivuoven.)
Ulos! Tiehesi!

Alkusoitossa  mystiikka  ja  ritarillisuus  yhdistyvät;  sama  tunnelma  toistuu  Graal-

kohtauksessa.  Wagnerille  oli  tärkeää  saada  tiettyä  pidättyväisyyttä  ja  hartautta 

musiikilliseen  ilmaisuun,  "muttei  kuitenkaan  kirkollista"  –  mukana  on  myös  "pyhää 

villeyttä” (Skelton 1994, 350). Pyhä ehtoollinen jaetaan, kun Graal on otettu esiin riitelyn 

jälkeen.  Linnassa  kuningas  odottaa  turhaan  vapahdusta,  eikä  haluaisi  enää  pitkittää 

kärsimyksiään  (joita  Graalin  näkeminen aiheuttaa).  Percivaalisen  myytin  keskiössä on 

vastaus ilman kysymystä, joka on myös obviaation kohta B: Hiljaisuus.

Glassin mielestä musiikki puhuu tässä puolestaan. Kaikki olennainen kuvastuu suoraan 

sävelissä.  Sanat  merkitsevät  vähän,  mutta  rituaalin  lavastus  on  tärkeä  osa  tunnelmaa 

luotaessa (Glass 1983, 219). Ritarit viittaavat Kristuksen kärsimyksiin ristillä Amfortaan 

saapuessa paikalle (mts 225), ja haavat samaistetaan hetkeksi toisiinsa – sama keihäs iski 

molempien kylkeen. Sekakuoro laulaa Vapahtajan uhrautumisesta ihmiskunnan puolesta. 

Wagner  ajatteli  tarvitsevansa  neutraalia  ääntä  korostamaan  Kristuksen  sanojen 

hengellisyyttä (”ottakaa vastaan minun vereni”). Hän totesi kommuunion olevan teoksen 

tärkein osuus.  Cosima Wagner 11. elokuuta 1877 (Skelton 1994, 287). Wagner kuvaili 

Graalin Mysteeriä ylhäältä alas laskeutuvana ja alhaalta ylös kohoavana liikkeenä: veri 

joka muuttuu viiniksi kääntää katseen kohti maata, viini joka muuttuu vereksi kääntää 

katseen kohti taivasta.  Cosima Wagner 26. syyskuuta 1877 (mts 289; Asikainen 2006, 

149). 

Parsifal ei ymmärrä tapahtumista mitään, eikä osallistu ehtoolliselle.  Parsifal vaikenee 

linnassa, mikä lévi-straussilaisittain rinnastuu Klingsorin kastraatioon, kanssakäymisestä  
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kieltäytymiseen.  Toinen  ”vaihdos”  tapahtuu,  kun  tilaisuus  jää  käyttämättä  (kuninkaan 

pelastaminen). Parsifalilla ei ole tietämystä eikä pyhää keihästä – mikä on sinänsä outoa 

Gurnemanzin  odotusten  kannalta:  miten  hän  voisi  pelastaa  ketään?  Wolframilla  riitti 

kysymyksen esittäminen ja yksinkertainen myötätunnon ilmaisu, Wagnerilla vain keihäs 

voi pelastaa. Ja koska keihäs on Klingsorin hallussa, se täytyy hakea takaisin. Parsifal 

heitetään ulos linnasta. 

Weston huomauttaa, ettei Graalista puhuta – se on Mysteeri. Esikristillisinä aikoina sen 

oppi  tietämään  yksilötasolla  tapahtuneen  salaisen  initiaatioseremonian  kautta,  jonka 

yhteisölle avoimena muotona olivat kansantarut ja kaikille tarkoitetut, yleiset seremoniat 

(Weston  1920,  130-132).  Oliko  keskiaikaisten  romaanien  taustalla  tarina 

epäonnistuneesta  initiaatiosta  (kysymystä  ei  tehdä)?  (ks.  Weston  1920;  Lévi-Strauss 

1989).  Westonin  mukaan  vanhat  mysteeriperinteet  ja  kristillinen  virtaus  olivat  yhtä, 

kristinusko  vain  toisti  sen,  mitä  jo  aiemmin  oli  tiedetty.  Rudolf  Steiner  painotti 

mysteeriperinteiden  jatkuvuutta,  mutta  myös  kristillisyyden  tuomaa  muutosta,  jota 

vanhan ajan mysteeriuskonnot ennakoivat (Steiner 1990 [1902]). 

Ritariromaaneissa  initiaatiotietoon  liittyvä  kysymys  voidaan  nähdä  merkkinä 

muuntuneista mysteerimuodoista (vrt. "lesken pojan" teema, jolla oli vastineensa esim. 

Egyptin  mysteereissä,  joihin  tunnettu  kertomus  "Saisin  nuorukaisesta"  viittaa  – 

initiaatiotietoon liittyi puhumattomuus, Isiksen hunnun paljastamisesta seurasi kuolema; 

kristinusko  on  tuonut  vanhan  mysteeriviisauden  päivänvaloon,  jolloin  jokainen  voi 

vapaasti tulla siitä osalliseksi, sillä "Sana tuli lihaksi"). Asikainen kirjoittaa Wolframista: 

"Parzival ei ole tavallinen romaani tai  seikkailukertomus.  Ulkoisilta puitteiltaan se on 

ritariromaani,  mutta  sisällöltään  symbolinen  kuvaus  ihmisen  henkisestä  kasvusta 

ihmisyyteen  ja tietoisuuteen." (2006, 34). Wagner jättää selvät jäljet  lähteisiin,  vaikka 

luokin oman muunnelmansa.
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4.2.2. Toinen näytös

Klingsorin maaginen linna. Ylhäältä avoimen tornin sisällä ovat kiviportaat, jotka vievät 

muurille.  Tornin  pohjalla  on  pimeyteen  johtava  kuilu.  Taikuuteen  ja  nekromantiaan 

käytettävien välineiden ympäröimänä Klingsor istuu metallipeilin edessä.

Klingsor:
Die Zeit ist da.
Schon lockt mein Zauberschloss den Thoren, 
den, kindisch jauchzend, fern ich nahen seh' -
Im Todesschlafe hält der Fluch sie fest,
der ich den Krampf zu lösen weiss.
Auf denn! Ans Werk!
Herauf! Herauf! Zu mir!
Dein Meister ruft dich, Namenlose,
Urteufelin! Höllenrose!
Herodias warst du, und was noch?
Gundryggia dort, Kundry hier!
Hieher! Hieher denn, Kundry!
Dein Meister ruft; herauf!
Erwachst du? Ha!
Meinem Banne wieder
verfallen heut zur rechten Zeit.
(Kundry lässt ein Klagegeheul, von grösster 
Heftigkeit bis zu bangem Wimmern sich abstufend, 
vernehmen.)
Sag', wo triebst du dich wieder umher?
Pfui! Dort bei dem Rittergesipp,
wo wie ein Vieh du dich halten lässt!
Gefällt dir's bei mir nicht besser?
Als ihren Meister du mir gefangen -
haha - den reinen Hüter des Grales -
was jagte dich da wieder fort?

Kundry:
Ach! Ach!
Tiefe Nacht!
Wahnsinn! Oh! Wut!
Ach! Jammer!
Schlaf.. schlaf...
Tiefer Schlaf! Tod!

Klingsor:
Da weckte dich ein and'rer? He?

Kundry:
Ja.. mein Fluch!
Oh... Sehnen! Sehnen!

Klingsor:
Aika on tullut. Taikalinnani houkuttelee jo 
puoleensa tuota houkkaa, joka näkyy kaukaa 
lähestyvän lapsekkaasti riemuiten. 
Kuoleman uneen sitoo kirous Kundrya, tuota naista.
Tiedän, miten saan hänet päästetyksi horroksesta.
Työhön siis!
Ylös! Tänne ylös! Minun luokseni!
Mestarisi kutsuu sinua, sinä Nimetön, 
Paholaisen perikuva, Tuonen ruusu! 
Olit Herodias ja mitä vielä? 
Jossain olit Gundryggia, täällä olet Kundry!
Tänne! Äkkiä tänne! Kundry! Mestarisi kutsuu: 
Tänne ylös!
Heräsitkö?
Lankesit valtaani jälleen tänään,
juuri oikeaan aikaan.
(Kundry päästää kiivaan tuskanhuudon, joka 
vähitellen muuttuu pelokkaaksi valitukseksi.)
Missä olet ajelehtinut?
Hyi! Sielläkö ritarien tallissa, jossa annat kohdella 
itseäsi kuin nautaa!
Eikö minun luonani ole parempi?
Kun pyydystit minulle heidän mestarinsa...ha-ha...
Sen puhtaan Graalin vartijan –
mikä sinut taas ajoi sinne?

Kundry:
Aah! Aah!
Pimeä yö!
Mielipuolisuus! Oo! Raivo! 
Ah! Murhe!
Uni!...uni...
Syvä uni! Kuolema!

Klingsor:
Siellä sinut herätti joku toinen? 
Mitä?

Kundry:
Niin...kiroukseni!
Kaipaan...kaipaan!
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Klingsor:
Haha! Dort nach den keuschen Rittern?

Kundry:
Da, da, dient' ich.

Klingsor:
Ja. Ja, den Schaden zu vergüten,
den du ihnen böslich gebracht?
Sie helfen dir nicht;
feil sind sie alle,
biet' ich den rechten Preis.
Der festeste fällt,
sinkt er dir in die Arme,
und so verfällt er dem Speer,
den ihrem Meister selbst ich entwandt.
Den Gefährlichsten gilt's nun heut zu bestehn;
ihn schirmt der Thorheit Schild.

Kundry:
Ich will nicht. O! O!

Klingsor:
Wohl willst du, denn du musst.

Kundry:
Du.. kannst mich... nicht... halten.

Klingsor:
Aber dich fassen.

Kundry:
Du?

Klingsor:
Dein Meister.

Kundry:
Aus welcher Macht?

Klingsor:
Ha! Weil einzig an mir
deine Macht nichts vermag.

Kundry:
(grell lachend)
Haha! Bist du keusch?

Klingsor:
(wütend)
Was frägst du das, verfluchtes Weib?
(Er versinkt in finstres Brüten.)
Furchtbare Not!
So lacht nun der Teufel mein,

Klingsor:
Ha ha! Niiden neitseellisten ritareiden luokse?

Kundry:
Siellä....siellä palvelin.

Klingsor:
Niin, niin, hyvittääksesi vahingon,
jonka heille kavalasti aiheutit?
Eivät he sinua auta:
ostettavissa ovat jok’ikinen,
kunhan tarjoan oikean hinnan.
Vakainkin lankeaa,
jos vajoaa käsivarsillesi;
niin hän joutuu keihään saaliiksi,
keihään, jonka itse riistin heidän mestariltaan.
Tänään on voitettava vaarallisin vastustaja:
häntä suojaa houkkamaisuuden kilpi.

Kundry:
Minä...en tahdo...ei..ei!

Klingsor:
Tahdot kyllä, sillä sinun täytyy.

Kundry:
Sinä....et voi....pitää....minua.

Klingsor:
Mutta voin pakottaa sinut.

Kundry:
Sinä?

Klingsor:
Sinun mestarisi.

Kundry:
Millä vallalla?

Klingsor:
Ha! Koska minä olen ainoa,
johon sinun voimasi ei tehoa.

Kundry:
(Ivallisesti nauraen)
Haha! Oletko neitseellisen puhdas?

Klingsor:
(Raivoissaan)
Miksi kysyt sitä, kirottu nainen?
(Synkkyyteen vajoten)
Tämä on kammottavaa!
Nauraako Saatana minua näin siksi,
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dass einst ich nach dem Heiligen rang?
Furchtbare Not!
Ungebändigten Sehnens Pein,
schrecklichster Triebe Höllendrang,
den ich zum Todesschweigen mir zwang -
lacht und höhnt er nun laut
durch dich, des Teufels Braut?
Hüte dich!
Hohn und Verachtung büsste schon einer;
der Stolze, stark in Heiligkeit,
der einst mich von sich stiess.
Sein Stamm verfiel mir, 
unerlöst
soll der Heiligen Hüter mir schmachten;
und bald - so wähn ich -
hüt ich mir selbst den Gral -
Haha! Gefiel er dir wohl, Amfortas, der Held,
den ich zur Wonne dir gesellt?

Kundry:
Oh! Jammer! Jammer!
Schwach auch er! Schwach.. alle!
Meinem Fluche mit mir
alle verfallen!
Oh, ewiger Schlaf,
einziges Heil,
wie, wie dich gewinnen?

Klingsor:
Ha! Wer dir trotzte, löste dich frei;
versuch's mit dem Knaben, der naht!

että muinoin kilvoittelin pyhittyäkseni?
Kammottavaa!
Hillittömän kaipauksen piina,
helvetillisen riivauksen pakko,
jonka väkivaltaisesti vaiensin:
nytkö se ilkkuu ja nauraa 
sinun kauttasi, senkin Paholaisen morsian?
Odotahan!
Pilkkaa ja ylenkatsetta
on joutunut jo katumaan eräs,
ylpeä, väkevä pyhyydessä,
joka kerran minut torjui joukostaan:
hänen jälkeläisensä sain lankeamaan.
Vailla vapahdusta 
on tuon pyhäin vartijan menehdyttävä,
ja varsin pian – näin luulen –
saan itselleni Graalin vartioitavaksi.
Hah-hah! Miellyttikö sinua kovin Amfortas, tuo 
sankari, jonka annoin syliisi saadaksesi nautinnon?

Kundry:
Voi!.... Murhetta...murhetta!
Heikko....hänkin....heikkoja...kaikki!
Minun kiroukseni kera
kaikki muutkin lankeavat!
Sinä ikuinen uni,
ainoa tie eheyteen,
miten, miten saavutan sinut?

Klingsor:
Se, joka pystyisi uhmaamaan sinua,
päästäisi sinut vapaaksi:
kokeile tuota poikaa, joka lähestyy!

Kundry ei halua auttaa,  muttei  voi muutakaan:  ”Tämänkö vuoksi heräsin?”. Klingsor komentaa 
joukkonsa  asemiin.  Heti  Parsifalin  saavuttua  muurille  alkaa  taistelu  jossa  linnan  ’hullaantuneet 
rakastajat’  puolustavat  ’pikku  paholaisiaan’  huonoin  seurauksin.  Kundry  joutuu  ekstaattisen, 
kammottavan  naurun  valtaan,  joka  muuttuu  lopulta  kouristuksenomaiseksi  hätähuudoksi. 
Klingsoria  ei  häviö  taistelussa  haittaa:  ”Minun  puolestani  kuristautukoon  kuoliaaksi  koko 
ritarilauma!”  Parsifal  etenee  muurilta  lumottuun  puutarhaan.  Klingsor  myhäilee  tyytyväisenä 
itsekseen  saatuaan  taikojensa  avulla  Kundryn  (joka  on  jo  lähtenyt  ’työn  ääreen’)  jälleen 
palvelukseensa.  Hän  näkee  Parsifalin  kohtalon  sinetöitynä:  ”Aivan  ennustuksen  mukaisesti  liian 
nuorena ja tyhmänä lankesit valtaani. Jotta puhtaus sinulta riistettäisiin, siksi osoitettiin sinut minun 
haltuuni!” Puutarhassa huntuihin verhottuja kauniita tyttöjä tulee Parsifalia vastaan. He ovat aluksi 
vihaisia,  sillä  heidän  rakastettujaan  on  haavoitettu.  Parsifal  kuitenkin  lepyttää  heidät  pian 
kaunopuheisilla sanoillaan ja tytöt unohtavat entiset ’leikkitoverinsa’ tämän mielellään suostuessa 
’kisailemaan’ heidän kanssaan. Osa rientää pensaiden taakse täydentämään vaatetustaan kukkasilla. 
”Emme kisaile kullan vuoksi...kisailemme minnen, lemmen palkinnosta.” Tytöt alkavat kiistelemään 
siitä,  kenelle  Parsifal  kuuluu.  Kaikki  haluavat  hänet  omakseen.  Toiset  syyttävät  kukkiin 
verhoutuneita pettureiksi (”...kävivät salaa koristautumassa!”),  ja poistuvat sitten itsekin hetkeksi 
koristautumaan. 
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Alle Blumenmädchen:
Komm! Komm, holder Knabe!
Lass mich dir erblühen!
Dir zu Wonn' und Labe
gilt unser minniges Mühen!

Parsifal:
Wie duftet ihr hold!
Seid ihr denn Blumen?

Blumenmädchen:
Des Garten Zier….
…und duftende Geister!
Im Lenz pflückt uns der Meister.
Wir wachsen hier...
.. in sommer und sonne...
für dich erblühend in Wonne.
Nun sei uns freund und hold!
Nicht karge den Blumen den Sold!
Kannst du uns nicht lieben und minnen,
wir welken und sterben dahinnen.

Kaikki Kukkaistytöt:
Tullos, tullos, suloinen poika!
Salli minun puhjeta kukkaan sinulle!
Sinulle autuudeksi ja virkistykseksi
näen vaivaa lemmestä hehkuen!

Parsifal:
Tuoksutte niin suloisesti.
Oletteko kukkasia?

Kukkaistytöt:
Puutarhan kaunistuksia....
...ja tuoksuvia hengettäriä!
Keväällä mestari poimii meidät.
Kasvamme täällä....
....suvessa ja päivän paisteessa....
...sinulle autuudessa kukoistaen!
Ole meille ystävällinen ja lempeä!
Älä suotta kieltäydy kukkasten palkinnosta!
Etkö voisi meitä lempiä, muuten lakastumme
ja kuolemme...........

Kundryn olemuksen salaisuus alkaa paljastua, hänen "mestarinsa" kertomana. Herodias 

oli  vastuussa  Johannes  Kastajan  kuolemasta.  Kundry  on  toisaalta  kuin  naispuolinen 

vastine Ahasverukselle ("vaeltava juutalainen"). Hän joutuu kirottuna vaeltamaan ilman 

rauhaa,  jälleensyntymästä  toiseen.  Gundryggia  on  skandinaavisen  mytologian  hahmo, 

sotaa  enteilevä  henki.  Klingsor  manaa  esiin  erilaisia  ominaisuuksia,  kutsuen  samalla 

nimetöntä,  naispuolista,  alkuvoimaista  paholaisen  kuvaa:  ”Namenlose,  Urteufelin, 

Höllenrose”. Kundry lankeaa jälleen hänen valtaansa.

Kirous  väistyy  vain,  jos  joku  onnistuu  kieltäytymään  hänen  viettelystään.  Kundrya 

harmittaa ritareiden heikkous,  hän toivoo Graalin  vartijoiden kykenevän vastustamaan 

häntä. Myös Klingsor tietää tämän, ja asettaa oman toivonsa sen varaan, ettei kukaan ole 

vahvempi  kuin  Amfortas.  Yhdestä  näkökulmasta  katsottuna  Kundry on haamu.  Hullu 

nauru ja halu kuolla ovat hänen luonteenpiirteitään. Kokonaisuudessaan hahmo on paljon 

muutakin,  ”both  herself  and another,  present  and past,  mother  and temptress”  (Lévi-

Strauss 1989, 233). Monet pitävät häntä Wagnerin mielenkiintoisimpana luomuksena (ks. 

Beckett 1981, 12-13). 
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Saksan kielen keusch tarkoittaa suomeksi ”siveä, viaton, puhdas” – Klingsor on ainoa, 

johon  Kundryn  taika  ei  tehoa.  Klingsor  aikoo  saada  Graalin  haltuunsa:  toisin  kuin 

jumalallisen  ilmoituksen  kohdalla,  hänen  omien  ennustustensa  mukaan  niin  on  myös 

käyvä.  Klingsorin onnistui varastaa keihäs, joka oli viety Graalin alueen ulkopuolelle. 

Millä keinoin hän ajattelee voivansa ryöstää maljankin? Mitä eroa pyhillä esineillä on? 

Graalin voima tekee kuolemattomaksi. Pyhä keihäs on hankalampi tulkita, siihen liitetyt 

mielleyhtymät  jättävät  tilaa  monenlaisille  näkemyksille.  Joka tapauksessa kysymys  on 

ihmisen  tahdosta,  tekojen  ja  sanojen  voimasta,  kykeneväisyydestä  hyvään  ja  pahaan. 

Keihäs on vapaa "arvoista", sitä voidaan käyttää pahuuteen yhtä lailla kuin hyvyyteenkin. 

Sen hallitsijalla on käytössään yliluonnollisia voimavaroja – valta yli  oman ja muiden 

kohtalon.  Robert  de  Boron  kertoi  Longinuksen  keihäästä  (joka  puhkaisi  Kristuksen 

kyljen) Graalin historiassaan.

Parzivalissa Klingsor on taikuri, joka ”hallitsee kaikkia maan ja taivaan välillä asustavia 

pahoja ja hyviä henkiä, paitsi niitä, jotka ovat Jumalan hallussa” (Wolfram 1991, 391). 

Graalin  tiedon  saavuttanut  mestari  Kyot  kykeni  opettelemaan  salaiset  aakkoset  ilman 

mustaa magiaa (sana Nigrômanzî on käännetty myös nekromantiaksi), ja välitti tarinan 

eteenpäin Wolframille (ks. Wolfram 1991, 279; 1980, 232; ks. myös Liite III, jossa lisää 

"Graalin  salaisista  aakkosista").  Wagnerin  Klingsorilla  on  henkien  manaamiseen 

käytettävät välineet apunaan. Kateellisena ja katkerana hän antautui pimeyden voimien 

palvelukseen,  koska  hänen  ei  suotu  nähdä  Graalia.  Epäselväksi  jää,  missä  vaiheessa 

Klingsorin kilvoittelu alkoi epäonnistua. Hän oli voimaton kuolettamaan itsestään syntiä 

ja  siksi  poisti  synnillisyyden  alkuperän  ruumiistaan.  Raivon  vallassa  hän  löysi  tien 

mustan noituuden harjoittamiseen. Klingsorin sisäinen tila edustaa myös ”absoluuttista 

pahuutta”. Pahantahtoisuus on niin selkeää, ettei siihen jää tulkinnan varaa. (Se on kuin 

Tolkienin  musta  ruhtinas  Sauron  –  äärimmilleen  kärjistetty  kuvaus).  Kirkollisessa 

kristinuskossa Saatanalle on annettu tällainen osa. Klingsor onkin Paholaisen alainen ja 

saa häneltä voimansa. Myyttinen vastakkainasettelu Graalin ritariston kanssa (jotka ovat 

Jumalan ja Vapahtajan palvelijoita) on selkeä.
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Pyhä keihäs Klingsorin käsissä aiheuttaa tuhoa ja hävitystä. Vain pyhyyden siunaamat 

kädet voivat tehdä sillä hyvää. Myyttisyyden piirissä ”pahuus” on todellista ja se tarjoaa 

vastavoiman ja mahdollisuuden Parsifalille,  jonka on opittava hyvyyden salattu voima 

(myötätunnon kautta tietoisuuteen) – ilman sitä Parsifal tulee lankeamaan kuten muutkin 

häntä  aiemmin.  Klingsor  luottaa  tähän,  sillä  Kundryn  maaginen  viehätysvoima  on 

vastustamatonta.  Vaikka ”kaikki mikä liittyy Kundryyn  on naamiota,  kaikki” (Skelton 

1994, 439).

Kukkaistytöt  ovat  (Kundryn  lailla)  epätodellisia,  vietteleviä  ilmestyksiä.  Wagner  ei 

kuitenkaan  halunnut  tehdä  heidän  hahmoistaan  demonisia,  vaan  kaihoisia  (mts  275). 

Kukkaistyttöjen puhe ei merkitse mitään, heidän vihansa ja rakkautensa on kaikki yhtä 

epätodellista  (Glass  1983,  213).  Hengetön  eroottisuus  kuvaa  heidän  olemustaan,  tai 

nykykielessä  pelkkä  porno.  Heidän  ”rakkautensa”  on  pinnallista,  se  ei  pääse  pintaa 

syvemmälle missään mielessä:

Tytöt alkavat uudestaan kiistellä siitä kuka on kaunein ja kuka tuoksuu parhaimmalle. Parsifalin  
osoittaessa  ärtymisen  merkkejä  on  tyttöjen  vuoro  lepytellä  häntä:  ”Riitelemme  vain  sinusta!”. 
Lopulta he kuitenkin alkavat epäillä ja syytellä häntä ujoudesta, kylmyydestä ja pelkuruudesta. Osa 
heistä on jo jättämässä Parsifalin rauhaan, kun toiset ilmoittavat hänet omakseen.  Kiistely alkaa 
uudestaan. Parsifal aikoo paeta paikalta, mutta kuulee kukkien keskeltä äänen, joka satuttaa häntä 
niin,  että  hän  jää  (tytöt  pelästyvät  ja  vetäytyvät  taaemmas,  kunnes  ääni  käskee  heidän  poistua 
kokonaan):

Kundry:
Parsifal! Weile!

Parsifal:
Parsifal?
So nannte träumend mich einst die Mutter.

Kundry:
hier weile! Parsifal!
Dich grüsset Wonne und Heil zumal.
Ihr kindischen Buhlen, weichet von ihm;
früh welkende Blumen,
nich euch ward er zum Spiele bestellt.
Geht heim, pfleget der Wunden,
einsam erharrt euch mancher Held.

Parsifal:
Dies alles. . . hab' ich nun geträumt?
(Er sieht sich schüchtern nach der Seite hin um, 

Kundry:
Parsifal! Viivy vielä!

Parsifal:
Parsifal?
Niin kutsui minua muinoin uneksuen äiti

Kundry:
Täällä viivy! Parsifal!
Sinua tervehtii ilo ja onni yhtaikaa.
Lapsekkaat tyttöset, jättäkää hänet;
te varhain lakastuvat kukkaset,
ei häntä ollut teidän leikkeihinne määrätty.
Palatkaa kotiin, hoitakaa haavoja,
yksinäisenä on teitä odottamassa moni urho.

Parsifal:
Tämä kaikki…..oliko se unta?
(Katsoo ujona ympärilleen siihen suuntaan,
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von welcher die Stimme kam. Dort ist jetzt, durch 
Enthüllung des Blumenhages, ein jugendliches 
Weib von höchster Schönheit - Kundry, in durchaus  
verwandelter Gestalt - auf einem Blumenlager, in 
leicht verhüllender, phantastischer Kleidung, 
annähernd arabischen Stiles - sichtbar geworden.)
Riefest du mich Namenlosen?

Kundry:
Dich nannt'ich, tör'ger Reiner,
"Fal parsi", dich reinen Thoren: "Parsifal".
So rief, als in arab'schem Land er verschied,
dein Vater Gamuret dem Sohne zu,
den er, im Mutterschoss verschlossen,
mit diesem Namen sterbend grüsste.
Ihn dir zy künden, harrt'ich deiner hier:
was zog dich her, wenn nicht der Kunde Wunsch?

Parsifal:
Nie sah ich, nie träumte mir, was jetzt
ich schau, und was mit Bangen mich erfüllt.
Entblühtest du auch diesem Blumenhaine?

Kundry:
Nein, Parsifal, du tör'ger Reiner!
Fern, fern ist mein Heimat.
Dass du mich fändest, verweilte ich nur hier.
Von weit her kam ich, wo ich viel ersah.
Ich sah das Kind am seiner Mutter Brust,
sein erstes Lallen lacht mir noch im Ohr;
das Leid im Herzen,
wie lachte da auch Herzeleide,
als ihren Schmerzen
zujauchzte ihrer Augen Weide!
Gebettet sanft auf wiechen Moosen,
den hold geschläfert sie mit Kosen,
dem, bang in Sorgen,
den Schlummer bewach't der Mutter Sehnen,
den weckt' am Morgen
der hiesse Tau der Muttertränen.
Nur Weinen war sie, Schmerzgebaren,
um deines Vaters Lieb' und Tod.
Vor gleicher Not dich zu bewahren,
galt ihr als höchster Pflicht Gebot.
Den Waffen fern, der Männer Kampf und Wüten,
wollte sie still dich bergen und behüten.
Nur Sorgen war sie, ach! Und Bangen;
nie sollte Kunde zu dir hergelangen.
Hörst du nicht noch ihrer Klage Ruf,
wann spät und fern du geweilt?
Hei! Was ihr das Lust und Lachen schuf,
wann sie suchend dann dich ereilt;
wann dann ihr Arm dich wütend umschlang,
ward dir es wohl gar beim Küssen bang?
Doch ihr Wehe du night vernahmst,

mistä ääni kuului. Kukkien vetäytyessä syrjään 
sinne on ilmestynyt hyvin kaunis nuori nainen – 
Kundry, täysin muuttuneena. Hänellä on kevyt, 
lähinnä Arabialaistyylinen vaatetus.)
Kutsuitko minua Nimetöntä?

Kundry:
Sinua kutsuin, sinä houkkamainen puhdas,
nimellä “Fal Parsi”,
sinua puhdasta houkkaa: “Parsifal”.
Näin lausui Arabian mailla
ennen kuolemaansa isäsi Gamuret
vielä äidin kohdussa uinuvalle pojalleen,
jota hän kuollessaan tällä nimellä tervehti.
Olin odottamassa sinua täällä
ilmoittaakseni sen sinulle.
Mikä sai sinut tänne, ellei Tiedonhalu?

Parsifal:
En ole koskaan nähnyt, enkä uneksinut siitä,
mitä nyt katselen ja mikä täyttää minut 
oudolla levottomuudella. 
Puhkesitko sinäkin kukkaan tässä puutarhassa?

Kundry:
En, Parsifal, sinä houkkamainen puhdas!
Kaukana, kaukana on kotimaani.
Vain jotta löytäisit minut, viivyin täällä.
Tänne saavuin kaukaa, sieltä 
missä paljon sain nähdä.
Näin lapsen äitinsä rinnoilla,
sen ensi jokeltelu kaikuu yhä vieläkin 
iloisena korvissani; vaikka sydämessä oli surua,
silloin myös Herzeleide nauroi,
hänen murheensa iloon sekoittui!
Pehmeällä sammalvuoteella tuudittaa hän
armastansa uneen hyväilyllä.
Pojan unta valvoo huolten täyttämänä
äidin kaipaus, kunnes aamun tullen
äidin kuuma kyynelkaste hänet herättää.
Hän oli kyyneleitä, pelkkää tuskaa
isäsi rakkauden ja poismenon tähden.
Ylimpänä äidin velvollisuutenaan
hän tahtoi säästää sinut
samanlaiselta kohtalolta.
Kaukana aseista ja miesten taisteluista
hän tahtoi sinua hiljaisuudessa suojella.
Vain murhetta hän oli, ah, ja huolta:
tiedon ei pitänyt koskaan ehtiä sinulle saakka.
Etkö vieläkään kuule hänen valitustaan,
milloin myöhään ja kaukana viivyit?
Tai mitä hänelle merkitsi ilo ja nauru,
kun hän etsittyään aikansa sai sinut kiinni;
kun hän kiukuissaan otti sinut syliinsä,
etkö edes hänen suudellessaan
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nicht ihrer Schmerzen Toben,
als endlich du nicht wieder kamst
und deine Spur verstoben!
Sie harrte Nächt' und Tage,
bis ihr verstummt' die Klage,
der Gram ihr zehrte den Schmerz,
um stillen Tod sie warb;
ihr brach das Leid das Herz,
und - Herzeleide - starb.

Parsifal:
(immer ernsthafter, endlich furchtbar betroffen, 
sinkt, schmerzlich überwältigt, zu Kundrys Füssen 
nieder)
Wehe! Wehe! Was tat ich? Wo war ich?
Mutter! Süsse, holde Mutter!
Dein Sohn, dein Sohn musste dich morden!
O Tor! Blöder, taumelnder Tor.
Wo irrtest du hin, ihrer vergessend,
deiner, deiner vergessend?
Traute, teuerste Mutter!

Kundry:
war dir fremd noch der Schmerz,
des Trostes Süsse
labte nie auch dein Herz;
das Wehe, das dich reut,
die Not nun buesse
im Trost, den Liebe dir beut.

Parsifal:
(im Trübsinn immer tiefer sich sinken lassend)
Die Mutter, dei Mutter konnt’ ich vergessen!
Ha! Was alles vergass ich wohl noch?
Wes war ich je noch eingedenk?
Nur dumpfe Thorheit lebt in mir.

Kundry:
(Kundry, immer noch in halb liegender Stellung, 
beugt sich über Parsifal’s Haupt, fasst sanft seine 
Stirne und schlingt traulich ihren Arm 
um seinen Nacken.)
Bekenntnis
wird Schuld in Reue enden,
Erkenntnis
in Sinn die Thorheit wenden.
Die Liebe lerne kennen,
die Gamuret umschloss,
als Herzeleids Entbrennen
ihn sengend überfloss!
Die Leib und Leben
einst dir gegeben,
der Tod und Thorheit weichen muss,
sie beut, dir heut -

aavistanut mitään?
Mutta hänen ikäväänsä,
Hänen murheen purkauksiaan
et huomannut, kunnes vihdoin jäit palaamatta 
lopullisesti, ja jälkesi peittyivät.
Hän odotti yötä päivää,
kunnes hänen valituksensa vaikeni,
murhe murensi hänen kärsimyksensä
korjaten hänet hiljaiseen kuolemaan:
suru mursi häneltä sydämen ja...
Herzeleide, Sydän-suru...kuoli.

Parsifal:
(Kertomus on koskettanut häntä äärimmäisen 
syvältä. Tuskan valtaamana hän vajoaa Kundryn 
jalkoihin.)
Voi, voi minua! Mitä teinkään? Missä olin? 
Äiti! Suloinen, armas äiti! Pitikö oman poikasi 
surmata sinut! Voi minua, houkkaa!
Voi typerää, sokeaa houkkaa!
Mihin olin harhailemassa unohtaessani hänet, 
sinut, unohtaessani sinut?
Uskottuni, äitini, kalleimpani!

Kundry:
Joskin kärsimys oli sinulle vielä outo, eikä 
lohdutuksen ihanuus ollut koskaan virvoittanut 
sydäntäsi, niin kadu nyt tuota onnetonta, sinua 
piinaavaa kohtaloa sen lohdutuksen myötä, 
jonka rakkaus sinulle tarjoaa.

Parsifal:
(Vajoten yhä syvemmälle syyllisyyteensä)
Äiti, oma äiti, saatoinko unohtaa sinut?
Voi, mitä muuta olenkaan vielä mahtanut unohtaa?
Ketä minun olisi vielä pitänyt muistaa?
Minussa on pelkkää tylsämielistä houkkamaisuutta.

Kundry:
(Edelleen lepäävässä asennossa, kumartuu 
Parsifalin yli koskettaen tämän otsaa, kietoen 
kätensä äidillisesti hänen kaulaansa)
Tunnustus ja katuminen poistavat syyllisyyden,
tieto kääntää houkkamaisuuden 
tarkoituksenmukaisuudeksi. 
Opi tuntemaan rakkaus, joka Gamuretia ympäröi, 
kun Herzeleiden hehku häneen polttaen valautui.
Mistä sinulle kerran ruumis ja elämä lahjoitettiin,
ja mistä kuoleman ja houkkamaisuuden
on väistyttävä, sieltä tarjotaan sinulle tänään
äidin siunauksen viimeisenä tervehdyksenä
rakkauden ensisuudelma.
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als Muttersegens letzten Gruss,
der Liebe - ersten Kuss. 

Alkaa  oopperan  tapahtumarikkain  jakso.  Parsifalin  oma  henkilöhistoria  kerrotaan. 

Sisällöllisesti tarina myötäilee Wolframia, vaikka puitteet ovatkin erilaiset. Kundry toimii 

jälleen kertojana, ja kysyy osuvasti: ”mikä sai sinut tänne, ellei Tiedonhalu?”. Wagner 

otti  Parsifalin  etymologian (sanoista  fal  parsi) Joseph von Görresiltä,  väärin perustein 

pitäen nimeä arabialaisena. Se oli kuitenkin syynä kirjoitusasun vaihtamiseen. Ooppera 

oli Parzival vielä librettoa aloitettaessa. (ks. Asikainen 2006, 28.)

Lévi-Strauss  kuvaa  kohtauksen  ilmapiiriä  näennäisen  insestiseksi.  Se  ei  ole  suoraan 

oidipaalista, sillä Kundry ei ole äiti. Mutta siinä on jotain outoa. Kundryn varsinainen 

alkuperä jää hämärän peittoon. Miten hän tietää asioita, joita on mahdoton tietää? Yli-

inhimilliset  ominaisuudet  luovat  hämmennystä,  aivan  kuin  hän  olisi  jumalallisen 

tiedonhalun  ruumiillistuma  (tai  arkkityyppisen  äitijumalattaren  pimeä  puoli).  Kundry 

kietoo äidillisesti kätensä Parsifalin kaulan ympärille ja loihtii esiin kuvan, jossa Parsifal 

saa  tuntea  hänen  vanhempiensa  välisen  rakkauden,  ”äidin  viimeisenä  tervehdyksenä, 

rakkauden ensisuudelma”. Kohtaus on Wagnerille tyypillistä runollista logiikkaa, jossa 

ristiriitaiset  teemat ja vastakohtaisuudet  esitetään päällekkäisinä ja yhteensulautuneina, 

jotta  järki ei  niitä  kykenisi  enää erottelemaan.  Lévi-straussilainen yli-kommunikaation 

tila  onkin  ehkä parhaiten  ymmärrettävissä  näin:  kysymys  ja  vastaus  ovat  perverssillä 

tavalla  kiinni  toisissaan.  Tiedon  ylikiihtymisen  symboliikkaan  kuuluen  insestin  kuva 

loihditaan  esiin  siihen  viittaamalla.  Sanat  ottavat  takaisin  menetettyä 

merkityksellisyyttään  kohdassa  C:  Insesti.  Ne  jopa  määrittävät  musiikin  kulkua,  ”the 

words do seem in fact to determine the melodic movement” (Glass 1983, 264). Parsifal 

ja Kundry suutelevat – myteemi jossa tulee ilmi  kanssakäymisen välttämättömyys, ja 

jonka toisena esimerkkinä on Amfortaan antautuminen Kundrylle. 

Parsifal:
Amfortas! Die Wunde! Die Wunde!
Sie brennt in meinem Herzen!
O, Klage! Klage!
Furchtbare Klage!

Parsifal: 
Amfortas! Haava! Haava!
Se polttaa sydämessäni!
Oi! Tuskaa! Tuskaa!
Hirvittävä tuska purkautuu esiin 
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Auf tiefstem Herzen schreit sie mir auf.
Oh! Oh!
Elender! Jammervollster!
Die Wunde sah ich bluten;
nun blutet sie in mir.
Hier - hier!
Nein! Nein! Nicht die Wunde ist es.
Fliesse ihr Blut in Strömen dahin!
Hier! Hier! Im Herzen der Brand!
Das Sehnen, das furchtbare Sehnen,
das alle Sinne mir fasst und zwingt!
O! Qual der Liebe!
Wie alles schauert, bebt und zuckt
in sündigem Verlangen!
(Während Kundry in Schrecken 
und Verwunderung aus Parsifal hinstarrt, 
gerät dieser in völlige Entrückheit.)
Es starrt der Blick dumpf auf das Heilsgefäss -
das heil'ge Blut erglüht;
erlösungswonne, göttlich mild,
durchzittert weithin alle Seelen;
nur hier, im Herzen, will die Qual nicht weichen.
Des Heilands Klage da vernehm ich,
die Klage - ach! Die Klage
um das entweihte Heiligtum.
"Erlöse, rette mich
aus schuldbefleckten Händen!"
So rief die Gottesklage
furchtbar laut mir in die Seele.
Und ich - der Thor, der Feige,
zu wilden Knabentaten floh ich hin!
(Er stürzt verzweiflungsvoll auf die Knie.)
Erlöser! Heiland! Herr der Hulden!
Wie büss ich, Sünder, meine Schuld?

Kundry:
(Deren Erstaunen in leidenschaftliche 
Bewunderung übergegangen, sucht schüchtern 
sich Parsifal zu nähern.)
Gelobter Held! Entflieh dem Wahn!
Blick’ auf! Sei hold der Huldin Nahn!

Parsifal:
(immer in gebeugter Stellung, 
starr zu Kundry aufblickend, während diese sich zu 
ihn neigt und die liebkosenden Bewegungen 
ausführt, die er mit dem Folgenden bezeichnet)
Ja! Diese Stimme! So rief sie ihm -
und diesen Blick, deutlich erkenn’ ich ihn -
auch diesen, der ihm so friedlos lachte;
die Lippe - ja - so zuckte sie ihm,
so neigte sich ser Nacken -
so hob sich kühn das Haupt;
so flatterten lachend die Locken -
so schlang um den Hals sich der Arm -

syvältä sydämestä. 
Voi minua kurjaa, viheliäisintä ihmistä!
Näin verta vuotavan haavan, nyt se vuotaa minussa:
Tässä! Tässä!
Ei! Ei! Ei se ole haava!
Virratkoon veri siitä valtoimenaan!
Tässä, tässä kohden sydämessä on palo!
Kaipaus, hirvittävä kaipaus,
joka tarttuu kaikkiin aisteihin, pakottaa! 
Voi! Rakkauden piina!
Miten kaikki värisee, järisee ja sykkii
synnillisessä kaipauksessa!
(Kundryn tuijottaessa Parsifalia kauhistuneena ja 
ihmeissään, tämä joutuu täysin pois tolaltaan ja 
jatkaa vavisten, hiljaa.)
Katse jähmettyy eheytymisen maljaan:
pyhä veri hehkuu....
Jumalaisen lempeä vapahduksen autuus
vavahduttaa syvästi kaikkia sieluja:
ainoastaan tästä sydämestä ei piina poistu.
Vapahtajan Valitus:
Siinä kuulen valituksen - ah - valituksen
häväistyn temppelin tähden:
"vapahda, pelasta minut
syyllisyyden tahraamista käsistä!"
Näin kuulin Jumalan Valituksen
kauhistuttavana omaan sieluuni.
Ja minä houkka, raukka pakenin
poikamaisen estottomiin tekoihin.
(Epätoivoissaan putoaa polvilleen)
Vapahtaja! Lunastaja! Laupeuden Herra!
Miten minä syntinen katuisin syyllisyyttäni?

Kundry:
(Jonka hämmästys on muuttunut
intohimoiseksi ihailuksi, 
koettaa lähestyä varovasti Parsifalia)
Ylistetty sankari!
Jätä kuvittelu!
Nosta katseesi, ole suosiollinen
palvojasi lähentymiselle!

Parsifal:
(On edelleen maassa tuijottaen 
Kundrya, joka pyrkii
hyväilemään häntä)
Niin juuri! Tuo ääni!
Juuri noin hän lausui Amfortaalle;
ja tuon katseen tunnistan selvästi,
myös tuon, joka hänelle niin rauhattomasti ilkkui;
ja nuo huulet, jotka pyrkivät hänen huulilleen.
Noin hän laski päänsä, noin ylpeästi hän sen nosti;
noin juuri kiharat keinahtelivat,
noin kietoutui käsivarsi kaulaan,
noin pehmeästi poskea hipaisi!
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so scmeichelte weich die Wange!
Mit aller Schmerzen Qual im Bunde,
das Heil der Seele
entküsste ihm der Mund!
Ha! Dieser Kuss!
Verderberin! Weiche von mir!
Ewig! Ewig - von mir!
(Er stösst Kundry von sich.)

Kundry:
(in höchster Leidenschaft)
Grausamer!
Fühlst du im Herzen
nur and'rer Schmerzen,
so fühle jetzt auch die meinen!
Bist du Erlöser,
was bannt dich, Böser,
nicht mir auch zum Heil dich zu einen?
Seit Ewigkeiten - harre ich deiner,
des Heilands, ach! So spät!
Den einst ich kühn geschmäht.
Oh! Kenntest du den Fluch,
der mich durch Schlaf und Wachen,
durch Tod und Leben,
Pein und Lachen,
zu neuem Leiden neu gestählt,
endlos durch das Dasein quält!
Ich sah ihn - ihn -und... lachte!
Da traf mich sein Blick!
Nun such' ich ihn von Welt zu Welt
ihm wieder zu begegnen.
In höchster Not
wähn' ich sein Auge schon nah,
den Blick schon auf mir ruh'n.
Da kehrt mir das verfluchte Lachen wieder;
ein Sünder sinkt mir in die Arme!
Da lach' ich - lache -
kann nicht weinen,
nur schreien, wüten,
toben, rasen,
in stets erneueter Wahnsinns Nacht,
aus der ich büssend kaum erwacht.
Den ich ersehnt in Todesschmachten,
den ich erkannt, den blöd Verlachten,
lass mich an seinem Busen weinen,
nur eine Stunde mich dir vereinen,
und, ob mich Gott und Welt verstösst,
in dir entsündigt sein und erlöst!

Parsifal:
Auf Ewigkeit
wärst du verdammt mit mir
für eine Stunde
Vergessens meiner Sendung
in deines Arms Umfangen!

Piinaavan kärsimyksen
suutelivat hänelle nuo huulet!
Samalla ne suutelivat häneltä
sielun eheyden ja pelastuksen!
Voi tuota suudelmaa!
Sinä tuhon tuoja!
Väisty luotani!
Ikuisiksi ajoiksi väisty!
(Työntää Kundryn luotaan)

Kundry:
(Äärimmäisen intohimoisesti)
Julmuri! Jos todella tunnet sydämessäsi
vain toisten kärsimykset, 
niin tunne nyt myös minun!
Jos kerran olet Vapahtaja,
niin mikä sinua riivaa, 
että et voi pelastaa myös minua?
Jo ikuisuuksien ajan 
olen odottanut sinua,
Vapahtajaa, ah - niin myöhään!
Häntä, jota muinoin niin rohkeasti pilkkasin.
Pystytkö tuntemaan kirouksen, joka minua
läpi unen ja valveen,
kuoleman ja elämän,
läpi tuskan ja naurun
yhä uuteen kärsimykseen karaisee,
loputtomasti läpi olemassaolon piinaa?
Minä näin...Hänet...Hänet...ja...n a u r o i n...
Silloin hänen katseensa kohtasi minut!
Nyt etsin Häntä maailmasta maailmaan
kohdatakseni Hänet jälleen.
Suurimman hädän keskellä
luulen jo Hänen silmänsä minua lähestyvän,
Hänen katseensa lepäävän päälläni.
Mutta silloin palaa minuun jälleen tuo kirottu nauru:
ja yksi syntinen vajoaa käsivarsilleni!
Silloin nauran...nauran...
Itkeä en osaa,
vain huutaa, raivota, 
riehua, parkua
yhä uusiutuvassa mielipuolisuuden yössä,
josta katumuksessa tuskin olin herännyt.
Hän, jota olen kaivannut janotessani kuolemaa,
jonka tunsin, jota järjettömästi nauroin:
Hänen rinnallaan suo minun itkeä,
vain hetkeksi sinuun liittyä.
Ja jos minut Jumala tahi maailma torjuu,
niin sinussa suo minun synnistä päästä
ja saada vapahdus!

Parsifal:
Ikuisesti olisit kanssani kirottu
tuon hetken vuoksi,
jona olisin unohtanut kutsumukseni
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Auch dir bin ich zum Heil gesandt,
bleibst du dem Sehnen abgewandt.
Die Labung, die dein Leiden endet,
beut nicht der Quell, aus dem es fliesst;
das Heil wird nimmer dir gespendet,
eh jener Quell sich dir nicht schliesst.
Ein andres ist's - ein andres, ach!
Nach dem ich jammernd schmachten sah,
die Brüder dort, in grausen Nöten,
den Leib sich quälen und ertöten.
Doch wer erkennt ihn klar und hell,
des einz'gen Heiles wahren Quell?
O Elend! Aller rettung Flucht!
O Weltenwahns umnachten:
In höchsten Heiles heisser Sucht
Mach der Verdamnis Quell zu schmachten!

Kundry:
(in wilder Begeisterung)
So war es mein Kuss,
der welthellsichtig dich machte?
Mein volles Liebesumfangen
lässt dich dann Gottheit erlangen.
Die Welt erlöse, ist dies dein Amt;
schuf dich zum Gott die Stunde,
für sie lass mich ewig dann verdammt,
nie heile mir die Wunde!

Parsifal:
Erlösung, Frevlerin, biet' ich auch dir.

Kundry:
Lass mich die Göttlichen lieben,
Erlösung gabst du dann auch mir.

sinun sylissäsi!
Myös sinulle parannukseksi ja eheytymiseksi
minut on lähetetty, jos käännyt halustasi.
Mikä lievittää ja lopettaa kärsimyksesi,
sitä ei tarjoa lähde, josta se kumpuaa:
eheytymistä ei sinulle lahjoiteta,
ennen kuin tuo lähde sinussa umpeutuu.
On vielä toisia - on toisiakin, ah,
joiden näin nääntyvän:
näin veljet, jotka kauheassa hädässä
piinasivat ja kuolettivat lihaansa.
Vaan kuka tiedostaa kirkkaasti ja selvästi
ainoan eheytymisen todellisen lähteen?
Voi kurjuutta, pakoa kaikesta pelastuksesta!
Oi maailman mielipuolisuuden yötä:
korkeimman eheytymisen polttavassa tarpeessa
on näännyttävä kadotuksen lähteelle!

Kundry:
(Haltioissaan)
Minun suudelmaniko sinusta teki
maailmat läpinäkevän?
Minun täysinäisen, rajattoman rakkauteni 
ansiosta saavutat siis jumaluuden?
Vapahda maailma, jos se on sinun tehtäväsi.
Jos tuo hetki loi sinusta Jumalan,
niin sen edestä anna minun olla iäti kirottu,
älköön minun haavani parantuko koskaan!

Parsifal:
Vapahdusta, onneton kurja, tarjoan myös sinulle!

Kundry:
Salli minun rakastaa sinua, jumalallista,
silloin antaisit vapahduksen myös minulle.

Parsifal herää myötätuntoon ja hänestä tulee hetkeksi Amfortas (vaikka surikin äitinsä 

puolesta  jo  aiemmin).  Tarinan  kannalta  olennaisin  jakso  on  kuninkaan  kärsimysten 

ymmärtäminen,  eli  D: Myötätunto.  ”Kundry has  awakened Parsifal’s  compassion  and 

given him enough knowledge” (Glass 1983, 264), mutta mikä sai sen tarkemmin ottaen 

aikaan?  Parsifal kieltäytyy Kundryn rakkaudesta on viimeinen osatekijä myteemille, 

jonka kanssakäymisestä kieltäytyminen muodostaa. 

”Kanssakäymisessä” on kyse muusta(kin) kuin seksuaalisesta aktista. Tilanteeseen liittyy 

henkisen tilan ja tietoisuuden välittyminen, mutta itse tiedon alkuperä jää mysteeriksi. 
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Kundryn  ja  Parsifalin  keskustelu  on ymmärrettävissä  monella  tasolla  samanaikaisesti. 

Kundry  on  kirottu,  hän  toistaa  omaa  tarinaansa  ja  taustaansa,  johon  kuuluu 

mielipuolisuus  ja  epäinhimillinen  tieto,  loputon  ja  riivattu  pelastuksen  etsiminen.  Jos 

Kundryn  hahmossa  olisi  korostettu  toisenlaisia  aineksia,  jäisi  enemmän  tilaa  itse 

seksuaalisymboliikan tarkastelulle myönteisessä valossa. Se on toki edelleen mahdollista 

(perinteisiä  rakkauteen  liittyviä  teemoja  löytyy  useita),  mutta  johtomotiivin  lailla 

toistuvaa sairasta naurua on vaikea selittää pois. 

Kohtausta voidaan katsoa ikään kuin ohi sen, mitä  tarinassa kerrotaan,  ja nähdä siinä 

esimerkiksi  Wagnerin  omia  pakkomielteitä  tai  tukahdutettuja  haluja,  ongelmallista 

suhtautumista  naisiin  tms.  On  kuitenkin  huomioitava  erästä  seikkaa,  joka  jää 

käsittelemättä,  jos  myytti  palautetaan  pelkästään  maanpäälliseen  ja  ihmistenväliseen 

”kommunikaatioon”. Jokainen näkee myös omat ajatuksensa näissä kuvissa. Usein taide 

toimii niin – se heijastaa takaisin katsojansa näkemyksiä. Mutta mitä Wagner näki ja mitä 

hän meille halusi näyttää?

Parsifal kokee ja ymmärtää jotain, jonka seurauksena hän voi itse viedä samaa kokemusta 

eteenpäin. Hän herää korkeampaan myötätuntoon. Parsifalin kokemus on perimmäiseltä 

luonteeltaan  henkistä  /  hengellistä.  Kyse  on  myyttisistä  voimista,  joiden  keskinäinen 

koetus  on  käynnissä  (Klingsor  odottaa  yhä  tilaisuutta  haavoittaa  Parsifalia).  Kundry 

nauroi  Vapahtajalle  ja  odottaa  Ahasveruksen  lailla  vapautusta  maanpäälliseltä 

vaellukseltaan.  Jeesusta tai  Kristusta ei  mainita  kertaakaan nimeltä,  vain pelastuksesta 

puhutaan. Mutta viittaukset ovat niin selviä, ettei niistä voi tulla muuta mielleyhtymää. 

Samalla  kuitenkin  Wagner,  jättämällä  nimen  mainitsematta,  pitää  merkityksen  tilaa 

avoimena  vaihtoehtoisille  tulkinnoille  (gnostilaisuus  yhtenä  esimerkkinä).  Mikä  tässä 

myyttisessä  kuvassa  kohoaa  perinteisten  analyysimetodien  saavuttamattomiin  on 

uskonnollisen  pelastuksen teema,  jota  ei  ole  mielekästä  palauttaa  mihinkään  muuhun, 

mikäli  tarinaa  luetaan  suoraan.  Myös  uskottavuus  kärsii,  sillä  näissä  kohtauksissa  on 

sanontoja,  jotka  muuttuvat  järjettömiksi  tai  merkityksettömiksi,  jos  ne  ymmärretään 

jossakin  muussa  ympäristössä  kuin  henkisen  /  hengellisen  tai  myyttisen  kokemuksen 
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piirissä.  Tämän  merkityksellisen  ”ylijäämän”  pois  selittäminen  veisi  pohjan  koko 

oopperalta, ja siksi siihen voi ainoastaan yrittää eläytyä – mikäli haluaa olla uskollinen 

tarinalle.  Tämä  on  analyytikolle  epäkiitollinen  ja  pysäyttävä  huomio,  mutta  taiteen 

kokijalle se avaa tietä eteenpäin:

 

Parsifal:
Lieb' und Erlösung soll dir werden,
zeigest du zu Amfortas mir den Weg.

Kundry:
(in Wut ausbrechend)
Nie- sollst du ihn finden!
Den Verfallnen, lass ihn verderben,
den Unsel'gen,
Schmachlüsternen,
den ich verlachte - lachte - lachte!
Hah! Ihn traf ja eigne Speer!

Parsifal:
Wer durft' ihn verwunden mit der heil'gen Wehr?

Kundry:
Er - er -
der einst mein Lachen bestraft -
sein Fluch - ha! - mir gibt er Kraft -
gegen dich selbst ruf' ich die Wehr,
gibst du dem Sünder des Mitleids Ehr'!
Ha! Wahnsinn!
Mitleid! Mitleid mit mir!
Nur eine Stunde mein!
Nur eine Stunde dein -
und des Weges
sollst du geleitet sein!
(Sie will ihn umarmen. Er stösst sie heftig von sich.)

Parsifal:
Vergeh, unseliges Weib!

Kundry:
(rafft sich mit wildem Wutrasen auf 
und ruft nach dem Hintergrunde zu)
Hilfe! Hilfe! Herbei!
Haltet den Frechen! Herbei!
Wehrt ihm die Wege!
Wehrt ihm die Pfade!
Und flöhest du von hier, und fändest
alle Wege der Welt,
den Weg, den du suchst,
des Pfade sollst du nicht finden;
den Pfad' und Wege,
die dich mir entführen,

Parsifal: 
Rakkaus ja Vapahdus tulee osaksesi,
jos osoitat minulle tien Amfortaan luokse.

Kundry: 
(raivostuen)
Et koskaan ole löytävä tietä sinne!
Anna langenneen tuhoutua,
tuon kadotetun, joka himoitsi nöyryytystä,
jota nauroin...nauroin...nauroin...haha!
Häneen iski oma keihäs!

Parsifal: 
Kuka sai häntä haavoittaa
pyhällä aseella?

Kundry: 
Hän...Hän...
joka muinoin rankaisi minua naurusta:
Hänen kirouksensa. Haa - minulle se antaa 
rohkeutta....
Jopa sinua vastaan huudan apuvoimia,
jos sille syntiselle suot myötätuntoa!
Ah - mielipuolisuutta! Myötätuntoa!
Myötätuntoa minulle!
Vain hetki ole minun!
Vain hetken olen sinun...
Ja sinut opastetaan tielle!
(Aikoo syleillä Parsifalia, tämä torjuu hänet 
päättäväisesti)

Parsifal: 
Lopeta, onneton nainen!

Kundry: 
(Raivoissaan ponnahtaa pystyyn)
Apua! Apua! Tulkaa apuun!
Ottakaa kiinni tuo röyhkeä!
Tulkaa tänne!
Tukkikaa häneltä tiet,
katkaiskaa polut!
Ja vaikka täältä vielä selviäisit,
ja vaikka löytäisit kaikki maailman tiet,
niin sitä tietä, jota etsit,
niitä polkuja et ole löytävä:
sillä ne polut ja tiet
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so verwünsch' ich sie dir;
Irre! Irre!
Mir so vertraut -
dich weih' ich ihm zum Geleit!

Klingsor:
(Klingsor ist auf der Burgmauer herausgetreten 
und schwenkt eine Lanze gegen Parsifal)
 Halt da! Dich bann'ich mit der rechten Wehr!
Den Thoren stelle mir seines Meisters Speer!
(Er schleudert auf Parsifal den Speer, 
welcher über dessen Haupte schweben bleibt.)

Parsifal:
(erfasst den Speer mit der Hand 
und hält ihn über seinem Haupte)
Mit diesem Zeichen bann' ich deinen Zauber;
wie die Wunde er schliesse,
die mit ihm du schlugest,
in Trauer und Trümmer
stuerz' er die trügende Pracht!

(Er hat den Speer im Zeichen des Kreuzes 
geschwangen; wie durch ein Erdbeben versinkt das 
Schloss. Der Garten ist schnell zur Einöde verdorrt;
verwelkte Blumen verstreuen sich auf dem Boden. 
Kundry ist schreiend zusammengesunken.
Parsifal hält im Enteilen noch einmal an 
und wendet sich von der Höhe 
der Mauertrümmer zu Kundry zurück.)

Parsifal:
Du weisst -
wo du mich wiederfinden kannst!
(Er enteilt. Kundry hat sich ein wenig erhoben 
und nach ihm geblickt.)

vieroittavat sinut minusta.
Siksi kiroan ne edessäsi:
Eksy! Eksy! Kulje harhaan!
Oma uskottuni!
Vihin sinut toiseen seuraan!

Klingsor: 
(On ilmestynyt muurille 
ja tähtää keihäällä Parsifalia)
Seis, sinä siellä!
Noidun sinut vaarattomaksi oikealla aseella!
Houkan kahlitkoon hänen oman mestarinsa keihäs!
(Heittää Parsifalia kohti keihään, joka kuitenkin jää
väräjämään tämän pään päälle ilmaan)

Parsifal: 
(Tarttuu keihääseen 
pidellen sitä päänsä yläpuolella)
Tällä merkillä minä kumoan taikasi:
niin kuin se sulkee haavan, jonka sinä sillä löit,
samoin murheeseen ja raunioihin
se syöksee valheellisen loiston!

(Parsifal on piirtänyt keihäällä ilmaan 
ristinmerkin: linna sortuu kuin maanjäristyksessä. 
Lumottu puutarha kuivettuu nopeasti autiomaaksi. 
Lakastuneita kukkia hajallaan siellä täällä. Kundry 
on parkaisten lyyhistynyt kasaan. Ennen 
kiirehtimistään paikalta pysähtyy Parsifal vielä 
kerran raunioiden keskelle kääntyen Kundryyn 
päin.)

Parsifal: 
Sinä tiedät,
mistä löydät minut jälleen!
(Parsifal juoksee paikalta. Kundry on kohottautunut  
ja jää katsomaan hänen jälkeensä.)

Kundry  nauroi  paitsi  Kristukselle  myös  Amfortaalle.  Hän  saa  raivokohtauksen 

huomatessaan, ettei Parsifalia voi enää hallita tai vietellä. Viimeisenä keinonaan Kundry 

kutsuu paikalle Klingsorin ja kiroaa tiet joilla Parsifal kulkee, ettei tämä enää koskaan 

löytäisi perille Graalin luo. Mutta  E: Keihäs on jo menetetty. Klingsor saapuu paikalle 

liian myöhään ja heittää sen kohti Parsifalia. Keihäs pysähtyy hänen päänsä yläpuolelle 

kuin  ihmeen  kautta.  Parsifal  ottaa  sen  itselleen  ja  piirtää  ristinmerkin  ilmaan,  jonka 

jälkeen maaginen puutarha harhakuvineen tuhoutuu ja muuttuu jälleen autiomaaksi.
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Myötätunnon  pyhittämä  voima  pelastaa  Parsifalin,  vaikkei  hän  tee  mitään.  Valkoisen 

magian  perusohjeena  on  kääntää  pahalle  toinen  poski.  Se  on  Buddhan  ja  Kristuksen 

sisäisen voiman ja opetusten keskeisiä piirteitä. Pahalle ei tehdä vastarintaa. Siihen ei ole 

tarvetta,  sillä  kaitselmuksen  siunaamana  myötätunto  ylittää  pahuuden  pelkällä 

olemassaolollaan. Jumalallinen voi toimia Parsifalissa hänen itsensä pysyessä liikkumatta 

(Beckett  1981).  Parsifal  on  kasvanut  lyhyessä  ajassa  myötätunnon  kautta  laajempaan 

tietoisuuteen ja ottaa nyt paikkansa.  Tapahtuu ihme, jonka yhteydessä Parsifal  näyttää 

kaikille  olevansa  ”valittu”,  johon  sekä  Gurnemanz  että  Amfortas  viittasivat 

ensimmäisessä näytöksessä.

101



4.2.3 Kolmas näytös

Graalin alue. Valoisa, kukkiva kevätniitty. Etualalla metsän reunassa on lähde, oikealla 

kohoaa kallio. Vasemmalla kallionlohkareeseen nojaava yksinkertainen erakkomaja. On 

varhainen aamu.

(Gurnemanz, zum hohen Greise gealtert, als 
Einsiedler, nur in das Hemd der Gralritter 
gekleidet, tritt aus der Hütte und lauscht.)

Gurnemanz:
Von dorther kam das Stöhnen.
So jammervoll klagt kein Wild,
und gewiss gar nicht am heiligsten Morgen heut.
(Dumpfes Stöhnen von Kundrys Stimme)
Mich dünkt, ich kenne diesen Klageruf.
(Er schreitet entschlossen einer Dornenhecke auf 
der Seite zu; diese ist gänzlich überwachsen; 
er reisst mit Gewalt das Gestrüpp auseinander, 
dann hält er plötzlich an.)
Ha! Sie! - wieder da?
Das winterlich rauhe Gedörn’
hielt sie verdeckt; wie lang schon?
Auf! Kundry! Auf!
Der Winter floh, und Lenz ist da!
(Er zieht Kundry, ganz erstarrt und leblos, 
aus dem Gebüsch hervor und trägt sie auf einen 
nahen Grashügel.)
Erwache! Erwache dem Lenz!
Kalt und starr!
Diesmal hielt ich sie wohl für todt;
doch war's ihr Stöhnen, was ich vernahm?
(Gurnemanz bemuht sich in allem, 
die Erstarrung von Kundry weichen zu machen.
Allmaehlich scheint das Leben in ihr zu erwachen. 
Als sie die Augen endlich oeffnet, stoesst sie einen 
Schrei aus.) 

(Gurnemanz, jo vanhuuteen ehtineenä erakkona, 
pukeutuneena Graalin ritarien paitaan astuu ulos 
majasta ja kuulostelee.)

Gurnemanz:
Voihkaisu kuului tuolta päin.
Noin ei vaikerra mikään metsän eläin,
varsinkaan tänään, kaikkein pyhimpänä aamuna.
(Kundry voihkaisee jälleen)
Taidan tuntea tuon vaikerruksen.
(Gurnemanz astuu päättävästi villiintynyttä 
piikkipensaikkoa kohti ja riuhtaisee toisiinsa 
kietoutuneita oksia erilleen, yhtäkkiä pysähtyy.)
Kas! Hän - siinäkö jälleen?
Talven tuivertamat piikkipensaat 
pitivät häntä kätköissään: kuinkahan kauan?
Nouse, Kundry! Nouse ylös!
Talvi on paennut, on kevät!
(Vetää kohmeisen ja elottomalta näyttävän 
Kundryn esiin pensaikosta kantaen hänet läheiselle  
mättäälle.)
Herää! Herää kevääseen!
Kylmä ja kohmeinen!
Tällä kertaa olisin hyvinkin
saattanut pitää häntä kuolleena:
kai se oli hänen voihkaisunsa, jonka kuulin?
(Alkaa hieroa edessään lepäävän Kundryn käsiä ja 
ohimoita saadakseen hänet lämpenemään. 
Vähitellen Kundry virkoaa ja herää lopulta 
kokonaan. Avatessaan silmänsä hän päästää 
huudon.)

Kundry  on  katumuksen  tekijän  asussa  ja  kalpea  kasvoiltaan.  Sairaalloinen  rauhattomuus  on 
kadonnut  hänen  eleistään  ja  ilmeistään.  Katsottuaan  pitkään  Gurnemanzia  hän  nousee,  alkaen 
kohennella  vaatetustaan  ja  hiuksiaan.  ”Merkillinen  nainen!  Eikö  sinulla  ole  mitään  sanottavaa 
minulle? Tämäkö on kiitos siitä, että vielä kerran tempasin sinut kuoleman unesta?” Kundry laskee  
hitaasti päänsä, sitten lausuu käheästi ja katkonaisesti: ”Palvelemaan...palvelemaan!” Gurnemanz 
selittää,  ettei  ketään  enää  lähetetä  kaukomaille  yrttejä  hakemaan,  ritaristo  on  oppinut  metsän 
eläimiltä sen taidon. Hän huomaa Kundryn liikkuvan eri tavoin kuin aiemmin ja ihmettelee, saiko 
”tämä pyhä päivä” sen aikaan. Kundry käy majasta hakemassa vesiruukun. Palattuaan hän viittoo 
Gurnemanzille, osoittaen metsään päin. Tämä kääntyy katsomaan ja kysyy: ”Kuka lähestyy pyhää 
lähdettä synkeässä asepuvussa? Se ei  ole  kukaan veljistä!  Kundry käy lähteellä  ja menee täyden 
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vesiruukun  kanssa  takaisin  majaan  sisään.  Parsifal  astuu  esiin  metsästä,  mustassa  asepuvussa, 
kypärän  silmikko  alhaalla.  Unenomaisesti,  keihäs  alas  laskettuna,  hän  kävelee  hitaasti  lähteen 
reunalle  istumaan.  Kauan  Parsifalia  tarkkailtuaan  Gurnemanz  astuu  hänen  luokseen:  ”Ole 
tervehditty, vieraani! Lienet erehtynyt tiestä, voinko sinua opastaa?” Parsifal pudistaa päätään. 

Gurnemanz:
Entbietest du mir keinen Gruss?
(Parsifal neigt das Haupt.)
Hei? - Was?
Wenn dein Gelübde
dich bindet, mir zu schweigen,
so mahnt das meine mich,
dass ich dir sage, was sich ziemt.
Hier bist du an geweihtem Ort;
da zieht man nicht mit Waffen her,
geschlossenem Helmes, Schild und Speer;
und heute gar! Weisst du denn nicht,
welch heil'ger Tag heut ist?
(Parsifal schüttelt mit dem Kopfe.)
Ja! Woher kommst du denn?
Bei welchen Heiden weiltest du,
zu wissen nicht, dass heute
der allerheiligste Karfreitag ist?
(Parsifal senkt das Haupt noch tiefer.)
Schnell ab die Waffen!
Kränke nicht den Herrn, der heute,
bar jeder Wehr, sein heilig' Blut
der sündigen Welt zur Sühne bot!

(Parsifal erhebt sich nach einem abermaligen 
Schweigen, stösst den Speer vor sich in den Boden, 
legt Schild und Schwert davor nieder, öffnet den 
Helm, nimmt ihm vom Haupte, und legt ihn zu den 
anderen Waffen, worauf er dann zu stummem 
Gebete vor dem Speer niederkniet. Gurnemanz 
betrachtet Parsifal mit Staunen und Rührung. 
Er winkt Kundry herbei, welche soeben wieder aus 
der Hütte getreten ist. Parsifal erhebt jetzt in 
brünstigen Gebete seinen Blick andachtsvoll zu der  
Lanzenspitze auf.)

Gurnemanz:
(leise zu Kundry)
Erkennst du ihn?
Der ist's, der einst den Schwan erlegt.
(Kundry bestätigt mit einem leisen Kopfnicken.)
Gewiss, s' ist er,
der Thor, den ich zürnend von uns wies.
(Kundry blickt starr, doch ruhig auf Parsifal.)
Ha! Welche Pfade fand er?
Der Speer - ich kenne ihn.
(In grosser Ergriffenheit)

Gurnemanz:
Etkö vastaa tervehdykseeni?
(Parsifal painaa päänsä alas)
Hei? - Mitä? 
Jos lupauksesi vaatii sinua vaikenemaan,
niin omani vaatii minua sanomaan,
mikä on soveliasta käytöstä!
Täällä olet pyhitetyllä paikalla!
Siksi tänne ei tulla aseissa, suljetuin kypärin,
ei kilvin eikä keihäin, kaikkein vähiten tänään.
Etkö tiedä, mikä pyhä päivä on tänään?
(Parsifal pudistaa päätään)
Etkö? Mistä tulet?
Keiden pakanoiden parissa kuljeskelit,
ellet tiedä, että tänään on
Kaikkein Pyhin Pitkäperjantai?
(Parsifal painaa päänsä vielä alemmas)
Riisu pian aseistus!
Älä tee sairaaksi Herraasi, joka tänään
vailla minkäänlaista asetta
tarjosi pyhän verensä
syntisen maailman sovitukseksi!

(Parsifal nousee, asettaa keihään eteensä maahan 
pystyyn, laskee kilven ja miekan maahan, ottaa
kypärän pois päästään asettaen sen muun 
aseistuksen viereen. Sitten hän polvistuu keihään 
eteen  hiljaiseen rukoukseen. Gurnemanz 
tarkastelee Parsifalia ihmetellen ja liikuttuneena.
Viittaa luokseen Kundryn, joka tulee juuri majasta.
Parsifal kohottaa katseensa hartaana ylös kohti 
keihäänkärkeä.)

Gurnemanz: 
(Hiljaa Kundrylle)
Tunnetko hänet?
Hän on sama nuorukainen, 
joka kauan sitten surmasi joutsenen.
(Kundry nyökkää)
Se on varmasti hän, sama houkka,
jonka kiivastuksissani ajoin tiehensä.
(Kundry katsoo Parsifalia hievahtamatta,
kuitenkin rauhallisena.)
Mitähän polkuja hän mahtoi käydä?
Keihäs - sen tunnen.
Oi, tätä pyhintä päivää,
jona sain herätä!
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Oh heiligster Tag,
an dem ich heut erwachen sollt'!

Parsifal:
(erhebt sich langsam vom Gebete, blickt ruhig um 
sich, erkennt Gurnemanz und reicht diesem sanft 
die Hand zum Grusse.)
Heil mir, dass ich dich wiederfinde!

Gurnemanz:
So kennst auch du mich noch?
Erkennst mich wieder,
den Gram und Not so tief gebeugt?
Wie kamst du heut? Woher?

Parsifal:
Der Irrnis und der Leiden Pfade kam ich;
soll ich mich denen jetzt entwunden wähnen,
da dieses Waldes Rauschen
wieder ich vernehme,
dich guten Greisen neu begrüsse?
Oder - irr' ich wieder?
Verändert dünkt mich alles.

Gurnemanz:
So sag', zu wem den Weg du suchtest?

Parsifal:
Zu ihm, des tiefe Klagen
ich thörig staunend einst vernahm,
dem nun ich Heil zu bringen
mich auserlesen wähnen darf.
Doch - ach! -
den Weg des Heiles nie zu finden,
in pfadlosen Irren
trieb ein wilder Fluch mich umher;
zahllose Nöte,
Kämpfe und Streite
zwangen mich ab vom Pfade,
wähnt' ich ihn recht schon erkannt.
Da musste mich Verzweiflung fassen,
das Heiltum heil mir zu bergen,
um das zu hüten, das zu wahren
ich Wunden jeder Wehr mir gewann;
denn nicht ihn selber
durft' ich führen im Streite;
unentweiht
führ ich ihn mir zur Seite,
den ich nun heim geleite,
der dort dir schlimmert heil und hehr;
des Grales heil'gen Speer.

Gurnemanz:
O Gnade! Höchstes Heil!
O Wunder! Heilig hehrstes Wunder!

 Parsifal:
(Kohottautuu hitaasti rukouksesta katsellen 
rauhallisesti ympärilleen, tunnistaa Gurnemanzin
ja ojentaa tälle lempeästi kätensä.)
Minä onnellinen!
Löysin sinut jälleen!

Gurnemanz:
Siis tunnet minut vielä?
Tunnet, vaikka suru ja huoli 
on painanut minut kumaraan?
Kuinka tulit juuri tänään - ja mistä?

Parsifal:
Erehdysten ja kärsimysten polkuja tulin.
Kuvittelenko vain, että tuo kaikki olisi nyt ohi:
kuulenhan jälleen metsän huminan,
saan tervehtiä uudelleen sinua, hyvä vanhus?
Vai olenko taas eksynyt?
Muuttuneelta tuntuu kaikki.

Gurnemanz:
Kerro, kenen luo halusit löytää tien?

Parsifal:
Hänen luokseen, jonka syvää valitusta
aikoinaan houkkamaisena hämmästelin 
ja jolle nyt uskon olevani valittu
tuomaan tervehtymisen.
Vaan ei! Tiettömille taipaleille
minua ajoi ankara kirous,
jotta en koskaan löytäisi parannuksen tietä.
Lukemattomat epäonnistumiset,
kamppailut ja taistelut
pakottivat minut syrjään polulta,
vaikka tiesinkin sen oikeaksi.
Epätoivo oli saamaisillaan minusta otteen:
sillä suojatakseni pyhää asetta,
vartioidessani ja säilyttäessäni sitä eheänä
haavoituin itse monin tavoin:
sillä sitä itseään en saanut viedä taisteluun.
Kannan sitä rinnallani
saattamatta sitä koskaan häpeään.
Nyt tuon sen takaisin kotiin:
siinä kimaltelee sinulle
eheänä ja ylväänä:
Graalin pyhä Keihäs.

Gurnemanz:
Oi, mikä armo! Korkein siunaus!
Ihme tämä on, pyhä ja suurenmoinen ihme!
Jalo ystävä! Jos kirous eksyttikin sinut 
oikealta tieltä, niin uskon sen nyt väistyneen.
Täällä olet; tämä on Graalin alue,

104



O Herr! War es ein Fluch,
der dich von rechten Pfad vertrieb,
so glaub', er ist gewichen.
Hier bist du; dies des Grals Gebiet,
dein harret seine Ritterschaft.
Ach, sie bedarf des Heiles,
des Heiles, das du bringst!
Seit dem Tage, den du hier gewelt,
die Trauer, so da kund dir ward,
das Bangen - wuchs zur höchsten Not.
Amfortas, gegen seiner Wunde,
seiner Seele Qual sich wehrend,
begehrt' in wütendem Trotze nur den Tod.
Kein Flehn, kein Elend seiner Ritter
bewog ihn mehr, des heil'gen Amts zu walten.
Im Schrein verschlossen bleibt seit lang' der Gral;
so hofft sein sündenreu'ger Hüter,
da er nicht sterben kann,
wann je er ihn erschaut,
sein Ende zu erzwingen
und mit dem Leben seine Qual zu enden.
Die heil'ge Speisung bleibt uns nun versagt,
gemeine Atzung muss uns nähren;
darob versiegte uns'rer Helden Kraft.
Nie kommt uns Botschaft mehr,
noch Ruf zu heil'gen Kämpfen aus der Ferne;
bleich und elend wankt umher
die mut- und führerlose Ritterschaft.
In dieser Waldeck' barg ich selber mich,
des Todes still gewärtig,
dem schon mein alter Waffenherr verfiel.
Denn Titurel, mein heil'ger Held,
den nun des Grales Anblick nicht mehr labte,
er starb - ein Mensch wie alle!

sen ritarit odottavat sinua.
Ah, parannusta he tarvitsevat, 
sisäistä eheytymistä, jonka tuot!
Siitä päivästä lähtien, jolloin kävit täällä,
murhe ja epävarmuus tulevaisuudesta
on kasvanut - kuten tiedät -
äärimmäiseksi olemassaolon hädäksi.
Amfortas on kamppaillut haavaansa vastaan,
sieluntuskaansa vastaan. 
Mielettömän uhman vallassa 
hän on nyt himoinnut vain kuolemaa.
Ei anominen, ei ritariston kurjuus
ole saanut häntä enää 
toimittamaan pyhää palvelusta.
Graal on pysynyt jo pitkään lippaaseen suljettuna,
sillä sen synnintuskissa katuva vartija
ei voi kuolla, jos hän näkee Graalin. 
Näin hän toivoo voivansa kiirehtiä loppuaan,
voivansa päättää elämänsä tuskan.
Pyhää ateriaa emme saa,
tavallisen ruoan on meitä ravittava:
sen vuoksi ehtyi voima sankareiltamme.
Emme saa enää viestejä,
emme kutsua pyhiin taisteluihin kaukaisiin maihin.
Kalpeana ja kurjana hoipertelee
rohkeutensa ja kuninkaansa menettänyt ritaristo.
Minä piileskelen yksin tässä metsän kolkassa
odottaen hiljaisuudessa kuolemaa,
joka korjasi jo vanhan taistelutoverini.
Sillä Titurel, pyhä sankarini,
jota Graalin näkeminen ei enää virvoittanut,
kuoli - ihminen, kuten kaikki muutkin.

On  kulunut  kauan  siitä,  kun  Parsifal  sai  keihään  ja  voitti  Klingsorin.  Kolmannen 

näytöksen alkusoitto kuvaa niitä harharetkiä ja kamppailuja, joita hän joutuu käymään 

läpi,  ennen kuin löytää  uudelleen  Graalin  alueelle.  Amfortas  on luopunut  toivosta,  ja 

hänen isänsä Titurel kuoli, sillä Graalin näkeminen ei antanut enää voimia. Amfortas ei 

suostunut toimittamaan palvelusta. Halutessaan itse kuolla hän aiheutti toisen kuoleman. 

Rohkeutensa menettänyt ritaristo on lamaantunut kokonaan. 

Kundry  herää  pensaikon  reunalta  ja  haluaa  jälleen  palvella.  Hänen  liikkumisensa  on 

erilaista,  rauhallisempaa  kuin  aiemmin.  Gurnemanz  ihmettelee,  saiko  pyhä  päivä  sen 

aikaan. Kundryn palveluksia ei kuitenkaan enää tarvita (ritarit  keräävät yrttejä itse, he 
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oppivat taidon metsän eläimiltä). Parsifal lähestyy heitä täydessä haarniskassa ja kävelee 

lähteen  luo.  Gurnemanz  kysyy  jälleen  asioita,  joihin  hän  ei  tiedä  vastausta.  On 

Pitkäperjantai,  jolloin  aseiden  kantaminen  on kiellettyä.  Parsifal  riisuu  varusteensa  ja 

polvistuu hiljaiseen rukoukseen. Gurnemanz tunnistaa keihään ja sen kantajan.  Seuraa 

iloinen jälleennäkeminen suuren murheen keskellä. 

Chrétienin keskeneräiseksi jääneen romaanin viimeinen Percevalia koskeva kohtaus on 

erakon luona, jonka nimi Wolframilla on Trevrizent. Päivä on Pitkäperjantai. Wagnerin 

oopperassa  Gurnemanz  on ottanut  viisaan  erakon paikan.  Ritariromaaneissa  oli  kaksi 

opettajaa,  ensimmäinen  neuvoi  maallisissa  ja  käytökseen  liittyvissä  asioissa,  ja  oli 

nimeltään Gornemant tai Gurnemanz. Toisella oli korkeampi tehtävä.

Parzival ja Perceval ovat korostetusti henkisiä kasvutarinoita. Siinä missä Wolframilla ja 

Chrétienillä  erakko  kertoo  totuuksia  ja  salaisuuksia,  Wagnerin  juonikuviossa  Graalin 

keihäs  tuodaan  takaisin  ja  varsinainen  ”opetus”  jää  vähemmälle.  Silti  sama 

Pitkäperjantain  mystiikka  löytyy  kaikista,  ja  se  oli  muutenkin  Wagnerille  tärkeää  jo 

vuosikymmeniä  ennen  Parsifalin säveltämistä  (ks.  Wagner  2002).  Olennainen  ero 

kohtauksissa  on,  ettei  Kundry ole  mukana  muilla.  Wagnerilla  Kundry on lähes  koko 

oopperan ajan näyttämöllä, mistä voi päätellä, ettei kyse ole tavallisesta hahmosta, vaan 

teosta  kannattelevasta  ”pohjafiguurista”  (ainoastaan  ensimmäisen  näytöksen  Graal-

kohtaukseen Kundry ei osallistu).

Parsifal  alkaa syyttää  itseään koko tilanteesta.  ”Ja  minä  olen  se,  joka kaiken tämän  kurjuuden 
aiheutti!”  Hän  epäilee  kadottavansa  viimeisenkin  pelastuksen  polun  ja  joutuvansa  lopullisesti 
harhateille, ellei löydä sovitusta. Parsifal on menettämässä tajuntansa, kun Gurnemanz auttaa hänet 
istumaan.  Kundry  hakee  vettä,  mutta  Gurnemanz  torjuu  aikeen:  ”Maltahan!  Pyhä  lähde  itse 
virvoittakoon  pyhiinvaeltajaamme.  Aavistan,  että  hänellä  on  vielä  tänään  suuri  tehtävä 
suoritettavana:  Pyhän  Palveluksen  toimittaminen.  Siis  olkoon  hän  tahraton,  pitkän  harharetken 
tomu on pestävä hänestä.” He auttavat Parsifalin lähteen reunalle, irrottaen häneltä säärisuojukset 
ja rintahaarniskan. Parsifal kysyy, pääseekö hän vielä tänään Amfortaan luo. Gurnemanz kertoo 
linnan jo odottavan, sillä vainaja siunataan hautaan ja Amfortas on vielä kerran luvannut tuoda 
Graalin  heidän  nähtäväkseen,  toimittaa  laiminlyömänsä  palveluksen  siunaukseksi  isälleen,  ”joka 
kuoli poikansa syyllisyyden tähden ja jota tämä nyt tahtoo katua”. Kundry pesee Parsifalin jalat, 
joka katselee häntä hiljaa ihmetellen. Salaisuudeksi jää, mitä heidän välillään tapahtuu, ja tunteeko 
Parsifal Kundryn vai ei. ”Sinä pesit jalkani, nyt vihmokoon ystävä minun pääni!” Gurnemanz ottaa 
kädellä vettä lähteestä ja valelee sitä Parsifalin päähän. ”Ole siunattu, sinä puhdas, veden puhtauden 
kautta! Näin poistukoon kaikki syyllisyyden murhe sinusta!”  Kundry ottaa esille pienen kultaisen 
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pullon,  kaataa  siitä  Parsifalin  jaloille  ja  kuivaa  ne  hiuksillaan.  Parsifal  pyytää  Gurnemanzia  
voitelemaan  päänsä,  saadakseen  kohta  tervehtiä  häntä  kuninkaana.  Tyhjennettyään  pullon 
Gurnemanz ristii kätensä Parsifalin ylle ja siunaa hänet uudestaan. ”Myötäkärsivä, tietoisuudellasi  
parantava! Niin kuin vapahdusta odottavan tuskat olet kärsinyt, samoin poista nyt viimeinen taakka 
hänen  päältään.”  Parsifal  ammentaa  vähin  elein  lähteestä  vettä  eteensä  polvistuneen  Kundryn 
päähän ja suorittaa ensimmäisen tehtävänsä: ”Ota kaste ja usko Vapahtajaan.” Kundry kumartuu 
maahan ja itkee katkerasti.

Parsifal: 
(wendet sich um und blickt mit sanfter Entzückung 
auf Wald und Wiese, welche jetzt im 
Vormittagslichte leuchten.)
Wie dünkt mich doch die Aue heut so schön!
Wohl traf ich Wunderblumen an,
die bis zum Haupte süchtig mich umrankten;
doch sah ich nie so mild und zart
die Halme, Blüten und Blumen,
noch duftet' all so kindisch hold
und sprach so lieblich traut zu mir.

Gurnemanz:
Das ist. . . Karfreitagszauber, Herr!

Parsifal:
O wehe des höchsten Schmertzentags!
Da sollte, wähn' ich, was da blüht,
was atmet, lebt und wieder lebt,
nur trauern, ach! und weinen!

Gurnemanz:
Du siehst, das ist nicht so.
Des Sünders Reuetränen sind es,
die heut mit heil'gem Tau
beträufet Flur und Au';
der liess sie so gedeihen.
Nun freut sich alle Kreatur
auf des Erlösers holder Spur,
will ihr Gebet ihm wiehen.
Ihn selbst am Kreuze kann sie nicht erschauen;
da blickt sie zum erlösten Menschen auf;
der fühlt sich frei von Sündenlast und Grauen,
durch Gottes Liebesopfer rein und heil.
Das merkt nun Halm und Blume auf den Auen,
dass heut des Menschen Fuss sie nicht zertritt,
doch wohl, wie Gott mit himmlischer Geduld
sich sein erbarmt' und für ihn litt,
der Mensch auch heut in frommer Huld
sie schont mit sanftem Schritt.
Das dankt dann alle Kreatur,
was all da blüht und bald erstirbt
da die enstsündigte Natur
heut ihren Unschuldstag erwirbt.

Parsifal:
(Katsoo ihastuneena lempein silmin metsää ja 
niittyä, jotka loistavat nyt aamuisessa auringossa)
Miten minusta tuntuukaan tänään
niitty niin kauniilta!
Olenhan nähnyt ihmekukkasia,
jotka kietoutuivat minuun halukkaasti,
mutta näin hentona ja lempeänä
en ole nähnyt koskaan 
peltojen viheriöivän, kukoistavan.
Ei kaikki tuoksunut näin viattoman suloisesti,
ei haastellut minulle näin rakkaan luottavasti.

Gurnemanz:
Tämä on Pitkäperjantain ihme, herra!

Parsifal:
Voi, suurimman tuskan päivää!
Silloin kai tulisi kaiken, mikä kukkii, hengittää,
mikä elää ja jälleen elää, vain murehtia, ah, ja itkeä.

Gurnemanz:
Näethän, se ei ole niin.
Synnintekijän katumuskyyneleet
kostuttavat tänä päivänä niityn ja pellon:
yhdessä pyhän aamukasteen kera
ne saavat kaiken näin versomaan.
Nyt iloitsee koko luomakunta
Vapahtajan suloisilla jalanjäljillä
tahtoen vihkiä rukouksensa Hänelle.
Häntä itseään ristinpuulla se ei voi nähdä.
Silloin se nostaa katseensa ylös
vapahdettuun ihmiseen,
joka tuntee itsensä vapaaksi
synnin painosta ja murheesta,
Jumalan rakkauden uhrin vuoksi
puhtaaksi ja eheäksi.
Nyt havaitsee viljapelto ja niityn kukkanen,
että tänään ei ihmisjalka niitä rikki polje.
Kuten Jumala taivaallisella tyyneydellä
ihmisen armahti ja hänen edestään kärsi,
samoin myös ihminen 
suojelee luontoa tänä päivänä
hartaalla huolenpidolla, kevein askelin.
Silloin kohoaa kiitos koko luomakunnasta,
kaikesta, mikä kukoistaa ja pian kuolee pois,

107



(Kundry hat langsam wieder das Haupt erhoben 
und blickt feuchten Auges, ernst und ruhig bittend, 
zu Parsifal.)

Parsifal:
Ich sah sie welken, die inst mir lachten;
ob heut sie nach Erlösung schmachten?
Auch deine Träne ward zum Segenstaue;
du weinest! Sieh! Es lacht die Aue.

(Er küsst sie sanft auf die Stirne. Fernes 
Glockengeläute, sehr allmählich anschwellend.)

Gurnemanz:
Mittag.
Die Stund' ist da.
Gestatte, Herr, das dein Knecht dich geleite!

sillä synnistä vapahdetulle luonnolle
koittaa tänään viattomuuden päivä.

(Kundry kohottaa kyyneleiset silmänsä vakavana ja  
hiljaa anoen Parsifaliin.)

Parsifal:
Näin, miten ne lakastuivat, 
jotka kerran nauroivat minulle: 
mahtavatko he tänään ikävöidä vapahdusta?
Myös sinun kyyneleesi muuttuvat siunauksen 
kasteeksi: sinä itket - katso, niitty nauraa!

(Parsifal suutelee lempeästi Kundrya otsalle. Alkaa  
kuulua kaukaista kellojen soittoa, joka vähitellen 
voimistuu.)

Gurnemanz:
Keskipäivä - hetki on tullut.
Salli, herra, että palvelijasi sinua opastaa.

Beckett  sanoo,  ettei  Parsifalin  käytöstä  voida  selittää  muuten  kuin  kristillisissä 

kehyksissä.  Kristitty on tietoinen omasta  synnistään ennen kuin vapautuu siitä.  Kuten 

Lutherin simul iustus, simul peccator, tieto ja syyllisyys (vapahdus ja katumus) kuuluvat 

yhteen. ”Minä olen syypää tähän kaikkeen”, valittaa Parsifal kuullessaan, miten asiat ovat 

(Beckett 1981, 135-136).

Nyt  Kundry muistuttaa olemukseltaan Maria Magdaleenaa.  Jesus von Nazarethissa on 

kohtaus, jossa Maria pesee Jeesuksen jalat. Wagner itse ei halunnut verrata Parsifalia ja 

Kundrya heihin, mutta yhteisiä piirteitä on vaikea olla näkemättä (mts). 

Pitkäperjantain  ihme  saa  luomakunnan  hiljentymään  Vapahtajan  muistossa.  Kaste  ja 

vedellä valeleminen sisältävät moninaista symboliikkaa. Kohtaus rinnastuu ensimmäisen 

näytöksen ehtoollisen  ja Graal-rituaalin  hartauteen.  Gurnemanz kastaa Parsifalin,  joka 

uutena,  kuitenkin  vielä  epävirallisena,  kuninkaana  kastaa  ensi  töikseen  Kundryn. 

Aamukaste  niityllä  edustaa  luonnon  yhtaikaista  surua  ja  iloa.  ”Myötätunnon  pyhä 

kaipaus” onkin lopulta jotain, joka on sellaisten käsitteiden kuten iloinen tai surullinen 

tuolla  puolen.  Tässä  veden  ilmenemismuodot  ja  käyttötarkoitukset  toimivat  jälleen 

esimerkkinä  Wagnerin  sanallisista  leikeistä.  Parsifal  vertailee  kukkaistyttöjä  ja 
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aurinkoisen  kevätnurmen  kukkia.  Klingsorin  maailman  kaihoisat  ihmekukkaset  jäävät 

loistossa jälkeen Graalin alueen viattomuudelle.

Vuoden kiertokulkuun liittyvät rituaalit on mahdollista yhdistää tapahtumiin huolimatta 

kristillisyyden  painotuksesta:  jumalan  kuolema  ja  jälleensyntyminen  on  lähes 

yleismaailmallinen  myyttinen  teema.  Se  on  myös  vanhimpia  ja  yksinkertaisimpia 

(initiaatio)rituaalin arkkityyppejä. Keväällä tai alkukesällä näitä juhlia vietettiin mm. Etu-

Aasian  kulttuureissa  tuhansia  vuosia  sitten.  (Weston 1920;  Frazer  1993;  Lévi-Strauss 

1989; Eliade 2003; Steiner 1963; 1990).

Pääsiäinen kuoleman ja ylösnousemuksen juhlana on selvästi ollut mielessä Wagnerilla. 

Mutta  edelleenkään  hän  ei  mainitse  Vapahtajaa  nimeltä.  Toisaalta  sana  Jeesus, 

Yeheshuah, tarkoittaa  Jumalassa Vapahdus, joten etymologisesti ajatellen kyse on vain 

länsimaisen kristillisen kulttuurin parissa vakiintuneesta tavasta. Miksi Wagner poikkeaa 

perinteestä?  Hän  ei  halua  täysin  samaistua  siihen.  Miksi  Wagner  valitsi  Kristuksen 

kuoleman päivän eikä ylösnousemuksen päivää? Hän seuraa keskiaikaisten esikuviensa 

viitoittamaa tietä. Pitkäperjantai on mahdollisesti kristinuskon vavahduttavin ja mystisin 

juhlapäivä,  siinä  korostuu  koko  elämän  ja  kuoleman  mysteerin  läheisyys.  ”The  lyric 

mood of the magic spell takes precedence over everything Parsifal has to say” (Glass 

1983, 249). Karfreitagszauber aloittaa siirtymävaiheen musiikin,  jonka aikana Parsifal, 

Gurnemanz  ja  Kundry  astuvat  sisään  Graalin  linnaan.  Tapahtuu  vaihdos  viimeiseen 

kohtaan F:

Gurnemanz noutaa Graalin ritarien viitan, ja yhdessä Kundryn kanssa asettaa sen uuden kuninkaan 
hartioille.  Parsifal  ottaa  keihään  ja  seuraa  Kundryn  kanssa  hitaasti  astelevaa  Gurnemanzia.  
Maisema muuttuu vähitellen (samalla tavoin kuin ensimmäisessä näytöksessä). Jonkin ajan kuluttua 
he  katoavat  näkyvistä.  Metsä  häviää,  kallioisia  holveja  työntyy  esiin.  Holvimaisista  käytävistä 
kantautuu yhä voimistuvaa kellojen soittoa. Kallioseinät avautuvat, ja näkyviin tulee jälleen suuri 
Graalin sali, mutta ilman ruokapöytiä. Valaistus on synkkä. Toiselta sivustalta astuu saliin ritareita, 
jotka  kantavat  arkussa  Titurelin  ruumista.  Toiselta  sivustalta  kannetaan  sisään  Amfortas, 
sairasvuoteellaan. Hänen edellään kannetaan verhottua Graalin lipasta. Ritarit laulavat kuorossa, 
ensimmäinen  kulkue  esittää  kysymyksiä  joihin  toinen  kulkue  vastaa;  kuinka  Titurel  kuoli 
vanhuuteen, Graalin armo ei enää antanut hänelle voimia, sillä sairas kuningas ei ole toimittanut 
pyhää palvelusta aikoihin. Amfortas valittaa: ”Voi minua! Näin minun on huudettava kanssanne, 
vaikka mieluummin  ottaisin  teidän kädestänne kuoleman,  synnin  lempeimmän sovituksen.” Kun 
Titurelin arkku avataan, kaikki päästävät kovan huudon.
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Amfortas:
(von seinem Lager sich hoch aufrichtend, zur 
Leiche gewendet.)
Mein vater!
Hochgesegneter der Helden!
Du Reinster, dem einst die Engel sich neigten;
der einzig ich sterben wollt',
dir - gab ich den Tod!
O! Der du jetzt in göttlichen Glanz
den Erlöser selbst erschaust,
erflehe von ihm, dass sein heiliges Blut,
wenn noch einmal heut sein Segen
die Brüder soll erquicken,
wie ihnen neues Leben
mir endlich spende - den Tod!
Tod! Sterben! Einz'ge Gnade!
Die schreckliche Wunde, das Gift, ersterbe,
das es zernagt, erstarre das Herz!
Mein Vater! Dich - ruf' ich,
rufe du ihm es zu;
Erlöser, gib meinem Sohne Ruh'!

Ritter:
(drängen sich näher an Amfortas heran)
Enthüllet den Gral!
Walte des Amtes!
Dich mahnet dein Vater;
Du musst! Du musst!

(Amfortas springt in wütender Verzweiflung 
auf und stürzt sich unter die zurückweichenden 
Ritter.)

Amfortas:
Nein! Nicht mehr! Ha!
Schon fühl' ich den Tod mich umnachten
und noch einmal soll ich in’s Leben zurück?
Wahnsinnige!
Wer will mich zwingen zu leben?
Könnt ihr doch Tod mir nur geben!
(Er reicht sich das Gewand auf)
Hier bin ich - die offne Wunde hier!
Das mich vergiftet, hier fliesst mein Blut.
Heraus die Waffe! Taucht eure Schwerte
tief - tief, bis an’s Heft!
Auf! Ihr Helden!
Tödtet den Sünder mit seiner Qual,
von selbst dann leuchtet euch wohl der Gral!

(Alles ist scheu vor Amfortas gewichen, welcher, in 
furchbarer Ekstase, einsam steht. Parsifal ist 

Amfortas:
(Vuoteeltaan nousten, arkkuun päin kääntyen)
Isäni! Siunatuin kaikkien sankarien joukossa!
Sinä puhtain, jonka eteen kerran
enkelit laskeutuivat!
Ja minä, joka itse halusin kuolla,
aiheutin sinulle kuoleman!
Oi, sinä, joka nyt katselet Vapahtajaa itseään
jumalallisessa kirkkaudessa,
rukoile Häntä, että Hänen pyhä verensä
vielä kerran tänään virvoittaisi veljiä,
lahjoittaisi heille uuden elämän,
mutta minulle vihdoin kuoleman!
Kuolema!
Elämästä erkaneminen!
Ainoa armo!
Hirvittävä haava, myrkky, kuolkoon,
pysähtyköön niiden syövyttämä sydän!
Oma isäni! Sinua huudan,
jotta sinä huutaisit Hänelle:
"Vapahtaja, suo pojalleni lepo!"

Ritarit:
(Tulevat lähemmäs Amfortasta)
Poistakaa peite! Ottakaa esiin Graal!
Toimita palvelus!
Isäsi vaatii sinua:
sinun täytyy! Sinun täytyy!

Amfortas:
(Syöksyy epätoivoissaan korokkeelta alas ritarien 
joukkoon. Nämä perääntyvät.)
Ei! En enää! Älkää!
Tunnen jo kuoleman hämärtävän tajuntaani.
Pitäisikö minun vielä kerran
palata takaisin elämään?
Mielettömät!
Kuka aikoo pakottaa minut elämään?
Kunpa voisinkin saada teiltä surmani!
(Repäisee vaatteensa auki)
Tässä olen, vuotava haava on tässä!
Mikä minut myrkyttää,
se virtaa tässä: oma vereni.
Tarttukaa aseisiin!
Työntäkää miekkanne syvälle,
syvälle - kahvaa myöten!
Nouskaa, sankarit,
tappakaa syntinen tuskiensa kera!
Itsestään kai teille loistaa silloin Graal!

(Kaikki ovat kavahtaen vetäytyneet Amfortaan 
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von Gurnemanz und Kundry begleitet, 
unvermerkt unter den Rittern erschienen, tritt jetzt 
hervor und streckt den Speer aus, 
mit dessen Spitze er Amfortas' Seite berührt.)

Parsifal:
Nur eine Waffe taugt -
die Wunde schliesst
der Speer nur, der sie schlug.
(Amfortas' Miene leuchtet in heiliger Entzückung 
auf; er scheint vor grosser Ergriffenheit zu 
schwanken; Gurnemanz stützt ihn.)
Sei heil, entsündigt und entsühnt!
Denn ich verwalte nun dein Amt.
Gesegnet sei dein Leiden,
das Mittleid’s höchste Kraft,
und reinsten Wissen’s Macht
dem zagen Thoren gab!
(Parsifal schreitet nach der Mitte, 
den Speer vor sich erhebend.)
Den heil'gen Speer -
ich bring' ihn euch zurück!
(Alles blickt in höchster Entzückung auf den 
emporgehaltenen Speer, zu dessen Spitze 
aufschauend Parsifal in Begeisterung fortfährt.)
O! Welchen Wunder’s höchstes Glück!
Der deine Wunde durfte schliessen,
ihm seh' ich heil'ges Blut entfliessen
in Sehnsucht nach dem verwandten Quelle,
der dort fliesst in des Grales Welle.
Nicht soll der mehr verschlossen sein;
Enthüllet den Gral, öffnet den Schrein!

luota, joka seisoo yksin hirvittävässä hurmiossa. 
Gurnemanzin ja Kundryn saattamana on Parsifal 
ilmestynyt huomaamatta ritarien joukkoon. Hän 
astuu nyt esiin, ojentaa keihään ja koskettaa sen 
kärjellä Amfortaan kylkeä.)

Parsifal:
Vain yksi ase on kelvollinen:
haavan sulkee vain keihäs, joka sen iski.
(Amfortaan ilmeestä loistaa pyhä onni. Hän horjuu 
kokemastaan järkytyksestä. Gurnemanz tukee 
häntä.)
Ole parannettu, synnistä puhdistettu ja sovitettu!
Sillä minä suoritan tehtäväsi,
toimitan palveluksen.
Siunattu olkoon kärsimyksesi,
joka antoi myötätunnon korkeimman voiman
ja puhtaimman tietoisuuden vallan
tietämättömälle houkalle.
(Parsifal astuu keskelle 
kohottaen keihään korkealle.)
Pyhän Keihään tuon teille takaisin!
(Kaikki katsovat haltioituneina keihästä.)
Oi ihmeellistä onnen autuutta!
Keihäs sai sulkea sinun haavasi:
siitä näen tihkuvan pyhää verta
sen kaivatessa itsensä kaltaiselle lähteelle,
joka tuolla virtaa Graalin vuossa.
Enää Graal ei saa olla lukittuna:
poistakaa peite! Avatkaa lipas!
Ottakaa esiin Graal!

Parsifal astuu portaita ylös vihkipöydän eteen ja ottaa avatusta lippaasta Graalin esiin. Katsoessaan 
siihen hän polvistuu hiljaiseen rukoukseen.  Vähitellen Graal  alkaa loistaa pehmeästi.  Näyttämön 
hämärtyessä  lankeaa korkeudesta vähitellen kirkastuva valon säde.  Kaikkialta kuuluu nyt,  myös 
kupolin keski- ja ylimmän parven korkeuksista äärimmäisen hiljaa: ”Korkeimman parantumisen 
ihme!  Vapahdus  vapahtajalle!”  Graal  alkaa  hehkua  kirkkaimmillaan  valon  säteessä.  Ylhäältä 
kupolista laskeutuu alas valkoinen kyyhkynen, joka pysyttelee Parsifalin pään yläpuolella. Parsifalia 
katsoessaan  Kundry  vaipuu  hitaasti  maahan  hänen  eteensä  ja  kuolee.  Amfortas  ja  Gurnemanz 
polvistuvat  kunnioitusta  osoittaen  Parsifalin  eteen,  joka  siunaten  liikuttaa  Graalia  rukoilevan 
ritariston yllä.

Samat  teemat  löytyvät  edelleen  taustalta.  ”In  the  Attis  initiation  the  proof  that  the 

candidate has successfully passed the test is afforded by the revival of the god – in the 

Grail romances the proof lies in the healing of the Fisher King” (Weston 1920, 140). 

Kuninkaan ja maan hyvinvointi ovat sidoksissa toisiinsa, puute ja kärsimys ovat yhteisiä. 
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Initiaation  malli  ja  myytin  arkkityyppinen  rakenne  ovat  mukana  Parsifalissa  

loppuhuipennukseen asti.

Eräs ”kulttuurinen ristiriita” on herättänyt kysymyksiä Wagner-tutkijoiden keskuudessa: 

vaikka  Kristuksen  rakkaus  oli  yleismaailmallista,  tarvittiinko  näyttämölle  myös 

saksalaisen  kulttuurin  vanhoista  merkitysvirroista  esiin  noussut  hahmo?  (ks.  Pylkkö 

2005, 140-145; vrt. Asikainen 2006).

Parsifal on toisaalta verrannollinen Kristukseen. Lopun arvoituksellinen lause ”Höchsten 

Heiles  Wunder,  Erlösung  dem Erlöser”  viittaa  kaikessa  epäselvyydessään  molempiin. 

Kristus  on riippuvainen ihmisten  uskosta  samoin  kuin  ihmisten  usko on riippuvainen 

Hänestä. Parsifal tuo pelastuksen itselleen siinä missä Amfortaalle, Kundrylle ja kaikille 

Graalin palvelijoille. Tämä on obviaation viimeinen kohta, Amfortaan F: Parantuminen. 

Parsifal parantaa haavan keihäällä, myteeminä kommunikaation parantavuus. Kristus-

myytissä  kommunikoidaan  Jumalan  kanssa,  Kristus  Jeesus  vapahtaa  ihmiskunnan 

uhraamalla itsensä, voittaen kuolemalla ja ylösnousemuksellaan kuoleman.
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4.3 Wagner contra Lévi-Strauss

4.3.1 Draaman kehityskaari ja Lévi-Straussin tulkinta

Richard  Wagner  loi  uudenlaisen  vastakkainasettelun  keskiaikaisille  taruille  ja  niiden 

perusongelmille  omassa  muunnelmassaan  ritariromaaneista,  lisäten  tarinaan  mm. 

buddhalaisia  aineksia,  samalla  painottaen  kristillisiä  teemoja  pyhän  ehtoollisen 

merkityksen korostamisella Graal-rituaalissa. Wolframin Parzivalista tunnetun Kysymys 

-teeman (”Mikä sinun on?” kysyy Parzival Amfortaalta ja saavuttaa Graalin kuninkuuden 

samalla kun vanha, sairas kuningas lopulta parantuu) hän sivuutti Pyhän Keihään mukaan 

ottamisella;  se  korvaa kysymyksen  esittämisen.  Kristuksen kyljen  lävistämä keihäs  ja 

malja, johon hänen verensä vuodatettiin, ovat tapahtumien keskiössä.45 

Parsifal-oopperassa on  kolme  näytöstä.  Ensimmäinen  ja  viimeinen  sijoittuvat  Graalin 

linnan alueelle, keskimmäinen Klingsorin maagiseen ja lumottuun puutarhaan. Niin ikään 

ensimmäinen  ja  kolmas  näytös  jakautuvat  kahteen  osaan.  Molemmissa  tapahtumat 

alkavat  linnan  läheisyydessä,  josta  siirrytään  pyhän  magian  avulla  itse  linnaan 

(Karfreitagszauber voidaan kääntää Pitkäperjantain ihmeeksi tai loitsuksi). Graalin linna 

edustaa  kaikkein  pyhintä,  myyttistä  ulottuvuutta.  Se sijaitsee  ”tuolla  puolen” aikaa  ja 

paikkaa.  Siellä  tapahtuvat  myös  rituaalit:  ehtoollinen,  Graal-seremonia  ja  hautajaiset 

(lukuun ottamatta  kastetta,  jonka Parsifal  antaa  Kundrylle  erakkomajan  luona).  Pyhiä 

alueita  ovat  jo  linnan  läheisyydessä  sijaitsevat  järvi  ja  niitty,  mutta  ne  ovat  vielä 

saavutettavissa  niille,  jotka  ovat  puhtaita  sydämeltään.  Siirtyminen  linnaan  tapahtuu 

ilmeisesti vain korkeimman armosta – sitä ei selitetä millään tavoin.

Suurin osa alusta pohjautuu muistelemiseen, Gurnemanz ja Kundry kertovat tapahtumien 

taustoja sekä ”myytin historiaa” (Skelton 1994, 274). Samoin suurin osa libreton tekstistä 

löytyy oopperan I. ja II. näytöksistä, kolmas on pikemminkin loppunäytöstä aiemmille. 

45 Robert de Boronin Joseph d´Arimathea (tai Pyhän Graalin Historia) 1100-luvun lopulta oli ensimmäinen 
keskiaikainen tarina, jossa nk. Longinuksen keihäs oli mukana ja jossa Graal on (viimeisellä ehtoollisella 
käytetty) malja, johon Kristuksen veri vuodatettiin. Chrétienin tai Wolframin romaanit ovat kristillisiä, 
mutta he eivät yhdistä Graalia ja Keihästä tällä tavoin. Nämä Kristus-myytin teemat tulivat sittemmin hyvin 
yleisiksi.

113



Dramaturgisesti vähiten merkittävä on oopperan alku, jossa kuitenkin myytin (ja tämän 

analyysin)  kannalta  tapahtuu  paljon.  Ensimmäisen  näytöksen  loppuosa  on  keskeinen 

draamaa ajatellen. Miltei kaikki tarinan myteemit löytyvät jo ensimmäisestä näytöksestä. 

Roy Wagnerin analyysimenetelmää sovellettaessa tärkeimmäksi nousi toinen näytös ja 

siellä  nimenomaan  yksi  kohtaus,  jonka  ympärille  olennaiset  vaihdokset  sijoittuvat. 

Kolmas  näytös  on  toiminnallisesti  yhtä  tärkeä  kuin  kaksi  aiempaakin,  kuoleman  ja 

(uudelleen)syntymän  riitteineen;  niityn  luona järjestetään  kastetilaisuus  ja  linnassa  on 

hautajaiset.  Muut  kristilliset  sakramentit  löytyvät  oopperasta  paitsi  avioliitto  (johon 

vihjataan epämääräisesti Parsifalin ja Kundryn suutelukohtauksessa).

Parsifalin  draamallinen  kaari  on  näin  jaettu  kolmeen  osaan,  josta  toiminnan  kannalta 

keskeisin  on  toinen  näytös.  Siinä  sankari  käy  läpi  pahimmat  koettelemuksensa  ja 

saavuttaa  ratkaisun  kannalta  tärkeimmän  voittonsa.  Musiikin  tasolla  tunnelma  on 

atonaalista, häiriintynyttä ja demonista, kuten Eero Tarasti sitä on kuvannut (1978, 110-

111).  Ensimmäisessä ja viimeisessä näytöksessä  musiikki  on enimmäkseen diatonista, 

toiveikkaan  surullista  ja  lähestyy  välillä  ”pyhyyttä”  (mts).  Näin  pahuus  ikään  kuin 

ympäröidään hyvyydellä ja suljetaan merkityksellisesti osaksi kokonaisuutta. Diatonisuus 

ja kromaattisuus vaihtelevat antaen kuulijankin olettaa, että kyse on saman asian kahdesta 

eri puolesta, jotka saatetaan yhteen (ks. Millington 2003, 261-270).

Rituaalit  ovat keskeisiä ensimmäisessä ja kolmannessa näytöksessä (Glass 1983, 217). 

Aluksi rituaali  suoritetaan kaavamaisesti  ja hartaudestaan huolimatta ilman vapahtavaa 

tunnetta. Sitä seuraa vaarallinen ”harharetki” maagiseen puutarhaan. Lopussa on rituaali, 

joka tavallaan yhdistää kaksi aiempaa ominaisuutta, hyvyyden ja sisäisen voiman. Kun 

Graal otetaan esiin vielä viimeisen kerran, Parsifal saapuu yllättäen paikalle ja parantaa 

haavan.  Titurelin  hautajaiset  kääntyvät  ilon  juhlaksi.  Kundryn  kuolema  on  aidosti 

hämmentävä: miksi Kundry saa kasteen ja katuu,  mutta kuolee lopussa? Ja miksi hän 

kuolee vasta kun kuningas vaihtuu? Wagner teki lopusta hyvin dramaattisen. 

Keskiaikaisissa  romaaneissa  kyse  oli  kahden  toisiaan  täydentävän  osan  asettamisesta 

takaisin  oikeaan  järjestykseen.  Lévi-Straussin  mukaan  kuningas  Arthurin  hovi  edusti 
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”tämänpuoleista”  maailmaa,  jossa  ritarit  etsivät  Graalia.  Heillä  oli  kysymys,  muttei 

kukaan vastannut siihen. ”Tuonpuoleista” maailmaa edusti Graalin linna, jossa kärsivä 

Amfortas  odotti  kysymyksen esittäjää.  Hänellä  oli  vastaus,  johon kenelläkään ei  ollut 

kysymystä. Nämä maailmat kohtasivat lopussa ja myytin ongelma ratkaistiin onnellisesti. 

Oidipuksen kohdalla asia oli toisinpäin. Sofokleen tragediassa ja intiaanien vastaavissa 

myyteissä  arvoituksen  ratkaisu  liittyi  rappioon,  lopussa  kävi  huonosti.  (Lévi-Strauss 

1989, 230-233; 1987, 105-108.)

Edelleen,  Lévi-Straussille Parsifalissa ei  ole  kahta  maailmaa,  joiden  välillä 

”kommunikaatio” on häiriintynyt – kuten intiaanien myyteissä, kreikkalaissa tragedioissa 

ja  keskiaikaisissa  ritariromaaneissa  –  vaan  siellä  on  kaksi  keskenään  kilpailevaa 

maailmaa,  joista  toisen  täytyy  tuhoutua  jotta  toisesta  voisi  tulla  ainoa  ”world  of 

mediation”. Wagnerin oopperassa on kyse itse kommunikaatio-ongelmien sovittamisesta. 

Vastakkain  ovat  percivaalinen  ja  oidipaalinen  myytti,  pysähtyneisyyden  tila  ja 

luonnollisen  kiertokulun  tai  tiedon  ”yli-kuumeneminen”.  Graalin  linna  edustaa 

percivaalista  myyttiä.  Klingsorin  maaginen  puutarha  on  välittömyydessään  ja 

irstaudessaan oidipaalista. (1989.)

”Klingsor’s world is...one of accelerated communication: magic instruments 

help him to see across  great  distances.  The Flower  Maidens.....are living 

illustrations  of  lechery  and luxuriance,  and  the  chromatics  of  the  music 

expresses  their  unhealthy  heat  and  accompanies  their  excesses....To  this 

world  of  debauchery  and  unbridled  communication,  that  of  Amfortas 

opposes  an  image  of  frozen  communication;  this  world  is  ruled  by  an 

impotent monarch, who is incapable of performing his office; here, plants, 

beasts, and men perish, and an answer is offered in vain to a question that 

no one thinks of asking.” (Lévi-Strauss 1989, 233). 

 

Myyttisen  logiikan  mukaisesti  ratkaisuun  sisältyy  piirteitä  molemmista  –  Parsifal 

heitetään  ulos  Graalin  linnasta,  kulkee  läpi  Klingsorin  maailman,  ja  tuhottuaan  sen 

puhtaudellaan palaa takaisin linnaan, tuoden pelastuksen muille ja itselleen. Kundryssa 

ruumiillistuu arvoitus, jonka vain Parsifal voi ratkaista. Myötätunto on tietämistä, joka ei 
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perustu tavanomaiseen tietoon.  Se on toisen kärsimysten  tuntemisen lisäksi  myös  sen 

”tietämistä” mitä ei tiedä. (Mts 232-234.) Samalla järjen ja tunteen välinen riitely lakkaa.

Tähän liittyen välittymistä (mediation) voidaan ajatella sekä teoreettisena käsitteenä että 

runollisena metaforana. “It could be that all mythology leads, in the final analysis, to the 

posing and resolution of a problem of communication" (Lévi-Strauss 1978, 108), mutta 

koska tämä ratkaisu on Lévi-Straussille vain harhaa, Richard Wagnerin jättämä todellinen 

perintö universaalille mytologialle on ”knowing through compassion – not through an act 

of communication but through a surge of pity” (1989, 234).  Wagner seurasi  Parzivalia, 

jossa,  toisin  kuin  muissa  varhaisissa  versioissa,  kysymys  oli  eettinen  luonteeltaan  ja 

ilmaisi  myötätuntoa.  Sama  ajatus  löytyi  Schopenhauerilta  ja  aiemmin  Jean-Jacques 

Rousseaun filosofiasta. Wagner otti kahdelta suunnalta, eri yhteyksistä, kantavan idean 

omaan  muunnelmaansa  (mts  231-234),  jolle  myös  Lévi-Strauss  antaa  äänensä,  osana 

hänen perintöään antropologialle.46 Varhaisen ja myöhäisen teorian välillä on huomattava 

ero, vaikkei hän ole sitä myöntänyt.  Parsifalissa Lévi-Straussin ”sofistikoitunut myytti” 

kohtaa rajansa ja muuttuu tunnepohjaiseksi.

46 ”Wagner rejected the motif of the unasked question and replaced it with a motif that somewhat reverses it 
while performing the same function. Communication is assured or re-established not by an intellectual 
operation but by an emotional identification. Parsifal does not understand the riddle of the Grail and 
remains unable to solve it until he relives the catastrophe at its source……Thus, through Schopenhauer, 
Wagner joins Jean-Jacques Rousseau, who was the first to see in compassion and identification with others 
an original mode of communication, predating social life and articulate speech – a mode capable of uniting 
human beings with one another and with all other forms of life.” (Mts 231.) Mutta jo Wolframilla ”the 
question takes an ethical turn, assuming a sense of charity and the willingness to participate in someone 
else’s misfortune. One could pay no better tribute to the Minnesinger than by recognising him as the author 
of a profound evolution: a story still very close to the myths from which it derived was transformed into a 
truly ethical reflection.” (Mts 232.) Wagner loi tämän idean pohjalta uuden asetelman (mts). Lévi-Strauss 
muutti vuosikymmenten saatossa mielipiteitään aivan kuten Wagnerkin teki. Hänen väitteensä ovat 
kiistanalaisia, mutta aihepiiri tuntuu miltei vaativan sitä. Myytin tarkemman määrittelyn osoittauduttua 
mahdottomaksi Lévi-Strauss tarjoaa vaihtoehdoksi ”jälkistrukturalistista” kirjallisuustiedettä, joka on 
kuitenkin juurilleen uskollinen. 
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4.3.2 Käännekohtien analyysi

Kertomus jaetaan kuuteen keskeiseen tapahtumaan, joita kutsutaan vaihdoksiksi.

Joutsenen  haavoittaminen  avaa  tien  Graalin  linnaan,  sillä  Parsifal,  saapuessaan 

täydelliseen  aikaan  paikalle,  osoittautuu  puhtaan  tietämättömäksi  asioista  (A: 

haavoittaminen,  rikoksen  tekeminen  vaihdetaan  pyhään  tietämättömyyteen).  Graal-

toimituksen  aikana  Parsifal  pysyy  kuitenkin  hiljaisena,  eikä  ymmärrä  mitään 

tapahtumista,  minkä  seurauksena  Gurnemanz  ajaa  hänet  vihaisesti  pois;  mahdollisuus 

toteuttaa  ennustus,  eli  kommunikoida,  jää  käyttämättä  (B:  vastauksen esille  tuominen 

vaihdetaan hiljaisuuteen). Tämä johtaa karkottamisen seurauksena hänen ajautumiseensa 

Kundryn insestiseen syleilyyn  (C: karkotus linnasta  vaihdetaan näennäiseen  insestiin). 

Paradoksaalinen  hetki  saapuu,  jolloin  Parsifal  saa  tietää  oman  nimensä  ja  lopulta 

ymmärtää  mitä  hänen  olisi  pitänyt  tehdä  linnassa  (D:  yli-kommunikaation  vaara 

vaihdetaan Amfortaan haavan tuntemiseen ja ymmärtämiseen, myötätuntoon). Klingsorin 

paha taika murtuu tästä syystä, hän myöhästyy yrittäessään haavoittaa Parsifalia, joka saa 

nyt  keihään  itselleen  (E:  ali-kommunikaation  vaara,  haavoittuminen  vaihdetaan 

keihääseen).  Jäljellä  on enää ennustuksen toteuttaminen,  eli  hetki  jolloin hiljaisuuden, 

pysähtyneisyyden ja kärsimyksen tuoma lamaannus saa väistyä kun kysymys ja vastaus 

seuraavat toisiaan (F: hiljaisuus vaihdetaan parantumiseen). 

Keihäs on kuin kommunikaation väline, jonka voidaan nähdä merkitsevän initiatorisen 

”kysymyksen”  esittämistä  (percivaalisessa  myytissä  vain  kysymyksen  esittäminen  voi 

pelastaa  haavoittuneen),  jota  ei  voida  käyttää  oikein  ilman  korkeampaa  tietoisuutta. 

Haavoittaminen  on  paradoksaalisesti  myös  kommunikoinnin  perusedellytys,  sillä 

ainoastaan pyhällä keihäällä haavaa koskettaen voi Graalin kuningas tervehtyä. Cosima 

Wagnerin päiväkirjoissa on merkintä Wagnerin kommentista (30.1 1877) proosaversiota 

kirjoittaessaan:  ”keihäs-motiivi,  ei  kysymys,  on  tärkeintä”  (Skelton  1994,  274). 

Wolframilla oli kolme eri keihästä, vertavuotava keihäs Graalin linnassa, keihäs jolla eräs 

pakana haavoittaa Amfortasta, sekä värjätty keihäs jonka Parzival ottaa itselleen lupaa 

kysymättä  (tietämättä  vierailleensa  Trevrizentin  luona)  (Wolfram 1991; Beckett  1981, 
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16).  Vaikka  Wagnerilla  ei  ole  ollenkaan  kysymys-teemaa,  Pyhään  keihääseen  on 

kiinnittynyt suuri määrä erilaisia merkityksiä. Yksi niistä on sen ambivalentti luonne sekä 

”kommunikaation”  välineenä,  että  tuhon  ja  pelastuksen  tuojana.  Vanhan  legendan 

mukaan  sillä  voi  hallita  omaa  ja  muiden  kohtaloa.  Asian  voi  ymmärtää  niinkin,  että 

sanoilla ja teoilla on jumalallista voimaa luoda ja ylläpitää maailmanjärjestystä, tai tuhota 

se.
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Parsifalissa ilmeneviä toistuvia teemoja (johtomotiivien sarjoja: ”myteemit”)

Klingsor haavoittaa
Amfortasta

Parsifal ampuu 
joutsenen

Kommunikaation
haavoittavuus

Kristuksen viimeinen
ehtoollinen, 
ristiinnaulitseminen
(keihäs-haava)

Parsifal parantaa haavan
Pyhällä keihäällä

Kommunikaation
parantavuus
 

Klingsor kastroi itsensä

Parsifal vaikenee 
Graalin linnassa

Parsifal kieltäytyy 
Kundryn rakkaudesta

Kanssakäymisestä 
kieltäytyminen

Amfortas antautuu
Kundrylle

Parsifal ja Kundry suutelevat

Kanssakäymisen 
välttämättömyys

Kommunikaatio ja kanssakäyminen merkitsevät eri asioita eri yhteyksissä.
Percival on käänteinen Oidipus (ali- ja yli-kommunikaatio), Klingsor edustaa Oidipusta. 
Parsifalissa on piirteitä molemmista myyteistä. Parsifal on toisaalta verrannollinen myös 

Kristukseen.

Alussa  Graalin  linnassa  vallitsee  ali-kommunikaation  vuoksi  epätasapaino,  siellä  on 

vastaus  mutta  ei  ”kysymystä”.  Pyhä  keihäs  on  kommunikoinnin  keinona  ikään  kuin 

kysymys joka esitetään koskettamalla haavaa, eli ”haavoittamalla” jo haavoittunutta. Kun 

Parsifal ensimmäisen kerran saa mahdollisuuden toteuttaa ennustus ja pelastaa Amfortas, 

hänellä ei ole kumpaakaan niistä kahdesta seikasta jotka tarvitaan: ei ymmärrystä eikä 

keinoa kommunikoida. Häneltä puuttuu keihäs (joka on Klingsorin käsissä), ja ylipäätään 

tietoisuus koko asiasta. 

Kundryn luona, ensimmäisen suudelman jälkeen hän tuntee Amfortaan haavan itsessään, 

ymmärtää tämän kärsimyksen – ja herää myötätuntoon. Nyt hän tietää mitä kysyä, tietää 

miten kommunikoida, mutta häneltä puuttuu keihäs, kommunikaation keino. Sen hän saa 

Klingsorilta, joka epäonnistuu yrityksessään haavoittaa Parsifalia, koska tämä on viime 

hetkellä  onnistunut  välttämään  Kundryn  houkutukset.  Klingsorin  heittämä  keihäs 

pysähtyy Parsifalin pään yläpuolelle, hän ottaa sen itselleen ja jättää maagisen puutarhan 

taakseen – saatuaan sieltä tietoisuuden (kysymyksen esittämiseen), sekä ”kysymyksen” 

(keihään). Tämän jälkeen paluu linnaan tulee mahdolliseksi, ja Graalin palvelijat saavat 
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elinvoimansa  takaisin,  lévi-straussilaisittain  ilmaistuna:  kommunikaation  suorittamisen 

yhteydessä.47

A: Tietämättömyys (tietämätön kommunikaatio, haavoittaminen)

B: Hiljaisuus (vastaus, ei kysymystä, karkotus linnasta)

C: Insesti (kysymys ja vastaus samassa)

D: Myötätunto (kysymyksen tietäminen)

E: Keihäs (kysymyksen saaminen, poistuminen puutarhasta) 

F: Parantuminen (kysymyksen esittäminen, ja vastaus eli tervehtyminen)

Vaihdosten keskinäiset suhteet:

D - A: Ymmärrys, myötätunto, peruuttaa tietämättömyyden

E - B: Keihäs (kysymys, kommunikaation keino) peruuttaa hiljaisuuden, eli vastauksen 

ilman kysymystä

F  -  C:  Haavan  parantaminen  eli  kommunikaation  oikea  toteuttaminen  (kysymyksen 

esittäminen ja siihen vastauksen saaminen,  haavan koskettaminen keihäällä)  peruuttaa 

”insestin”, eli vääränlaisen kommunikaation tilan, jossa kysymys ja vastaus ovat yhdessä. 

Se on myös Amfortaan haavan alkuperä, sillä Klingsor varasti keihään tämän antauduttua 

Kundryn  syleiltäväksi.  Näin  ollen  vastakkain  ovat  pelastus  ja  tuho.  Ja  toisaalta 

kommunikaation äärilaidat  ovat yksi  ja sama asia,  ne ovat epätasapainon vastakkaisia 

mutta pohjimmiltaan yhteneväisiä ilmenemismuotoja.

"Parsifal"  päättyy  pelastukseen,  mutta  tarinan  käänteinen  obviaatio  kertoo  piileväksi 

jääneen, synkemmän version samasta aiheesta: kun ulkoisen ja sisäisen kolmion paikat 

vaihdetaan  keskenään,  tulee  kehykseksi  kertomus  viisaasta  miehestä  joka  saavuttaa 

Graalin kuninkuuden, muttei  osaa hallita itseään ja aiheuttaa sekä ritariston että oman 

tuhonsa.  Tarina,  jota  voisi  kutsua  nimellä  "Klingsorin  Maaginen  Puutarha",  päättyy 

47 Tässä olisi luonnollisestikin paikka kritiikille tarinan mieskeskeisyydestä. Millaisen kuvan naisista 
Wagner antaa? Kundry on ainoa, ja hänkin on kirottu. On kuitenkin huomioitava länsimaisen kulttuurin 
kuvien historiallisesti mieskeskeinen painotus ja Wagnerin mahdollinen tietoisesti rajattu aihepiiri 
”myytilleen”, jolloin kyse on lähtökohtaisestikin jostain muusta kuin maallisista vastakkainasetteluista. 
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Parsifalin ja Kundryn haamun kohtaamiseen autiomaassa. 

Vaihdokset  on  irrotettava  omiksi  itsenäisiksi  mielikuvikseen  ja  metaforikseen,  jotta 

tarinan  kehysten  uudelleenjärjestely  voitaisiin  toteuttaa  ilman  vääristyneen 

kokonaiskuvan  syntymistä,  ja  jotta  uudesta  juonesta  saataisiin  järkevä.  Vaihtoehtoisia 

kuvioita on helppo keksiä useitakin, mutta (myytin) keskeiset teemat säilyvät. 

Käänteinen versio alkaa kohdasta D. Parsifal on keskellä puutarhaa, jossa hän haaveilee 

Graalin  kuninkuudesta,  saavutettuaan  siihen  vaadittavan  korkeamman  tietoisuuden. 

Taistelussa Klingsorilta  saamansa keihään turvin (kohta E) hän suuntaa kohti  Graalin 

linnaa  ja  vapauttaa  Amfortaan  tehtävistään  ja  kärsimyksistään  (kohta  F),  teko,  jonka 

palkkana on valtaistuin. Hän kuitenkin alkaa käyttäytyä  välinpitämättömästi,  ja ampuu 

ilman syytä järven rannalla pyhän joutsenen (kohta A), syöksee ritariston uuteen rappioon 

(kohta B), ja menettää lopulta kuninkuutensa. Graalin linna on raunioina. Kyynisenä ja 

liiallisen  tiedon  sokaisemana  hän  ajautuu  takaisin  puutarhaan  ymmärtämättä  sen 

todellisuudessa yhä olevan kirottu ja petollinen autiomaa. Ilman myötätunnon suojelevaa 

voimaa  hän  kohtaa  ”loppunsa”  (C).  Parsifal  jää  harhailemaan  Kundryn  haamun 

lumoamana keskelle kuollutta maisemaa, järjettömän naurun säestäessä hänen kulkuaan. 
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V

KÄÄNTYMISIÄ

”Nietzsche vastasi kristinuskon skismaan profeetallisesti ajattelun taidolla ja hänen henkinen veljensä 
Richard Wagner tunteen taiteella, musiikilla. Kohisevana ja huumaavana virtaa germaaninen muinaisaika 

esiin täyttääkseen kirkon seinässä ammottavan aukon. Wagner pelasti itsensä luomalla Parsifalin, mitä 
Nietzsche ei voi antaa hänelle anteeksi....” 48

- Carl G. Jung

”Hoc est enim corpus meum: olemme peräisin kulttuurista, jossa miljoonien kulttien miljoonat 
papit ovat lakkaamatta toistaneet näitä rituaalisia sanoja. Tässä kulttuurissa kaikki tuntevat ja 

tunnistavat ne, olivat he kristittyjä tai eivät. Jotkut kristityistä antavat niille todellisen 
pyhityksen arvon: Jumalan ruumis on tässä; toisille kyse on symbolista: uskonyhteydestä 

seurakunnassa, Jumalan ruumiissa.” 49

- Jean-Luc Nancy

5.1 Myyttisen virran liikkeitä länsimaisessa ajattelussa

5.1.1 Nietzsche contra Wagner

Wagner ja Nietzsche elivät aikana, joka toimi akselina kantilaisen idealismin ja Hitlerin 

Kolmannen  Valtakunnan  välillä.  Yhteiskunnalliset  ja  kulttuuriset  liikehdinnät,  jotka 

sittemmin valtasivat koko maan, alkoivat saada jalansijaa 1800-luvun lopun ideologisilla 

kentillä. Louis Dumontin mukaan Kantin idealismi oli kuin suuntaa antava kiintotähti, 

joka samalla piti yllä tiettyä varovaisuutta tiedon, uskon(non) ja niiden varaan lasketun 

moraalin rajoja määritellessä (Dumont 1994).50 Kansallissosialistinen 1930-luvun Saksa 

48 Teoksessa Kohti totuutta: poleemisia esseitä (sivulla 193).
49 Susanna Lindbergin suomentama Corpus alkaa näillä sanoilla.
50 Kantin tekemät erottelut ja ne kysymykset, jotka hän vaivalloisesti ja pitkän ajan kuluessa oli asettanut, 
haluttiin poistaa tai romahduttaa välittömästi hänen jälkeensä. ”Kant had written of intellektuelle 
Anschauung, ’intellectual intuition’, as supra-human and reserved to God alone. Now all three of his 
successors [Fichte, Schelling, Hegel] soon pretended to have realized it. The case is typical. What was for 
Kant a sort of horizon of thought, a ’regulating idea’, and ideal, something unattainable but needed like a 
lodestar to orientate one’s thoughts and direct one’s efforts, became for his Promethean successors a hard 
and fast possession, an element in rational constructions. In Kant’s language, a cautious ‘reflexive 
judgment’ became a ‘determining judgment’, a striving became an affirmation. The point is important for 
us, as anthropologists, for the great German idealists have explored territories we cannot quite ignore, and 
we may benefit from their explorations provided we return to Kant’s caution and exigency.” (Dumont 
1994, 30-31.)
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oli  unohtanut  kantilaiset  tulkinnat  kokonaan  ja  heittäytynyt  uudenlaiseen  myytin  ja 

politiikan  yhdistelmän  varaan,  jossa  oli  vähintään  yhtä  paljon  valistuksellista 

rationalismia  kuin  ”luonnonmystiikkaa”.  Hitlerin  orkestroima  sotamarssi  jätti 

Eurooppaan  jälkiä,  joita  korjataan  edelleen.  Se  näkyy  myös  siinä,  kuinka  Richard 

Wagneria pidetään pahaenteisenä hahmona, kiellettynä säveltäjänä, natsina, hulluna jne. 

Kuitenkin, kulttuuriset muutokset tapahtuivat hitaasti ja saivat odottamattomia käänteitä, 

eikä  meillä  ole  syytä  olettaa  Wagnerin  ja  Hitlerin  välistä  hengenheimolaisuutta, 

huolimatta kreivi Gobineaun ja muiden rasististen ajattelijoiden vaikutuksesta Wagneriin. 

Myöskään hänen oma (enemmän tai  vähemmän epämiellyttävä)  luonteensa ei  oikeuta 

meitä  ohittamaan sitä tosiseikkaa,  että hän oli  vannoutunut  rauhan ja ihmisoikeuksien 

puolustaja.  Wagner  kritisoi  lakkaamatta  kapitalistista  valtiomuotoa  ja  kirkon 

valtapolitiikkaa, jotka molemmat hänen silmissään tukahduttivat yksilöllistä luovuutta ja 

rajoittivat  itseilmaisun  mahdollisuuksia.  Yllä  mainitut  seikat  ovat  tänä  päivänä 

puheenaiheena  muuallakin  kuin  ”vaihtoehtokulttuurin”  edustajien  keskuudessa.  Miksi 

Wagneria ei mainita näissä yhteyksissä?

On todennäköistä,  ettei  tulkintaperinne  olisi  samanlainen  ilman  Euroopan  poliittisilla 

näyttämöillä  tapahtuneita  historiallisia  murhenäytelmiä.  Wagnerin  päädyttyä  Hitlerin 

valtakunnan  tunnusmusiikiksi  kävi  ilmeisen  selväksi,  kuinka  Nietzsche  oli  nähnyt  ja 

ymmärtänyt  asioita joita Wagner ei.  Koska juutalaisvihainen säveltäjä oli ollut  kaiken 

lisäksi epäoikeudenmukainen lähimmäisilleen, oli helpompi unohtaa puheet tasa-arvosta, 

pasifismista,  myyttisen  taiteen  yrityksestä  pelastaa  puhdas  usko  kirkon  dogmien 

tekopyhyydeltä.  Wagner  tuomittiin  epävirallisesti  natsien  mukana  ja  näin  oikeutettiin 

hänen ajatustensa väheksyminen kokonaisuudessaan, sen sijaan että olisi punnittu niitä 

yksi kerrallaan. 

Vaikka  Wagnerin  ja  Nietzschen  välienselvittely  on  jatkunut  jo  liian  pitkään 

(tieteellisessäkin)  kirjallisuudessa,  ei  sitä  voida  sivuuttaa  tässäkään.  He  ovat 

yhteenkasvaneita monestakin syystä. Nietzsche loi ensimmäisen teoksensa wagnerilaisten 

vaikutteiden  alaisuudessa,  sekä  myöhemmin  niistä  irtautuessaan  palasi  aiheeseen 
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uudelleen ja uudelleen. Nietzschen keskustelut Wagnerin haamun kanssa ovat kuitenkin 

tärkeitä  jo pelkästään niitä kulttuurihistoriallisia  syitä  ja seurauksia  jäljitettäessä,  jotka 

johtivat  myöhemmin  maailmansotiin.  Tässä  yhteydessä  on  ajateltava,  missä  määrin 

Wagnerin myöhäinen eetos vaikutti hänen kuolemansa jälkeisiin tapahtumiin. Mikä oli 

ollut Parsifalin rooli todellisuudessa ja mikä paikka sille annettiin ”suurella näyttämöllä”? 

Hitlerhän  näki  aikanaan  paljon  vaivaa  muistuttaessaan  ihmisiä,  kuinka  ainoastaan 

wagnerilainen voi kutsua itseään saksalaiseksi.

Die  Geburt  der  Tragödie (Tragedian  synty)  oli  nuoren  Nietzschen  paatoksellinen 

myyttien  puolustuspuhe,  jonka  tärkeimpiä  innoittajia  olivat  Wagner  ja  Schopenhauer 

(myös Hölderlinin ajatuksilla oli ollut vaikutusta). Sen mukaan emme enää ymmärrä tai 

siedä  myyttejä.  Alkuvoimainen  musiikki  on  lakannut  luomasta  niitä,  antiikin  tragedia 

kuihtui  ”musiikin  hengen”  häviämisen  myötä.  Nietzsche  esittää  kokonaisvaltaisen  ja 

yhteisöllisen  taideteoksen  perustuvan  musiikilliseen  ilmaisuun  (kuten  kuoroon),  jonka 

kautta  on  mahdollista  tehdä  muodoton  jumalallinen  voima  ilmeneväksi.  Kreikkalaiset 

menettivät  tärkeimmän  taiteenlajinsa,  kun  myyttinen  tragedia  maallistui  pelkäksi 

retoriikaksi.  Oper  und  Draman keskeiset  ajatukset  ja  Wagnerin  henkilökohtainen 

läsnäolo löivät leimansa teoksen sisältöön, mikä tekee ymmärrettävämmäksi Nietzschen 

myöhemmän  halveksunnan  omaa  tekstiään  kohtaan.  (Nietzsche  1993  [1872];  Tarasti 

1978, 58). Jo Tragedian Synnyn jälkeen Nietzschen mielipiteet alkoivat muuttua. 

Also  Sprach  Zarathustra (Näin  Puhui  Zarathustra)  on  käänteinen  Parsifal,  mitä  ei 

välttämättä heti tule ajatelleeksi (Wagner oli tapansa mukaan lähettänyt hänelle libreton 

jo  70-luvulla).  Nietzschen  filosofis-runollinen  mestariteos  on  äänensävyltään  hyvin 

ristiriitainen.  Korkeiden  ideaalien  ja  kaikkien  arvojen  uudelleen  arvioinnin  lisäksi  se 

sisältää kaunaa, ironiaa, ylipäätään niitä ”moderneja hyveitä”, joita vastaan hän itse yritti 

taistella ja joista hän syytti muita. Kielellisistä ansioista huolimatta teos on väkivaltaista 

ja  paikoin  oudolla  tavalla  repivää  luettavaa.  Carl  G.  Jung on todennut  sen kuvaavan 

jumalalliseen  paradoksiin  astuvaa  ihmistä;  Zarathustran  jalanjälkien  seuraaminen  on 

Jungin mukaan mahdotonta.  Kuten muutkin Nietzschen teokset,  se on täynnä toisiaan 

koettelevia  paradokseja,  jotka  jättävät  lukijalle  itselleen  viimeisen  sanan sanottavaksi. 
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Zarathustrassa on kuitenkin eräs selkeä piirre, joka kuljettaa tarinaa. Se imitoi Jeesuksen 

elämää ja Wagnerin Parsifalia, mutta kääntyy ivallisesti taitekohdissa eri suuntiin. Nämä 

vastakkainasettelut  kulkevat  teoksen  läpi  alusta  loppuun  ja  saavat  huipentumansa 

neljännessä  kirjassa.  Kun  Parsifal  oppii  tulemaan  tietoiseksi  myötätunnon  kautta, 

Zarathustralle  sääli  (tai  myötäkärsiminen,  Mitleid)  on  viimeinen  kiusaus,  joka  täytyy 

voittaa matkalla yli-ihmisyyteen. On kysymisen arvoista, mihin Zarathustra on oikeastaan 

menossa tällä tiellä. (Nietzsche 1995 [1881-84]; Hollinrake 1982, 123-135 & 146-151.)

Bayreuthin  ensimmäisten  näytösten  jälkeen  1876  ei  Nietzscheä  enää  näkynyt 

Wahnfriedissä.  Siellä  koetuista  tunnelmista  hän  kirjoitti  teoksen  Richard  Wagner  in  

Bayreuth (1876), joka sisälsi ensimmäiset kritiikin siemenet. Vasta säveltäjän kuoleman 

jälkeen  alkoi  varsinainen  syyttely.  Nietzsche  raivostui  Wagnerin  myöhäisen  taiteen 

kristillisistä  vaikutteista  ja  seksuaalikielteisyydestä.  Hän  tulkitsi  Parsifalia oman 

maailmankuvansa  kautta,  jossa  uskonnollisuus  merkitsi  lähinnä  ruumiillisen 

olemassaolon  rappeutunutta  muotoa.  Oopperan  rituaalisuus  oli  käsittämätöntä  ja 

halveksittavaa.  Wagner  oli  valinnut  täysin  väärän  tavan  lähteä  tästä  maailmasta, 

pettämällä entiset ideaalinsa ja vanhan taiteensa arvot. Vakavasti otettavaa  Parsifalia ei 

voinut  olla  olemassa.51 (Nietzsche  1967  [1887],  97-103;  Hollinrake  1982.)  Muita 

sodanjulistuksia  olivat  Der  Fall  Wagner (Tapaus  Wagner,  1888),  sekä  kokoelma 

kritiikkejä, Nietzsche Contra Wagner (1888). 

Wagner  kääntyi  vanhakantaisista  myyteistä  kohti  kristillisyyttä.  Nietzsche  ei  voinut 

hyväksyä  kristinuskoa  edes  myyttinä,  vaikka  suhtautui  myytteihin  sinänsä 

”ymmärtäväisesti”.  (Dionysos  oli  hänen  filosofiassaan  keskeinen  hahmo,  muttei  hän 

suostunut näkemään esim. Dionysoksen ja Kristuksen yhteisiä piirteitä; ks. Pylkkö 2005, 

17-18; ks. myös Liite I). 

51 Nietzsche halusi jättää ainakin osan kritiikeistään julkaisematta, koska ne olivat niin henkilökohtaisia 
(Hollinrake 1982).
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5.1.2 Hölderlinistä Natsimyyttiin

Puhtaan  Järjen  antinomioiden  lisäksi  Kantin  ”ylevää”  koskevat  teoretisoinnit  olivat 

avanneet  ovia  ennennäkemättömään  käsitteelliseen  maailmaan  1700-luvun 

pappisseminaarilaisille  kuten  Hölderlinille,  Hegelille  ja  Schellingille.52 Ylevän 

kokemisessa aika ja paikka eivät enää jakautuneet hetkiksi ja tiloiksi,  vaan nyrjähtivät 

pois sijoiltaan. Taustalla oli ihmisen ja Jumalan välinen suhde laajempana filosofisena ja 

teologisena  ongelmana,  johon  välittömästi  Kantin  jälkeisenä  aikana  haettiin  uutta 

näkökulmaa. Systemprogram vuodelta 1796 on merkittävä jo pelkästään siksi, että se on 

ensimmäinen varsinainen saksalaisen idealismin (kansallisromanttinen) ohjelmanjulistus, 

jossa tieteen, taiteen ja uskonnon välisiä rajoja koetellaan tosissaan.53 Hegel pelastautui 

sittemmin dialektisen filosofian helmoihin. Hölderlin halusi ylittää tai selvittää kantilaiset 

antinomiat  myyttisten  runojen  ulottuvuudessa.  ”Traagisen  esityksen”  luonnostelu  ei 

kuitenkaan  onnistunut  runouden  avulla.  Tarvittiin  näyttämö.  Lisäksi  Hölderlin  palasi 

uudestaan Kantin pariin. (ks. Hölderlin 2001; Lacoue-Labarthe 1993 [1991]).

Hölderlin  käänsi  Sofokleen  Oidipuksen äidinkielelleen,  tehden  väkivaltaa 

alkuperäistekstille  muuttamalla  ja  lisäilemällä  sanoja  ja  niiden  merkityksiä.  Hän liitti 

käännökseen  huomautuksia,  jotka  olivat  aikanaan  (1804)  todiste  järkkyneestä 

mielenterveydestä  ja  joista  myöhemmin  tuli  kuuluisia,  monessakin  mielessä 

52 Puhtaan järjen antinomioita on neljä: 1) Teesi. Maailmalla on aikaan ja tilaan nähden alku, se on 
rajallinen. Antiteesi. Maailma on ajan ja tilan suhteen ääretön, sillä ei ole rajoja. 2) Teesi. Maailmassa 
kaikki koostuu pohjimmiltaan yksinkertaisista asioista ja olemuksista. Antiteesi. Maailmassa ei ole 
yksinkertaisia asioita tai olemuksia. 3) Teesi. Maailmassa vallitsevat (luonnon)lait ovat sopusoinnussa 
vapauden periaatteen kanssa. Antiteesi. Maailmassa ei ole vapautta, vaan kaikki on alisteista 
luonnonlaeille. 4) Teesi. Maailman alkusyynä tai välttämättömänä osana on jokin olento tai olemus. 
Antiteesi. Maailmassa ei ole mitään välttämätöntä olentoa tai olemusta sen alkusyynä tai osana, vaan 
kaikki on lopulta sattumanvaraista. Kantin tarkoituksena oli ravistella järki hereille kuvitelmistaan; Jumalan 
olemassaolosta ei voida sanoa tai ”tietää” mitään. (Kant 1993 [1781], 317-340)
53 Systemprogramin keskeinen ajatus oli uskonnon, taiteen ja tieteen yhdistäminen uudessa mytologiassa. 
Valtiota ei tarvita, sillä se kohtelee ihmistä ”mekaanisena kellokoneistona”. Itsetietoisen olennon 
(absoluuttinen) henkinen vapaus on korotettava tavoiteltavaksi ideaaliksi. Filosofilla tulee olla esteettistä 
voimaa samalla tavoin kuin runoilijalla (”meidän kirjanoppineet filosofimme ovat ihmisiä vailla esteettistä 
aistia”). Runoudesta on jälleen tehtävä ihmiskunnan opettajatar. Mytologian on tultava filosofiseksi ja 
päinvastoin, kansan ja oppineiden on lähestyttävä toisiaan; tässä ”järjen mytologiassa” ja ”uudessa 
uskonnossa” päästään viimein kaikkien yksilöiden kaikkien voimien tasapainoiseen kehitykseen. 
(Suomentanut Kari Väyrynen 1979).
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käänteentekeviä  tekstejä.54 Huomautusten  olennainen  sisältö  on  hyvin  samankaltainen 

kuin Lévi-Straussin esittämässä oidipaalisen myytin absoluuttisessa kommunikaatiossa. 

”Traagisen esitys perustuu pääasiassa siihen, että kauhistus, se kuinka jumala ja ihminen 

pariutuvat ja kuinka luonnonvoima ja ihmisen sisin tulevat raivossa rajattomasti yhdeksi, 

käsitetään siten että rajaton yhtyminen puhdistuu rajattomassa eroamisessa” (Hölderlin 

2001,  80).  Jotta  Taivaisten  muisto  säilyisi  aikana,  jolloin  rutto  ja  mielen  sekasorto 

vallitsevat (kuten Oidipuksen aikana, mutta Hölderlinin viittaus on tarkoitettu koskemaan 

myös  sekasorron  aikakautta  yleensä),  jumala  ja  ihminen  kommunikoivat 

uskottomuudessa, joka on kaikkiunohtavaa. ”Moisella hetkellä ihminen unohtaa itsensä ja 

jumalan ja kääntyy pois, tosin pyhästi, mutta niin kuin petturi. – Kärsimyksen äärirajalla 

ei  nimittäin  ole  enää  mitään,  vain  ajan  tai  avaruuden  ehdot”  (mts  81).55 Kyse  on 

kreikkalaisista teksteistä ja jumalista, mutta saksalaiseen romantiikkaan kuului kristillisen 

aikakauden  vertailu  antiikkiin,  jonka tragedioista  löytyi  esikuva  tai  peili  ”nykyiselle” 

ajattelulle.

Pindaroksen  oodeihin  liittyen  Hölderlin  kirjoittaa:  ”välittömyys  [unmittelbare]  on 

ankarasti ottaen mahdotonta niin kuolevaisille kuin kuolemattomillekin; jumalan täytyy 

luontonsa mukaan tehdä ero eri maailmojen välillä, koska taivaallisen hyvyyden täytyy 

sen itsensä vuoksi  olla  pyhää,  sekoittumatonta.  Tietoisena olentona [als  Erkennendes] 

ihmisen täytyy  myös  tehdä ero eri  maailmojen  välillä,  koska tietäminen mahdollistuu 

vain vastakkainasettelussa” (Hölderlin 2001, 33-34). 

Huolimatta  ajallisesta  etäisyydestä  ja  eri  opinalojen  suuntautumisesta  Hölderlinin 

huomautuksia voidaan verrata Lévi-Straussin semioottisiin malleihin myytin rakenteesta 

(ks. kappale Merkitys ja Myytti). Yhteistä näille ajattelijoille on hegeliläinen dialektiikka 

ja kantilainen kahtiajaottelu (lisäksi molemmat käyttivät esimerkkinä samaa tragediaa). 

Hölderlin ei kuitenkaan tyytynyt  tähän, vaan lisäsi mukaan rytminvastaisen katkoksen, 

54 Anmerkungen zum Oedipus und Antigone (suom. ja toim. Esa Kirkkopelto 2001).
55 ”Tuolla rajalla ihminen unohtaa itsensä, koska hän elää kokonaan hetkessä, samoin jumala, koska hän ei 
ole muuta kuin aikaa; ja molemmat ovat uskottomia: aika, koska moisella hetkellä se kääntyy kategorisesti, 
eikä alku ja loppu voi enää mitenkään sointua siinä yhteen; ihminen, koska hänen tuossa hetkessä täytyy 
seurata kategorista käännettä voimatta enää jatkossa mitenkään samaistua lähtökohtaansa.” (Mts.) 
Kategorinen käänne on peräisin Kantilta ja tarkoittaa ”ehdotonta”.
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kesuuran,  joka  nyrjäyttää  dialektiikan  pois  radaltaan.  Eräässä  esseefragmentissa  hän 

pelkistää tragedian teoriansa yhtälöön: ”merkki = 0”. Käsitteellisesti kaikki merkitykset 

romahtavat sellaisessa kohdassa. Rationalistinen logiikka pettää, se ajetaan umpikujaan, 

jolloin  joudutaan ”tyhjän”  merkin  armoille.  Tätä  tyhjyyden  paikkaa  täytyy  varjella  ja 

säilyttää jumalaa varten.56

Hölderlinin runollisessa jumalhistoriassa Brot und Wein (Leipä ja Viini, 1801) kerrotaan, 

kuinka  kreikkalaisten  välittömämpi  jumala-kokemus  on muuttunut  Apostolin  Jumalan 

välillisemmäksi  merkiksi,  joka  on  kaukana  aiemmasta  myyttisestä 

”tapahtumallisuudesta”.  Lopulta  Jumalan  jättämä  merkkikin  haihtuu,  ja  ihmiset  jäävät 

odottamaan  Taivaisten  paluuta.  Yrittäessään  sovittaa  Kristusta  ja  Dionysosta  toisiinsa 

Hölderlin  joutui  aikansa  hylkäämäksi,  mutta  samalla  tietämättään  hahmotteli  varsin 

tarkkanäköisesti  länsimaista  1900-luvun  merkityskriisiä.  (Hölderlin  2001;  1996;  ks. 

Pylkkö 2005.) 

Hölderlinille oli tärkeää, kuten myöhemminkin on painotettu (esim. Kirkkopelto, Lacoue-

Labarthe),  poliittisten  ja  myyttisten  ulottuvuuksien  välisten  suhteiden  oikeanlainen 

rajaaminen.  Hän  yritti  luoda  teatterin  lavalle  aidosti  traagista  näytelmää,  jossa 

saavutetaan  klassinen  aristoteelinen,  katharttinen  kokemus  modernilla  tavalla.  On 

oikeutettua tulkita, että hän halusi tehdä elävän pienoismallin varoittavaksi esimerkiksi 

sellaisesta  toiminnasta,  joka  johtaa  tyranniaan  poliittisella  tasolla  ja  hulluuteen  tai 

kuolemaan  yksilötasolla.  Ikivanhoja  myyttisiä  virtauksia  seuraten  Hölderlin  loi 

ensimmäisenä  saksalaisena  yli  sata  vuotta  ennen  Hitleriä  puitteet  näytelmälle,  jota  ei 

koskaan pitänyt esittää muualla kuin teatterin lavalla, mutta joka kuitenkin päätyi oikean 

historian näyttämölle.

Kansallissosialistiseen puolueeseen vuosina 1933-45 kuulunut Martin Heidegger ajatteli 

toisen maailmansodan jälkeen taiteen alkuperää (ja kieltäytyi ottamasta osaa poliittiseen 

56 Yhtäläisyyksiä voi halutessaan nähdä Roy Wagnerin obviaatioon: molemmille teorioille keskeistä on 
dialektiikan ylittäminen, merkityksen kokemuksen paradoksaalisuus ja käsitteellisyyden tietoinen 
romahduttaminen ”tyhjän” merkin avulla.
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keskusteluun),  pyrkien  väistämään  estetiikan  ja  kirjallisuudentutkimuksen  Olemiselle 

asettamat rajoitukset. Hölderlinistä tuli Heideggerille enenevissä määrin saksalaisuuden 

runoilija, myyttisiä piirteitä saanut hahmo, joka kykeni välittämään jumalallisen tahdon 

ihmisille, kansalleen. Heidegger on ehkä viimeinen suuri mannermainen filosofi, joka on 

puhunut myyttisen ymmärryksen puolesta vakavissaan. Hän ei luopunut arkaaisen kielen, 

Alkurunon, asettamisesta  ylimmäksi  merkityksen lähteeksi:  kielen olemus on asioiden 

(merkitysten)  paljastamista  ja  osoittamista,  arkaaista  ”sanomista”  joka  tapahtuu 

runoudessa.  Vasta  asioiden  nimeämisen  kautta  ihmiset  tulevat  ihmisiksi  ja  jumalat 

jumaliksi. ”Runous on historiallisen kansan alkukieli” ja runoilijoiden perusta on sama 

kuin myyttisillä laulajilla.57 (Lehtinen 1996, 31 [Nuori Voima 4/1996]; Heidegger 1996, 

33-40 [1936].)

Kieltä  onkin  Heideggerin  mukaan  ymmärrettävä  runouden  olemuksen  pohjalta,  sillä 

jumalten nimeäminen tapahtuu ”kun jumalat itse tuovat meidät kieleen”. Jumalat puhuvat 

runoilijalle vihjeiden kautta, jotta tämä voisi esittää ne kansalleen. (Heidegger 1996, 37-

38). ”Olemisen säätäminen on jumalien vihjeisiin sidottua. Samalla runollinen sana58 on 

vain ’kansan äänen’ tulkintaa.  Hölderlin nimittää ’kansan ääneksi’  taruja, joissa kansa 

muistaa  omaa  kuulumistaan  olevaan  kokonaisuudessaan.  Usein  tämä  ääni  kuitenkin 

vaikenee ja väsyy itseensä. Ääni ei myöskään kykene itsestään käsin sanomaan sitä, mikä 

on  omaehtoista,  vaan  se  tarvitsee  niitä,  jotka  sen  tulkitsevat.”  (mts  38.)  ”Runous  on 

57 ”Kieli ei ole hallittavissa oleva työkalu, vaan se tapahtuma (Ereignis), joka hallitsee ihmisenä olemisen 
korkeinta mahdollisuutta. Jotta käsittäisimme runouden toiminta-alueen ja siten sen itsensä, meidän on 
ensin varmistuttava kielen olemuksesta. Kuinka kieli tapahtuu?” (Heidegger 1996, 35). ”Siitä lähtien kun 
kieli on omaehtoisesti tapahtunut keskusteluna, jumalat tulevat sanaksi ja ilmenee maailma. On kuitenkin 
taas huomattava, että jumalien läsnäolo ja maailman ilmeneminen eivät ole vasta seurausta kielen 
tapahtumisesta, vaan ne ovat sen kanssa yhtäaikaisesti.” (mts 36). ”Runoilija nimeää jumalat ja kaikki oliot 
siksi mitä ne ovat. Nimeäminen ei tapahdu siten, että vain annetaan nimi sille mikä ennestään tunnettiin, 
vaan siten, että kun runoilija puhuu olemuksellisen sanan, oleva tulee tämän nimeämisen myötä nimetyksi 
siksi mitä se on. Näin se tulee tunnetuksi olevana. Runous on olemisen säätämistä olevana”. Hölderlin und 
das Wesen der Dichtung (Hölderlin ja Runouden Olemus), Roomassa pidetty esitelmä, 2. huhtikuuta 1936 
(ensimmäisen kerran julkaistu Das Innere Reich –aikakausilehden joulukuun numerossa samana vuonna. 
Suomentanut Miika Luoto [Nuori Voima 4/1996]). ”Alkuperäinen nimeäminen tapahtuu juuri runoudessa, 
Dichtungissa. Mutta ei runotaiteessa. Siksi Heidegger katsoi, että Hölderlinin ja hänen oma aikansa oli 
puutteenalaista aikaa, toisin sanoen aikaa, jolloin runoudella ei ollut voimaa luoda kansaa yhdistävää ja 
ympärilleen muodostavaa myyttiä. Saksan kansalta puuttui Volksdichter, kansanrunoilija.” (Lehtinen 1996, 
31.)
58 ”Sanan ymmärtäminen viittaussuhteessa toimivana merkkinä tai merkityksen kantajana estää 
Heideggerin mukaan ajattelemasta kielen alkuperäistä ulottuvuutta.” (Luoto [ks. Heidegger 1996, 39]).
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historian kantava perusta,  eikä se siksi  ole vain kulttuurin ilmentymä eikä varsinkaan 

pelkkä ’kulttuurisielun’ ilmaus” (mts 37).

Sekä Heidegger että Hölderlin ovat ajattelijoina outoja siinä mielessä, että kummastakin 

on  saatu  irti  täysin  vastakkaisia  tulkintoja  (sekä  kansallissosialistisia  että 

dekonstruktionistisia)  –  mutta  molemmat  ovat  säilyneet  filosofiassa  puheenaiheina. 

Myytit  ja  Heidegger  myönteisessä  valossa  tarkasteltuna  on  kuitenkin  harvinainen 

yhdistelmä tänä päivänä. 

Heidegger  esitti  1930-luvun  Nietzsche-luentojensa  yhteydessä  ”kuusi  perustavaa 

tosiseikkaa”  länsimaisessa  estetiikassa,  jonka  hän  näki  yhtenäisenä  kehityskaarena 

Antiikista nykypäiviin asti.59 Tämä historia on vahvasti Heideggerin oma luomus mitä 

painotuksiin  tulee,  mutta  se  perustuu  tunnistettaviin  aikakausiin  ja  niiden  keskeisiin 

ajatuksiin (kreikkalaisten muinaisista ajattelutavoistahan ei voida tietää varmasti,  joten 

kaikki  on  väistämättä  arvailujen  varassa  sen  suhteen).  Ensimmäinen  vaihe  oli 

alkuperäinen  kreikkalainen  taide,  jolle  ei  ollut  olemassa  varsinaista  käsitteellistä 

määritelmää,  mutta  joka  ei  perustunut  elämykselle,  vaan  tietämykselle.  Heidegger 

kääntää kreikan tekhnen sanalla Wissen (tietäminen). Tekhne edelsi tiedon ja käytännön 

välistä erottelua, se oli suoraan kiinni kreikkalaisten tavassa olla maailmassa, ja vain sen 

kautta  Fysis  (tai  Luonto,  oleva  kokonaisuudessaan)  ilmeni.60 Toinen  vaihe  alkoi  jo 

59 Der Wille zur Macht als Kunst (Vallantahto Taiteena 1936-7) (Heidegger 1979, 77-91 [engl. käännös 
David Farrell Krell].)
60 ”Fysis on kreikkalaisille ensimmäinen ja olennainen nimi olevalle itselleen ja kokonaisuudessaan. Oleva 
on heille se mikä itseriittoisesti (eigenwüchsig) ja mihinkään pakottamatta kohoaa ja tulee esiin (aufgeht 
und hervorkommt), se mikä palaa takaisin itseensä ja häviää: kohoava ja takaisin itseensä palaava 
vallitseminen. Oleva kokonaisuudessaan paljastui varhaisille kreikkalaisille fysiksenä, ’luontona’, joka ei 
vielä tarkoittanut jotain tiettyä olevan aluetta eikä luontoa historian tai kulttuurin vastakohtana, vaan olevaa 
sellaisenaan.” (Luoto 2002, 99.) ”Heideggerin tulkinta etsii sanan alkuperäistä ’nimeämisvoimaa’, joka on 
kadonnut filosofian traditiossa, sen tulkinnoissa ja käännöksissä” (mts 100). Luonnontieteelliset käsitykset 
eivät selitä ilmiötä, joka voidaan kokea kaikkialla; kasvamisessa, kohoamisessa, kukkaan puhkeamisessa, 
taivaan tapahtumissa jne. Fysis ei tarkoita näitä tapahtumia, vaan niissä olevaa olemista itseään. Se liittyy 
syntymiseen, asioiden esiin tulemiseen ja ilmenemiseen, ja tapahtuu vain inhimillisen tekhnen avulla. Nämä 
kaksi kuuluvat erottamattomasti yhteen, vaikka ovatkin samalla vastakkain, aina kiistassa keskenään: 
tekhne on ”tietämistä”, jossa ihminen ”yrittää ottaa paikan ja järjestyä” maailmassa – joka avautuu ja 
ilmenee vasta kamppailun seurauksena. Ihminen ottaa vastaan hänen ylitseen vallitsevan voiman (fysiksen), 
mutta vastaanottaminen ei ole passiivista; tämä voima asetetaan paikoilleen tekhnessä (näin tulee 
ymmärrettäväksi paitsi taiteen ja käsityön yhteinen perusta, myös Heideggerin ”taidetta” koskevalle 
ajattelulle antama laajempi merkitys historian ja kulttuurin tasolla). (Mts 100-106.)
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Platonin ja Aristoteleen aikana, jolloin ”muotoiltiin ne peruskäsitteet, jotka ’siitä saakka 

rajaavat näköpiirin kaikelle taiteen pohdinnalle’” (Luoto 2002, 45). Eidoksen eli idean 

vaikutuksesta  Fysis  (esiintulemisena)  jäi  ajattelun  ulkopuolelle.  Tekhne  menetti 

nimeämisvoimaansa: muodon ja aineen (hyle – morfe, lat. materia – forma) erottelu loi 

käsitteellisen mallin, josta estetiikka ja taideteoriat ovat myöhemmin nousseet. Kolmas 

vaihe oli ihmisen astuminen taidetta ja kauneutta koskevan ajattelun keskiöön subjektina. 

Descartesista  lähtien  ”itsetietoinen  subjekti”  on  ollut  perustavana  lähtökohtana 

filosofiassa.  Uuden ajan  murros  edelsi  estetiikan  muodostumista  omaksi  oppialakseen 

(Heideggerin  esimerkit  ovat  ”taiteen”  sijasta  sidoksissa  ihmistä  koskevan  ajattelun 

muutoksiin – tällä tavoin hän seurasi ”estetiikan” rajojen kehitystä). Neljäntenä oli Hegel, 

jonka  Vorlesungen  über  die  Ästhetik (Estetiikan  Luennot)  merkitsi  Heideggerille 

länsimaiden  kattavinta  pohdiskelua  taiteen  olemuksesta.  Hegel  esitti  ajatuksen taiteen 

kuolemasta.  Suuren  taiteen  loppu  tarkoitti  sen  voiman  ehtymistä,  sitä  ettei  se  enää 

palvellut  korkeinta  tarvettamme,  taideteoksia  ei  voitu  enää  palvoa  tai  kunnioittaa 

jumalallisina  (Hegelille  sekä  kreikkalainen  että  myöhäiskeskiaikainen  taide  edustivat 

mennyttä kulta-aikaa). Tämä ei tarkoittanut taiteen laadun heikkenemistä sinänsä; se ei 

vain enää toteuttanut tehtäväänsä. (Mts 44-52.)

Viides käännekohta henkilöityi Richard Wagneriin ja viimeiseen yritykseen luoda suurta 

taidetta  elämykseen  pohjaavan  estetiikan  rajoissa.  Heidegger  tulkitsee  Wagnerin 

kokonaistaideteoksen  (johon  kuuluivat  myös  hänen  teoreettiset  kirjoituksensa)  osana 

perinnettä, jonka sisältä käsin ei enää ollut saavutettavissa mitään. Epäonnistuminen ei 

johtunut  Wagnerista,  vaan  taiteen  estetisoimisesta  ja  ”itsensä  varaan  jätetyn  tunteen 

kuohunnasta”,  jonka Nietzsche sittemmin diagnosoi yleiseurooppalaiseksi  nihilismiksi. 

Korkeimmat arvot puuttuivat, eivät pelkästään taiteesta, vaan uskonnosta, moraalista ja 

filosofiasta.  Tämä oli  kuudes  ja  viimeinen  tosiseikka.  Heideggerin  mukaan  Wagnerin 

taiteen salattuna pyrkimyksenä oli liukeneminen pelkkään tunteeseen, jonka Nietzsche 

käsitteellisti tekemällä taiteesta (ja elämästä ylipäätään) fysiologisen ilmiön. Mutta ilman 

aiempien  merkitysten  tuomaa  turvaa  länsimainen  ajattelu  kääntyi  ympäri  ja  meni 

solmuun.  Nietzsche  kutsui  taidetta  vastaliikkeeksi  nihilismille,  vaikka  palautti  kaikki 
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merkitykset ruumiintiloihin. Tähän paradoksiin Heidegger kiinnitti huomionsa. (Mts 53-

56.) 

Taide  oli  menettänyt  suhteensa  totuuden  avautumiseen.  Estetiikan  ylittäminen  liittyi 

metafysiikan ylittämiseen, kysymys oli länsimaisen ajattelun olemuksesta ja rajoista, sekä 

mahdollisuudesta avata toisenlaista ajattelua. Heidegger painotti, ettei yritä luoda uutta 

teoriaa  taiteesta.  Hän  haki  keskustelua  "ajattelun  ja  runouden  välille",  valmistellen 

muutosta ihmisen perustavassa suhteessa taiteeseen. (Mts 12-13.) 

Hegelin pessimismi vaihtuu Heideggerilla taiteen alkuperää koskevaksi arvoitukseksi – 

siitä  tulee  mysteeri,  joka  voi  avata  menneen,  nykyhetken  ja  tulevan  samalla  kertaa. 

Heidegger  antaa  Hegelille  tunnustuksen  länsimaisen  taiteen  teoreettisesta 

loppuunsaattamisesta,  mutta  haluaa  itse  raivata  tietä  toiseen  suuntaan.  Perinteestä  irti 

kiertyminen tapahtui  Nietzschen avulla.  Karkeasti  ottaen,  voidaan väittää  Heideggerin 

etsineen  Kansan  Alkurunosta  pohjimmaista  pohjaa  uusien  merkitysten  luomiselle 

mielekkyydestä tyhjentyneellä aikakaudella. Hänen Wagner-tulkintansa on yksipuolinen 

ja herättää epäilyksiä, kun verrataan heidän ajatustensa keskeisiä teemoja. Ehkä Wagner 

oli liian lähellä tai liian epämääräinen, jotta hänelle voisi antaa tunnustusta elämyksen 

estetiikan  ulkopuolelle  menemisestä?  Vaikka  Heidegger  pyöritti  käsitteitä 

tarkoituksenmukaisesti kehissä, todeten ajattelun itsensä vaativan kehämäisyyttä,  hänen 

viitteensä  kallistuivat  loppuun  asti  myyttiä  kohti.  Tämän  piirteen  huomattuaan 

myöhemmät  filosofit  ovat  joutuneet  punnitsemaan  tarkkaan  suhdettaan  Heideggeriin. 

Eurooppalainen  filosofia  ja  ”myyttisyys”  eivät  ole  kulkeneet  käsi  kädessä  toisen 

maailmansodan jälkeen.

Jean-Luc  Nancy  ja  Philippe  Lacoue-Labarthe  palaavat  Natsimyytissä takaisin 

Hölderliniin,  jonka  aikana  saksalaisen  kulttuurin  (itsetietoisesta)  olemassaolosta  tuli 

kohtalonkysymys.  Ranskalaisten  omaksuma  klassinen,  mitan  ja  selkeyden  antiikki  oli 

muuttunut  jo  kliseeksi,  eikä  Saksa  voinut  sitä  enää  hyödyntää.  Siksi  oli  löydettävä 

toisenlainen  vertauskohde,  johon  nojata  ja  jonka  kautta  itseään  peilata  suhteessa 

naapurimaihin.  Hölderlinin  runokuvat  yöllisestä,  mystisestä  ja  arkaaisesta 
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kreikkalaisuudesta  iskivät  kultasuoneen,  josta  jälkiviisaana  on  helppo  todeta:  se  oli 

vaarallinen löytö. (Nancy & Lacoue-Labarthe 2002.)

Kaksi pakotietä olisi ollut  olemassa: 1) teoreettinen tai spekulatiivinen, johon Hegelin 

dialektiikka  tarjosi  välineitä;  säilyttämisen  ja  kumoamisen,  ristiriidan  yleisen 

ratkaisemisen logiikan kautta. Tällä tavoin saksalainen identiteetti olisi voinut olla sinut 

itsensä kanssa. Toinen pakotie oli 2) taiteellinen tai esteettinen, jolloin olisi turvauduttava 

toisiin  kreikkalaisiin  kuin  niihin,  joita  oli  siihen  aikaan  jo  käytetty.  Identifioitumisen 

täytyi  tapahtua  ja  se  ei  saanut  tapahtua  antiikin  jäljittelyn  kautta.  Vaikka  se  oli  jo 

palvellut  monia  naapurikansoja,  kuten  ranskalaisia,  muutakaan  vaihtoehtoa  ei  ollut.61 

(2002,  28-33.)  Hölderlin  seurasi  jälkimmäistä  pakotietä,  ammentaen  ristiriitojen  ja 

vastakohtien  Kreikasta.  Samaa  polkua  raivattiin  myöhemmin  voimalla  eteenpäin. 

Nietzsche teki siitä varhaisen ajattelunsa lähtökohdan (ja säilytti metaforina Apollon ja 

Dionysoksen  muodostaman  kiistan  filosofiassaan  loppuun  asti),  Wagnerin 

musiikkidraaman  ideaa  osin  seuraten.  Saksalainen  kokonaistaideteos  oli  muinaisten 

esikuviensa  tavoin  ”yhteisöllinen”  (mts  33-34).  1800-luvun  viimeiset  vuosikymmenet 

merkitsivät myytin ja politiikan sekoittumista toisiinsa tavalla, josta on luettavissa tulevia 

natsisaksan  enteitä.  Vastareaktio  seurasi  lopulta,  ja  sen  vaikutus  on  kestänyt 

vuosituhannen vaihteen yli:

Vaikka Nancy ja Lacoue-Labarthe toisaalta muistuttavat, etteivät puhu myyteistä sinänsä, 

he viittaavat selkeästi ja toistuvasti niiden pahaenteisyyteen ja tuomitsevat kovin sanoin 

”myyttisen identifikaation” eri ilmenemismuodoissaan. Näin tehdessään he noudattavat 

sotien jälkeistä  eurooppalaisen maallistuneen filosofian  traditiota.  Myyteistä  luetellaan 

pelkästään negatiivisia piirteitä; toive niiden puoleen kääntymisestä on harhaa ja petosta, 

joka ei ole koskaan kaukana vallan väärinkäytöstä. (Mts 10-14 & 24-27 & 54-65.)

Myyttisen  jatkumon  pysäyttäminen  on  kaikesta  huolimatta  ollut  ongelmallista  paitsi 

poliittisten ääriliikkeiden nousussa, myös joidenkin tieteellisten teorioiden salakavalassa 

61 ”Saksan historiaa on hallinnut säälimätön kaksoissiteen logiikka (toisin sanoen ristiriitaisen 
kaksoiskäskyn, jonka avulla Bateson Freudia seuraten selitti psykoosin). Mitä kirjaimellisimmin Saksaa on 
aina uhannut skitsofrenia, tauti, johon niin monet sen taiteilijoista ovat sortuneet.” (Mts.)
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tavassa lukea myyteistä merkityksiä, joita ei voida palauttaa tarpeeksi ”maan pinnalle”. 

Jacques  Lacan  tulkitsi  Freudia  ja  Heideggeria  omalla  tyylillään,  luovasti  soveltaen 

molempia psykoanalyyttisissä kehyksissä. Hän näki Vanhan Testamentin kuvainkiellossa 

kulttuurin  syntyä  merkitsevän  insestitabun  paikan;  freudilainen  termi  Sublimierung 

(sublimaatio) sai lähes myyttisiä piirteitä Lacanin vertaillessa sitä Kantin ”ylevään” ja 

keskiaikaisiin  Minne-lauluihin.  Hän  totesi  niiden  väliltä  löytyvän  outoa  läheisyyttä. 

”Miksi Lacan, jota nimenomaan kiusasi Heideggerin poliittinen asenne, oli niin kiintynyt 

romantiikan uuden mytologian ohjelmaan?......Saman kysymyksen esitän Heideggerille, 

ja  te  kaikki  tiedätte  sen  historiallis-poliittiset  seuraamukset”  (Lacoue-Labarthe  1993, 

36).62 Lacan antoi Freudille kunnian modernin ajan ainoan myytin  luomisesta (ja näin 

vahvisti  Lévi-Straussin ajatuksen myyttisestä  jatkumosta).  Lacoue-Labarthe ei  tätä voi 

ymmärtää: ”mutta miksi täytyy olla myytti?” (mts)

5.1.3 Ehtoollinen ja Graalin Mysteeri

Alkuperien  ja  ”aitojen  merkitysten”  etsiminen  oli  yleistä  viime  vuosisadan  alun 

antropologiassa.  Kaikki  nykyinen  oli  korostetusti  velallisessa  suhteessa  menneeseen, 

josta  löytyi  todellinen  ja  perimmäinen  syy,  pakollinen  lähtö-  tai  vertauskohta 

myöhemmälle  kehitykselle  ja  tulkinnoille.  Jessie  L.  Weston  näki  Graal-taruissa 

ikiaikaisen initiaatioriitin. Asiat olivat yhdenmukaisuuteen asti verrannollisia keskenään; 

esimerkiksi Intiassa, Kreikassa ja Egyptissä eri vuosituhansien aikana ja eri muodoissa 

eläneet, samankaltaisia piirteitä omaavat tarinat olivat kaikki saman ”kultin” jälkeläisiä, 

jossa  sosiaalisella  tasolla  initioitiin  yksilö  yhteisöön,  sekä  syntymän  ja  kuoleman 

kiertokulkuun,  ja yksilötasolla  elämän itsensä henkiseen alkulähteeseen (”the Spiritual 

Source of Life itself”). (Weston 1920; ks. Lévi-Strauss 1989.) 

62 Lacoue-Labarthen kritiikki Lacanin myyttejä kohtaan tuntemasta etäisestä sympatiasta on ranskalaiselle 
kulttuurille tyypillinen piirre; se pyrkii universalistiseen ja rationalistiseen johtopäätökseen, eikä voi sietää 
vähimmässäkään määrin ”myyttistä”, ei ilmeisesti edes heikkona kaikuna psykoanalyyttisessä teoriassa.  
Lévi-Strauss on todennut ranskalaisista ajattelijoista ainoastaan Lacanin olevan hänelle läheinen (Tarasti 
1990; ks. Dumont 1994). Lacoue-Labarthe ansaitsee kuitenkin täyden tunnustuksen tavastaan lukea ja 
tulkita Heideggeria. Hän on usein kiinnittänyt huomiota polkuun, jonka kulkeminen jäi Heideggerilta 
"puolitiehen" tavalla tai toisella: etiikan ongelmaan. 
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Teoksessa  The Golden Bough (Kultainen Oksa)  James  G.  Frazer  kävi  läpi  ja  vertaili 

valtavaa  myyttiaineistoa  eri  puolilta  maailmaa.  Hän  pohti  auringonkierron  ja 

vuodenaikojen suhdetta  niihin ja tuli  lopputulokseen, että  mm. jumalan kuolemasta ja 

jälleensyntymästä kertovat myytit (kuten Adonis, Attis ja Osiris) saivat alkunsa kasvun ja 

kuihtumisen  kiertokuluista  (Frazer  1993  [1922],  324-350).  Westonin  mukaan  Frazer 

käsitteli  Mysteerikultin  ”sosiaalista”  puolta,  kaikille  avointa  yhteisöllistä  tapahtumaa. 

Mutta  Adonis,  Attis  ja Osiris  olivat  tärkeitä  myös  ”yksilöllisen”  vihkimisen  kannalta, 

sillä ne edustivat oppaita, joiden avulla voitiin sopivissa olosuhteissa saavuttaa tieto ja 

yhteys elämän henkiseen alkulähteeseen (Weston 1920, 149). 

Mysteerikulttien  puoleen  kääntyminen  oli  tuohon  aikaan  yleistä  Euroopassa.  Viime 

vuosisadan  alussa  okkulttinen  filosofia  salaseuroineen  eli  kultakauttaan.  Monien 

varhaiskantaisten uskontojen jakamaa henkistä initiaatioajatusta sovellettiin tieteelliseen 

käsitteistöön,  ja  perinteitä  sekoiteltiin  keskenään  modernissa  kaupunkiympäristössä. 

Valtavirtauskonto  sai  kilpailijoita  näiden salaseurojen parista.  Kuuluisia  kirjailijoita  ja 

tiedemiehiä  kuului  johonkin  järjestöön,  tai  ainakin  tunsi  kiinnostusta  niitä  kohtaan 

(esimerkiksi W. B. Yeats oli  Golden Dawnin jäsen, T. S. Eliotin  The Waste Land sen 

sijaan seurasi uskollisesti Westonin kirjaa ja Graalin myyttiä). Vasta toinen maailmansota 

hajotti  tämän  kulttuuritoiminnan.  Saksa  oli  ennen  sotia  täynnä  salaseuroja,  joiden 

vaikutuksista  natsitkin  ottivat  omansa.  ”Luonnonmystiikka”  ja  esikristilliset  uskonnot 

kohtasivat kristillisen kirkon sakramentit. ”Christianity did no more than take over, and 

adapt to its own use, a symbolism already endowed with a deeply rooted prestige and 

importance”  (mts  118).  Weston  näki  Graalin  Mysteerin  olevan  yhdistävä  tekijä 

(kristinuskon syntysijoilla ensimmäisten vuosisatojen aikana) vanhan ja uuden uskonnon 

välillä. 
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”That Christianity might have borrowed from previously existing cults 

certain outward signs and symbols, might have accomodated itself to 

already existing Fasts and Feasts, may be, perforce has had to be, more 

or less grudgingly admitted;  that such a  rapprochement should have 

gone further, that it should even have been inherent in the very nature 

of the Faith, that, to some of the deepest thinkers of old, Christianity 

should have been held for no new thing but a fulfilment of the promise 

enshrined in the Mysteries  from the beginning of  the world,  will  to 

many be a strange and startling thought. Yet so it  was, and I firmly 

believe  that  it  is  only  in  the  recognition  of  this  one-time  claim  of 

essential kinship between Christianity and the Pagan Mysteries that we 

shall find the key to the Secret of the Grail.”  (Mts 141.)

Westonin teoriassa kristinusko, paitsi suoraan jatkoi vanhoja initiaatioriittejä, oli hetken 

aikaa vain toinen kahdesta mahdollisuudesta länsimaiden kohtaloksi. Toinen vaihtoehto 

olisi ollut mithralaisuus. Eikä ollut mitään erityistä syytä siihen, miksi juuri kristinuskosta 

tuli Euroopan pääuskonto. Weston ei nähnyt sisällöllistä eroa maailman uskonnoissa (mts 

158). ”The Grail story is not  du fond en comble the product of imagination, literary or 

popular. At its root lies the record, more or less distorted, of an ancient Ritual, having for 

its ultimate object the initiation into the secret Sources of Life, physical and spiritual. 

This Ritual, in its lower, exoteric, form, as affecting the processes of Nature, and physical 

life, survives to-day, and can be traced all over the world, in Folk ceremonies, which, 

however  widely  separated  the  countries  in  which  they  are  found,  show a  surprising 

identity of detail and intention. In its esoteric ‘Mystery’ form it was freely utilized for the 

imparting of high spiritual teaching concerning the relation of Man to the Divine Source 

of his being, and the possibility of a sensible union between Man, and God.” (Mts 191-

192.)  Weston  jatkaa:  kristinuskon  syntyessä  tämänkaltaista  rituaalitoimintaa  oli 

kaikkialla, joten kristillinen Jumala oli helposti samaistettavissa siihen jumalallisuuteen, 

joka vastasi elämästä ja kasvusta (”Deity of Vegetation” tai Life Principle). Kirkkoisät, 

muutamaa  poikkeusta  lukuun ottamatta,  lopulta  kielsivät  tämän  yhteyden.  Weston oli 

ensimmäisten  joukossa  aloittamassa  tieteellistä  keskustelua  aiheesta.  Etuaasialaiset 

myytit  ja  uskonnot  osaltaan  loivat  perustan  myöhemmälle  kristillisyydelle.  Rudolf 
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Steinerille kristinuskon alkuasetelma ei muodostunut vastaavanlaiseksi ongelmaksi, se oli 

päinvastoin mysteeriuskontojen ja juutalaisten profeettojen ennustusten täyttymys, niiden 

todellistuminen (ks. Steiner 1963; 1977; 1990; Greiner 1992).

Westonin mukaan Graalin Mysteeristä kertova tarina joutui viimein sellaisten ihmisten 

käsiin,  jotka  eivät  enää  ymmärtäneet  sen  rituaalista  alkuperää  ja  merkitystä  –  aikana 

jolloin  ristiretket  käytiin  ja  pyhäinjäännökset  kulkivat  maanosasta  toiseen  (ja  jolloin 

ritariromaanitkin  kirjoitettiin).  Keihäs  ja  malja  yhdistettiin  ristiinnaulitun  kuoleman 

varmistaneeseen keihääseen ja viimeisen ehtoollisen maljaan. Westonille ne merkitsivät 

seksuaalisuuden  symboleja  –  eivätkä  keihäs  ja  malja  olleet  yhdessä  esiintyneitä 

kristillisessä taiteessa ennen niiden yhdistymistä Graal-taruun. Weston lisää vielä, ettei 

Graalia näkynyt  myöskään, sillä se oli ”esi-kristillinen”. Kielsikö kirkko ritariromaanit 

ymmärrettyään niiden alkuperän? Miksi ne olivat hetken ajan niin suosittuja, ja hävisivät 

yhtäkkiä? Sir Thomas Maloryn  La Morte Darthur 1400-luvulla  oli  viimeinen legenda 

Graalista, jonka jälkeen se oli pitkään kadoksissa, kunnes heräsi uudelleen henkiin 1800-

luvun taiteessa:  Lord  Tennysonin  runoelma  Idylls  Of  The  King ja  Wagnerin  Parsifal 

toivat Graalin takaisin. (Mts 67 & 193.) (Mts 177.)

Kristinuskon  keskeisimmässä  sakramentissa  Jumalan  Pojan  veri  ja  ruumis  jaetaan 

(ulkonaisesti  tarkasteltuna)  varsin  ”perinteisissä”  merkeissä,  verrannollisena  eri 

kulttuurien  parissa  esiintyviin  riitteihin,  joissa  jumala  uhrataan  maanpäällisen  ja 

taivaallisen välisen liiton nimissä.  Weston ajatteli  kristinuskon ehtoollisen olevan vain 

kaikua, jatkoa alkuperäiselle Rituaalille. Samantyylisiä väitteitä esitettiin jo romantiikan 

ajan  Saksassa.  Länsimaisen  kulttuurin  kuvien  keskiössä  se  on  joka  tapauksessa  ollut 

Euroopan  syntysijoilta  asti  –  kun  kristinusko  vakiinnutti  asemansa.  Ehtoollinen  on 

jakanut  ja  yhdistänyt  kirkkoa  vuosisadasta  toiseen:  veren  ja  ruumiin,  viinin  ja  leivän 

symboliikasta  on  olemassa  kokonainen  teologinen  tulkintaperinne.  Siinä  kiteytyy 

kristillinen (myyttinen) virtaus, joka kulkee läpi Euroopan historian.

Keskiajalla  viinin  ja  leivän  muuttuminen  vereksi  ja  ruumiiksi  otettiin  hyvin 

kirjaimellisesti,  kunnes  Berengarin  ja  sittemmin  John  Wycliffen  ajatuksissa 
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transsubstantiaatiosta  tuli  symbolinen,  kuvainnollinen  tapahtuma.  Osittain  tämän 

vallankumouksellisen  idean  vaikutuksesta  alkoi  myöhemmin  Reformaation  aikakausi, 

jolloin moni katolinen käsitys kääntyi  päälaelleen. Aneita tai muitakaan tekoja ei enää 

tarvittu, pelastukseen riitti Jumalan armo. Keskiaikainen ”puhdasoppisuus” menetettiin. 

Luther  ja  renessanssin  enteilemä  luonnontieteiden  esiintulo  ovat  Roy  Wagnerin 

Ehtoollishistoriassa  merkittäviä  yhteensattumia,  joiden  varassa  on  koko  myöhempi, 

”moderni” länsimainen tapa katsoa ja kokea ydinsymbolia(mme). Niiden pohjalta myös 

asteittainen  kulttuurin  rationalisoituminen  ja  hengen  demystifikaatio  tulivat 

mahdollisiksi.63 (Wagner 1986, 96-125.)

Westonin  aikalaisten  innostus  ”luonnonmystiikkaan”  on  ongelmallista,  sillä  käsitteen 

taustalla on lähtökohtaisesti eurooppalainen näkökulma: ”luonto” on länsimainen ajatus. 

Monenlaista  uskoa  henkiseen  maailmaan  löytyy  kulttuureista  ympäri  maailman. 

Westonin teoria, huolimatta viime vuosisadan alun antropologialle tyypillisistä piirteistä 

(kuten  frazerilainen  tapa  palauttaa  merkitykset  luonnon  kiertokulkuihin,  kasvuun  ja 

kuihtumiseen), seurasi mysteeri-kulteista peräisin olevaa ajatusta elämän pohjimmaisesta 

olemuksesta.  Tähän  henkiseen  tietoon  vihkiminen  tapahtui  aina  salassa  ja 

yksilökohtaisesti.  Samalla  Weston  tekee  pesäeroa  kirkkokristillisyyteen  yhdistämällä 

hengen  luontoon  ja  siitä  kumpuavaan  symboliikkaan.  Steiner  näki  luonnon  taustalla 

63 1000-luvulla eläneen Berengarin näkemys ehtoollisesta tuomittiin harhaoppiseksi, mutta 300 vuotta 
myöhemmin John Wycliffe teki siitä vallankumouksellisen idean, johon myös varsinaisessa Reformaatiossa 
palattiin. Roy Wagner vertailee teoriassaan David Schneiderin käsitystä ydinsymbolista tähän 
keskiaikaiseen sakramenttiin; tarkoituksena ei ole mielivaltaisesti sekoittaa yhteen näitä kahta erilaista ja 
eri maailmoihin kuuluvaa asiaa, vaan tarkastella miten ne ovat muodostuneet historiallisesti ja 
kulttuurisesti. Ehtoollinen on kirkollinen pyhä toimitus, joka on säilynyt eurooppalaisen uskonnon 
keskiössä lähes kaksi tuhatta vuotta. Schneider puhui amerikkalaista yhteiskunnallista järjestystä kuvaavista 
metaforista (lakiin, sukulaisuuskäsityksiin jne liittyen). Roy Wagnerin mukaan molemmat 
lähestymiskulmat ja määrittelyt kuuluvat olennaisesti samaan traditioon ja siksi niitä voidaan vertailla 
keskenään. Hänen ”kuvitteellisessa” ehtoollishistoriassaan vastakkain asettuvat keskiaikainen ja moderni 
vaihe, jotka ovat monessa suhteessa toistensa käänteisiä versioita (muttei välttämättä lévi-straussilaisessa 
mielessä!), ja siksi oikeuttavat Ehtoollisen nimeämisen länsimaisen kulttuurin ydinsymboliksi. Roy Wagner 
painottaa, ettei yritä kuvata historiaa sinänsä, vaan tiettyjen ideoiden kehitystä ja muutoksia historiassa. 
Keskiaikaa hallitsi katolinen kirkko, jonka alaisuudessa koko yhteiskunta toimi. Modernia aikaa on 
hallinnut ”järki” ja maallistuminen, jotka ovat saaneet hyvin erilaisia muotoja vuosisatojen kuluessa. 
Rationalismin ja valistuksen jälkeläisinä weberiläinen ”protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki” ovat 
rakentaneet yhteiskuntaa, alati monimutkaistuvien tuotantokoneistojen ja teknologisten kaavojen varaan. 
Rahan arvossa kiteytyy jotain siitä kulttuurin keskeisiä merkitysjärjestelmiä luovasta ja ylläpitävästä 
ajanhengestä, jonka mukaan ihmiset maailmaansa asettuvat (esimerkkinä tästä Roy Wagner käyttää 
Richard Sennettin pessimististä analyysiä kapitalismista). (Wagner 1986.)
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hengen,  joka  toi  luonnonhenkisyyden  ja  kristinuskon  taivaalliset  hierarkiat  yhteyteen 

keskenään.

Siinä  missä  Weston  löysi  ehtoollisen  alkuperän  ikivanhasta  ”Graal-mysteeristä”,  Roy 

Wagner  havaitsi  kulttuurin  uudelleen  keksimistä  kaikkialla  –  hänen  analyysinsä  on 

ymmärrettävä  yhteisöllisten  merkitysten  kiertokulkujen  tasolla,  itse  ehtoollinen  tai 

Jumalan olemassaolo eivät ole siinä olennaisia kysymyksiä. Roy Wagner ei anna viitteitä 

”alkuperien” suuntaan, vaan keskittyy metaforien (tai keskeisten trooppien) merkitysten 

muutoksiin  kulttuurin  historiassa.  Westonin  ja  Steinerin  teoriat  noudattavat 

”salaseuroille”  yleistä  tapaa  olla  liikaa  samaistumatta  kirkolliseen,  dogmaattiseen 

perinteeseen. Richard Wagnerhan teki aivan samoin.

Maallistuminen  on  toisaalta  yksinkertainen  tosiasia:  1900-luvun  filosofiaa  leimasi 

pyhästä  ja  myyttisestä  vieraantunut  ajattelu.  Parsifalin symboliikkaan  kätkeytyy  koko 

länsimaisen  kulttuurin  keskeinen  (myyttinen  tai  hengellinen)  kuvasto,  katsottiin  asiaa 

miltä kannalta tahansa. Sieltä löytyvät jäljet vanhaan ”luonnonmystiseen” tulkintaan (jo 

pelkkä  graalin  mukanaolo  riittää),  mutta  kaikesta  huolimatta  se  sisältää  myös 

kirkkokristillisen  vaihtoehdon  (ehtoollinen  ja  Graal  ovat  yhteen  liitettyinä).  Tästä 

päästään  takaisin  uskonkysymyksiin.  Beckett  esittää  vastaväitteen  Westonille:  ”The 

presence of the Divine is established through the symbol of the Grail, whose power draws 

Parsifal to itself” ja Graalin pyhyys on pohjimmiltaan kristillistä, vaikka ”its Christianity 

is sometimes overlaid by remnants of Schopenhauer which Wagner saw no more cause to 

expunge than remnants of pagan magic” (Beckett 1981, 135-136). 
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5.2 Myyttisen tietoisuuden ilmenemismuodot 

5.2.1 Richard Wagnerin uskonto

Schopenhauer ajatteli kristinuskon olevan jo kuollut. Wagnerin vastaväite oli, ettei aitoa 

kristinuskoa ollut vielä koskaan kunnolla perustettu. Uskonnon alkuperäinen voima täytyi 

valjastaa käyttöön ja välittää eteenpäin (Wagner 1880; Skelton 1994; Aberbach 1984, 

329).  Mutta  mitä  se  hänelle  tarkoitti  ja  mihin  hän oikeastaan  uskoi?  ”Hän [Richard] 

puhuu Kristinuskosta ja Buddhalaisuudesta, kuinka Kristus ei voinut lähestyä aikalaisiaan 

kertomalla  näkyjä  ikuisuudesta,  joita  intialaiset  ymmärsivät;  hän  puhui  Taivaan 

Valtakunnasta, joka on teidän jos olette hyveellisiä. Mikään ilmaus ei voisi olla parempi, 

samaan aikaan niin epäselvä ja niin kirkas” Cosima Wagner 18. elokuuta 1878 (Skelton 

1994, 320).

Wagner  kääntyi  1870-luvulla  Uuden  Testamentin  puoleen  ja  tulkitsi  siinä  esitetyn 

rakkauden  sanoman  tienä  ”hengellisyyteen”,  joka  voi  vielä  pelastaa  tuhoon  tuomitun 

ihmiskunnan. Wagnerille kokemuksen täytyi olla erityisellä tavalla omakohtainen, vaikka 

hän  samalla  puhuikin  (Schopenhauerin  ajatuksia  seuraten)  tahdon  kieltämisestä  ja 

yksilöllisen  olemassaolon lakkaamisesta;  tämä maailma  itsessään on arvoton ja turha, 

vailla merkityksiä. Hän asetti toivonsa tuonpuoleiseen tai jumalalliseen sfääriin, jota ei 

kuitenkaan  tarkemmin  määritellyt.  Avoimeksi  jää  myös,  miten  oopperan  lavalla 

tapahtuvan  toiminnan  ja  ihmisen  elämässä  /  ajatuksissa  tapahtuvien  asioiden  tai 

valintojen  tulisi  suhteutua  keskenään.  Ehkä  Wagner  ei  aina  tiennyt,  mitkä  hänen 

mielipiteistään  ja  mielikuvistaan  kuuluivat  taiteen  maailmaan  ja  mitkä  ”todelliseen”. 

Avioliiton ulkopuoliset ihastukset ja yletön tuhlailu jatkuivat kuolemaan saakka, mikä ei 

anna kuvaa pyhimyksestä. 

Hän ilmeisesti  tunsi suurempaa myötätuntoa protestanttista kirkkoa kohtaan viimeisinä 

vuosinaan  kuin  1850-luvun  puolivälissä,  mutta  on  mahdotonta  selvittää 

yksityiskohtaisesti,  miten  se  ilmeni  arkipäivässä  (keskeisiin  sakramentteihin  hänen 

perheensä  otti  osaa  ja  Cosima  käännytettiin  katolilaisuudesta  luterilaisuuteen).  Hänen 
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”kristillinen  uskonsa”  oli  ehdottomasti  kerettiläistä.  Wagner  halveksi  Vanhaa 

Testamenttia  ja  näki  sen  kylmänä  lakina,  kuolleena  uskona  –  ritualisoituna 

käyttäytymisenä joka oli menettänyt merkityksensä. Eurooppa noudatti tätä vanhaa lakia 

huolimatta  näennäisen  kristillisestä  kulttuurista.  Henki  ja  virallinen  uskonto  olivat 

eronneet  maailmassa.  Taide  yksin  pystyi  saavuttamaan  sen,  mihin  kirkko  ei  yltänyt. 

(Wagner 1880; Aberbach 1984; Pylkkö 2005; Asikainen 2006.)

Toisaalta Wagner näyttäisi antaneen viimeisen sanan musiikille, joka sovittaa järjen ja 

tunteen  väliset  riidat,  jossa  tunteen  voima  ja  totuus  näyttäytyvät  (abstraktia)  järkeä 

suurempina.  Pelkkä  runollisuus  ei  riittänyt  ylittämään  käsitteellisten  ilmaisujen 

rajoituksia. Religion und Kunst puhui uskonnollisesta oopperataiteesta. ”Religious dogma 

was  not  suitable  for  musical  expression  but…..the  ‘rapturous  worship’  that  dogma 

inspired  was”  (Glass  1983,  217).  Kyseessä  oli  Bühnenweihfestspiel,  ei  perinteinen 

kirkollinen  sakramentti.  Musiikin  avulla  saavutettiin  “emotion  that  lies  behind  the 

dogma” ja “the mystery associated with the doctrine” (mts 225).  Wagner halusi luoda 

jotain taiteen yläpuolella olevaa ja päästä lähelle uskonnollista seremoniaa. Sanat olivat 

yhä (osittain) sidoksissa pyhien toimitusten kaavoihin. Keskeisiä kristillisiä / myyttisiä 

metaforia ei voitu muuttaa ilman, että niiden merkitys olisi hävinnyt. Siksikö Parsifalissa 

viitataan  ehtoolliseen  ja  Vapahtajaan  lähes  suorina,  joskin  hämärinä  lainauksina 

Raamatusta? 

Musiikki ei ota osaa väittelyihin puolesta tai  vastaan (esimerkiksi transsubstantiaatiota 

koskien),  se  on  ”something  that  is  mysterious,  but  nevertheless  works”  –  kokonaan 

tunteellinen ilmiö, ei järjellä selitettävä tai saavutettava (Glass 1983, 268). Mutta Wagner 

tarvitsi viimeistä Sanaa, vaikka se musiikkiin kätkettiinkin: ”by relating music to certain 

words or ideas, Wagner…..supplied his operas with various structural devices”, joiden 

avulla  hän  kykeni  hahmottelemaan  ja  pitämään  yllä  merkityksiä  (tässä  yhteys  lévi-

straussilaisiin myyttitulkintoihin) – ne olivat kuin “musical realizations of verbal images” 

(mts  278).  Merkitys  on  myös  havaitsemista,  mikäli  kieli  ymmärretään  metaforiseksi 

perimmäiseltä luonteeltaan. Kuinka monissa  Parsifalin kohtauksissa sanat tai runolliset 

kuvat  määrittävät  sävelkulkua  ja  tunnelmaa?  Libretto  kirjoitettiin  ensin.  Musiikilla  on 
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paha tapa jättää sanallinen puoli varjoonsa – vaikka sävelten ja sanojen alkuperä saattaa 

löytyä yhteisestä lähteestä, joka on pohja myös (mieli)kuville. Wagner käsitteellisti tätä 

Mysteeriä niin hyvin kuin poleeminen luonne siihen pystyy. Hän etsi näiden merkitysten 

alkulähdettä koko elämänsä.

Wagner loi kokonaisvaltaista taidetta, mutta oli omien puheidensakin perusteella joskus 

selittämättömällä tavalla luomistyön välikappale (taide ”teki” itseään, aivan kuten myytti 

vain  ”tapahtuu”).  Kumpaan  hän  itse  uskoi  enemmän:  olevansa  suuri,  yksilöllinen 

taiteilija,  joka  vain  käytti  hyväkseen  ikivanhoja  merkitysvirtauksia,  vai  yksi  monista 

taiteilijoista,  jotka antautuivat alttiiksi  jollekin itseä suuremman voiman vaikutukselle? 

Ehkä totuus löytyy, kuten usein sanotaan, kahden äärimmäisyyden väliltä.

Jesus  von  Nazareth  –proosaluonnos  (1848-9)  sisälsi  huomioita  Kristuksen  opetuksiin 

liittyen, joita on myöhemmin tullut esiin ns. uususkonnollisuuden piirissä. Wagnerilla oli 

silmää myös historiallista hahmoa ajatellen: ”moderni tutkimus tuntuu osoittavan, ettei 

Wagnerin Jeesus-tulkinta ole kovin kaukana totuudesta.” (Millington 2003, 38). Toisaalta 

Wagner  otti  kristillisiltä  myyteiltä  sen  minkä  tarvitsi,  ja  muokkasi  niitä  omien 

mieltymystensä  mukaisesti.  Kristus-kuva  muodostui  aluksi  Feuerbachin  hengessä. 

Yksilöllisyyden  tai  vallankumouksellisuuden  (vapauden,  veljeyden  ja  tasa-arvon) 

korostaminen  väheni  myöhemmin,  samalla  kun  ”hengellisyys”  ja  ”tuonpuoleisuus” 

lisääntyivät. (Pylkkö 2005, 135-136). Jeesus oli juutalainen ja Parsifal saksalainen: tästä 

asetelmasta on johdettu kaikenlaisia päätelmiä, muttei voida varmasti sanoa, mitä Wagner 

ajatteli  asiasta.  Miten  paljon  hän  halusi  nähdä  Kristuksen  arjalaisena,  kuten  natsit 

seuraavalla  vuosisadalla?  Vaikuttiko  tästä  koitunut  ”kulttuurinen  ristiriita”  Parsifalin 

hahmoon? (mts  131 & 140-142). 64 On mahdollista,  että  Wagner  pohti  asiaa ja se oli 

64 ”Jokaisen on löydettävä uskonnollisen kokemuksen pilaantumaton ydin oman kulttuurialueensa 
alkuperäisestä perinteestä” (Pylkkö 2005, 142). Pylkön tulkinnan mukaan kristillisen liikkeen rappio 
voidaan voittaa vain palaamalla alueelliseen ja luonnonläheiseen, haltioituneeseen 
myötätuntokokemukseen, jota ei voida ilmaista missään käsitejärjestelmässä (ja joka on siksi esi-eettistä; 
siitä ei voida tehdä universaalia käyttäytymismallia). Jeesus ja Dionysos olivat esikuvia Wagnerin 
Parsifalille, mutta myyttisen saksalaisuuden ongelmaan ne eivät yksistään tarjonneet ratkaisua. (Mts 140-
141.) Yhtä lailla voidaan kuitenkin korostaa uudenlaista "mystistä kristillisyyttä" Wagnerin musiikillisessa 
Kristus-kuvassa. Asikainen viittaa teoksessaan hienovaraisella tavalla tähän suuntaan, tarjoten vaihtoehdon 
Pylkön edustamalle tulkintaperinteelle. (Ks. Asikainen 2006.) 
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hänelle  ongelma.  Mutta  varmaa  on,  ettei  Parsifal jää  pelkästään  näiden  ajatusten 

armoille, sillä Wagnerille Kristus todella oli yleismaailmallisen rakkauden sanoman tuoja 

(josta  todisteena  myöhäiset  esseet,  Cosiman  päiväkirjat,  sekä  aikalaisten  reaktiot, 

erityisesti Nietzschen).

Parsifal ei  sisällä  rasistisia  piirteitä.  Kirjaimellisesti  otettuna  se  esittää  keskiaikaisen, 

saksalaisen,  kristillisen  ritari-ihanteen  mukaisen  näytelmän,  johon  on  lisätty  mukaan 

buddhalaisia ja ”pakanallisia” piirteitä, muttei mikään niistä itsessään (jälleensyntyminen, 

Graalin ihmeitä tekevä voima jne) viittaa rotuoppeihin. Teos sisältää alkiot monenlaisiin 

myyttitulkintoihin  ja  ylittää  samalla  kulttuurirajoja.  Parsifal on  sävelletty 

arjalaisihanteiden  vaikutusten  alaisena,  eikä  siltä  tarvitse  sulkea  silmiään  –  muttei 

myöskään ole syytä jäädä siihen kiinni. Parzival kiehtoi Wagneria pitkään, ja hän tiesi 

vuosikymmenien  ajan  säveltävänsä  aiheesta  oopperan  (hän  myös  vihjaili  sen  jäävän 

viimeisekseen).  Vuodelta  1865  säilynyt  proosaluonnos  on  antisemitistisen  miehen 

kirjoittama, muttei Wagner ollut silloin Gobineaun rotuoppien ”saastuttama”. Jesus von 

Nazareth on 40-luvun lopulta, ennen ensimmäistäkään juutalaisvastaista mielipidettä. Se 

on yksilökeskeisen ”sosialistin” tai pikemminkin anarkistin kirjoittama luonnos, jossa on 

jo  monia  keskeisiä  teemoja  Parsifalista.  Ja  Wagnerin  kasvava  kiinnostus  kristilliseen 

symboliikkaan  1870-luvun  lopulla  oli  enemmän  tai  vähemmän  henkistä  sävyltään: 

Graalin  Mysteeriin  kätkeytyi  korkeampi  todellisuus  (aiemmin  hän  näki  jumalallisen 

johdatuksen maallisempana ilmiönä). Wagner luki paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta 

tuohon aikaan. Silti Cosima oli  heistä selvästi uskonnollisempi.  Wagner siteerasi  mm. 

Darwinia puheissaan – kerran hän totesi Cosimalle: Jumalallisuus on yhtä luonnon kanssa 

ja ilmeni vain vahvojen yksilöiden kautta. Myöhemmin hän ilmoitti, että Jumala hävisi 

maailmasta luotuaan sen. (Skelton 1994, 298 & 442.)

Miten pitkälle Wagner halusi nähdä Parsifalin (esittämisen) uutena uskontona tai vanhan 

uskonnon vaihtoehtomuotona? ”Whether Parsifal is or is not a religious work continues 

to  be  debated.  Wagner  had  finally  attempted  to  deal  with  the  dichotomy  separating 

religion  from  spirituality  and  in  a  drama  which  encompassed  both  illusions  and 

transcendental values. If successful Parsifal would emerge as both a religious allegory 
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and a spiritual experience. Christian symbolism would become the means, the necessary 

illusion, through which spiritual insights might be gleaned; and yet since spirituality was 

universal, it would have to transcend the Christian symbolism of the drama. Spirituality is 

achieved but not because of Christianity! Parsifal, as a drama, became an artistic device 

by  which  the  metaphysical  sphere  was  made  more  accessible  to  man’s  insights  and 

feelings.”  (Aberbach 1984, 331-332.) Aberbachin tulkinta  on vahvaa,  eikä välttämättä 

osu aivan oikeaan. Ei voida mitenkään varmasti sanoa, missä määrin Wagnerin tavoite oli 

joko  ”kristillinen”  tai  ”henkinen”  –  paitsi  siinä  mielessä,  ettei  kyse  ollut  erityisesti 

kirkkokristillisyydestä.

Wagnerin  kiinnostus  buddhalaisuuteen  on  niin  ikään  asia,  jota  ei  voida  sivuuttaa. 

Myötätuntohan on virallisesti Buddhan oppi, ei Kristuksen. Wagner sanoi myötätunnon 

olleen  aina  hänen  taiteensa  voimanlähde.  Roger  Hollinrake  näkeekin  Wagnerin 

buddhalaisena,  joka  on  ottanut  vaikutteita  kristinuskosta  (mutta  ensin  poistanut  siitä 

juutalaisia  piirteitä  –  Aberbach  sen  sijaan  löysi  nimenomaan  juutalaisuutta  Wagnerin 

Jeesus-kuvasta) (Hollinrake 1982; Aberbach 1984).

Kärkäs  kritiikki  sekä  valtiollista  sotakoneistoa  että  Euroopan  vallannutta  kapitalismia 

kohtaan (osin Marxin hengessä) toistui läpi Wagnerin kirjallisen tuotannon. Vastineena 

näille  on kaikki se mistä  hän on tullut  tunnetuksi Hitlerin lempisäveltäjänä,  erityisesti 

jatkuva  kauna  juutalaisia  kohtaan.  Niin  Cosima  Wagnerin  päiväkirjat  kuin  muutkin 

aikalaislähteet ovat täynnä ristiriitaisia tietoja, jotka tukevat kaikenlaisia väitteitä. Selvää 

on, ettei Wagner luopunut buddhalaisista aineksista taiteessaan tai ajattelussaan. Niiden ja 

Schopenhauerin  läsnäolo  korostuvat  jatkuvasti.  "Oikeaoppinen"  hän ei  ollut  suhteessa 

mihinkään  uskontoon.  Mutta  Kristuksen  kuolemaa  edeltävistä  tapahtumista  kertovat 

evankeliumin luvut olivat Wagnerin itsensä mukaan ylevintä mitä on koskaan kirjoitettu. 

Näiden tapahtumien  merkitys  kiteytyy  viimeiseen  ehtoolliseen  ja  ristiinnaulitsemiseen 

(eli Kristuksen myyttiin). 
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5.2.2 Nuottiavaimia, äänensävyjä

Myyttejä on mahdollista käyttää moniin tarkoituksiin, ja politiikkaan yhdistettynä ne ovat 

usein  johtaneet  traagisiin  seurauksiin.  Myytit  eivät  kuitenkaan  yleisesti  ottaen  sisällä 

dogmeja. Ne vain kertovat tarinaansa. Kristuksen myytistä on monia variaatioita, kuten 

muistakin myyteistä. Teologiassa ei haluta ajatella kristillisyyttä myyttisenä, ja samalla 

pitäydytään vuosituhantisissa dogmaattisissa näkemyksissä siitä mikä on oikeaoppista ja 

mikä  ei.  Sellaisessa  lähestymiskulmassa  on  puolensa.  Tämän  tutkielman  kannalta  on 

kuitenkin  välttämätöntä  ajatella  Parsifalin koko  tematiikkaa  ensisijaisesti  myyttisenä 

(taiteena),  jolloin  sen  mahdollinen  kristillinen  tai  hengellinen  puoli  näyttäytyy 

väistämättä  hieman  erilaisessa  valossa  kuin  perinteisesti.  Maailman  mytologioista  on 

löydettävissä  yhtymäkohtia  kristinuskon  opinkappaleisiin.  Näitä  voidaan  ajatella 

”myyttisen”  ja  ”hengellisen”  kohtaamispaikkoina.  Jos  Parsifalia katsotaan  tästä 

suunnasta  käsin,  sen  sisältämät  merkitykset  avaavat  kokijalle  eri  ulottuvuuksia  kuin 

aiemmin. 

Määritelmien  rajat  ovat  joka  tapauksessa  häilyviä  ja  riippuvat  siitä  miten  ja  missä 

yhteyksissä niitä milloinkin käytetään – onko jokin myyttistä, henkistä tai uskonnollista. 

Ne  kaikki  ovat  sidoksissa  siihen,  mitä  niistä  jotain  sanova  yrittää  saada  välitetyksi 

(uskonnollisuutta  ja  hengellisyyttä  voidaan  pitää  synonyymeinä).  Ne  ovat  myös 

yksilöllisen  kokemuksen  asia.  Länsimainen  kristillinen  kulttuuri  on  (historiallisesti) 

kokenut  olevansa  aidosti  hengellinen  ja  nimennyt  maailman  muiden  kulttuureiden 

uskomukset  ”myyteiksi”.  Oikea-  ja  harhaoppisuus,  totuus  ja  epätodellinen  eivät  ehkä 

kuitenkaan ole niin kaukana toisistaan kuin kristillinen perimätieto on vaatinut ihmisiä 

ajattelemaan?

Myyttien  avulla  käsitellään  usein  ihmisen  suhdetta  Jumalaan,  jumalalliseen  tai 

tuonpuoleiseen  tavalla,  joka  antaa  yksilöille  yhteisiä  symboleita,  jotka  koetaan  ja 

tulkitaan  omakohtaisesti.  Näiden  jaettujen  symboleiden  liikkeitä  voidaan  selvittää 

sanoissa,  teoissa  ja  erilaisissa  objekteissa.  Henkilökohtaisen  kokemuksen  tieteellinen 
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tutkimus on usein ollut loputon suo, jota ei ole ollut mahdollista merkitä kunnolla muuten 

kuin  kartoittamalla  sen  rajat  ulkopuolelta  käsin.  Näille  rajoille  sijoittuvat  monet 

antropologiankin  teoreettiset  apuvälineet  (kuten  Victor  Turnerin  aloittama 

tutkimusperinne, jossa kokemukselle annetaan keskeinen sija). 

Myyttinen  logiikka  on ristiriitaista.  Se perustuu  mahdottomille  mielikuville,  joissa on 

jotakin  tuttua,  mutta  ”arkilogiikka”  ei  saa  niistä  otetta,  eikä  niitä  voida  tyhjentävästi 

analysoida. Tässä mielessä käsitteellisen ajattelun vastaisuus kuuluu myyttiseen tietoon. 

Siinä  asiat  vain  nähdään  tai  koetaan,  eikä  niitä  voida  tarkemmin  selittää.  Jatkuvien 

ristiriitaisuuksien ja vastakkainasetteluiden esiintyminen voi näkyä myös mielikuvien ja 

metaforien muodostamien laajempien merkityskokonaisuuksien tasolla,  antaen tilaa eri 

tulkinnoille  ja luoden niitä  koko ajan lisää.  Mielikuvat  ja metaforat  jäävät  avoimiksi, 

mutteivät kokonaan ympäripyöreiksi. Nähdyllä ja koetulla on aina rajansa. Claude Lévi-

Strauss  on  usein  toistanut,  ettei  myyttinen  ajattelu  ole  lähestyttävissä  muuten  kuin 

myyttisen  kielen  omilla  keinoilla.  Nämä  keinot  ovat  kuitenkin  hyvin  rajatut,  mikäli 

perinteinen tieteellinen uskottavuus halutaan säilyttää.

Siinä missä Lévi-Strauss keskittyi puhumaan syntymästä, Heidegger ja Lacan puhuivat 

enemmän kuolemasta.  Silti  kaikki  yrittivät  jäljittää  lopulta  saman  suhteen  alkua.  Roy 

Wagner on todennut, ettei asioista ”tämän maailman” ulkopuolella – ajan ja paikan tuolla 

puolen – voida sanoa mitään,  vaan myytit  kertovat vertauskuvallisesti  ongelmistamme 

tällä  puolella.  ”None  of  us,  neither  we  nor  the  Daribi,  has  experienced  death,  or 

remembers the experience of birth, or has looked into the womb to see conception take 

place.  Others are conceived and born,  others die, and all that the…..trope of obviation 

can realize  is  the fleeting  revelation  of  paradox become meaning in  the ’now’ of  its 

enactment, so that meaning may be resolved once again into paradox” (Wagner 1986, 

80).

Roy Wagner hakeutui puolitiehen perinteistä lévi-straussilaista strukturalismia ja kutsui 

teoriaansa  ”strukturalismiksi  ilman  struktuurin  käsitettä”.  Vastustaessaan  ja  poispäin 

hakeutuessaankin hän esittää pohjimmaisen pohjansa samalle erottelulle perustuen, josta 
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Hölderlin  kaksi  sataa  vuotta  sitten  oli  yrittänyt  vapautua  –  ja  myöntänyt 

epäonnistuneensa.  Huomautukset  Oidipuksen  kääntämisestä  sisälsivät  jo  tämän 

vastakkainasettelun. Immanuel Kantin nimeämistä antinomioista on ollut hankala päästä 

eroon.  Tietoisuutta  ei  ole  ennen  kuin  tehdään  jako  maailmojen  välille;  sitä  täytyy 

ylläpitää  symbolisesti,  jottei  ”taivaankansi”  romahda  alas.  Tähän  alkukantaiseen 

käsitteelliseen  kahtiajakoon  (tämänpuoleinen  ja  tuonpuoleinen,  profaani  ja  pyhä  jne) 

perustuvat  kaikki  myöhemmät  jaottelut.  On kokonaan toinen  asia,  millaisia  tulkintoja 

ihmisen ja Jumalan välisen suhteen luonteesta tehdään tai mitä ”ihminen” ja ”jumala” 

oikeastaan merkitsevät. Tämä sinänsä puhtaasti muodollinen kehys ilman sisältöä takaa 

merkityksen  välittymisen  mahdollisuuden.  Rakenteellisesti  se  on  samankaltainen  kuin 

heprealaisten  Tetragrammaton  (IHVH),  Jumala,  jonka  neljästä  nimikirjaimesta 

muodostuu  juurimetafora  maailman-  ja  luonnonjärjestykselle,  sekä  ilmenevän  ja 

ilmentymättömän väliselle suhteelle.65 

Hölderlin on tragediaa koskevilla teksteillään osa perinnettä, joka kulkee Kantista Lévi-

Straussiin;  tämän tulkintaperinteen mukaan ”absoluuttinen kommunikaatio” ihmisen ja 

jumalan  välillä  johtaa  kuolemaan  tai  hulluuteen.  Lévi-Straussille  oidipaalinen  myytti 

edustaa  kommunikaation  ylikiihtymistä,  joka  on  traagista  luonteeltaan.  Parsifalissa 

käydään oidipaalisen myytin alkulähteillä, hakemassa ikään kuin vahingossa Kundrylta 

tiedon  suudelma  (vastaavanlainen  vahinko  myyttisissä  tarinoissa  on  Roy  Wagnerin 

mukaan  usein  liiankin  tarkoituksellinen).  Kundry  kertoo  Parsifalille  tämän  nimen,  ja 

suudelma jonka hän antaa on symbolisesti insestinen: ”äidin viimeisenä tervehdyksenä, 

rakkauden ensi suudelma” (Lévi-Strauss 1989, 233). Jos librettoa aletaan kääntää ympäri, 

esiin  nousee  kuva Klingsorin  Maagisesta  Puutarhasta,  jonka  pahuudella  ja  irstaudella 

kyllästetty ilmapiiri  kertoo Parsifalin tuhosta. Tarinana se olisi  kuin hallitsemattomien 

merkitysvirtojen  tulva,  jossa  elämää  ylläpitävät  periaatteet  luhistuvat,  kuten  daribien 

65 Tetragrammaton on myös länsimaisen okkultismin keskeisimpiä sanoja. Tässä esitetty näkemys ei ole 
ainoa mahdollinen (eikä välttämättä anna oikeaa kuvaa, mutta määritelmää on käytetty laajalti). Henry 
Cornelius Agrippan 1500-luvulla kirjoitettu De Philosophia Occulta perustui pitkälle IHVH:n kristilliselle 
tulkinnalle. Aito juutalainen mystiikka noudattaa rakenteellisessa mielessä samaa jaottelua, vaikka 
Tetragrammatonin ”oikeaoppinen” kabbalistinen versio saattaakin liikkua erilaisilla vesillä kuin monet 
länsimaisista salatieteistä. Sefer Yetzirah on vanhin juutalainen aihetta käsittelevä kirjoitus, ja on 
todennäköisesti peräisin Vanhan Testamentin ajoilta. (ks. rabbi Aryeh Kaplanin samanniminen teos 
vuodelta 1990).
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kuolemanmyytissä.  Sitä  vasten  täytyy  järjestää  habu-rituaali,  joka  edustaa  heille 

kulttuurin  ydinsymbolia.  Habun  avulla  maailmassa  vallitsevat  ristiriidat  ja  muuten 

kaoottisilta  tuntuvat  voimat  asetetaan  mielekkäästi  suhteeseen  keskenään,  otetaan 

metaforisesti  haltuun.  Kuvitteellisesti  on  helppo  nähdä  Parsifalissa samankaltainen 

”kuolemanmyytti”;  se  virtaa  tarinan  ja  musiikin  keskellä,  sijoitettuna  osaksi 

kokonaisuutta  –  vaikka  teos  onkin  commedia  lähes  keskiaikaisessa  merkityksessä. 

Vereen  ja  yksityisomistukseen  pohjaava  yhteiskuntajärjestys  sukulaisuus-  ja 

avioliittokäsityksineen  edustavat  länsimaista  elämänmyyttiä  Roy  Wagnerin  teoriassa. 

Ehtoollinen  on  ydinsymboli,  jossa  kiteytyy  keskeisiä  kulttuurisia  arvoja  ja  jossa 

metaforisesti  kootaan  yhteen  eri  suuntiin  osoittavia(kin)  voimia.  Ehtoollisen  kautta 

maailman kaaosta voidaan hallita, tai ainakin historiallisesti on voitu – ja Parsifalissahan 

se on teoksen tärkein elementti, myös tekijän itsensä mielestä.

Nietzsche antoi oman äänensä Antikristukselle ja länsimaiselle ”kuolemanmyytille”. Hän 

ilmeisesti  kirjoitti  Zarathustran  Parsifalin vastakohdaksi.  Jungille kirja oli  kuin toinen 

raamattu, muttei hän tulkinnut sitä esikuvana vaan esityksenä jumalalliseen paradoksiin 

astuvasta ihmisestä. Vaikka Jumala (kreikkalaiseen pantheoniin kuuluva tai kristillinen) 

olisikin kääntynyt  poispäin ihmisestä,  hänen paikkansa täytyy säilyttää;  tähän perustui 

Hölderlinin  esitys,  joka  osittain  myötäili  kantilaista  varovaisuutta  uskon  ja  tiedon 

mahdollisuuksien suhteen (ihminen joutuu pitäytymään erojen maailmassa ja jumalten 

täytyy  pysyä  omalla  puolellaan).  Nietzsche  halusi  kaataa  länsimaisen  kulttuurin 

vanhentuneet kuvat kokonaan ja tehdä ihmisestä jumalan. 

Jos  nuottiavainta  vaihdetaan  toiselle  sävelkorkeudelle,  kyse  on  Roy  Wagnerin  "anti-

teesistä"  Lévi-Straussin  ja  koko  aiemman  teorian  historian  teesille  insestitabusta 

kulttuurin  ja  yhteiskunnan  syntynä.  Vaikka  Roy Wagner  ei  todellisuudessa  luo  uutta 

kehystä  alkuperään  liittyville  ongelmanasetteluille,  hän  näyttää  varsin  omaperäisellä 

tavalla  miten  positivistinen  (tai  ”projektiivinen”)  esitys  vaatii  aina  pohjakseen 

määrittelemättömän  ambivalenssin,  jota  vasten  nousta.  Klingsorin  Maagisessa 

Puutarhassa asetutaan jo mainittuun jumalalliseen paradoksiin, jonka seurauksena tarina 

esittää  erojen  romahtamisen  –  tämän  paradoksin  kokeminen  on  pohjana  Parsifalin 
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opetukselle.  Edellisessä heijastuu se mikä  on länsimaisessa kulttuurissa ”annettua”  tai 

sisäistä (the innate). Jälkimmäisessä, eli varsinaisessa libretossa, puhutaan myötätunnon 

välttämättömyydestä  inhimillisen  kanssakäymisen  perusedellytyksenä  (the  realm  of 

man’s  action).  Ero  ihmisen  ja  jumalallisen  välillä  on  väistämättä  yhteydessä  muihin 

samankaltaisiin  erotteluihin.  Kyse  on  edelleen  suhteesta  jakamattomaan  ykseyteen, 

alkuperään  ja  kuolemaan  yhtälailla,  joka  on aina itseensä  suhteutettua,  tai  kuten Roy 

Wagner asian on ilmaissut: ”the incestuous relation of relationship to itself” (2000). 

Klingsorin  puutarhasta  Parsifal  hakee  sekä  keihään  että  ymmärryksen  kysymyksestä. 

Lévi-Strausshan  ei  esittänyt  asiaa  näin  osoittelevasti.  Parsifal tarjoaa  hedelmällisen 

maaperän  analyysitekniikoiden  lähemmälle  tarkastelulle;  se  on  esimerkillinen  tarina, 

jonka kautta yhteisön tai kulttuurin syntyä koskeva ikivanha ongelma tulee näkyville näin 

avautuvassa kiistassa. Lévi-Strauss kiinnitti huomionsa myyttiseen logiikkaan ja nimesi 

aikanaan uudella tavalla sen sisältämän merkityksellisyyden. Roy Wagner havainnollisti 

asioiden  järjestyksen  toisin,  mutta  kyse  on  lähinnä  silmänkääntötempusta,  kuten 

obviaation kohdalla ylipäätään. Roy Wagnerin ja Lévi-Straussin suhtautumistapojen erot 

ja  yhtäläisyydet  kietoutuvat  toisiinsa  kuin  Nietzschellä  ja  hänen  ihailemallaan 

säveltäjänerolla  sata  vuotta  aiemmin,  täydentäen  toistensa  ajatuksia,  viimeistelyn  ja 

kritiikin mahdollisesti osuessa yhtä usein oikeaan kuin harhaankin.

Lévi-Strauss tiesi mistä puhui sanoessaan myyttien olevan lähellä musiikkia. Molempien 

soinnille on antauduttava, jotta niitä voidaan ylipäätään käsitellä mielekkäästi. Tulkintoja 

voidaan  tehdä  loputtomiin,  mutta  miksi  toiset  niistä  latistuvat  kun  toisista  tulee 

klassikkoja?  Lévi-Straussin  Mythologiques on  puettu  sinfonian  muotoon,  koska 

ainoastaan  se  pelastaa  tekijän  ”virheiltään”;  kirjoittajan  täytyy  kyetä  seuraamaan 

myyttisen virran juoksua sen omilla ehdoilla, ennen kuin mitään analyyttistä viitekehystä 

saadaan aikaan. Roy Wagnerin  Symbols That Stand For Themselves muistuttaa paikoin 

Lévi-Straussin  eeposta,  tärkeimpien  viitteiden  kiertyessä  itsensä  ympärille.  Joka 

tapauksessa päädytään kiertämään kehää, mikä saattaa helposti tehdä (ja usein tekeekin) 

myyttitutkimuksesta  epämääräistä,  ”mitäänsanomatonta”  –  ikään  kuin  kaikkein 

olennaisinta ei tavoitettaisi ollenkaan. 
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Richard  Wagner  saattoi  ajatella  sanojen  ja  musiikin  perimmäisten  merkitysten  olleen 

yhtä,  mutta hänen mukaansa kristillinen usko voitiin parhaiten esittää musiikin avulla. 

Sanat  olivat  ongelmallisia.  Ne  olivat  lähtemättömästi  sidoksissa  opinkappaleisiin,  ja 

toisaalta  niiden  täytyi  yhdistyä  säveliin  kuten  arkaaisessa  (kreikkalaisessa  tai 

saksalaisessa) lyriikassa – vanhoissa kansanlauluissa ja myyttisissä runoissa. Wolframin 

Parzival on tästä hyvä esimerkki, ja todennäköisesti Wagner kiinnitti siihen suuren osan 

huomiostaan, vaikka muuta väittikin (ja vaikkei olisi koskaan edes lukenut alkuperäistä 

versiota).  Keskiyläsaksankielinen  runo  on  yksinkertaista,  monotonista  poljentaa,  joka 

ääneen  lausuttuna  alkaa  "soida".  Kun  runoa  esitetään  resitoimalla  tai  laulamalla,  sen 

merkitykset saavat lisää tasoja. Wagner näki tässä myyttisessä ulottuvuudessa jotain, joka 

yhdessä musiikin kanssa ilmaisi Sanomattoman.

Nietzsche  hakeutui  lopulta  mielikuvissaan  kokonaan  pois  ”sanallisuudesta”  kohti 

pohjattomampaa  musiikin  henkeä,  jonka  alkuperää  hän  etsi  vallantahdosta.  Jää 

epäselväksi,  mitä  hän  tarkoitti  tai  mihin  hän  todellisuudessa  pyrki,  mutta  Wagnerin 

haamu piinasi  filosofia tämän luhistumiseen saakka – erityisesti  Parsifalissa ilmenevä 

kristillinen nöyrtyminen korkeampien voimien edessä inhotti Nietzscheä. 

Heidegger  tulkitsi  Nietzschen  joutuneen  umpikujaan  ja  palasi  itse  sanan,  alkurunon 

(Urgedicht),  luovaan  ja  merkityksiä  kannattelevaan  voimaan.  Hyvin  samantyyliseen 

alkulähteeseen Wagner  tukeutui  taiteessaan,  joka ei  perustu elämyksille  vailla  pohjaa, 

kuten Heidegger väitti.  Parsifal ei ole pelkkää tunnekuohua. Libretosta löytyy selkeästi 

jäsenneltyjä  rakenteita,  joiden  varassa  merkitysten  muodostus  tapahtuu;  ne  viittaavat 

siihen, ettei musiikinkaan henki koskaan kulje merkitystyhjiössä.  Parsifal kulttuurisena 

”tekstinä” ei  missään nimessä ole geertziläistä,  mikäli  sillä tarkoitetaan arbitraarista  – 

huolimatta vapaan tulkinnan (tai tulkitsematta jättämisen) mahdollisuudesta. Wagner ei 

ole kokonaistaideteoksineen palautettavissa suuren taiteen epätoivoiseen vaatimukseen ja 

sitä seuranneeseen epäonnistumiseen. Tämä ei sinänsä kumoa sitä mitä Heidegger sanoi 

aiheesta.  Mutta  kyse  on  laajemmasta  ilmiöstä  kuin  Heidegger  tai  Nancy  ja  Lacoue-

Labarthe myöhemmin ovat uskotelleet.  Parsifal  on oudossa tienristeyksessä, jossa tapaa 
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länsimaiselle kulttuurille kohtalonkysymyksiksi muodostuneita teemoja. Jo sen sisältämät 

mysteerikultti –piirteet todistavat tämän.66

Bühnenweihfestspiel  ei  ole  pelkästään  epätoivoinen  yritys  pelastaa  uskonto  tai 

kristillisyyden  henki.  Huolimatta  Wagnerin omista  toiveista,  Bayreuthin  epäilyttävästä 

idealismista  ja  sen  jälkiseurauksista,  teoksesta  välittyy  vanhoja  myyttisiä  virtauksia 

tavalla,  joka  jättää  useita  tulkinnan  mahdollisuuksia  avoimeksi.  Tässä  risteyksessä  tie 

haarautuu  moniin  suuntiin,  mm.  kirkkokristillisen  opin  lisäksi  Uuden  Testamentin 

tutkimus-  ja  tulkintaperinteeseen  ja  Heideggerin  jälkeiseen  teologiaan  (ks.  esim  Paul 

Tillich).  Tutkielmani  kannalta  olennaisinta  on  kuitenkin  havaita,  miten  tärkeä  hahmo 

Richard  Wagner  on  Lévi-Straussille,  jonka  huomio  myytin  jatkuvuudesta  eri  tasoilla 

tarjoaa  mahdollisuuden  ymmärtää  suurtakin  vaihtelua  sävelkorkeuksissa.  Samaa  asiaa 

voidaan lähestyä aina uudestaan, se viettelee ”tapahtumahetkellä” tulkitsijan mukaansa. 

Myytti(analyysi) on ikuista paluuta lähtöasetelmiin, nuottirivin alkuun. 

Sofokleen  kirjoittama  tragedia  Kuningas  Oidipuksesta  pohjasi  kreikkalaiseen  myyttiin 

kuten  Richard  Wagnerin  ooppera  keskiaikaisiin  saksalaisiin  ja  ranskalaisiin 

ritariromaaneihin – sillä erotuksella, että Wagner sisällytti myös Oidipuksen librettoonsa. 

Alkuperäinen  strukturalistinen  ongelmanasettelu  oli  yksinkertainen:  miksi  kaksi 

vanhempaa  eikä  vain  yksi?  Sama  logiikka  löytyy  Sigmund  Freudin  Oidipus-

kompleksista, joka ei ollut pelkästään myyttiä lainaava tieteellinen teoria. Sillä eikö sen 

pohjana ole tieteellistä kielenkäyttöä lainaava myytti? Kysymys säilyi samana, eli miksi 

meillä  on  vanhemmat,  eikä  vain  yhtä  vanhempaa.  Myytin  logiikka,  käsiteltyään  tätä 

ongelmaa,  päätyy  paradoksiin.  Pyrkiessään  hävittämään  ristiriitaisuudet,  se  luo  uuden 

vastakkainasettelun siihen mihin edellinen loppuu.

66 Yleisöesitykset oopperataloissa ovat sosiaalisia luonteeltaan, mutta nykypäivänä suurin osa Wagnerin 
taiteesta kohdataan kotioloissa cd- ja dvd-levyjen välityksellä, jolloin kaikki tapahtuu katsojan / kuuntelijan 
omassa yksityisyydessä. Viime vuosisadan alkupuolella Parsifal-kultteja löytyi joka puolelta Saksaa. 
Teoshan noudattaa uskollisesti arkkityyppistä initiaation mallia. Oopperaesityksestä nauttimisen ja 
(itse)vihkiytymisen välille jää paljon ”tyhjää”. Tässä kuitenkin kiteytyy tutkielmani kannalta olennainen 
ongelma: mitä merkityksiä Parsifal kykenee meille välittämään? 
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Sekä Lévi-Strauss että Roy Wagner antavat paljon tilaa seksuaaliselle kanssakäymiselle 

teorioissaan.  Mythologiquesin Finaalissa sanotaan lopulta suoraan se, mitä on vihjailtu 

pitkin matkaa:  perimmäinen ja tärkein vastakkainasettelu on miehen ja naisen välinen 

(toisenlaisena variaationa kysymys on elämästä ja kuolemasta). Omena ei kauas puusta 

putoa.  Roy  Wagnerilla  mielikuvien  virrat  jättävät  enemmän  liikkumavaraa  ns. 

seksuaalisuuden  kulttuurisille  ilmaisumuodoille,  mutta  myös  hänen  ylöskirjaamissaan 

myyteissä  ja  myyttitulkinnoissa  on,  eräänlaisena  pysyvänä  ja  muuttumattomana 

pohjavirtana, sama perimmäinen vastakkainasettelu.

Parsifal on  saanut  osakseen  kritiikkiä  seksuaalikielteisyydestä.  Saman  kohtalon  on 

kokenut myös  Tannhäuser. Kyse on kuitenkin myyttisestä oopperasta ja paradokseista, 

joiden ”ratkaisut” eivät välttämättä käy yksi yhteen todellisen maailman tai arkilogiikan 

kanssa.  Ei  pidä  unohtaa,  että  Wagner  oli  teatteri-ihminen  ja  naamioiden  mestari. 

Tannhäuser on  dramaattinen  tarina,  jonka  metaforia  ei  tarvitse  ymmärtää  suorina 

esimerkkeinä  siitä,  millaista  ihmisen  toiminnan  pitäisi  olla.  Monet  kriitikot  tuntuvat 

olevan sokeita tälle yksinkertaiselle tosiasialle. Olisi tekosyy vedota siihen, ettei Wagner 

itse  ollut  tyytyväinen  teokseen,  vaan  sanoi  olevansa  maailmalle  velkaa  yhden 

Tannhäuserin.67 Wagner  näki  loppuaikoinaan  unta  Nietzschestä,  joka  ilmaisi 

halveksuntansa  Tannhäuseria kohtaan.  Mutta  Nietzsche  keskitti  kaiken  vihansa 

Parsifaliin,  ja  nimenomaan  sen  antamaan  ”kielteiseen  kuvaan  seksuaalisuudesta”. 

Todellisuudessa  yksinäinen  ja  maailmasta  vieraantunut  Nietzsche  henkilökohtaisine 

ongelmineen  oli  pitkään  huolestuttanut  Wagneria,  joka  totesi  Cosimalle  jo  70-luvun 

alussa: ”hänen pitäisi joko kirjoittaa ooppera tai mennä naimisiin” (Skelton 1994).

Kundry naiseuden edustajana olisi aika lohduton kuva (huolimatta Maria Magdaleena –

assosiaatioista kolmannessa näytöksessä). Miksi hän nauroi Vapahtajalle, miksi hän on 

Tuonen  Ruusu,  levoton  ja  mielipuolinen  sanansaattaja,  raivohullu?  Kundry  on  mm. 

Vaeltavan  Juutalaisen,  Ahasveruksen,  naispuolinen  vastine.  Naiseus  on  vain  yksi  osa 

hänen  hahmoaan.  Hänelle  on  toisaalta  langetettu  epämieluisa  tehtävä  kuoleman  ja 

67 Pylkkö huomauttaa, että Nietzschen olisi pitänyt kohdistaa kritiikki siihen eikä Parsifaliin, sillä 
jälkimmäisessä ratkaistaan ongelma joka Tannhäuserissa jäi vastakohtien ja ristiriitojen repimäksi: 
eroottisen ja uskonnollisen kokemuksen sovittaminen toisiinsa (Pylkkö 2005; Bacon 2001).
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hulluuden tai jumalallisen saavuttamattomuuden symbolina. Kundryhan sanoo antavansa 

Parsifalille jumaluuden, jos tämä suostuu jäämään hänen luokseen. Tai jos asiaa halutaan 

ajatella  raadollisesti,  miehet  kommunikoivat  oopperassa  vain  keskenään.  Kundry  on 

pelkkä  luonnoton  viettelijä,  joka  vihjailee  Parsifalin  äitisuhteesta  jotain.  Klingsor  lyö 

Amfortasta  ja  haluaa  lyödä  myös  Parsifalia,  joka  lopulta  saa  kunnian  koskettaa 

Amfortasta itse. Miltä kuulostaa tarina, jossa miehet sohivat toisiaan keihäällä ja ainoa 

nainen tapetaan lopussa? ”Kanssakäyminen” ja ”kommunikaatio” eivät oikein riitä tämän 

solmun  avaamiseksi.  Tai  ainakaan  luonnollista  kiertokulkua  ei  saada  aikaan  (on 

ymmärrettävää,  miksi  Parsifalista on  tehty  tulkintoja,  joissa  painotetaan  teoksen 

homoseksuaalisia piirteitä). Kundryn kirous ei tee asiasta yhtään helpompaa. 

Olennaista  on  huomata,  ettei  Parsifalia voi  analysoida  kovin  pitkälle  päätymättä 

ristiriitoihin.  Lévi-Straussin versio tarinasta on hienostunut esimerkki eräästä teemojen 

sarjasta  oopperassa,  joka  yhdellä  tasolla  pitää  paikkansa,  muttei  se  kykene 

määrittelemään  runollisten  mielikuvien  ja  metaforien  järjestäytymistä 

kokonaisuudessaan.  Myytit  halutaan  usein  jättää  analysoimatta,  koska  ajatellaan  ettei 

niihin  liity  mitään  tavoiteltavan  arvoista  merkityksellisyyttä.  Niistä  ei  tunnu  saavan 

kunnollista otetta. 

Teoriat  selittävät  asiat  tiettyyn  rajaan  asti,  jonka  jälkeen  voidaan  puhua  esimerkiksi 

initiaatiosta,  mysteeristä,  uskonnollisesta  tai  henkisestä  kokemuksesta  – ja  vaieta.  Jos 

teosta  ei  itse  koe,  ei  sitä  voi  kunnolla  ymmärtää  tai  kertoa  siitä  muillekaan.  Tässä 

mielessä  Parsifal muistuttaa  perinteisestä  (rituaali)antropologian  ongelmasta,  jossa 

tasapainotellaan  ulkopuolisen  havainnoimisen  ja  uskoon  tulemisen  välillä.  Kaikesta 

nuottiasteikolla  kiertelystä  huolimatta  ei  ole  yhdentekevää  miten  metaforia  tulkitaan. 

Koko sisäinen maisema ja kokemuksen luonne muuttuvat erilaisiksi, riippuen siitä miten 

niiden merkitykset nähdään.68 Jos katsotaan myyttisen tietoisuuden kannalta, laajemmin 

ajateltuna,  ja yritetään ymmärtää tarinan myyttiset mielikuvat ja metaforat toisenlaisen 

68 Varsinkin jos eroa on yhtä paljon kuin Jacques Lacanin ja Rudolf Steinerin Minne-tulkinnoissa. 
Psykoanalyyttinen ajattelu alensi hovirakkauden pelkäksi esileikkiä muistuttavaksi runolliseksi tekniikaksi. 
Paljon Graalista puhuneelle Steinerille Minne oli Pyhän Hengen yksi ilmentymä keskiaikaisessa 
länsimaisessa kulttuuripiirissä. Se säilytti tietoisuutta ihmisen omasta henkisyydestä. (Lacan 1992 [1959-
60]; ks. esim Wolfgang Greinerin Graalin Salaisuus vuodelta 1992 [1983]).
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todellisuuden merkitsijöinä, osa kehyksistä vaihtuu ja niin vaihtuu sisältökin. Wagner itse 

halusi  jättää  perinnöksi  musiikillisen  teoksen,  jossa  on  aitoa  henkistä  tai  hengellistä 

voimaa.

Lucy  Beckettin  ja  Jessie  Westonin  tulkinnat  antavat  perusteltuja  viitteitä  Parsifalin 

ymmärtämiseen sekä kristillisestä että esikristillisestä näkökulmasta.  Uskonnollisuus ja 

seksuaalisuus  ovat  keskeisiä  teemoja,  joita  luonnon(mystinen)  kiertokulku  pitää 

liikkeessä.  ”Perinteinen”  kristillinen  näkemys  kohtaa  ikivanhan  ”pakanallisen” 

näkemyksen.  Toisaalta  Klingsorin  pahuutta  ei  voida  ymmärtää  kuin  kristillisessä 

mielessä, kuten ei myöskään Parsifalin käyttäytymistä (mm. hänen katumustaan). Yhtä 

lailla  tarinassa  on  teemoja,  jotka  eivät  ole  järkeviä  ilman  Schopenhaueria  ja 

buddhalaisuutta. Graalin mysteerin palauttaminen seksuaalisymboliikkaan ja kristinuskon 

unohdettuihin  naisellisiin  puoliin  jättäisi  varjoon  puhtaan  hengellisen  kokemuksen 

mahdollisuuden,  jota  Beckett  puolustaa.  Westonin  (aikaansa  edellä  olevat)  huomiot 

osoittivat  kristinuskon  ja  ”pakanallisten  luonnonuskontojen”  yhteyden. 

Kokonaisasetelmaa voidaan tarkastella kahden ääripään välillä: joko myyttisenä taiteena, 

ehkä jonkinlaisena vaihtoehtouskontona, tai naivina ja tyhjänä puheena, ehkä siitä mistä 

todellisuudessa  on  puute.  Wagnerhan  ei  historiallisten  lähteiden  perusteella  ollut 

kovinkaan  miellyttävä  ihminen,  ja  kohteli  joskus  lähimmäisiään  miten  sattuu.  Mutta 

arkipäiväisen elämän ja myyttisen tarinan vertauskuvallisten opetusten välisen suhteen 

ajattelu  jää  väistämättä  jokaisen  omaksi  asiaksi.  (Länsimainen  ”myytti”  kärsivästä  ja 

narsistisesta  taiteilijasta  on  enemmän  yksilökohtainen  asennekysymys  kuin  mitään 

muuta).

Sen  enempää  Lévi-Strauss  kuin  Roy  Wagnerkaan  eivät  ole  löytäneet  antropologista 

Graalia,  jälkimmäinen  sitä  tuskin  on  edes  etsinyt.  Myteemien  olemassaolo  ei  ole 

tieteellisesti  todistettavissa,  kriittisessä  valossa  tarkasteltuna  kyse  on  enemmänkin 

kirjallisuudesta. Lévi-Strauss itse on tunnustanut, ettei hänen kaavansa ole käännettävissä 

(Wagner 2004). Mutta Roy Wagnerin omat teoriat eivät välttämättä pääse pidemmälle. 

Myyttiä  voidaan  tarkastella  pelkkänä  tapahtumana,  jonka  merkitys  tulee  esiin  tai 

”havaitaan”  metaforisesti.  Tunteet  ja  kokemus  ovat  tällöin  erottamattomasti  mukana 
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tulkinnassa ja teoriassa. Kuva(inno)llinen havainto ei kuitenkaan johda mihinkään, ellei 

sillä  ole  viitekehystä  ympärillään.  Parsifalista on  löydettävissä  rakenne,  joka 

mahdollistaa suhteiden käsittelyn ”suhteettomaan” liittyen. Vaihtuvuuden ja pysyvyyden, 

hyvän ja pahan, parantavien ja tuhoavien voimien eri ilmenemismuotojen välillä vallitsee 

tasapaino  (vaikkei  tällä  kaikella  olisikaan  mitään  merkitystä  teoksen  kokijoille). 

Myyttinen taideteos onnistuu merkitsemään näitä kaikkia sortumatta paradokseihinsa. Se 

onnistuu  välittämään  ja  nimeämään  vastakkaisiakin  merkityksiä  ilman,  että  se  olisi 

yhteensopimaton itsensä kanssa (tässä kiteytyy nk. runollisen logiikan laajuus suhteessa 

tavalliseen  logiikkaan).  Sitä  voidaan  myös  ajatella  yhtenä  tapana  havainnollistaa 

kantilaisia  antinomioita  mielekkäästi;  myyttisen  taiteen  paradoksaalisuus  on 

sisäänrakennettua, se on kuin kotonaan elämän ja kuoleman mysteerien parissa (mikä ei 

tarkoita, että se onnistuisi ratkaisemaan niitä). Sekä Lévi-Strauss että Roy Wagner ovat, 

tosin eri tavoin, pyrkineet painottamaan tätä piirrettä myyttisessä ajattelussa.

Lisäksi  voidaan  esittää  kysymys  nykyaikaan  liittyen.  Roy  Wagner  huomauttaa,  ettei 

antropologia  ole  kiinnostunut  taiteessa  esiintyvistä  paradokseista,  vaan  kulttuuria  ja 

sosiaalista käyttäytymistä selittävistä metaforista. Mutta Parsifal nimenomaan kieltäytyy 

asettautumasta taiteen kategoriaan, ja sillä on jo takanaan painava historia kulttuurisen 

toiminnan  keskiössä  –  paitsi  länsimaisen  Ehtoollis-myytin  jatkajana,  myös  natsien 

esikuvana.  Saako  ydinsymboli  ilmaisunsa  Parsifalissa musiikkiteatterin  näyttämöllä 

”taiteen maailmassa”? Keskiaikainen puhdas usko on piiloutunut aiemman metaforansa 

taakse – joka etsii, löytää. Vanhat viittauskohteet eivät häviä kokonaan, ne vain siirtyvät 

kauemmas horisonttiin. 

Mystiikalle  jää  tyhjä  paikka  täytettäväksi.  Parsifalin opetus  viittaa  siihen,  että 

myötätunnon  vaihtoehtona  on  tuhoutuminen.  Maaginen Puutarha  säilyttää  kätköissään 

mysteeriä,  joka  täytyy  kohdata.  Pitié  on  kommunikaatiota  paitsi  inhimillisellä  tasolla 

myös  jumalallisella.  Kyse  on  vastakkainasettelusta,  jossa  ilmenevä  maailma  ja 

ilmentymätön  maailma  ovat  keskenään  vuorovaikutuksessa.  Myötätunto  on  suhteen 

luomista  ilmenemättömään  maailmaan,  jota  voidaan  ajatella  tuonpuoleisena, 

näkymättömänä ulottuvuutena. Buddhalaisen ja kristillisen myytin jakama piirre tuo näin 

155



ilmi  ”salatumman”  merkityksensä.  Durch  Mitleid  wissend  on  tässä  yhteydessä  kuin 

rukous tai loitsu, jolla voidaan avata ja ylläpitää suhdetta / kommunikaatiota ihmisen ja 

Jumalan, tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen välillä. 

5.2.3 Parsifalin lavastukset historian näyttämöillä

”Stage managers, whether because they lack culture or because they have been fed a diet 

of false ideas, drag the Wagnerian gods and heroes down to the stage floor and mobilize 

them in the service of the ideologies  of the moment.  It  is  a  crude misinterpretation” 

(Lévi-Strauss  1997,  119).  Tässä  on  mahdollinen  todistus  myyttisen  logiikan  tai 

tietoisuuden olemassaolosta – sen poissaolona. Kun  Parsifalin lavastuksia on muutettu 

tarpeeksi  kauas  keskiaikaisesta  ympäristöstään  ja  kun  ritarit  kulkevat  sadetakeissa 

neonvalojen alla, mitään ei enää välity. Richard Wagnerin pojanpoika Wieland Wagner 

aloitti  1950-luvulla  kokeellisen  ja  modernin  lavastusperinteen  (muuttamalla  tarinan 

näyttämöllisiä  kehyksiä  niin,  ettei  vanhakantainen  myyttisyys  enää  näkynyt  siinä),  ja 

perusteli sitä Richardin omilla toiveilla – luovuus oli sallittua (Bauer 1983). Asiassa on 

monta puolta, jotka täytyy ottaa huomioon. Bayreuthilla oli pitkään yksinoikeus teoksen 

esittämiseen,  jonka  ”oikeaoppisuutta”  Cosima  varjeli  kuolemaansa  asti.  Saksa  oli 

kulttuurisesti  hyvin  hajanainen  paikka  ennen  kansallissosialistien  valtaannousua. 

Kuitenkin myytit elivät uutta kulta-aikaansa tuolloin. Ennen toista maailmansotaa Parsifal 

oli  esikuva.  Mitä  siitä  jäi  jäljelle  sodan  jälkeen,  kun  voittajien  valtapolitiikka  saneli 

häviäjille  säännöt?  Parsifalissa on  kyse  myytin  näyttämöllepanosta,  ei  sotaan 

valmistautumisesta, vaikka se rintamalle vietiinkin.

Lévi-Straussin  mukaan  ”nykyhetken”  ideologioiden  palvelukseen  alistettu  lavastus 

perustuu  Wagnerin  väärinymmärtämiseen.  Ohjaajan  luovuudenhalun  vuoksi  tehdyt 

muutokset  saattavat  rampauttaa  teoksen  alkuperäistä  voimaa.  Lévi-Strauss  toteaa 

lavastajan työn olevan epäkiitollista. On välttämätöntä, ettei mitään olennaista muuteta 

niistä  asetelmista,  jotka  olivat  teoksen  ensiesityksissä  (Lévi-Strauss  1997).  Myyttinen 

(ooppera)taide  on  olemukseltaan  sellaista,  että  sen  sisältämiä  mielikuvia  ja  metaforia 

voidaan kokea useilla  eri  tavoilla  – enemmän kuin uskonnollisessa tai  arkipäiväisessä 
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kielenkäytössä.  Myytti  tulkitsee tässä mielessä meitä,  ei  toisinpäin.  Meidän ei  tarvitse 

muuttaa  lavastuksia,  sillä  aika  ja  ihmiset  itse  muuttuvat.  Tulkinta  oopperan  lavalla 

esitetystä myytistä vaihtuu mukanamme, mutta se väistämättä kärsii, jos koskemme itse 

kuvastoon.  Silloin  kyse  ei  ole  enää  myyttisen  saksalaisen  ritariajan  lavastamisesta 

teatterin  näyttämölle,  vaan melkein  uudesta  teoksesta  vanhaan  musiikkiin  ja  sanoihin 

sovellettuna.  Näinhän  teki  Hans-Jürgen  Syberberg  elokuvassaan  Parsifal (1982);  se 

esittää  koko teoksen –  itse  ooppera  oli  sekä  käsikirjoituksena  että  musiikkina.  Kuvat 

olivat nykyaikaa, ja ne tekivät siitä elokuvan, jonka Syberberg myös otti omiin nimiinsä. 

Jotain  samankaltaista  on  tapahtunut  Parsifalin lavastuksille.  Siksi  esityksiä  olisi  ehkä 

syytä  kutsua  toisilla  nimillä,  jos  niissä  ei  noudateta  vuoden  1882  partituuria  ja  niitä 

myyttisiä  mielleyhtymiä,  joita  Wagner  silloin  oopperaansa  liitti.  Ritariromantiikka  on 

ritariromantiikkaa ja keskiaika on keskiaikaa, emme voi muuttaa niitä enää jälkikäteen. 

Itse myytin  ajallinen jatkumo ja sen muuttuvat versiot ovat eri asioita kuin myyttinen 

ooppera.  Percival-myytti  on  elänyt  ja  muuttunut  aikojen  saatossa.  Sen  keskiaikainen 

ilmentymä  oli  Wolframin  Parzival,  1800-luvulla  siitä  tehtiin  Bühnenweihfestspiel  ja 

1980-luvulla  moderni  elokuvaeepos.  Teatteritaiteessa  yleistä  kokeellisuutta  ja 

uudelleentulkintaa lavastuksineen ei voida soveltaa Wagneriin. Parsifalille ei ehkä pitäisi 

tehdä  mitään.  En  näe  perusteita  sille,  että  Richard  itsekään  olisi  hyväksynyt  tehtyjä 

muutoksia. Lévi-Strauss suorastaan halveksii niitä. 

Oopperassa vaikuttava myytti ei pääse avaamaan kaikkia merkityksiään, jos muutamme 

asetelmaa. Koska pelkkä libretto on jo niin täynnä erilaisia teemoja ja äänensävyjä, siitä 

riittää varmasti tulkittavaa joka tapauksessa, ilman että tarvitsisi koskea teoksen (tekstin) 

rakenteisiin tai kuviin. Silti itse tarinaan on kajottu useasti. Kundry jätetään henkiin ja 

Amfortas  kuolee.  Nikolaus Lehnhoff teki sen Baden-Badenissa vuonna 2004 ja Harry 

Kupfer Helsingin kansallisoopperassa keväällä 2005, ja uusintana 2006 (Kupfer tosin jätti 

Kundryn henkiin ja tappoi Amfortaan ensimmäisen kerran jo Kööpenhaminassa 1978).69 

He maalailevat kauniita näkyjä siitä, kuinka nainen (Kundry) johdattaa miehet (Parsifalin 

ja  Gurnemanzin)  kohti  uutta  aamunkoittoa,  samalla  kun  Graalin  ritaristo  hajotetaan. 

69 ks. Helsingin Sanomat, 21. syyskuuta 2004; 18. ja 21. maaliskuuta 2005.
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Mutta tarkoittaako tämä sittenkin astumista takaisin Klingsorin Maagiseen Puutarhaan ja 

myös sinne jäämistä? 

Pelätäänkö edelleen ”vanhakantaista” lavastusta, koska se oli natsien suosiossa?  Kyllä 

pelätään.  Onko  se  väärää  siksi,  että  Saksa  teki  siitä  puhtaan  arjalaisen  veren 

ylistyslaulun?  Ei ole. Pelko on turha; se perustuu valheellisiin mielikuviin ja ihmisten 

ennakkoluuloihin, sodanaikaiseen ja -jälkeiseen propagandaan. Ehkä amerikkalainen ja 

eurooppalainen filosofia rakastui Nietzscheenkin niin epätoivoisesti, koska tämä hylkäsi 

myytit uudessa ihanteessaan. 

Bühnenweihfestspiel  ja  Systemprogram  ovat  verrattavissa  toisiinsa.  Molemmat  ovat 

idealismia  joka  on  myöhemmin  johtanut  ikäviin  seurauksiin  –  ei  vielä  keksittäessä. 

Nancy ja Lacoue-Labarthe (yhdessä sotien jälkeisen eurooppalaisen filosofian perinteen 

kanssa)  sekoittavat  kaksi  eri  asiaa  toisiinsa.  Myytti  ei  aina  kuulu  politiikkaan,  eikä 

itsessään  johda  katastrofiin.  Vaikka  se  olisi  kuinka  ”tosiasiallisesti”  olemassa  (kuten 

Hölderlin sitä kutsui) ja tarjoaisi ihmisille perimmäisiä merkityksiä tai ”identifioitumisen 

haltuunoton välineitä”  (Nancy & Lacoue-Labarthe  2002).  Kyse on ehkä pikemminkin 

ilmaisutavan löytämisestä ja oikean erottamisesta väärästä, niin ympäripyöreältä kuin se 

kuulostaakin. 

Politiikan ja myytin  yhdistäminen johtaa usein tyranniaan tai  diktatuuriin  (Hölderlinin 

tulkinnassa  Oidipus  oli  korostetussa  mielessä  tyranni,  joka  teki  itsestään  syyllisen 

syyttämällä  muita).  Bühnenweihfestspiel  on  puolivälissä  matkaa  uuden  mytologian 

ohjelmasta  Kolmanteen  Valtakuntaan.  Wagner  tasapainottelee  Hölderlinin  ja  Hitlerin 

keskellä.  Varhaisromantiikka  ja  isänmaallisuus  olivat  1700-luvun  viimeisellä 

vuosikymmenellä hyvin toisenlaisia kuin militaristinen ja okkulttinen kansallissosialismi 

1930-luvun  Saksassa.  Wagnerin  aikana  völkisch-ideologia  likasi  käsiä,  muttei  niitä 

sentään kastettu viattomien veressä.

Wagner  keskittyi  taiteelliseen  työhönsä.  Hurmoksellisille  taiteilijoille  tyypilliset 

loukkaukset on osattava antaa anteeksi, ne on unohdettava ja jätettävä omaan arvoonsa. 
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Jotkut niistä ovat niin yksipuolisen karkeita, ettei niitä voi ottaa vakavasti. Nietzsche tiesi 

Wagnerin  luonteeseen  ja  ajatusmaailmaan  liittyviä  heikkouksia,  jotka  ovat  kuitenkin 

saaneet historiallisesti liioitellun merkityksen. Nietzschen omat kirjoitukset antavat nekin 

kuvan  häiriintyneestä  ihmisestä  –  vähintään  yhtä  häiriintyneestä  kuin  Wagner.  Herää 

ennen  kaikkea  kysymys,  miksi  hän  näki  niin  paljon  vaivaa  edesmenneen  säveltäjän 

solvaamisessa? Miksi hänen äänessään oli niin paljon vihaa? Myöhemmin natsit irrottivat 

asiayhteyksistään ajatuksia yhtä lailla Nietzscheltä kuin Wagnerilta sillä erotuksella, että 

taidetta oli helpompi käyttää kokonaisvaltaisesti hyväksi uudessa, ennennäkemättömässä 

propagandakoneistossa.

Wagnerin tekstit ovat nykyihmiselle yhä ajankohtaisia. Vaikkei hän olisikaan tarvinnut 

Nietzscheä oman maineensa pilaamiseen, osa hänen yhteiskunta- ja arvokritiikistään sopii 

2000-luvulle enemmän kuin luulisikaan. Kuten Syberberg on sanonut, Hitleriä vastaan on 

käytävä  Wagnerin  ja  Mozartin  avulla  (Syberberg  2005,  8  [1978]).  Parsifal  on  ainoa 

parannuskeino siihen länsimaiseen Amfortaan sairauteen, jonka aiheuttajana on Klingsor. 

Saksalaisen  kulttuurin  identiteettikriisi,  lähes  jakomielitautinen  yhtenäisyyden  ja 

hajautuneisuuden tunne, alemmuudentunto naapureita kohtaan, oli omiaan synnyttämään 

tarvetta etsiä syntipukkeja. Ehkä juuri näistä ristiriidoista (joiden taustalla kummittelee 

länsimaisen demokratian yksi keskeisimmistä paradokseista; kuinka olla samanarvoinen 

ja erilainen yhtä aikaa) kehkeytyi Wagnerillekin ylitsepääsemättömiä ongelmia, jotka hän 

onnistui inhimillisellä tavalla kohtaamaan taiteensa kautta.70 Kärjistäen voidaan väittää 

natsien varastaneen paitsi Nietzscheltä myös Wagnerilta kaikki arvottomimmat ajatukset, 

liittääkseen ne omiin tarkoitusperiinsä. Parsifal on lavastettu syylliseksi.

70 Louis Dumontin mukaan länsimaisen demokratian käsitys tasa-arvosta on lähes ainutlaatuinen 
maailmassa. Muualla yleisempi hierarkkinen järjestelmä pitää ”samanarvoisina” vain samanlaisia, samalla 
tasolla olevia ihmisiä. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että he joutuvat keskenään kilpailutilanteeseen. 
Nimellisesti ”tasa-arvoon” pohjaava moderni valtiokäsitys (varsinkin yhdistyessään kapitalistiseen 
individualismiin) on toistaiseksi tarkoittanut paradoksia, jota on turhaan yritetty ratkaista. Ks. Homo 
Hierarchicus (1966), Essays On Individualism (1986), German Ideology (1994).
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VI

LOPUKSI

“Kaikkein tärkein on tämä symboli [risti], jota ei ole annettu käsitettäväksi järjellä vaan ainoastaan 
tunteella. On jaksettava uskoa – kaikesta huolimatta.... Meidät on ristiinnaulittu yhdelle tasolle, vaikka 

maailma on moniulotteinen. Tunnemme sen ja kärsimme siitä, että meidän on mahdotonta tietää totuutta.....
Mutta eihän tietäminen ole edes tarpeen! On vain rakastettava. Ja uskottava. 

Usko on tietämistä rakkauden avulla.”71

- Andrei Tarkovski

”For my part, when I hear the music of Parsifal I find myself overcome, and all questioning ceases” 72

- Claude Lévi-Strauss

6.1 

Tutkielmani  lähtökohtana  oli  selvittää  Richard  Wagnerin  Parsifalin sisältöä 

antropologisesta  näkökulmasta.  Claude  Lévi-Straussin  vapaamuotoisen 

(jälki)strukturalistisen  analyysin  pohjalle  tein  obviaation  libretosta  –  eli  käytin  Roy 

Wagnerin  kehittämää  metodia,  sekä  tarkensin  lévi-straussilaista  tulkintaa  etsimällä 

tarinan sisäistä, atemporaalista rakennetta kannattelevia myteemejä. Voin omalta osaltani 

vahvistaa  aiemmat  johtopäätökset:  oidipaalisen  ja  percivaalisen  myytin  lisäksi 

kristinuskon keskeisin symboli ehtoollinen näyttelee pääosaa tarinassa. Leivän ja viinin 

mysteeri  sekä ristinpuulla  saatu keihäs-haava yhdessä (eli  Kristuksen myytti)  toimivat 

erilaisia  merkityksiä  ja  tulkintoja  pyörittävänä  akselina.  Parsifalista on  löydettävissä 

kaksi  selkeää  myteemien  sarjaa:  kommunikaation  tai  kommuunion  samanaikainen 

haavoittavuus  ja  parantavuus  muodostaa  niistä  ensimmäisen,  ja  kanssakäymisen 

(sosiaalisen tai seksuaalisen) välttämättömyys ja siitä kieltäytyminen toisen. 

Siinä  missä  libreton  juoni  kertoo  selkeän  kasvutarinan,  jossa  tietämättömyydestä 

kohotaan  myötätunnon  kautta  tietoisuuteen,  roywagnerilainen  obviaatio  auttaa 

71 Päiväkirjamerkintä (5. tammikuuta 1979). Martyrologia julkaistu suomeksi 1989 (sivu 194).
72 Look, listen, read (1997, 117).
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havaitsemaan  tarinan  kääntöpuolen,  joka  antaa  oman  heijastuksensa  moraaliselle 

opetukselle (merkityksen kokemisena paradoksin kautta); myytin Parsifalin tuhosta, joka 

yhdessä  oikean  version  kanssa  toteuttaisi  Friedrich  Hölderlinin  tragedia-teorian 

mukaisesti  yhtälön  ”merkki  =  0”,  eli  vastakkaiset  osapuolet  mitätöisivät  toistensa 

merkitykset. 

Yhdeksi  Parsifalin teemoista  nousee  eräs  kaikkein  klassisimmista  antropologisista 

ongelmista: insestitabu. Lévi-Straussille se on ollut keskeinen tutkimusaihe ja lähtökohta 

paitsi myyttien myös sukulaisuuskäsitysten ymmärtämiseen. Tuskin Oidipus sattumalta 

on  Parsifalin sivuille päätynyt. Wagnerille myytti oli tuttu jo nuoruuden ajoilta, ja hän 

palasi  sen  pariin  vielä  1870-luvulla.  Antropologiset  teoriat  näyttävät  välähdyksiä 

librettoon kätketyistä merkityksistä, mutta ne eivät ole ehdottomia totuudessaan (vaikka 

ne voidaankin analyyttisin termein perustella).

Harry Kupfer ja Nikolaus Lehnhoff ovat 2000-luvun ohjauksissaan halunneet  näyttää, 

miten  nainen  johdattaa  miehet  uuteen  maailmaan,  toimien  oppaana  parempaan 

aikakauteen. Yllä esitettyjen tulkintojen valossa Kupferin ja Lehnhoffin muunnelma voisi 

yhtä  hyvin  kertoa  Parsifalin  henkisestä  rappiosta,  johon  hän  ajautuu  paholaismaisen 

haamun lumoamana. Heidän kapinointinsa on kuitenkin ymmärrettävää, sillä  Parsifalin  

loppukohtaus  on hämmentävä.  Itse  ensimmäisen  kerran oopperaa  videolta  katsoessani 

ihmettelin  samaa  asiaa:  miksi  Kundryn  täytyi  kuolla?  Ehkä  Kundry  on  kaikkein 

lähimpänä  jumaluutta,  edustaessaan  absoluuttista  kommunikaatiota  (hänhän  tietää 

kaiken)  –  onko  hän  lähellä  jumaluutta  mahdottomalla  tavalla?  Ehkä  tämä  käsitys 

myötäilee Wagnerin omaa tulkintaa: esimerkillinen tapa on durch Mitleid wissend, josta 

Parsifalin henkinen kasvutarina nimenomaan kertoo. Mutta vaikkei näin olisikaan, onko 

ylipäätään  oikeutettua  kajota  toisen  taiteilijan  teokseen?  Yhdellä  näennäisen 

merkityksettömällä  muutoksella  voidaan  saada  aikaan  tarinan  kokonaismerkitysten 

kääntyminen päälaelleen. Eikö kannattaisi tehdä uusi teos, jos tuntee tarvetta koskea itse 

tekstiin?  Nykypäivän  Parsifal-lavastuksissa  ei  ole  enää  jälkeäkään  keskiaikaisesta 

tunnelmasta.  Jos  myytin  muita  merkityksiä  ei  siedä,  voi  keskittyä  musiikin 

kuuntelemiseen ja ajatella sitä vain oopperana.  Sillä pelkkä oopperahan se on (vaikka 
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Wagner olisi ollut mitä mieltä tahansa) – mikä on pelastava tekijä myös dramaturgisen 

luovuudenhalun seurauksilta. 

Eriävien tulkintojen taustalla virtaava musiikki kannattelee kokemusta kaikkien kiistojen 

ulottumattomissa.  Parsifalissa on  mahdotonta  täysin  erotella  säveliä,  myyttejä  ja 

mystiikkaa toisistaan;  se jää teosta seuraavan ihmisen omakohtaiseksi  asiaksi.  Tie  voi 

kohota  Jumala-kokemukseen  tai  vajota  jumalalliseen  paradoksiin.  Kirjaimellisesti 

sanoinkuvaamattomalla tavalla  musiikki  luo  paikan  johon  paeta,  vaikka  muut 

merkitykset häviäisivät. 

6.2 

Olen  yrittänyt  katsoa  antropologisesti  eurooppalaista  filosofiaa,  sen  suhtautumista 

myytteihin,  ja  katsoa  niin  ikään  yksilöiden  luomia  teoksia  laajempien  kulttuuristen 

virtausten  ilmentyminä.  Nietzsche  ja  Wagner  on  otettava  kulttuurinsa  ja  aikansa 

”hengen”  ääninä.  Tällainen  lähestymistapa  keskittyy  yksityiskohtien  sijasta 

kokonaisuuksiin;  vain  teosten  johtomotiivit  merkitsevät,  vasta  niistä  muodostuu 

liikehdintöjä,  jotka  on luettavissa  tai  kuultavissa  kulttuurin  ja  historian  aikakirjoista  / 

partituureista. 

Vaikka Parsifalia on jo aiemmin tulkittu niin monella tapaa monesta näkökulmasta, siitä 

löytyy edelleen mielekästä ainesta, jonka varaan rakentaa uusia kokemuksia. Parsifal on 

näytellyt  osia  milloin  kristinuskon  puolustajana,  milloin  sen  vastustajana. 

Musiikkitieteessä sitä on pidetty alkusoittona 12-säveljärjestelmälle ja atonaalisuudelle, 

mutta  myös  arvosteltu  sen vaikutuksia näennäisinä.  Se oli  1800-1900 -luvun vaihteen 

molemmin  puolin  saksalaisen  kirjallisuuden  keskiössä  aina  Nietzschestä  (jonka 

Zarathustra on käänteinen Parsifal) Thomas Manniin. Teos on soinut maailmanlaajuisesti 

taide- ja kulttuuripiireissä tähän päivään asti, vaikka äänen voimakkuus on hiljaisemmalla 

kuin  ennen.  Toisen  maailmansodan  jälkeen  Wagneriin  suhtautuminen  on  vaihdellut 

kokonaisvaltaisesta  halveksunnasta  mielikuvituksellisiin  uudelleentulkintoihin,  mutta 

kuoliko saksalainen messiaanisuus Euroopan rintamilla? Klingsorin Maaginen Puutarha 
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on mahdollista  nähdä heijastuksena myös siitä henkisestä katastrofista,  joka maailmaa 

tuolloin kohtasi. 

Tässäkin asiassa on kaksi puolta. Wagner henkilönä oli epämääräinen, ja paikoin hänen 

teoksistaan ja teksteistään huokuu läpi jotain outoa ja epäilyttävää; ehkä hän itsekin tiesi, 

miltä tuntuu olla riivattu.73 Olen tuonut esiin, miten säveltäjää on mustamaalattu ja miten 

osa  siitä  on  ollut  maalaajien  omaa  sielunmaisemaa.  Eurooppalaiset  myytit  jatkavat 

elämäänsä  Parsifalissa sellaisella  voimalla,  ettei  taidemaailmassa  ole  montaakaan 

vertauskohdetta. 

Näyttääkö Also Sprach Zarathustra suuntaa lukemattomien harhapolkujen keskellä? Se ei 

pääse onnelliseen loppuun asti ilman Parsifalin tuomaa lunastusta. Taiteen ja myyttien 

maailmassa musta ja valkoinen on helppo esittää kärjekkäästi  ja selkeinä mielikuvina. 

Analyysissäni  olleet  Klingsorin  musta  magia  ja  Parsifalin  valkoinen  magia  toimivat 

viitekehyksessään, tarinaa avaavina johtolankoina. Niillä on kuitenkin todellinen myyttis-

historiallinen pohja. Tämä on vain pieni esimerkki siitä, kuinka inhimilliset merkitykset 

sitovat itsensä kehäpäätelmiin – ja palaavat takaisin myyttien pariin. 

6.3

Westonin  mukaan  Graalin  mysteeri  liittyy  initiaatiorituaaliin,  jonka  alkuperä  on 

mahdollista löytää kaikista maailman kulttuureista. Etsiessään perimmäisiä merkityksiä 

Weston  aikalaisineen,  ennen  toista  maailmansotaa,  ei  ymmärtänyt  (tai  osannut  ottaa 

huomioon)  myöhemmin  ihmistieteissä  esiin  tullutta  roywagnerilaista  kulttuurin 

”keksimistä”,  joka on vastuussa monellakin tapaa eri  tasoilla  yhdistyvistä  ja eroavista 

merkitysvirtauksista,  ja  joka  luo  jatkuvasti  uusia  ilmenemismuotoja  inhimillisen 

kanssakäymisen ja kommunikaation pyörteissä.

73 Oopperoiden sävelkielestä ja sanomasta voidaan olla montaa mieltä. Lähinnä kuitenkin kysymyksiä 
herättää Wagnerin proosallisten esseiden sävy. Hänen (juutalaisia ja monia muita kohtaan) tuntemansa 
kauna on syvyydeltään ja jatkuvuudeltaan hämmentävää. Myös aikalaisten kertomukset puhuvat 
puolestaan. Wagner oli hyvin ristiriitainen hahmo niin henkilökohtaisessa elämässään kuin taiteellisessa ja 
uskonnollisessa mielessäkin. Siksi ei olekaan ihme, että hänen näkemyksistään ja vaikutuksestaan 
kiistellään edelleen.
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Kristinuskon opinkappaleiden pysyvyys kilvoittelee metaforien merkitysten muuttumisen 

kanssa. Richard Wagner uskoi viimeisinä elinvuosinaan merkitysten kohoavan maallisten 

tasojen  yläpuolelle  alueelle,  jota  voidaan  kutsua  pyhäksi,  henkisen  tai  hengellisen 

kokemuksen paikkana. Positivistinen tutkimustraditio toimii maanläheisyytensä ansiosta 

hyvin  Parsifalin kohdalla, sillä se jättää paljon ylimääräistä merkitystä teoriakehystensä 

ulottumattomiin.  Rajan yli  avautuu näkymiä myyttiseen todellisuuteen asti. (Toki tästä 

ylijäämästä tehdyt tulkinnat ovat periaatteessa rajattomat, varsinkin jos rajoja ei haluta 

asettaa.)  Taide  voi  tarjota  ihmisille  vapaata  osuutta  pyhyyden  kokemuksesta.  Se 

puhuttelee  niitäkin,  jotka  eivät  muuten  ole  kiinnostuneita  pyhästä  tai  eivät  halua 

samaistua  perinteeseen.  Esimerkiksi  Tarkovskin  elokuvissa  esiintyvä  “hengellisyys” 

vetää ihmisiä puoleensa aivan toisella tavalla kuin moni ”maallisempi” taideteos. Andrei  

Rublevin ikonimainen  voima  on  lähellä  esikuviaan  ja  silti  oppiriitojen 

saavuttamattomissa. Wagnerin viimeisessä teoksessa on jotain hyvin samankaltaista.

Ihailustaan  huolimatta  Lévi-Strauss  ei  varsinaisesti  pidä  Parsifalin uskonnollisesta 

ilmapiiristä.  Hän suhtautuu siihen etäisellä mutta kiinnostuneella historian ja kulttuurin 

tutkijan asenteella, ja lumoutuu täysin vain itse musiikista (Lévi-Strauss 1997, 116). ”The 

pure and sublime of Wagner’s Parsifal signifies one of the most important expressions of 

the sacred.....in the Western music tradition and its influence is readily perceivable on 

those  composers  who,  after  Parsifal,  have utilized  the  sacred quality  in  their  works” 

(Tarasti  1978, 110-111).  Viime vuosikymmenten  sävellyksistä  Arvo Pärtin  Johannes-

Passio on  tämän  pyhyyden  selkeimpiä  ja  kirkkaimpia  ilmentymiä.  Laulettu  teksti  on 

otettu suoraan Vulgatasta.  

Lucy Beckett siteeraa Nietzscheä, jolle yksikään kristitty ei voinut olla taiteilija, ja esittää 

vastaväitteenään  Parsifalin olevan  kaikesta  huolimatta  kristillinen  ooppera  (Beckett 

1981). Libretossa on kuitenkin monta totuutta, jotka vaativat eri opinkappaleita samaan 

aikaan.  Kirkollisen  kristinuskon ja  buddhalaisuuden välinen  kiistely  sovitetaan  yhteen 

myötätunnolla. Sen avulla voidaan ylittää myös Roy Wagnerin ja Lévi-Straussin välinen 

teoreettinen kuilu. The Invention Of Culture säilyttää jotain samana, vaikka asioiden tila 
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muuttuu koko ajan. Ympyrä sulkeutuu ja alkaa uudestaan, niin roywagnerilaisen pyörän 

kuin lévi-straussilaisen kiertokulunkin merkeissä. William Blake (jonka näyissä on jotain 

samaa kuin Wagnerilla)  totesi  jo kauan ennen Nietzscheä teoksessaan  Jerusalem:  ”en 

tiedä muuta kristinuskoa enkä muuta Ilosanomaa, kuin sekä ruumiin että mielen vapaus 

harjoittaa  Mielikuvituksen  Jumalallisia  Taiteita”  (Blake  1988,  231  [1804,  plate  77]). 

Blaken mielestä  vain kristitty voi olla  taiteilija  – ja vain taiteilija  on aidosti  kristitty. 

Wagner ei  ole kerettiläisyydessään yksin,  eikä vääräuskoisuuden ongelmaan taida olla 

olemassa yksiselitteistä ratkaisua. 

Mythologiques päättyy  maailmanloppuun.  Ihmisten  aika  on  ohi.  Lévi-Strauss  vertaa 

ajatusta Wagnerin Götterdämmerungiin, jossa jumalten poismenon jälkeen ihmiskunnalla 

oli vielä vuosia jäljellä. Mutta ensimmäistä hämärää seuraa toinen, johon Finaali loppuu. 

Lévi-Strauss  toistaa  myöhemminkin  (teoksessa  Look,  listen,  read),  ettei  mitään  tule 

jäämään  jäljelle,  ei  edes  muistoa  siitä,  että  mitään  koskaan  oli  olemassakaan  (Lévi-

Strauss  1981;  1997).  Parsifal on,  jos  tätä  ajatusta  halutaan  katsoa  pidemmälle, 

mahdollinen näyttämö Roy Wagnerin nimeämän ydinsymbolin ympärikääntymiselle ja 

sen sisältämien merkitysten ”lopulliselle” esiintulemiselle. Se voisi tarkoittaa hallittua ja 

uudelleenlöydettyä  suhdetta  ihmisten  ja  Jumala(llise)n  välillä,  nykyajalle  sopivana 

ehtoollis-tulkintana,  tai  se  voisi  tarkoittaa  merkitysten  romahtamista  ja  maailman 

tuhoutumista  länsimaisen  kulttuurin  typeryyden  seurauksena.  Modernin  vaiheen 

päättyessä (Roy Wagnerin sinänsä leikkimielisen analyysin  mukaan elämme viimeistä 

vaihdosta F: se edustaa rahan ja tehotuotannon yksipuolista voittokulkua yhteiskunnassa, 

jossa  media  hallitsee  ja  kanavoi  ihmisten  tarpeita  ja  toiveita  kapitalistisen  koneiston 

merkityksettöminä ja hengettöminä osina) Eurooppaa yli tuhat vuotta hallinnut ympyrä 

viimein sulkeutuu. Roy Wagner ei lähtenyt arvuuttelemaan tämän ison pyörän liikkeitä, 

vaan  totesi  sen  olevan  tutkimuksensa  saavuttamattomissa  –  mitä  ikinä  sitten 

tapahtuukaan.  (Wagner  1986.)  Richard  Wagner  omisti  suuren  osan  elämästään 

kamppailulle  rahan  palvontaa  vastaan.  Ehkä  hänelle  on  vähintäänkin  annettava 

tunnustusta hyvästä yrityksestä, kuten Lévi-Strauss on tehnyt, vaikka ilmassa olisi miten 

paljon  kysymysmerkkejä  tahansa.  Ajattelemisen  aihetta  Wagner  on meille  jättänyt,  ja 

väitän, että sitä riittää vastaisuudessakin.
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Mitä tapahtuu keskiaikaiselle ”puhtaalle uskolle”? Hölderlinille oli ehdottoman tärkeää 

säilyttää  jumalan  paikka  maailmassa,  jotta  absoluuttinen  kommunikaatio  jumalan  ja 

ihmisen välillä jäisi toteutumatta. Suhteellisuudentajua tarvitaan tässä(kin) kohdin, ehkä 

vielä  enemmän  kuin  aiemmin.  Asian  itsensä,  das  Ding  an  sich,  voi  nähdä  monelta 

kannalta (hölderliniläinen luonnonvoima tai roy wagnerilainen olemisen yhtenäinen virta 

käyvät siinä missä henkinen kommuuniokin). Vakavia ristiriitoja ei ole ennen kuin niitä 

tehdään, ja paljon riippuu siitä, miten niihin haluaa itse suhtautua.

Millaisen  kristinuskon  säilyminen  olisi  toivottavaa?  Poikkeaisiko  se  paljonkin  muista 

uskonnoista? Lévi-Straussin ja molempien Wagnereiden näkemysten mukaan varmaa on 

ainoastaan tämän uskon ”metafora”. Lévi-Strauss ja Richard Wagner ovat samaa mieltä 

siitäkin,  että vain myötätunnon ideaali  kannattelee ihmisyhteisöä.  Entä onko nykyajan 

keskeisiä länsimaisia ongelmia tässä: initiaatio yhteisön ja yksilön tasolla ovat vaarassa 

irrottautua toisistaan. Yksilön initiaatio tapahtuu erilaisten vaihtoehtovirtausten kautta tai 

ei ollenkaan, ja yhteisölliset initiaation muodot ovat menettäneet maineensa, joko osittain 

tai kokonaan – niitä pidetään yleisesti ottaen enemmän tai vähemmän merkityksettöminä. 

Ehtoollinen ei merkitse enää mitään (se on monille tyhjä riitti, pelkkä tyhjä paikka, kuten 

Hölderlin ennusti). 

6.4 

Heideggerin  esittämät  kuusi  perustavaa  tosiseikkaa  estetiikan  historiasta  määrittivät 

Wagnerin  taiteen  salatuksi  pyrkimykseksi  tunteiden  esittämisen  tunnekuohun  itsensä 

vuoksi. Tämä ei pidä paikkaansa. Kun kaikki esitykseen ja musiikkiin liittyvä otetaan 

pois  Parsifalista,  pelkkä  hiljaisuuteen  jätetty  teksti  puhuu vielä  myyttisen  Alkurunon 

kieltä.  Vaikkei  ooppera  enää  kiinnostaisi  ketään,  ei  tarjoaisi  ihmisille  merkityksiä,  ei 

liikuttaisi draamallaan eikä edes musiikillaan, runoudessa elävät ”alkiot” juurruttaisivat 

silti teoksen maankamaraan ja antaisivat sille elämän. 
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Taiteen  arvoitus  säilyy  alkuperän  mysteerissä,  joka  aina  vetäytyy  näkymättömiin  sitä 

lähestyvän kysyjän  otteesta,  kuten Heidegger hyvin tiesi.  Vaikka Bühnenweihfestspiel 

olisi epäonnistunut käytännössä, se onnistui teoriassa (eli tekstin tasolla). Ongelmana on 

jatkuvasti ollut määrittää, mihin  Parsifal oikein kuuluu ja mihin ei. Se on alkuaikojen 

Bayreuth-festivaaleja lukuun ottamatta aina otettu ja esitetty oopperana. Wagner itse oli 

halunnut siitä jotain enemmän (sen suhde kirkollisiin toimituksiin on avoin kysymys). 

Parsifalia  pidetään  ensisijaisesti  musiikillisena  teoksena,  itse  libretto  on  jäänyt  vaille 

suurempaa  huomiota  ja  sitä  on  usein  arvosteltu;  miespainotteisuutensa, 

seksuaalikielteisyytensä,  (epä)kristillisyytensä,  naivin  idealistisuutensa,  rituaalisuutensa 

jne  vuoksi.  Varmaa  on,  ettei  Parsifal ole  tyhjää  tunteiden  kuohuntaa.  Se  heijastaa 

länsimaisen  kulttuurin  myyttisiä  kuvastoja  ja  sisältää  samaa  ”virittyneisyyttä”,  jolle 

Heideggerkin  filosofiansa  pohjasi.  Ehkä  myytit  hakivat  uudelleen  paikkaansa  erään 

säveltäjän  luomistöissä.  Mutta  yhtä  hyvin  voidaan  sanoa  ainutlaatuisen  yksilön 

hyödyntäneen  vanhoja  aineksia  taiteessaan.  Aberbachin  mukaan  Wagner  ei  kokenut 

olevansa pyhimys tai jumalallinen profeetta, huolimatta epämääräisistä kirjoituksistaan. 

(Aberbach 1984). Tähän voi asettaa toivonsa. 

Myyteillä on sanoinkuvaamatonta voimaa, jonka voi vain tuntea ja oppia ymmärtämään 

sitä  kautta.  Sellainen  kokemus  ei  sisällä  moraalisia  käskyjä  tai  julista  dogmeja.  Siksi 

myytit voivat olla vaarallisia. Todeksi kuviteltu käy toteen, ja joskus se minkä ei anneta 

saada ilmaisuaan lavalla saattaa ottaa hahmon maailmanhistorian suurilla näyttämöillä. 

Siksikin olisi opittava ohjaamaan näitä kuvien virtoja mielekkäisiin  uomiin.  Wagnerin 

libretto  vie  johtomotiivien  etsijän  kaikenlaisiin  aiheisiin,  teemoihin,  tilanteisiin, 

henkilöihin  ja  tapahtumiin  hänen  elämässään.  Parsifal on  myyttinen  ooppera.  Kaikki 

tulkinnat  antavat  viime  kädessä  oman  totuutensa  loistaa  tämän  myyttisyyden  kautta, 

vaikka mikään niistä ei edustaisikaan lopullista merkitystä. Kyseinen sana ei myöskään 

ole ainoa mahdollinen. Pyhyys, hengellisyys tai henkisyys käyvät yhtä hyvin (Parsifal on 

ehdottoman  kiistanalainen  teos,  joka  ei  koskaan  halunnut  asettua  sille  tarjottuihin 

kategorioihin). Se siis ”kuuluu” samaan pyhyyden kokemuksen piiriin josta Eliade ym 

puhuivat,  samaan  hengellisyyden  piiriin  josta  kirkkoisät  ovat  kiistelleet  vuosisadasta 

toiseen,  ja  samaan  henkisyyden  piiriin  josta  monet  ns.  uususkonnolliset  liikkeet  ovat 
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nousseet. Koska mahdolliset tulkinnat levittäytyvät niin laajalle, on vielä toistettava, ettei 

myyttinen  tietoisuus  tyhjene  merkityksiltään.  Näin  tuntuisi  olevan  ainakin  Parsifalin 

kohdalla. Ehkä tässä asiassa Richard Wagnerkin tiesi mitä ei tiennyt.
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VII

LIITTEET

Liite I: Leipä ja viini (1801) 

Seuraavaksi  käyn läpi  Friedrich Hölderlinin myyttistä  runoa  Brot und Wein (Leipä ja 

Viini),  josta  on  oikeutetusti  tehty  toisistaan  poikkeavia  ja  keskenään  ristiriitaisia 

tulkintoja. 

Heidegger  otti  Hölderlinin  filosofiansa  keskiöön  ja  teki  hänestä  välittäjä-hahmon; 

jumalten  ja  ihmisten  pitäytyessä  erillään  Runoilija  toimii  sanansaattajana,  joka 

kommunikoi muiden puolesta jumalallisen kanssa, luo kansalleen totuuden äänen. Leipä 

ja viini -sitaatti päättää Heideggerin 1930-luvun luennon Hölderlin ja Runouden Olemus. 

Siinä jäädään odottamaan uusien jumalten saapumista (tai uudelleen tulkittua Jumalaa). 

Kiistanalaista  on,  tarkoittiko  Hölderlin  itse  näin  vai  oliko  kyse  Heideggerin  omasta 

ajatuksesta.

Vuonna  1801  kirjoittamassaan  9-osaisessa  elegiassa  Hölderlin  käsittelee  paitsi 

kristinuskon keskeisintä symbolia myös sen aiempaa muotoa hellenistisenä mysteerinä. 

Risto  Niemi-Pynttärin  kommentaarissa  (1996)  tuodaan  yhteen  monia  eriäviäkin 

näkemyksiä runon merkityksistä, Heideggerista Theodor Adornoon, mikä osaltaan kuvaa 

myyttisen  taiteen  pysymistä  tilassa,  jossa  ajan  mukana  avautuu  loputon  määrä 

vaihtoehtoja – itse teoksen kuitenkaan muuttumatta ”ympäripyöreäksi”. 

Runon kautta kerrotaan länsimais-hellenistinen jumalhistoria yön ja päivän vaihteluna; 

kuinka  kreikkalaiset  jumalat,  jotka  (absoluuttisen  olemisen  figuureina)  siunasivat 

olemisen sinänsä, ovat poistuneet maailmasta Kristuksen tieltä, joka siunaa vain ihmisen 

olemisen  (1996,  21-22).  Kyse  ei  ole  antiikin  aikojen  pelkästä  kuvittelusta,  vaan 

eurooppalaisen  kulttuurin synnyn  historiallisesta  mieleenpalauttamisesta.  Moderni  aika 
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on  kielen  tulemista  olemisen  tilalle,  olemisen  vetäytyessä  ilmaisemattomaksi;  tänä 

semioottisuuden  aikakautena  merkit  korvaavat  olemista.  Brot  und  Wein kuvaa  paitsi 

olemisen  heikkenemistä,  kun  läsnäolevien  jumalten  paikalla  on  Kristuksen  jättämä 

merkki  (läsnäolon kätkeytyneisyyttä  on kuitenkin  mahdollista  muistaa  kielessä),  myös 

modernia merkityksettömyyden kokemusta kreikkalaisin silmin katsottuna – sillä tästä 

ajasta  itsestään  käsin  ei  voi  paljastaa  sen  omaa  tietämättömyyttä.  Tarvittava  vieras 

näkökulma  on  antiikin  tragedian  kieli.  Vastakkain  asettuvat  ihmisten  tietämättömyys 

(maailmasta ja kohtalostaan) ja jumalten tieto, joka on saavuttamatonta. (Mts 23-24 & 

44-45.)

Antiikki nähdään alkuna, joka heijastuu yhä länsimaiseen historiaan. Taivas ja jumalat 

ovat kuitenkin läsnä luonnossa. Herakleitoksen sanonta  Hen kai pan,  ”kaikki virtaa”, 

kohtaa  Immanuel  Kantin  vaikutuksen  1700-1800  –lukujen  vaihteen  saksalaisessa 

kulttuurielämässä. Puhtaan järjen kritiikkiä vaakakupeissaan punniten Hölderlin erottaa 

runossaan sanan ja tapahtuman; hän kuvaa, kuinka jumalan nimeä ei voi tietää, koska se 

olisi  samalla  jumalan  ilmestymistä  – mikä  semioottisin  termein  ilmaistuna  tarkoittaisi 

merkin  ja  merkityn  yhtymistä.  (Mts  59-61 & 70.)  Tämä  ei  ole  mahdollista,  etäisyys 

ihmisten  ja  jumalten  välillä  on  lohduttoman  suuri.  ”Modernina  aikana  ero  merkin  ja 

merkityn välillä on kasvanut niin, että tapahtumat ja kieli ovat täysin eri alueilla” (mts 

75). 

Jumalista ei voi saada positiivista tietoa, voi vain sanoa mitä jumalallinen ei ole. Jumalten 

ja  ihmisten  muinainen  kohtauspaikka  Polis  temppeleineen  ”kaikuu  yhä  modernien 

yhteiskuntien muodossa”. Mitään ei kuitenkaan enää välity suoraan. ”Pelkät rakennukset 

jäävät näyttäviksi rakenteiksi.” (Mts 77-79.) Kristus on jumalhistorian viimeinen jumala, 

jonka  kuolema  sulki  ihmisiltä  suhteen  Taivaalliseen.  Kristinusko  ei  kuitenkaan  ole 

uskomisen  tai  kieltämisen  kysymys,  vaan  pikemminkin  kääntymistä  kreikkalaisesta 

välittömän  jumalan  ajasta  poissaolevaan  ja  välittyneeseen,  henkisen  jumalan  aikaan. 

Jumalallinen on ottanut symbolisen muodon Kristuksen jälkeen; kirjaan perustuva jumala 

vaikuttaa vain merkkien kautta. Tämä vie kohti ajattelua ja hengellisyyttä;  Hölderlinin 
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Kristus-figuuri  ei  ole  kovin  kaukana  Hegelin  käsityksestä,  jonka  mukaan  kyse  oli 

siirtymisestä aistien välittömyydestä henkiseen maailmankauteen. (Mts 82).

Elämme kuitenkin  Illan  aikakautta,  jolloin  kaikki  on (pysyvästi)  myöhäistä,  totuuskin 

löydetään aina jälkeenpäin, reflektiona. Koska jumalat eivät välitä ihmisistä, se on hädän, 

yksinäisyyden  ja  pitkästyneisyyden  aikaa  mahdollisesta  hengellisyydestäänkin 

huolimatta. Tällöin liike eri kielten ja kulttuureiden välillä, ”siirtyminen maasta toiseen” 

(maa  kielen  metonymiana,  siirtymisen  ollessa  kääntämistä),  on  olennaista  itse 

merkityksen  ylläpitämisen  mahdollistajana.  (Mts  84-89.)  Wie  des  Weingotts  heilige 

Priester, Welche von Lande zu Land zogen.

”Leipä ja viini  ovat konkreettisia  merkkejä,  jumalten lahjoja,  joiden avulla  voi kestää 

poissaolon  maailmanaikaa”  (mts  90).  Näistä  rituaalissa  esiintyvistä  merkeistä  ihmiset 

voivat lukea mitä jumalten läsnäolo ennen oli. Hölderlinille uskonnolliset symbolit olivat 

alisteisia  kielelle  yleensä,  joka ei  voi  olla  sama kuin tapahtuma,  mutta  joka säilyttää 

itsessään  jumalaisen  jälkiä.  Hiljainen  kiitos,  jossa  ilo  ei  kokonaan  katoa,  vaan  sitä 

vaalitaan hartaasti, peilautuu Kristuksen hahmosta joka toi lohdutuksen kun isä jumala 

kääntyi.  (Mts  91-93.)  Näiden merkkien  luonteesta  on  tehty  useita  erilaisia  tulkintoja, 

mutta  niiden  perusvire  kahtena  vastakkaisena  tapana ajatella  jumalallista  säilyy;  viini 

liitetään juhlaan ja leipä arkeen. 

Kristillinen ehtoollinen on pelkkä kaiku kreikkalaisesta maan ja taivaan liiton juhlasta 

(Eleusis-mysteeristä).  Demeter  opetti  ihmisille  leipomistaidon,  mikä  mahdollisti 

talvikauden yli selviämisen. Jokapäiväinen leipä edustaa toivetta jatkuvuudesta. Dionysos 

toi  siunaavan  valon,  salamana  syntynyt  Zeuksen  poika  ja  viininjumala  on  symboli 

välittömyyden  ja  merkin  yhdistymiselle  (Dionysosta  käsitellään  runossa  hyvin 

monikerroksisesti,  jota  on  tässä  mahdoton  tuoda  esille).  Tämän  lähemmäs 

”tapahtumallisuutta”  ei  Hölderlin  sanoja  vie;  Dionysoksen  figuuri  elää  luonnossa 

näkymättömissä,  ollen  ainoa  vanhoista  jumalista  joka  säilyi  lähes  konkreettisessa 

mielessä.  (Mts 94-96.)  Siksi  häntä ylistetään runon lopussa yön ja päivän sovittajana, 

pysyvyyden  ja tulemisen jumalana.  Poistuneet  jumalat,  jotka voidaan ymmärtää  myös 
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villin  luonnontilan  tai  välittömyyden  vetäytymisenä  kaiken inhimillisen  tuolle  puolen, 

jättivät  jälkeensä  merkkien  muodossa  annettuja  lahjoja  ihmisten  nautittaviksi  ja 

tulkittaviksi.  Me  olemme  vanhan  (testamentillisen)  profetian  toteutuma,  Hesperian 

hedelmä. (Mts 98-99.)

Leivän  ja  viinin  rituaali  on  yhteistä  kristillisessä  ja  helleenisessä  maailmassa,  muttei 

kuitenkaan  perustuen niiden  ajattomaan merkitykseen.  Gadamerin  huomioihin  viitaten 

Niemi-Pynttäri  jatkaa,  että  pikemminkin  molempien  kulttuurien  kertomukset  saavat 

olemassaolostaan kiittää näitä elementtejä (mts 95). Olennaista on ”tuhon figuureiden” 

rauhoittaminen;  ilman  leivän  ja  viinin  siunausta  ei  ihminen  jaksaisi  –  ei  suhdetta 

jumalaan, eikä ilman sitä olemista (mts 102). Astia on heikko, eikä kestä jumalallisen 

kohtaamista,  ja  pelkkä  tyhjyys  on  sietämätöntä  tai  vain  mitäänsanomatonta.  Tästä 

avautuu mahdollisuus moraalisiin tai vertauskuvallisiin opetuksiin.
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Liite II: Kuvia, kaavioita

173



174



175



176



177



178



179



Liite III: "Höchsten Heiles Wunder"

Wagnerin naamiot

”Richard Wagnerin mytologian tutkimuksella,  uskontojen, antiikin Kreikan teatterin ja 

vihdoin Schopenhauerin opiskelemisella oli päämäärä: hän etsi vahvistusta ja oikeutusta 

omalle olemassaololleen. Olipa kyseessä tarusto tai filosofia, Wagner sovitti  ne kaikki 

oman  elämänsä  yhteyteen.  Ja  toisin  päin:  oman  elämänsä  hän  sovitti  aina  myyttisiin 

teoksiinsa.  Wagnerin  musiikkidraamoissa  on  aina  tarustoa,  musiikkia  ja  Richard  itse. 

Wagnerin  luonteessa  oli  melkoinen  annos  näyttelijää.  Jopa  samassakin  teoksessa  hän 

saattaa esiintyä useassakin eri roolissa.” (Asikainen 2006, 151.) Cosiman päiväkirjoissa 

on  mainintoja  siitä,  kuinka  Cosima  nukkuu  Kundryn  unta,  tai  kuinka  Klingsorin 

todellinen ongelma on siinä, ettei hän kykene uskomaan, että aina joskus ilmestyy  yksi 

hyvä  ihminen  maan  päälle  (Skelton  1994).  Lucy  Beckett  on  huomauttanut,  miten 

Wagnerissa  itsessään  on  piirteitä  sekä  Kundrysta  että  Klingsorista,  suurimmista 

pahantekijöistä  Parsifalissa (Beckett  1981).  Ongelma,  johon  viittasin  kappaleessa 

Kääntymisiä,  kiteytyy  siis  kysymyksessä:  mikä  on  pyhitetyn  musiikkiteatterin  lavalla 

tapahtuvien asioiden ja ”todellisen” maailman välinen suhde (ja miten historian henkilö 

Wagner ajatteli itse omassa elämässään näistä asioista)? Götz Friedrich on todennut, että 

me näemme Wagnerin juuri sellaisena kuin haluamme (Asikainen 2006). Toisaalta, miten 

taiteilija kykenisi luomaan todentuntuisia tilanteita, jos hän ei itse jollain tasolla ”tietäisi” 

mistä puhuu, oman tuntonsa / kokemuksensa pohjalta? Tähän taiteen paradoksiin on turha 

etsiä ratkaisua perinteisten selitysten alueelta, siksi siitä voidaankin puhua yhä uudelleen. 

Ongelma  on  tiedostettava,  vaikkei  siihen  olisikaan  kunnollista  vastausta,  jonka  joku 

toinen  voisi  antaa.  Näin asia  itse  saa  aikaa  ja  tilaa  puhutella  kysyjää.  Taiteen  voima 

perustuu osittain tähän; se lähestyy eri ihmisiä eri tavoin, sillä se sisältää lukemattomia 

viitteitä,  joita  voi  soveltaa  yksilöllisesti,  jokainen  oman  elämäntilanteensa  ja 

näkökulmansa tai -kykynsä mukaisesti.
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Titurel ja Klingsor 

Asikaisen  käännöksessä  vuodelta  1991  oli  mielenkiintoisella  tavalla  suomennettu 

Klingsorin  ja  Titurelin  kohtaaminen  ensimmäisen  näytöksen  muistelujaksossa,  jossa 

Gurnemanz kertoo knaapeille  Graalin  historiasta  ja keihään menettämiseen johtaneista 

tapahtumista. 

Ohnmächtig, in sich selbst die Sünde zu ertödten,

an sich legt’er die Frevlerhand,

Die nun, dem Grale zugewandt,

verachtunsgvoll dess’ Hüter von sich stiess.

Darob die Wut nun Klingsor’n unterwies,

wie seines schmähl’chen Opfer’s That

ihm gäbe zu bösem Zauber Rat

(Partiture s. 53-54)

Partituurissa  Titurel  torjuu  Klingsorin,  joka  on  ”kohdistanut  itseensä  raukkamaisen 

kätensä“ ja ojentanut sen Graalia kohti. Klingsor yritti epäluonnollisin keinoin saavuttaa 

pyhyyttä,  jonka vuoksi Graal on häneltä kielletty.  Wagnerin käyttämät  heittomerkit  ja 

sanojen  taivutusmuodot  ovat  runollisuudessaan  epämääräisiä  (ja  niitä  on  merkitty  eri 

tavoin mm. pianopartituureihin), ja niiden vuoksi Asikaisen käännöksessä Klingsor torjui 

luotaan Graalin vartijan eikä toisinpäin. Myytin tapahtumien ja rakenteen valossa se ei 

ole mahdollista, eikä sellaista käännöstä ole tiettävästi kukaan muu tehnyt – mikä kiinnitti 

huomioni loppuvuodesta 2004, kun kävin librettoa läpi ja kirjoitin suomennosta paperilta 

koneelle.  Keväällä  2006  olin  yhteydessä  Asikaiseen,  joka  viimeisteli  Parsifal-aiheista 

kirjaansa (johon hän sisällytti myös libreton suomennoksen), ja keskustelussa kävi ilmi 

paitsi kyseinen käännösvirhe, myös sen taustalla ollut lempeämielinen tulkinta tilanteesta. 

Ilmeisesti  virhe on ”asiapohjainen”,  eikä sitä siksi  voi  kääntää  kyseisellä  tavalla  edes 

vapaan  tulkinnan  nimissä.  Mutta  Asikaisen  versio  Titurelin  ja  Klingsorin  välisestä 

kohtaamisesta ansaitsee tulla mainituksi, ja se antaa myös lisää ajattelemisen aihetta itse 

Parsifal-myyttiin  liittyen:  Klingsor  on  alun  perin  yksi  muiden  joukossa,  kilvoitellen 

181



pääsystä  Graalin  vartijaksi.  Hän  kuitenkin  ”raukkamaisella”  teollaan  ikään  kuin  vie 

itseltään mahdollisuuden tulla sellaiseksi. Hän torjuu itsessään asuvan Graalin vartijan. 

On myös mainittava, ettei kastraatiosta varsinaisesti puhuta missään vaiheessa. Kundry 

kysyy  toisen  näytöksen  alussa  Klingsorilta,  onko tämä "neitseellisen  puhdas" (saksan 

kielen  sana  keusch  tarkoittaa  "siveää").  Kukaan  ei  kykene  vastustamaan  Kundryn 

maagista viehätysvoimaa. Silti, kastraatiota ei mainita, vaikka periaatteessa viitteet ovat 

hyvin  selviä.  Jos  asiaa  ajatellaan  mahdollisimman  avoimesta  näkökulmasta,  jää  tilaa 

myös  muunlaisille  tulkinnoille.  Olen painottanut  analyysissäni,  ettei  Graalin  ritariston 

siveyslupaudesta  ole  muita  viitteitä  kuin  naisten  puuttuminen  kuvasta,  mikä  ei  vielä 

pakota  tulkintaa  suuntaan eikä  toiseen.  Asikainen  esittää  kirjassaan monien  lähteiden 

pohjalta  todisteita  siitä,  että  poikkeuksia  lukuun  ottamatta  kyse  kuitenkin  olisi 

siveellisestä  elämästä  (Graal  antaa  erikseen  joillekin  luvan  avioitua).  Alkuperäisessä 

proosaversiossa ritarit  olivat siveyslupauksen antaneita,  ja monissa kirjeissään Wagner 

käsitteli  aihetta  samaan  tyyliin.  Kuitenkaan  varsinaisessa  libretossa  ei  ole  mainintoja 

tästä. 

Klingsorin  puutarha  on  todellisuudessa  autiomaa  ja  Klingsor  on  ”siveä”  (hyvin 

todennäköisesti eunukki). Lévi-Straussin teorioita vasten peilattuna tästä asetelmasta on 

löydettävissä myös percivaalisen myytin peruspiirteitä. Parsifalissa on kaksi vastakkaista 

myyttiä  samassa  tilassa,  mikä  välillä  hämärtää  koko  maiseman  eräänlaiseksi  raja-

alueeksi.  Klingsorhan  edustaa  seksuaalista  kykenemättömyyttä;  ainoastaan  häneen 

Kundryn taika ei tehoa. On mahdollista seurata luonnonmystistä tulkintaa (kuten Pylkkö 

on  tehnyt)  ja  todeta  Parsifalin  sovittavan  uskonnollisen  ja  eroottisen  kokemuksen 

toisiinsa, huolimatta seksuaalisymboliikan monimuotoisesta ja oudostakin ilmenemisestä. 

Ainakaan  vastakkain  eivät  ole  Graalin  ritareiden  ehdoton  pidättyväisyys  tai 

aseksuaalisuus  ja  Klingsorin  nautinnollinen  elämäntyyli.  Kaikki  kärsivät.  Sekä 

Monsalvatissa  että  Klingsorin  taikalinnassa  on  samoja  ongelmia,  vaikka  ne  toisaalta 

edustavatkin ääripäitä.  Tarina ei  kuitenkaan palaudu pelkkään seksuaalisymboliikkaan, 

mikä  väistämättä  pitää  yllä  myös  ”oikean”  hyvyyden  ja  pahuuden  välistä 

vastakkainasettelua tai tasapainoa. Pimeyden ja valon voimat ottavat yhteen Parsifalissa. 
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Silti  kaikille  on  paikkansa  maailmassa.  Siinä  mielessä  Asikaisen  tulkinta,  jättäessään 

mustamaalaamisen ja keskittyen Klingsorin inhimillisiin puoliin (kuten monet Klingsoria 

esittäneet laulajatkin), tekee oikeutta Parsifalille itselleen. Syyttäjä on kuin Saatana.

Roy  Wagneria  mukaillen  ”vitsi”  piilee  siinä,  kuinka  tiedon  alkulähde  (Klingsorin 

puutarha,  Kundryn  puheet)  on  samalla  demoninen,  tuhoava  voima.  Tarinan 

käännekohdista  tai  vaihdoksista  kolme  sijaitsee  yhden  kohtauksen  ympärillä.  C-D-E 

seuraavat  toisiaan  hyvin  lyhyessä  ajassa.  Libretossa  Klingsor  tuhoutuu  puutarhansa 

myötä,  mutta  näyttelee  kokonaisuuden  kannalta  tärkeää  osatekijää.  Näistä  aineksista 

käsin  olisi  mahdollista  esittää  perusteltu  näkemys,  jonka  mukaan  Parsifal ratkaisee 

pahuuden (kieltämisen tai pois sulkemisen) ongelman kristillisessä perinteessä; pahuus 

on osa kokonaisuutta – teoksen kaikkein intensiivisin vaihe. Erityisesti musiikin tasolla 

tämä  on ”kuultavissa”  ja  myös  parhaiten  perusteltavissa  (ks.  Tarasti  1978).  Musiikin 

virratessa teoksen läpi hyvyys  ympäröi tai muuntaa pahuuden. Lévi-Straussin mukaan 

kyse  on  kahdesta  kilpailevasta  maailmasta,  joista  toinen  tuhoutuu.  Tekstin  tasollahan 

Klingsor  ja  hänen linnansa  häviävät.  Sanojen  ja  sävelten  välinen  suhde on kuitenkin 

olennaista  Parsifalissa. Kyse ei ole runoudesta vaan sävelrunoudesta. Musiikki värittää 

sanoja, jolloin niiden merkitykset eivät välttämättä vastaa puhutun tai kirjoitetun kielen 

merkityksiä.  Ne saavat uusia tasoja, joita voidaan verrataan rituaalikieleen,  mikä tässä 

tapauksessa tarkoittaa ”tapahtumaa” myyttisessä ulottuvuudessa. Hyvyyden ja pahuuden 

muodostama  vastakkainasettelu  (joka  on  kuin  jännitetty  jousi)  havainnollistetaan  aina 

uudestaan, kun teos eletään ja koetaan soittamalla / kuuntelemalla se läpi.

Lavastuksista

Käsittelemäni  lavastukseen  liittyvät  ongelmat  tulivat  kärjistettyinä  esiin  osana 

länsimaisen  kulttuurin  myyttejä  kohtaan  tuntemaa  (alitajuista)  halveksuntaa  tai 

ylenkatsetta,  käytännön  esimerkkeinä  siitä  kuinka  toisen  maailmansodan  jälkeisessä 

ajattelussa ”fasismi”  ja saksalainen myyttinen  kuvasto ovat  herättäneet  samankaltaisia 

mielleyhtymiä.  Seurasin  Lévi-Straussin  teoriaa,  joka  näkee  modernin  lavastuksen 

Wagnerin  taiteen  väärinymmärtämisenä.  Tunsin  pitkään  inhoa  nykyisiä 
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oopperalavastuksia  kohtaan,  aina  siitä  lähtien,  kun  ensi  kerran  näin  vuosituhannen 

vaihteessa  mitä  Nibelungin  Sormukselle  on  tehty.  Keväällä  2007  kävin  keskusteluja 

aiheeseen  liittyen  sekä  erään  wagneriaanin  että  teatterialalla  työskentelevän  ystäväni 

kanssa.  Näiden  keskustelujen  seurauksena  kantani  muuttui  vähemmän  radikaaliksi, 

vaikka  elättelin  yhä  toiveita  nähdä  ”alkuperäinen”  kuvasto  myyttisen  oopperan 

lavastuksissa.  Eniten  minua  oli  häirinnyt  se,  ettei  vanhakantaisia  esityksiä  enää  tehty 

ollenkaan.  Ringistä ja  Parsifalista on  olemassa  hyvin  mielikuvituksellisia 

uudelleentulkintoja:  lavalle  tuodaan  kiikkutuoli  (jonka  taustalla  on  monimutkainen 

psykologinen selitys – liitettynä muinaiseen germaaniseen tarustoon), Reinintyttäret ovat 

huoria  avaruusasuissa,  Wotan  on  korruptoitunut  liikemies,  Graalin  ritarit  ovat 

natsiunivormuissa, Titurelin pyhien kasvojen tilalla on luurankonaamio, Graalin linna on 

kuin  nykyaikaisen  sodan  jäljiltä,  rautatie  kulkee  lavan  poikki,  Parsifal  ei  enää  tee 

ristinmerkkiä  ratkaisevassa  kohdassa  jne.  Periaatteessahan  erilaisia  lavastuksia  voisi 

kokeilla  pelkän vaihtelunkin  vuoksi  loputtomiin,  mutta  järjestelmällinen  myyttisyyden 

poissulkeminen  herättää  epäilyksiä.  Olen  aina  ollut  henkeen  ja  vereen  keskiaikaisen 

saksalaisen romantiikan ystävä........

Vasta  luettuani  Asikaisen kirjaa ymmärsin  olleeni  liian  kärkäs  mielipiteissäni.  Lyhyet 

haastattelut  Parsifalin tekemiseen osallistuneiden henkilöiden kanssa (Harry Kupferista 

pääroolien  esittäjiin)  saivat  minut  havahtumaan  siihen,  miten  paljon  aikaa  ja  vaivaa, 

minkälaista antautumista jne, oopperan esittäminen vaatii. Konkreettisten ihmisten äänet 

alkoivat puhutella minua. Teatteritaiteessa lavastusten kokonaan uudelleen järjestäminen 

sekä  itse  juonikuvioon  puuttuminen  ovat  lähes  arkipäivää,  joten  miksei  sellaista 

harrastettaisi myös oopperassa. Mutta Parsifalin keskiaikainen kuvasto, jonka ei tarvitsisi 

seurata  vuoden  1882  partituuria  jokaista  yksityiskohtaa  myöten  vaan  ainoastaan  sen 

myyttistä maisemaa, varmasti saisi puolelleen muitakin ihailijoita kuin Lévi-Straussin. 

Kuten  olen  moneen  kertaan  todennut,  useita  erilaisia  tulkintoja  on  mahdollista  tehdä 

samasta teoksesta. Nyt tulkinnat on siirretty itse teoksen rakenteiden muutosten tasolle, 

mikä  moninkertaistaa  mahdollisten  uusien  tulkintojen  määrää  ja  samalla  rajoittaa 

alkuperäisiä mahdollisuuksia. Samankaltainen oikea- ja harhaoppisuuden ongelma saattaa 
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löytyä  niin  oopperoiden  kuin  kirkkojenkin  parista.  Mutta  eikö  alkukirkon  ideaali 

kuitenkin ollut se, joka antoi eniten vapauksia? Paljon riippuu siitä miten kirjaa luetaan.

Graalin salainen kirjoitus

der karakter â bê cê

muoste er han gelernet ê 

âne den list von nigrômanzî.

er las der lande krônikâ 

ze Britane und andersvâ, 

ze Vrancrîche und in Îrlant. 

zAnschouwe er diu mære vant

(Parzival, neuntes Buch)

A.  T.  Hatto  kääntää  Anschouwen  Anjouksi  (Wolfram  1980,  232-233).  Nykysaksan 

anschauen  (katsella),  Anschauung  (näkemys,  mielipide,  käsitys)  ja  anschaulich 

(havainnollinen) ovat lähellä keskiyläsaksan sanaa. Sisäisen näkemyksen tai ”katsannon” 

ja   ranskalaisen  paikkakunnan  välinen  ero  on  sinänsä  yhtä  selvä  kuin  maallisen  ja 

henkisen tulkinnan välinen raja. Oliko tässä kohtaa sanan merkitys käännetty oikein vai 

väärin? Hän etsi tarinaa sieltä ja täältä mutta löysi sen vasta....

Graalin salaiset  aakkoset on tulkittu  vertauskuvaksi henkisen tiedon tien kulkemiselle. 

Niiden opettelu on välttämätöntä ihmiselle, joka haluaa saavuttaa henkisen maailman ja 

samalla kyetä hallittuun ja tasapainoiseen elämään. Rudolf Steiner on sanonut: ”henkistä 

tietoa, joka leviää ja on yhä enemmän leviävä ihmiskuntaan, voidaan tietyn vertauskuvan 

perusteella nimittää ’Graalin viisaudeksi’. Jos ymmärtää tämän saduissa ja kertomuksissa 

esitetyn  vertauskuvan  syvemmän  merkityksen,  huomaa  että  se  sattuvasti 

havainnollistaa......uuden vihkimystiedon olemusta, jonka keskipiste on Kristus-salaisuus. 

Nykyajan vihittyjä voidaan sen vuoksi nimittää myös ’Graalin vihityiksi’.” (Steiner 1977, 

277.) Hitlerin okkulttinen militarismi kertoo aivan toisenlaisista keinoista ja päämääristä.
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Aiheeseen liittyen voisi kysyä: onko esoteriasta vieraantunut kristillinen papisto tehnyt 

(luterilaiselle)  kirkolle  hallaa  viimeisen  sadan  vuoden  aikana?  Steinerin  näkemyksen 

mukaan  ”henkisyyden”  tavoitteena  on  olla  yhteydessä  korkeampiin  ihmiskunnan 

kehitystä ohjaaviin voimiin, jotka hän liittää Kristukseen (jonka todellinen nimi on ”Minä 

Olen”), eikä ihmisen minä-tietoisuus lakkaa olemasta pyrittäessä kohti Kristus-Auringon 

valoa  ja  lämpöä  (kuten  monissa  new  age  -opeissa),  vaan  päinvastoin:  kehittämällä 

henkistynyttä  rakkautta  itsessään  voi  saavuttaa  sisäisen  rauhan  lisäksi  oikeanlaisen 

suhtautumisen myös ulkoiseen maailmaan. ”Graalin tieto” on länsimainen vastine niille 

mystisille  virtauksille,  jotka  elävät  idän  kirkossa  edelleen.  Tarkoituksenani  ei  ole 

kuitenkaan julistaa puolesta tai vastaan, sen enempää henkisyyteen kuin sen sisältämiin 

suuntauksiinkaan liittyen, vaan ainoastaan kääntää huomio olemassa olevaan ja vakavasti 

otettavaan keskusteluun "henkisen maailman luonteesta". Jokaisen velvollisuutena on itse 

muodostaa omat näkemyksensä näistä  asioista.  Ihmisten kokemusmaailmat  voivat  olla 

niin  erilaisia,  ettei  käsitteitä  suoraan  vertailemalla  tai  julistuksia  laatimalla  saavuteta 

muuta kuin sekaannusta. Antropologeillehan se ei ole mikään uusi oppiläksy.

Puhtaista ja oppineista

Wagnerin  myöhäisillä  ajatuksilla  on  joitakin  huomattavia  yhtäläisyyksiä  keskiajalla 

katoliselle  kirkolle  uhkaksi  muodostuneihin  kataareihin  (kreikan  katharos  tarkoittaa 

”puhdas”,  saksan  Ketzer  alkoi  lopulta  tarkoittaa  mitä  tahansa  kerettiläistä  –  jo 

kolmannella  vuosisadalla  oli  olemassa  katharioi  –niminen  lahko).  Puhdas  Jumala  oli 

kokonaan  tuonpuoleinen,  juutalaisten  sotaisa  jumala  oli  pahan  palveluksessa,  kuten 

paavikin.  Kaikki  maallinen  vallankäyttö  oli  väärin,  lihan  syöminen  oli  kiellettyä  jne. 

Kataarit  pyrkivät  elämään kokonaan henkisyydelle  omistautuen,  eivätkä  antaneet  tälle 

maailmalle sinänsä mitään arvoa. Kataarit olivat paikoin lähempänä Raamatun sanaa ja 

”alkukirkon”  oppeja  kuin  katolinen  kirkko,  joka  oli  keksinyt  dogmejaan  jälkikäteen, 

kuten  uskontunnustuksen,  jota  ei  ole  sellaisenaan  Raamatussa.  Kataareille  Jeesus  ei 

merkinnyt samaa Jumalan Poikaa kuin ”oikeaoppisessa” kristinuskossa, eikä varsinainen 

Ehtoollinen  myöskään  kuulunut  heidän  sakramentteihinsa.  Kataareita  vastaan  tehtiin 

ristiretki  1200-luvun  alkupuolella,  jossa  menehtyi  satoja  tuhansia  ihmisiä.  Katolinen 
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kirkko  hankkiutui  näin  eroon  suuren  kansansuosion  saavuttaneista,  yksinkertaista  ja 

köyhää elämää viettäneistä ”lahkolaisista”, joista oli tullut vakava poliittinen uhka paavin 

vallalle.

Kristuksen myytin keskeiset variaatiot pysyivät yhteensopivina 1900-luvulle asti, jolloin 

löydettiin  useita  eri  versioita  evankeliumeista  (nk.  Nag  Hammadin  kirjasto).  Näiden 

tekstien  innoittamina  alkanut  keskustelu  Kristuksen  olemuksesta  on  jatkunut  tähän 

päivään  asti  ja  saavuttanut  jo  populaarikulttuurissakin  ”kyseenalaisen”  aseman  (Dan 

Brownin  Da  Vinci-koodi ei  esittelyjä  enää  kaipaa).  Varhaisen  kristillisyyden  aikana 

kukoisti  pyhän  maan  läheisyydessä  juutalaisen  messianismin  lisäksi  monenlaisia 

uskonlahkoja, joihin on liitetty sanat gnōsis ja gnostilainen (gnōstikos), ja joista kaikki 

eivät olleet kristillisiä – osa lahkoista oli olemassa ennen ensimmäistäkään ”kristillistä” 

liikehdintää.  Myös  Platon  oli  puhunut  gnosiksesta  teoreettisena  tietona,  erotuksena 

käytännölliseen  tietoon,  vaikkei  hän  viitannutkaan  sillä  mihinkään  tiettyyn 

ihmisryhmään. Jotkut kuitenkin käyttivät itsestään nimitystä ”gnostilainen” jo tuolloin – 

siitä johdettiin sana ”gnostilaisuus” myöhempinä aikoina.

Kreikan ”tietoa” tarkoittavasta  sanasta  gnōsis johdettu termi 
”gnostilaisuus” ei esiinny lainkaan varhaisissa lähteissä, vaan 
se  on  luotu  vasta  1600-luvulla.  Tämän  jälkeen  sanaa  on 
käytetty  hyvin  erilaisissa  yhteyksissä.  Sitä  ei  ole  yhdistetty 
ainoastaan  edellä  mainittuun  varhaiskristilliseen 
suuntaukseen,  vaan  myös  moniin  modernin  ajan  ilmiöihin. 
Esimerkiksi useiden nykyajan kirjailijoiden teoksissa on nähty 
gnostilaisia  korostuksia.  Gnostilaisuus  on  usein  ymmärretty 
henkisyyttä  ja  ihmisen  sisäisen  minän  merkitystä  yleensä 
korostavaksi  ajattelutavaksi.  Toisaalta  sitä  on  pidetty 
esoteerisena  virtauksena,  jonka  piirissä  salainen,  tarkoin 
varjeltu tieto on paljastettu pienelle valittujen joukolle. Mitä 
väljemmin sanaa gnostilaisuus käytetään, sitä hämärämmäksi 
sen  merkitys  käy.  Epäselväksi  jää  esimerkiksi  se,  miten 
gnostilaisuus  henkisyyttä  korostavana  suuntauksensa  eroaa 
mystiikasta,  jossa  niin  ikään  korostetaan  ihmisen  sisäisen 
minän merkitystä. Nykyaikaisten ilmiöiden, kuten New Age –
ajattelun,  suhde  gnostilaisuuteen  jää  niin  ikään  hyvin 
epämääräiseksi. (Dunderberg 2005, 16-17.)
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Kataareiden  näkemyksissä  oli  gnostilaisia  piirteitä  myös  sanan  vanhimmassa, 

”alkuperäisessä”  merkityksessä.  Richard  Wagnerin  ajattelun  uusgnostilaiset  tai 

(luonnon)mystiset  puolet  ovat  peräisin  keskiaikaisista  lähteistä.  Ritariromaaneissa  ja 

erityisesti  Graaliin  liitetyssä symboliikassa on nähtävissä joitakin gnostilaisia  teemoja. 

Miten paljon, se riippuu määrittelytavasta. Wolframin kirjoittaessa Parzivalia 1200-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä kataareiden suosio oli korkeimmillaan, ja vuonna 1208 

alkanut  ”uskonpuhdistus”  teki  selvää  jälkeä  kerettiläisistä  ja  heidän  vääristyneistä 

ajatuksistaan. Niin ikään Graal hävisi mannermaisesta kirjallisuudesta vuosisadoiksi.

Vaihtoehtoiset  evankeliumitulkinnat  ovat  nostaneet  esiin  naiseuden  ongelman 

kristinuskon  historiassa  ikään  kuin  sisältä  käsin.  Ongelma  jakautuu  kahteen  osaan, 

naisten  maalliseen  asemaan  ja  naisellisuuden  väheksymiseen  myös  hengellisessä 

mielessä.  Näistä  tärkeistä  kysymyksistä  huolimatta  Da Vinci-koodista  on  purettavissa 

ajalleen ja länsimaiselle ajattelulle ylipäätään tyypillinen näkökanta veren merkityksestä; 

Jeesuksen elinvoima on laskettu  Graalin  maljaan  eli  Magdalan  Marian kohtuun,  josta 

syntyvät jälkeläiset pitävät huolen Vapahtajan geenien siirtymisestä eteenpäin. Taustalla 

on hyvin  maanläheinen käsitys  veren perinnöstä ja biologisesta  determinismistä.  Vain 

luonnontieteellisesti ryvettyneet Amerikka ja Eurooppa voivat keksiä tällaista. 

Steinerin  näkemys  Graalin  salaisuudesta  on  toisaalta  noussut  esikristillisistä 

mysteerikulteista,  jatkaen  niiden  henkistä  perintöä  uudenlaisissa  yhteyksissä  ja 

kehyksissä.  Mutta  Steinerille  kristinusko  oli  ”mystinen  tosiasia”.  Kristuksen  suhde 

aiempien mysteerikulttien jumaluuksiin oli kuin puun suhde maaperäänsä. 

Nk.  salatieteellinen  traditio  on  täynnä  erilaisia  vaihtoehtoja.  Niiden  keskinäisestä 

yhteensopivuudesta  voidaan  kiistellä  loputtomiin.  Syystäkin  kyseenalaisen  maineen 

omaavan  (ja  itselleni  erään  varhaisimmista  johdatuksista  aiheeseen  vuonna  1997 

antaneen) Aleister Crowleyn Tarotissa Suuri Arcana O. The Fool yhdistetään Parsifaliin. 

Teoksessa The Book of Thoth Crowley viittaa Wagneriin ja Frazeriin, selittäessään kortin 

merkityksiä.  Crowleyn oppien leijonanosa oli  muunnelmaa Agrippan filosofiasta,  joka 
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puolestaan palautuu monen käänteen kautta aikaan ennen Herramme syntymää. Kaiken 

takana  on  juutalaista  mystiikkaa  ja  monen  eri  kulttuurin  (mm.  Kreikan  ja  Egyptin) 

myyttejä samaan pakkaan sekoitettuna. 

Enkelten kieli, Ihmisten maailma

Myyttien merkitysten ymmärtämiseen liittyy aina epäselvyyttä, jolloin vaarana on päätyä 

politisoimaan myyttisyyttä tai käsitteellistämään sitä tavalla tai toisella ”väärin”. Steiner 

loi antroposofisen hengentieteen,  jossa tieteellinen,  taiteellinen ja uskonnollinen saavat 

uudenlaisen  määrittelyn.  Hän kehitti  henkisen  maailman  tutkimiseen  luonnontieteisiin 

verrattavissa  olevia  menetelmiä  (joihin  liitttyi  nk.  ”imaginatiivisten,  inspiratiivisten  ja 

intuitiivisten”  tietoisuuden  tasojen  saavuttaminen).  Steinerin  mukaan  havainnot 

korkeammilla todellisuuden alueilla on erikseen opittava pukemaan sanoiksi, jotta niiden 

merkitys voidaan välittää eteenpäin. 

Myytti on ratkaistavissa vain viittaamalla myyttisen maailman ilmiöihin. Samaistuminen 

näihin  symboleihin  ja  kuviin  näyttäisi  jatkuvan  yhä  post-modernin  jälkeisessäkin 

maailmassa.  Pitäisikö  siis  näyttää  tietä  takaisin  ”terveempään”  myyttisyyteen,  kun on 

käynyt selväksi, ettei sitä voida kieltää kokonaan? Rauhallinen, tietoinen suunnannäyttö 

kohti  ikivanhaa  ja aina  uutta  ehkä auttaisi,  ja hävittäisi  (lukemattomissa  valepuvuissa 

esiintyvän)  "uusnatsismin"  kaltaisia  sosiaalisia  ongelmia.  Kieltämällä  myytit,  tai 

tekemällä  niistä  uhkakuvia,  vain  vahvistetaan  myyttisten  virtausten  leviämistä 

vääränlaisilla tavoilla / vääriin uomiin; silloin(kin) niistä tulee vaarallisia.

Parsifalin  tarina  on  nähtävissä  henkisenä  kehityskertomuksena  kuten  edeltäjänsäkin. 

Raivossa ja halveksunnassa (myös ”pahuuden” tuhoamisessa) on aina pahuutta mukana. 

Joka  haluaa  ylittää  tämän  paradoksin,  joutuu  kohtaamaan  ja  selvittämään  ”pahan 

mysteerit”.  Parsifal on  tässä  mielessä  kuin  kolmiosainen  rituaalikaava.  I,  II,  III  – 

jokainen  näytös  on  askel  kohti  korkeampaa  tietoisuutta.  Keskiosan  pahuus  huijaa 

logiikkaa. Se on käytävä läpi ja hyväksyttävä osaksi kokonaisuutta, tai tarkemmin ottaen 
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nähtävä jonakin sellaisena virtauksena, joka on aidosti ”hyvitetty” vasta kun raivo, kauna, 

halveksunta, pelko jne sitä kohtaan on väistynyt.

Myyttiset  kehät  sulkeutuvat  ja  avautuvat  uudestaan.  Niiden  ehdoton  ja  yksipuolinen 

rajaaminen johonkin tiettyyn näkökulmaan olisi umpikuja henkisesti ja se tukahduttaisi 

asioiden elävyyttä. Monet teemoista, mielikuvista ja johtoajatuksista voidaan tulkita eri 

tavoin, vastakkaisestikin; useimmat merkitykset jäävät avoimiksi, mutta niiden tarjoamat 

viitteet muodostavat riittävän selkeitä kokonaisuuksia, jotta on mahdollista puhua sekä 

myytin rakenteista että henkisestä tiedosta.
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