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aunut natisivat ja heittelehtivät.
Tie oli käsittämättömän huonossa
kunnossa. Oli sulaa hulluutta yrit-

tää päästä eteenpäin, saati sitten tällaisel-
la vauhdilla. Kohta vaunut kaatuisivat tai
pyörä menisi rikki tai jotakin ja matkan-
teko loppuisi siihen. Luojan kiitos. Kuka
kesti tällaista rääkkiä, tuntitolkulla?

Vaunujen pyörä osui odotetulla taval-
la syvään uraan ja vaunut heilahtivat,
menivät melkein kumoon, mutta eivät
aivan. Heilahduksen seurauksena Wag-
ner lensi suoraan ovea päin ja löi päänsä
suoraan ovenkahvaan. Hänen päätään oli
särkenyt jo ennestään - muisto Mosko-
van-matkalla saadusta vilustumisesta -
nyt jomotus kävi aivan sietämättömäksi.
Kohta hänen kallonsa hajoaisi pirstaleik-
si. Ellei vaunujen lopullinen hajoaminen
sitä ennen pysäyttäisi matkantekoa ja si-
ten armahtaisi häntä.

Yhteentörmäys oven kanssa ei lain-
kaan parantanut Wagnerin tuulta. Hän oli
jo muutenkin valmiiksi äreä. Kaikesta.
Matka Imatralle oli toivottoman pitkä,
näissä olosuhteissa se oli suorastaan
mahdoton. Karjalan kannas kärsi pahim-
masta kelirikosta miesmuistiin. Siksi oli
mahdotonta ajaa sillä kahdentoista tai
joskus peräti viidentoista virstan tunti-
vauhdilla, jonka nämä Suomen muuten
erinomaisen mainiot ja huomattavasti
venäläisiä vastineitaan paremmat tiet
muulloin, eli kesällä, mahdollistivat.
Suurruhtinatar oli puhunut pikavisiitistä,
kahden päivän matkasta, mutta tällä
vauhdilla matka kestäisi vähintäänkin
viisi.

Viisi päivää poissa normaalin elämän
mukavuuksista. Pietarin seurapiireistä ja
kaikista niiden suomista mahdollisuuk-
sista.

Koko Imatran retki oli oikeastaan
Wagnerin omaa syytä. Kertoessaan suur-
ruhtinattarelle uudesta oopperastaan Rei-
ninkullasta, hän oli ylistänyt Reiniä ja sen
mahtavuutta ja maininnut aikovansa
hankkia talon sen varrelta.

- Mutta voi! oli suurruhtinatar sano-
nut. - Meillähän on Venäjän oma Rein
aivan nurkan takana, Imatran koski, joka
kuohujen mahtavuudessa tuskin häviää
edes Reinille! Se teidän, herra Wagner,
on ehdottomasti nähtävä ennen paluutan-
ne Saksaan!

- Mutta eihän kukaan matkusta Imat-
ralle huhtikuun ensimmäisellä viikolla,
neiti von Rhaden sanoi häkeltyneenä.

- Sen parempi meille, suurruhtinatar
sanoi, - saamme pitää koko kosken itsel-
lämme ilman, että ikävystyttävät turistit
pilaavat meiltä nähtävyyden jykevän
nautinnon.

- Mutta missähän kunnossa tietkin
mahtavat olla, sanoi kenraali, joka soti-
laana oli tottunut ajattelemaan moisia
kuljetuksiin liittyviä seikkoja. - Olisi su-
laa hulluutta lähteä kelirikkoisille teille,
tuskin edes pääsisi Viipuria pitemmälle.

Mutta suurruhtinatar ei halunnut
kuunnella vastalauseita ja protesteja.
Hän oli saanut ajatuksen, omasta mieles-
tään loistavan ajatuksen, ja se toteutettai-
siin. Muiden nuiva suhtautuminen asiaan
teki suurruhtinattaresta ainoastaan päät-
täväisemmän.

Wagner ei kyennyt sanomaan ei kut-
sulle, sillä sellaista mahdollisuutta ei suo-
tu. Kyseessä ei ollut niin paljon kutsu
kuin jonkinlainen käsky. Eikä hän mis-
sään nimessä olisi tahtonutkaan kieltäy-
tyä ja kenties suututtaa suurruhtinatar
Pavlovnaa, siihen hänellä ei olisi ollut
varaa. Hänellä oli suurruhtinattaren suh-
teen suunnitelmia, hyvin suurisuuntaisia
suunnitelmia. Ehkä Imatran matka osoit-
tautuisi juuri siksi tilaisuudeksi, jota hän
jo useamman viikon ajan oli odotellut.
Ehkä Imatra ratkaisisi hänen kohtalonsa.

uurruhtinatar oli siltä istumalta
ryhtynyt järjestämään seurueensa
retkeä Imatralle. Seurue koostui

suurruhtinatar Pavlovnasta, tämän kah-
desta seuraneidistä neiti von Rhadenista
ja neiti von Stahlista, vanhasta kenraali
von Brebernistä, vapaaherra Vietinghof-
fista ja tietenkin Wagnerista. Sekä Ivan
Ivanovits Pninistä, joka oli suurruhtinat-
taren senhetkinen suojatti. Koska suur-
ruhtinatar Pavlovna oli syntyjään Wür-
tenbergin prinsessa, seurue koostui siis
lähes puhtaasti saksalaisista. Tai sarmaa-
teista, kuten nämä Pietarin saksalaiset
halusivat itseään leikkisästi kutsuttavan,
sarmaatit kun olivat melkein germaaneja,
tai ainakin eräänlaisia kunniagermaane-
ja.

Wagnerin pettymys oli suuri, sillä hän
ei päässytkään suurruhtinattaren omiin
vaunuihin, vaan sai matkustaa ahtaissa ja
kevyissä kakkosvaunuissa, vähäisem-
män väen mukana. Suuruhtinatar, hänen
vanhempi seuraneitinsä von Rhaden ja
ylimykset eli kenraali von Brebern ja
vapaaherra Vietinghoff ajoivat heidän
edellään valtavissa ja ylellisissä kuuden
hevosen vetämissä vaunuissa. Pienem-
millä neljän hevosen vaunuilla oli suuria
vaikeuksia pysytellä isomman pelin pe-
rässä. He joutuivat ajamaan huomatta-
vasti nopeammin, kuin mitä vaunuilla
oikeastaan olisi ollut hyvä ajaa. Tai edes
päässyt. Siitä johtuen vaunut heiluivat ja
tärisivät kuin hajoaisivat kappaleiksi
minä hetkenä hyvänsä. Merisairaus ei

ollut kaukana, joutuiko Hollantilainen-
kaan koskaan tällaiseen kyytiin? Ellei
Wagnerin vatsa olisi ollut aivan typötyh-
jä, hän olisi antanut ylen.

Ja ikään kuin tämä ei riittäisi, Wagner
joutui jakamaan vaunut hirveän venäläi-
sen hampuusin kanssa. Ivan Ivanovits
Pnin. Pyöreä ja omahyväinen moukka,
joka näytti aivan siltä kuin hänet olisi
lihotettu voipalloilla ja kermalla. Pnin
muistutti itse asiassa hyvin pitkälle raa-
joilla varustettua voipalloa ja hänen pyö-
reät poskensa rusottivat suorastaan rivol-
la tavalla. Miehet olivat ensitapaamisen
alkuhetkillä, sen aivan ensimmäisen sil-
mänräpäyksen aikana päättäneet, etteivät
pitäneet toisistaan, eivätkä koskaan tulisi
pitämäänkään. Wagner kohteli Pniniä
kuin ilmaa, ei suvainnut vastata, kun
tämä puhutteli, ei koskaan edes katsonut
tämän suuntaan. Pnin puolestaan pyrki
koko ajan tekemään pilaa Wagnerista,
pilkkaamaan ja nälvimään häntä. Ja tie-
tenkin Wagnerin musiikkia, jota Pnin
luonnollisestikaan ei koskaan ollut kuul-
lut. Eikä, kuten hän useaan otteeseen ja
äärimmäisen yksiselitteisin termein
Wagnerille paljastikin, ikinä aikonut-
kaan asettua sille alttiiksi.

eti ensimmäisen tapaamisensa ai-
kana Wagner ja Pnin olivat joutu-
neet ilmiriitaan. Suurruhtinatar

Pavlovna oli kestinnyt Pietarin korkeim-
piin seura-, aatelis- ja kulttuuripiireihin
kuuluvia vieraitaan salongissaan ja Wag-
ner oli hyvin monen mutkan kautta onnis-
tunut hankkimaan itselleen kutsun. Hän
oli viettänyt iltaa keskustellen lähinnä
Rubinsteinin kanssa ja kertonut uudesta
oopperahankkeestaan, Nibelungin sor-
muksesta, yrittäen selventää kollegalle
oopperoidensa teoreettista pohjaa. Hän
oli kertonut, kuinka hänen oopperoissaan
soitinmusiikki ilmaisee niitä tunteita,
joista sanat eivät voineet kertoa, kaikkein
pohjimmaisinta ja primitiivisintä alku-
aistimusta. Siksi esimerkiksi Rein soi
omaa musiikkiaan, oli ikään kuin tärkeä
näyttelijä hänen draamassaan, metsällä
taas oli oma musiikkinsa ja se näytteli
omaa rooliaan. Ja niin edespäin. Näin
kaikki elottomatkin esineet saivat oman
teemansa ja saivat osallistua draaman
kulkuun lähes samanarvoisina kuin inhi-
millisetkin protagonistit. Lauluosuudet
ilmensivät puolestaan kehittyneempää
alkutunnetta ja nämä kaksi, alkuaistimus
ja alkutunne, muodostivat pelkkiä sanoja
ja pelkkää musiikkia suuremman ja pu-
huttelevamman kokonaisuuden. Tuskin
oli Wagner saanut sanotuksi tämän, kun
Pnin oli heti hyökännyt hänen kimppuun-
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sa. Pninin mukaan mikään ei voinut olla
sanoja suurempaa tai ilmaisevampaa.
Sanat olivat ajatuksia ja ajatuksista - ja
vain ajatuksista - syntyi tunteita. Mutta
eihän Wagner sitä voinutkaan tajuta,
pelkkä säveltäjä kun oli. Wagner yritti
puolustautua, hän yritti selittää vasten-
mieliseksi kokemalleen inttäjälle, kuinka
sanat ja musiikki yhdessä muodostivat
jotakin ylevämpää ja ilmaisuvoimaisem-
paa kuin pelkät sanat, mutta Pnin ei kuun-
nellut.

- Vain sanat kykenevät välittämään
ajatuksia! Musiikin onnistuu ehkä par-
haimmillaan saada ihminen jonkinlai-
seen epämääräiseen tunnetilaan, mutta se
on kaikki hyvin satunnaista eikä millään
tavoin säveltäjän hallittavissa.

- Mutta musiikkihan alkaa juuri siitä,
mihin sanat loppuvat, Wagner sanoi ja
yritti saada tukea mielipiteilleen Rubin-
steinilta, mutta tämä oli kadonnut heti
kiusankappaleen ilmaannuttua. Rubin-
stein mitä ilmeisemmin tiesi, mikä tämä
oli miehiään. - Ja yhdessä sanat ja musiik-
ki kattavat kokonaisvaltaisesti koko ih-
missielun ja koko luonnon sielun.

- Pötyä, Pnin tuhahti. - Musiikki vain
syövyttää sanojen arvoa, banalisoi ne,
yhdessä niistä tulee vähemmän kuin,
mitä ne ovat erikseen.

opulta Wagner joutui pakene-
maan kiusanhenkeään toiseen
huoneeseen, muuten tora olisi

epäilemättä kestänyt koko illan.
Syystä tai toisesta Pnin tuntui olevan

kateellinen Wagnerille ja suurruhtinatta-
ren tälle osoittamalle huomiolle. Ehkä
hän pelkäsi Wagnerin syrjäyttävän hänet
suurruhtinattaren suosiosta.

Jos Pnin olisi ollut herrasmies Wagner
olisi haastanut hänet kaksintaisteluun.
Mutta sitä Pnin ei ollut ja siksi koko ajatus
oli mahdoton, aivan täysin mahdoton.
Silti Wagner herkutteli sillä ja se helpotti
hieman hänen oloaan, joskaan ei kovin-
kaan paljoa.

Kaikkein eniten Wagneria häiritsi
Pninissä se, että mies oli niin ilmiselvä
iilimato ja huijari, jolla ei ollut mielessä
mikään muu kuin suurruhtinattaren ra-
hat. Se bandiitti eli siinä uskossa, että
maailma oli hänelle velkaa miellyttävän
elintason ja suurruhtinatar Pavlova sai
tällä hetkellä kunnian edustaa koko maa-
ilmaa. Ja etenkin sen rahavarantoja. Täl-
lainen röyhkeä häikäilemättömyys ku-
votti Wagneria. Hänen oli vaikea ymmär-
tää, miksi suurruhtinatar suvaitsi Pniniä,
eikö tämä nähnyt, mikä Pnin oli miehi-
ään, mikä ilmiselvän kunnoton roisto ja
julkea pilailija Pnin oikein oli? Jo Pieta-
rissa Wagner oli yrittänyt sanoa sen suur-
ruhtinattarelle, ensin hienovaraisesti, sit-
ten aivan suoraan, mutta suurruhtinatar
oli vain nauranut, hymyillyt aristokraat-
tista hymyään ja kutsunut Pniniä rak-
kaaksi Ivan Ivanovitsikseen. Käsittämä-
töntä. Ja tämä mies oli vielä olevinaan
taiteilija, runoilija. Ehkä hän jopa oli kir-

joittanut värssyn tai pari, mutta silti hän
oli roisto ja huijari.

Ilman Pninin myrkyllistä läsnäoloa
vaunuissa matkaaminen olisi vielä, juuri
ja juuri, ollut inhimillisen sietokyvyn
puitteissa. Pninin seura teki sen infernaa-
listakin raskaammaksi. Onneksi vaunuis-
sa matkusti myös suurruhtinattaren toi-
nen seuraneiti, viehättävä neiti von Stahl,
nuori ja iloluontoisen eläväinen olento,
jonka kanssa oli mahdollista keskustella
sivistyneesti. Ja saksaksi. Pahaksi onnek-
si neiti von Stahl oli hyväsydäminen ja
halusi siksi välttämättä puhuttavan rans-
kaa, jotta Pninkin voisi osallistua keskus-
teluihin. Ja sitähän Wagner oli juuri yrit-
tänyt välttää.

Keskustelu kääntyi, ehkä pitkälti kie-
lestä johtuen, Ranskaan ja ranskalaisiin,
Pariisiin, kaupunkiin, jota neiti von Stahl
kovin rakasti. - Maailman ihanin kaupun-
ki, kaiken kulttuurin ja taiteen ja sivistyk-
sen pääkaupunki! neiti von Stahl ihasteli.

Wagner ei ollut samaa mieltä, ei lähes-
kään.

- Olen asunut Pariisissa, useampaan-
kin otteeseen, ja siten tutustunut Pariisiin
ja sen taide-elämään hyvinkin läheltä ja
minun on aivan pakko olla eri mieltä.
Pariisissa oopperoilleni buuattiin avoi-
mesti. Tarjosin pariisilaiselle musiikki-
yleisölle henkeni jaloimmat tuotokset ja
he paiskasivat ne katuojaan. Pariisilainen
ei tahdo syvällistä ja älyllistä musiikkia,
hän tahtoo vain hetken kevytmielistä
huumaa, aistien keveitä ja turhamaisia
nautintoja. Jos hänelle tarjoaa jotakin ar-
vokasta ja pysyvää hän sylkäisee päin
kasvojasi, nöyryyttää sinut ja ajaa sinut
vielä maanpakoon.

- Ehkä pariisilaisten vain pitää saada
enemmän aikaa tottua teidän ihanaan
musiikkiinne . . . , neiti von Stahl yritti.
Mutta tavoilleen uskollisena Pnin kes-
keytti hänet röyhkeästi.

- Pariisilaiset ja ranskalaiset ovat siis
halveksittavia roistoja, koska eivät ihas-
tele teidän saksalaisia hirviötekeleitän-
ne? Vive la France! Länsimaisen kulttuu-
rin ja ajattelun kehto! Ranskalaisiin ver-
rattuna te saksalaiset olette, neiti von
Stahl suo anteeksi, pelkkiä nousukasmai-
sia metsäläisbarbaareja! Ja Berlioz on
maailman paras säveltäjä, todellinen
oopperasäveltäjä.

agner antoi Pninin kömpelöhkön
ranskan soljua ohi korviensa ja
jatkoi neiti von Stahlille osoitet-

tua puhettaan. - Siksi on niin hienoa esiin-
tyä täällä Venäjällä, missä minua ja mu-
siikkiani osataan arvostaa oikealla taval-
la. Te sarmaatit tunnutte rakastavan oike-
aa, vakavaa musiikkia. Täällä tunnen ole-
vani tervetullut, täällä tunnen, että minua
rakastetaan. Tänne tulisin kernaasti uu-
demmankin kerran. Teidänlaistenne, to-
dellisten musiikinystävien pariin, Wag-
ner lisäsi ja painoi punastuvan neiti von
Stahlin kättä. Pnin loi pariin myrkyllisiä
katseita. Punasteleva neiti yritti peittää

hämmennystään ja kääntyi puhumaan
Pninin kanssa, joka ryhtyi monopolisoi-
maan häntä täysin. Se sopi Wagnerille,
joka vajosi omiin ajatuksiinsa ja antoi
toisten spekuloida siitä, oliko Alexandre
Dumas todellakin vieraillut Imatralla,
kuten sanottiin, vai oliko kyseessä pelkkä
perusteeton huhu?

Konserttikiertue Venäjällä oli ollut
menestys. Tavallaan. Toisaalta taas ei.
Vähän miten tahtoi asian nähdä. Kolme
konserttia Pietarissa, viikon välein. Pie-
tarin orkesteri oli hyvä ja innostunut, lau-
lajat olivat vähän miten sattui. Sitten heti
Moskovaan, jossa sielläkin kolme kon-
serttia. Yleisöä ei Moskovassa ollut tar-
peeksi, ei ainakaan niin paljon kuin hän
oli toivonut, joten voitotkin jäivät toivot-
tua pienemmiksi. Moskovan orkesteri oli
varsin kauhea ja laulajat samaa laatua.
Fiasko.

aiken lisäksi sää oli hirveä, aivan
helvetillinen. Oli maaliskuu ja
muutenkin kulkukelvottomat tiet

olivat aivan jäässä, tai sitten ne olivat
pelkkää liejua ja kuravelliä. Ja koko ajan
oli niin kylmä, etteivät sudetkaan uskal-
tautuneet hätistelemään matkamiestä.
Koko Venäjä oli yhtä hyytävää Siperiaa,
mikä ehkä osaltaan selitti venäläisten
oudon luonteen. Kokonaiset kaksi kuu-
kautta Venäjällä, ja vielä vilustuneena,
mikä piina! Miten hän koskaan palaisi
ennalleen tästä kidutuksesta? Jäästä sula-
minen kestäisi vähintään toiset kaksi
kuukautta. Tai ehkä kaksinverroin sen.
Juuri nyt hänen kohta puoli vuosisataa
vanhat luunsa tuntuivat siltä kuin eivät
koskaan palaisi ennalleen.

Siksi oli oikeastaan ihan mukava pääs-
tä käymään Suomen Suuriruhtinaskun-
nassa, jossa kevätkin oli pitemmällä kuin
Venäjällä. Suomi teki Wagneriin heti
hyvän vaikutelman. Kaikki oli siistimpää
ja paremmin järjestettyä kuin Venäjällä.
Ihmisetkin olivat vaaleita pellavatukkai-
sia germaaneja, aivan toista kuin idän
ihmiset, nuo barbaarimaiset slaavit. Suo-
messa Wagner tunsi olevansa suuresti
ihailemiensa viikinkien ja saagojen maa-
perällä. Hän pohti uusimpia pohjoisiin
myytteihin perustuvia teoksiaan ja hänen
ajatuksensa tuntuivat saavan aivan ai-
domman ja inspiroivamman sävyn. Näis-
sä pohjoisissa alkumetsissä Wotan ja
Siegmund ja Hunding ja Siegfried heräsi-
vät eloon. Heidän kuolematon henkensä
leijui kaiken yllä. Suomalaiset olivat il-
miselvästi muinaisten skandinaavijuma-
lien ja sankarien suoria ja rotupuhtaita
jälkeläisiä. Kun hän kiirehti kertomaan
Suomea koskevat huomionsa neiti von
Stahlille Pnin kävi suorastaan aggressii-
viseksi ja ilmoitti, panslavistin ylimielis-
tä chauvinismia puhkuen, ettei Suomella
ollut mitään autonomista statusta, että
suomalaiset olivat venäläisiä, että muu
oli pelkkää ulkomaalaisten asiantunte-
matonta harhakäsitystä. Suomi oli osa
Pyhää Äiti Venäjää ja oli aina ollut. Ja
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tulisi aina olemaan. Ja Suomi kyllä tultai-
siin vielä täysin venäläistämään ja auto-
nomiat purkamaan ja tämä hyvinkin pian.

- Vai muka germaaneja! Hah! Kas kun
eivät hekin ole sarmaatteja!

Wagner ei sanonut mitään, vaikkakin
hänestä Pninin lausunnot tuntuivat lie-
västi sanoen ristiriitaisilta. Mutta mies oli
niin härkäpäinen inttäjä, ettei hänen
kanssaan ollut mahdollista väitellä sivis-
tyneesti. Oli parempi vain vaieta.

ie oli jonkin matkaa tuntunut var-
sin hyväkuntoiselta, mutta tilanne
normalisoitui pian. Pyörä osui

taas leveään kuoppaan, vaunut heitteleh-
tivät villisti ja matkustajat suistuivat pen-
keiltään. Wagner lensi lattialle ja Pnin
lensi suoraan hänen päälleen, niin että
säveltäjä oli sekä murskautua, litistyä että
tukehtua samalla kertaa.

- Tuon te teitte tahallanne, Wagner sai
sanotuksi, kun oli päässyt lattialta ylös ja
henki jälleen jollakin tapaa kulki.

- Mutta totta kai rakas ystävä, Pnin
vastasi täysin vilpittömästi, jopa hymyil-
len. - Muutenhan olisin voinut kolhia
itseni, lattia on niin kovin kova. Siksi
katsoin viisaimmaksi laskeutua teidän
päällenne. Olette toki, jos saan sanoa suo-
raan, varsin luinen, mutta silti lattiaa pa-
rempi. Ja sitä paitsi, jalot germaanit en-
sin, tässäkin suhteessa. Ordnung muss
sein, nicht wahr?

Tämänkertainen yhteenotto kelirik-
koisen tien kanssa oli sen verran vakava,
että ajaja pysäytti vaunut ja tarkasti tilan-
teen. Pyörä oli kärsinyt vaurion ja se
pitäisi korjata perillä Imatralla. Sillä ky-
ettäisiin kuitenkin yhä jatkamaan, mutta
ainoastaan huomattavasti vähäisemmillä
nopeuksilla kuin aikaisemmin. Onneksi
Imatra oli jo niin lähellä, ettei asialla enää
ollut niin suurta väliä.

Alkuperäinen suunnitelma oli ollut
vain pistäytyä Imatralla, nyt keliolosuh-
teista johtuen oli pakko yöpyä. Kun seu-
rue saapui perille oli jo aivan pimeää,
melkein keskiyö. He suunnistivat suo-
raan majatalolle, jossa kukaan ei enää
ollut hereillä. Isäntäväen herättäminen ja
asian selvittäminen vei aikansa, samoin
yöpymistilojen järjestäminen ja kuntoon
laittaminen. Sillä aikaa uupuneet matka-
laiset nauttivat hyvin myöhäistä illallista.

Oudosta, täysin sesongin ulkopuolella
olevasta ajankohdasta johtuen majatalos-
sa ei ollut muita vieraita. Muuten tilanne
olisikin ollut aivan täysin mahdoton, sillä
majatalossa ei ollut kuin kolme vieras-
huonetta. Luonnollisista syistä ne annet-
tiin naisväen haltuun. Miehet saivat et-
siytyä majatalon lähellä oleviin pieniin
mökkeihin. Kenraali ja vapaaherra aset-
tuivat suurempaan mökkiin, Wagner ja
Pnin saivat tyytyä huomattavasti vaati-
mattomampiin oloihin.

- Samaan huoneeseen Pninin kanssa!
Mahdotonta! Mahdotonta! Wagner kau-
histui kuullessaan kauhistuttavan asian-
laidan, se oli jo kaiken huippu, eikö siitä

ryökäleestä pääsisi eroon yöksikään?
Vielä pitkän ja raskaan matkan jälkeen,
jonka aikana hän oli joutunut kärsimään
helvetin tuskia miehen takia. Wagner
yritti protestoida majatalon isännälle, tar-
jota rahaa, mutta valinnanvaraa ei ollut.
Wagnerista tuntui, ettei isäntä edes ym-
märtänyt, mitä hän yritti sanoa. Ainakaan
mies ei tuntunut ymmärtävän saksaa tai
ranskaa. Ja Wagner oli liian väsynyt nos-
taakseen asiasta mitään suurempaa mete-
liä. Lopputulos oli ja pysyi kuitenkin sa-
mana, kaikista valitusyrityksistä huoli-
matta, Wagner ja Pnin saivat jakaa yösi-
jan.

Tilanne ei aluksi tuntunutkaan niin
pahalta, mökki osoittautui suhteellisen
viihtyisäksi ja viihtyisyyttä lisäsi ennen
kaikkea se, että Pnin katosi heti iltapalan
jälkeen jonnekin. Wagner ehti jo toivoa -
ja peräti uskoakin - ettei kiusankappale
enää palaisi piinaamaan häntä. Uupunut
Wagner kävi sänkyyn ja nukahti heti.
Mutta hän ei ehtinyt nukkua kuin ainoas-
taan silmänräpäyksen - tai siltä ainakin
tuntui - kun hän heräsi valtaisaan koli-
naan ja meteliin. Oli aivan kuin joku olisi
yrittänyt hajoittaa mökkiä. Lisäksi Wag-
ner oli erottavinaan outoa ääntä - mölinää
tai juopunutta hoilausta.

ölinä muuttui selkeäksi huudoksi,
jonka seasta Wagner erotti oman
nimensä. Hän tunnisti myös ää-

nen ja tiesi hyvin kelle se kuului. Ääni oli
käynyt suorastaan tuskallisen tutuksi vii-
meisten päivien aikana.

- Wagner! Wagner rakas ystäväni!
Tule ulos juhlimaan! Juomaan vodkaa!
Ystävä rakas! Ainoa ystäväni!

Huuto oli vuoroin venäjää, vuoroin
ranskaa, mutta enimmäkseen vain sian-
saksaa. Wagner päätti olla sanomatta
mitään, vastaamatta tai torumatta, sillä
hän uskoi metelin loppuvan nopeammin,
jos hän olisi aivan hiljaa. Ehkä häirikkö
luulisi erehtyneensä mökistä tai jotakin
sentapaista. Jos nyt ylipäänsä enää tuossa
tilassa kykenisi ajattelemaan yhtään mi-
tään. Juopunut Pnin löysi vihdoin tiensä
mökin sisälle.

- Wagner missä olet? Vastaa minulle
tai annan sinulle selkään! Roisto! Ruoja!
Nyt juodaan!

Kyllästyttyään etsimään Wagneria
Pnin ryhtyi laulamaan ja esitti lyhyitä
katkelmia eniten rakastamistaan laulel-
mista, lähinnä rivoista kapakkalauluista.
Wagnerin iloksi Pnin esitti myös erään
aarian Tannhäuserista, johon oli itse kek-
sinyt omat ja erittäin alatyyliset, hyvää
makua ja sukupuolikuria raskaasti louk-
kaavat sanat. Sitten hän ryhtyi taas etsi-
mään sänkynsä suojissa piilottelevaa sä-
veltäjää, törmäsi tuvan lähestulkoon
kaikkiin huonekaluihin ja sammui vih-
doin lattialle. Loppuyö sujui Pninin ääne-
kästä kuorsaamista lukuunottamatta var-
sin rauhallisissa merkeissä.

Seuraavana aamupäivänä seurue lähti
alapaviljongille ihailemaan Imatran kuo-

huja. Tai kuohujen ihaileminen ainakin
oli tarkoitus, mutta se osoittautui varsin
vaikeaksi, jopa mahdottomaksi, sillä
minkäänlaisia kuohuja ei ollut havaitta-
vissa. Kosken läpi syöksyvät vesimassat
tuntuivat perin vaatimattomilta. Oliko
kyseessä tosissakin lähes myyttinen
Imatran koski, jota niin ympäri Euroop-
paa ylistettiin, ihmetteli Wagner itsek-
seen. Ja tätä puropahasta kehdattiin ver-
rata satumaiseen Reiniin! Pietarissa
Wagner oli nähnyt Imatraa esittävän
maalauksen, jossa pauhasivat niin väke-
vät voimat, että kosken suunnattomat
tyrskyt melkein kastelivat taulun katso-
jankin. Siinä koski oli kuin kaikkien vil-
lien ja kahlitsemattomien luonnonvoimi-
en tiivistymä, vesi pauhasi infernaalisella
julmuudella, muokkasi ja murensi ja
murskasi ympäröiviä kallioita - siinä jos
missä oli Wagnerille esihistoriallinen al-
kuaistimus! Taulu oli tehnyt häneen sy-
vän vaikutuksen ja istuttanut häneen ha-
lun nähdä Imatra, varsinkin kun kaikkien
taulun nähneiden mielestä se kuvasi täs-
mällisesti Imatran koskea, juuri sellaise-
na he olivat kokeneet Imatran käydessään
kosken partaalla.

odellisuus oli kuitenkin toista.
Wagner tunsi lievää pettymystä,
tämänkö takia hänet oli tänne raa-

hattu? Vielä lähes vastoin tahtoaan, puo-
liväkisin.

- Imatran pinta on näin huhtikuun alus-
sa kaikkein alhaisimmillaan, mikä onkin
eräs niistä syistä, miksi niin harva tänne
silloin vaivautuu, vapaaherra Vieting-
hoff kiirehti selittämään Wagnerille,
huomattuaan säveltäjän häkeltyneen ja
ihmettelevän ilmeen. - Imatralle pitää tul-
la kesällä, mieluiten loppukesästä, tai
ehkä alkusyksystä, silloin kaikki puheet,
mitä olette Imatrasta kuulleet, ovat täysin
tosia, vailla minkäänlaista liioittelua.
Luultavammin ne eivät lainkaan tee oike-
utta kosken mahtavuudelle.

- Näin varmasti on, sanoi Wagner, eikä
uskonut sanaakaan vapaaherran puheis-
ta.

Ilma oli hyvin kylmä, tuuli oli raaka ja
läpitunkeva eikä paviljonki juurikaan tar-
jonnut suojaa sitä vastaan. Seurueen kes-
kustelu kääntyi musiikkiin. Wagner ei
juurikaan kuunnellut mitä puhuttiin,
vaan mietti omia asioitaan. Hänen ajatuk-
sensa palasivat jälleen tähän loputtomal-
ta tuntuvaan Venäjän-matkaan, josta oli
yhä jäljellä kaksi konserttia Pietarissa ja
muutama luento. Alunperin hänellä ei
ollut ollut pienintäkään halua lähteä Ve-
näjälle, koko ajatus oli tuntunut suoras-
taan järkyttävältä. Mutta raha, summa
voisi kenties jopa - toivon mukaan! -
nousta niinkin suureksi kuin 10 000 taale-
ria, oli saanut hänet muuttamaan mielen-
sä. Tietenkin. Aina raha, kirottu raha,
jonka takia hän joutui nöyrtymään ja nöy-
ryyttämään itseään kerta toisensa jäl-
keen. Ehkä loputtomiin. Mutta nyt ei voi-
nut valittaa, 10 000 taaleria oli kelpo
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korvaus parista konsertista. Ruhtinaalli-
nen - ei vaan suuriruhtinaallinen korvaus
hänen vaivoistaan. Tai ehkä pikemmin-
kin hänen ajastaan. Ja niitä rahoja hän
tarvitsi kipeästi saadakseen pystyyn haa-
veidensa talon Reinin rannalle. Niitä ja
vielä lisääkin. Paljon lisää.

Juuri siitä tässä Imatran-retkessä oli
pohjimmiltaan kyse.

agner oli heti nähnyt, että suur-
ruhtinatar Pavlovna piti hänestä.
Siksi hänen vakaa aikomuksen-

sa oli ehdottaa suurruhtinattarelle, että
tämä kutsuisi hänet Pietariin säännölli-
sesti, joka vuosi vaikkapa kolmeksi kuu-
kaudeksi. Ja kolmesta kuukaudesta suur-
ruhtinatar saisi maksaa vuoden palkan.
Edullinen ehdotushan se olisi suurruhti-
nattarelle, joka saisi mesenaatintoimes-
taan roppakaupalla kuolematonta kunni-
aa ja jonka nimi näin säilyisi jälkipolvi-
enkin muistissa, ja jolla sitä paitsi kaikki-
en venäläisten ylimysten tapaan oli rahaa
enemmän kuin ihmiselle oli hyväksi. Jos
hän hyväksyisi suunnitelman hän saisi

kanavoitua ainakin osan rahoistaan hyö-
tykäyttöön. Wagnerille. Joka rahojen
vastineeksi olisi joka vuosi kolmen kuu-
kauden ajan suurruhtinattaren yksityis-
käytössä, johtaisi konsertteja ja näytel-
mämusiikkia ja toimisi suurruhtinattaren
taidesalongin mannekiininä ja vaikka
mitä. Mitä vain suurruhtinattarelle tulisi
mieleen, mitä hän vain tahtoisi. Mutta
vain Pietarissa. Moskova olisi tulevai-
suudessa poissuljettu vaihtoehto, se oli
liian kaukana ja sen tuotto - niin taiteelli-
nen kuin rahallinenkin - oli liian pieni.
Moskova oli Aasiaa, käsittämättömän
suuri aasialainen kylä, Pietari Euroop-
paa. Nyt hänen pitäisi vain esittää asiansa
suurruhtinattarelle ja jättäytyä kohtaloi-
neen tämän käsiin. Mutta tuollaista ei
voinut mennä ehdottamaan miten ja mil-
loin tahansa. Se piti tehdä täsmälleen
oikeanlaisella tahdikkuudella. Hetken
piti olla ehdottomasti oikea. Suurruhti-
nattaren mielentilan piti olla erityisen
suotuisa. Ja mikä tärkeintä, sen piti tapah-
tua heidän ollessa kahden kesken. Tai
ainakin ilman Pniniä, jonka taatusti muu-

ten onnistuisi pilata kaikki.

ielä tuota hetkeä ei ollut koittanut
ja Wagnerista oli alkanut tuntua,
ettei se Imatralla koittaisikaan.

Hän oli vaaninut sopivaa hetkeä koko
aamun, vaaninut kuin korppikotka saalis-
taan, kaukaa kierrellen ja kaarrellen, kun-
nes oli joutunut luovuttamaan. Pnin ei
ollut päästänyt häntä hetkeksikään sil-
mistään. Wagnerilla ei ollut mahdolli-
suuttakaan saada keskustella suurruhti-
nattaren kanssa kahden kesken. Pnin oli
aina hänen ja suurruhtinattaren välissä,
vartioi tämän rauhaa kuin helvetin portin-
vartija, kolmipäinen rakki kerberos. Ja
siivotonta ääntähän Pninistä lähti kuin
hänellä olisi tosiaankin ollut kolme päätä.

Tai ei Wagner ollut joutunut aivan
luovuttamaan. Hän oli päätynyt vaihto-
ehtoon, joka ehkä oli hänen ensisijaista
suunnitelmaansa huonompi, mutta joka
silti voisi johtaa toivottuun tulokseen.
Hän oli avannut sydämensä neiti von
Rhadenille, kertonut tälle hurskaan toi-
veensa, selittänyt kuinka rahat olivat
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elintärkeitä hänen talonrakennustaan ja
koko tulevaisuuttaankin ajatellen ja pyy-
tänyt neitiä välittämään hänen nöyrä eh-
dotuksensa suurruhtinatar Pavlovnan tie-
toon. Sitten kun hetki oli sopiva. Neiti
von Rhadenista ajatus oli ollut mitä erin-
omaisin ja hän oli luvannut tehdä par-
haansa säveltäjän hyväksi.

agner loi hermostuneen katseen
ensin neiti von Rhadeniin ja sit-
ten suurruhtinatar Pavlovnaan.

Joko neiti oli ehtinyt kertoa suurruhtinat-
tarelle? Ja jos oli, niin mikä oli tulos?
Oliko suurruhtinattaren päätös kieltei-
nen? Päinvastaisesta päätöksestä olisi kai
jo ilmoitettu? Mikä sietämätön piina.

Eivätkö arvon aatelisrouvat tajunneet,
että koko hänen tulevaisuutensa riippui
nyt suurruhtinattaren vastauksesta?

Wagner havahtui siihen, että hänen
nimensä mainittiin. Hän palasi jälleen
maallisen keskustelun piirin ja sai huo-
mata suurruhtinattaren puhuttelevan
häntä.

- Uudessa oopperassannehan Reinillä
on merkittävä osuus, niinhän te silloin
salongissani kerroitte, vai olenko ym-
märtänyt väärin?

Suurruhtinattaren yritys houkutella
etäiseltä vaikuttava Wagner mukaan kes-
kusteluun herätti myös kenraalin mielen-
kiinnon.

- Reinillä? Vesistöllä? Mutta miten se
voi olla mahdollista? ihmetteli kenraali
syvästi. Tämä oli hänen ensimmäinen ja
ainoa repliikkinsä koko aamupäivän
kulttuurikeskustelussa. Kenraali ei ollut
erityisen tunnettu kulttuurisesta innos-
taan. Nytkin hän olisi taatusti nukahtanut
ellei keskustelua olisi käyty kylmässä
viimassa.

- Sallikaa minun selittää, herra kenraa-
li, Wagner aloitti innokkaasti, mutta jou-
tui heti paviljongin nurkasta tulevan hele-
änkirkkaan naurunpurskahduksen kes-
keyttämäksi. Hän etsi katseellaan naura-
jaa - joka oli neiti von Stahl - ja sai nähdä
tämän olevan huvittunut jostakin, jota
Pnin juuri lyijykynällä raapusti paviljon-
gin muutenkin jo täyteentöherrettyyn sei-
nään. Vapaaherra Vietinghoff kiirehti
heti tutkimaan seinäkirjoitusta ja päästi
muutaman syvän hohotuksen.

- Mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu?
huokasi suurruhtinatar, joka hänkin siir-
tyi seinustan viereen, luki kirjoituksen ja
nauroi iloisesti. - Voi teitä, Ivan Ivano-
vits, te olette parantumaton pilailija. Ker-
rassaan rakastettavan parantumaton ryö-
käle!

o ennen kuin Wagner ehti nähdä
kirjoituksen hän tiesi, että se pilk-
kaisi juuri häntä. Olisiko muu ollut

mahdollistakaan? Seinällä luki, huonoh-
kolla ranskalla: Lähden Saksaan. Hyväs-
ti, hurmaava maa! Hyvästi rakastettavat
venäläiset, jalo ja älykäs kansa! Vain te
olette arvostaneet jumalallista musiikki-
ani; vain te olette osoittaneet suosiotanne

yleville luomuksilleni, sillä aikaa kun Pa-
riisi, tuo tietämättömyyden keskus, vi-
helsi niille! . . . Palkitakseni Teidät, rak-
kaat musiikkia rakastavat sarmaatit, van-
non tämän kosken äärellä, että sävellän
oopperan, jonka päähenkilö on Imatra;
muut roolit täytetään kallioilla, kuusilla,
kaloilla, jne . . . Ehkä katson tarpeelliseksi
asettaa näyttämölle myös ihmisen - mutta
tätä asiaa ei ole vielä päätetty. RICHARD
WAGNER

Wagner meni punaiseksi häpeästä,
mykistyi raivosta. Hän kesti kyllä Pninin
pilkan, normaalisti, mutta ei suurruhti-
nattaren edessä, eikä varsinkaan nyt, ei
näin herkkänä ajankohtana. Juuri kun
koko hänen tulevaisuutensa oli vaakalau-
dalla.

- Älkää ottako sitä niin vakavasti herra
Wagner, suurruhtinatar yritti lohduttaa
säveltäjää. - Tunnettehan te Ivan Ivano-
vitsin, hän on sellainen kujeilija. No Ivan
Ivanovits, pyytäkäähän nyt anteeksi her-
ra Wagnerilta ja sitten unohdamme koko
asian.

- Nöyrimmät anteeksipyyntöni rakas
ystävä, sanoi Pnin ja yritti pidätellä nau-
ruaan. Huonohkolla menestyksellä.

Se ei pahemmin häirinnyt Wagneria.
Pniniltä hän ei odottanutkaan mitään, ei
kerrassaan yhtään mitään. Sensijaan hän-
tä loukkasi, ja loukkasi syvästi, se, ettei
suurruhtinatar ottanut koko asiaa vaka-
vasti. Hänelle se oli vain pila, harmiton
kuje, ja kaiken lisäksi hän nauroi sille.
Nauroi Wagnerille. Se sattui. Wagner
tunsi nyt menettäneensä arvokkuutensa
suurruhtinattaren silmissä - miten tämä
enää ikinä voisi ottaa häntä vakavasti?

ähtö Imatralta takaisin Pietariin
tapahtui kohta keskipäivän jäl-
keen, kun oli nautittu kevyt, mutta

äärimmäisen kallis lounas majatalonpitä-
jä Ericsonin luona. Wagner joutui jälleen
samoihin vaunuihin Pninin ja tällä kertaa
myös neiti von Rhadenin kanssa. Koko
Pninin pallomainen olemus säteili häpei-
lemätöntä itsetyytyväisyyttä. Hänen ei
enää tarvinnut sanoa mitään. Riitti kun
hän hymyili Wagnerille tai vain katsoi
tähän päin. Pelkästään se sai Wagnerin
kokemaan uudestaan kaikki kosken par-
taalla kokemansa nöyryytykset ja häpeän
tunteet. Vieläpä moninkertaisina.

Sitten ahdistus ja epätoivo muuttui vi-
haksi. Sisuuntuneena kaikesta Wagner
päätti käyttää hyväkseen sattuman hänel-
le suomaa tilaisuutta ja kysyä suoraan
neiti von Rhadenilta, miten asioiden
kanssa oikein oli. Voitto vai tappio? Pe-
lastus vai turmio? Parempi mikä tahansa
vastaus kuin tämä kuolettavan piinaava
epätietoisuus.

- Neiti von Rhaden, joko ehditte puhua
suurruhtinatar Pavlovnan kanssa? Joko
hän antoi vastauksensa? Asia on minulle
kovin tärkeä, minun on saatava tietää
joko uskallan alkaa rakentaa taloani.
Minkälaiset ohjeet voin lähettää Sak-
saan?

- Olen kovin pahoillani herra Wagner,
neiti sanoi vakavaan äänensävyyn. - Ker-
roin suuruhtinattarelle kaiken, minkä
pyysitte ja hän ymmärsi teitä oikein hy-
vin. Hän pitää teistä kovasti ja arvostaa
musiikkianne . . .

- Ymmärsi? Pitää? Arvostaa?
- Mutta hän pyysi sanomaan teille, että

ette vielä ryhtyisi rakentamaan taloanne.
- Hän ei siis aio kutsua minua Pieta-

riin?
- Siltä vaikuttaa. Olen kovin pahoilla-

ni.

amassa vaunut heilahtivat. Tällä
kertaa Imatralla hyvin hutiloiden
korjattu pyörä meni niin rikki, et-

tei vaunuilla enää voinut jatkaa. Neiti von
Rhaden evakuoitiin heti suurempiin vau-
nuihin. Wagner ja Pnin jätettiin oman
onnensa nojaan, he saivat jäädä vaunun-
raunioiden ääreen odottelemaan omaa
pelastustaan, Viipuriin meneviä posti-
vaunuja.

- Vuoden palkka ja vielä erittäin hyvä
palkka kolmen kuukauden työstä, Pnin
sanoi heidän odotettuaan postivaunuja
hyvän tovin. - Luulitteko tosiaan sellai-
sen onnistuvan? Ei kai suurruhtinatar
Pavlovna nyt aivan mihin tahansa lankea!
Ei ainakaan näin tökeröön huijausyrityk-
seen. Säälittävään suorastaan.

Pninin vakavoituneesta äänensävystä
Wagner kuuli heti, että suurruhtinattaren
kielteinen vastaus oli täysin Pninin ai-
kaansaannosta. Oli kuin Pnin vihdoin oli-
si riisunut pellenaamionsa. He olivat nyt
kahden eikä enää ollut mitään syytä tees-
kennellä. Pninin ei enää tarvinnut näytel-
lä klovnia. Hän oli onnistunut aikeissaan,
estänyt Wagnerin aikomukset, suojellut
omaa leipäpuutaan, karkottanut tunkeili-
jan. Peli oli nyt ohi.

- Metsästäkää te raharikkaita muualla,
Saksassa tai missä muualla sitten liikutte-
kin, mutta jättäkää Pietarin aatelisto ja
porvarit minulle. Älkää toki ottako tätä
henkilökohtaisesti, ystävä hyvä, Pnin
vielä lisäsi ja iski iloisesti silmää. -Aina-
han voi yrittää.

un Wagner oli pitänyt viimeiset
Pietarin-konserttinsa ja oli läh-
dössä takaisin Saksaan, suurruh-

tinatar Pavlovna lähetti hänelle yllättäen
tuhat ruplaa. Läksiäislahja? Anteeksi-
pyyntö? Sovinnon ele? Mitään uutta kut-
sua Pietariin ei tullut. Eikä tulisi, sen hän
tiesi.

Istuessaan vihdoin Saksaan suuntaa-
vassa junassa Wagner oli tavallaan tyyty-
väinen siitä, ettei hänen enää koskaan
tarvinnut palata takaisin Venäjälle. Ei
koskaan. Hänen tulevaisuutensa oli Sak-
sassa. Sieltä hän vielä löytäisi jonkun
korkea-arvoisen suojelijan. Asia oli täy-
sin varma, hän ajatteli, täysin varma. Se
oli Imatran opetus se.

Petri Salin on helsinkiläinen vapaa kir-
joittaja.
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