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Ehdin olla mukana noin kymmenen sekuntia, ennen kuin muut Jättiläiset havahtuivat ja tekivät 
meistä lopun. Ne olivat kaikki liian isoja ja vahvoja ja niitä oli aivan liikaa.

Ramaturkki maleksi kauempana rystyset valkoisena pidellen uudelleen löydettyä Nietseä rin-
nallaan kuin kilpeä, mumisten jotain ihmisrodun pienuuden tragediasta. Siitä ininästä meinasi 
lähteä hermot. Onneksi joku leveäotsainen Jätti kimpaantui:

”Mitä sä siellä mutiset, hintti, ootsä joku pappi vai mitä?” 
Sitten se mätkäisi Ramaturkkia mahaan, Nietsen alle. Ramaturkki taittui kahtia, voihkaisi 

voijeesus, mihin RautaJanne heti, että jumala on kuollut, eksä muista, jäbä? nyt on yli-ihmisten 
aika, ja RautaArtsi komppasi että me ollaan niitä yli-ihmisiä, me! ja se selitti sen ensin Ramaturkille 
ja sitten Jättiläisille. Todistaakseen väittämäänsä se yritti anastaa Fritrickin Ramaturkin käsistä, 
mutta se ei yllättäen meinannut antaa periksi, vaan puristi kirjaa niin kuin siihen olisi kätketty 
sen elämä. Jättiläiset nauroivat siihen tapaan, että onpas hyvää stendappia, onpas siinä soturi, 
joka ei pysty edes hinttarille näyttämään paikkaansa. Paskajätit syljeskelivät jalkojemme juureen 
liioitellun inhon vallassa, hyi mitkä ämmät, kuinka ne kehtaa kutsua itseään sotureiksi, kun joku 
huusi voitonriemuisesti SOPULIT! ja koko paskiasjengi oli suurin piirtein sekunnissa kieriske-
lemässä maassa ja yksi tyyppi, jolla oli toisessa ohimossa tatuoitu rautaristi, toisessa pataässä ja 
päällä tosi makea EdHardy-huppari, silitti RautaArtsin tukkaa ja sössötteli sille, että oottepas 
söpöjä sopuleita, kivasti kirjojakin luette. 

Musta valahti veret. Soturin tukka on pyhä ja nyt se pyhä häpäistiin! Karjuin METAL!, kiskaisin 
Nietsen Ramaturkin käsistä ja läimäytin sillä EdHardyn päähän. Kirja repesi, sivut lentelivät ym-
pärillämme. Ramaturkki huusi suorastaan eläimellisesti, että tullakseen korkeammaksi ihmisen 
on ylitettävä itsensä, ettekö ymmärrä, elukat? Seurasi räyhäävää huutoa, kovaäänisistä pamahti 
Uii aar d tsempjns ja taistelu puhkesi täyteen voimaan. 

Se oli puhdasta metallisinfoniaa: nyrkki nyrkkiä vasten, teräs terästä vasten. Kilinä ja kolina, 
vahvojen miesten raskas hengitys, sotaisa rähinä. Taistelevien urhojen sulavat liikkeet kuin hi-
dastettuna, ellei se olisi niin homoa, sanoisin että kuin balettia ja myöntäisin lumoutuvani siitä. 
Nyrkit lensivät ilmassa, ketjut lensivät ilmassa, Nietsen sanoma lensi ilmassa. Se oli mahtipontinen 
myräkkä ja me olimme sen saaneet aikaan, me – korkeammat ihmiset, yli-ihmiset, alhaison laista 
ja moraalista välittämättä, seisten uljaasti korkealla niiden yläpuolella. Mikään ei voinut pysäyttää 
meitä, olimme vapaita – sotureita, jättiläisiä, nuoralla tanssijoita. Olimme puhdasta energiaa – 
alkukantaista, aitoa – jonka alla sotatanner pauhasi. Ja minä kuuluin siihen.

Haavoittuneita on paljon. Me sankarisoturit makaamme toisiimme nojaillen, veljiemme tukemina, 
veljiemme tukena. Loskainen kenttä tyhjenee ulkopuolisista ja niiden menopeleistä. Liput lasketaan 
saloista. Kirkkaat valonheittimet sammutetaan. Aurinko laskee verenpunaisena. RautaJanne alkaa 
laulaa, ensin hiljaa, vähitellen sen ääni nousee. Me muut liitymme häneen kuorona. Äänemme jylisevät 
autioituneen sotatantereen yllä. Suuret tunteet väreilevät ilmassa. Se on grande finale. Se on puhdas 
tragedia. Kyynel purkaantuu silmäkulmastani, valuu arvokkaan hitaasti alas poskeani. Enkä ole ainoa. 

Ainoastaan Ramaturkki – vuotava nenä ja rillit tuusannuuskana – on pilaamassa tunnelmaa: 
se konttailee parkkipaikan mustassa loskassa roskisten ja turva-aitojen välissä, etsiskellen Niet-
sen jäännöksiä. Ilman laseja se on kuin myyrä; silmiä siristäen se tutkiskelee kaikkia riekaleisia 
julisteita, paskaisia mainoslehtisiä, ketsuppi-sinappisia hodaripapereita ja vanhoja lätkälippuja. 
Se konttailee roskissa ja oksennuksissa murhaavan näköisenä, hokien mikä ei tapa – vahvistaa, 
mikä ei tapa – vahvistaa, mikä ei tapa – vahvistaa. Hän ei näytä korkeammalta ihmiseltä lainkaan.

Omistettu Danolle ja muille dramaturgeille.

Otteet Friedrich Nietzschen teoksesta Näin puhui Zarathustra ovat peräisin Jari Tammen 
käännöksestä (Pikku-idis 2008).

Sanat liikkuvat, musiikki liikkuu
ajassa ainoastaan; mutta mikä yksinomaan elää
voi vain kuolla. Puhutut sanat kurkoittuvat
kohti hiljaisuutta. Vain muodoissa, vain kuvioissa
voi sana taikka sävel ulottua
hiljaisuuteen, niinkuin kiinalainen malja vaiti ollen
lakkaamatta liikkuu levossansa.1

Absoluuttista voi olla etiikka ja vodka, radikalismi ja musiikki. Kamarimusiikki on puhdasta 
ja tinkimätöntä, kirkasta ja väkevää: savuinen iltapäivä hämyisessä kamarissa nimettömän 
pedon kanssa. Vahvimmillaan kamarimusiikki ei pitäydy arkipäiväisissä tunteissa, vaan 
käsittelee kohtaamista olemisen alkuperäisen kauhun kanssa.

Mikäli kamarimusiikkia soitetaan ilman sisäisyyttä, siitä tulee tietoa. Absoluuttisen mu-
siikin sisäisyys merkitsee sävelten omakohtaista elämistä: soittajat luovat sävelten painon 
ja keveyden soittotilanteissa aina uudelleen.

Absoluuttinen etiikka ei esitä moraalia teoriana, vaan hahmottelee alkuperäistä todellisuu-
den kohtaamista. Jos todellisuuden painautumista minuun ei kyseenalaista kukaan, miksi 
kukaan kyseenalaistaisi musiikin kumoukset?

Kamarimusiikki ei tarjoa nimettäviä tunteita tai kokemuksia vaan kokemisen tavan, omaksi 
elämisen menetelmän.

1  ”Words move, music moves / Only in time; but that which is only living / Can only die. Words, after speech, reach / Into the silence. 
Only by the form, the pattern, / Can words or music reach / The stillness, as a Chinese jar still / Moves perpetually in its stillness.”

Esseen runo-otteet T. S. Eliotin teoksesta Four Quartets, Faber and Faber 1968; edellinen ote ”Burnt Norton” V, s. 12. Eliot on 
mallintanut kokoelmansa Beethovenin myöhäisten kvartettojen mukaan: kuten eräissä kvartetoissa, runoissa on viisi osaa, ja niiden 
topokset polveilevat sangen rapsodisesti arkisista havainnoista ajattomiin pohdintoihin.

Runosuomennokset Sinikka Kallio-Visapään käännöksestä; julkaistu teoksessa Autio maa – Neljä kvartettia ja muita runoja, toim. 
Lauri Viljanen & Kai Laitinen, Otava 1949 (3. painos 1988). Eliot 1988, s. 148.
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II
… Mutta ymmärtää
missä pisteessä ajattomuus ja aika leikkaavat toisensa,
siihen pystyvät vain pyhimykset –
eikä pystymisestäkään ole kysymys, vaan jostain mikä annetaan
ja otetaan, kun koko elämä on kuolemista rakkauden töissä,
sydämen hehkua ja antaumusta, epäitsekkyyttä.
Meistä useimmille annetaan vain odottamaton
hetki ajassa ja ajan tuolla puolen,
hajamielisyyden puuska, välähdys auringon juovassa,
jostakin timjamin tuoksua, virvojen välkettä,
vesiputouksen ääntä, musiikkia syvältä, niin kaukaa
ettei sitä kuulu ensinkään, vaan musiikkia olet itse
niinkauan kuin se soi.2

Arkkitehtuuria on sanottu jäätyneeksi musiikiksi. Huomiotta on 
jäänyt, miten lauseessa rivien välissä määritellään elävä musiikki.

Elämä ei ole koskaan ajatonta. Aikaan sijoittuvana taiteena mu-
siikki on sukua elämän ajallisuudelle. Ei ole ajatonta todellisuutta.

Kamarimusiikkia herkällä korvalla kuunteleva ei odota mitään, 
vaan antaa musiikin kehkeytyä ajallisesti, sävel säveleltä, ikään 
kuin musiikilla olisi todellisuuden perusrakenne.

Äänten kehkeytyminen on todellisuuden herkeämätöntä tulemis-
ta: musiikki on sävelten henkistä limittymistä ja rinnakkain kul-
kua. Musiikki ei ilmaise ajatuksia tai tunteita vaan syntyy olemisen 
ja ajan alkuperäisessä leikkauksessa.

On teoksia, joiden teemat eivät toistu, vaan jotka kasvavat vähitel-
len toisiinsa limittyvistä aihelmista.

Korva, joka vartoo toistoa, on toisenlainen kuin ainutkertaisia ää-
niä vartova.

2 ” ... But to apprehend / The point of intersection of the timeless / With time, is an occupation for 
the saint— / No occupation either, but something given / And taken, in a lifetime’s death in love, / 
Ardour and selflessness and self-surrender. / For most of us, there is only the unattended / Moment, 
the moment in and out of time, / The distraction fit, lost in a shaft of sunlight, / The wild thyme 
unseen, or the winter lightning / Or the waterfall, or music heard so deeply / That it is not heard at 
all, but you are the music / While the music lasts …” (T. S. Eliot, Four Quartets, ”The Dry Salvages” 
V, s. 32–33.) Eliot 1988, s. 167.

I
Kukin taiteenlaji sijoittuu itselleen ominaisella tavalla kahteen 
olemisen ulottuvuuteen: aikaan ja tilaan.

Jokaiselle, joka tämän huomaa, huomautetaan tuhannesti ja tur-
haan siitä, ettei erottelu ole niin yksinkertainen, ja kuitenkin kaik-
ki erottelut ovat yksinkertaistuksia...

Kaikki ajattelu on yksinkertaista.

Kuvat avautuvat tilaan, musiikki on aikaa. Ajassa liikkuvat vain 
elokuvat. Sarjalliset kuvat voivat toki olla katsojalle ajallisia, mutta 
kuvat itse eivät liiku. Ei ole musiikkia, joka sijoittuisi vain tilaan.

Kun olin nuori, minulla oli nuoren mieli, joka herkeämättä tarkkasi 
rockin rakenteita ja riffejä. Ostin levyjä tietämättä mitä ostin. Ka-
marimusiikkia en ikinä oppinut ymmärtämään.

Tällä tavoin rock ja kamarimusiikki yhtyvät: sello on kuin rummut, 
alttoviulu on kuin basso, ja nuo soittimet yhdessä synnyttävät taus-
tan musiikin sielulle, laulavalle äänelle. Sekä kamarimusiikki että 
rock elävät suurten konserttisalien sijasta hämärän avartamissa 
paikoissa, joissa mikään ei ole kiellettyä eikä yleisöjen miellyttä-
minen tarpeen.

Kamarimusiikki ei edusta hovien fiiniä sointia, vaan tinkimätöntä 
avantgardea, pimeyden eturintamaa.

Suurin vaara piilee siinä, että alkuperäisestä taiteesta tehdään 
harvojen huvi, vaikka mikään ei kuulu niin vahvasti kaikille kuin 
absoluuttinen taide.

Niin rockissa kuin kamarimusiikissa omistautuminen on ehdo-
tonta ja intohimo pidäkkeetöntä. Radikalismin puolesta todistaa 
sekin, että ihmiset kammoksuvat yhtä lailla klassisen musiikin 
kuin raskaan rockin kuuntelijoita.
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IV
Ajan tauotessa, tulevaista punnitkaa
ja menneisyyttä yhtä suurin painoin.
Tänä tuokiona josta yhtä kaukana on teot, tekemättä jättäminen
voitte avautua tälle: ’mihin tahansa olemassaolon alueeseen
ihmismieli suuntautuukin
kuolon hetkellä’ – niin ainoastaan tämä teko
(ja joka silmänräpäys on kuolon hetki)
ainoastaan tämä kantaa hedelmää myös toisten elämässä:
älkää ajatelko teon hedelmiä.
Tehkää matkaa.3

Jos kamarimusiikin suuret klassikot – Bachin preludit ja fuugat, 
Beethovenin ja Bartókin jousikvartetot – ovat teoksia vailla ulkomu-
siikillisia nimiä, mistä ne puhuvat? Jos musiikki ei käsittele sanal-
listettavia tunteita tai tapahtumia, sisältöjä on etsittävä sieltä, missä 
musiikki pureutuu arkiolemista syvempiin kysymyksiin: miksi on 
jotakin pikemmin kuin ei-mitään...

On absoluuttista ja ohjelmallista musiikkia. Jälkimmäinen rakentaa 
ulkomusiikilliselle: kirjalliselle tai visuaaliselle. Teoksen nimi voi 
tehdä teoksesta ohjelmallisen. Absoluuttinen musiikki on puhdasta 
sisäisyyttä: sitä ei selitetä toisten lajien kielellä.

On ohjelmallista ja absoluuttista etiikkaa. Edellinen tukeutuu ul-
koeettiseen: praktiseen tai poliittiseen. Nimeäminen voi tehdä eet-
tisestä teoriasta ohjelmallisen. Absoluuttinen etiikka on puhdasta 
sisäisyyttä.

Ja vaikka kuulijassa kaikki absoluuttinen musiikki synnyttää eläviä 
mielikuvia, ei Cis-mollissa soivan pianon yhdistäminen kuutamoon 
vielä tee kappaleesta ohjelmallista.

Olen kuullut teoksia, joissa puhuu ei-mikään, joissa katsotaan kuo-
lemaa silmästä silmään ja käydään painiin kohtalon kanssa.

Tuolla puolen ei odota kuolemanjälkeinen elämä, muttei liioin pi-
meyskään.

Musiikkiin, sen enempää kuin muihinkaan taiteisiin, ei kätkeydy 
piiloviestiä – ei ole jotain kätkettyä, mitä taiteilija haluaa sanoa – 
vaan musiikki luo oman ajallisuutensa.

Kuolema ja elämä eivät ole teemoja. •

3 ”While time is withdrawn, consider the future / And the past with an equal mind. / At the moment 
which is not of action or inaction / You can receive this: “on whatever sphere of being / The mind of 
a man may be intent / At the time of death”—that is the one action / (And the time of death is every 
moment) / Which shall fructify in the lives of others: / And do not think of the fruit of action. / Fare 
forward.” (T. S. Eliot, Four Quartets, ”The Dry Salvages” III, s. 30–31.) Eliot 1988, 165; suomennosta 
muokattu.

III
Kapellimestari on poissa.

Kun musisoidaan muutaman artistin kesken, musiikki on keskus-
telua.

Vaikka nuoteista ei muuteta mitään, sävelet on aina tehtävä elävik-
si. Vain elävöittämällä eri soitinpersoonien sävyt ja värit musiikki 
syntyy ikuisesti uudelleen: aika tapaa ajattoman. Mykkä traditio 
on herätettävä henkiin.

Musiikki hengittää soittotilanteissa tapahtuvasta viestinnästä: 
kulmien kohotuksista, silmien liikkeistä ja kehon kielestä.

Kukin soitin on omanlaisensa persoona, joka käy dialektiseen 
keskusteluun muiden kanssa. Taukoamaton kakofonia raivoaa 
Beethovenin jousikvartetolle säveltämässä Suuressa fuugassa tai 
Schönbergin atonaalisissa purkauksissa.

Stalinin sensuuria paennut Šostakovitš sävelsi henkilökohtaisim-
mat tuntonsa kamarimusiikkiin: myöhäisten jousikvartettojen 
karheat sivallukset tai kohtalonomaiset koputukset ovat jättäneet 
musiikin ja muuntuneet puheeksi. Kuuroutunut Beethoven sävelsi 
yhdeksännen sinfonian jälkeen myöhäiset jousikvartettonsa, jois-
ta taiteilijat ja ajattelijat Milan Kunderasta T. S. Eliotiin ja Theodor 
Adornoon ovat ammentaneet.

On musiikkia, johon kyllästyy, ja sellaista, jonka teemat eivät ehdy.
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