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Igor Stravinski sanoo kuuluisien 
 Norton-luentojensa johdannossa: 

 ”Ilmiöiden todellinen hierarkia, 
kuten suhteidenkin, aktualisoituu 

ja saa muodon aivan muualla kuin 
sovinnaisten luokittelujen tasolla”.

Esimerkiksi asioiden erotteleminen 
”ensisijaisiin ja toisarvoisiin” tai ”pää- 
ja sivuasioihin” johtuu vain 
käytännöllisestä välttämättömyydestä – 
eli tasan samasta tarpeesta, mikä 
Lichtenbergin mukaan pakottaa 
postuloimaan minän.

Stravinski puhuu kuitenkin 
hierarkiasta, joka sanakirjan mukaan 
tarkoittaa (papiston) arvoasteikkoa, 
ankaraa arvojärjestystä. Haistan 
nimenomaan siinä sovinnaista 
luokittelua; pahaiseen apupappiin ja 
ylhäiseen piispaan ei nyt ainakaan ensi 
ajattelemalta tule soveltaneeksi teesiä, 
jonka mukaan ensimmäiset tulevat 
viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.

Yhtäkaikki Stravinskin huomio on 
mieltä kiinnittävä. Tulen heti sen 
yhteydessä ajatelleeksi matemaattista, 
suorakulmaista, siistiä ja selkeää 
koordinaatistoa, jonka taustalla väikkyy 
se todellinen (käyräviivainen?) 
koordinaatisto … ikään kuin 
sovinnaisesti luokitteleva ilmiö kätkisi 
taakseen asian sinänsä, kantilaista 
vokabulaaria käyttääksemme.

Tarkastelkaamme kahdesta 
näkökulmasta Mozartin ns. Kegelstatt-

uusi nukke ja jos pienimmän nuken 
sisältä ei löydykään mitään, lapsi 
parahtaa itkuun. Ennakkovaroitukseksi 
ja -lohdutukseksi: Mozartin trion 
sisimmässä ei ole tyhjää, vaan jopa 
jonkinmoinen Nukkien Nukke.

Tässä on hyvä palauttaa mieleen 
Vladimir Nabokovin verrattomia  Gogol-
mietteitä – esimerkiksi tulkinta 
 Kuolleiden sielujen päähenkilön 
 Tshitshikovin matka-arkun kuvauksesta. 
Arkku kuoritaan auki omistajansa 
sielunkerrostumien tahdissa; sisinnä on 
rahalipas, Tshitshikovin sydän, jota 
avataan ja suljetaan aina niin 
sai(tai)turimaisen vikkelästi, ettei 
pirukaan ota selvää, mikä on systolea, 
mikä diastolea.

Ruvetkaamme siis purkamaan 
trion sisäkkäistä rakennetta. Teos 
on kolmiosainen, mutta se ei 
ole olennaisesti kolmen osan 

jono. Ääriosien sävellaji on Es-duuri, 
väliosan taas B-duuri. Onkin luontevaa 
tulkita niin, että Es-duuri luonnehtii 
pääkertomusta ja väliosa on ”kertomus 
kertomuksessa”, upotus (mise en abime), 
jonkalaisia kirjallisuudessa tavataan 
tuon tuostakin.

Totesimme väliosan noudattavan 
normaalia ABA-kaavaa, mutta nyt 
kiinnittää huomiota, että tämä kaava 
toistaa teoksen sisäkkäisen 
kokonaiskaavan eli pääkertomuksen 

JUKKA MÄÄTTÄNEN

Mozartin Kegelstatt-trio venäläisen 
nuken tapaan
Kolme ydintahtia ja maailmanrakenne

trioa klarinetille, alttoviululle ja pianolle, 
jonka säveltäjä ihan oikeasti kai laati 
keilatessaan klarinetistiystävänsä Anton 
Stadlerin kanssa.

Perinnäisen muotoanalyysin 
mukaan trio jakaantuu kolmeen 
osaan. Ensimmäinen osa 
(Andante) on tulkittavissa 

sonaattimuodoksi; huomiota tosin 
kiinnittää, että pää- ja sivuteema 
ovat selvästi sukua toisilleen ja että 
ns. kehittely on lyhyt, muutaman 
tahdin mittainen. Toinen osa (Menuett) 
noudattaa aivan normaalia ABA-kaavaa 
eli keskellä sijaitsevan Trion jälkeen 
alkujakso toistetaan, ei sentään ihan 
yksi yhteen. Kolmas osa (Allegretto) on 
taas tyypillinen rondo, jossa tietty teema 
aika ajoin pullahtaa järkkymättä esiin, 
olivatpa sivuepisodien houkutukset 
kuinka hiveleviä tahansa.

Muotoanalyysi kertoo triosta vallan 
päteviä ja hyödyllisiä asioita, mutta 
olisin silti taipuvainen liittämään sen 
sovinnaisten luokittelujen kategoriaan. 
Tämä nimenomainen trio näet aukeaa 
todelliseen merkitykseensä aivan muuta 
kautta eli sisäkkäisenä rakenteena, 
kertomuksina kertomuksissa, 
näytelminä näytelmissä, As You Like It.

Nyt tulee tietysti mieleen Hamlet 
… mutta ennen kaikkea venäläinen 
ajattelutapa. Nuken sisältä löytyy aina 
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(Es-duurissa) ja sen keskellä olevan 
”kertomuksen kertomuksessa” 
(B-duurissa). Väliosan pääkertomus on 
siis B-duurissa, ”kertomus 
kertomuksessa” taas g-mollissa. Tällaista 
kaavan sisäkkäistä toistumista kutsutaan 
matematiikassa tunnetusti kultaiseksi 
leikkaukseksi, joka jatkuu periaatteessa 
ad infi nitum.

Taiteessa leikkausta ei voida 
käytännössä jatkaa loputtomiin 
(fysiikassa voitaisiin kyllä jos 
haluttaisiin). Mutta Mozart tekee 
Kegelstatt-trionsa ytimessä 
hämmästyttävän, jäljittelemättömän 
tempun: kolmen tahdin mitassa hän 
paljastaa maailman rakenteen eli tekee 
tyylipuhtaan näkökulman vaihdoksen 
juuri päinvastaiseksi.

Tarkoitan seuraavaa: jos nämä 
kolme tahtia ilmaisevat maailman 
rakenteen, koko Kegelstatt-trio on 
upotus tässä samaisessa maailmassa 
samalla kun (tämä samainen) maailma 
on upotus Kegelstatt-triossa. Eli 
päinvastaiset näkökulmat ovat yhtaikaa 
voimassa, aivan niin kuin reikä oli 
sukassa ja sukka puolestaan reiässä 

-kolumnissani (niin & näin #/!""$). 
Kysymys on siis 

suhteellisuusperiaatteesta, jonka 
mukaisesti muuan musiikkikappale, 
mirabile dictu, haastaa tasaveroiseen 
peliin koko maailmankaikkeuden.

Kerrataanpa vielä. Kegelstatt-trio 
kaikkineen on siis kertomus 
Es-duurissa, josta pulpahtaa 
upotuksena esiin ”kertomus 

kertomuksessa” B-duurissa. Tämä taas 
on kertomus, josta pulpahtaa 
upotuksena esiin ”kertomus tässä 
kertomuksessa” g-mollissa. Ja, vihdoin, 

”kertomuksena tässä kertomuksessa” 
pulpahtavat esiin nuo kolme tahtia 
varsinaisena ydinupotuksena ja 
näkökulman totaalisena kääntäjänä. 

Sivumennen: kun kuulen näitä 
kolmea tahtia soitettavan, näen sieluni 
silmin Kaikkivaltiaan syvissä mietteissä 
ennen luomistyön alkua. ”Jos teen 
kaaoksesta kosmoksen, asiahan olisi 
kertaheitolla selvä. Mutta moinen 
rationaalisuus ei oikeastaan ole minun 
alaani; kilpailkoot siis kaaos ja kosmos 
alati ylivallasta eli jatkukoon luominen 
hamaan ikuisuuteen asti.”

Käsitykseni mukaan maailman 
rakennetta hallitsee 
suhteellisuusperiaate eli 
päinvastaisten näkökulmien 

voimassaolo yhtaikaa. Miten tämä 
ilmenee näissä kolmessa tahdissa, jotka 
olen asettanut niin paljon haltijaksi? 

Musiikkiterminologiaan 
kummemmin turvautumatta riittänee 
ohje: millä viivastolla (kolmesta 
mahdollisesta) näettekin musiikin 
liikettä (ylös tai alas), huomaatte, että 

yhtaikaa liikkuu (trioleina) vain kaksi 
ääntä (motiivia) siten, että toisen 
suunta on ylöspäin, toisen taas alaspäin. 
Juuri tässä mielessä toteutuu 
päinvastaisten näkökulmien 
voimassaolo yhtaikaa (musiikissa 
puhutaan tällöin kontrapunktista). 
Motiivit voivat asettua ”päällekkäin” 
kumminpäin tahansa, mikä merkitsee 
näkökulmien tasa-arvoa.

Itse asiassa, mihin vain katseensa 
kääntää, huomaa 
suhteellisuusperiaatteen toteutumia. 
Näin äskettäin Henrik Ibsenin 
Villisorsan Kellariteatterin intensiivisenä 
esityksenä. 

Draamaa luo mm. kysymys Hedvig 
Ekdalin polveutumisesta eli onko hän 
Hjalmar Ekdalin vai vanhan Werlen 
tytär. Sovinnaisen luokittelun 
näkökulmasta hänen täytyy olla 
jomman kumman jälkeläinen ja yleisesti 
suosituin syyllinen on Werle.

Mutta Ibsen antaa vihjeitä myös 
Hjalmarin suuntaan, lähinnä tyttären 
perinnöllisen silmäsairauden suhteen. 
Draaman tehon kannalta onkin täysin 
yhdentekevää, kuka todella siitti 
Hedvigin, olkoonkin, että kaksi miestä 
uskoi tehneensä näin.

No, mitäs muuta tämä on kuin 
vastakkaisten näkökulmien tasa-arvoa, 
voimassaoloa yht’aikaa.
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