Pekka Luukkola, Taking off (2011), pigmenttimustevedos alumiinille, 100 x128 cm.
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Maria Valkama

Johdatus Friedrich
Hölderlinin yöhön
Maneereja vastustava vaativuus ja outous eivät aina tuomitse ajattelijaa pysyvään
unohdukseen. 1700–1800-lukujen vaihteessa vaikuttanut saksalainen runoilija-ajattelija
Friedrich Hölderlin on edelleen tunnettu ja tunnustettu kotimaassaan – siitä huolimatta,
että hänen tekstinsä ovat arvoituksia tulkitsijalleen ja tuntuvat monin paikoin täysin
läpitunkemattomilta.

H

ölderlin tunnetaan saksalaisen romantiikan varhaisena edustajana ja klassismin viimeisenä hyperbolisena jälkisoittona. Hän on myös filosofi, joka
yhdessä Hegelin ja Schellingin kanssa
aavisteli ja kutsui historiassa vaikuttavan hengen uudenlaista hahmoa. Runoilijan vaikutus saksalaiseen ajatteluun on kuitenkin ollut merkittävä myös romantiikan
jälkeen. Hänen tunnetuimpia henkisiä seuraajiaan ja
kanssa-ajattelijoitaan ovat Rilke, Trakl, Heidegger ja
Celan, ja kaikuja hänestä voidaan kuulla kaikessa mannermaisessa hämäräisessä tai yöllisessä filosofiassa.
Suuri osa Hölderlinin elämästä oli tavalla tai toisella
yön ja negatiivisuuden merkitsemää. Hän syntyi 1770
Lauffen am Neckarin pikkukaupungissa, opiskeli Hegelin ja Schellingin kanssa Tübinger Stiftin pappisseminaarissa ja elätti itsensä lähinnä kotiopettajana, koska
vieroksui papin uraa. Hänen elämäänsä leimasivat onnettomat perhe- ja rakkaussuhteet, joista surkein lienee
rakkaus Susette Gontardiin (1789–1802), työnantajan
vaimoon. Sittemmin Susette – runojen Diotima – kuoli
kurkkumätään ja jätti Hölderlinin suremaan kolminkertaista etäisyyttä: suhteen lähtökohtaista mahdottomuutta tai kiellettyyttä, maantieteellistä eroa ja lopulta
kuolemaa. Sama kolminkertaisuus erotti Hölderlinin
myös antiikin Kreikasta, jota hän yhtä lailla traagisesti rakasti ja jonka tunnusti henkiseksi kodikseen. Myöskään
Kreikka ei ollut hänen omansa, ei siis kuulunut hänelle

kotimaan merkityksessä. Etäisyys Hölderlinin ajan hesperisen Saksan ja idän ja aamun Kreikan välillä oli sekä
maantieteellisesti että ajallisesti suuri.
Hölderlinin runoissa jumalalliseksi korotetun Diotiman poissaolo rinnastuu Kreikan kadotettuuteen myös
toisella tavalla. Kreikkalaisen antiikin mailleenmeno tarkoitti Hölderlinille jumalten kääntymistä pois ihmisistä
ja lähtöä toiseen maailmaan. Homeroksen jumalathan
kulkivat ihmisten keskellä, näyttäytyivät ihmisille, vastasivat rukouksiin suoraan ja vaikuttivat välittömästi inhimilliseen elämään. Tuolloin Hölderlinin homeerissävytteisestä näkökulmasta katsottuna myös ihmisellä oli
mahdollisuus päästä välittömästi jumalten keskuuteen,
kuolemattomuuteen: jumalan kaltaisuuden metaforinen
voima korotti monet sankarit ja jumalten rakastetut jumalallisiksi. Sen sijaan hesperisessä, laskevan auringon
ja itsensä unohtavan hengen Saksassa jumalat näyttivät
miltei kuolleilta. Silmään pisti välittömästi ainoastaan
heidän poissaolonsa maailmasta.
Saadessaan työpaikan Bordeaux’sta Hölderlin pääsi
viimein kaipaamansa Välimeren läheisyyteen. Palattuaan
hän kirjoittaa kokemuksestaan kuuluisassa kirjeessään
Böhlendorffille, että taivainen tuli oli ottanut hänet pysyvästi valtoihinsa ja Apollo oli iskenyt häneen1. Ystävien
ja monien myöhäisempien kommentoijien tulkinnan
mukaan tämä (kenties ironisen pateettisesti esitetty) taivaiselle tulelle altistuminen ja auringonjumalan isku
syöksi Hölderlinin lopullisesti hulluuden yöhön. Pää-
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telmässä ei liene perää psykologisen syy–seuraussuhteen
mielessä, mutta siinä voidaan nähdä kajastus Hölderlinin
elämässä ja ajattelussa toteutuneesta radikaalista päivän ja
yön dialektiikasta. Joka tapauksessa Hölderlin vietti elämänsä viimeiset neljä hiljaista vuosikymmentä yöllisessä
tilassa, Tübingenin maineikkaassa tornihuoneessa Zimmerin perheen huolehtimana.

Päivä ja yö
Hölderliniläinen päivän ja yön dialektiikka muistuttaa
Nietschen Tragedian synnyn jakoa valoisaan, selkeään
apolloniseen ja hämärään, ekstaattiseen dionyysiseen2.
Hölderlinillä ajattelun ääret ovat samat mutta niiden
suhde on hyvin toisenlainen: siinä missä Nietzsche
pitää apollonista ja dionyysista poissulkevina, itsenäisinä ja itsessään välittymättöminä vastakohtina,
Hölderlin on syvästi tietoinen niiden pohjimmaisesta
sekoittuneisuudesta ja keskinäisestä perustavasta riippuvuudesta. Hänellä päivä, selkeys, kirkkaus ja järjen
ymmärrys vaihtelevat ja yhtyvät sekä ajallisesti että
loogisesti yön, sokeuden, eksymisen, erehdyksen ja
hulluuden kanssa.
Parempi vertailukohta Hölderlinin päivän ja yön yhteydelle onkin Hegelin dialektiikka, esimerkiksi Hengen
fenomenologiassa esitetty absoluuttisen hengen tietoiseksi
tuleminen historiallisen harhailunsa myötä3, tai Logiikan
tieteen (Wissenschaft der Logik, 1816) loistavanvaikea
olemisen ja ei-minkään käsittely: siinä oleminen ja eimikään ovat ”absoluuttisen erilaisia” mutta ”kumpikin
katoaa välittömästi vastakohtaansa” ja tuolloin ”ero on
yhtä välittömästi rauettanut itsensä.”4
Tämä olemisen ja ei-minkään, päivän ja yön toisiinsa
siirtyminen ja raukeaminen on tuleminen (das Werden).
Siinä vastakohdat paitsi sovittuvat myös tuottavat ”vastahakoisessa harmoniassaan”5 jotain uutta, todellisen muutoksen, ja samalla välittyessään todellistavat oman olemisensa suhteessa vastakohtaansa. Hegel korostaa myös,
että dialektiikan vastakkaiset instanssit voivat tulla havaituiksi, vaikuttaviksi ja merkitseviksi voimiksi ainoastaan
suhteessa toisiinsa. Oleminen ei ole ilman ei-mitään, eikä
mitään tapahdu tai paljastu ilman todellista negatiivisuutta. Kaikki tämä pitää paikkansa myös Hölderlinin
ajattelussa, sekä runoissa että teoreettisissa teksteissä. Yksinkertaistettuna Hegelille ja samoin myös Hölderlinille
päivä on päivä vain yötä vasten ja siihen voidaan katsoa
päivänä ainoastaan yön ansiosta.
Hölderlinille ja Hegelille yhteisen, yöllisen negaation
dialektisessa välttämättömyydessä kaikuu Herakleitoksen
jousen ja lyyran vastahakoinen harmonia. Herakleitos,
aikojen yön entisestään hämärtämä arkkifilosofi, antaa
ensimmäisen vihjeen todellisuudessa vaikuttavasta yön
periaatteesta, sopusointuisesti kaikuvasta ristiriidasta.
Samaa aihetta Hölderlin käsittelee laajasti ja vaikealukuisesti monissa teoreettisissa teksteissään. Hän liittää
ristiriitaisen sopusoinnun eräänlaisena loogisena tai
muodollisena periaatteena erityisesti ”runollisen hengen”
(der poetische Geist) toimintaan. Runollinen henki ei

ainoastaan yhdistä vaan tuo yhteen ja yhteismitallistaa
juuri sopusointuisen ristiriidan muodossa.6
Hölderlinin tulkinnassa runouden on määrä käsitellä äärimmilleen vietyä ristiriitaa sekä muodollisissa
että sisällöllisissä piirteissään ja lopulta esittää kaikesta
osittaisesta yhteismitattomuudesta ja ristiriidasta syntyvä
korkeampi sopusointu. Tällaista dialektista kohoamista
ja sovittumista voidaan aavistella monissa runoilijan
lopputuotannon pindaarisissa oodeissa, mutta ajatus on
niin vaikea, että kaiken tulkinnan, ajattelun ja paljastumisenkin jälkeen lukijan on helppo pudota takaisin mitattomaan yöhön seuratessaan runodialektiikan mitan
kulkua.

”Yö ja hätä vahvistaa myös”7
Yksinkertaisin ja suorin – vaikkakin vaativin – pääsy
Hölderlinin läpitunkemattomaan totuuteen on juuri
negatiivisuudessa eli yössä. Tätä voi perustella kahdella
tavalla. Ensinnäkin yö on yksi Hölderlinin runouden tärkeimmistä, tunnetuimmista ja toistuvimmista teemoista.
Se nousee esiin monissa arvoituksellisissa kohdissa, ja
sen merkityksellisyys on painotettua ja ahdistavaa. Hölderlinin tuotantoa leimaavaa läpinäkymättömyyttä ei
pidä mieltää merkityksettömäksi sattumaksi tai esteeksi,
joka yksioikoisesti vain hämärtelee kirkasta substanssia,
eikä liioin häiritseväksi, ajatuksen kannalta ylimääräiseksi osoitukseksi runoilijan hulluudesta. Pikemminkin
Hölderlinin hämäryys paljastaa, kuinka sokeaa haltuunottava, kevyesti ja ongelmattomasti käsittävä ylilukeminen on. Vaaditaan jotain enemmän: yössä valvomista
eli sitä, että lukija jaksaa nukahtamatta ja tulkintatehtävästä luopumatta tuijottaa siihen, missä ei näy mitään,
ja selkeän näkemisen sijaan yrittää sokean tavoin kuulostella kaikuja, aavistella (ahnen) ja erottaa hahmoja. Lukija
itse siis joutuu yöhön, ja tämä myös lisää painokkuutta
yön julki lausutulle teemalle runoissa.
Toisekseen yötä on korostettava ihmisen luontaisten
taipumusten vuoksi; myös Hegel katsoi logiikassaan
välttämättömäksi kiinnittää erityistä huomiota negatiivisuuden todellisuuteen. Ymmärryksen on aina vaikeampi
pysyttäytyä negatiivisuudessa ja varsinkin sen radikaalissa, äärimmäisessä todellisuudessa eli ei-missään, kuin
jossain ja missä tahansa annetussa. Katse ja ajatukset lähtevät harhailemaan liian vaikeasta tekstistä. Siksi myös
tätä ymmärryksen yönä näyttäytyvää vaikeutta, kätkettyyttä ja arvoitusta on toistettava yhä uudelleen, jotta se
lopulta tarttuisi tulkitsijaansa avoimuudessaan ja vaativuudessaan. Tehtävä on tuskastuttava ja näyttää hyödyttömältä, mielettömältä. Silti Hölderlin toistaa kehotusta
valvoa yössä. Se on ennen kaikkea runoilijan tehtävä aikojen yössä, puutteen aikoina (dürftiger Zeit).
Kuuluisin esimerkki yössä valvomisen pyhästä tehtävästä on elegia ”Leipä ja viini” (”Brot und Wein”), joka
käsittelee päivän ja yön, paljastumisen ja sokeuden sekä
läsnä- ja poissaolon keskinäisyyttä. Tuossa runossa yö on
Hölderlinille yhtä lailla jumalallinen kuin päivä, mutta
vaikeampi tavoittaa ja siksi vähemmän rakastettu:
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”Ihmeinen onhan tuon korkean suosio, ei kukaan tiedä,
Mistä, tai ees mikä on, minkä se lahjaksi suo.
Niin maailman liikuttaa sekä ihmisten toivovat sielut,
Viisaatkaan ymmärrä ei, tuo mitä valmistelee,
Niin ylin tahtoo jumal, joka sua rakastaa, siksi sulle
Rakkaampi vielä, kuin tuo, ymmärryksen päivä on.”8

Viisaankin on siis vaikea olla yössä, vaikka sen korkeudesta olisi lähtökohtainen varmuus. Yöstä tuleva, yön
antama, on yllätys ja myös järkytys suhteessa normaaliin
päiväymmärrykseen. Katkelman ”korkein jumal” viittaa
Hölderlinin runouden tärkeään teemaan, kohtalokkaaseen yhteen mittaan, joka vallitsee päivässä, yössä ja
niiden yhteisyydessä eli dialektisessa yhteismitallisuudessa. On tuon mitan mukaista, että yö pysyy pimennossa ihmisiltä ja ilmenee jopa kauhistuttavana.9 Vakuuttuneisuus maailman näkyvyydestä ei tee yöstä vähemmän pimeää, mutta se voi tarjota helpotuksen yön
pimeyteen eli levon ja nukkuen odottamisen mahdollisuuden. Toisaalta siitä voi seurata vielä suurempaa, sillä
se voi saada ihmisen pysyttäytymään valveilla yössä:
”Silti myös, jotta jotain pysyvää epäröintimme hetkin
Ja hämärässäkin ois, meille sen suotava on
Myös unohdus, pyhä juopumus, suotava on sana myöskin
Virtaava tuo, joka on lainen rakastavien,
Siis uneton, malja täysi, myös elo uskaliaampi
Ja pyhä aatos tuo, valvoa varjossa yön.”10

Vakuuttuneisuus yön todellisuudesta ja merkityksellisyydestä voi siis saada odottamaan pimeyden valkenemista
aamussa, tai ehkä ennen kaikkea jo siinä, minkä yö antaa
lahjaksi siinä pysyttäytyvälle: katse tottuu pimeään. Yön
pimeys ei muutu eikä muutos ole yön muuttumista päiväksi, mutta edelleen vallitsevasta pimeydestä alkaa paljastua hahmoja. Runoilijan omin tehtävä Hölderlinin

ajattelussa on pitäytyä mahdottoman ja mielettömän äärellä, altistua sen syvälle pimeälle ja nähdä lopulta yön
läpi, jos se hänelle suodaan. Tästä syystä Hölderlin voi
sanoa, että harhailu ja eksyminen auttavat ja puute, hätä
ja yö ovat avuksi: ”Vaan harhailu, hulluuskin auttaa,/
Nukkuminen; meidät yö ja hätä vahvistaa myös”11.
Sokean näkijän tai runoilijan ansio ei siis ole hänen
oma ansionsa vaan sokeuden ja yössä valvomisen mahdollistama lahja. Hölderlinin tuotannossa sokeus ja sen
syventämä yönäkö liittyy runoilijan tehtävään, kuten
”Sokean laulajan” teemasta nähdään. Teema liittyy Hölderlinin ajattelulle keskeisimpien kreikkalaisten kirjoittajien, Homeroksen ja Sofokleen, tuotantoihin – Hölderlinin teoreettisten kirjoitusten joukossa on lyhyitä
mutta syvällisiä analyysejä Iliaasta ja Sofokleen Oidipustrilogiasta. Hölderlin itse käänsi Kuningas Oidipuksen ja
Antigonen saksaksi, ja Oidipus on tärkeä hahmo hänen
kohtalokäsityksensä muotoilijana ja havainnollistajana12.
Sekä Sofokleella että Homeroksella esiintyvä Teiresias on
sokea profeetta, jumalten tulkitsija, ja sokea puolimyyttinen Homeros taas on kreikkalaisen hengen tulkki. Sokeutuneesta Oidipuksesta tulee kohtalon erehtymätön
välittäjä. Sokeana näkeminen voikin olla ennen kaikkea
osa, joka on annettu näkymättömän, äärettömän ja käsittämättömän tulkitsijalle ja ehkä siis myös (ja juuri) runoilijalle. Sekä Teiresias, Oidipus että Homeros ovat sokeudessaan avuttomia, onnettomia ja köyhiä, mutta vielä
köyhempi on se aika ja kansa, joka on kohtalonsa edessä
sokea ja joutuu antautumaan sokean miehen johdatettavaksi kuten Teeban kansa Teiresiaan ohjauksessa13.
Yössä valvovalla köyhänä kulkevalla runoilijalla ei
näytä olevan mitään virkaa omana aikanaan, joka on
häntä itseäänkin sokeampi ja puutteenalaisempi kuitenkaan sitä tajuamatta. Mutta Hölderlinillä tämä liittyy
yössä valvomisen tehtävään, ja tehtävän hahmottumisen
myötä se voi muuttua lopulta iloksi: ”Leivässä ja viinissä” runoilijat nimetään viininjumalan papeiksi, jotka
vaeltavat maasta toiseen pyhässä yössä. Tämä tehtävä on
onnellinen, koska se on kohtalokas.

Sokea kohtalo
Sokeat näkijät paljastavat, että onnettomuus, köyhyys ja
sokeus liittyvät tällöin kohta kohdalta kohtaloon. Paras
ja havainnollisin esimerkki lienee Sofokleen Oidipus,
jonka haamun voidaan nähdä vaeltelevan myös Hölderlinin runotuotannossa. Toisaalta yö liittyy myös jumalten poissaoloon ja kohtalottomuudelta näyttävään
kohtalon hahmottomaan pimeyteen.
Oidipuksen kohtalo on vaikuttavimmillaan tragediassa Oidipus Kolonoksessa. Siinä maastaan karkotettu
sokea Oidipus-kerjäläinen muuttuu ihmisten ja jumalten
välittäjäksi; jumalilla ei tunnetusti ole tapana valehdella
hänelle, ja siten Teeban ja Ateenan kohtalo on hänen varassaan. Näyttää siltä, että näin on juuri Oidipuksen itsensä saamien kohtaloniskujen vuoksi: Oidipus sokeutti
itsensä ruumiillistaakseen omaa aiempaa sokeuttaan kohtalonsa edessä, ja tämän yksiin käyvän kohtalon yöhön
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Pekka Luukkola, Rowing II (2009), pigmenttimustevedos alumiinille, 100 x128 cm.

”Viisaankin on vaikea olla
yössä, vaikka sen korkeudesta
olisi varmuus.”
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putoamisen ja sokeuden myötä hänestä tulee jotain
muuta kuin ihminen, välimuoto elävien ja kuolleiden,
menneiden ja tulevien ja eri kaupunkivaltioiden välillä.
Jumalat eivät valehtele hänelle, koska hän ei ole kukaan,
ja hän näkee kohtalon, koska kohtalo on hänen osaltaan
jo täyttynyt äärimmilleen. Kohtalon näkijä on itse sokea
ja kuin kohtaloton.
Kryptisessä runoluonnoksessa ”Suloisessa sinessä”
Hölderlin alleviivaa Oidipuksen kohtalokasta yöllisyyttä,
joka yhdistyy liialliseenkin näkökykyyn:
”Kuningas Oidipuksella on silmä liikaa kenties. Tämän
miehen kärsimykset ovat näöltään vastaan kuvaa, ilmausta, sanomista. [ ] Oidipuksen kantamat tuskat ovat
kuin köyhän miehen valitus, että häneltä puuttuu jotain.
Laioksen poika, Kreikan köyhä muukalainen! Elämä on
kuolemaa, ja kuolema on elo myös.”14

Oidipuksen kohtalo voi tuoda katsojansa tai lukijansa
pimeän äärelle, koska hänen kärsimyksensä vastustavat
kuvaamista ja ymmärrystä kaikin tavoin. Oidipuksen
katsojasta itsestäänkin tulee tässä suhteessa sokea: katsoja
näkee kohtalon läpäisemättömän yöllisyyden siinä,
että Oidipuksen kärsimyksiä on mahdotonta esittää ja
jopa kuvitella. Nähdäkseni juuri tämä ihmismitan määrätön ylittäminen (kuvaamattomuus, käsittämättömyys)
tempaa Oidipuksen mitattomaan, kohtalon syvimpään
yöhön. Noin kuvaamattomassa, kirottuudessaan jumalallista lähentelevässä elämässä voi elää kuin jo kuolleena.
Siinä voi kohtalonyön sokeuttamana odottaa silmän –
sen liiallisen, kenties – tottumista pimeään. Tällöin myös
kuoleman Haadekseen laskeutumisena voi muuttua vastakohdakseen, sovitukseksi ja jumalallistumiseksi, ja vain
tällöin voidaan sanoa jotain niin outoa kuin että ”elämä
on kuolemaa, ja kuolema on elo myös”. Näin siis Hölderlinillä yö on paikka, jossa kohtalo kääntyy ympäri: auringonlaskua vastaa nousu, jumalat palaavat odottavien
luokse ja aikojen yö saa merkityksensä, vaikka käännekohta itsessään jää näkymättömiin.

Liian kirkkaan päivän yöllisyys
Lopuksi on vielä palattava juurille: runoilijan yön alkuperään. Tästä antaa selkeimmän ja yllättävimmän todistuksen Homerokseen viittaava runo ”Sokea laulaja” ja sen
myöhempi versio ”Kheiron”15. Niissä tehdään selväksi,
että sokeus, yöllisyys ja kaikki yössä kulkevat kuvat ovat
enemmän tai vähemmän itse luotuja. Kummatkin runot
alkavat siten, että sokea kysyy miltei syyttäen, miksi valo
pysyy poissa hänen luotaan:
”Missä, aatokset herättävä, lienet nyt?
Valo, joka kuljet aikansa myötämme?
Sydän valvoohan, mutta aina
Raivokas, ihmeinen yö mua estää.”16

Valon poissaolo ei kuitenkaan liity valoon itseensä, ja
mainittu yö on omien silmien yötä. Edelleen, ajatellun

kohteen poissaolo on omaa kyvyttömyyttä pohdintaan.
Saman Hölderlin ulottaa tuotannossaan koskemaan hesperistä kohtalonsokeutta, joka vain näyttää kohtalottomuudelta. Tämän vahvistaa runon jatko: ”Sydän valvoo,
vaan sydämettä/ Mahtava yö mua vie vain aina./ Olin
se.”17 Tuo ”olin se”, saksaksi ich war’s wohl, kertoo puhujan omasta yöllisyydestä tai oikeammin siitä, että oma
sokeus valolle oli ymmärretty maailman yöksi. Samaa
todistaa myös, että molemmissa runoissa odotetaan pelastajaa, joka vapauttaisi runon puhujan itsestään, omasta
itse- mutta tahdottomasti aiheutetusta kärsimyksestä.
Pelastajan odotus saattaa näyttää naiivilta kuolemantoiveelta, mutta sen voi nähdä myös toiveena luopua
itsen myrkystä eli omasta myrkystä (”Koska välillämme
on myrkky”18; myytin mukaan Kheiron oli valmistanut
Herakleen nuolten myrkyn). Kheironin myrkky on siis
hänen omassa sokeuttavassa ja turmiolliseksi osoittautuvassa viisaudessaan. Pelastajaa odottaessaan Kheiron
odottaa vapautusta kyvystään nähdä oman taidon heijastamia, harhaisia, kuviteltuja kuvia, ja luottamuksestaan
omaan varmaan ja selkeänkirkkaaseen päivänäköön.
Ajatus yöstä jumalten poissaolona muistuttaa suuresti mystistä negatiivista teologiaa, jonka tunnettuja
edustajia ovat esimerkiksi Mestari Eckhart19 ja Ristin
Johannes. Heidän ajattelussaan Jumalaa lähestyvä ihminen näkee lopulta ei-mitään. Tämä yö on kuitenkin
ihmisen omaa kyvyttömyyttä nähdä jumalallista suoraan,
koska maailmallisiin tottuneen näön heikkouden vuoksi
ihminen ei voi nähdä Jumalan ylivoimaista kirkkautta
muutoin kuin yön hahmossa. Näkeminen on pikemminkin haitaksi ja johtaa harhaan, kuten Ristin Johannes
osoittaa vertauksellaan; hänen mukaansa (aina jo lähtökohtaisesti) heikkonäköinen ihminen kieltäytyy oppaan
johdatuksesta, koska ei ole täysin sokea. Vähäiseen näköönsä luottaen hän seuraa mitä tahansa tietä, minkä
vain pystyy näkemään. Johanneksen mukaan siis vasta
täysin sokeana, syvimmässä yössä, ihminen tulee tietoiseksi kyvyttömyydestään nähdä ja antautuu jumalalliseen
johdatukseen.20
”Leivässä ja viinissä” läsnä olevat, suoraan ja välityksettä annetut jumalat tulevatkin väärin tunnistetuiksi; he
ottavat ihmishahmon, jolloin ihminen alkaakin luulla
itseään ja omia töitään jumalallisiksi. Yössä sen sijaan
kumoutuu väärä luottamus omaan kykyyn nähdä oikein.
Jumalallinen siis näyttää olevan poissa, koska välityksettä
ihminen voisi nähdä jumalan vain ihmiskuvana. Näin
taas on siksi, että ihminen on liian heikko kestääkseen
jumalten täyttä läsnäoloa, kuten vaikkapa Hölderlinin
runossa ”Kuten juhlapäivänä” viitattu Semelen myytti
opettaa: Dionysos-lasta Zeukselle kantava kuolevainen
Semele tahtoi nähdä Zeuksen omassa hahmossaan, mutta
tämä näky poltti hänet kuoliaaksi. Tämä merkitsee, että
dialektiikkaa ei voi aloittaa sen päätepisteestä, poissaolon
negatiivisuuden on oltava välittäjänä. Samaa todistaa
myös ”Leipä ja viini”:
”Vaan myöhään saavumme, ystävä! Taivaiset vielä eläähän,
Päidemme yllä he vain toisessa maailmassa on.
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Siellä ikuisesti toimii he, ja vähän – näyttäisi – piittaa
He elostamme, varoo niin kovin meitä he nyt.
Sillä ei heikot astiat aina sisältää voi heitä,
Vain väliin voi ihminen kestää jumaltäyteyden.”21

Tästä syystä Hölderlinin jumalat säästävät meitä
karttaessaan meitä. Lainauksen neljännen säkeen loppu
kuuluu saksaksi: so sehr schonen die Himmlischen uns.
Sana schonen tarkoittaa sekä karttamista että säästämistä, suojelemista. Jumalten poissaolo ja ihmisen sokeus
ovat juuri ihmisen yhteys jumalalliseen – negatiivinen
yhteys22. Kuten kristillisillä mystikoilla, myöskään Hölderlinillä yöhön joutunut sielu ei voi itse tehdä mitään.
Kaikki, mitä se tekee, loitontaa sitä jumalallisesta ja palauttaa sen yön todellisesta pimeydestä aiempaan kuviteltuun varmuuteen annetusta, takaisin katselemaan harhakuvia. On vain siedettävä oman heikkouden suojaksi
langetettua yötä ja odotettava sokeana ja toistaitoisena,
mutta toisaalta taas jumalten kaihtelevuus on merkki
suojelevasta huolenpidosta. Kun siis poissaolon yö hyväksytään kohtalokkaasti merkitsevänä, negatiivisena mutta
todellisena jumalten ilmenemisenä, vaikuttamisena ja läsnäolona, siinä voidaan tunnistaa myös vahvistava tehtävä
valvoa yössä. Tällä tavoin voidaan ymmärtää, miten ”harhailu, hulluuskin auttaa,/ Nukkuminen; meidät yö ja
hätä vahvistaa myös”23.
Juuri poissaolon kautta ja negatiivisessa hahmossa
Hölderlinin runojen jumalallinen paljastuu itsenään,
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