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Reinmar der Alte
Wol im, der nu  
vert verdarp

Hyvä eilen kuolleen on, tänään
huolet, itkut hältä loppu on.
Vaan jos tinkimättä vähääkään
mielii kunniaan ja taistohon,
saa osaksensa monen vahingon,
huolen, joista vapaa on jo tuo,
ken nyt jo kuollut on.

Vaiva tarpeen on: siit’ hyödyn saa;
vaiva ihmiselle arvon suo.
Hyvä siis, kun kovin tavoittaa
innokkaasti koitan, kaihda en,
sitä, mikä iloon viimein vie.
Koitoksess’ jos kuolen, kuolemaa
ylhempää eihän lie.

Vaivaa, murhett’ koen vain,
eläväin on osa tuo.
Sehän, mistä vaivaa sain,
viimein mulle onnen suo. 
Kuka rakkauden vaill’ vaivaa sois?
– vaivaa palkkiottakaan
ei maailmass’ olla vois.

Miten rakkaus taakka ois,
kun on rakas tulos sen?
Iloni siis annan pois;
vuoksi yhden rakkauden,
joka must’ ei huoli. Koskahan
Hän sois lemmen autuuden?
Jo liikaa odotan.

Elän vuosiin tuleviin,
vanhenen. Hänt’, joka nyt
onneni suo, mutta niin
jonka vuoks’ oon kärsinyt –
loppuun asti palvelen. 
Palvellen myös kuolen, murheet,
ilot loppuun saattaen.

Albrecht von Johansdorf
Ich vant si ane huote

Herratarta vastaan
kävin vaill’ katsojaa.
Hän lausui ainoastaan:
”Et yksin tulla saa.”
”Näin sattui vain!” Hän siihen huokaa:
”Mikä teidät tänne toi? Syy suokaa!”

”Rakkauteni kaipuu
jo liikaa mulle on.”
”Voi, alhaiseksi vaipuu
pyyteenne kohtuuton.”
”En mitään sille mahda vainkaan!”
”Sitten teist’ en tahdo kuulla lainkaan!”

”Niin arvotonta aivan
sust’ palveluni on?”
”Et palkkiota vaivan
saa pyytää, kohtuuton.”
”Moitteesi mut kuolontuskaan raastaa!”
”Ken sinut raukan moiseen pulaan haastaa?”

”Vain suloutenne johtaa
mua, valtiatar, niin.”
”Jos sulosanas kohtaa,
viet siveettömyyksiin.”
”Moist’ en tahdo koskaan, ensinkään!”
”Sulle tois se kunnian, mut johtais häpeään.”

”Suothan ees tunnustuksen,
rakkauden ansion?”
”Tuollaisen ajatuksen
jo katkettava on.”
”Häiritseekö puheeni jo noin?”
”Siveyttäni uhkaat moisin jutteloin.”

”Siveyden nimeen vannon,
Vain totuus mulle suo.”
”Saat tämän neuvonannon,
Jo jätä pyyde tuo.”
”Teiltä ansionko silloin saan?”
”Jumal’ suokoon teille mitä muuta vaan.”

”Niin monta pitkää vuotta
siis turhaan palvelin?”
”Ei niin lie lainkaan suotta,
on palkkas ylevin.”
”Oi, kallis rouva, selittäkää tuo.”
”Jaloutta sekä kunniaa se teille suo.”
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Schulmeister  
von Esslingen
Ich bin an minnen worden laz

Minnen palveluss’ oon laiskaks’ käynyt kai;
Siitä kaunottaret kiukunaiheen sai.
Mieluin parempikin oisin; tai
Niinhän toki sydämeni sois.
Makaa ystäväin, hän sammui vaan:
seistessään ei daamit halveksuneet muakaan.
Hätää yksin kärsiä nyt saan,
Koitoksesta lipsui liukkaasti hän pois.
Ylevyytensä nyt nukkuu maahan laonneena,
Ritaruus ei hällä lie nyt ihanteena.
Vaan jos ruokaa, juomaa saisin kyllin,
pystyttäisin itsekin idyllin,
ja livertäisin laulun rakkaallein.

Wolfram  
von Eschenbach
Den morgenblic bi  
wahtærs sange erkos

Huus’ vartija: on aamu koittanut!
Rouva, maannut salaisesti
sylissä ritarinsa, kuuli, että
Aamu on.  Sen, minkä oli voittanut
onnessa, vei koitto tuskaisesti.
Siksi kirkkaat silmät vuosi vettä.
”Päivä!” lausui hän, ”sua elolliset odottaa
kaikki – minä en! Siis kuinka mulle käy!
Rakkaintain ei kohta vierelläni näy.
Ei hän luonani sun syystäs’ olla saa.”

Nyt päivä tunkee läpi ikkunain,
vaikk’ kiinni pantiin monet salvat.
Ja suruin huomaa rakastavat sen,
ritariaan syleilee viel’ nainen vain,
Eivät kyyneleensä ole halvat.
Posket molempain kostuttaen
Hän lausuu: ”Kaksi sydäntä, yks’ keho on.
Ykseytemme uuden arvon suo
Rakkaudelle. Kun käyt luo,
ja minä luokses’, en voi olla lohduton.”

Petetty mies syöksyi kammariin.
Hyvä niin: nyt syleilyynsä jäivät
rakkaat, lähensikin aamu yllättäin.
Kyynelsilmät – kuolo sulosuudelmiin!
He saavat kaikki päivät 
suin, käsin, sylein, rakastaa täst’ eteenpäin.
Jos moiseen kuvaan maalaustaito on,
On kyvykkyys jo huima.
Vaik’ heille elo oli tuima,
on rakkautensa vihantahraton.

Juliana ei voi nähdä syntiä tai pahuutta vaan ainoastaan 
niiden aiheuttaman kärsimyksen, jonka merkitys lopulta 
on, että se johdattaa takaisin Jumalan luokse; hän ei 
myöskään näe taivasta tai omaa autuasta sieluaan vaan 
ainoastaan sielun perustavan ykseyden Jumalan kanssa. 
Toisaalta vain vähän myöhemmin hän kuitenkin puhuu 
yksittäisestä sielusta taivaan onnessa ja paholaisen myötä 
helvetissä kärsivistä pahoista ihmisistä.3

Vähitellen alkaa valjeta, että Julianan maailmassa 
on monia rinnakkaisia hahmotuksia samalle todel-
lisuudelle, jota yksikään muotoilu ei kokonaisuu-
dessaan tavoita. Julianan mukaan esimerkiksi ym-
märrys ja läheinen kokemus Jumalasta välittyy kol-
mella eri tavalla: järjessä, kirkon opetuksessa ja Pyhän 
Hengen vaikutuksessa (234). Järjen hyvyyttä Jumalan 
antamana kykynä ja lahjana Juliana korostanee juuri 
välttääkseen puutteen ja kärsimyksen ajoille tyypillistä 
kiinnikkeetöntä hurmahenkisyyttä, kuten vaikkapa 
liiallista katkeransävyistä sovituksentekoa ja masokis-
tista asketismia4. Julianan ajattelussa siis vasta järki, 
opetus ja välitön ilmestys tai kokemus yhdessä voivat 
lähestyä totuutta. Tällaisessa horisontissa käy ilmi, 
että toisensa poissulkevat muotoilut ovatkin lopulta 
yhtä tasolla, jota mikään yksittäinen hahmotus ei 
kykene saavuttamaan.

Kaksiarvoisen logiikan ulkopuolella oleminen onkin 
keskiaikaisen kirjallisuuden ja filosofian (nyttemmin 
kuopattu) mahdollisuus. Sama raamatunkohta saattoi 
saada miltei rajoittamattoman määrän tulkintoja ja 
konteksteja, mutta mikään näistä tulkinnoista ei välttä-
mättä sulkenut muita pois. Tällöin saatettiin vielä nähdä 
kaikki yhdessä lauseessa tai opinkappaleessa – vallitsi 
vapaus nähdä yhdessä todessa muotoilussa kaikki tosi ja 
koetella kaikkea ymmärrettyä tätä yhtä totuutta vasten. 
Esimerkiksi arkisuus tai huvittavuus ei keskiaikaisessa 
ajattelussa laimenna sanotun merkitystä. Jeesuksen or-
jantappurakruunun alta vuotavat pyhät veripisarat ovat 
”pyöreitä kuin sillin suomut”. ”Nämä kolme asiaa tulivat 
silloin mieleeni: helmet, kun veri vuoti pyöreinä pisa-
roina, sillin suomut, kun pyöreät pisarat levisivät otsalle, 
ja räystäiltä tippuva vesi, sillä veripisaroita oli lukemat-
toman paljon.” (48) 

Maailmankaikkeuskin on jumalallisesta näkökul-
masta katsottuna koko lailla hupsu:

”Myös hän [Jeesus] antoi minun nähdä pienen esineen, 
joka oli kooltaan hasselpähkinän kokoinen ja pyöreä kuin 
pallo. Katsoin sitä ymmärrykselläni ja ajattelin: ’Mikähän 
tämäkin mahtaa olla?’ Ja minulle vastattiin: ’Se on kaikki, 
mitä koskaan on luotu.’” (42)

Niinpä myöskään keskiajanmukainen hornanhehkuttelu 
ja taivaspalkintojen väläyttely ei kumoa abstraktimman 
ontologis-metafyysisen ajattelun mahdollisuutta eikä luo 
teoksen opetukseen sovittamatonta sisäistä ristiriitaa. 
Juuri tällainen vapaassa liikkeessä oleva poissulkematto-
muuden mahdollisuus tekee Julianasta dialektisen ajatte-
lijan sekä filosofisesti että retorisesti.
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Heinrich  
von Morungen
Owe, –Sol aber mir iemer me

”Voi! –
Koskaan enää eikö voi
hohtaa yön valkeus uus,
jonk’ ihmeen mulle soi
kehonsa sulokkuus?
Oi, silmät harhautuu!
Noin, luulin, ei voi muu 
kai loistaa kuin vain kuu. 
Niin aamu koitti.”

– ”Voi! –
Koskaan enää eikö vois
yön maata vierelläin
niin, ettei aamu pois
veis häntä – yksin jäin!
Voi! Aamu on! Hän niin
lausui, kun herättiin
jo ensisäteisiin.
Niin aamu koitti.”

”Voi! –
Kerrat lukemattomat
hän painoi nukkuissain
kasvoillein suudelmat;
myös kyynelkasteen sain.
Siis häntä lohdutin,
ja loppui murhekin
kun häntä syleilin.
Niin aamu koitti.”

– ”Voi! –
Kiinteästi katsellen
hän toivoi verhotta
ihoni valkeuden
loistetta katsella,
ja käsivarsillain
ei tarpeeks’saanut lain
vaan onness’ viipyi vain.
Niin aamu koitti.”

Suomentanut Johan L. Pii

(alun perin: Heinz Bergner, Paul 
Klopsch, Ulrich Müller, Dietmar 
Rieger & Friedrich Wolfzettel, 
Lyrik des Mittelalters. Probleme und 
Interpretationen. Teil II. Reclam, 
Stuttgart 1983, 62–64, 72–74, 92,  
94–96, 100–102)

rakkautta, jota Jumala tuntee ihmistä kohtaan. Toisin 
sanoen puute, ero ja synti tuottavat oman välityksensä, 
jota Hegel voisi kutsua kumoavaksi kohotukseksi.  
Julianalle se merkitsee rakkauden ykseyttä. Julianan esit-
tämässä Kolminaisuuden dialektiikassa Jumala eroaa it-
sestään luomalla ihmisen negatiivisuuden ja tulemalla 
ihmiseksi (Jeesuksessa), sekä lopulta ylittää ja sovittaa 
tämän eron rakkauden (Pyhän Hengen) välityksellä.

Kolminaisuuden dialektiikan on siis oltava yhtäläi-
sesti kaikessa: Jumalan absoluuttisessa, hyvässä olemi-
sessa, ihmisen ja pahuuden olemuksellisessa negatiivi-
suudessa sekä näiden ykseydessä, jonka rakkaus välittää. 
Juliana tyytyy siihen, että ihmisen näkökulmasta tämä 
dialektiikka menee yli hilseen: kun hän miettii, kuinka 
kirkon oppi kadotuksesta ja paholaisista on yhdistet-
tävissä hänen välittömään ilmestykseensä, jossa kaikki 
kääntyy hyväksi, Jeesuksen ainoa vastaus on: ”Mikä on 
sinulle mahdotonta, on minulle mahdollista.” (101) Ris-
tiriita ei kumoudu muttei myöskään ole merkityksetön.

Mitä on rakkaus
Kolminaisuuden dialektiikka antaa jo ymmärtää, miksi 
rakkaus on Julianan ilmestyksen ydin. Jumala ja ihminen 
ovat hänelle vastapooleja. Hänen ajattelussaan juuri 
rakkaus voi toimia näiden poolien välittäjänä ja tuoda ne 
merkitysyhteyteensä ja -ykseyteensä.

Tärkeä mystikko Mestari Eckhart (1260–1328) 
asettaa kaikkien hyveiden edelle riippumattomuuden 
kaikesta maallisesta eli silleen jättämisen (keskiyläsaksan 
gelâzenheit). Julianalle rakkaus merkitsee samaa kuin kai-
kesta luopuminen tai silleen jättäminen, koska hänelle 
rakkaus on viime kädessä yksi ja ainoa, jota kohti suun-
tautuminen on luopumista kaikesta muusta. Rakkaus on 
kosketuspinta, silkka välitys, joka on yhtä aikaa sekä raja 
että rajaavan eron kumoutuminen kosketuksessa: Jumala 
on luonut maailman rakkaudesta, eronnut itsestään rak-
kauden vuoksi ja siten sama rakkaus vallitsee myös luo-
tujen välillä ja luotujen rakkautena Jumalaan niin, että 
rakastavan ja rakastetun välillä, ihmisen ja Jumalan vä-
lillä, ei lopulta ole mitään, ”että mikään ei voi tulla Ju-
malan ja sielun väliin” (133).

Eckhartin gelâzenheit on pois kääntymisen metafora 
ja Julianan rakkaus on kohti kääntymisen metafora, 
mutta kumpikin kuvaa samaa välitystä ja ero-ykseyttä, 
jolla itsessään ei ole suuntaa. Kun oikea käsi koskettaa 
vasenta, vasen koskettaa oikeaa yhtä lailla. Siksi Jumalan 
rakkauden ilmestys on kenties hiukan harhaanjohtava 
käännös Julianan teoksen alkuperäisestä nimestä A Re-
velation of Love7. Tietenkin Julianan tarkoittama rakkaus 
on Jumalan sikäli kuin kaikki oleva on Jumalasta ja Ju-
malassa, mutta toisaalta sama rakkaus on luotujen keski-
näistä rakkautta ja ihmisen rakkautta Jumalaan8.

Julianan mystiikka
Vaikka Julianan mystiikka onkin kehittelyiltään ja tyy-
liltään yllättävän samankaltaista kuin moni muu mys-


