Ketä minä jumaloin?
Eeva Rohas

Kirjallisuustieteestä antropologian kautta aina teologiaan asti versoneen René Girar
din mimeettisen teorian ydinkysymys on: Ketä minä jumaloin? Näin toteaa elämä
kerrallisen tutkimuksen Evolution of Desire: A Life of René Girard (2018) kirjoittanut
Cynthia L. Haven. Se, ketä me ihailemme, näet määrittää sen, mitä me tavoittelemme
elämässämme, ja tätä kautta koko elämämme; kaikki halu on viime kädessä halua ol
la (toisen kautta), jos Girardilta kysytään.
Haven käy läpi Girardin uraa johtoajatuksenaan se, millaisten kokemusten seu
rauksena Girard teki tärkeimmät oivalluksensa ja miten nämä oivallukset heijastui
vat siihen, miten Girard itse eli. Havenin johtopäätös on: koska Girard eli pitkän elä
män ja oli kuolemaansa asti levollinen, mukava ihminen ja vieläpä pysytteli naimisis
sa yhden ja saman ihmisen kanssa kuuden vuosikymmenen ajan, hänen mimeettisen
teoriansa täytyy toimia. ”Girard itse on tuotannolleen paras suositus. Hän eli niin kuin
opetti”, Haven muotoilee.
Tällainen argumentaatio ei kestä kriittistä tarkastelua, kun ottaa huomioon, ettei
vät Girardin kirjoitukset muodosta vain yksilöpsykologista teoriaa, vaan kuvauksen
kulttuurin perustasta ja sosiaalisen elämän mekanismeista, joita koskevia v äittämiä
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 irardin henkilökohtainen elämä ei mi
G
tenkään voi osoittaa oikeiksi sen parem
min kuin vääriksikään. Havenin reto
riikka tuntuu lisäksi nojaavan strate
giaan, jossa väitteen ansiokkuutta pe
rustellaan yhtä paljon sen esittäjän auk
toriteetilla kuin väitteen varsinaisel
la sisällöllä, mikä on niin ikään ongel
mallista. On tietysti aina sääli, mikä
li ajattelija ei pysty itse noudattamaan
omia oppejaan, mutta tämä ei vielä ker
ro mitään itse näkemysten viisauden
asteesta vaan ainoastaan ajattelijan
luonteenlujuudesta.
Kummallista kyllä, retoriikan on
gelmallisuudesta ja ajattelun sokeista
pisteistä huolimatta Havenin teos, jos
ta käsillä olevassa René Girard -teema
numerossa on myös tarkempi arvio, on
inspiroiva, hyvin kirjoitettu ja monin pai
koin salaviisaskin. Tilanne muistuttaa
Girardin teorian paradoksaalista veto
voimaa; onhan siinäkin suorastaan ylit
tämättömiä ongelmia, ja kuitenkin teo
ria on saanut osakseen innostusta niiltä
kin, jotka eivät voi sulattaa sen tieteenfi
losofisessa mielessä yltiörealistista otet
ta, fantasioita alkumurhasta tai Girardin
kirjoituksissa loppua kohden voimistu
nutta kristillistä eetosta. Muun muassa
näitä kysymyksiä tarkastelee ja toisaalta
Girardin ristiriitaista vastaanottoa
implisiittisesti myös ilmentää tämän nu
meron käynnistävä Tiina Arppen artik
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keli ”Hegeliläisestä tietoisuusfilosofias
ta uskonnon ja kulttuurievoluution seli
tykseen – René Girardin kolme halua”.
Mimeettinen teoria hahmotetaan
usein kolmivaiheiseksi, missä ensim
mäisen vaiheen muodostaa kirjallisuus
tieteellis-psykologinen haluteoria, toi
sen antropologinen tutkielma väkival
lan ja kulttuurin alkuperästä ja kolman
nen teologinen revelaatio evankeliu
meista väkivallan ja konfliktuaalisen
mimeettisen halun paljastajina ja poten
tiaalisina lakkauttajina. Vaiheet ovat kes
kenään niin erilaisia oppialojen, sisältö
jen ja jopa kirjoitustyylienkin osalta, et
tä teorian kaarta voisi verrata täydelli
seen muodonmuutokseen: toukasta ko
teloon ja siitä perhoseksi. Perhonen, jo
ka tässä tapauksessa kenties näyttäytyi
si perisynnin, katumuksen ja odotuksen
violettia väriä hehkuvana, vain on ollut
monille kaunistuksen sijaan pikemmin
kin kauhistus; varhaisesta Girardista in
nostuneiden kriitikoiden mielestä siipi
veikon olisi ollut parempi jäädä koteloon
ikuisiksi ajoiksi niin, ettei Girardin luki
joiden olisi koskaan tarvinnut perhosen
johdattamana kääntää katsettaan koh
ti taivasta.
Girardin haluteoria ja siihen nivel
tyvä syntipukkimekanismi vaikuttavat
nauttivan eniten kannatusta Girard-tut
kimuksen piirissä. Myös tässä teemanu
merossa, teoreettisen johdantoartikkelin

jälkeen, käsitellään ennen kaikkea juuri
näitä kysymyksiä yhtäältä kaunokirjalli
sia tekstejä lähilukemalla, sekä toisaalta
tarkastelemalla nykykulttuuria tällä het
kellä voimakkaasti pinnalla olevien uh
ria ja uhriutumista koskevien kysymys
ten kannalta. Numeron materiaali poh
jaa Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen
ja Kulttuurintutkimuksen seuran kesä
kouluun ”Scapegoats, Violence, and Mi
metic Theory”, jossa kuultiin ensimmäi
nen versio paitsi Arppen, myös kesäkou
lun toisena opettajana toimineen Hanna
Mäkelän artikkelista ”Romaanin totuus
ja kertomuksen retoriikka: René Girar
din mimeettinen teoria narratologisen
sisäistekijyyden näkökulmasta”. Kesä
koulun peruja ovat myös Nana Arjopa
lon artikkeli ”Syntipukki Bharati Muk
herjeen romaaneissa Desirable Daughters
ja The Tree Bride”, Tuomas Kervisen ”Mi
meettinen teoria ja runouden skandaa
li” sekä Daniel Nylundin essee ”Uhri
tietoisuuden perversiot”. Erkki Vainik
kala toimi yhtenä panelistina kesäkou
lun ja Keski-Suomen Kirjailijat ry:n yh
dessä toteuttamassa ”Syntipukki-illassa”,
ja muun muassa syntipukkimekanismia
Vainikkala käsittelee myös nyt julkais
tavassa artikkelissaan ”Epävakaa mi
meettinen halu Robert Walserin romaa
nissa Konttoristi”. Teemanumeroon kir
ja-arvostelut laatineet Claudio Lanza ja
Suomen virallinen Girardin suomenta

ja Olli Sinivaara olivat niin ikään muka
na kesäkoulussa. Koska kesäkoulua var
ten oli järjestetty avoin haku ja sen tulok
sena materiaalista ja tekijöistä oli jo suo
ranainen runsaudenpula, lähdin koosta
maan teemanumeroa kesäkoulun poh
jalta. Lopputuloksessa painottuu kauno
kirjallisuus. Toisaalta numeroa voi pitää
monipuolisena myös näiltä osin, sillä kir
jallinen aineisto on laaja niin tekstilajien
kuin kulttuurien kirjon näkökulmasta
ulottuessaan proosasta runouteen ja toi
saalta intialais-amerikkalaisen Bharati
Mukherjeen tuotannosta suomalaiseen
Eino Leinoon.
Kulttuurintutkimus-lehden tieteel
lisen julkaisun profiilin kannalta his
toriallisesti mukana on myös kauno
kirjallinen teksti: Erkki Vainikkalan
käännös Hans Henny Jahnnin novel
lista ”Die Geschichte der beiden Zwil
linge” eli ”Kaksosten tarina”, joka kä
sittelee teemanumeron ydinkysymyk
siä kaunokirjallisuuden keinoin. Tarina
on synkkä, jollei jopa fatalistinen. Mutta
itse asiassa juuri synkkyytensä ansiosta
Jahnnin kertomus voi toimia eräänlaise
na peilinä, johon katsoessaan yleisö ken
ties tunnistaa omat kasvonsa ja kavah
taa näkemäänsä – ja tämän jälkeen ehkä
tahtoo tehdä jotain omakuvalleen? Sa
mat kasvothan voivat ottaa monia erilai
sia ilmeitä, ilmaista niin pahaa kuin hy
vääkin tahtoa, pelkoa ja kärsimystä yh

tä hyvin kuin rohkeutta ja elpymistäkin.
Näin on myös mimeettisen halun ja toi
saalta ihmisyhteisön tapauksessa; kum
pikaan ei ole yksinomaan paha tai hyvä
vaan voi toimia instrumenttina molem
mille.
Käsillä olevasta numerosta löytyy
toinenkin essee, ”Idiootit”, jossa tarkas
tellaan Lars von Trierin samannimis
tä elokuvaa konfliktuaalisesta mimeet
tisestä halusta loittonevana positiivisen
mimesiksen performanssina. Kerrotta
koon myös, että positiivinen mimesis oli
kysymys, joka kesäkoulussa nousi esiin

yhä uudelleen: Mitä positiivinen mime
sis voisi olla? Onko sille sijaa ihmisyhtei
sössä? Girardin kirjoitusten valossa nä
mä kysymykset johdattavat väistämättä
takaisin teorian kolmanteen vaiheeseen.
Mutta ehkäpä perhonen, jonka avulla si
tä edellä havainnollistin, onkin syytä aja
tella kirkuvan keltaiseksi – jospa se on
kin sitruunaperhonen? Kun sitä vain
ajatteleekin, suuhun nousee hapan ma
ku, jonka toisaalta näky kirkkaasta, ke
veästä olennosta samaan aikaan pyyhkii
pois. Kunnes on jälleen ajateltava kriitti
sesti, valikoitava sanansa tarkasti.
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