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Eurooppalaisessa filosofiassa ja ihmistieteissä on vähintään
Hegelistä asti ajateltu, että ajattelun näkymättömän perustan,
ennakko-oletusten esiintuomiseksi on käännyttävä itseensä ja
perattava mahdollisimman tarkasti läpi oma historiansa. Filosofiassa on esimerkiksi käytävä loputtomiin läpi Aristoteleen
tai Platonin tekstejä, tiettyjen sanojen merkitystä homeerisen
kauden maanviljelyksessä ja prefiksien alkuperää sanskriitissa.
Länsimaisella ajattelulla ajatellaan olevan ikään kuin oma
suljettu historiansa, ja tämä ajattelun historia on, Hegelin
sanoin, maailmanhistorian ydin. Jopa ajattelun koloniaalisia
valtarakenteita purkamaan pyrkivät kirjoittajat toistavat usein
saman narsistisen ajatuksen: kaikki ajattelumme on länsimaisen filosofian määrittämää, ja sen ongelmien ratkaisemiseksi
on kaiveltava omaa napaansa.
Sellaiset nykyajattelijat kuten vaikkapa Marilyn Strathern ja
Eduardo Viveiros de Castro kääntävät kuitenkin totutun
asetelman ympäri. Heidän mukaansa (kansallis)valtiokeskeisen
ajattelun rajat ja näkymättömät perusteet voidaan saada näkyviin ainoastaan vertaamalla, törmäyttämällä se yhteen jonkin
toisenlaisen ontologian kanssa. Tässä esimerkiksi antropologia
”vertailevana ontologiana” voi tarjota länsimaiselle ajattelulle
tärkeitä työkaluja. Ajatuksena ei ole löytää mitään aitoa ja turmeltumatonta ajattelua vaikkapa Amazonin intiaaneilta, vaan
päinvastoin intiaanien kosmologian tarkastelu tuo vertaamisen,
kääntämisen ja kiistan kautta esiin sen, mikä länsimaisessa
ajattelussa on ongelmallista. Vertailevan itsetutkiskelun avulla
voidaan ajatella uudelleen esimerkiksi länsimaisen ajattelun
ongelmallista tapaa käsitteellistää luontoa ja kulttuuria, ja sen
kautta lähestyä uudella tavoin myös filosofian perusongelmia
esimerkiksi ihmisyydestä tai mielen ja ruumiin suhteesta.
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KUVA: RADIO FRANCE

EMANUELE COCCIA
KASVIEN ELÄMÄ
Sekoittumisen metafysiikkaa
Suomentanut Jussi Palmusaari

”Emme juuri puhu niistä, emmekä muista niiden nimiä. Filo-

Kasvien elämä käsitteellistää nimensä mukaisesti elämää
kasveille ominaisen olemisentavan kautta. Mitä on elämä
näille maailmamme luojille, jotka ovat jääneet länsimaisessa
ajattelussa ihmisen ja eläimen erityistä luontoa koskevien
kysymysten varjoon? Voimmeko enää ympäristökatastrofin
aikakaudella ymmärtää itsemme erillisinä fotosynteesiin
kykenevistä kasveista, joihin olemisemme kietoutuu jokaisessa hengenvedossa? Mikä on tämän biologisen riippuvuussuhteen metafyysinen merkitys?
Sitä mikä maailma on, mitä me olemme, on kysyttävä
lehdiltä, juurilta ja kukilta.
Emanuele Coccia on Averroësin ajattelusta väitellyt
filosofi, joka toimii Pariisin École des hautes études en
sciences sociales -oppilaitoksessa. 2016 ranskaksi ilmestynyt
Kasvien elämä on hänen neljäs kirjansa.

Jussi Palmusaari on filosofiasta väitellyt kääntäjä, joka
toimii tuntiopettajana Lontoon yliopiston King’s Collegessa.

sofia on aina laiminlyönyt niitä, ei niinkään hajamielisyydestä
kuin väheksynnästä. Ne muodostavat kosmisen ornamentin,
värikkään epäolennaisuuden, joka rehottaa tietoisuuden kentän
laitamilla. Nykyisissä suurkaupungeissa niitä pidetään kaupunkisuunnittelun pinnallisina somisteina. Kaupungin muurien ulkopuolella ne isännöivät – rikkaruohoina – tai ovat massatuotannon kohteina. Kasvit ovat alati avonainen haava siinä
metafyysisessä snobismissa, joka määrittelee kulttuuriamme.
Ne ovat sen torjutun paluu, josta meidän on tempauduttava irti
voidaksemme pitää itseämme erilaisina: ihmisinä, rationaalisina, henkisinä olentoina. […] Tämä pitkään jatkunut laiminlyönti ei liikuta niitä. Ne ovat suvereenin välinpitämättömiä
ihmismaailmaa, ihmisten kulttuuria, valtakuntien ja epookkien vaihtumista kohtaan.
Kasvit vaikuttavat poissaolevilta, kuin pitkään ja äänettömään kemialliseen uneen
eksyneiltä. Niillä ei ole aisteja,
mutta ne eivät ole lähimainkaan itseensä sulkeutuneita:
mikään toinen elollinen ei
kuulu itseään ympäröivään
maailmaan siinä määrin
kuin ne.

”

180 sivua
Paradeigma-sarja
suom. Jussi Palmusaari
pehmeät liepeelliset kannet
muotoilu: Johannes Ekholm
ilmestyy maaliskuussa
ISBN 978-952-7093-21-4
KL 11.5

KUVA: ALISON HAWTHORNE DEMING

Rajaseutu / La Frontera perustuu kirjoittajansa kokemuksiin
chicanana, lesbona, feministiaktivistina ja kirjoittajana.
Kirjan esseissä ja runoissa Anzaldúa jäsentää uudelleen
ymmärrystämme rajasta ja rajoista. Rajaseutu / La Frontera
paljastuu psyykkiseksi, yhteiskunnalliseksi ja kulttuuriseksi
alueeksi, jolla asumme ja joka asuu meissä.
Texasin osavaltiossa syntynyt runoilija ja kulttuuriteoreetikko
Gloria Anzaldúa (1942–2004) oli chicana-liikkeen kantavia
voimia, ja hänen työllään oli suuri vaikutus feministisen
teorian ja queer-teorian kehitykseen. Paitsi eri kieliä ja kulttuureja, Anzaldúa sekoittaa kirjoituksissaan luontevasti myös
monia kirjallisuudenlajeja; runoutta ja proosaa, teoriaa ja
omaelämäkertaa. Vuonna 1987 julkaistu Rajaseutu /
La Frontera on ensimmäinen Anzaldúalta suomennettu teos.
Lasse Poser on opiskellut käännöstieteitä ja journalismia
Tampereen yliopistossa. Hän on Totuusradion ja Kumu.info
-verkkolehden toimituskunnan jäsen sekä osallistuu
aktiivisesti Työstäkieltäytyjäliiton toimintaan.

GLORIA ANZALDUA
RAJASEUTU / LA FRONTERA
Uusi mestiza
Suomentanut Lasse Poser & työryhmä

”Yhdysvaltojen ja Meksikon välinen raja es una herida abier-

ta, jossa kolmas maailma hankautuu ensimmäistä maailmaa
vasten ja vuotaa verta. Ja ennen kuin arpi muodostuu, veri
vuotaa taas, kahden maailman elämänveret yhdistyvät muodostaakseen kolmannen maan – rajakulttuurin. Rajoja asetetaan turvallisten ja turvattomien paikkojen määrittelemiseksi, meidän erottamiseksi heistä. Raja on jakava linja, kapea
kaistale jyrkänteen reunalla. Rajaseutu on epämääräinen ja
määrittelemätön paikka, jonka on luonut luonnottoman rajan
emotionaalinen jäänne.
Se on jatkuvassa muutoksen tilassa. Kielletyt
ja laittomat ovat sen
asukkaita. Los atravesados asuvat täällä:
kierosilmäiset, perverssit, queerit, hankalat,
sekarotuiset, mulatit,
puoliveriset, puoliksi
kuolleet; lyhyesti, ne jotka ylittävät, sivuuttavat
tai menevät läpi
”normaalin” rajoitusten.

”

330 sivua
Paradeigma-sarja
suom. Lasse Poser
kovat kannet, suojapäällinen
muotoilu & taitto: Hanna Valle
ilmestyy toukokuussa
ISBN 978-952-7093-20-7
KL 32.2; 32.3

ESA KIRKKOPELTO
TUTKIELMA ESIINTYVÄSTÄ RUUMIISTA

”Logomimeettinen prosessi, eli kielellistyminen, etenee ja

Tutkielma esiintyvästä ruumiista on filosofinen tutkielma
näyttämötaiteista, esiintymisestä, ruumiista ja kielestä.
Omintakeisen filosofisen analyysin ja toisaalta tarkan kokemusperäisen kuvauksen avulla teos osoittaa, kuinka ruumiillinen esittäminen pohjaa totutusta poikkeavaan tapaan
tarkastella kieltä ja ihmistä kielellisenä olentona. Kirkkopellon mukaan esiintyvät taiteet, ja kenties kaikki taiteellinen
toiminta, voidaan viime kädessä ymmärtää kielen jäljittelynä,
logomimesiksenä.
Pohtiessaan johtopäätöstensä seuraamuksia suhteessa
länsimaisen ajattelun pitkään perinteeseen Kirkkopelto tulee samalla haastaneeksi piintyneet käsityksemme ruumiillisuudesta.
Esa Kirkkopelto on esitystaiteilija, filosofi ja taiteilija-tutkija. Hänen tutkimuksensa kohteena on esiintyvän ruumiin
dekonstruktio sekä teoriassa että käytännössä. Vuosina
2007–2018 Kirkkopelto toimi Taideyliopistossa Taiteellisen
tutkimuksen professorina ja työskentelee tällä hetkellä
vierailevana tutkijana Taideyliopistossa.

kehittyy, mutta sen päämäärä jää olennaisesti avoimeksi. Kysymys ei ole vain omista valinnoistamme ihmiskuntana tai -lajina, vaan myös siitä, että universumi näyttäytyy mediuminsa
piirissä olennaisesti avoimena, tuntemattomana – tunnustelun,
kokeilun, opiskelun ja tutkimuksen aiheena ja syynä. Maailma
ei ilmene lähtökohtaisesti kenellekään, mutta se näyttäisi kuitenkin sisältävän välineet, joilla se saadaan ilmenemään.
Symbolisen kielen synty,
kirjoituksen synty, kirjapainotekniikan synty, samoin
kuin uusien medioiden ja
tiedon käsittely- ja tallennusmenetelmien kehittyminen
ovat jokainen merkinneet
aikanaan sekä teknistä että
kokemuksellista evolutiivista
askelta. Tässä tutkielmassa
näitä molempia, tekniikkaa
ja kokemusta, on pyritty
ajattelemaan yhdessä ja
vastavuoroisuudessaan,
kielellistymisen prosessin eri puolina. Ihmisinä
olemme tuossa kehityksessä
osallisina muodostamatta
sen päämäärää. Esiintyvät
ruumiit ovat ihmislajin historian alusta asti kantaneet
tästä prosessista tietoa, joka
320 sivua
tulevaisuudessa, toivon niin,
Paradeigma-sarja
otettaisiin todesta muualpehmeät liepeelliset kannet
kannen kuva: Ilmari Hakala
lakin kuin vain taiteiden
muotoilu & taitto: Samuli Saarinen
piirissä.
ilmestyy maaliskuussa

”

ISBN 978-952-7093-19-1
KL 11.5

uusintapainoksia

EETU VIREN & JUSSI VÄHÄMÄKI
SEUTU JOKA EI OLE PAIKKA

386 sivua
Paradeigma-sarja
pehmeät liepeelliset kannet
ilmestyy tammikuussa
ISBN 978-952-7093-00-9
KL 30.1

Maailman katsominen vanhojen instituutioiden ja arvoiksi luutuneiden käsitteiden
takaa vie meiltä kyvyn hahmottaa maailmaa ja kyvyn toimia. Seutu joka ei ole
paikka työstää käsitteitä, jotka avaavat
ikkunan nykykapitalismiin, sen vaikutuksiin

aivoissa ja ruumiissa, tilassa ja ajassa, tiedon
muodoissa ja toiminnan mahdollisuuksissa.
Ennen kaikkea ne pyrkivät avaamaan mahdollisuuksia kapitalismin vastaisille kamppailuille
globaalistuneen työn ja tuotannon avoimessa
tilassa – metropolissa seutuna.
JACQUES RANCIÈRE
ERIMIELISYYS
Politiikka ja filosofia
Suomentanut Heikki Kujansivu

195 sivua
Paradeigma-sarja
suom. Heikki Kujansivu
pehmeät liepeelliset kannet
ilmestyy huhtikuussa
ISBN 978-9525169-67-6
KL 11

Pääteoksessaan Erimielisyys ranskalainen
filosofi Jacques Rancière esittää filosofisen
näkemyksensä politiikan luonteesta sekä
analyysin Euroopan poliittisesta nykyilmastosta. Teos lähtee liikkeelle poliittisen
filosofian klassikoiden kriittisestä tulkinnasta, jonka pohjalta Rancière esittää oman
näkemyksensä politiikasta näkymättömän
osattomien osan tekemisenä näkyväksi.

vasta
ilmestyneet

JACQUES DERRIDA
ELÄIN JOKA SIIS OLEN

EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO
KANNIBAALIMETAFYSIIKKA

Suomentanut Anna Tuomikoski

Suomentanut Eetu Viren

Jacques Derridan Eläin joka siis olen on eläinfilosofian moderni klassikko. Kirjassa Derrida
purkaa kiehtovalla tavalla länsimaisen eläinajattelun perinnettä ja näyttää, kuinka pyrkimyksemme kätkeä oma eläimellisyytemme
ja samanaikaisesti kieltää eläimiltä kaikki se,
mitä pidämme itsellemme ominaisena, johtaa
meidät kaksinkertaisesti harhaan. Eläin joka
siis olen pakottaa arvioimaan uudelleen paitsi
suhteemme eläimiin, myös oman
ihmisyytemme.
Teos on vaikuttanut ratkaisevasti
posthumanistisen
ajattelun kehitykseen, ja se on
ehdotonta lukemista niin alan
tutkijoille kuin
kaikille muillekin,
joita ihmisyys ja
suhteemme eläimiin askarruttaa.
220 sivua
Paradeigma-sarja
syyskuu 2019
suom. Anna Tuomikoski
kovat kannet, suojapäällinen
ISBN 978-952-7093-16-0
KL 11

Kannibaalimetafysiikka
on brasilialaisen
antropologin ja
filosofin Eduardo
Viveiros de Castron
rohkea ja syvällinen
yritys länsimaisen
ajattelun uudelleenarvioimiseksi,
sen dekolonisoimiseksi. Törmäyttämällä totunnaisia
länsimaisia ajatuskuvioita muun
muassa Amazonin
intiaanien kosmologian kanssa
Viveiros de Castro
avaa uusia ja odottamattomia
suuntia modernille filosofialle
ja antropologialle. Samalla
hän osoittaa, kuinka käsitteellinen ajattelu ei ole länsimaisen tieteen ja yliopistojen
yksinoikeus.

233 sivua
Paradeigma-sarja
syyskuu 2019
suom. Eetu Viren
pehmeät liepeelliset kannet
ISBN 978-952-7093-17-7
KL 11

FRANCO ”BIFO” BERARDI
MAHDOLLINEN TULEVAISUUS
JA VOIMATTOMUUDEN AIKA
Suomentanut Mika Pekkola

Teoksessaan Mahdollinen tulevaisuus ja
voimattomuuden aika Franco ”Bifo” Berardi
etsii reittejä ulos vaihtoehdottomuudesta, joka
tuntuu leimaavan yhteiskunnallista todellisuuttamme. Berardi hahmottelee kirjassaan
prekaarin aikakauden poliittista liikettä, joka
rakentuu tietotyöläisten yleiselle älylle. Mikä
mahdollistaisi siirtymän kilpailusta ja rajojen
vartioimisesta solidaarisuuteen? Kuinka saisimme enemmän
aikaa hoivalle,
itsehoivalle, opiskelulle ja mielihyvälle? Kuinka
purkaisimme
taloudellisen
alistamisen vyyhdin ja tekisimme
mahdollisesta
tulevaisuudesta
totta?
218 sivua
Polemos-sarja
lokakuu 2019
suom. Mika Pekkola
pehmeät liepeelliset kannet
ISBN 978-952-7093-18-4
KL 11.5

TIEDE & EDISTYS

Tiede & edistys on Tutkijaliiton julkaisema
palkittu monitieteinen ja kriittinen aikakauslehti. Se seuraa erityisesti yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, mutta myös
historiaa, kirjallisuudentutkimusta, estetiikkaa, uskontotiedettä sekä ympäristötieteitä.
Tieteellisten artikkeleiden ja
kirja-arvostelujen lisäksi lehden palstoilta
löytyy myös monipuolista tiede- ja
tutkimuspoliittista keskustelua. Lehti on
ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien.
Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Seuraava
numero Humanismin suuntia ilmestyy
tammikuussa 2020. Voit tilata lehden
osoitteessa: www.tiedejaedistys.fi.
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Kirjankustannustoiminnan ja aikakausjulkaisemisen lisäksi järjestämme
säännöllisesti monenlaisia seminaareja,
keskustelutilaisuuksia ja lukupiirejä
sekä vuosittaisen viikonlopun mittaisen
kesäkoulun vaihtuvalla teemalla.
Jos haluat pysyä ajan tasalla toiminnastamme, uusista julkaisuistamme ja
alennuskampanjoistamme, voit tilata
Tutkijaliiton uutiskirjeen osoitteessa
www.tutkijaliitto.fi. Samasta osoitteesta
voit myös hankkia itsellesi kirjojamme,
liittyä jäseneksi, tilata lehden tai vaikka
seurata blogiamme.
Hyvää kevättä!
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