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Viime vuosikymmenen aikana ilmastokatastrofi nousi ”aikamme
ylittämättömäksi horisontiksi” lainatakseni ilmaisua, jolla Sartre
luonnehti omana aikanaan kommunismia. Jonkinlaisissa lopun
aikojen tunnelmissa tässä on eletty, mutta uuden vuosikymmenen
alku taisi silti yllättää kaikki. COVID-19 on ajanut käsittämättömän
nopeasti poikkeustilaan lähes koko maapallon, ja viruksesta on
tullut eräänlainen symboli globaalin maailman ontologialle. Monet
tuntuvat myös pitävän koronakriisiä esimakuna vääjäämättömälle elämäntavan muutokselle, jonka ilmastokriisi tuo tullessaan.
Toisaalta esimerkiksi Bruno Latour on todennut, että koronakriisi ei
ole ilmastokriisin kenraaliharjoitus. Hänen mukaansa nämä kaksi
kriisiä ja niiden ratkaisukeinot ovat mekanismeiltaan erilaiset. Koronakriisissä ”vastustajana” on virus, ja kriisiä on yritetty ratkaista
sulkemalla valtioiden rajoja ja asettamalla poikkeustiloja kansallisella tasolla. Ilmastokriisissä uhka ovat ihmiset itse, eikä kriisiä voi
ratkaista valtionsisäisesti, vaan se vaatii aivan uudenlaista globaalia
päätöksentekoa.
Vaikka koronakriisi onkin saanut valtiot sulkemaan rajansa, se on
silti kouriintuntuvalla tavalla onnistunut näyttämään, kuinka olemisemme ehdot ovat levinneet ja pirstaloituneet ympäri maapalloa
ja kuinka erilaiset toimijuudet ovat verkostomaisessa suhteessa
toisiinsa. Samoin vaikka tämänhetkistä poikkeustilaa ei voisikaan
pitää kenraaliharjoituksena ilmastokatastrofille, COVID-19 kertoo
meille joka tapauksessa samaa kuin ilmastonmuutoskin: ”inhimillinen” ei ole eristyksissä ”ei-inhimillisestä”, vaan päinvastoin ne ovat
sekoittuneita ja vaikuttavat jatkuvasti toinen toisiinsa. Juuri näistä
asioista puhuvat myös Tutkijaliiton syksyn 2020 julkaisut. Anna
Tsingin Lopun aikojen sieni pureutuu matsutake-sienen omintakeiseen toimitusketjuun ja tarkastelee sitä kautta vuorovaikutustamme
ei-inhimillisten toimijoiden kanssa sekä elämän mahdollisuuksia
antroposeenin aikakaudella. Jean-Luc Nancyn Singulaarinen pluraalinen oleminen taas on ontologinen tutkielma olemisen moninaisuudesta: oleminen ei ole koskaan yksi tai monta yhtä, vaan se tapahtuu
aina yhdessä-olemisena, ”kanssa”.
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Antropologi Anna Lowenhaupt Tsing jäljittää palkitussa menestyskirjassaan
matsutake-sienen matkaa kapitalismin reunamilla Oregonin ja Suomen Lapin metsistä
japanilaisten herkkusuiden
ruokapöytiin. Matsutake,
tuoksuvalmuska, on kenties
maailman arvokkain sieni
ja myös laji, joka menestyy
ihmisen dramaattisesti muuttamissa ympäristöissä
– väitetään, että ensimmäisenä Hiroshiman atomipommin jälkeen maasta puski
juuri matsutake.

Matsutaken omintakeinen toimitusketju kietoo yhteen työpaikkansa
menettäneiden yhdysvaltalaisten, Oregonin hylättyihin talousmetsiin
päätyneiden entisten viidakkosissien, kiinalaisten vuohipaimenten,
suomalaisten luonto-oppaiden, japanilaisten bisnesmiesten ja lukemattomien muiden tarinat. Kiehtovan sienen kautta avautuukin näkymä
kapitalismin ja sen marginaalien suhteisiin, vuorovaikutukseemme
ei-inhimillisten toimijoiden kanssa ja lopulta elämän mahdollisuuksiin
antroposeenin aikakaudella – kapitalismin jälkeensä jättämissä
raunioissa.
Anna Lowenhaupt Tsing toimii antropologian professorina
Kalifornian yliopistossa Santa Cruzissa. Tsing on monilajisen antropologian uranuurtaja, ja hän on tehnyt etnografista kenttätyötä paitsi matsutakepaikoilla ympäri pohjoista
pallonpuoliskoa, myös muun muassa Borneon sademetsissä.
Lopun aikojen sienestä Tsing sai sekä Gregory Bateson -palkinnon että Victor Turner -palkinnon.

Anna Tuomikoski on helsinkiläinen suomentaja. Aiemmin
hän on kääntänyt muun muassa Alain Badioun, Simon
Critchleyn, Jacques Derridan, Darian Leaderin ja Jacques
Rancièren teoksia.

ANNA LOWENHAUPT TSING
LOPUN AIKOJEN SIENI
Elämää kapitalismin raunioissa
Suomentanut Anna Tuomikoski

”Ilta hämärsi jo kun Kao palasi vettä hakemasta. Silti hän

pyysi minua kanssaan poimimaan: lähistöllä oli sieniä.
Pimeän laskeutuessa kipusimme ylös kivistä mäenrinnettä
leirin lähettyvillä. Näin vain hiekkaista maata ja kitukasvuisia
mäntyjä. Mutta Kao ämpäreineen, hänpä työnsi kepin syvälle
mitä ilmeisimmin tyhjään maahan ja veti esiin komean sienen.
Kuinka se voi olla mahdollista? Siinä ei ollut ollut mitään
– ja siinä se kuitenkin oli.
Kao ojensi sienen minulle. Se oli ensimmäinen kerta kun koin
matsutaken tuoksun. Haju ei ole helposti lähestyttävä, ei niin
kuin kukan tai veden kielelle nostattavan ruoan tuoksu. Se on
hämmentävä. Monet eivät koskaan opi pitämään siitä. Sitä on
vaikea kuvailla. Joillekin se tuo mieleen
mämätänemisen, toisille taas kuulaan
kauneukauneuden – syksyn tuoksun.
EnsimmäEnsimmäistä kertaa nuuhkaistessani
kaistessani olin vain…
ällistynyt. älliällistynyt.
Ihmetykseni ei Ihmetykseni ei johtunut
ainoastaan tuoainoastaan tuoksusta.
Mitä KaakkoiMitä Kaakkois-Aasian
ylängöiltä ylängöiltä lähtöisin olevat
mienit, jamienit, japanilaiset gourmetmet-sienet j sienet ja minä teimme
oregonilaiseoregonilaisen talousmetsän
än raunioissa? raunioissa?
330 sivua

Paradeigma-sarja
suom. Anna Tuomikoski
pehmeät liepeelliset kannet
ulkoasu & taitto: Samuli Saarinen
ilmestyy lokakuussa
ISBN 978-952-7093-22-1
KL 49

KUVA: AÏCHA MESSINA

JEAN-LUC NANCY
SINGULAARINEN PLURAALINEN
OLEMINEN
Suomentaneet Anna Nurminen & Viljami Hukka

”

Ei ole olemassa etiikkaa, joka olisi riippumatonta
ontologiasta, ja todellisuudessa vain ontologia voi olla
kestävässä mielessä eettistä.
Yhdessäolo ei ole vain ’meidän’ (ihmisten) yhdessäoloa, vaan
kaikkien olevien yhdessäoloa (tarvitaan kaikki,
jotta saadaan aikaan ’maailma’).

”

Jean-Luc Nancy on yksi ranskalaisen nykyfilosofian ja dekonstruktion perinteen merkittävimmistä nimistä. Singulaarinen pluraalinen
oleminen on kunnianhimoinen ontologinen tutkielma, joka pyrkii
ajattelemaan uudestaan Martin Heideggerin Olemisessa ja ajassa
esittämää olemiskysymystä lähtien liikkeelle ajan sijaan tilasta ja
Daseinin sijaan kanssaolemisesta. Nancyn kantava teesi on, että
oleminen on lähtökohtaisesti olemista yhdessä, kanssaolemista:
”kanssa” ei ole pelkkä lisäys olemiseen vaan jotain, mikä tekee
olemisen. Kanssaoleminen on mahdollista vain, kun kaikki olevat
jakavat olemisen ja ovat kuitenkin ainutkertaisia ja
moninaisia – singulaarisia ja pluraalisia. Tästä seuraa, että
ontologia on Nancylle väistämättä myös etiikkaa.
Anna Nurminen on opiskellut filosofiaa ja kirjallisuustieteitä Tampereen yliopistolla, Viljami Hukka taas filosofiaa
sekä ranskan kieltä ja kulttuuria Itä-Suomen ja Tampereen
yliopistoissa. Tällä hetkellä he tekevät yhdessä käännöstöitä
ranskankielisen filosofian parissa.

Singulaarinen pluraalinen
oleminen jatkaa Nancyn
ajattelulle ominaista pyrkimystä ajatella yhdessäoloa,
yhteisöä ja itseyttä identiteetin ja autenttisuuden
kategorioiden ulkopuolella.
Teos sisältää yhteensä viisi
esseetä, joissa Nancy tarjoaa
uusia tapoja ajatella muun
muassa valtiollista suvereeniutta, sotaa,
tekniikkaa, monikulttuurisuutta sekä globaalia
maailmanjärjestystä ja sen
edellyttämää globaalia
vastuuta.
290 sivua
Paradeigma-sarja
suom. Anna Nurminen &
Viljami Hukka
pehmeät liepeelliset kannet
kannen kuva: Ilmari Hakala
ulkoasu & taitto: Samuli Saarinen
ilmestyy lokakuussa
ISBN 978-952-7093-23-8
KL 11

vasta
ilmestyneet

EMANUELE COCCIA
KASVIEN ELÄMÄ
Sekoittumisen metafysiikkaa

EETU VIREN & JUSSI VÄHÄMÄKI
SEUTU JOKA EI OLE PAIKKA
Kapitalismi ja metropoli

Suomentanut Jussi Palmusaari

Uusintapainos

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.

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
386 sivua
kapitalismin vastaisille
Paradeigma-sarja
pehmeät liepeelliset kannet
kamppailuille globaalistuneen
ISBN 978-952-7093-00-9
kannen kuva: Ilmari Hakala
työn ja tuotannon avoimessa
ulkoasu: Samuli Saarinen
tilassa – metropolissa seutuna.
KL 30.1

153 sivua
Paradeigma-sarja
suom. Jussi Palmusaari
pehmeät liepeelliset kannet
ISBN 978-952-7093-21-4
ulkoasu: Johannes Ekholm
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 kirjaarvostelujen lisäksi lehden palstoilta löytyy
myös monipuolista tiede- ja tutkimuspoliittista keskustelua. Lehti on ilmestynyt
vuodesta 1976 lähtien.

Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
Seuraava numero ilmestyy toukokuussa 2020.
Voit tilata lehden osoitteessa:
www.tiedejaedistys.fi

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.
Tutkijaliitto toivottaa ystävilleen
aurinkoista kesää!
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