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Teorian aika
Poikkeuksellisina ja toimintaa vaativina aikoina voi tulla mieleen
väittää, että teoriat saa laittaa syrjään turhina – näin tuli kirjoittaneeksi esimerkiksi Todd May huhtikuussa 2020 ilmestyneessä
The Quarantine Files -kokoelmassa. Sen sijaan, että kiistelisimme
poikkeusolojen salatuista poliittisista tavoitteista, on keskityttävä
konkreettisiin keskinäisen avun muotoihin. On autettava naapureita, tuettava pienyrittäjiä. Teorialle ei yksinkertaisesti ole aikaa.
Juuri nyt on kuitenkin teorian aika – joskin uudessa merkityksessä. Koronapandemian keskellä on nimittäin saatu nähdä eri alojen
tutkimuksen tuottaneen roppakaupalla uusia teoreettisia käsitteitä ja jäsennyksiä globaalista poikkeustilasta. Usein ne ovat myös
tulosta yhteensopimattomina pidettyjen tieteenalojen välisestä
yhteistyöstä tai yhteentörmäyksestä: antropologian etnografia törmää yhteiskuntatieteiden historialliseen otteeseen, kognitiotiede
ja epidemiologia filosofian käsitteelliseen työhön. Tulosten takana
ei siis ole filosofinen itsereflektio – yleislääke, jota on tarjottu joka
vaivaan – vaan jotakin muuta. Ehkä pandemia-ajan vaatimukset
ajattelulle onnistuvat rikkomaan teoreettisen työskentelyn kyseenalaistamattomana pidetyn länsi- ja ihmiskeskeisen logiikan?
Tutkijaliiton kevään 2021 kirjat jatkavat edellisvuoden julkaisuiden tavoin teoreettisen työskentelyn laajentamista uusiin monitieteisiin asetelmiin. Esimerkiksi Catherine Malaboun Mitä on
tehtävä aivoillemme? ja Sattuman ontologia peilaavat nyky-yhteiskuntaa uusien biotieteiden tutkimustuloksiin.
Vuonna 2021 Tutkijaliitto sekä Tiede & edistys -lehti siirtyvät yhä
tanakammin verkkoon. Tiede & edistys siirtyy avoimeen julkaisuun, loppuunmyydyistä kirjoista tehdään e-kirjoja ja lisäksi Tutkijaliiton blogissa julkaistaan lyhyempiä verkkotekstejä. Avoin
julkaisu ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan tieteen parempaa
saavutettavuutta ja tulosten välittämistä laajemmalle yleisölle.
Teorian murros on myös laajemmin teoreettisen työskentelyn ja
tuotannon murros. Ajankohtaisten kysymysten tarkastelu vaatii
eri näkökulmien törmäyttämistä ja uusien käsitteiden luomista
samanaikaisesti usealla eri alustalla ja yleisön parissa.
Helsingissä marraskuussa 2020
Ari Korhonen & Aleksi Lohtaja
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CATHERINE MALABOU
MITÄ ON TEHTÄVÄ AIVOILLEMME?
Suomentanut Eetu Viren

Biotieteiden uudet kehityskulut ovat paljastaneet ihmisaivojen olevan plastiset: ne kehittyvät ja muuttuvat läpi elämän
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.
Kirjassa Mitä on tehtävä aivoillemme? Catherine Malabou tarkastelee uusien biotieteiden tutkimustuloksia filosofisesti
suhteessa nyky-yhteiskuntaan.
Biotieteet eivät ole kehittyneet irrallaan historiallisesta tai poliittisesta ympäristöstään, ja niiden löydökset
muistuttavatkin kumman
läheisesti nykykapitalismin
keskeisiä ideoita: keskusjohtoinen, hierarkkinen ja
pysyvä on korvattu hajautetulla, verkostomaisella ja
joustavalla.
Työmarkkinoilla ja konsulttipuheessa plastisuus näyttää kuitenkin typistyvän
pelkäksi ”joustavuudeksi”,

iskulauseeksi, joka tuntuu loppujen lopuksi merkitsevän ihmisen kykyä sopeutua ja alistua mihin tahansa markkinoiden
vaatimuksiin.
Ihmisaivoille ominainen plastisuus on kuitenkin myös jotain
aivan muuta: olosuhteisiin sopeutumisen lisäksi se on kykyä
muuttaa juuri noita olosuhteita. Aivoista – ja aivotutkimuksesta –
löytyy ennalta arvaamatonta kumouksellista potentiaalia.

Jos aivot ovat elin, jonka biologisena kohtalona on
notkistaa biologisia määreitään, jos aivot ovat ikään
kuin elin, joka kultivoi itseään, minkälainen kulttuuri niitä vastaa, sillä se ei enää voi olla biologisen
determinismin vastainen, toisin sanoen kulttuuri
luontoa vastaan? Millainen kulttuuri on neuronien
vapauttamisen kulttuuri? Millainen maailma?
Millainen yhteiskunta?
120 sivua
Paradeigma-sarja
ilmestyy tammikuussa
pehmeät liepeelliset kannet
ulkoasu & taitto Pauliina Mäkelä
ISBN 978-952-7093-24-5
KL 11.5

Catherine Malabou on ranskalainen filosofi, joka toimii
professorina Kingstonin yliopistossa, European Graduate
Schoolissa sekä Kalifornian yliopistossa Irvinessä. Malaboun kirjavan aihepiirin kattava tuotanto luo uusia ja yllättäviä yhteyksiä ja silloittaa kuiluja vaikkapa juuri filosofian,
empiirisen aivotutkimuksen ja kapitalismin kritiikin välillä.
Eetu Viren on aiemmin suomentanut mm. Walter Benjaminin, Gilles Deleuzen, Eduardo Viveiros de Castron ja Frantz
Fanonin teoksia. Hän on myös kirjoittanut useita kirjoja nykykapitalismista ja siihen kohdistuvasta vastarinnasta.

CATHERINE MALABOU
SATTUMAN ONTOLOGIA
Essee tuhoisasta plastisuudesta
Suomentanut Eetu Viren

Tavallisesti ihmisen identiteetti kehittyy ja vahvistuu elämän
mittaan ilman sen kummempia mullistuksia. Joskus kuitenkin
vakavan trauman seurauksena subjektin historia haarautuu, ja
vanhan minän rinnalle syntyy joku aivan uusi, joku tunnistamaton vailla menneisyyttä, joku joka on tullut maailmaan tapaturmaisesti, sattuman oikusta.
Kirjassa Sattuman ontologia Malabou siirtyy käsittelemään plastisuuden moniselitteistä, vaarallista tai ”huonoa” aspektia. Muodon
antamisen ja ottamisen lisäksi plastisuus voi tarkoittaa muodon
tuhoutumista ja tuhoamista – esimerkkinä Malabou tarkastelee
persoonallisuutta perustavasti muuttavia aivovaurioita. Ne pakottavat ajattelemaan tilannetta, jossa itse on aina toinen, jossa
olemme sellaisessa metamorfoosin tilassa, että mitään substanssia, joka jäisi jäljelle muodon muuttumisesta, ei enää ole.
Millaista ontologiaa tällaisten tapahtumien tavoittamiseen tarvittaisiin? Ainakin sattuma on otettava vakavasti filosofisena
kysymyksenä. Näin Malabou pääsee myös ajattelemaan filosofisesti nykyhistorian traumaattisia kokemuksia, kuten yhteiskunnallista väkivaltaa tai koko ihmiskunnan tuhou100 sivua
tumisen uhkaa ilmastokatastrofin myötä.
Paradeigma-sarja
ilmestyy toukokuussa
pehmeät liepeelliset kannet
ulkoasu & taitto Pauliina Mäkelä
ISBN 978-952-7093-25-2
KL 11.5

JULKAISU SIIRTYNYT KEVÄÄLTÄ 2020

GLORIA ANZALDÚA
RAJASEUTU / LA FRONTERA
Uusi mestiza
Suomentaneet Heta Rundgren,
Oscar Ortiz-Nieminen & Lasse Poser

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
330 sivua
ja proosaa, teoriaa ja omaelämäkertaa. Vuonna
Paradeigma-sarja
ilmestyy huhtikuussa
1987 julkaistu Rajaseutu / La Frontera on
kovat kannet, suojapäällinen
ensimmäinen Anzaldúalta
ulkoasu & taitto: Hanna Valle
ISBN 978-952-7093-20-7
suomennettu teos.
KL 32.2; 32.3

JULKAISU SIIRTYNYT SYKSYLTÄ 2020

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

Jean-Luc Nancy on yksi ranskalaisen nykyfilosofian ja dekonstruktion perinteen merkittävimmistä
nimistä. Singulaarinen pluraalinen
oleminen jatkaa Nancyn ajattelulle ominaista pyrkimystä ajatella
yhdessäoloa, yhteisöä ja itseyttä
identiteetin ja autenttisuuden kategorioiden ulkopuolella. Nancyn
kantava teesi on, että oleminen on
lähtökohtaisesti olemista yhdessä, kanssaolemista: ”kanssa” ei
ole pelkkä lisäys olemiseen vaan
jotain, mikä tekee olemisen.
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
ilmestyy helmikuussa
pehmeät liepeelliset kannet
kannen kuva: Ilmari Hakala
ulkoasu & taitto: Samuli Saarinen
ISBN 978-952-7093-23-8
KL 11

vasta
ilmestyneet

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

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.

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 mätänemisen, toisille taas kuulaan kauneuden – syksyn
tuoksun. Ensimmäistä kertaa nuuhkaistessani olin vain… ällistynyt.
Ihmetykseni ei johtunut ainoastaan tuoksusta. Mitä Kaakkois-Aasian
ylängöiltä lähtöisin olevat mienit, japanilaiset gourmet-sienet ja minä
teimme oregonilaisen talousmetsän 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 Critch378 sivua
leyn, Jacques Derridan, Darian Leaderin
Paradeigma-sarja
kovat kangaspäällysteiset kannet
ja Jacques Rancièren teoksia.

ulkoasu & taitto: Samuli Saarinen
ISBN 978-952-7093-22-1
KL 49

MUITA VIIMEAIKAISIA JULKAISUJA

ESA KIRKKOPELTO
LOGOMIMESIS
Tutkielma esiintyvästä ruumiista

Mitä esiintyvillä taiteilla, erityisesti
näyttelijäntaiteella, on annettavanaan filosofiselle, eettiselle ja poliittiselle ajattelulle tänä päivänä?
Logomimesis. Tutkielma esiintyvästä
ruumiista on filosofinen ja taiteellinen tutkielma esiintyvistä taiteista,
ruumiista ja kielestä. Omintakeisen
filosofisen analyysin ja toisaalta tarkan kokemusperäisen kuvauksen
avulla teos näyttää, mihin taiteellinen tutkimus taiteellisten ilmiöiden
tutkimuksena voi yltää ja kuinka sevoi osallistua yhteiseen tiedonmuodostukseen tässä ja nyt. Se summaa tekijänsä monivuosikymmenisen filosofisen työn esiintyvien taiteiden tekijänä ja tutkijana.
Teos synnyttää uudenlaista ymmärrystä ruumiillisuudesta, jolla
ei ole suoraa vastinetta olemassa olevien ruumiin filosofioiden,
luonnontieteen eikä arkikokemuksen piirissä. Kun esiintyvää
ruumista tarkastellaan kielellisenä ilmiönä, kielen
352 sivua
jäljittelynä – logomimesiksenä – alkaa taiteellisen
Paradeigma-sarja
kokemuksen ja muiden kokemuksen lajien
pehmeät liepeelliset kannet
kannen kuva: Ilmari Hakala
välille ilmetä odottamattomia yhteyksiä.
ulkoasu & taitto: Samuli Saarinen

ISBN 978-952-7093-19-1
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 ilmestyy joulukuussa 2020. Voit tilata
lehden osoitteessa:

www.tiedejaedistys.fi

TUTKIJALIITTO
https://tutkijaliitto.wordpress.com

Tutkijaliiton blogista on muutamassa
vuodessa kasvanut tärkeä julkaisukanava
ja yhteiskunnallisen keskustelun alusta.
Blogialustalla julkaistaan tyylillisesti monipuolisia ja poleemisiakin tekstejä ja se
antaa kirjoittajalle mahdollisuuden osallistua ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen
keskusteluun nopealla aikataululla monitieteellisistä näkökulmista.

Voit tarjota tekstiäsi Tutkijaliiton blogiin s-postitse
osoitteeseen: blogi@tutkijaliitto.fi
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