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POIMINTOJA KEVÄÄÄN 2002 JULKAISUISTA

Kevään 2002 julkaisuohjelma näyttää varsin mukavalta. Klassikoista löytyy Aristoteles, 

Akvinolainen ja Descartes. Mikäli Descartesin teosten toinen osa todellakin  ilmestyy 

vielä tänä keväänä, niin täytyy ihailla kustantajan (Gaudeamus) nopeutta kyseisen sarjan 

julkaisemisessa. Tosin silmiinpistävää fi losofi sen kirjallisuuden kohdalla on ollut julkaisu-

ajankohtien  jatkuva siirtyminen eteenpäin. Nyt julkaistavassa kevään julkaisuohjelmassa 

on samoja teoksia, jotka löytyivät myös viime vuoden vastaavasta niin & näin -lehden 

numerosta. Jotkin teokset ovat jopa hävinneet listoilta, ainakin toistaiseksi.

Vastapainon kevään julkaisuohjelma on vielä vaatimattoman näköinen, merkittävim-

pänä julkaisuna Arendt -suomennos, mutta huhujen mukaan heiltä on epämääräisessä 

ai ka  taulussa tulossa mm. Zygmunt Bauman -, Max Horkheimer - ja eräitä muita klas-

sikkosuomennoksia. Lisäksi ohjelmassa on ympäristöfi losofi aa käsittelevä käännöskokoel-

ma. Toimittajan korviin on lisäksi kantautunut huhuja Gaudeamukselta, joiden mukan 

heiltä olisi nyt julkaistun listan lisäksi ennemmin tai myöhemmin tulossa mm. Foucault 

-suomennos sekä  kokoelma keskeisiä Derridan esseitä. 

Hannah Arendt, Vita Activa - ihmisenä olemisen ehdot. Suomentaneet Riitta Oittinen ja 

työryhmä, Vastapaino, 310 s., helmikuu.

Aristoteles, Topiikka ja Sofi stiset kumoamiset. Suomentaneet Juha Sihvola ja Marke 

Ahonen, Gaudeamus,  281 s.,  tammikuu.

Tuomas Akvinolainen, Summa Theologiae. Valikoiden suomentanut J.P. Rentto, Gaudea-

mus, 800 s., kevät.

Pauline von Bonsdorf ja Anitta Seppä (toim.), Kauneuden sukupuoli - näkökulmia femi-
nistiseen estetiikkaan. 

Noam Chomsky, Valta ja ideologia - osat I ja II (työnimi). Like,  molemmat niteet 400 

s., kevät. 

René Descartes, Teokset II - Mietiskelyjä ensimmäisestä fi losofi asta. Suomentanut Tuomo 

Aho,  Gaudeamus, 400 s., maaliskuu.

Rudolphe Gasché, Rajakäyntiä. Filosofi a, kirjallisuus ja laki. Suomentaneet Panu Minkki-

nen ja Outi Pasanen, Loki, 240 s., kevät.  

Rauno Huttunen, Hannu Heikkinen ja Leena Syrjälä (toim.), Narrative Research: Voices 
of Teachers and Philosophers. SoPhi, 250 s., helmikuu.

Veikko Launis, Sakari Karjalainen, Juhani Pietarinen ja Risto Pelkonen (toim.),  Tutkijan 
eettiset valinnat. Gaudeamus, 350 s., maaliskuu.

Dominique Lecourt, Prometheus, Faust ja Frankenstein - tieteen etiikka ja sen myyttiset 
perusta (työnimi). Suomentanut Kaisa Sivenius, Gaudeamus, 160 s., maaliskuu.

Miikka Luoto, Heidegger ja taiteen arvoitus. Tutkijaliitto, 224 s., kevät.

Jean-Luc Nancy ja Pierre Lacoue-Labarthe, Natsimyytti. Suomentaneet Merja Hintsa ja 

Janne Porttikivi, Tutkijaliitto, 100 s., kevät.

Mika Ojakangas, Kenen tahansa politiikka - kohti ulossulkematonta demokraattista yhtei-
söä. Tutkijaliitto, 150 s., kevät.

Sami Syrjämäki

FILOSOFIN ELÄMÄÄ

Kaksi fi losofi a. Avicennan ja 
al-Ghazalin omaelämäkerrat. 
Suom. Jaakko Hämeen-Anttila 

ja Taneli Kukkonen. Basam 

Books, Helsinki 2001. 143 s.

Tutkipa länsieurooppalaista keskiaikaa 

miltä kantilta hyvänsä, on vaikea olla tör-

määmättä arabikulttuurin vaikutukseen 

erityisesti 1000-1100-luvuilta lähtien. 

 Al-Farabi (k. 950), al-Ghazali  (k. 1111), 

Avicenna (k. 1037) ja Averroes (k. 1198) 

ovat nimiä, jotka kytkeytyvät yhtä lailla fi -

losofi an kuin poetiikan, retoriikan tai lääke-

tieteenkin historiaan.  Esimerkiksi latinan-

kielisen poetiikan nousukausi 1100-luvun 

puolivälistä lähtien sai kimmokkeita arabi-

aristotelismista. Sen kautta levisi ajattelu-

tapa, jota on sittemmin nimitetty tiedon-

alojen ”kontekstiteoriaksi”. Sen mukaises-

ti Aristoteleen teosten kokonaisuus edustaa 

samalla tiedonalojen universaalia jäsennys-

tä. Tässä kokonaisuudessa tai kontekstis-

sa retoriikka ja poetiikkakin siis saivat 

– Aristoteleen vastaavien tutkielmien pe-

rusteella – oman paikkansa. Eurooppalai-

sen poetiikan kannalta tämä on mainit-

semisen arvoinen seikka erityisesti siksi, 

että 1100-lukua edeltäneissä latinankieli-

sissä tiedon kokonaisesityksissä poetiikkaa 

tuskin mainittiin itsenäisenä tiedonalana. 

Näin arabifi losofi an latinantamisen myötä 

(mm. al-Farabia käännettiin jo 1100-lu-

vulla) monien erityistieteiden kehitys län-

nessä sai uusia impulsseja sulautettavaksi 

latinalais-kristillisiin kaanoneihin.

Nämä seikat eivät sinänsä kuulu Jaakko 

Hämeen-Anttilan ja Taneli Kukkosen mie-

lenkiintoisesti ja selkeästi taustoittamiin 

käännöksiin Avicennalta ja al-Ghazalilta. 

Hajahuomioni kuitenkin osaltaan perus-

televat teoksen Kaksi  fi losofi a vetovoimaa, 

joka on yhtä laajaa kuin teoksen protago-

nistien lavea kiinnostuneisuus eri tiedon- 

ja elämäänaloja kohtaan. Samoin kuin 

Hämeen- Anttilan aiemmista kirjoista esi-

merkiksi Reunamerkintöjä. Esseitä ja kään-
nöksiä  Lähi-idän kirjallisuudesta (1997), 

myös uusi käännösvalikoima kytkeytyy 

mo nilta teemoiltaan katolisenkin keskiajan 

kulttuuriin ja kirjallisuuteen.

Lajityypiltään teoksen Kaksi fi losofi a si-

sältämät tekstit kuuluvat keski ajan oma-

elämäkertojen ajankohtaiseen  tra ditioon. 

Arabifi losofi en latinankielisistä kollegois-

Kirjat
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ta tunnettuja ovat tietenkin Augustinuk-
sen (k. 430) Tunnustukset ja Boethiuksen 
(k. 524) vastikään suomennettu Filosofi an 
lohdutus. Samassa yhtey dessä voi kuiten-
kin muistuttaa myös muista uskonnollis-
 fi losofi sista  kirjoittajista – mm. Hengen 
Tie ja Kristikunnan klassikkoja -sarjoissa 
 suomennetuista Anselm Canterburylai-
sesta, Tuomas Akvinolaisesta, Ristin 
 Johanneksesta tai Avilan Teresasta – joiden 
kohdalla elämän ja ajattelun teitä on usein 
mahdotonta erottaa toisistaan.

Ajatuksen matkat

Filosofi en enemmän tai vähemmän oma-
hyväiset kasvukertomukset ovat herkulli-
nen yhdistelmä toisaalta kaavamaisina tois-
tuvia kerrontatapoja, topoksia, ja toisaalta 
välähdyksiä erityisestä kohteestaan. Kaksi 
fi losofi a osoittaa nopeasti, miten oppimisen 
ja ajattelun muisteleminen, tai muistelemi-
sen esittäminen, usein jäsentyy konkreetti-
sina kuvina matkoista (matkasta henkisyy-
den vertauskuvana ks. myös H. Corbin, 
The Voyage and the Messenger. Iran and phi-
losophy, 1998).

Kertovan minän – tai Avicennan tapauk-
sessa myös hänen oppilaansa kuvaamien – 
matkareittien varrelle sijoittuvat niin ikimuis-
toiset nuoruuden ja aikuisiän lukukokemuk-
set kuin merkittävät opettajat ja tieteelliset 
kiistatkin. Matkakertomusten muodossa jä-
sentyvät myös  dramaattiset karkotukset ja 
pakenemiset. Oppineisuuden ja poliittisen 
vallan kytkennät näkyvätkin arabifi losofi en 
vaiheissa yhtä selvästi kuin vaikkapa Boet-
hiuksen vankilakertomuksessa. Lääkäri Avi-
cennan esimiehiin lukeutui melankoliaa tai 
koliikkia potevia ruhtinaita, ja toipumises-
taan kiitollisten hallitsijoiden suosionosoituk-
set ja palkintovirat henkilääkärilleen eivät 
aina miellyttäneet kaikkia poliittisia  piirejä 
(s. 30-34).

Ajatuksen matkoihin kytkeytyy myös 
tiedon liikkuminen keskiaikaisessa käsikirjoi-
tusten kulttuurissa. Toisin kuin  nykyisessä in-
formaatiokulttuurissa usein välitetään muis-
taa, jo entisaikojen ajattelu oli usein kaik-
kea muuta kuin paikallista ja äärimmäisen 
hitaasti liikkuvaa. Hämeen-Anttila muistut-
taa (s. 11), että arabimaailmassa kuuluisim-
mat kirjat – siis käytännössä käsikirjoituk-
set – saattoivat siirtyä muutamassa vuodes-
sa islamilaisen maailman reunalta toiselle.

Vaikutteet siirtyivät tehokkaasti myös 
kulttuuripiiristä toiseen. Arabien vallassa 
olevan Espanjan opillisissa keskuksissa teks-
tit kääntyivät arabiasta latinaksi ja päinvas-
toin; käännökset puolestaan toimivat läh-
teinä uusille teoksille. Hyviä esimerkkejä 

tästä löytyy myös mainitsemani poetiikan 
historiasta. Averroistinen poetiikka (toisin 
sanoen Averroesin kommentaari Aristo-
teleen Runousoppiin ja tuon kommen-
taarin latinankieliset käännökset) olivat 
1300-luvun alkuun mennessä saavuttanut 
Pohjoisenkin perukat. Yksi tässä traditi-
ossa kirjoitetuista runousopeista oli ruot-
salaisen Mathias Linköpingiläisen Poetria 
(toim. Birger Bergh, 1996). Siinä arabivai-
kutteet ovat sulautuneet yhtäältä yleislati-
nalaisiin, toisaalta paikallisiin teemoihin. 
Globaali ja ”lokaali” sulautuvat trendik-
käästi kun arabi-aristotelisen runousopin 
päättäää Mathiaksen oppinut ylistysruno 
Upsalan  kaupungille...

Filosofi a ja lukemisen historia

Matkojen ohella keskiajan fi losofi elämäker-
tojen toistuvia topoksia näyttäisi olevan 
myös luetun ymmärtämisen vaikeus. 
Vaikka Avicenna oli mestarin  itsetunnolla 
varustettu lapsinero – ”Kun täytin kah-
deksantoista vuotta, olin valmis kaikissa 
tieteissä” (s. 24) – hänkään ei ymmärtä-
nyt kaikkea lukemaansa  ongelmitta. Aris-
toteleen Metafysiikan hän kertoo lukeneen-
sa neljäkymmentä kertaa mutta ymmärtä-
neensä sen vasta luettuaan aristoteelikko 
al-Farabin teoksen metafysiikasta. Näin 
Avicenna tulee samalla sekä korostaneeksi 
Aristoteleen ymmärtämisen tärkeyttä että 
tukeneeksi arabikaanonin auktoriteettia 
kreikkalaisen tulkitsijana ja kommentoija-
na.

Katkelma tuo mieleen Augustinuksen 
Tunnustukset (4.16), joissa tekijä mainit-
see ”omin neuvoin lukeneensa ja ymmär-
täneensä” 20-vuotiaana Aristoteleen Kate-
gorioita, vaikka monet hänen ikätovereis-
taan eivät käsittäneet siitä selitettynäkään 
yhtään mitään. Vastaavasti Boethius, Aris-
toteleen latinantaja, korostaa eräässä yhtey-
dessä Aristoteleen  Topiikan arvoa. Sen vai-
keaselkoisuus on haaste lukijalle, sillä vasta 
hämärät ja vaikeat asiat virittävät lukijan 
huolellisuuden ja ymmärryskyvyn äärim-
milleen. Myöhemmällä keskiajalla Boet-
hiukseen viitattiinkin oppineena, joka oli 
tuonut ”kirkkainta valoa” asioihin, jotka 
Aristoteles itse oli jättäänyt epä selviksi.

Lukeminen ja ajatteleminen ovat erot-
tamattomia näissä kokemuksellisissa fi loso-
fi an esityksissä. Avicennan myöhempi elä-
mäkerturi toteaa mestaristaan, ettei tämä 
aikuisiällään koskaan lukenut uutta kirjaa 
kannesta kanteen, vaan ”hän siirtyi suo-
raan vaikeimpiin kohtiin ja visaisimpiin 
ongelmiin ja katsoi, mitä tekijällä oli niistä 
sanottavanaan” (s. 35). Vaikka havainto on 

epäilemättä tarkoitettu korostamaan mes-
tarin suurta ja vain olennaiseen keskittyvää 
oppineisuutta, nykylukija ei voi olla kiin-
nittämättä huomiota keskiaikaisen(kin) pi-
kaluvun, ajankäytön ja ”työssäjaksamisen” 
ongelmiin. Mestari Avicenna vietti päivät 
ruhtinaan palveluksessa, illalla kokoontui-
vat opiskelijat hänen luokseen lukemaan 
yhdessä – ja joskus vielä oppituntien jäl-
keen juhlittiin viinin ja musiikin kera. 
Kiire heijastuu myös kun al-Ghazali toteaa 
– Taneli Kukkosen suomentamassa teok-
sessa ”Totuuden etsijät” –  fi losofi an opin-
noistaan, että ne etenivät vapaa-ajalla, sil-
loin kun hän ei kirjoittanut tai tutkinut 
lakia: ”Mi nuahan rasitti se, että minun 
täytyi opettaa kolmeasataa bagdadilaisopis-
kelijaa. Luin näin yksin hetkinä, jotka 
onnistuin anastamaan itselleni” (s. 79). 
Päällekkäisten ja peräkkäisten töiden vasta-
painona korostuu yksinäisten lukuhetkien 
lumo – tunne, johon on helppo samastua 
vielä tuhat vuotta myöhemminkin.

Usko ja tieto

Teos Kaksi fi losofi a tulee myös ottaneeksi 
epäsuorasti kantaa mustan syksyn 2001 ta-
pahtumiin. Uskon ja tiedon kysymykset 
nousevat esille kun al-Ghazali käy ”Totuu-
den etsijöissään” läpi erilaisia teologian ja 
fi losofi an teitä. Hän haastaa samalla minkä 
tahansa ideologian tutkimaan omia perus-
teitaan, pidettinpä niitä yllä uskonnon, va-
pauden tai rationaalisuuden nimissä. ”Ta-
jusin, että opin kumoaminen ennen sen 
ymmärtämistä ja sen salaisuuksiin tutus-
tumista on silmitöntä toimintaa” (s. 78). 
Sama koskee  al-Ghazalin mukaan niin us-
konnon kuin tieteenkin puolustajia. So-
keaan uskoon perustuva tieteiden kieltä-
minen saa  islamin näyttämään siltä kuin 
se perustuisi tietämättömyyteen. Näin 
 esimerkiksi matematiikkaa ja logiikkaa tun-
teva ”oppii rakastamaan fi losofi aa ja vihaa-
maan islamia” (s. 84). Ilmoituksessa ei kui-
tenkaan al-Ghazalin mukaan ole mitään, 
mikä ottaisi kantaa näihin tieteisiin: se ei 
myönnä mutta ei kielläkään niitä.

Filosofi t puolestaan erehtyvät metafy-
siikassa ja teologiassa yrittäessään todistel-
la ”loogisesti” väitteitään, mutta päätyen 
lopulta ristiriitaisiin ja kiistoja  aiheuttaviin 
väittämiin. Al-Ghazali mainitsee esimerk-
keinä keskiajan teologian ja fi losofi an kes-
keisiä kiistakysymyksiä. Koskettaako ylös-
nousemus vain henkeä vai myös ruumista? 
Tietääkö Jumala vain yleiskäsitteet mutta 
ei yksittäisiä asioita? Onko maailmalla 
alku?

Al-Ghazalin ”Totuuden etsijät” on mie-
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lenkiintoinen yhdistelmä yleistä tieteiden 
tarkastelua ja mystisen matkan tai ”vajoa-
misen” kuvausta. Suufi en tien kuvaus tuo 
(arabistiikkaa tuntemattomalle) lukijalle 
jälleen mieleen katolisen keskiajan vastaa-
via pohdintoja uskon ja tiedon rajamailla 
– esimerkiksi Augustinuksen tai myöhem-
mistä ajattelijoista mestari Eckhartin.

Kirja

Kaksi fi losofi a on hieno tiennäyttäjä 
 islamilaisen fi losofi an suomentamiseen ja 
sille toivoisi pian jatkoa. Jos puutteita 
teoksesta hakemalla hakee, kenties Avi-
cennan ajattelua olisi voinut esitellä laa-
jemmin. Kirjan ”teema”, omaelämäkerralli-
suus, sitoo Avicennan ja al-Ghazalin tekstit 
kyllä yhteen, mutta toimittaja-kääntäjiltä 
fi losofi t saavat melko epätasaisen kohtelun. 
Hämeen-Anttilan lyhyen yleisjohdannon 
jälkeen seuraa muitta mutkitta Avicennan 
elämäkerta ja sen jatko-osa. Al-Ghazalin 
teksti sen sijaan saa Taneli Kukkosen es-
seessä taustoituksen terminologiaa myöten. 
Tämäkään epätasaisuus ei kuitenkaan dra-
maattisesti vähennä tekstin luettavuutta – 
ja vain hivenen sen erinomaisuutta kes-
kiajan tutkijan ja opettajan käsikassarana.

Basam Books ansaitsee lopuksi erityis-
maininnan teoksen ulkoasun toteutukses-
ta. Kaksi fi losofi a näyttää ja tuntuu o ikealta 
kirjalta, toisin kuin suurin osa nykyisistä 
painotuotteista. Levollinen  ulkoasu jo it-
sessään houkuttelee unohtamaan kiireen 
ja al-Ghazalin tapaan ”anastamaan hetkiä” 
lukemiselle.

Päivi Mehtonen

MIELEN MERKILLISISYYDESTÄ

Charles S. Peirce, Johdatus tie-
teen logiikkaan ja muita kirjoi-
tuksia. Valinnut ja suomentanut 
Markus Lång. Vastapaino, Tam-
pere, 2001. 480 s.

Johdatus tieteen logiikkaan on ensimmäinen 
suomennettu kokoelma amerikkalaisen fi -
losofi an ehkä merkittävimmän klassikon 
Charles S. Peircen (1839-1914) kirjoituk-
sia. Kiinnostus Peircen fi lo sofi aa ja muuta 
ajattelua kohtaan on selvästi  lisääntynyt 
viime aikoina niin meillä kuin muuallakin, 
mutta erityisesti Suomessa Peircen fi losofi a 
on aivan viime vuosiin saakka ollut varsin 
heikosti tunnettua. Peircen ansiot ja vai-
kutus pragmatismin perustajana, yhtenä 
modernin logiikan ensimmäisistä kehittää-
jistä sekä useiden semiotiikan termien ja 
käsitteiden luojana on vain viittauksen-
omaisesti tunnustettu. Sikäli kun Peircen 
fi lo sofi an varsinaista sisältöä on tunnettu, 
se on useimmiten ymmärretty joko ana-
lyyttisen tai mannermaisen (strukturalisti-
sen tai hermeneuttisen) kieli- ja tieteenfi lo-
sofi an vesittämänä. Niinpä edes joidenkin 
Peircen valtaisan tuotannon osien saatta-
mista suomenkielisen lukijan tavoitettavak-
si – vaikka näinkin epäkaupallisella ja vie-
raannuttavalla nimekkeellä varustettuna – 
on pidettävä merkittävänä kulttuuriteko-
na. Tästä on annettava  tunnustus sekä kus-
tantamolle että suomentajalle. 

Valinnan vaikeudesta

Pääosa kokoelmaan valituista kirjoituksista 
muodostaa keskeisen osan Peircen varhais-
tuotannosta (julkaistu 1867 -1893), mikä 
lienee myös ollut suomennettavien artikke-
lien valintaa ohjannut pääperiaate. Valta-
osa Peircen koko tuotannosta on kuitenkin 
syntynyt myöhemmin, joten sen kypsin ja 
ehkä pätevin osa jää pääosin tämän koko-
elman ulkopuolelle. Vaikka monet Peircen 
fi losofi an kehitystä ohjanneet keskeiset pe-
riaatteet ovat jo näissä varhaisissa artikke-
leissa esillä, lienee niiden esiin kaivaminen 
pelkästään näistä suomennoksista mah-

dotonta. Huolimatta Peircen fi losofi alle 
ominaisesta jatkuvasta muutoksesta ja uu-
delleenarvioinnista ei Peirceä voi silti 
pitää minään tuuliviirinää tai takinkääntä-
jänä. Peircen ajattelun kehittyminen onkin 
ennen kaikkea ristiriitaisuuksien ja perus-
teettomiksi osoittautuneiden oletusten kar-
siutumista sekä  terminologian monimut-
kaistumista, joka on seurausta toi saal ta 
hänen itselleen asettamasta me to dologisesta 
 säännöstöstä,  ’termi   no logian etiikasta’ 
(Ethics of Terminology, ks. myöh.) ja toisaal-
ta hänen fi losofi sen systeeminsä seurausten 
(ts. sen merkityksen) yhä läpikotaisemmas-
ta  tiedostamisesta. Tässä suomennetut nuo-
ren ja keski-ikäisen Peircen artikkelit sisäl-
tävät kuitenkin vielä sellaisia epäkypsiä aja-
tuksia ja ”löysää”  käsitteiden käyttöä (sekä 
joitakin ylimielisiä kannanottoja), joista 
Peirce sittemmin sanoutui eksplisiittisesti 
irti. Tämä irtisanoutuminen näkyy pai-
koin myöhemmin tehdyistä lisäyksistä ja 
korjauksista, joista osa on sisällytetty myös 
tähän kokoelmaan. 

Juuri näiden kirjoitusten valinta suo-
mennettavaksi on kaikesta huolimatta 
hieman hämmentävää. Ensinnäkään useim-
pia näistä artikkeleista ei voi pitää erityisen 
yleistajuisina tai yleistä mielenkiintoa herät-
tävänä, joskin aika harvan Peircen keskeisen 
kirjoituksen voi ylipäään sä sanoa tämän kri-
teerin täyttävän. Ne eivät myöskään anna 
riittäviä eväi tä sen enempää Peircen koko 
fi lo sofi sen systeemin kuin sen yleisesti kiin-
nostavimpien ja mitä ilmeisimmin päte-
vimpien osien (pragmatisismi ja semeio-
tiikka) ymmärtämiselle. Eivätkä suomenta-
jan käännöösperiaatteet ai na kaan helpota 
ymmärtämistä. Erityisesti kirjan viimei-
sen, muista täysin irralliseksi jäävän luvun 

”Merkeistä ja luokkakäsitteistä” valinnalle 
juuri täähän yhteyteen en keksi oikeastaan 
mitään pätevää  järkiperustetta. 

Kaikeksi onneksi mukaan ovat kuiten-
kin päätyneet Peircen tunnetuimmat, taa-
tusti yleistajuisimmat ja eniten luetut artik-
kelit ”Kuinka käsityksiä muodostetaan” ja 

”Kuinka selkiytämme ideoitamme”. Muista 
kirjan artikkeleista Peircen fi losofi aa ehkä 
helpoimmin avaavia ovat ”Neljän kyvyttö-
myyden seurauksia” ja ”Välttämättömyy-
den oppi puntarissa” sekä erityisesti Peir-
cen mainio itse-esittely ”Tekijästä”. Kar-
keasti ottaen kirjan lukukelpoisimman ja 
sisällöllisesti yhtenäisimmän osan muodos-
taa ”Tieto-opillinen sarja” yhdessä kuuden 
artikkelin mittaisen sarjan ”Johdatus tie-
teen logiikkaan” kanssa (s. 33-254). Sen 
sijaan kokoelman kolmas pääosa ”Meta-
fyysinen sarja” kärsii kohtuuttomasti suo-
mentajan käännösperiaatteista. Muuten-
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