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SYKSYN KIRJASATOA

Syksyn fi losofi sesti mielenkiintoisen 
kirjasadon määrä on ainakin suuri. Uutena 
tulokkaana kustantajien joukossa näyttää 
loistavan Summa -kustantamo, jonka 
syksyn valikoima on ainakin listalla mer-
kittävä. Toivottavasti myös aikataulut pi-
tävät. Tämän toiveen ohessa on myös ter-
vehdittävä kustantajan listoilla pitkään jul-
kaisuvuoroaan odottanutta teosta, Tuomas 
Akvinolaisen Summaa, joka löysi kesällä 
vihdoin tiensä kauppojen hyllyille. Seu-
raavaksi jännitetäänkin saako Loki-kirjat-
kin Hannu Siveniuksen Rousseau -teok-
sen ulos todellakin tänä syksynä. Summa 
-kustantamon lisäksi uusi tulokas fi losofi s-
ten julkaisujen saralla on myös Tampe-
reen yliopiston fi losofi an laitoksen Acta 
Philosophica Tamperensia -sarja, jossa il-
mestyy syksyllä kaksi nidettä. Myös Hel-
singin yliopiston fi losofi an laitos aloitta-
nut sarjan uuden nimellä ”Filosofi sia tut-
kimuksia Helsingin Yliopistosta” ja kesäl-
lä ilmestynyt  sarjan ensimmäinen nide 
on ”Kuoleman fi losofi a” -otsikon saanut 
artikkelikokoelma.

Syksyn listalla mannermainen fi loso-
fi an näyttää voittaneen analyyttisen. Lu-
kuisten  suomennosten lisäksi tarjolla ovat 
Torsti Lehtisen kirjoittama eksistentia-
lismia käsittelevä teos sekä Juha Himan-
gan johdatus mannermaiseen fi losofi aan 
Se pyörii sittenkin. Tosin analyyttinen tra-
ditiokaan ei ole kadonnut julkaisulistoil-
ta. Yllättäen suuren kustantamon listalta 
löytyy Wittgensteinin ja Popperin fi lo-
sofi aa vertaileva teos nimeltä Wittgenstei-
nin hiilihanko. Näyttääpä Wienin piirikin 
saavan pitkästä aikaa huomiota kun Ilkka 
Niiniluodon ja Heikki J. Koskisen toimit-
tama kirja aihepiiristä ilmestyy. Kotimai-
selta puolelta laajinta mielenkiintoa herät-
tänee kuitenkin G. H. von Wrightin muis-
telmateos, joka on julkaistu Ruotsissa jo 
vuosi sitten. 

Hieman totuttua vähemmälle huomi-
olle näyttäisivät tänä syksynä jäävän klas-
sikot. Ennakkotiedoista onnistuin löytä-
mään vain kaksi varsinaista klassikoksi kel-
puutettavaa teosta: Nietzschen Ecce Homo 
sekä Diogenes Laertioksen Merkittävien fi -
losofi en elämät ja opit. Jälkimmäinen teok-

sista on vanhin meille säilynyt fi losofi an 
historiaksi luokiteltava teos ja vaikka op-
pineet saattavatkin pitää sitä historiallises-
ti epäluotettavana, on sen vaikutushisto-
ria erittäin merkittävä. Mainitusta Nietz-
schen teoksesta ilmestyi juuri toinenkin 
suomennos (Unio Mystica). Rinnakais-
suomennokset fi losofi sista teoksista ovat 
Suomessa harvinaisia, mutta nyt Nietz-
schestä kiinnostuneet saavat poikkeukselli-
sen havainnollisen kosketuksen kääntämi-
sen problematiikkaan vertailemmalla kes-
kenään kahta uutta suomennosta.  

Huhuja kirja- ja käännöshankkeista on 
kesän aikana kantautunut korviini poik-
keuksellisen vähän. Keväällä on kuitenkin 
luvassa mm. islamilaisen fi losofi an ja teo-
logian perusteos: al-Ghazalin ”Jumalan 
$$ kaunista nimeä”. Odottelemme myös 
Horkheimerin ”Eclipse of Reason” kään-
nöstä tulevaisuudessa,  josta tihkuvien epä-
virallisten tietojen pohjalta voi päätellä, 
että tulossa erinomaisesti toimitettu nide.
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