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K I R J A T 

Kustantamoiden syksyn 2001 julkai-
suohjelmat olivat vielä monin pai-
koin auki käsissä olevan niin & 

näin -lehden mennessä painoon, joten 
keräämämme syksyn fi losofi sten julkaisu-
jen luettelo on epätäydellinen nimikkei-
den osalta ja siitä puuttuvat myös useim-
pien teosten kohdalta tarkempi julkaisu-
ajankohta, sivumäärä ja arvioi tu vähittäis-
myyntihinta. Nämä tiedot on kustanta-
jien ilmoittamina arvioi na silloin kun ne 
ovat olleet toimituksen käytössä. Osa mai-
nituista kirjoista saattaa lehden ilmes tyessä 
jo olla kaupoissa. 

Ennakkotietojen perusteella syksyn jul-
kaisuohjelma näyttää keväistä vaatimatto-
mammalta, ainakin lukumääräisesti arvioi-
den. Tilannetta toki tasoittaa se, että usei-
den teosten ilmestyminen on lykkääntynyt 
keväältä syksylle. Nyt mukana näyttäisi 
olevan kuitenkin vain pari vanhempaa klas-
sikkoa. Toimitukseen on tosin kantautu-
nut huhuja mm. esisokraattien fragment-
tien ja Nietzschen Tragedian synnyn kään-
nöksistä sekä utopia-klassikoiden kokoel-
masta. Samoin tietoja on tihkunut David 
Humen esseevalikoimasta. Uudemmista 
klassikoista on huhun mukaan työn alla 
mm. Horkheimerin Eclipse of Reason.

Kotimaisia alkuperäisteoksiakaan ei 
kovin suurissa määrin ole näkyvissä. Näh-
täväksi jää ilmestyykö Hannu Siveniuksen 
Rousseau-kirja vihdoinkin. Toki Miikka 
Luodon liki viisisataasivuinen Heidegger-
kirja herättää huomiota samoin kuin Timo 
Kaitaron mielenkiintoiselta vaikuttava sur-
realismiin paneutuva tutkimus Runous, 
raivo, rakkaus. 

Kaikenkaikkiaan silmiinpistävää fi loso-
fi sen kirjallisuuden kohdalla on suurten 
kustantamoiden poissaolo. Vain Otava on 
mukana ja hekin alunperin jo keväällä 
ilmestyväksi suunnitellulla teoksella. Filo-
sofi asta kiinnostuneiden lukijoiden on 
vain ihailtava pienkustantamoiden roh-
keaa ja tasokasta julkaisutarjontaa. 

• Giorgio Agamben, Keinot vailla päämääriä . Suomentanut 
J. Vähämäki. Tutkijaliitto, 120 s., 130 mk, elokuu.

•   Tuomas Akvinolainen, Summa Theologiae. Valikoiden suomen-
tanut J. P. Rentto. Gaudeamus, 800 s., 196 mk.

•   Aristoteles, Topiikka & sofi stisen kumoamiset. Suomentaneet 
J. Sihvola sekä M. Ahonen. Gaudeamus, 250 s., 185 mk.

•   Hannah Arendt, Human Condition (suomenkielistä nimeä ei 
vielä tiedossa). Vastapaino.

•   Avicenna & Al-Ghazali, Kaksi fi losofi a. Suomentaneet 
J. Hämeen-Anttila ja T. Kukkonen. Basam Books, 200 s., 
100 mk, elokuu.

•   Isaiah Berlin,Vapaus, ihmisyys ja historia. Suomentanut T. 
Soukola. Gaudeamus, 300 s., 167 mk. 

•   Andre Comte-Sponville, Pieni kirja suurista hyveistä . Suomenta-
nut V. Hämeen-Anttila. Basam Books, 380 s., 160 mk, syyskuu.

•   Rudolphe Gasché, Rajankäyntiä: Filosofi a, kirjallisuus, laki. 
Suomentaneet P. Minkkinen ja O. Pasanen. Loki, 240 s., 150 
mk.

•   Timo Kaitaro, Runous, Raivo, Rakkaus – johdatus surrealismiin. 
Gaudeamus, 180 s., 155 mk.

•   Olli Koistinen, Agent and Action. Suomen fi losofi sen yhdistyk-
sen julkaisusarja Acta Philosophica Fennica. 

•   Mikko Lahtinen (toim.), Henkinen itsenäisyys. 2345: Eurooppa-
laisen fi losofi an seuran julkaisusarja. 100 mk, 100 s., lokakuu.

•   Dominique Lecourt, Prometeus, Faust ja Frankenstein – 
tieteen etiikka ja sen myyttiset kuvat (työnimi). Suomentanut 
K. Sivenius. Gaudeamus, 149 mk, 160 s.

•   Miikka Luoto, Heidegger ja taiteen arvoitus. Tutkijaliitto, 650 
s., 160 mk, lokakuu.

•   Ben MacIntyre, Herrakansa viidakossa – Elisabeth Nietzschen 
elämäkerta. Suomentanut P. Talvio-Jaatinen. Nemo, 250 s., 
155 mk, lokakuu.

•   Jean-Luc Nancy & Pierre Lacoue-Labarthe, Natsimyytti. 
Suomentanut M. Hintsa. Tutkijaliitto, 100 s., 120 mk, marras–
joulukuu.

•   Ilona Reiners, Taiteen muisti – tutkielma Adornosta ja 
Shoahista. Tutkijaliitto, 288 s., 150 mk (jo ilmestynyt).

•   Petri Räsänen ja Marika Tuohimaa (toim.), Näkökulmia fi lo-
sofi sen tiedon luonteeseen. Tampereen yliopiston fi losofi an laitos, 
170 s.

•   Hannu Sivenius, Jean-Jacques Rousseau ja totuutta rakastava 
kirjoitus. Loki.

•   G. H. von Wright, Hyvän muunnelmat. Suomentanut 
V. Oittinen. Otava, 350 s., 190 mk, elokuu.
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