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FILOSOFIN ELÄMÄÄ
Kaksi filosofia. Avicennan ja
al-Ghazalin omaelämäkerrat.
Suom. Jaakko Hämeen-Anttila
ja Taneli Kukkonen. Basam
Books, Helsinki 2001. 143 s.

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 filosofisen kirjallisuuden kohdalla on ollut julkaisuajankohtien 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, merkittävimpänä julkaisuna Arendt -suomennos, mutta huhujen mukaan heiltä on epämääräisessä
aikataulussa tulossa mm. Zygmunt Bauman -, Max Horkheimer - ja eräitä muita klassikkosuomennoksia. Lisäksi ohjelmassa on ympäristöfilosofiaa käsittelevä käännöskokoelma. 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 Sofistiset kumoamiset. Suomentaneet Juha Sihvola ja Marke
Ahonen, Gaudeamus, 281 s., tammikuu.
Tuomas Akvinolainen, Summa Theologiae. Valikoiden suomentanut J.P. Rentto, Gaudeamus, 800 s., kevät.
Pauline von Bonsdorf ja Anitta Seppä (toim.), Kauneuden sukupuoli - näkökulmia feministiseen estetiikkaan.
Noam Chomsky, Valta ja ideologia - osat I ja II (työnimi). Like, molemmat niteet 400
s., kevät.
René Descartes, Teokset II - Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta. Suomentanut Tuomo
Aho, Gaudeamus, 400 s., maaliskuu.
Rudolphe Gasché, Rajakäyntiä. Filosofia, kirjallisuus ja laki. Suomentaneet Panu Minkkinen 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 yhteisöä. Tutkijaliitto, 150 s., kevät.
Sami Syrjämäki

Tutkipa länsieurooppalaista keskiaikaa
miltä kantilta hyvänsä, on vaikea olla törmäämättä 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 filosofian kuin poetiikan, retoriikan tai lääketieteenkin historiaan. Esimerkiksi latinankielisen poetiikan nousukausi 1100-luvun
puolivälistä lähtien sai kimmokkeita arabiaristotelismista. Sen kautta levisi ajattelutapa, jota on sittemmin nimitetty tiedonalojen ”kontekstiteoriaksi”. Sen mukaisesti Aristoteleen teosten kokonaisuus edustaa
samalla tiedonalojen universaalia jäsennystä. Tässä kokonaisuudessa tai kontekstissa retoriikka ja poetiikkakin siis saivat
– Aristoteleen vastaavien tutkielmien perusteella – oman paikkansa. Eurooppalaisen poetiikan kannalta tämä on mainitsemisen arvoinen seikka erityisesti siksi,
että 1100-lukua edeltäneissä latinankielisissä tiedon kokonaisesityksissä poetiikkaa
tuskin mainittiin itsenäisenä tiedonalana.
Näin arabifilosofian latinantamisen myötä
(mm. al-Farabia käännettiin jo 1100-luvulla) monien erityistieteiden kehitys lännessä sai uusia impulsseja sulautettavaksi
latinalais-kristillisiin kaanoneihin.
Nämä seikat eivät sinänsä kuulu Jaakko
Hämeen-Anttilan ja Taneli Kukkosen mielenkiintoisesti ja selkeästi taustoittamiin
käännöksiin Avicennalta ja al-Ghazalilta.
Hajahuomioni kuitenkin osaltaan perustelevat teoksen Kaksi filosofia vetovoimaa,
joka on yhtä laajaa kuin teoksen protagonistien lavea kiinnostuneisuus eri tiedonja elämäänaloja kohtaan. Samoin kuin
Hämeen-Anttilan aiemmista kirjoista esimerkiksi Reunamerkintöjä. Esseitä ja käännöksiä Lähi-idän kirjallisuudesta (1997),
myös uusi käännösvalikoima kytkeytyy
monilta teemoiltaan katolisenkin keskiajan
kulttuuriin ja kirjallisuuteen.
Lajityypiltään teoksen Kaksi filosofia sisältämät tekstit kuuluvat keskiajan omaelämäkertojen ajankohtaiseen traditioon.
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