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Fenomenologian perustaja Edmund Husserl 
(1859–1938) tutustui vasta uransa myöhäis-
vaiheessa ohimennen itämaiseen ajatteluun. 
Husserl vietti aikaa buddhalaisten tekstien 
kanssa joululomallaan 1924–19251. Mün-

cheniläinen kustantaja Piper oli vuonna 1922 ottanut 
uusintapainoksia saksankielisistä Suttapitakan, eli var-
haisimpien kirjattujen Buddhan opetuspuheiden kokoel-
man, osien käännöksistä2. Käännökset oli vuosisadan 
vaihteessa tehnyt suoraan paalin kielestä eurooppalaisen 
buddhalaisuuden edelläkävijä Karl Eugen Neumann 
(1865–1915). Husserl kirjoitti teoksista arvion ”Über 
die Reden Gotamo Buddhos”, joka ilmestyi julkaisijan 
mainoskatalogissa keväällä 19253. Kirjoitus on vain lyhyt 
mainosteksti, mutta se on silti poikkeuksellisen myö-
tämielinen buddhalaisuutta kohtaan. Husserl innostuu 
jopa puhumaan buddhalaisuudesta transsendentaalisena 
filosofiana, ei vain transsendenttina uskontona.

Aihe jäi mietityttämään Husserlia, ja seuraavan talven 
seminaareissaan hän palasi asiaan. Seminaarin nimi oli 
”Valikoituja loogisia ongelmia edistyneille”. Kokoontu-
misissa oli jo aiemmin käsitelty fenomenologisen tutki-
muksen tekemisen motivaatiota, ja alkanut talvi jatkui 
samalla teemalla. Luentomateriaaleihin sisältyy opetus-
teksti ”Sokrates–Buddha”4. Husserl lienee halunnut sel-
ventää oman ajattelunsa sekä itämaisen ajattelun eroja 
ja yhteyksiä. Husserl puhuu ”intialaisesta ajattelusta”, 
mutta todennäköisesti hän tunsi vain aiemmin mainitut 
buddhalaiset tekstit.

”Sokrates–Buddha” alkaa ja loppuu kreikkalaisen 
ja buddhalaisen ajattelun vertailulla. Nämä kohdat on 
suomennettu ohessa5. Husserl päätyy pitämään kreikka-
laista ajattelua intialaista parempana, mutta selityksestä 
tulee varsin monimutkainen. Tekstin polveileva keskiosa 
rakentaa siltaa Husserlin omiin kysymyksiin tieteen pe-
rustasta, järjestä sekä teoreettisen ajattelun ja perinteen 
välisestä vuorovaikutuksesta. Husserl palaa näihin tee-
moihin kuuluisassa Wienin luennossaan ”Filosofia ja 
eurooppalaisen ihmisyyden kriisi” (1935)6 sekä viimei-
sessä, postuumisti julkaistussa suurteoksessaan Eurooppa-
laisten tieteiden kriisi ja transsendentaalnen fenomenologia 
(1936/1954)7.

”Sokrates–Buddhan” vertailevan osan Husserl aloittaa 
pohtimalla sokraattisen ”itsensä tuntemisen” mene-
telmää sekä buddhalaista sisäänpäin kääntynyttä itse-
tarkastelua. Kummassakin vapaudutaan arkipäiväisestä 
tietämisestä. Siksi kummatkin edustavat erityistä teo-
reettista tiedollista asennetta, joka ei palvele arkielämän 
tavoitteita. Husserlin asteikolla tämä on korkeimman 

asteen universaalin käytännön tarpeen takia syntyvä teo-
reettinen asenne. Samanlaista roolia Husserl hienosäätää 
myöhemmin Wienin luennoissaan fenomenologisen 
reduktion käytännölle ihmiskunnan palveluksessa8.

Husserlin mukaan intialaisessa ajattelussakin onnis-
tutaan – transsendentaalisen fenomenologian sulkeis-
tamisen askelta vastaavasti – kieltämään koko maailma, 
mutta buddhalainen asenne ei kuitenkaan ole aidosti 
transsendentaalinen vaan hyytyy lopulta eettis-uskon-
nolliseksi. Buddhan asenne ei takaa tieteen teoreettista 
universaaliutta. Sisäisestä johdonmukaisuudesta, ennak-
koluuloista vapauttamisen pyrkimyksestä ja luonnol-
lisen elämänasenteen sivuun siirtämisestä huolimatta 
buddhalaisuus syntyy ja palautuu käytännön elämän 
palvelukseen. Buddhalaisuudessa universaaliin maaliin 
(kärsimyksen lopettamiseen, vapautumiseen) pyritään 
suoraviivaisesti luonnollisessa maailmassa eikä loogisen 
metodin käytäntö ja muodon universaali tiede (asenne 
totuuteen totuuden vuoksi, teoria) kehity. Kreikkalaisessa 
filosofiassa tahtomismaailman aiheuttamat irrationaali-
suudet kumotaan universaalilla tieteellä, ei kieltämällä 
kaikki maailmaan kohdistuva tahtominen.

”Sokrates–Buddhassa” merkittävä ero ajatustavoissa ei 
synny Sokrateen ja Buddhan välille vaan suhteessa Sokra-
testa seuranneeseen kreikkalaiseen ajatteluun. Husserlin 
mukaan eurooppalaisen tieteen mahdollistanut epistemen 
ja doxan erottaminen tapahtuu vasta Platonilla ja Aristo-
teleella. Hieman arveluttavasti Husserl tekee Sokrateesta 
lähes Buddhan ja toisaalta erottaa tämän kauas Plato-
nista ja Aristoteleesta9. ”Sokrates–Buddhaa” hiotummissa 
teksteissään Husserl oli vielä selvemmin sitä mieltä, että 
vain puhdasta teoriaa varten tuotettu älyllinen toiminta 
on filosofiaa ja ainoastaan eurooppalainen ajattelu kantaa 
universaalin absoluuttisuuden ideaa. Husserl jatkaa siis 
länsimaisten filosofien hyväksi kokemalla linjalla, jonka 
mukaan Intian ja Kiinan ajatteluperinteet ovat vain käy-
tännöllisiä antropologisia sovelluksia10. 

Husserlin erilaiset kommentit ”Sokrates–Buddhan” 
aiheeseen eri ajanjaksoilta heijastavat hänen oman ajat-
telunsa painotuseroja fenomenologisen metodin käytän-
nöllisyyden, universaalin teorian merkityksen sekä ih-
miselon, perinteen ja kulttuurin merkityksen välillä.

Nyt suomennettu teksti on viimeistelemätön käsikir-
joitus, mikä tekee siitä kielellisesti vaikean ja monitulkin-
taisen. Suomennosta on muokattu alkutekstiä lukijaystä-
vällisemmäksi ja luettavuuden varmistamiseksi on tehty 
tulkinnallisia valintoja. Johtavana ajatuksena tulkinnoissa 
on yhteensopivuus Husserlin muissa kirjoituksissaan il-
maiseman ajattelun sekä tekstin kokonaisuuden kanssa.

Kreeta Ranki & Jussi Omaheimo
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M
ikä 

asem
a 

tiedolla 
on 

intialaisessa 
ajattelussa? M

iten intialainen ajattelu 
suhteutuu sokraattiseen ajatteluun? In-
tialainen ajattelu pyrkii saavuttam

aan 
vapautum

isen, onnellisuuden, intres- 
sittöm

än tiedon avulla. Siinä siis m
yös oletetaan, että on 

olem
assa itsessään pätevä totuus. M

yös intialainen kult-
tuurieläm

ä johdattaa siten autonom
iaan – autonom

iseen 
tietoon, jonka avulla voidaan saavuttaa onnellisuuteen 
johtava itsessään tosi tie ja oikeaa toim

intaa koskeva 
totuus sinänsä, autonom

inen totuus eettis-uskonnolli-
sista norm

eista. M
yös Sokrateelle teorian – tiedon ym

-
m

ärrettynä aitona tietona – yksinom
aisena tehtävänä 

on luoda tiedolle todenm
ukainen käyttö ja norm

it 1. 
H

än kyllä olettaa objektiivisen kosm
ologisen totuuden 

– yleisem
m

in sanottuna tosiasiallisen olem
isen itsessään 

pätevän totuuden – m
uttei pidä sitä universaalisti tie-

dettävissä olevana; [vaan] ainoastaan siinä m
äärin [tie-

dettävissä olevana] kuin sitä tarvitaan käytännölliseen 
järkeen perustuvassa toim

innassa; Sokrateen m
ukaan ei 

kovinkaan suurissa m
äärin. Voidaan sanoa, että koke-

m
uksen suhteellinen totuus riittää; kaikki sen ylittävä 

on käytännössä epäolennaista ja siksi oikeastaan sam
an-

tekevää. M
eiltä ei siis puutu m

itään, vaikka tiedettävyys 
jääkin vajaaksi.

O
nko intialainen ajattelu luonut olem

istieteen tai aja-
tellut sitä m

ahdollisuutena? O
nko se pitänyt sitä epäolen-

naisena ja siksi jättänyt sen kehittäm
ättä? O

nko se aja-
tellut olem

istiedettä perustavanlaatuisesti uudenlaisena, 
joskin kokem

ukseen juurtuneena, kuten oli sen tieteen 
laita, joka johtaa onnellisuuteen? Intialainen ei kui-
tenkaan tee m

uodollista (ja niin sanotusti loogista) eroa 

vapautum
isopillisen ajattelun ja luonnollisen ajattelun 

välille, vaan ero on seurauksissa, ennakkoluulottom
uu-

dessa, luonnollisten eläm
än intressien sam

m
uttam

iseen 
suuntautuvassa päättäväisyydessä ja intressittöm

ässä ar-
vioinnissa sekä [siinä, m

iten] arviot ilm
aistaan olem

ista 
koskevissa arvostelm

issa.
K

reikkalaisessa filosofiassa sen sijaan erityinen tieteel-
linen ajattelu tai tietäm

inen eroaa radikaalisti eläm
än tie-

täm
isestä pääasialliselta loogiselta m

uodoltaan ja m
enet-

telyltään. Sokrates antoi sille tietäm
ättään ensim

m
äisen 

sysäyksen. 
Platon 

luo 
dialektiikassaan 

m
enetelm

än  
ideoiden näkem

iseen sekä ideoita koskevaan ja niihin pe-
rustuvaan tietoon. H

än pani alulle teoreettisen tiedon ja 
tieteen uudessa tieteellisen, ideoihin perustuvan tiedon 
ja loogisen tieteen m

erkityksessä ja sai aikaan sen läpi-
m

urron.
Yhteisöllisessä eläm

ässä teoreettinen intressi ei eroa 
käytännöllisestä intressistä m

yöskään kreikkalaisilla, eikä 
m

yöhem
m

inkään. Se eroaa siitä ainoastaan filosofien am
-

m
attieläm

ässä. T
ieteentekijät tekevät tiedettä puhtaasti 

tieteen takia, [ja täm
ä koskee] m

yös tiedettä oikeasta elä-
m

änm
uodosta. H

e jättävät m
uiden – kuten yksilöiden ja 

poliitikkojen – tehtäväksi etsiä sille m
ahdollisesti jotakin 

käyttöä, m
utteivät itse välitä sellaisesta, eivätkä m

yöskään 
om

asta ”sielunterveydestään”. H
e tekevät filosofista tie-

dettä olem
atta itse filosofeja, ja he eivät ole filosofeja, 

koska he rakentavat eläm
änsä norm

eista lopulta filoso-
fisen teorian m

utteivät filosofista eläm
ää (toisin kuin 

m
uinaiset filosofit).

[…
]

Intialainen 
sanoo, 

että 
tahdon 

yksim
ielisyys 

voi 
kenties olla oikein hyvä [asia], m

utta se ei tuo eläm
ään 

Edm
und H

usserl

Sokrates–B
uddha 

(21. &
 22.1.1926)


