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Hans-Georg Gadamer 11.2.1900 – 13.3. 2002

Hans-Georg Gadamer, hermeneutiikan eli tulkinnan fi loso-
fi an uudistaja ja yksi #$""-luvun tärkeimmistä fi losofeista, 
kuoli Heidelbergissa #"!-vuotiaana. Hänen persoonaansa 
kiteytyi paljon historian siipien havinaa: hän oli Edmund 
Husserlin ja Martin Heideggerin aikalainen ja syntynyt 
vuonna, jona Friedrich Nietzsche kuoli ja Siegmund Freud 
julkaisi teoksensa Unien tulkinta. Hänen oma hermeneutiik-
kansa vaikutti merkittävästi mm. Richard Rortyn, Gianni 
 Vattimon, Paul Ricoeurin ja Jürgen Habermasin  fi losofi aan 
sekä moniin eri tieteisiin, kuten  kirjallisuustieteeseen, 
 teologiaan, historiaan ja sosiologiaan. 

Laajan humanistisen sivistyksen saaneena Gadamer 
 puolusti etenkin henkitieteiden oikeutusta ja elävää vuoro-
puhelua yhä teknistyvässä maailmassa. Filosofi sessa hermeneu-
tiikassaan hän tarkasteli varsinkin kielen, tulkinnan ja ymmär-
tämisen ongelmaa. Tällöin hän ei tavoitellut niinkään käsit-
teiden yksiselitteisyyttä, vaan hahmotteli teorian siitä, mistä 
merkitysten loputon erilaisuus ja moninaisuus viime kädessä 
johtuu. Kieli ei ollut Gadamerille staattinen merkkijärjes-
telmä, vaan loputtomasti uusia merkityksiä tuottavaa keskus-
telua. Juuri keskustelussa ihminen kohtaa toisen ihmisen tai 
tekstiin kiteytyneen perinteen. Näin hän pystyy laajentamaan 
omaa horisonttiaan. Gadamer luonnehtikin hermeneutiikkaa 

”taidoksi pystyä olemaan väärässä“, sillä sen avulla ihminen 
voi oppia keskustelukumppaniltaan ja perinteen teksteiltä.

Gadamer eli läpi koko viime vuosisadan. Hän koki aikalai-

sena tekniikan muutoksen, kun öljylamput ja hevosrattaat 
väistyivät sähkölamppujen ja auton tieltä ja kun radiota seu-
rasi ensin televisio, sitten tietokoneet ja internet. Hän koki 
kaksi maailmansotaa ja harjoitti tutkimustaan diktatuurinkin 
ikeen alla. Valtiomuotojen vaihtuessa (Weimarin tasavalta, 
Natsi-Saksa, DDR, Länsi-Saksa ja yhdistynyt Saksa osana 
Euroopan Unionia) hän ilmentää sellaisen fi losofi an jatku-
vuutta, joka puolustaa henkitieteiden autonomisuutta sovelta-
via luonnontieteitä ja niiden eksakteja metodeja vastaan. 

Sokraattinen keskustelutaito

Kirjoittaessani fi losofi an väitöskirjaa Heidelbergin yliopis-
tossa, kävin Gadamerin kanssa useita keskusteluja. Korkeasta 
iästään huolimatta hän otti vastaan vierailijoita ja kävi toisi-
naan kuuntelemassa vierailevia esitelmöitsijöitä. Keskustelut 
osoittivat varsin pian, ettei Gadamer edes yrittänyt erottaa 
fi losofi sta oppiaan omasta henkilöhistoriastaan. Hän vastasi 
omaa fi losofi aansa koskeviin kysymyksiin vain harvoin suo-
raan. Useimmiten hän viittasi milloin mihinkin Platonin 
dialogiin tai kertoi anekdootin opettajastaan Heideggerista. 
Viimeisinä vuosinaankin hän puhui kunnioittaen Heidegge-
rista, vaikka korosti myös eroaan tämän ajatteluun. Sokrateen 
tavoin Gadamer rakasti keskusteluja, elävää ajatustenvaihtoa.

Kun ikääntynyt Gadamer saatettiin apulaisten tukemana 
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puhujapönttöön, niin monet kuulijoista tunsivat varmasti 
sääliä. Mutta kun hän aloitti puheensa, niin kaikille oli selvää, 
että hän oli retoriikan mestari, joka vielä satavuotiaanakin 
jätti muut puhujat täysin varjoonsa. Hän puhui vapaasti 
ilman tekstiä ja poikkesi toistuvasti pääteemasta kertoakseen 
elämästään ja akateemisista tuttavuuksistaan, kuten Husser-
lista, Heideggerista, Jaspersista, Derridasta, Habermasista jne. 
Kerta toisensa jälkeen hän hurmasi kuulijansa sokraattisella 
ironiallaan: kuunneltuaan esimerkiksi päivänmittaisen luen-
tosarjan muiden professorien esitelmiä hänen omasta fi loso-
fi astaan, hän loppupuheenvuorossaan kehui niitä erinomai-
siksi — sitten hän lisäsi, että iän myötä hänen kuulonsa on 
heikentynyt, niin että hänen täytyisi saada esitelmät myös 
luettavakseen, jotta todella ymmärtäisi niitä. 

Gadamerin pääteos Wahrheit und Methode (Totuus ja 
metodi) ammensi vaikutteita Heideggerilta ja hedelmällisestä 
vuoropuhelusta antiikin fi losofi en Platonin ja Aristoteleen 
kanssa. Tämä jo #"-luvulla aloitettu ja $%&" ilmestynyt her-
meneutiikan perusteos on kauan kypsytelty taidonnäyte ajat-
telijalta, joka ei tuntenut ensisijaisesti tarvetta julkaista ajatuk-
siaan kirjallisesti vaan oli luonteeltaan ennen kaikkea keskus-
telija. Kirjoittaminen ei ollut hänelle yhtä tärkeää kuin kes-
kustelussa tapahtuva elävä ymmärtäminen — näin siitäkin 
huolimatta, että hänen kootut teoksensa sisältävät kymmenen 
paksua nidettä. 

Ihmisen horisontin rajallisuus

Aikaisemmasta eli teologisesta, juristisesta ja fi lologisesta her-
meneutiikasta poiketen Gadamer kehitti ymmärtämisen käsit-
teen, joka ei rajoitu vain tekstien tulkintaan. Ymmärtäminen 
osoittautuu ihmisen perustavaksi tavaksi olla olemassa: ihmi-
nen ymmärtää itseään ja perinnettään omasta, jatkuvasti 
muuttuvasta tulkintahorisontistaan käsin. Ymmärtäminen 
ei tarkoita Gadamerille intuitiivista, sanatonta oivaltamista, 
vaan toteutuu aina kysymyksen ja vastauksen välisenä dialo-
gina, kuten jo Platon osoitti. 

Kun Gadamerilta kysyttiin, mitä hän kuoleman vääjää-
mättä lähestyessä vielä toivoo, niin hän vastasi: ”Toivon vain, 
etten itse elä vanhemmaksi kuin oma järkeni. ”Hänen toi-
veensa toteutui. Kuolemaansa saakka hän säilyi mieleltään 
kirkkaana. Soitin viime vuonna hänen sihteerilleen Heidel-
bergin yliopistossa esitelläkseni suunnitelmaani suomentaa 
ko koelman Gadamerin artikkeleita. Yllätyksekseni sihteerin 
puhelimeen vastasi itse Gadamer, joka kertoi päästäneensä 
sihteerin lähtemään jo aikaisemmin. Niinpä selvitin käännök-
seen liittyvät yksityiskohdat puhelimessa Gadamerin kanssa, 
ja hän kannusti minua hankkeessani. Suomennos valmistuu 
ensi kesänä. 

Ymmärtämisemme rajallisuus on keskeinen ajatus Gada-
merin hermeneutiikassa. Myös tässä kohdin hän sai vaikut-
teita Heideggerilta, jonka mukaan ihmisen eheä, väärentämä-
tön oleminen on ymmärrettävissä vain elämän rajallisuudesta 
eli kuolemasta käsin. Vain ollessamme kuolemaa kohti käsi-
tämme elämämme yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisen 
vuosisadan ylittävä elämä on Gadamerin kohdalla nyt päät-
tynyt. Hänen ajattelunsa säilyy kuitenkin elävänä, sillä se 
muodostaa osan sitä historiallisesti muuttuvaa ja keskusteluna 
toteutuvaa kielen kokonaisuutta, jota hänen hermeneutiik-
kansa on ansiokkaasti valaissut.

$%"": Gadamer syntyy $$. helmikuuta $%"" Marburgissa, Saksan keisarikun-
nassa. Hänen isänsä on kemian professori. Perhe muuttaa $%"! Breslau-
hin (nykyään Puolassa).

$%$': Vastaperustetussa Weimarin tasavallassa Gadamer aloittaa fi losofi an opin-
tonsa Breslaussa ja jatkaa niitä Marburgissä aikana, jolloin Nikolai Hart-
mannin vaikutus on suuri. Kemisti-isä neuvoo Gadameria olemaan 
menemättä henkitieteilijöiden eli ”tyhjää jutustelevien professorien” 
(Schwätzprofessoren) oppiin.

$%!!: Uuskantilaisen Paul Natorpin ja Nikolai Hartmannin ohjauksessa Gada-
mer väittelee tohtoriksi tutkielmalla Platonista.

$%!#: Gadamer käy Husserlin ja Heideggerin luennoilla Freiburgissa. Heideg-
ger kutsuu lahjakkaan oppilaansa piilopirtilleen (kuuluisa Hütte).

$%!(: Filosofi assa tohtoriopintonsa päättänyt Gadamer aloittaa klassisen fi lolo-
gian opinnot Paul Friedländerin ohjauksessa oppiakseen tuntemaan fi lo-
sofi an alkua paremmin.

$%!%: Gadamer kirjoittaa habilitaationsa (Saksassa väitöskirjaa ylempi tutkinto) 
Heideggerin ja Friedländerin ohjauksessa Platonin dialektisesta etiikasta. 
Sen jälkeen dosenttina Marburgissa, vuodesta $%#( opetustyötä Kielissä 
ja vuodesta $%#) professorina Marburgissa.

$%#%: Gadamer astuu virkaan fi losofi an laitoksen johtajana ja professorina 
Leipzigin yliopistossa. Sodan aikana opetus- ja tutkimustyötä, $%($ luen-
noimaan Pariisiin ja $%(( Portugaliin. Sodan jälkeen hänet valitaan $%(& 
Leipzigin yliopiston rehtoriksi.

$%(): Siirtyminen professoriksi Frankfurtin yliopistoon.
$%(%: Heidelbergin yliopiston professoriksi Karl Jaspersin seuraajana. Tällöin 

Gadamer joutuu jälleen Heideggerin suuren vaikutuksen alle.
$%*": Gadamer julkaisee juhlakirjoituksen Heideggerille. Samoihin aikoihin 

hän alkaa työstää teoriaa hermeneutiikasta.
$%&": Pääteos Wahrheit und Methode (Totuus ja metodi) julkaistaan. Siinä 

Gadamer luonnostelee fi losofi sen hermeneutiikan perusteet.
$%&"-luku: Gadamer työskentelee saksalaisen fi losofi an uudelleenrakentami-

seksi maailmansodan jälkeen, $%&! hänet valitaan Filosofi sen yhdistyksen 
puheenjohtajaksi (Allgemeine Gesellschaft für Philosophie), $%&( hän 
perustaa Hegel-tutkimuksen kansainvälisen yhdistyksen (Internationale 
Vereinigung zur Förderung der Hegel-Studien), jonka puheenjohtajaksi 
hänet $%)" valitaan. $%&& hän järjestää Heidelbergissa suuren kong ressin 
kielestä.

$%&)-$%)): Gadamerin kirjoituksia julkaistaan neljässä niteessä otsikolla Klei-
nen Schriften; $%&)-$%)$ debatti Jürgen Habermasin kanssa hermeneutii-
kasta ja ideologiakritiikistä.

$%&': Eläkkeelle jäätyäänkin Gadamer opettaa Heidelbergin yliopistossa.
$%'$: Debatti Jacques Derridan kanssa hermeneutiikasta, dekonstruktiosta ja 

metafysiikasta.
$%'*-$%%*: Kootut teokset (Gesammelte Werke) julkaistaan kymmenessä 

niteessä.
!""": Suuri syntymäpäiväjuhla maineikkaine vieraineen Heidelbergissa; vielä 

yli satavuotiaana Gadamer pitää vastaanottoa työhuoneessaan fi losofi an 
laitoksella.

!""!: Gadamer kuolee $#. maaliskuuta !""! Heidelbergissä.

Vuosisata fi losofi n elämässä
Hans-Georg Gadamer
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