
124   niin & näin  2/2014

otteita ajasta

Timo Purjo (vas.) ja Henning Herrestad käyvät dialogia.
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Näin kiteytti antiikin filosofian ytimen 
edesmennyt ranskalainen filosofian 
historian tutkija Pierre Hadot (1922–
2010). Saman sokraattisen ihanteen 
nimeen vannoo myös erityisiä filosofisia 

vastaanottoja ympäri maailmaa perustanut liike. Se sai al-
kunsa 1981, kun saksalainen Gerd Achenbach (s. 1947) 
perusti filosofisen praktiikkansa. Ideana oli käsitellä eri-
laisia elämänkysymyksiä ja -ongelmia filosofin ja ei-filo-
sofin välisissä keskusteluissa.

”Liikkeestä” puhuminen saattaa tosin olla ilmiön 
kohdalla liioiteltua. ”Mitään yhtä filosofiaa tai työsken-
telytapaa, joka yhdistäisi kaikki filosofisen praktiikan 
harjoittajat, ei ole eikä tarvita”, toteavat tuoreen teoksen 
Filosofi tavattavissa toimittajat Pia Houni ja Perttu Salo-
vaara2.

Samainen vaikutelma jäi päällimmäisenä mieleen 
Helsingissä huhtikuussa järjestetystä neljännestä yhteis-
pohjoismaisesta filosofisen praktiikan seminaarista. Sen 
teemana oli ”merkityksellinen elämä”. Esitelmien aiheet 
vaihtelivat stoalaisesta filosofiasta itävaltalaisen Viktor 
Franklin (1905–1997) logoterapiaan ja psykiatrisen 
hoidon sekä filosofisen praktiikan vuorovaikutukseen.

Yliopistosta filosofia pääaineenaan valmistuneesta 
vaikutti toisinaan siltä kuin olisi eksynyt jonkin vieraan 
heimon pariin. Kuullun kielen sanat olivat etäisesti 
tuttuja mutta silti vieraita. Useissa puheenvuoroissa lii-
kuttiinkin akateemisen filosofian ja siitä esitelmöimisen 
raja-alueilla.

Tuntemus saattoi olla asianmukainen. Filoso-
finen vastaanottotoiminta kun ”ei pyri korvaamaan sen 
enempää akateemista filosofian tutkimusta kuin psykote-
rapiaakaan, vaikka osa sen luonteesta saattaakin selittyä 
tietoisesta irtiotosta näistä kummastakin”, Houni ja Salo-
vaara toteavat3.

Vaikka filosofisen praktiikan harjoittajat korosta-
vatkin menetelmättömyyttä, joitakin metodia muistut-
tavia käytäntöjä on muodostunut. Tunnetuimpiin näistä 
kuuluu ’sokraattinen dialogi’, jonka olemuksesta kuultiin 
useita esitelmiä. Tässä ryhmäkeskustelumuodossa py-

ritään jonkin yhteisen teeman tai filosofisen käsitteen kä-
sittelyyn ja keskusteluun osallistujien oman elämänkoke-
muksen pohjalta.

Sari Mattila kertoi seminaarilaisille sokraattisesta 
dialogista kulttuurien välisen kommunikaation mene-
telmänä, siinä missä Ferdinand Garoff tarkensi katseen 
merkityksen muodostumiseen porukalla keskustelemisen 
kuluessa. Sitten Bernt Österman sattui vastaamaan re-
portterin mielessä pyörineeseen kysymykseen. Sok-
raattinen dialogi tai jotkin muut filosofisen praktiikan 
muodot saattavat olla oivia apuneuvoja ryhmädyna-
miikan ongelmien setvimiseen tai tarjoavat keinoja it-
seymmärryksen lisäämiseen, mutta miksi niitä pitäisi 
kutsua ennen muuta ”filosofisiksi”?

Alustuksessaan Österman onnistui osoittamaan, että 
kaikki sokraattista dialogia parhaimmillaan määrittävät 
arvot ovat luovuttamattomia myös filosofialle ylimalkaan. 
Hänen mukaansa esimerkiksi vapaus, luovuus ja itse-
ilmaisu ovat jotakin, jotka muodostavat myös filoso-
foinnin arvon ja merkityksen elämälle.

Seminaarissa antoisaa oli myös pyrkimys saada osallis-
tujat vaihtamaan ajatuksia keskenään pelkän yksinpuhe-
lukavalkadin sijaan. Yhtä vilpitöntä halua vuoropuheluun 
tapaa harvassa filosofian tapahtumassa, vaikka niistä 
jokaisessa taatusti vannotaan keskustelun, vuorovaiku-
tuksen ja tieteidenvälisyyden nimiin. Ehkä lopulta on 
niin, että jotakin filosofian olemuksesta tavoittaakseen on 
välttämätöntä kokeilla filosofisia käytännön harjoituksia 
myös liiemmittä akateemisitta kehyksittä.
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Jaakko Vuori

Sokraattinen dialogi®
”[F]ilosofia oli elämäntapa, niin harjoituksessa kuin pyrkimyksenä viisauden 
saavuttamiseen, sekä päämääränä, itse viisautena. Sillä todellinen viisaus ei 
ainoastaan saa aikaan tietoa: se tekee olemisestamme erilaista.”1
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