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Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er ábyrgð og frelsi einstaklingsins og 

rannsóknarspurningin er: Hvenær þarf maður að standa öðrum reikningsskil á eigin 

gjörðum? Spurningin er skoðuð frá sjónarhóli heimspekinganna Jean-Paul Sartres 

(1905 – 1980) og John Stuart Mills (1806 – 1873), eins og hún birtist í tveimur 

þekktum ritum eftir þá, Tilvistarstefnan er mannhyggja (L'existentialisme est un 

humanisme) eftir hinn fyrrnefnda og Frelsið (On Liberty) eftir þann síðarnefnda. Mill 

og Sartre voru ólíkir hugsuðir en eiga það sameiginlegt að telja að við eigum ætíð að 

fylgja eigin sannfæringu, þó ekki út í ystu æsar. Í þeirra huga hefur einstaklingsfrelsi 

ákveðin takmörk; í báðum tilvikum hverfast þau í raun um líf annarra manna og 

hagsmuni þeirra. Hins vegar liggja æði mismunandi rök að baki. Efni ritgerðarinnar er 

að skoða ólíkar hugmyndir Sartres og Mills um takmörk einstaklingsfrelsisins. 
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Formáli 

Ritin sem borin eru saman í þessari BA-ritgerð hverfast bæði um frelsi. Mikilvægt er 

þó að benda á að Mill og Sartre nálgast efnið með ólíkum hætti. Frelsið1 er 

stjórnspekirit, þar er fjallað um hvað ríkið má og má ekki gera gagnvart þegnum 

sínum og einnig hvað við, sem menn í samfélagi, megum og megum ekki gera 

öðrum. Mill tók það fram í upphafi ritsins að það fjalli ekki um frelsi viljans. Frelsið 

hefst á þessum orðum: „Þessi ritgerð fjallar ekki um svonefnt frelsi viljans, sem hefur 

því miður verið talið brjóta í bága við þá kenningu, sem er ranglega nefnd 

nauðhyggja. Hún fjallar um borgaralegt eða félagslegt frelsi, um eðli og takmörk hins 

réttmæta valds þjóðfélagsins yfir einstaklingnum.―2 Sartre er hinsvegar að ræða um 

frelsið frumspekilega: Hvernig vera, vitund og frelsi kallast á. Rit hans fjallar því ekki 

um frelsi viljans með sama hætti og Frelsi Mills. Engu að síður tel ég það áhugavert 

að bera hugmyndir þeirra saman, einkum prófsteina þeirra á gjörðir okkar. Í ljósi þess 

að Frelsið fjallaði um frelsi manna í mannlegu samfélagi en Tilvistarstefnan er 

mannhyggja3 um frumspekilegt frelsi er nærtækara og eðlilegt í ljósi 

rannsóknarspurningar minnar að ritgerðin fjalli meira um rit Mills en Sartres. Þar eru 

fleiri dæmi sem áhugavert er að skoða í þessari ritgerð. Frelsið er raunar ein 

samfelld hugleiðing um rannsóknarspurningu mína. 

 

Af hverju valdi ég þetta efni? Mér þykir spurningin, hvað má og hvað ekki, 

áhugaverð. Þetta er lykilspurning og sílifandi í samfélagi manna. Mill sagði að þetta 

væri mesta spurning mannlífsins. Fólk talar oft um að hitt og þetta sé bannað, og 

annað leyfilegt, en oft og tíðum virðist manni ástæðurnar ekki reistar á traustum 

heimspekilegum grunni heldur venju eða óútskýrðri tilfinningu. Það þýðir að 

staðhæfingin er ekki byggð á rökum eða skilningi, eða vel völdu kerfi sem fólk treystir 

og stýrir heimsmynd þess að miklu leyti. Ritið Frelsið eftir Mill fjallar raunar um þessa 

tilhneigingu fólks til að fylgja venju í blindni eða líta á eigin tilfinningar sem 

siðalögmál. Mill sagði að fjölmargir siðfræðingar, telji gjörðir réttar eða rangar, af því 

við finnum það. Það er sum sé tilfinning sem sker úr um það en ekki rökhugsun.  

 

                                                
1
 John Stuart Mill, Frelsið. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2000. 

2
 John Stuart Mill, Frelsið, 33. 

3
 Jean-Paul Sarte, Tilvistarstefnan er mannhyggja. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2007. 
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Ég nefndi orðið „venja―. Mill sagði að sá „sem gerir hvaðeina af því, að það er venja, 

velur ekki um neitt. Hann temur sér hvorki að greina gott frá illu né óska hins bezta. 

[...] Komi forsenda skoðunar ekki heim við niðurstöður eigin hugsunar, þá eflist 

skynsemin ekki við að fallast á skoðunina, heldur veikist hún trúlega.‖4 Mill var í nöp 

við ægivald það sem venjur geti haft yfir fólki, því þær væru oft á tíðum í raun 

framkvæmdar í hugsunarleysi og hugsunarleysi er höfuðandstæðingur 

persónuþroska. Hann sagði að gáfur og siðferði eflist við þjálfun en visni ef þær eru 

ekki notaðar. En víkjum aftur að því hversvegna ég valdi þetta efni. Ég hafði áhuga á 

að skoða þekkt og virt heimspekikerfi og athuga hvað okkur er í raun leyfilegt að 

gera, samkvæmt þeim. Vonaði ég að það myndi efla skynsemi mína og auka þroska. 

Enn fremur þótti mér heillandi að öðlast nokkuð góð tök á grunnhugmyndum í 

heimspeki um hvað má og hvað ekki. Það er öflugur leiðarvísir fyrir lífið. 

 

En af hverju miða ég spurninguna við Sartre og Mill? Ég heillaðist af ritinu Frelsið 

eftir Mill þegar það var kynnt fyrir grunnnemum í inngangskúrsi í heimspeki og kom 

strax til greina, að taka það fyrir í BA-ritgerð, með einum eða öðrum hætti. Mill var 

skemmtilega frjálslyndur hugsuður og mér þykir til dæmis frelsisregla hans, að manni 

sé frjálst að gera það sem maður vill svo lengi sem maður skaðar ekki aðra, að 

mörgu leyti skynsamur prófsteinn á gjörðir okkar. Þegar ég og prófessor við deildina 

vorum að kasta á milli okkar hugmyndum að ritgerðarefni, stakk hann upp á því að 

Sartre gæti verið áhugaverður kandídat til að bera saman við Mill. Á þeim tímapunkti 

þekkti ég lítið til verka Sartres. Áhugi minn á Sartre fór stigvaxandi eftir því sem ég 

kynnti mér hann betur. Ekki einungis af heimspekilegum ástæðum, sem hefði líklega 

verið hin viti borna leið, heldur einnig vegna þess að lífshlaup hans var vægast sagt 

krassandi en hann var dáður sem hugsuður og 50 þúsund manns fylgdu honum til 

grafar. Sartre var bóhem fram í fingurgóma, neytti gjarnan eiturlyfja við skriftir og var 

í opnu sambandi með ástkonu sinni Simone de Beauvoir. Hún var líka merkur 

heimspekingur og skymsemishyggjan átti að tryggja að tilfinningarnar bæru þau ekki 

ofurliði. 

 

Rétt er að árétta að 99 ár eru á milli fæðinga Mills og Sartres. Mill fæddist 1806 og 

lést 1873 en Sartre fæddist 1905 og lést 1980. Það sem var að gerast í umhverfi 

                                                
4
 John Stuart Mill, Frelsið, 115. 
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þeirra og þjóðlífi á þeim tíma þegar bækurnar voru samdar var því æði ólíkt. Auk 

þess bjuggu þeir ekki í sama landi, Sartre var Frakki en Mill Breti. Enn fremur var Mill 

undir áhrifum frá þýska heimspekingnum Wilhelm von Humboldt, sem fæddist 39 

árum fyrr en Mill. Sartre byggði hins vegar á þýska heimspekingnum Immanuel Kant 

sem fæddist árið 1724. 

Inngangur að heimspeki Mills 

Í þessum hluta ritgerðarinnar mun ég gefa stutt yfirlit yfir stjórnspeki Mills, að svo 

miklu sem nauðsynlegt er fyrir samanburð minn við hugmyndir Sartres. Ég mun 

einkum ræða frelsisreglu Mills og þá þroskahugsjón sem liggur henni til grundvallar. 

Grunnurinn að hugmyndum Mills um hvað má og hvað má ekki, eins og þær birtast í 

Frelsinu, er frelsisregla hans. Reglunni er ætlað að skilgreina hvenær samfélagið má 

hlutast til um málefni einstaklingsins. Meginspurning Frelsisins er þessi: Hvenær 

leyfist einum manni eða fleirum að skerða frelsi einstaklingsins? Frelsisreglan kveður 

á um að ekki megi ganga á rétt eða hagsmuni annarra nema að um sjálfsvörn sé að 

ræða. Leyfilegt er að gera hvað eina sem varðar einungis mann sjálfan; hvort sem 

athöfnin er forheimskandi eða göfug og góð. Bannað er að meina fullveðja manni að 

gera eitthvað vegna þess að það er honum sjálfum fyrir bestu að láta það ógert. Það 

má til dæmis ekki banna manni að drekka of mikið gos, jafnvel þótt óhófleg 

gosdrykkja skemmi tennur hans og stuðli að offitu.5 En það má verjast atgangi 

einhvers sem klárlega er að ganga á rétt eða hagsmuni annars manns. 

 

„Reglan er þessi‖ skrifaði Mill í fyrsta kafla bókarinnar, „því aðeins er öllu mannkyni, 

einum manni eða fleirum, heimilt að skerða athafnafrelsi einstaklings, að um 

sjálfsvörn sé að ræða. Í menningarsamfélagi getur nauðung við einstakling helgazt af 

þeim tilgangi einum að varna þess, að öðrum sé unnið mein. Það er óréttlætanlegt 

að neyða mann til að gera nokkuð eða láta ógert af þeim sökum, að hann verði sælli 

fyrir bragðið, eða hinum, að aðrir telji skynsamlegt eða rétt að breyta svo.―6 Aftur á 

móti leyfist okkur ekki að haga okkur hvernig sem er gagnvart náunganum. Ekki má 

ganga á rétt hans eða hagsmuni. Það sem ekki varðar aðra, aðeins okkur sjálf, 

ráðum við alfarið. „Maður ber einungis ábyrgð gagnvart samfélaginu á þeim 

athöfnum sínum, sem aðra varða. Hann hefur óskorað frelsi til allra gerða, sem 

                                                
5
 David Miller bendir á það í ritinu Political Philosophy: A Very Short Introduction (Oxford University 

Press 2003) að á tímum Mills hafi ekki verið ríkisstyrkt heilbrigðiskerfi, því hafi kostnaðurinn við lélegt 

heilsufar fallið á viðkomandi, en ekki samfélagið. 
6
 John Stuart Mill, Frelsið, 45. 
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varða hann sjálfan einan. Hver maður hefur fullt vald yfir sjálfum sér, líkama sínum 

og sál,‖ skrifaði Mill.7  

 

Mill ritaði í fimmta kafla bókarinnar að þetta þýði hinsvegar ekki að fólki leyfist, í hvert 

sinn sem gengið er á hagsmuni annarra, að refsa gerandanum eða ávíta hann. Hann 

sagði að það yrði ekki umflúið, að margar athafnir manna skaði aðra. Mill tók dæmi 

af samkeppnisprófi. Ef við lítum okkur nær mætti taka inntökupróf Háskóla Íslands í 

læknisfræði sem dæmi, því deildin er með fjöldatakmarkanir. Einungis fyrirfram 

ákveðinn fjöldi nemanda fær inngöngu í námið og er þeim hleypt inn sem hlutu 

hæstu einkunn á inntökuprófi. Það nægir því ekki að standa sig vel á prófinu. Það 

þarf að standa sig betur en flestir til að hljóta náð fyrir augum kennara og prófessora 

námsbrautarinnar. Það merkir að próftakar hafa hag af því að aðrir fái lægri einkunn 

en þeir á prófinu. Þetta þýðir einnig að ef þú færð háa einkunn á prófinu og kemst í 

námið, missir einhver annar af plássi við deildina. Mill nefndi að það væri 

heillavænlegast fyrir mannkyn að fólk geti freistað gæfunnar, eins og til dæmis að 

spreyta sig við umrætt inntökupróf. Aftur á móti ef próftaki hefði svindlað á prófinu til 

að hækka einkunnina þá mætti refsa eða ávíta viðkomandi. 

 

Skoðum orð Mills um mál af þessu tagi. Í upphafi fimmta kafla sagði hann frá 

frelsisreglunni, en slær varnagla, sem síðari tíma heimspekingar hafa nefnt 

skaðaregluna.  

 

Fyrri setningin er þessi: einstaklingur ber enga ábyrgð gagnvart 

samfélaginu á þeim athöfnum sínum, sem varða einungis hann sjálfan. 

Samfélagið getur látið andúð eða vanþóknun á gerðum hans í ljósi með 

ráðleggingum, tilsögn og fortölum, og aðrir menn geta í þessu skyni 

forðazt hann, ef þeir telja það sjálfum sér fyrir beztu. En öll önnur 

afskipti af háttum hans eru óréttlætanleg. Síðari setningin er þessi: 

einstaklingur ber ábyrgð gagnvart samfélaginu á þeim athöfnum sínum, 

sem skaða hagsmuni annarra. Fyrir slíkar athafnir má hegna honum að 

almenningsáliti eða lögum, ef samfélagið telur slíkar hegningar 

nauðsynlegar sér til verndar.8 

 

                                                
7
 John Stuart Mill, Frelsið, 45. 

8
 John Stuart Mill, Frelsið, 168-169. 
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Þannig greindi Mill frá sjónarmiði sínu, að ekki megi túlka síðari setninguna, 

skaðaregluna, með þeim hætti að í hvert skipti sem hagsmunir einhvers eru í hættu, 

líkt og í dæminu  um nemendur sem þreyta samkeppnispróf, leyfist samfélaginu að 

skerast í leikinn. Það væri óskynsamlegt: 

 

Nú mega menn ekki draga þá ályktun af síðari setningunni, að 

samfélagið hafi ævinlega íhlutunarrétt, þegar athafnir einstaklings 

skaða hagsmuni annarra eða stofna þeim í hættu. Þvert á móti er 

algengt, að réttmæt breytni einstaklings skaði aðra óhjákvæmilega og 

þess vegna réttilega eða geri einhverjar vonir þeirra að engu. Slíkir 

hagsmunaárekstrar einstaklinga stafa einatt af illri samfélagsskipan, en 

þá verður ekki hjá þeim komizt, meðan sú skipan stendur. Og sumir 

þeirra eru óhjákvæmilegir, hver sem samfélagsskipanin er. Margir 

menn hafa hag af tjóni annarra, árangurslausu erfiði þeirra og 

brostnum vonum: þeir, sem hafa betur í of fjölmennri atvinnugrein eða 

á samkeppnisprófi, þeir, sem teknir eru fram yfir aðra í eftirsókn eftir 

einhverju, sem báðir vilja öðlast.  n það er almennt viðurkennt, að öllu 

mannkyni sé fyrir beztu, að einstaklingar freisti g funnar í lífinu án 

tillits til slíkra afleiðinga. Með öðrum orðum: samfélagið viðurkennir 

ekki, að vonsviknir keppinautar manns eigi lagalegt eða siðferðilegt 

tilkall til, að þeim sé hlíft við vonbrigðum sínum.  amfélagið telur sig því 

aðeins skylt til íhlutunar, að þessir keppinautar hafi verið beittir 

brögðum, sem eru andstæð almenningsheill, svo sem falsi, svikum eða 

ofbeldi.9  

 

Frjálshyggja Mills var ekki hefðbundin frjálshyggja, þar sem menn hafa í raun 

ótakmarkað frelsi til athafna, svo lengi sem gætt er að því að skaða ekki aðra. 

Hefðbundnir frjálshyggjumenn vilja gefa markaðsöflunum mikið rými til að athafna 

sig.  Mill sagði hins vegar í Frelsinu að verslun væri á vettvangi samfélagsins og 

verslunarfrelsi verði því ekki reist á frelsisreglunni. Að verslunarfrelsi hnígi þannig 

önnur rök. Kaups slumenn geta því ekki réttl tt frelsi í viðskiptum á grundvelli 

frelsisreglunnar, þar sem hún ver einungis athafnir sem varða mann einan. „Verzlun 

                                                
9
 John Stuart Mill, Frelsið, 169-170. 
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er einnig félagslegt ath fi. Hver sá, sem selur almenningi varning af einhverju t i, 

hefst það að, sem varðar hagsmuni annarra manna og samfélagsins yfirleitt. Þess 

vegna er ath fi hans á valdsviði samfélagsins samkv mt frumreglunni.‖10   

 

Mill hafði engu að síður nokkra trú á markaðnum. Hann sagði að það væri 

viðurkennt, að fyrirtæki í samkeppni væru líklegust til að skapa betri vöru og ódýrari, 

neytendum til hagsbóta. Þetta er kenningin um verslunarfrelsi. Mill tók það hins 

vegar skýrt fram, eins og áður sagði, að önnur rök væru fyrir einstaklingsfrelsi en 

viðskiptafrelsi og að verslunarfrelsi verði ekki leitt af frelsisreglu hans. Hann ritaði: 

 

[N]ú er viðurkennt eftir langa baráttu, að bezta trygging fyrir ódýrri og 

vandaðri vöru, sé að framleiðendur og seljendur hafi fyllilega frjálsar 

hendur með því eina skilyrði, að kaupendur hafi jafnfrjálsar hendur til 

að afla sér vörunnar annars staðar. Þetta er kenningin um svonefnt 

verzlunarfrelsi. Að henni hníga allt önnur rök en að kenningu minni um 

einstaklingsfrelsi, en engu að síður jafnt traust.11 

 

Mill benti einnig á að fólk geti ekki einugis skaðað aðra menn með athöfnum heldur 

einnig aðgerðaleysi. Mill taldi t.d. að við ættum að uppfylla skýrar og greinilegar 

skyldur sem hægt er að eigna okkur. Skyldur við börn eru dæmi um skyldur sem fólk 

axlar þegar það verður foreldrar. Sá sem á börn verður að haga lífi sínu með það í 

huga, til að mynda að gæta þess að eyða ekki um efni fram svo brauðfæða megi 

börnin. Þá þurfa foreldar einnig að veita viðunandi húsaskjól, umönnun, leiðsögn og 

annað slíkt. Enn fremur mega foreldrar ekki vera sí og æ ölvaðir, því ekki er boðlegt 

að ala upp börn undir áhrifum áfengis eða vímuefna, svo ekki sé minnst á hve illa 

eftirköst óhóflegrar áfengisdrykkju samrýmast barnauppeldi. 

 

Mikilvægt er að hafa í huga að frelsisreglan á einungis við þá sem náð hafa fullum 

andlegum þroska. Hún gildir auk þess aðeins um fólk sem breytt getur á eigin 

ábyrgð. Mill setti fleiri fyrirvara við frelsisregluna. Reglan á ekki við um börn og 

ófullveðja fólk, villimannasamfélög og að lokum nefndi hann að reglan geti gilt um 

athafnaleysi ekki síður en athafnir, eins og áður var vikið að. Það liggur í augum uppi 

                                                
10

 John Stuart Mill, Frelsið, 170. 
11

 John Stuart Mill, Frelsið, 170. 



10 

hvers vegna frelsisreglan á ekki við um börn og ófullveðja fólk. Hver sá sem beitir 

reglunni þarf að vera ábyrgur gjörða sinna, sem börn og ófullveðja eru ekki. En það 

liggur ekki í augum uppi hvers vegna frelsisreglan getur meinað fólki aðgerðaleysi. 

Ræðum það nánar. Mill hélt því fram að skerða megi frelsi einstaklingsins vegna 

athafnaleysis hans í sumum tilvikum. Það er athyglisvert í ljósi þess hve ríka áherslu 

hann leggur á frelsi manna, að hann er með nokkurs konar miskunnsama 

samverjaklásúlu í heimspeki sinni. Það má, samkvæmt reglunni, ekki hugsa: Þetta 

stórslys varðar mig ekki, og líta undan, heldur verður að aðstoða hina slösuðu. Mill 

taldi að fólki sé skylt að gera ýmislegt til að hjálpa öðrum. Mill nefndi sem dæmi að 

bera vitni fyrir dómi. Í ljósi þess að viðkomandi var skylt að hjálpa, má að mati Mills, 

draga hvern þann til ábyrgðar sem gerir það ekki. Það þyrfti ekki stórslys til þess að 

virkja miskunnsama samverjaklásuna. Það nægir að augljóst sé að það er skylda 

okkar að koma náunganum til hjálpar. Má nefna, eins og áður sagði, að bera vitni í 

dómssal, koma fórnarlambi ofbeldis til bjargar eða sinna herþjónustu. Hann ritaði: 

 

Með réttu má neyða menn til að vinna ýmis verk öðrum til góðs, til 

dæmis að bera vitni fyrir dómi, eiga hóflegan hlut að vörnum lands síns 

eða öðrum sameiginlegum störfum, sem nauðsynleg eru því samfélagi, 

er menn njóta verndar hjá. Sama máli gegnir um ýmsa aðstoð við aðra, 

svo sem að bjarga lífi manns og koma til liðs, þegar ráðizt er á 

varnarlausa. Hvenær sem það er augljós skylda manns að gera slíka 

hluti, má kalla hann til ábyrgðar fyrir að gera þá ekki.12 

 

Mill boðaði því ekki hreina og tæra einstaklingshyggju.13 Fyrirmyndarríki hans var 

ekki ríki þar sem menn kæra sig kollótta um aðra og athafnir þeirra, nema eigin 

hagsmunir séu í húfi. Hann áleit óeigingirni dyggð og taldi brýnt að hvetja fólk til að 

vera óeigingjarnt og hjálpa öðrum. Um þetta er Mill raunar mjög berorður: „Það væri 

mikill misskilningur á þessari kenningu minni að telja hana boða eigingjarnt 

skeytingarleysi, sem telur engum manni koma við, hvernig aðrir lifa lífinu, hvernig 

                                                
12

 John Stuart Mill, Frelsið, 170. 
13

 Mikael M. Karlsson ræddi um það í grein sinni „Er nýfrjálshyggja í anda Johns Stuarts Mill?‖ sem 

birtist í bókinni Hugsað með Mill, ritstj. Róbert H. Haraldsson, Salvör Nordal og Vilhálmur Árnason 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2000) 87-101. 
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þeir breyta og hvernig þeim fannst, nema hagsmuni hans sjálfs séu í húfi. Öll þörf er 

á, að óeigingjörn viðleitni til að efla hag annarra fari mjög vaxandi í veröldinni.‖14  

 

En hvað er rangt við forræðishyggju? Hvers vegna ekki að leyfa öðrum að stýra því 

hvað við, fullveðja fólk, gerum frá degi til dags? Mill taldi að hver og einn væri best til 

þess fallinn að vaka yfir eigin velferð, bæði andlegri og líkamlegri. Hann nefndi að 

það væri ekki einungis best fyrir einstaklinginn, heldur samfélagið allt, enda myndar 

fólk, sem hefur fengið tækifæri til að rækta hæfileika sína, gott samfélag. Mill vildi alls 

ekki að einum lífsmáta væri troðið ofan í hálsmálið á öllum heldur væri mikilvægt að 

fólk hefði val, og veldi það sem það taldi að væri æskilegt, fyrir sig og sitt lundarfar. 

Það væri ekki einungis viðkomandi fyrir bestu, heldur samfélaginu einnig. 

„Mannkyninu er meiri akkur í að leyfa mönnum að lifa eins og þeim bezt þykir en að 

þröngva þeim til að lifa eins og allir aðrir telja fyrir beztu.‖15 

 

Fjölbreytni og frelsi til skoðanamyndunar var í huga Mills lykillinn að því að komast 

nær sannleikanum og auknum persónuþroska. Að hans mati er frelsi forsenda 

þroska einstaklingsins og andlegrar velferðar mannkyns. Mikilvægt er að hafa í huga 

að enginn er óskeikull. Mill sagði að sannfæring manns væri oftast bara hálfur 

sannleikur. Því gæti vel verið að yfirboðarinn, sá sem beita vill forræðishyggju, hafi 

rangt fyrir sér, annað hvort að öllu eða einhverju leyti og þessi fullveðja undirmaður 

hafi eitthvað til sín máls. Því væri rangt að þrengja að honum. Enn fremur vildi hann 

ekki að við eltum í hugsunarleysi venjur og hefðir; enda stuðlar slíkt hugsunarleysi 

ekki að persónuþroska og í mörgum tilvikum stenst hefðin ekki gagnrýna skoðun 

eins og Mill sýndi fram á í Kúgun kvenna16 þegar hann færði rök fyrir auknum 

réttindum kvenna þvert á ríkjandi hefð. Annað dæmi um hefð sem ekki stenst 

gagnrýna skoðun er sú tilhneiging að þakka Guði fyrir allt það góða í heiminum. Við 

nánari athugun kemur í ljós að það eru ekki til nægilega sterk rök fyrir tilvist Guðs, 

um það eru Mill og Sartre raunar báðir sammála. Fleira kemur til, misjafn smekkur 

manna er til dæmis mikilvæg rök gegn forræðishyggju í huga Mills.   

 

Í fæstum orðum er æskilegt, að einstaklingseðlið njóti sín í öllum þeim 

efnum, sem varða ekki einkum aðra menn. Þegar maður miðar breytni 

                                                
14

 John Stuart Mill, Frelsið, 140. 
15

 John Stuart Mill, Frelsið, 50. 
16

 John Stuart Mill, Kúgun kvenna. Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2003. 
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sína við hefð og venjur annarra, vantar eina meginstoð mannlegrar 

hamingju og eitt mikilvægasta skilyrði mannlegra og félagslegra 

framfara.17   

 

Hann sagði að frjáls þroski einstaklingseðlisins „sé ekki aðeins þáttur menningar, 

lærdóms, menntunar og andlegs lífs, heldur einnig nauðsynleg forsenda alls 

þessa.‖18 Hvernig okkur, bæði sem einstaklingum og mannkyni, mun vegna í 

framtíðinni er í húfi, ef marka má þessi orð Mills, því ef þrengt er að þessu frelsi, 

verður menning okkar snauð og andlegt líf fátækt, og við náum því litlum árangri í 

menntun. Þetta verður rætt ítarlega seinna í ritgerðinni. 

 

Mill varð fyrir áhrifum frá þýska heimspekingnum Wilhelm von Humboldt (1767 – 

1835). Humboldt var tíðrætt um mikilvægi skynseminnar, sem varðar veg okkar í 

lífinu og vinnur gegn hviklyndi og duttlungum. Hann sagði auk þess að markmið 

lífsins sé að hver maður þroski hæfileika sína jafn mikið og honum er unnt en til þess 

þurfi frelsi. Mill dregur lífss n Humboldts saman á eftirfarandi máta: „Tilgangur 

mannlífsins ákvarðast af eilífum og óhagganlegum rökum skynseminnar, en ekki 

óljósum duttlungum, og hann er, að hver maður öðlist sem mestan og fyllstan þroska 

h fileika sinna.‖19 Mill lagði mikla áherslu á persónuþroska, líkt og Humboldt. En 

hæfileikar manna liggja á mismunandi sviðum, sumir skrifa frumlega texta á meðan 

aðrir eru snjallir stærðfræðingar. Það liggur því í augum uppi að það er ekki æskilegt 

að allir verji deginum með sama hætti. Mill hélt því fram að sá sem lætur aðra móta 

stefnu sína í lífinu þurfi einungis að læra að herma eftir öðrum. Það krefsts ekki 

mikils mannvits. Aftur á móti taldi hann að þeir sem móta sína eigin skoðun reyni á 

vitsmuni sína og efli þá.20 Með eftirfarandi orðum lýsti Mill þessari skoðun sinni: 

„Hver sá, sem l tur heiminn eða sinn hluta heimsins móta stefnu sína í lífinu, hefur 

enga þörf fyrir aðra hæfileika en eftiröpunarlistina. En sá, sem ræður ráðum sínum 

sjálfur, notar til þess alla andlega orku sína.‖21 Hann sagði háðslega að þegar fólk 

                                                
17

 John Stuart Mill, Frelsið, 112-113. 
18

 John Stuart Mill, Frelsið, 113. 
19

 John Stuart Mill, Frelsið, 113-114. 
20

 Þýski heimspekingurinn Isaiah Berlin (1909 – 1997) gagnrýndi Mill og sagði í ritgerðinni „Tvö hugtök 

um frelsi― sem birtist meðal annars í bókinni Heimspeki á tuttugustu öld, ritstj. Einar Logi Vignisson og 

Ólafur Páll Jónsson (Reykjavík: Heimskringla 1994) 157-168, að sú „manngerð sem Mill er þóknanleg 

- óttalaus, frumleg, hugmyndarík, óháð, svo óbundin klafa siða og venja að jaðrar við sérvisku". 
21

 John Stuart Mill, Frelsið, 116. 
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fallli í eitthvert þeirra fáu móta sem samfélagið býr til handa því, sé verið spara fólki 

ómakið við að þroskast sjálft. 

 

Mill og Humboldt voru sammála um að fólk ætti að vinna að því linnulaust að þroska 

h fileika sína. Mill vitnaði í þau orð Humboldts að „hver maður [hljóti] að keppa án 

afláts að því, að sérstakir hæfileikar hans fái að njóta sín og þroskast með sérstökum 

hætti. Og þetta markmið verða þeir, sem hafa vilja áhrif á samferðamenn sína, ávallt 

að hafa í huga.‖22 Til þess að þroska eigin hæfileika þarf frelsi að vera til staðar og 

fjölbreytni. Þaðan sprettur framtak og fjölhæfni sem eru frumefnin í frumleika, að 

sögn Humboldts. Það verður því að gefa fólki frelsi til að þroskast, mannkyni til heilla. 

Mill var hugleikið hvernig skapa megi skilyrði fyrir afburðafólk til að koma fram á 

sjónarsviðið og blómstra. Frelsi væri jarðvegur snilligáfunnar. Hann taldi að snillingar 

hefðu yfir að ráða meira einstaklingseðli en aðrir. Um þetta skrifaði Mill: „ nillingur 

dregur ekki andann nema í frjálsu andrúmslofti. Eðli málsins samkvæmt eru snillingar 

gæddir ríkara einstaklingseðli en annað fólk.‖23 Mill sagði að aðstæður okkar og 

lundarfar vera ólíkt. Því sé misjafnt hvað henti hverjum og einum.  Meðal annars 

vegna téðra orða Humdboldts sagði Mill að mikilv gt v ri „að r kta 

einstaklingseinkenni sín og þroska þau innan marka, sem réttindi og hagsmunir 

annarra setja þeim.‖24  Hann sagði einstaklinginn meira virði fyrir sjálfan sig og aðra 

eftir því sem hann fengi að dafna og þroskast meira og gæti þá orðið öðrum mönnum 

að meira liði. „Að sama skapi og einstaklingseðli manns þroskast, verður hann 

sjálfum sér meira virði, og þar með getur hann orðið öðrum mönnum gagnlegri,‖ 25 

ritaði Mill.  

 

Athyglisvert er að skoða nánar hugmyndir Mills um vægi snilligáfu og frumleika. 

 

Því mun enginn neita, að frumleiki sé dýrmætur þáttur mannlífsins. 

Ávallt er þörf fyrir fólk, sem ekki aðeins uppgötvar ný sannindi og áttar 

sig á, hvenær gömul sannindi falla úr gildi, heldur innleiðir nýja siði og 

                                                
22

 John Stuart Mill, Frelsið, 114. 
23

 John Stuart Mill, Frelsið, 125. 
24

 John Stuart Mill, Frelsið, 122. 
25

 John Stuart Mill, Frelsið, 122. 
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hefur forgöngu um skynsamlegri breytni, betri smekk og aukinn skilning 

í mannlegum samskiptum.26  

 

Mill taldi að hinir frumlegu væru brautryðjendur sem venjulegt fólk gæti lært af. 

Frumlegir menn væru líklegir til að setja spurningarmerki við alþekkt sannindi, héldu 

þar með lífi í hugsun og merkingu hluta og hugmynda, og vörnuðu því að þær yrðu 

að tómum vana. Siðferði manna yrði annars eitthvað sem fólk gerði hugsunarlaust, 

en fylgdi ekki (eða braust gegn) af skynsamlegri ástæðu, með rökhugsun að vopni, 

sem grundvöll ákvörðunarinnar. Hinir frumlegu gætu því í raun varnað venjulegu fólki 

frá því að gera eitthvað verulega heimskulegt af vana, því þeir beina venjulegu fólki á 

n jar og betri brautir. „ f frumlegir menn k mu ekki ávallt fram með hverri kynslóð 

og vörnuðu þess, að kjarni trúar og siðferðis verði að tómum vana, fengju svo dauðir 

hlutir ekki staðizt minnstu árás neins sem lifir,‖27 sagði Mill. Ágætt er að staldra við þá 

skoðun Mills að vanafesta sé stærsta hindrun framþróunar. En hinir frumlegu geta 

brotið vanafestu á bak aftur, enda sjá þeir heiminn í öðru ljósi. „Harðstjórn vanans er 

hvarvetna höfuðhindrun mannlegra framfara.‖28   

Inngangur að heimspeki Sartres 

Víkur þá sögunni að hugmyndum Sartres um frelsi. Hvað má, má ekki og hvers 

vegna? Prófsteinn Sartres er að gjörðin sé áformuð í einlægni og með skýrri hugsun. 

Hann taldi að ef það væri gert væri ekki hægt að ætlast til að viðkomandi hefði átt að 

velja öðruvísi.   arte sagði að „í hvert skipti sem maðurinn k s að skuldbinda sig og 

áformar í einlægni og með skýrri hugsun, hvert svo sem þetta áform er, þá er ekki 

unnt að ætlast til að hann hefði átt að velja öðruvísi.‖29 Hann teiknaði ekki ramma 

sem athafnir okkar mannanna verða að rúmast inn í, líkt og Mill gerir. Þess í stað 

treysti Sartre mönnum til að athafna sig skynsamlega, að því gefnu að þeir gæfu sér 

tíma til að áforma gjörðina með skýrri hugsun og í einlægni. Að því sögðu, hélt Sartre 

því fram, að okkar frelsi væri háð frelsi annarra, og frelsi annarra væri háð okkar 

frelsi. Þetta héldist nefnilega í hendur. Það væri því óskynsamlegt af okkur að skerða 

                                                
26

 John Stuart Mill, Frelsið, 123-124. 
27

 John Stuart Mill, Frelsið, 124. 
28

 John Stuart Mill, Frelsið, 132. 
29

 Jean-Paul Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 88. 
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frelsi náungans. Rætt verður betur um þessa hugmynd hans, að skuldbinda aðra, 

síðar í þessum kafla. 

 

Sartre hóf bókina Tilvistarstefnan er mannhyggja á því að segja að tilvistarstefnan 

gefi manninum kost á því að velja. Það er í takt við að hann veitir manninum meira 

frelsi en Mill.  Frelsið  er frumstaðreynd um manninn. Það drottnar engin guðleg vera 

yfir okkur sem ræður og stjórnar lífi okkar. Það er lykilatriði í heimspeki Sartre og 

upphafsreitur hugmynda hans, að minnsta kosti í þessari bók. Sartre lýsti ástæðunni 

fyrir þessu mikla frelsi á eftirminnilegan  máta. Hann vitnaði í rússneska rithöfundinn 

Fyodor Dostoyevsky: „ f Guð er ekki til er allt leyfilegt."30 Sartre var trúlaus og sagði 

eftir að hafa vitnað til þessara orða rithöfundarins: „Þetta er upphafsreitur 

tilvistarstefnunnar.‖31 Guð er ekki til og allt er leyfilegt, að mati tilvistarsinna. Það er 

ekki til alvaldur Guð sem hefur sett okkur reglur um hvað má og má ekki. Við erum 

við stjórnvölinn. Og því má í rauninni allt.  „ f Guð er ekki til er í rauninni allt 

leyfilegt,‖32 fullyrti Sartre. Þessi afstaða hans á djúpar rætur í frumspeki hans. Hann 

hélt því meðal annars fram að það væri hvorki til manneðli, sem markaði hvern mann 

né fyrirfram ákveðið siðgæði sem hver maður þyrfti að fylgja. Sartre sagði að 18. 

aldar heimspekingar hafi trúað á manneðli en hann vísaði slíkum hugmyndum á bug. 

Maðurinn ræður sér sjálfur og ákveður siðferði sitt. Af þessum sökum taldi Sartre að 

maðurinn v ri d mdur til að vera frjáls. Hann notaði orðið „d mdur‖ af yfirvegun og 

kostgæfni hér, því það var ekki okkar ákvörðun að koma í þennan heim, en við 

berum, að mati Sartre, engu að síður ábyrgð á öllu því sem við gerum. Byrðin er því 

okkar, þótt að við höfum ekki axlað hana af fúsum og frjálsum vilja. „D mdur vegna 

þess að hann skapaði sig ekki sjálfur en er samt frjáls, vegna þess að frá þeirri 

stundu sem honum er varpað inn í veröldina ber hann ábyrgð á öllu því sem hann 

gerir,‖33 sagði Sartre. 

 

Til að skilja frelsishugmynd Sartres er nauðsynlegt að skilja grundvallarsetningu 

hans um tilvistarkjör mannsins. Hún er þessi: Tilveran er upphaflegri en eðlið. Þetta 

þýðir að æðri máttarvöld hafi ekki gefið manninum eðli sem hann getur ekki umflúið 

                                                
30

 Jean-Paul Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 60. 
31

 Jean-Paul Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 60. 
32

 Jean-Paul Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 60. 
33

 Jean-Paul Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 61. 



16 

og þurfi að búa við eða leiða í ljós, heldur erum við frjáls að gera hvaðeina sem við 

teljum æskilegt. Það gefur manni mikil völd. Við búum til manninn eins og við viljum 

að hann sé.  Maðurinn skapaði sig sjálfur, því er ekkert fyrirfram ákveðið manneðli. 

Það er í raun grunnurinn að þessu mikla frelsi sem við búum við. Við skilgreinum 

sjálf hver við erum frá þeirri stundu er við komum í heiminn; það er ekkert manneðli 

sem skilgreinir okkur um leið og við fæðumst, þaðan af síður er til einhver Guð sem 

ræður þessu. Vegna þess að við mennirnir skilgreinum okkur sjálfir, erum við eins og 

við viljum vera; við erum það sem við gerum úr okkur. 

 

Sartre gerði grein fyrir þessari hugmynd á hnitmiðaðan og frumlegan máta. 

 amkv mt skrifum hans fela tilvistarkjör mannsins í sér „að maðurinn sé fyrst til, hitti 

sjálfan sig fyrir, sprettur fram í heiminum, og að hann skilgreini sig eftir á. Manninn, 

eins og tilvistarsinninn hugsar sér hann, er ekki unnt að skilgreina vegna þess að 

upphaflega er hann ekkert. Hann verður ekki til fyrr en síðar, og hann verður að því 

sem hann gerir úr sér.  Sem sé, það er ekkert manneðli til vegna þess að ekki er til 

neinn Guð sem hugsar það, hannar og skapar.  Maðurinn er ekki einungis eins og 

hann hugsar sér, heldur einnig eins og hann vill vera, og eins og hann sér sjálfan sig 

eftir að hann er orðinn til, eins og hann ætlar sér að vera um leið og hann varpar sér 

mót tilveru sinni; maðurinn er ekkert annað en það sem hann gerir úr sér.‖34  Í ljósi 

þessara hugmynda um að tilveran sé upprunalegri en eðlið er ekki hægt að rökstyðja 

eitthvað eða verja gjörðir manna með því að vísa í manneðlið, að það beri einhverja 

ábyrgð á því sem viðkomandi maður gerði. „ é tilveran í rauninni upphaflegri en 

eðlið, þá er ekki unnt að skýra neitt með tilvísun til óbreytanlegs manneðlis sem væri 

gefið fyrirfram; með öðrum orðum, það er ekkert löggengi, maðurinn er frjáls, 

maðurinn er frelsi.‖35 

 

Ef það er ekki til yfirnáttúruleg guðleg vera eða guðdómur þá er útilokað að hann hafi 

gefið fyrirmæli, sem við mennirnir verðum að hlíta, og því ráða mennirnir hegðun 

sinni. Það er ekki hægt að afsaka gjörðir okkar með vísun í orð Guðs eða annarra 

eilífra gilda.   
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Ef Guð er ekki til, þá er heldur ekki að finna nein gildi eða fyrirmæli 

andspænis okkur sem réttlætt gætu framkomu okkar. Við eigum okkur 

því engar réttlætingar eða afsakanir, hvorki að baki okkur né fyrir 

framan okkur á uppljómuðu sviði hinna eilífu gilda. Við erum ein, án 

afsakana.36  

 

Sartre sagði að það væri engin tilviljun að merkir hugsuðir hafi forðast að nota orðið 

„manneðli‖ og noti heldur orðið „hlutskipti‖ til að ræða um þau takmörk sem menn 

búa við.  nda sé „manneðli‖ ekki til en hlutskipti manna séu sannarlega misjöfn. 

Sumir hafi fæðst sem lénsherrar en aðrir sem þrælar,.Heimur lénsherrans er allt 

annar en heimur þrælsins. Það eru því ólík hlutskipti sem ráða miklu um 

möguleikana sem menn hafa í lífinu. Hvert sem hlutskipti hvers og eins er, þá er það 

svo að viðkomandi er til í heiminum ásamt fjölmörgum öðrum, vinnur þar og er 

dauðlegur. Takmarkanirnar eru í raun bæði hlutlægar og ekki hlutlægar, huglægar og 

ekki huglægar. Þær eru hlutlægar því þær eru bersýnilega til staðar en huglægar því 

maðurinn upplifir þær, og þær eru ekki til ef maðurinn tekur ekki sjálfstæða ákvörðun 

gagnvart þeim í lífi sínu. Sartre sagði að jafnvel þótt að fyrirætlanir manna séu 

misjafnar, sé engin þeirra honum fullkomlega framandi þar sem þær birtast honum 

allar sem viðbragð viðkomandi til að komast út fyrir takmarkanir, ýta þeim frá sér, 

hafna þeim eða sætta sig við þær. Sarte sagði að þess vegna væri hvert og eitt 

áform manna algilt. 

 

Auk þess er til algilt mannlegt hlutskipti, þó að ókleift sé að finna algilt 

manneðli í sérhverjum manni. Það er ekki tilviljun að hugsuðir 

samtímans tala fremur um hlutskipti mannsins en eðli. Með hlutskipti 

eiga þeir við, á misjafnlega skýran hátt, heild þeirra fyrirframákvörðuðu 

takmarkana sem leggja drög að grundvallaraðstæðum mannsins í 

alheiminum. Sögulegar aðstæður eru breytilegar: maðurinn getur fæðst 

sem þræll í heiðnu þjóðfélagi, lénsherra eða öreigi. En það sem ekki 

breytist er sú nauðsyn að hann sé í heiminum, starfi þar, lifi með öðrum 

og sé dauðlegur. Þessar takmarkanir eru hvorki huglægar né 

hlutlægar, eða öllu heldur hafa þær bæði hlutlæga og huglæga hlið. 
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Þær eru hlutlægar vegna þess að þær fyrirfinnast alls staðar og blasa 

hvarvetna við;  þær eru huglegar vegna þess að þær eru upplifaðar og 

eru ekki til staðar lifi maðurinn þær ekki, það er að segja ef hann tekur 

ekki frjálsa ákvörðun gagnvart þeim í tilvist sinni. Og þó að áform 

manna geti verið ólík er ekkert þeirra mér algerlega framandi vegna 

þess að þau birtast öll sem tilraun til að fara út fyrir þessar takmarkanir, 

bægja þeim frá, fjarlægja þær, afneita eða sætta sig við þær. Þess 

vegna er sérhvert áform, hversu einstaklingsbundið sem það er, algilt.37   

 

Trúleysi er þó ekki grundvallar forsenda þess að vera tilvistarsinni, að dómi Sartres. 

Það séu til trúaðir tilvistarsinnar. Sartre nefndi tvo heimspekinga sem dæmi: Hinn 

þýska Karl Japsers (1883-1969) og hinn franska Gabriel Marcel (1889-1973).38 

Tilvistarsinnar telja tilveruna upphaflegri en eðlið, óháð því hvort þeir trúi á Guð. Hin 

mannlega sjálfshyggð ræður för í lífi okkar, en ekki t.d. Guð. Með orðum Sartre um 

tilvistarsinna, hvort sem þeir eru trúaðir eða ekki: „þeir telja tilveruna upphaflegri en 

eðlið, eða með öðrum orðum, að ganga beri út frá sjálfshyggðinni.―39  

 

Sartre tók bók og pappírshníf sem dæmi til að skýra málflutning sinn. Veltum fyrir 

okkur pappírshnífnum. Það liggur í augum uppi að hann var búinn til af 

handverksmanni eftir fyrirframgefnu hugtaki og ákveðinni framleiðslutækni. Áður en 

hnífurinn var búinn til var til forskrift sem handverksmaðurinn fór eftir. 

Pappírshnífurinn er því hlutur sem var skapaður með ákveðnum hætti og hefur 

hagnýtt gildi, það smíðar enginn pappírshníf án þess að vita fyrirfram hvað 

pappírshnífur gerir. Eðli pappírshnífsins er því eldra en tilvera hans. Slíkt hið sama á 

ekki við um mannkynið.  

 

Þegar við virðum fyrir okkur einhvern hlut gerðan af manna höndum, 

svo sem bók eða pappírshníf, er augljóst að handverksmaðurinn hefur 

sniðið hann eftir ákveðnu hugtaki [...]. Þannig er pappírshnífurinn í 

senn hlutur sem er framleiddur með ákveðnum hætti og hefur þar að 

                                                
37
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auki tiltekið notagildi [...]. Við segjum því um pappírshnífinn að eðlið − 

það er að segja heild þeirra forskrifta og eiginleika sem gera kleift að 

framleiða hann og skilgreina − sé upphaflegri en tilveran; og þannig er 

veruleiki þessa pappírshnífs eða þessarar bókar fyrir framan mig 

ákvarðaður fyrirfram. Hér er því um tæknilega sýn á heiminn með því 

að segja má að framleiðslan sé upphaflegri en tilveran.40  

 

 Af þessu leiðir að við berum ábyrgð á okkur sjálfum og ráðum för í eigin lífi. Sartre 

var samt ekki frjálslyndur úr hófi fram. Hann sagði að ætíð þyrfti að spyrja, hvað ef 

allir gerðu slíkt hið sama?  Hvernig v ri heimurinn þá? Hann sagði: „í rauninni á 

maður alltaf að spyrja sig: hvernig færi ef allir höguðu sér á þennan hátt?‖41 Hann sló 

þann varnagla að gjörðir okkar skuldbindi allt mannkyn. Þess vegna sé ábyrgð okkar 

meiri en við getum gert okkur í hugarlund. Maður þarf því að íhuga vel og vandlega 

sérhverja athöfn. Sartre notaði orðið löggjafi yfir þann sem skuldbindur ekki bara 

sjálfan sig heldur allt mannkyn. Menn hafa hins vegar frjálsan vilja, það er ekki til 

einhvers konar eðli sem ræður för eða Guð sem vakir yfir okkur sem leyfir eitt og 

annað ekki.42 Í ljósi þess að það er ekkert eðli sem ræður för, í huga Sartre, er 

áhugavert að nefna, að hann trúði ekki á mátt ástríða. Hann var tilvistarsinni og hann 

taldi að þeir hefðu skynsemina að leiðarljósi og því væri maðurinn ábyrgur fyrir 

ástríðu sinni. Enn fremur sagði hann, að við værum stöðugt skyldug til að aðhafast 

með þeim hætti að það sé öllum til eftirbreytni. En það er ekki bara vegna þess að 

það sé æskilegt að hver maður hegði sér sómasamlega heldur liggur djúp og 

íþyngjandi ástæða að baki: Gjörðir okkar skapa manninn, eins og við hyggjum að 

hann skuli vera.  „ érhver athöfn okkar sem stuðlar að sköpun þess manns sem við 

viljum vera, skapar um leið mynd af manninum eins og við teljum að hann eigi að 

vera,‖43 sagði Sartre.  

 

Í upphafi kaflans var sagt frá því að Sartre hafi haldið því fram, að okkar frelsi væri 

háð frelsi annarra og frelsi annarra væri háð okkar frelsi. Þetta tvennt haldist í 

hendur. Það væri því óskynsamlegt af okkur að skerða frelsi annarra. Það er vegna 
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þess að gjörðir okkar skuldbinda alla aðra, líkt og rakið er hér að ofan þær hafi því 

víðtækar afleiðingar. Þess vegna er frelsi okkar ávallt háð frelsi annarra. Skerði ég 

frelsi annars manns, skerði ég mitt frelsi um leið. Að því sögðu er vert að nefna, að 

Sartre taldi að við vildum ætíð frelsið, undir hvaða kringumstæðum sem er. Hann 

áréttaði að það væri ekki vegna þess að skilgreining annarra á þessu frelsi sé 

nauðsynleg, heldur sé það fyrrnefnd skuldbinding; gjörðir okkar skuldbinda aðra. Ef 

ég vil vera frjáls, vil ég einnig að aðrir séu frjálsir.  

 

Við viljum frelsið frelsisins vegna við hvaða kringumstæður sem vera 

skal. Og um leið og við viljum frelsið uppgötvum við að það er algerlega 

háð frelsi annarra og að frelsi annarra er háð okkar frelsi. Vissulega er 

frelsið sem skilgreining á manninum ekki undir öðrum komið, en frá því 

að skuldbindingin kemur til sögunnar hlýt ég að vilja frelsi annarra um  

leið  og ég vil eigið frelsi; ég get ekki litið á frelsi mitt sem markmið 

nema ég líti einnig á frelsi annarra sem markmið.44 

 

Þetta mikla frelsi sem við búum við, samkvæmt heimspeki Sartres, gerir það hins 

vegar að verkum að við berum ábyrgð á athöfnum okkar.  Fyrr í kaflanum var vitnað í 

þessi umm li  artre: „D mdur vegna þess að hann skapaði sig ekki sjálfur en er 

samt frjáls, vegna þess að frá þeirri stundu sem honum er varpað inn í veröldina ber 

hann ábyrgð á öllu því sem hann gerir.‖ Að mati  artre erum við frjáls og höfum val. 

Hann tók dæmi af pilti sem varð að velja á milli þess að fara í stríð eða vera móður 

sinni til halds og trausts. Sartre sagði að það væru ekki til siðareglur sem hér væri 

hægt að fylgja. Pilturinn yrði að íhuga málið sjálfur og velja annan hvorn kostinn. Það 

v ri í raun einungis eitt svar við þessum vandr ðum piltsins: „þú ert frjáls, veldu, 

það er að segja finndu einhver úrr ði.‖45  

 

Sartre nefndi sem dæmi að þeir sem eru huglausir beri ábyrgð á hugleysi sínu. Hinn 

huglausi er ekki huglaus vegna þess að eðli hans er huglaust. Hann er huglaus því 

hann hefur gert sig huglausan með gjörðum sínum. Hetjur eru hetjur því þær hafa 

drýgt hetjudáð. En það er ekki nóg að breyta einu sinni af hugleysi eða hegða sér 

einu sinni eins og hetja til að fá þetta orðspor. Hugleysingi getur nefnilega orðið að 
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hetju og öfugt. Menn geta hætt að vera huglausir eða hetjur. Við þurfum því stundum 

að taka á okkur rögg til að sigrast á hinum ýmsu hindrunum sem verða á vegi okkar 

á lífsleiðinni. Enda skapar maðurinn sig sjálfur. Við erum það sem við gerum. Sartre 

gerði sér engu að síður grein fyrir því að valið er aðstæðubundið. Og hver maður ber 

ekki einungis ábyrgð á sjálfum sér heldur öllum mönnum.  

 

En þegar tilvistarsinni lýsir hugleysingja segir hann að þessi 

hugleysingi sé ábyrgur fyrir hugleysi sínu. Hann er ekki þannig vegna 

þess að hann hafi huglaust hjarta, lungu eða heila, hann er ekki þannig 

vegna eiginleika sem lífeðlisfræðin getur skýrt. Hann er svona vegna 

þess að hann hefur gert sjálfan sig að hugleysingja með athöfnum 

sínum. Það er ekki til huglaus skapgerð; menn geta verið vel eða illa 

skapi farnir, veikbyggðir eða sterkbyggðir eins og sagt er, en sá sem er 

veikbyggður er ekki þar með huglaus, vegna þess að hugleysi birtist í 

því að maður gefst upp eða gefur eftir. Skapgerð er ekki athöfn; 

hugleysingi er skilgreindur í ljósi athafna sinna. Það sem fólk skynjar 

undir niðri og hryllir við er að hugleysinginn sem við lýsum ber sjálfur 

sök á hugleysi sínu. Það sem fólk vill er að menn fæðist hugleysingjar 

eða hetjur. Ein algengasta aðfinnslan við sagnaflokk minn Vegi 

frelsisins (Les Chemins de la liberté) hljóðar svo: hvernig í ósköpunum 

getið þið gert slíkar bleyður að hetjum? Þessi gagnrýni er nánast 

hlægileg, því að hún gerir ráð fyrir að fólk fæðist hetjur. Og það er í 

rauninni það sem fólk lætur sig dreyma um: ef þið fæðist huglaus þá 

getið þið verið alveg róleg, þið getið ekki breytt því, þið verðið huglaus 

alla ævi hvað sem þið gerið; ef þið fæðist hetjur þá getið þið líka verið 

fullkomlega róleg, þið verðið hetjur alla ævi, þið munuð drekka eins og 

hetjur, borða eins og hetjur. Tilvistarsinninn heldur því fram að 

hugleysinginn gerist huglaus og hetjur gerist hetjur. Hugleysingi getur 

alltaf hætt að vera huglaus, og hetja hætt að vera hetja. Það er 

heildarskuldbindingin sem gildir, það er ekki eitt einstakt tilfelli eða 

einstök athöfn sem skuldbindur ykkur í eitt skipti fyrir öll.46 
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Við berum ekki einungis ábyrgð á sjálfum okkur, heldur gjörvöllu mannkyni. Það er 

vegna þess að við eigum að hegða okkur með þeim hætti að það sé öðrum til 

eftirbreytni enda skuldbindur gjörð okkar aðra. Hún skuldbindur ekki einungis okkur. 

„Og þegar við segjum manninn bera ábyrgð á sjálfum sér, þá eigum við ekki við að 

hann sé eingöngu ábyrgur fyrir sjálfum sér, heldur að hann beri ábyrgð á öllum 

mönnum,‖47 sagði  artre. „Ábyrgð okkar er þannig miklu meiri en við getum gert 

okkur í hugarlund, vegna þess að hún skuldbindur mannkynið allt.‖48 

 

Ég hef þegar kynnt heimspeki Mills og Sartres að svo miklu leyti sem nauðsynlegt er 

fyrir samanburð minn. Lesendur ættu nú að geta gert sér grein fyrir grunnhugsun hjá 

hvorum um sig. Í næstu köflum ritgerðarinnar mun ég draga fram dæmi sem þeir 

notuðu til að útskýra heimspeki sína, velta vöngum yfir því hvort þeir séu sammála 

og hvar þá greinir á. Fyrst munum við skoða nánar þá hugmynd Sartres að gjörðir 

eins manns bindi mannkyn allt, því næst hvort falast megi eftir konu náungans, síðan 

hvort stofna megi til ófriðar hjá kaupmanni sem sveltir fátæklinga, athugum hvort 

sterkari eigin hvatir, eins Mill orðaði það, séu leyfilegar, skoðum hvort það sé 

forkastanlegt að drekka áfengi ótæpilega, samkvæmt hugmyndum Mills annars 

vegar og Sartres hins vegar. Að lokum, veltum við því fyrir okkur hvað Mill myndi 

þykja um prófstein Sartres á athafnir; einlægni og skýra hugsun. Ritgerðinni lýkur á 

kafla með niðurstöðum þessa samanburðar. 

Valdið til að skuldbinda aðra 

Stöldrum við þessa lykilspurningu Sartre um hvort athöfnin er skynsamleg: „hvernig 

f ri ef allir höguðu sér á þennan hátt?‖  rtu viss um að þú viljir gera þetta? Gjörðin  

mun skuldbinda allt mannkyn. Við berum ekki einungis ábyrgð á gjörðum okkar, 

gagnvart okkur, heldur öllum öðrum. Sartre tiltók tvö dæmi til útskýringar. Annað 

þeirra var, að ef einhver vill stofna fjölskyldu, giftast (halda sig við einn maka fyrir 

hvert hjónaband) og eignast afkvæmi, þá hefur gjörvallt mannkyn verið skuldbundið 

til að gera slíkt hið sama. Ekki bara fólkið sem stofnaði fjölskylduna og eignaðist 

börnin. Þetta sagði Sartre:  
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[E]f ég vil kvænast og eignast börn — eins þótt umrætt hjónaband 

ráðist eingöngu af aðstæðum mínum, ástríðum eða þrá — þá skuldbind 

ég þar með ekki aðeins sjálfan mig, heldur mannkynið allt, til 

einkvænis. Ég er því ábyrgur gagnvart sjálfum mér og gagnvart öllum 

öðrum, og ég skapa vissa mynd af manninum sem ég kýs, með því að 

kjósa sjálfan mig kýs ég manninn.49  

 

Þessi orð „þá skuldbind ég ekki aðeins sjálfan mig, heldur mannkynið allt‖ eru 

áhugaverð. Síðasta setningin í tilvitnuninni er einnig eftirtektarverð og fangar vel 

heimspeki Sartres. Maðurinn er ábyrgur gjörða sinna, en ekki einungis ábyrgur 

gagnvart sjálfum sér heldur líka öðrum. Athafnir hafa áhrif á samfélagið og þar með 

aðra menn.  

 

Hitt dæmið fjallar um verkamann sem ákveður að ganga í kristilegt verkalýðsfélag. 

Það þýðir í raun og veru að hann feli Guði örlög sín í hendur, og að viðkomandi 

verkamaður ætli að vera honum undirgefinn. En eins og í dæminu um fólk sem giftir 

sig og eignast börn, er verkamaðurinn ekki einungis að skuldbinda sjálfan sig heldur 

mannkyn allt. Gefum Sartre orðið:   

 

Ef ég er verkamaður og kýs að ganga í kristið verkalýðsfélag fremur en 

að gerast kommúnisti, ef ég vil gefa í skyn með þátttöku minni að 

undirgefni sé í rauninni lausnin sem hæfi manninum og ríki mannsins 

sé ekki á jörðinni, þá skuldbind ég ekki aðeins sjálfan mig: ég vil 

undirgefni allra, athöfn mín skuldbindur þar af leiðandi mannkynið allt.50 

 

Málflutningur Sartre var eindreginn, líkt og dæmin tvö sýna. Hann lét þó ekki staðar 

numið þar heldur sagði að margir telji að þeir skuldbindi einvörðungu sjálfa sig með 

gjörðum sínum. Það er að líkindum viðhorf sem margir hafa. Sartre sagði enn fremur 

að margir leiði hjá sér spurninguna: „Hvað ef allir höguðu sér svona?‖ með því að 

svara: „Það gera það heldur ekki allir.‖ Sartre sagði hins vegar að ekki væri hægt að 

leiða spurninguna hjá sér nema með því að segja ósatt. Hann hélt því fram að sá 

sem það geri, sé ekki í sátt við samvisku sína enda hafi hann með því gefið lyginni 
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almennt gildi. Það er því háalvarlegt að vera á þeirri skoðun enda er erfitt að ræða 

við fólk og í raun hugsa, þegar lygin hefur fengið almennt gildi. Fólk er því aldrei 

fullvisst hvenær það er á sviði sannleikans. Sarte sagði:  

 

[V]issulega telja margir að þeir skuldbindi einvörðungu sjálfa sig með 

athöfnum sínum, og þegar maður segir við þá: en ef allir höguðu sér 

svona? þá yppa þeir öxlum og svara: allir haga sér ekki svona. En í 

rauninni á maður alltaf að spyrja sig: hvernig færi ef allir höguðu sér á 

þennan hátt? Og menn komast ekki undan þessari uggvekjandi hugsun 

nema með eins konar óheilindum. Sá sem skrökvar og afsakar sig með 

því að segja að ekki hagi sér allir svona er ekki í sátt við samvisku sína 

vegna þess að með því að ljúga gefur hann lyginni almennt gildi.51 

  

Mill myndi hins vegar ekki samþykkja að gjörðir annarra manna skuldbindi hann, án 

hans samþykkis. Hann taldi að það væri æði misjafnt hvað hentaði hverjum og 

einum í ljósi mismunandi aðstæðna fólks og einnig lundarfars. Að steypa alla menn í 

sama mót, var sem eitur í hans beinum. Mill lagði ríka áherslu á fjölbreytni og sagði 

að óskir okkar og hvatir ættu að vera einstaklingsbundnar. Og þar með kemur það 

ekki heim og saman við heimspeki hans, að athafnir okkar, skuldbindi sjálfkrafa aðra. 

„Til þess að séreðli hvers manns njóti sín ber nauðsyn til, að ólíkir menn fái að lifa lífi 

sínu með ólíkum h tti,‖52 skrifaði Mill.  Hann myndi fussa og sveia yfir því að hver 

maður  tti  tíð að spyrja sig: „Hvað ef allir höguðu sér svona?‖ Hann taldi að fólk 

ætti að spyrja, hvers það óski eða hvað myndi henta eðli þeirra og hneigðum eða 

hvað sé líklegt til að leysa úr læðingi bestu og háleitustu hvatir þeirra og leyfa þeim 

þannig að þroskast og dafna. Fólk  tti því aldrei að spyrja sig: „Hvað eru menn í 

minni stöðu með mínar tekjur vanir að gera?"53 Eða sem verra væri að hans mati: 

„Hver er nú siður þeirra, sem standa mér framar?‖54  Mill sagði: 

 

Ég held því ekki fram, að menn taki tízkuna fram yfir geðþótta sinn. En 

þeim geðjast ekki að öðru en tízkunni. Þannig er sálin beygð undir okið. 
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Jafnvel þegar að því kemur að því að gera sér eitthvað til skemmtunar, 

er fyrst hugsað um, hver venjan sé.55 

 

Mill hafði áhyggjur af afleiðingum þess, að fólk fylgdi blint venjum og hefðum, og 

forðist að hafa eigin skoðanir og leggi persónulegt mat á þær. Hann taldi, að það 

komi að þeim tímapunkti, að fólk hætti að verða einstaklingar, eftir að hafa látið hjá 

líða að þora að hugsa sjálfstætt, og gera það sem því langar til. Og þetta leiði síðan 

til þess að fólk missi hæfileikann til að hugsa, smátt og smátt. Það verði til þess að 

fólk geti ekki látið í ljós einlægar óskir sínar eða raunverulega notið upplifanna. Fólk 

missi hæfileikann, að hafa eigin skoðanir og tilfinningar. Mill spurði: Er þetta 

eftirsóknarvert? 

 

Menn forðast sérstakan smekk og sérlyndi í háttum, eins og það væri 

glæpur. Loks rekur að því, að menn hafa svo lengi látið hjá líða að 

fylgja eðli sínu, að mannlegu eðli verður ekki lengur til að dreifa. 

Sálargáfur þverra, unz þær þrýtur. Menn verða ófærir um að láta í ljós 

einlægar óskir eða njóta náttúrulegrar ánægju. Þeir glata eigin 

skoðunum og tilfinningum. Og finnst mönnum þetta ástand mannlegs 

eðli eftirsóknarvert?56 

 

Mill sagði að svo lengi sem fólk sé fullorðið og andlega heilbrigt, þá eigi viðkomandi 

að fá að haga lífi sínu eftir eigin höfði. Við erum eins misjöfn og við erum mörg. Það 

sem hentar Guðmundi, þarf ekki endilega að henta Pétri. Guðmundur gæti verið 

góður í stærðfræði en mjög lélegur í stafsetningu og öfugt. Því gæti verið 

skynsamlegt að Guðmundur stundi nám á náttúrufræðibraut í menntaskóla en Pétur 

á málabraut. Mill nefndi áhugavert dæmi: Hann benti á að fólk verði að taka sér tíma 

til þess að velja sér föt sem passi þegar það fer í verslun og fara þangað sem er gott 

vöruúrval, enda erum við öll misjöfn að vexti. Sömuleiðis spurði Mill: Telur þú líklegt 

að einn lífsstíll henti öllum, þegar augljóst er að fólk passar ekki í sömu föt? Svarið 

sem hann gefur er nei. Hann sagði þá staðreynd að smekkur manna er misjafn 

nægilega góða ástæðu til að steypa ekki alla í sama mót. 
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Hver sá maður, sem hefur hóflega heilbrigða skynsemi og reynslu til að 

bera, er sjálfur bezt til þess fallinn að móta líf sitt eftir eigin hætti. Ekki 

af því að háttur hans sé öðrum betri, heldur af því að hann er hans 

eiginn háttur. Menn eru ekki eins og sauðfé, og jafnvel sauðkindur eru 

ekki svo hver annarri líkar, að þær verði ekki aðgreindar. Enginn fær 

sér frakka eða skó við hæfi, nema hann hafi annað hvort látið gera 

þennan fatnað eftir máli eða hafi heila vörugeymslu að velja úr. Halda 

menn ef til vill, að auðveldara sé að velja sér lífsstefnu en yfirfrakka 

eða menn séu hver öðrum líkari til líkama og sálar en yfirleitt en að 

fótlagi? Þótt ekki kæmi annað til en misjafn smekkur manna, þá væri 

það nægileg ástæða til reyna ekki að steypa alla menn í sama mót. 57 

 

Ræðum enn fremur þessa spurningu heimspekilega: Hvernig færi ef allir höguðu sér 

á þennan hátt? Ert þú viss um að þú viljir breyta með þessum hætti? Athöfnin mun 

binda allt mannkyn. Er Sartre að segja að þetta próf eigi að heimfæra á allar athafnir 

í mannlegu lífi? Sartre tók giftingar sem dæmi. Hvað ef mig langar að giftast svartri 

konu, eiga þá allir að giftast svartri konu? En ef mig langar að giftast konu frá 

Færeyjum. Eiga þá allir að giftast konu frá Færeyjum? Þær eru ekki margar. Og hvað 

um konurnar, eiga þær þá líka að giftast svarti konu frá Færeyjum? Svo ekki sé 

minnst á samkynhneigt fólk? Ef mig myndi langa til að giftast karlmanni, eiga þá allir 

að giftast karlmanni? Sartre talaði um að það sé ekkert til sem heiti manneðli. Ef mig 

langar að giftast konu frá Færeyjum, þá þykir mér ólíklegt að samkynhneigðir 

karlmenn hafi nokkurn áhuga á því að gera slíkt hið sama. Þeir heillast af öðrum 

karlmönnum. Það þýðir að maðurinn hafi eitthvert eðli, því ekki er um að ræða 

skynsemisákvörðun, af hvoru kyninu fólk heillast. Flest þurfum við að festa kaup á 

húsgögnum einhvern tímann á ævinni. Segjum að ég hafi komið auga á snotra, hvíta 

hillu. Eiga þá allir að kaupa hvítar hillur? Það er auðvitað fjarstæðukennt.  

Alhæfingarreglan hefur þó ýmsa kosti, hún getur til að mynda sýnt okkur 

grundvallarsiðalögmál en það er ekki hægt að heimfæra hana á öll gildishlaðin atriði, 

líkt og giftingar. Það er einnig vert að geta þess að þrátt fyrir að margir hafi gift sig, 

þá hefur þeim t.d. ekki tekist að skuldbinda mig til þess að gera slíkt hið sama. Það 

er enn fremur vandséð hvernig innganga fólks í hin ýmsu trúfélög hafi tekist að binda 
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mig til að aðhyllast sömu trú og ganga í trúfélagið. En þetta eru engu að síður dæmi 

sem Sartre tók. 

 

Mill tók dæmi af trúaroftækismönnum sem telja mikilvægt að innræta öllum öðrum 

sömu skoðun. Með því vildi hann benda á hversu slæmt það er. En dæmið er í anda 

algildisreglunnar. Hann taldi að sú hugmynd róttækra sanntrúaðra að þeir beri 

ábyrgð á trúarlífi annarra sé rót allra trúarofsókna sögunnar. Sjónarmiðið, sem nú 

verður nefnt, tengist ekki algildisreglunni en er engu að síður fróðlegt í ritgerð um 

frelsi. Mill sagði að það væri ekki hægt að samþykkja að leyfa einhverjum einum 

sanntrúuðum að bera ábyrgð á trúrækni annarra, en að banna öðrum að gera slíkt 

hið sama. Eitt skal yfir alla ganga. Jafnvel þótt trúarinnræting annarra 

trúarbragðanna sé annað hvort hóflegri eða frjálslegri.  

 

Sú skoðun, að hver maður beri ábyrgð á trúrækni allra annarra, hefur 

valdið öllum trúarofsóknum sögunnar. Ef menn fallast á hana, þá 

réttlætir hún þær allar. Þótt grimmdin sé minni, býr sama hugarfar að 

baki tilraunum manna til að banna járnbrautarferðir á sunnudögum, 

loka almennum söfnum og þar fram eftir götunum: hugarfar 

trúarofsóknarmannsins, sem líður engum öðrum að gera það, sem trú 

þeirra leyfir, vegna þess að trú hans sjálfs leyfir það ekki. 58 

 

Mögulega gæti viðkomandi trúaroftækismaður talið sig vera að breyta, svo við notum 

mælikvarða Sartre, eftir skýrri hugsun og í einlægni - og honum væri það sannarlega 

að skapi að allir aðrir myndu gera eins og hann. Honum þykir það raunar mikilvægt. 

En þá komum við að mikilvægum hugmyndum Mills: Trúarskoðanir annarra ættu að 

vera fólki að meinalausu. Og hvað ef, þrátt fyrir umhugsun trúarofstækismanns, að 

hann hafi nú rangt fyrir sér? Þá er hann að boða eitthvað sem er einfaldlega rangt og 

útilokar önnur viðhorf; mögulega voru þau kórrétt eða bjuggu yfir sannleikskorni sem 

hefði getað verið ágætis varða og nýst vel á leið fólks til sannleikans. Prófsteinn 

Sartres á gjörðir samþykkir því athafnir trúarofstækismannsins, þar sem hann breytir 

í einlægni og telur sig hafa skýra hugsun að leiðarljósi, og vill sannarlega að aðrir 

gjöri eins og hann. Mill myndi aftur á móti telja ótækt að vegna skoðana Jóhannesar 
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um æðri Guð eða guði, að Óðinn þyrfti einnig að trúa hinu sama. Mill myndi telja, að 

trú eins manns ætti að vera öðrum að meinalausu, svo lengi sem ekki sé troðið á 

réttindum manna. 

 

Þýski heimspekingurinn Immanuel Kant (1724 – 1804) hafði áhrif á hugmyndir 

Sartres og vitnaði sá franski meðal annars í hann í sínu riti. Þeir deildu þeirri 

hugmynd að haga skuli athöfnum á þá vegu að það sé öðrum til eftirbreytni. Kant 

sagði: „Breyttu þannig að reglan sem þú ferð eftir geti orðið að lögmáli fyrir allar 

skynsemisverur.‖59 Mill hins vegar, gagnrýndi þessa hugmynd í ritinu Nytjastefnan. 

Honum þótti Kant mislukkast að færa fyrir því haldbær rök að skynsamir menn taki 

ekki upp slæma siði, þrátt fyrir að hafa þessi orð Kants að leiðarljósi. Mill sagði að 

það leiddi ekki annað í ljós, en að afleiðingar, sem af hlytust ef allir temdu sér slæma 

siði, væru slíkar að enginn myndi vilja kalla þær yfir sig. Mill var augljóslega ekki að 

gagnrýna Sartre með þessum orðum enda fæddist Sartre 23 árum eftir dauða Mills. 

Hins vegar byggði Sartre á kenningum Kants, þess vegna er hægt að gera sér í 

hugarlund hvernig Mill  hefði gagnrýnt Sartre, og það geri ég með því að skoða 

Nytjastefnuna. 

 

Í ritgerð sinni setur Kant fram algilt lögmál sem upphaf og grundvöll 

siðlegrar skyldu. Lögmálið er þetta: „Breyttu þannig að reglan sem þú 

ferð eftir geti orðið að lögmáli fyrir allar skynsemisverur.‖60 En þegar 

Kant fer að leiða raunverulegar siðferðisskyldur af þessu lögmáli 

mistekst honum herfilega að sýna fram á að einhver mótsögn sé fólgin 

í því — að það sé röklega eða náttúrulega ómögulegt — að allar 

skynsemisverur taki upp hina verstu siði. Hann sýnir ekki fram á annað 

en að afleiðingar þess að allir temdu sér siðleysið yrðu slíkar að enginn 

kysi að kalla þær yfir sig.61 

 

Í ljósi vangaveltna hér að framan hlýt ég að spyrja: Var Sartre virkilega að segja að 

þetta próf ætti að gilda um allt? Við nánari skoðun kemur í ljós að þessi hugmynd 
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hans er að minnsta kosti ónothæf. Því sannast sagna get ég ómögulega bundið aðra 

með því að kjósa að læra heimspeki. Enn hefur enginn neyðst til þess að nema við 

deildina vegna þess að ég kaus að gera það, að minnsta kosti ekki svo ég viti til. 

Mögulega var Sartre að notast við ýkjur til að koma sjónarmiði sínu á framfæri og 

vildi fá viðkomandi til að staldra við og íhuga: hvað ef allir gerðu slíkt hið sama? Það 

er áhugaverður en, við fyrstu sýn, þrúgandi mælikvarði. Að hafa allt mannkyn á 

herðum sér er ansi þung byrði. Mill hefði mögulega bent á að Sartre rugli saman 

þremur sviðum hér, sviði hins siðferðilega, hins fagurfræðilega og sviði 

hagsmunanna. Aðrar reglur gildi um hið siðferðilega en hið fagurfræðilega. Því liggur 

beinast við að sennilega hafi Sartre átt við, að gjörðin bindi þann sem hana 

framkvæmir. Spurningin er: Vil ég standa við þessa athöfn mína? Og bera ábyrgð á 

henni? Þegar það er gert þarf að standa við ákvörðunina. 

Má falast eftir konu náungans? 

Svo virðist sem almennt séu ástarsambönd fólks virt. Það er að segja lítist A vel á B 

en það kemur á daginn að B er í sambandi með C þá virðir A að líkindum samband 

þeirra og lætur kyrrt liggja. En mögulega yrðu A og B hamingjusamari saman en B 

og C. Það vill bara svo til að C varð fyrri til, B og C hafa myndað náin tengsl og eru 

ánægð. Þar með lokaðist möguleikinn á að fólkið finndi meiri hamingju með 

einhverjum öðrum. Sérstaklega ef fólk hefur skuldbundið sig með því að ganga 

hjónaband frammi fyrir Guði og mönnum. Ég á samt ekki heiðurinn af því að setja 

spurningamerki við þetta. Sartre velti þessari spurningu fyrir sér. Þó ekki með sama 

hætti.  

 

Sartre kom með tvö dæmi úr sögum af ungum konum sem voru ástfangnar af 

karlmönnum sem lofaðir voru öðrum stúlkum. Fyrra dæmið er úr skáldsögunni Í 

myllunni við ána Floss (The Mill on the Floss) eftir breska rithöfundinn George Eliot. 

Aðalpersónan er ung stúlka, Maggie Tulliver, sem er ástfangin af manni. Sá galli er á 

gjöf Njarðar, að hann er trúlofaður óspennandi dömu. Aðalpersóna sögunnar 

ákveður að fylgja ekki hjartanu og lætur vera að eltast við þennan mann sem hún 

elskar. Önnur kona fær að njóta þess að vera heitbundin manninum.  Sartre sagði að 

það væri vegna mannlegrar samkenndar. Sartre segir með þessum orðum frá 

klemmu Tulliver:  
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Í Myllunni við ána Floss er sögupersónan ung stúlka, Maggi Tulliver, 

sem er holdtekja sterkra ástríðna og gerir sér það ljóst. Hún er 

ástfangin af ungum manni, Stephen, sem er trúlofaður lítilfjörlegri 

stúlku. Í nafni mannlegrar samkenndar kýs Maggie þessi Tulliver að 

fórna sér og afsala sér manninum sem hún elskar í stað þess að 

fullnægja eigin hamingjuþrá hugsunarlaust.62 

 

Seinna dæmið er tekið úr skáldsögunni Chartreuse-Klaustrið í Parma  (La 

Chartreuse de Parme), eftir franska rithöfundinn Stendhal. Sögupersóna í þeirri 

sögu, Sanseverina, lítur málið allt öðrum augum en Tulliver. Hún telur að þrá eftir ást 

sé það sem geri okkur að mönnum og að sönn og heit ást eigi þess vegna skilið 

fórnir. Til að útskýra þessa hugmyndafræði betur nefndi Sartre, að Sanseverina væri 

þeirrar skoðunar, að menn ættu að sækjast eftir heitu ástarsambandi en ekki 

hefðbundnum hjónaástum. Sanseverina myndi því ryðja úr vegi konunni sem þegar 

hefur bundið trúss sitt við manninn, svo hún geti sjálf orðið hamingjusöm með 

honum. Hún væri ekki einungis tilbúin til að fórna þessari dömu, sem þegar var 

trúlofuð manninum, heldur einnig sjálfri sér fyrir ástríðuna. 

 

Sartre lýsir sjónarmiði  Sanseverina á eftirminnilegan máta:  

 

Sanseverina, sem er sögupersóna í Chartreuse-Klaustrinu í Parma, 

telur á hinn bóginn að ástríðan sé aðal mannsins og hún myndi lýsa því 

yfir að heit ást verðskuldi fórnir, að fremur beri að kjósa sterkt 

ástarsamband en hversdagslegar hjónaástir Stephens og gálunnar 

sem hann átti að kvænast. Hún myndi því kjósa að fórna gálunni og 

uppfylla eigin hamingjuþrá, og eins og Stendhal sýnir, þá myndi hún 

fórna sjálfri sér fyrir ástríðuna ef lífið krefðist þess.63 

 

Sjónarmið Sanseverina og Tuliver eru eins ólík og hugsast getur. Ætli þau eigi bæði 

rétt á sér? Sartre sagði að svo væri, því þau hafa bæði frelsið að augnamiði. Hann 

sagði: „Ég fullyrði að þessi tvö andst ðu viðhorf séu jafngild; í báðum tilvikunum 
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hefur frelsið verið gert að markmiði.―64  Hann sagði að hægt væri að velja hvað sem 

er, ef um er að ræða frjálsa skuldbindingu. En sögubrotin hér að ofan eru bæði dæmi 

um frjálsa skuldbindingu. Sarte taldi að sú afstaða að ekki væri hægt að leggja mat á 

athafnir annarra, það er hvort þær væru réttar eða rangar, væri bæði sönn og ósönn. 

Hann kom Sanseverinu til varnar. Hugsum okkur tvö sjónarmið sem af hljótast sams 

konar afleiðingar.  Annars vegar er um að ræða stúlku sem samþykkir örlög sín og 

fer ekki á eftir manninum sem hún þráir. Hins vegar stúlku sem lætur girndina ráða 

för og það stöðvar hana heldur ekki að eiga í ástarsambandi við lofaðan mann. 

Sartre sagði að þessi lýsing líktist atburðum í sögunum tveim. Hann sagði hins vegar 

að þetta dæmi og sögurnar séu gjörólík. Hann sagði að skoðun Sanseveriu eigi meiri 

sameiginlegt með Tulliver en stúlkunni sem lætur girndina ráða för.  Af þessu leiddi 

Sartre, að ekki sé hægt að leggja mat á athafnir manna.  

 

Og þið getið hugsað ykkur tvö viðhorf sem hafa nákvæmlega sams 

konar afleiðingar: unga stúlku sem beygir sig fyrir aðstæðunum og kýs 

að afsala sér manninum sem hún elskar, og aðra sem fyrir girndar sakir 

kýs að virða að vettugi fyrri sambönd þess manns sem hún elskar. 

Utan frá líkjast þessar tvær athafnir þeim sem við lýstum áðan. Þær eru 

engu að síður gerólíkar; afstaða Sanseverinu stendur afstöðu Maggie 

Tulliver miklu nær en þeirri sem ræðst af kærulausri ágirnd.  

Þannig sjáið þið að ámælin um að við getum ekki lagt mat á aðra eru í 

senn  rétt og röng. Ef um er að ræða frjálsa skuldbindingu geta menn 

kosið hvað sem er.65 

 

Þessi afstaða Sartre á vel við mann sem á í opnu ástarsambandi og rímar vel við 

það sem skrifað var í upphafi þessarar ritgerðar: Sartre sagði að ef eitthvað er 

áformað, með einlægni og skýrri hugsun, þá sé ekki hægt að ætlast til að viðkomandi 

hefði átt að velja öðruvísi. Hann sagði enn fremur að „við getum aldrei kosið hið illa; 

það sem við veljum er ávallt hið góða og ekkert getur verið gott fyrir okkur án þess 

að vera gott fyrir alla.‖66 En hvernig má það vera, að ekkert geti verið gott fyrir okkur 

nema það sé einnig gott fyrir alla? Mér þykir það nokkuð djörf fullyrðing. Í þessu 
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dæmi mun stúlkan, sem maðurinn slítur trúlofuninni við, bera skarðan hlut frá borði. 

Á þeim tímapunkti sem henni er sagt upp, mun hún væntanlega upplifa mikla sorg. 

Kannski mun hún finna meiri hamingju með öðrum manni seinna á lífsleiðinni en það 

er alls ekki fast í hendi. Hér er ágætt að rifja upp að Sartre hefði getað notað 

máltækið: Hver er sinnar gæfu smiður. Það á vel við hér. Verður þetta heitrof til þess 

að konan leggst í kör? Sartre sagði að maðurinn væri dæmdur til að vera frjáls. 

„D mdur vegna þess að hann skapaði sig ekki sjálfur en er samt frjáls, vegna þess 

að frá þeirri stundu sem honum er varpað inn í veröldina ber hann ábyrgð á öllu því 

sem hann gerir,‖67 sagði Sartre. En væntanlega hljótum við sem manneskjur að geta 

tekið rangar ákvarðanir? 

 

Ræðum aðra lykilspurningu hjá Sartre: Finnst mér í lagi að allir hagi sér með þessum 

hætti? Það er að sjálfsögðu undir hverjum og einum komið hvernig hann svarar 

þessari spurningu. Enda höfum við frjálsan vilja. Það er ekkert eitt rétt svar til við 

þessari spurningu, í huga Sartres. Þess vegna eiga mörg sjónarmið rétt á sér. Það 

sem einum finnst skynsamlegt, telur annar vera glapræði. Að því sögðu er rétt að 

hafa í huga að  artre sagði: „Menn eru sífellt að skapa siðg ðið.‖68 Það tekur 

sífelldum breytingum.  Maðurinn er frjáls. Hann tekur eigin ákvarðanir og skapar 

þannig siðgæðið. Siðgæðið er því lifandi og síbreytilegt. 

 

Veltum samt upp einum fleti, á þessari spurningu, hvað ef allir höguðu sér svona, 

það er að sýna hvort öðru ótryggð í hjónabandi eða þau sem eru heitbundin? Hvað 

með allar fjölskyldurnar sem lauslæti myndi sundra? Rétt er að hafa í huga að í 

dæmunum sem Sartre tiltók var ekkert barn í spilinu. Það er því í raun allt önnur 

siðferðisspurning. En Sartre talaði engu að síður um að tilvera mannsins væri 

sveipuð hverfulleika og þar sem fjölskyldur eru mannanna verk og samanstanda af 

manneskjum, það er jú engin fjölskylda án fólks, er fjölskyldan einnig sveipuð 

hverfulleika. Tíðir hjónaskilnaðir nú til dags eru til vitnis um það. Sartre taldi 

mikilvægt að fólk myndi horfast í augu við hverfulleikann. En jafnvel þótt  við áttum 

okkur vel á hverfulleikanum er það allt annar handleggur, að snúast á sveif með 

hverfulleikanum og hjálpa til við að sundra samböndum. Aftur að spurningunni, hvað 

ef allir hegðuðu sér svona? Telji fólk að það sé rétt að gera tilraun til að heilla 
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manneskju sem það er yfir sig hrifið af og gerir það af vandlega yfirlögðu ráði með 

skýrri hugsun, erum við vonandi að hámarka hamingjuna, með það fyrir augum að 

mynda betri ástarsambönd.  

 

En hvað myndi Mill þykja um það, að láta slag standa og eltast við manneskju sem 

viðkomandi elskar en svo óheppilega vill til að er í ástarsambandi með öðrum og er 

því ekki laus og liðug?69 Prófsteinninn hjá Mill er að svo lengi sem athöfn varði ekki 

réttindi eða hagsmuni annarra sé hverjum manni frjálst að gera það sem hann langar 

til. Fólk sem á í ástarsamböndum gerir yfirleitt með sér samkomulag um að vera trútt 

hvort öðru og að það sé ekki að skima eftir öðrum lífsförunaut. Með sambandi eða 

trúlofun tveggja einstaklinga hafa myndast þau ólögbundnu réttindi og skyldur að þau 

njóti ekki ásta með öðrum (nema samið sé um annað). Þegar einhver heillar 

einstakling sem er í sambandi, með þeim afleiðingum að hann slítur trúlofun hefur 

hinn aðilinn í trúlofunarsambandinu misst téð réttindi. Með því að gera hosur sínar 

grænar fyrir maka eða ástvini einhvers annars er verið að stuðla að því að réttindi 

annars aðilans séu skert. Framhjáhald er því skýlaust brot á umræddum réttindum. 

Enn fremur hefur fólk hagsmuni af því að hafa samband sitt í friði. Enda hefur það að 

öllum líkindum byggt upp sambandið á löngum tíma og einnig hugsanlega hafið 

sambúð með formlegum og opinberum hætti. Fólk myndar væntanlega nána vináttu, 

sem það síðan missir, ef sambandið slitnar. Auk þess eru sameiginlegir hagsmunir 

þeirra sem búa saman, eins og það að deila húsnæði, bifreið og matarinnkaupum. 

Gott er að hafa í huga, að Mill fyrirleit ásælni og að eltast við maka annars manns er 

að ás last téðan maka. „ jálfselska, sem telur sig og allt sitt varða meira en allt 

annað og leysir allan ágreining að eigin skapi. Þessir lestir eru í eiginlegum skilningi 

ósiðlegir,‖70 sagði Mill. 

 

Athafnafrelsi fólks er ekki jafn víðfeðmt og hugsanafrelsið, samkvæmt heimspeki 

Mills. „ nginn  tlast til, að athafnir manna séu þeim jafnfrjálsar og skoðanir þeirra.‖71 

Hann hefði því vel getað hugsað sér að þessar stúlkur í áðurnefndum skáldsögum 

leyfðu sér að dagdreyma um hina lofuðu draumaprinsa.  Þær mega, í hans huga, 
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girnast manninn en ekki láta það eftir sér að eltast við hann. Og þar sem 

skoðanafrelsi var í hávegum haft hjá honum, mættu þær jafnvel ræða um þessa 

drauma sína við vini sína.  Það aftur á móti gæti haft vissar afleiðingar í för með sér, 

ef draumaprinsinn fréttir af samtalinu. Hann gæti ákveðið að slíta sambandinu sem 

hann er í og farið á eftir stúlkunni, sem er hugfangin af honum. Mill sagði hins vegar 

að tillitsleysi við aðra væri vítavert. Því mætti trúnaðarvinur stúlknanna alls ekki 

brjóta trúnaðinn. 

 

Ég mun ræða fjölkvæni, sem er þessu umfjöllunarefni nokkuð skylt, vegna þess að 

Mill tekur það sérstaklega fyrir í Frelsinu. Þrátt fyrir að Mill sé mjög frjálslegur 

hugsuður og leggur áherslu á að dæma ekki aðra um málefni sem varða þá eina, 

lýsti hann engu að síður andúð sinni á fjölkvæni. Ég taldi, að ef aðilar hjónabandsins 

væru sáttir, væri fjölkvæni ásættanlegt, samkvæmt heimspeki Mills. Ég hafði á röngu 

að standa. Hann taldi slíkan ráðahag brjóta frelsisregluna þar sem hann taldi að 

hann leiddi til kúgunar kvenna og þess að karlmenn leystu sig undan þeim klafa sem 

fylgt getur skuldbindingum. Hann benti samt á það að konurnar samþykkja 

ráðahaginn, fjölkvænið, af fúsum og frjálsum vilja. Mill sagði að þær geri það vegna 

þess að samfélagið innræti þeim að þær eigi að ganga í hjónaband, sama við 

hvernig aðstæður, og því vilja þær frekar vera einar af mörgum eiginkonum í 

fjölkvæni í stað þess að vera einhleypar.  

 

Í þessu samhengi er Mill einkum að ræða um hjónaband mormóna. Mill sagði engu 

að síður að það sé erfitt að sjá með hvaða rétti það mætti banna mormónum að lifa í 

sínu landi og setja sér eigin reglur, svo lengi sem þeir láti aðrar þjóðir afskiptalausar 

og leyfi hverjum sem vill að flytjast úr landi. Til nánari útskýringar skal þess getið að 

Mill taldi að lönd mættu ekki knýja aðrar þjóðir til framfara, ef þau biðja ekki um það.  

 

Mig langar að benda á það hér, að staða kvenna á Vesturlöndum er með allt öðrum 

hætti núna en þegar Mill lýsti þessu yfir árið 1859. Ég tel að það teljist til 

undantekningar að konum sé innrætt að þeirra eina markmið sé að ganga út, að 

minnsta kosti hér á Vesturlöndum. Vissulega er sums staðar í heiminum enn lögð 

áhersla á að konur gangi í hjónaband, eins og kannski á Indlandi og í Thaílandi og 

öðrum fjarlægum menningarheimum. Hafa verður í huga, að Mill var femínisti og 

skrifaði eitt fremsta kvenréttindarit 19. aldar, Kúgun kvenna. Þar gagnrýnir hann 
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hjónabandsskilning samtímamanna sinna. Hjónabandið er að hans mati ein af 

grunnstofnunum samfélagsins sem verði að byggjast á jafnrétti og réttlæti eins og 

önnur svið þess. Hann taldi að dýpst væri á kynjamisrétti af öllu misrétti.  

 

Sjálfur bjó Sartre við nokkurs konar fjölkvæni. Það var reyndar ekki staðfest sambúð 

með samþykki löggjafans en hann var í ástarþríhyrniningi með ástkonu sinni 

Beauvoir og leikkonunni Olgu Kosakiewicz um tíma. Ef hann hefði hagað lífi sínu 

samkvæmt þeirri heimspeki sem hann boðaði, myndi hann sannarlega ekki hafa haft 

á móti fjölkvæni, það er að segja ef allir aðilar sambandsins, eru samþykkir því. 

Mikilvægt er að nefna hér prófsteina hans: Var sambandinu komið á með einlægni 

og skýrri hugsun? (Rétt er að hafa í huga að við kjósum ávallt hið góða en ekki hið 

illa, að mati Sartre.) Hvað ef allir höguðu sér svona? Þá myndi að minnsta kosti 

kvenkostum fækka töluvert! Og líklega, ef karlarnir vilja ekki vera einir um ókomna tíð 

verður að heimila þeim að vera mörgum í hjónabandi með einni eiginkonu. Að því 

sögðu er vert að nefna að samkvæmt Sartre er ætíð verið að skapa siðgæðið. En 

þar sem ég túlka alhæfingarprófið ekki bókstaflega, gæti vel verið að einhverjir vilji af 

einlægni stunda fjölkvæni, eftir að hafa íhugað málið kyrfilega og þyki það 

ákjósanlegt og sömuleiðis að einhverjir fleiri kjósi að gera slíkt hið sama. Aftur á móti 

liti málið öðruvísi við, ef allir aðrir neyddust til að búa við fjölkvæni. 

Stofnað til ófriðar  

Nú er komið að spurningunni: Má stofna til ófriðar hjá kaupmanni sem sveltir 

fátæklinga? Mill ræddi um þessa vangaveltu við upphaf þriðja kafla Frelsisins. Hann 

hafði fyrr í ritinu fært fyrir því rök hve mikilvægt það er að hafa frelsi til 

skoðanamyndunar og einnig að geta látið skoðananir sínar í ljós.  Næst vildi hann 

athuga hvort sömu rök væru fyrir því, að mönnum væri frjálst athafna sig í takt við 

skoðanir sínar, sem sé, athafna sig með þeim hætti að skoðanir þeirra verði að 

veruleika. Mill áréttaði að menn breyti ávallt á eigin ábyrgð. Að svo búnu, sagði Mill, 

að mönnum væri ekki ætíð frjálst að breyta í takt við skoðanir sínar. Hér gæti ég 

nefnt sem dæmi skoðunina, að hata gyðinga og vilja þá feiga. Viðkomandi væri frjálst 

að hafa megna andúð á þeim en hann mætti ekki myrða þá. Það mætti ekki láta 

þessa skoðun verða að veruleika. Því næst fullyrti Mill, en það er lykilatriði, að 

skoðanir geti glatað friðhelgi sinni, ef aðstæður eru með þeim hætti að birting þeirra 

hvetji til ódæðisverka. Það má því til dæmis ekki hvetja til ofbeldis ef hópur fólks er 

orðinn æstur og líklegur til að láta til skarar skríða. Það er áhugavert að uppgötva að 
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samkvæmt heimspeki Mills er málfrelsi almennt og víðfeðmt en ekki algert og hann 

bíður með að upplýsa lesendur um takmarkanir málfrelsisins, þar til við upphaf þriðja 

kafla ritsins. Annar kafli Frelsisins heitir „Um hugsunarfrelsi og málfrelsi‖ og þar nefnir 

hann ekki þennan fyrirvara á málfrelsinu. 

 

Ég hef nú leitt að því rök, hve brýna nauðsyn ber til, að menn hafi frelsi 

til skoðanamyndunar og geti afdráttarlaust látið skoðanir sínar í ljósi. 

Ég hef einnig sýnt fram á, hve háskalegt það er andlegu lífi og siðferði 

manna, ef þetta frelsi er ekki veitt eða þess neytt þrátt fyrir boð og 

bönn. Næst skulum við kanna, hvort sömu rök hnígi ekki að því, að 

mönnum sé frjálst að breyta, sem þeir boða, og gera skoðanir sínar að 

veruleika í lífi sínu, án þess að aðrir hindri það með ráðum eða dáð. En 

að sjálfsögðu er það ófrávíkjanlegt skilyrði, að menn breyti svo á eigin 

ábyrgð. Enginn ætlast til, að athafnir manna séu þeim jafnfrjálsar og 

skoðanir þeirra. Þvert á móti geta jafnvel skoðanir glatað friðhelgi sinni, 

ef aðstæður valda því, að birting þeirra hvetji beinlínis til 

ódæðisverka.72 

 

Áður en lengra er haldið er rétt að nefna hvers vegna Mill lagði höfuðáherslu á að 

fólk hefði frelsi til skoðanamyndunar og gæti afdráttarlaust látið skoðanir sínar í ljós. 

Það er frumforsenda sjálfstæðrar hugsunar og leitarinnar að sannleikanum. Mill 

sagði að heimurinn yrði fátækari ef skoðun fengi ekki að hljóma því hana er hægt að 

nota í sannleiksleitinni, hvort sem það er til að hrekja viðhorfið eða byggja á henni til 

að færast enn nær sannleikanum. Ekki nema hún hafi verið kórrétt! Heimurinn yrði 

sannarlega fátækari ef sannleikurinn fengi ekki að heyrast. Og hið ráðandi afl, sem 

getur bælt niður skoðanir, þarf heldur ekki að hafa á réttu að standa. Mill taldi það 

hættulegt andlegu lífi og siðferði ef þetta frelsi væri ekki til staðar. Það er því til mikils 

að vinna. 

 

Mill taldi rétt að leyfa mönnum að viðra þá skoðun í greinaskrifum að kornkaupmenn 

svelti fátæklinga. Aftur á móti getur skoðunin verið refsiverð sé henni varpað fram 

með einum eða öðrum hætti, frammi fyrir reiðum hópi fólks sem komið hefur saman 
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við dyr kornkaupmannsins. Þegar þeir sem athafna sig með þeim hætti að það 

veldur manni tjóni sem á það ekki skilið getur aðhald almenningsálitsins þurft að 

grípa inn í. Þegar mikið liggur við er slíkt aðhald ófrávíkjanlegt. Ef þörf krefur, má 

grípa til aðgerða, en ekki styðjast einungis við varnarhjúpinn sem fordæming 

almenningsálitsins er. Mill komst að þeirri niðurstöðu, að þetta hljóti að vera bannað, 

þar sem bannað sé að gera öðrum mein.  

 

Sú skoðun, að kornkaupmenn svelti fátæklinga eða einkaeign sé rán, 

ætti að vera óáreitt, þegar henni er haldið fram í blöðum. En sama 

skoðun getur verið refsiverð, sé hún flutt æstum múgi, sem hópazt 

hefur fyrir dyrum kornkaupmanns, eða henni dreift í flugritum meðal 

múgsins. Hver sá verknaður, sem veldur öðrum tjóni að ósekju, getur 

þurft aðhald almenningsálitsins. Og þegar mikið er í húfi, er slíkt aðhald 

öldungis ófrávíkjanlegt. Loks má grípa til aðgerða, þegar þörf krefur. 

Frelsi einstaklingsins hljóta að vera þessi takmörk sett, því engum 

leyfist að gera öðrum mönnum mein. En ef maður lætur aðra í friði í 

þeim efnum, sem þá varða, og breytir aðeins eftir eigin ósk og skoðun í 

því, sem sjálfan hann varðar, hníga forsendur skoðanafrelsis að því, að 

hann megi óáreittur breyta að eigin sannfæringu á eigin ábyrgð.73
  

 

Hvaða skoðun myndi Sarte hafa um þetta? Hann sagði að við værum frjáls og 

hefðum val. Ef um er að ræða frjálsa skuldbindingu geta menn kosið hvað sem er.  

Ef einhver kýs, með einlægni og skýrri hugsun, að tjá þá skoðun sína að 

kornkaupmenn svelti fátæklinga fyrir framan æstan múg sem hefur hópast saman við 

dyr kornkaupmanns, mætti hann það, að því gefnu að hann hefði auk þess beitt 

alhæfingarprófinu á athöfnina og líkað við svarið. Ef honum líkar ekki við svarið sem 

alhæfingarprófið gaf honum eða með skýrri hugsun og einlægni komst hann að þeirri 

niðurstöðu, að það væri óráðlegt að flytja æstum múg þessa skoðun ætti hann ekki 

að gera það. Gefum okkur, að sá sem hefur þessa skoðun, vilji tjá hana, til þess að 

reyna losna undan oki kaupmannsins, sem er að svelta hann, með því að afhenda 

ekki korn, þá hefur hann gert frelsið að markmiði, með því að tjá skoðun sína. Hann 

er frjáls til að tjá þessa skoðun sína. 
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Mill vildi hafa varann á því múgurinn gæti misst stjórn á sér og brotið allt og bramlað. 

Þess vegna er málfrelsið ekki algjört. Sartre hefði ekki verið sama sinnis. Hann lagði 

ríka áherslu á að menn beri ábyrgð á öllu sem þeir gera, frá því að þeir komi í 

heiminn. Í hans huga ber sá sem tjáir skoðun sína ekki ábyrgð á gjörðum annars 

manns, sem myndi firrtast við. Líkt og hugleysinginn er ábyrgur fyrir hugleysi sínu, að 

mati Sartres, eins og rætt var í kaflanum „Inngangur að heimspeki  artre‖, v ri sá 

sem ákveður að beita ofbeldi, eftir að hafa heyrt umrædda skoðun, ábyrgur fyrir því 

að hafa beitt ofbeldi. Ekki sá sem viðraði skoðun sína, hversu eldfim sem skoðunin 

annars var. Málfrelsið í huga Sartre, eins og það birtist í Tilvistarstefnan er 

mannhyggja, er því meira en skoðun Mills hvað varðar málfrelsið.  

Sterkar eigin hvatir — böl eða blessun? 

Eru sterkar eigin hvatir böl eða blessun? Þetta er áhugaverð spurning og er vel til 

þess fallin að auka og efla skilning á manninum og samfélögum. Hún á jafn vel við í 

dag og þegar Mill nefndi skoðun sína á málinu á 19. öld í riti sínu Frelsinu. Það er oft 

mikil fyrirferð hjá þróttmiklu fólki og það ruggar bátnum sem ýmsum þykir óþægilegt 

og er það því oft á tíðum litið hornauga. Mill ræddi um þetta í sömu andrá og hann 

sagði að eflaust væri það samþykkt að skynsamlegt sé að fólk beiti skynseminni á 

siðvenjur og ákveði í kjölfarið hvort það fallist á þær eða ekki. Mill sagði að sterkar 

hvatir væru annað heiti yfir þrótt.  Hann lagði ríka áherslu á að óskir manna og hvatir 

séu einstaklingsbundnar. Það er í takt við meginþema Mills um að fólk fylgi eigin 

sannfæringu, en láti ekki undan vilja samfélagsins um hvað það eigi að vilja og 

hugsa. Hann sagði að fólk eigi það til að álíta sterkar eigin hvatir sem háskalega 

freistingu. Engu að síður eru óskir og hvatir stór þáttur í því að vera fullþroska maður, 

líkt og að hafa skoðanir.  Sterkar eigin hvatir eru einungis hættulegar ef þær eru ekki 

í jafnvægi við aðrar hvatir manna sem hefðu átt að vaxa á sama tíma en eru þess í 

stað máttlausar. Mill sagði að það ætti ekki að kenna sterkum eigin hvötum um ranga 

breytni, heldur væri þar um að kenna samvisku manna, sem væri ekki nægilega 

þróttmikil. En hann sagði að ekkert benti til þess að miklar hvatir og samviskuleysi 

færu saman. Raunar taldi hann að þeir sem væru þróttmiklir byggju yfir meira 

mannlegu þreki en aðrir. Og vegna þessa afls hefðu þeir bæði burði til að vinna 

meira tjón en aðrir, en einnig gera samfélaginu meira gagn. Enda eru þeir kraftmeiri 

en meðaljónið, og þennan kraft má nota bæði til góðra og illra verka. Mill var engu að 
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síður bjartsýnn fyrir hönd  þróttmikils fólks og taldi, að af þrekmiklum einstaklingum 

væri ávallt meira góðs að vænta en máttlausum letingjum. Hann kaus því frekar 

sterkar eigin hvatir en máttlitlar. 74 

 

Mill taldi að tilfinninganæmi væri uppspretta siðferðisþreks sem er mikilvægt svo 

menn geti breyti rétt. Nái tilfinninganæmi fólks að þroskast, er samfélaginu gert mikið 

gagn. Hann sagði að það væri bæði skylda samfélagsins og hagsmunir að vinna 

þetta verk. Þar af leiðir að vanræki það skyldu sína og gætir ekki hagsmuna sinna 

fyrir sinnuleysi,  veit það ekki hvernig stórmenni mótast. Enn fremur fannst honum, 

að sá sem býr yfir sterkum hvötum, hafi persónuleika, og þeir sem höfðu litlar eigin 

hvatir, væru persónuleikalausir, líkt og vél, og það þótti honum ekki eftirsóknarvert.  

Sá sem telji, að að óskir manna og hvatir eigi ekki að eflast og dafna, líti væntanlega 

svo á, að samfélagið, hafi ekkert með slíka menn að gera. Viðkomandi telur að 

þrekmikið fólk sé óæskilegt, að dómi Mills. 75 

 

Hver ætli afstaða Sartre sé gagnvart þessari spurningu, hvort æskilegt sé að fólk hafi 

sterkar eigin hvatir? Mill taldi að sterkar eigin hvatir myndu leiða til þess að fólk taki 

sjálfstæðar ákvarðanir. Prófsteinn Sartre á gjörðir okkar, er meðal annars, að þær 

séu framkvæmdar eftir hreina og skýra hugsun, en til þess þarf viðkomandi að vera 

frjáls undan oki samfélagsins og venjum sem það hefur skapað. Og varðandi 

alhæfingarprófið samþykkja ugglaust flestir að fólk eigi að vera sjálfstætt í hugsun. 

Sartre taldi að við værum frjáls, og ættum að gera það sem við viljum gera, sem er í 

anda hins þróttmikla manns í huga Mills. Grundvöllurinn fyrir slíkt fólk er því til staðar, 

samkvæmt heimspeki Sartres. Og væntanlega viljum við, svo við höldum áfram að 

leggja fyrir alhæfingarprófið, að allir séu þróttmiklir og enginn latur. Sartre sagði: „ 

[Ég er] stöðugt skyldugur til að aðhafast þannig að það sé öllum til eftirbreytni.‖76 Það 

er öðrum til eftirbreytni að hafa sterkar eigin hvatir. Og allir geta verið sammála um 

að við eigum að leggja rækt við sálargáfur okkar. Vandinn við alhæfingarregluna er 

sá að máski vill einhver verða afreksmaður í körfubolta en við viljum alls ekki að allir 

séu afreksmenn í körfubolta, því hvað verður þá um öll hin svið mannlífsins?  Það 

myndi væntanlega leiða til einsleitni í samfélaginu. Eins og fram kom í kaflanum 
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„Valdið til að skuldbinda aðra‖ þá vil ég ekki túlka alh fingarregluna bókstaflega. Ég 

tel líklegra að Sartre hafi notast við ýkjur til að koma sjónarmiðinu á framfæri. Er 

æskilegt að hópur manna hafi hug á að verða afreksmenn í körfubolta? Það þykir 

mér. Er æskilegt að fól, sem fær frumlega hugmynd sem er ekki samfélaginu til tjóns 

láti slag standa og framkvæmi hugmyndina? Svarið er já.  Ég tel því að það falli vel 

að hugmyndum Sartre að fólk hafi sterkar eigin hvatir. 

Að drekka áfengi ótæpilega 

Veltum því fyrir okkur hvort það sé forsvaranlegt að fólk drekki áfengi ótæpilega. Sá 

sem er ölvaður er að sjálfsögðu með brenglaða skynjun á veruleikann og því ekki 

fær um að sinna hefðbundnum skyldum. Eftirköst drykkju geta einnig gert það að 

verkum að viðkomandi á erfitt með að athafna sig daginn eftir og hugsa skýrt. Allir 

eru sammála um það að mikill drykkjuskapur sé skaðlegur samfélaginu. Mill veltir því 

upp, í ritinu Frelsinu, hvort samfélaginu sé skylt að vernda drykkjurúta fyrir sjálfum 

sér, líkt og börn og ófullveðja menn, þar sem drykkjan er skaðvænleg hamingju 

þeirra og sökum drykkju tekst þeim ekki að bæta og efla sig. 

 

Ef samfélaginu er skylt að vernda börn og unglinga gegn sjálfum sér, 

hví skyldi það þá ekki veita þeim fulltíða mönnum sömu vernd, sem er 

ámóta ósjálfrátt um gerðir sínar? Setjum svo, að [...] drykkjuskapur [...] 

[sé] jafnskaðvænleg[ur] hamingju manna og framförum og margt eða 

flest það, sem lög banna, eins og er. Þar sem óhjákvæmilegir 

annmarkar eru á ákvæðum laga, ætti almenningsálitið þá ekki að beita 

sér með ráðum og dáð gegn slíkum löstum og refsa þeim harðlega, 

sem kunnir eru að þeim?77 

 

Með því að banna mönnum að drekka áfengi væri markmiðið ekki það að sníða 

einstaklingseðlinu þröngan stakk, heldur að koma í veg fyrir skaðlega háttsemi.  

Hugmyndin er að gæta þess að kynslóð eftir kynslóð steypi sér ekki í glötun með 

áfengisdrykkju, heldur að samfélagið læri af reynslunni og taki í taumana. 
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Með þessu er ekki verið að hefta einstaklingsbundin sérkenni eða 

hindra tilraunir til nýstárlegra og frumlegra lifnaðarhátta, heldur komið í 

veg fyrir það eitt, sem mannkynið hefur reynt og fordæmt allt frá 

öndverðu til þessa dags og reynslan hefur sýnt, að hvorki gagnar né 

hæfir neinum sérkennum mannlegra einstaklinga. Svo langur tími hlýtur 

að líða og sú reynsla að fást, að óhætt sé að honum liðnum og henni 

fenginni að telja einhver siðaboð eða hyggindi ótvíræð sannindi.  

Tilgangurinn er sá einn að aftra hverri kynslóðinni af annarri frá að 

steypa sér í sömu glötun og orðið hefur fyrri kynslóðum að fjörtjóni. 78 

 

Þá að því hvernig Mill svarar þessum hugmyndum. Hann sagðist viðurkenna að það 

tjón sem maður vinnur sjálfum sér geti haft áhrif á tilfinningar og hagsmuni vina sinna 

og fjölskyldu. Það geti enn fremur haft áhrif á samfélagið. Hann sagði að þegar 

maður, sökum áfengisdrykkju, getur ekki staðið við skyldur sínar við aðra þarf hann 

að sæta siðferðislegri ábyrgð, enda hefur drykkjuskapurinn áhrif á fleiri en hann 

einan. Þessar skyldur gætu til að mynda verið greiðsla á húsaleigu og skuldum við 

lánadrottna eða barnauppeldi en það er siðferðisleg skuldbinding að stofna fjölskyldu 

og eignast börn. 

 

Ég viðurkenni til fulls, að mein, sem maður vinnur sjálfum sér, getur 

haft alvarleg áhrif á tilfinningar sem hagsmuni vina hans og 

vandamanna. Það getur einnig haft nokkur áhrif á samfélagið í heild. 

Þegar slík breytni, sem hér um ræðir, veldur því, að maður bregzt 

skýlausri skyldu sinni við aðra, ber að láta hann sæta siðferðilegri 

ábyrgð, því að þá varðar breytni hans aðra en hann einan. Maður er 

ámælisverður, og má með réttu refsa honum, ef sukk og svall gerir 

honum ókleift að greiða skuldir sínar eða sjá fyrir börnum sínum og ala 

þau upp, því það er siðferðisleg skuldbinding að stofna til hjúskapar og 

eiga börn.79 

 

Aftur á móti er það sem er ámælisvert í þessu dæmi ekki það að viðkomandi hafi 

drukkið ótæpilega á guðaveigunum, heldur hitt að viðkomandi hafi ekki staðið við 
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skuldbindingar sínar. Mill var þeirra skoðunar að það skipti ekki máli hvers vegna 

maður hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar, heldur sú staðreynd að ekki hafi 

verið staðið við skuldbindingarnar. Setjum sem svo að einhver standi ekki í skilum 

með lán þá skiptir ekki máli hvort það er vegna drykkjuskapar eða viðkomandi hafi 

fjárfest fjármunum, sem hefði átt að verja til greiðslu lánsins, í arðvænlegu fyrirtæki. 

Báðir eru jafn brotlegir á skyldum sínum. 

 

En í þessu tilviki er það ekki sukkið og svallið, sem er ámælisvert eða 

refsivert, heldur hitt, að maðurinn hefur brugðist skyldum sínum við 

lánardrottna sína og fjölskyldu. Hann hefði verið jafnbrotlegur þó hann 

hefði varið því, sem öðrum bar, á hinn arðsamasta hátt.80 

 

Rétt er að árétta að Mill taldi að óhófleg áfengisneysla væri mikið samfélagslegt 

mein. „ ngu að síður er hagur [áfengissala] af drykkjuskap mikið mein.‖81 Samkvæmt 

heimspeki Mills er mönnum frjálst að drekka ótæpilega af öli að því gefnu að þeir geti 

sinnt skyldum sínum, hverjar sem þær svo kunna að vera. En hver skyldi afstaða 

Sartres vera? Eftir hreina og skýra hugsun, gætu margir eflaust talið í lagi að fara á 

fyllerí. Mögulega hafa þeir engum skyldum að gegna um kvöldið og daginn eftir, svo 

notuð sé viðmiðun Mills. En margir gætu eflaust komist að þeirri niðurstöðu að það 

sé glapræði að fara á fyllerí og hafa engan áhuga á slíku. Ef við beitum 

alhæfingarprófinu á téðan mælikvarða Mills gætu ýmsir komist að þeirri niðurstöðu 

að það sé forsvaranlegt að fólk drekki ótæpilega að því gefnu að það sé ekki að 

svíkjast undan skuldbindingum sínum á meðan gleðin stendur yfir eða daginn eftir. 

Aftur á móti er það skelfileg tilhugsun að hver sá sem hefur skyldum að gegna sé 

blindfullur — enda bindur gjörðin alla menn, ef við notum bókstafstúlkun á heimspeki 

Sartres. Það er því ekki hægt að samþykkja að það sé leyfilegt. Aftur á móti lítur 

dæmið ögn betur út ef við notum alhæfingarregluna sem nokkrar ýkjur. Þó það sé að 

sjálfsögðu ekki uppskriftin að stórkostlegum heimi, að svo margir séu ölvaðir. En 

hvað ef gjörðin, sum sé það að drekka ótæpilega, bindur alla menn, hvort sem þeir 

eru skuldbindingalausir eða þurfi að sinna skyldum. Ég nefni þetta í ljósi þess að 

samkvæmt dæmi Sartres er það svo að ef einhver kýs að giftast og stofna til 

fjölskyldu þá skuldbindur sá hinn sami alla til þess. Væntanlega einnig þá sem telja 
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sig af einhverjum ástæðum ófæra til þess. Það þýðir að allir myndu neyðast til að 

drekka ótæpilega og er það uppskrift að ömurlegum heimi. En eins og fram hefur 

komið, túlka ég alhæfingarregluna ekki svo strangt.  

Einlægni og skýr hugsun  

Einlægni og skýr hugsun er leiðarljós Sartre, prófsteinn við ákvarðanir. Hvað ætli Mill 

hefði þótt um þennan prófstein? Mill tók dæmi af athöfn sem gerð var í einlægni í 

ritinu Frelsinu. Það var þegar forngríski heimspekingurinn Sókrates var dæmdur til 

dauða af dómstólum í Aþenu. Mill nefndi að dómararnir hafi dæmt Sókrates af 

einlægni og ég gef mér að þeir hafi talið sig einnig hafa beitt skýrri hugsun. Ég vænti 

þess enn fremur að dómararnir hefðu samþykkt svarið sem algildisprófið gæfi þeim: 

Vil ég að aðrir breyti með sama hætti? Sartre hefði því talið að þeir hafi breytt rétt. 

Mill sagði að Sókrates hafi verið talinn, af þeim sem best þekktu til, réttsýnastur 

manna. Engu að síður var hann tekinn af lífi fyrir guðleysi og siðleysi en honum var 

gefið að sök að hafa afneitað ríkistrúnni og afvegaleitt æskuna með kennslu. Mill 

sagði að Sókrates hafi átt betra skilið. Þessi dæmisaga lýsir því að einlægni og skýr 

hugsun er ekki nógu öflugur prófsteinn til að miða gjörðir við þegar þær snerta líf og 

rétt annarra.  

 

Mannkynið verður naumast of oft á það minnt, að uppi var maður, sem 

hét Sókrates, og kom til alvarlegra átaka milli hans og yfirvalda og 

almennings á hans dögum. Hann lifði á þeim tímum og í því landi, sem 

áttu margt mikilhæfra manna, en þó töldu þeir, sem bezt þekktu hann 

sjálfan og samtíma hans, hann réttsýnastan allra manna. Við teljum 

hann foringja og fyrirmynd allra siðspekinga fyrr og síðar, 

uppsprettulind háleitrar andagiftar  Platóns og víðsýnnar nytjastefnu 

Aristótelesar, i maëstri di color che sanno, tveggja fremstu frumkvöðla 

siðfræði og allrar annarrar heimspeki. Þessi viðurkenndi meistari allra 

frábærra hugsuða síðari tíma nýtur enn, eftir tvö þúsund ár, vaxandi 

frægðar, og lætur nærri, að orðstír hans sé þyngri á metunum en allra 

hinna, sem ljóma hafa orpið á ættborg hans. En landsmenn þessa 

manns tóku hann af lífi að dómi og lögum fyrir guðleysi og siðleysi. 

Guðleysi vegna þess, að hann hafði afneitað yfirlýstum guðum ríkisins - 

ákærandinn hélt því raunar fram, að hann tryði ekki á neina guði, eins 
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og fram kemur í Varnarræðunni. Siðleysi vegna þess, að hann 

afvegaleiddi æskulýðinn með kenningu sinni og kennslu.  Engin 

ástæða er til að efast um, að dómstóllinn hafi í allri einlægni talið 

Sókrates sekan. Og þessi maður, sem til þess tíma átti að líkindum 

betra skilið af mannkyninu en allir menn aðrir, var dæmdur til dauða 

sem afbrotamaður.82 

 

Annað dæmi sem Mill tók um það fólk sem kemst að niðurstöðu í einlægni, og telur 

sig gera það með skýrri hugsun, eru kristnir menn. Mill sagði að kenningar sem eiga 

að hafa djúpstæð áhrif, líkt og trúin á Guð, breytist oft á tíðum í dauðan bókstaf og 

hafa því ekki lengur merkingu. Því hefur kenningin ekki áhrif á hugsanir, tilfinningar 

eða skynsemi okkar.  Með kristinni trú á Mill við trú sem byggð er á kenningum Jesú 

Krists sem sagt er frá í Nýja testamentinu. 

 

Kenningar, sem í eðli sínu eru til þess fallnar að hafa djúptæk áhrif á 

sálir manna, eiga ákaflega hægt með að umhverfast í dauðan bókstaf, 

sem orkar hvorki á hugarflug, tilfinningalíf né skynsemi. Þetta birtist 

einkar glöggt í þeim hætti, sem allur þorri kristinna manna hefur á um 

kristna kenningu.  Með kristinni kenningu á ég þá við það, sem allar 

kirkjur og trúflokkar játa: boðorð og lífsreglur Nýja testamentsins.83 

 

Áður en Mill tjáði þessa skoðun sína sagði hann í öðrum kafla Frelsisins að þar sem 

skoðanaskipti eiga sér ekki stað gleymist inntak skoðunarinnar oft á tíðum, og hið 

sama má segja um forsendur skoðunarinnar. Orðin sem notuð eru vísa ekki lengur til 

þess sem þau þýddu í upphafi, nema að litlu leyti. Upphaflega var að baki þeim skýr 

hugsun og lifandi trú en það glatast án skoðanaskipta. Eftir standa örfáar setningar 

sem fólk hefur lagt á minnið. Mill sagði að við slíkar aðstæður hafi kjarni 

hugmyndarinnar glatast, þótt umbúðirnar hafi varðveist. 

 

Þar sem engar frjálsar umræður fara fram, gleymist eiginlegt inntak 

skoðunar allt of oft ekki síður en forsendur hennar. Sömu orðin vísa 

ekki lengur nema að litlu leyti til þeirra hugmynda, sem þeim var 
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upphaflega ætlað að láta í ljósi. Í stað skýrrar hugsunar og lifandi trúar 

standa aðeins eftir fáeinar setningar, sem menn kunna utanbókar. 

Skelinni og hisminu halda menn eftir, en kjarnanum glata þeir. 84 

 

Mill sagði að í Nýja testamentinu hafi sannkristnir þann boðskap sem þeir segjast 

fylgja. Þar er meðal annars rætt um að sælir séu fátækir og lítillátir og þeir sem þurfa 

að þola ofsóknir. Enn fremur er þar rætt um að það sé léttara fyrir úlfalda að ganga í 

gegnum nálarauga en fyrir ríkan mann að fara inn í guðsríki, að menn skuli ekki 

dæma aðra til að verða ekki dæmdir sjálfir og að bannað sé að sverja.  Menn eigi að 

elska náunga sinn eins og sjálfan sig, og taki einhver kyrtil manns þá eigi einnig að 

láta hann hafa yfirhöfnina. Menn eiga ekki að hafa áhyggjur af morgundeginum og 

vilji þeir vera fullkomnir, eigi þeir að selja allar eigur sínar og gefa andvirðið til 

fátækra.  Þetta kemur fram í ritinu um kenninguna sem þeir segjast fylgja og trúa. 

 

Mill sagði að það væri kristnum mönnum hræsnislaust að trúa öllu þessu. Hann 

sagði þá trúa þessu líkt og annað sem er lofað í hástert og aldrei er efast um. Hann 

sagði þetta dæmi um kenningu sem væri ekki lifandi, fólk fari bara eftir henni og teldi 

það eðlilegt. Hann sagði kristna trú vera vel til þess fallna að ná sér niður á 

andstæðingum sínum með því að benda á eitthvað í kenningunni sem sé æskileg 

hegðun. Ef kristnum mönnum er bent á að trúin biður um margt fleira af fólki en því 

dettur í hug að gera, myndu þeir dæma viðkomandi gagnrýnanda sem þá óvinsælu 

gerð manna er telur sig betri en aðra. Mill sagði að kenningin hefði í raun engin áhrif 

á þá sem segjast vera kristinnar trúar. Kenningin ræður ekki för í lífi þeirra.  Vanans 

vegna bera menn virðingu fyrir hugmyndafræðinni, án þess að hún hafi áhrif á 

tilfinningar þeirra og þeir hafi í raun velt fyrir sér hvað hún merki í raun.  Kristindómur 

er því ekki forskriftin að því hvernig þeir eigi að haga lífi sínu, heldur líti þeir mun 

frekar til næsta manns til að sjá, með hvaða hætti þeir eigi að fara eftir kenningum 

Jesú Krists. 

 

Kristnum mönnum er það hræsnislaust, er þeir segjast trúa öllu þessu. 

Þeir trúa því á sama hátt og fólk trúir hlutum, sem það hefur heyrt 

lofsungna, en aldrei dregna í efa. En kenningin er ekki lifandi trú nema 
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að því marki, sem venjulegt er að breyta eftir henni Hún er svo lýtalaus, 

að hún hentar vel til að klekkja á andstæðingum. Og menn telja rétt að 

skírskota til hennar, þegar unnt er, sem ástæðu til allrar breytni, sem 

þeir telja lofsverða. En ef einhver minnti kristna menn á, að kenningin 

krefst ótalmargs, sem aldrei hvarflar að þeim að gera, uppskæri sá hinn 

sami það eitt að verða talinn til þeirrar óvinsælu manna, sem þykjast 

betri en aðrir. Kenningin á engin ítök í venjulegum kristnum mönnum, 

hún er ekkert afl í lífi þeirra. Af gömlum vana bera menn virðingu fyrir 

orðanna hljóðan, en veruleikinn að baki orðunum glæðir engar 

tilfinningar, sem knýi sálirnar til innlifunar og eftirbreytni. Þegar á 

hólminn er komið skyggnast menn um eftir athæfi Péturs eða Páls því 

til leiðbeiningar, hve langt þeir skuli ganga í að hlíta kenningu Krists.85 

 

Þetta væri því gagnrýni Mills, að einlægni og skýr hugsun sé einfaldlega ekki 

nægilega öflugur prófsteinn á gjörðir okkar. En hvernig myndi Sarte svara þessari 

gagnrýni? Hann gæti eflaust samþykkt það að bæði dómararnir sem dæmdu 

Sókrates til dauða hafi gert það í einlægni og á sama hátt eru kristnir menn einlægir í 

trú sinni. Aftur á móti mælir umræddur prófsteinn á gjörðir svo fyrir, að það þurfi 

einnig að beita skýrri hugsun, myndi Sartre segja, og það hafi þeir í þessum dæmum 

ekki gert. Þeir hafa ekki velt fyrir sér málinu, sjálfstætt, gagnrýnið og með eigin 

forsendum. Hér þykir mér gagnrýni vera lykilhugtak. Þess vegna er hið 

frumspekilega frelsi Sartre áhugavert viðfangsefni. Samkvæmt kenningum Sartre er 

allt leyfilegt, svo lengi sem menn hafi íhugað efnið rækilega og sjálfstætt. En það eru 

hins vegar margir sem flaska á því að hugsa rækilega og sjálfstætt. 

                                                
85

 John Stuart Mill, Frelsið, 89-90. 



47 

Lokaorð 

Um leið og rýnt er í heimspeki Sartres um frelsið blasir við torkennileg hugmynd; að 

athafnir mínar skuldbindi alla aðra. Við fyrstu sýn mætti álykta að það þýddi að aðrir 

væru í raun ekki frjálsir. En Sartre byggir þessa hugmynd á heimspeki Immanuel 

Kants sem sagði að fólk eigi að haga sér eftir lífsreglu sem geti orðið að lögmáli fyrir 

aðra. Í því felst töluvert minna vald; að vera fyrirmynd eða sá sem bindur aðra. Ég 

túlka því þessa hugmynd Sartre ekki bókstaflega enda sýndi ég fram á, í kaflanum 

„Valdið til að skuldbinda aðra‖, að það væri óraunhæft að heimfæra hana á öll 

gildishlaðin atriði. Ég spurði í kaflanum: Hvað ef mig langar að giftast svartri konu 

eða öðrum karlmanni? Eiga þá allir að gera það sama? En hvað ef ég vildi kaupa 

mér hvíta hillu? Þetta gengur ekki upp.  

 

Næst var skoðuð sú spurning hvort falast megi eftir konu náungans, eins og það er 

orðað í boðorðunum tíu. Að mati Sartres erum við frjáls og ef einhver kýs að gjöra 

svo, eftir hreina og skýra hugsun og að undangengnu alhæfingarprófi, þá ætti það að 

vera leyfilegt því um er að ræða frjálsa skuldbindingu. Ef viðkomandi kemst hins 

vegar að þeirri niðurstöðu að það sé ekki æskilegt, þá er það svo. Mill var ekki jafn 

frjálslyndur og Sartre í þessum efnum.  Með því að gera hosur sínar grænar fyrir 

manneskju sem er í sambandi taldi hann að gengið væri gengið á rétt og hagsmuni 

annarra.  

 

En hvað um þegar stofnað er til ófriðar hjá kaupmanni sem sveltir fátæklinga? Mill 

kom með þetta dæmi til að lýsa því, að þótt málfrelsið væri víðfeðmt og almennt þá 

væri það ekki algert.  Og að mönnum væri ekki ætíð frjálst að haga sér í takt við 

skoðanir sínar, það er að segja, að láta þær verða að veruleika. Mill taldi rétt að leyfa 

mönnum að viðra þá skoðun að kornkaupmenn svelti fátæklinga í greinaskrifum. 

Aftur á móti geta slíkar skoðanir verið refsiverðar ef þeim er varpað fram með öðrum 

hætti, þ.e., fyrir reiðum hópi fólks, sem komið hefur saman við dyr 

kornkaupmannsins. Enn og aftur veitir Sartre hverjum og einum frelsi til að komast 

að sjálfstæðri niðurstöðu. Ef um er að ræða frjálsa skuldbindingu geta menn að hans 

mati kosið hvað sem er. Ef einhver kýs, með einlægni og skýrri hugsun, að tjá þá 

skoðun sína að kornkaupmenn svelti fátæklinga fyrir framan æstan múg sem hefur 

hópast saman fyrir framan dyr kornkaupmanns, mætti hann það að því gefnu að 
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hann hefði beitt alhæfingarprófinu á athöfnina og líkað við svarið. Ef honum líkar ekki 

við svarið sem alhæfingarprófið gaf honum eða hann, með skýrri hugsun og 

einlægni, kæmist  að því, að það væri óráðlegt að flytja múgnum þessa skoðun, ætti 

hann ekki að gera það. 

 

Þá að því hvort sterkar eigin hvatir manna séu æskilegar eða ekki. Mill sagði að 

sterkar eigin hvatir væru annað orð yfir þrótt. Menn með sterkar eigin hvatir væru 

gæddir meira mannlegu þreki en aðrir. Þennan kraft væri svo hægt nýta til góðra eða 

illra gjörða. Hann sagði að sterkar eigin hvatir væru hættulegar ef samviska manna 

væri sljó en það væri ekkert samasemmerki á milli þess að hafa sterkar eigin hvatir 

og sljóa samvisku. Mill kaus frekar að menn hefðu sterkar hvatir í stað þess að vera 

latir, enda er meira góðs að vænta af fólki með sterkar hvatir. Ég komst að þeirri 

niðurstöðu að þeir sem gæddir voru meira mannlegu þreki en aðrir væru líklegri til að 

geta beitt prófsteini Sartres, enda hefðu þeir mun meiri mótstöðu gagnvart venjum 

samfélagsins og ættu því auðveldara um vik að ástunda frjálsa og gagnrýna hugsun. 

Enn fremur ef við beitum alhæfingarprófinu, þá viljum við að allir séu harðduglegir en 

ekki latir. Það er öðrum til eftirbreytni að hafa sterkar eigin hvatir. 

 

Drykkjuvandamál hafa lengi fylgt manninum. Mill velti upp þeirri spurningu, hvort það 

mætti vernda áfengissjúklinga fyrir áfengi, líkt og börn og ófullveðja menn. Enda 

liggur í augum uppi að drykkjan skaðar lífsgæði þeirra. Niðurstaða Mills var að hver 

maður verði að fá að lifa sínu lífi eftir eigin höfði, hvort sem lífsstíllinn er 

heillavænlegur eða ekki. Hann sagðist viðurkenna fúslega að drykkjan geti haft áhrif 

á tilfinningar og hagsmuni vina og fjölskyldu ógæfumannsins, en það séu ekki 

nægilega sterk rök fyrir því að meina manninum að drekka áfengi. Mælikvarði Mills á 

það hvort drykkja einhvers sé ásættanleg er þessi spurning: Getur viðkomandi staðið 

við þær skyldur sem hann hefur axlað ef hann drekkur ótæpilega? Ef svarið er já þá 

má ekki meina viðkomandi það, aftur á móti má samfélagið grípa í taumana ef svarið 

er nei. Eins og endranær er Sartre ekki með kristaltæran leiðarvísi um hvað megi og 

megi ekki, enda erum við frjáls. Hver er sinnar gæfu smiður, samanber hið forna 

máltæki sem áður hefur verið komið inn á. Ef við beitum alhæfingarprófinu 

bókstaflega er að sjálfsögðu fráleitt að hugsa sér það að allir séu fullir á sama tíma. 

Aftur á móti, ef hver og einn fær tækifæri til að meta það út frá eigin aðstæðum, og 
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athöfnin bindur einungis hann, þá er alls ekki fráleitt, að einhverjir leyfi sér að fara á 

fyllerí en aðrir ekki. 

 

Mill hefði hvorki samþykkt prófstein Sartes um hreina og skýra hugsun, né  

alhæfingarprófið.  Mill tók sem dæmi að dómararnir sem dæmdu Sókrates til dauða, 

gerðu það í einlægni, og höfðu rangt fyrir sér. Enn fremur hefði honum þótt  

ótækt að nota alhæfingarprófið á alla gildishlaðna dóma. Sartre hefði þó getað sagt á 

móti (svo ég leyfi mér að leggja honum orð í munn): „Jafnvel þó dómararnir hafi 

dæmt í einlægni, þá beittu þeir ekki hreinni og skýrri hugsun; það er að segja, þeir 

voru ekki gagnr nir í hugsun, líkt og kenning mín kveður á um.‖ Varðandi 

alhæfingarprófið, neita ég að túlka það svo bókstaflega, að athafnir mínar bindi alla 

aðra. Þegar maður er laus við þessa bókstafskreddu er það orðinn brúklegur 

mælikvarði á athafnir að fólk spyrji sig: Hvað ef aðrir gerðu slíkt hið sama? Væri það 

skynsamlegt? Alhæfingarreglan hefur þó ýmsa kosti, hún getur til að mynda sýnt 

okkur grundvallarsiðalögmál, en það er þó ekki hægt að heimfæra hana á öll 

gildishlaðin atriði.  

 

Áður en ég set lokapunktinn er rétt að spyrja spurningarinnar: Hvað hefði Sartre sagt 

um skaðareglu Mills en sú regla meinar fólki ganga á rétt annarra.  Hið 

frumspekilega frelsi sem Sartre boðaði var víðfeðmt, og hann hefði líklega viljað að 

hver og einn hefði kost á því að meta hvort æskilegt væri að ganga á rétt einhvers í 

hvert og eitt skipti. Skaðareglan væri því of bindandi í hans huga. Ef miðað er við 

það sem Sartre ritaði í Tilvistarstefnan er mannhyggja hefði hann ef til vill sett 

spurningarmerki við skaðareglu Mills. Hins vegar er hún ansi góð viðbót við 

alhæfingarreglu Sartre, því hún ver mannkyn gagnvart óréttlæti sem er nokkuð 

hughreystandi í ljósi margfeldisáhrifa ákvarðana, samkvæmt heimspeki Sartre. Aftur 

á móti eru ekki allir sammála um að frelsisegla Mills sé skynsöm og réttlát og þeir 

sem eru þeirrar skoðunar fá því meira svigrúm til athafna ef þeir fylkja sér á bakvið 

speki Sartre. 

 

En hvað finnst mér um þessa heimspeki Sartres og Mills? Sannast sagna þykir mér 

ákaflega spennandi hve mikið frelsi Sartre veitir okkur með fyrri prófsteininum. Allt er 

leyfilegt, það er að segja ef við teljum það skynsamlegt. Hann dregur okkur hins 

vegar til jarðar með því að setja fram alhæfingarprófið; þá þurfum við að horfast í 
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augu við það að við búum í samfélagi með öðrum mönnum. Mér finnst 

alhæfingarprófið þó stórgallað sem prófsteinn á frelsi enda erum við að ræða um 

„frelsi‖, hvað má og má ekki, en ekki til d mis hvað sé ákjósanlegast að gera hverju 

sinni, til að bæta okkur og samfélagið sem við lifum og störfum í. Segjum sem svo að 

ég hafi áhuga á því að neyta eiturlyfja sem gera mér ekki gott en láta mér 

væntanlega líða vel um stundarsakir og myndi beita alhæfingarreglunni: Vil ég að 

aðrir neyti fíkniefna? En þetta er frumspekileg spurning um frelsið og er athöfn sem 

varðar mig einan. Annað fólk en ég á ekkert heima í þessari jöfnu. Þess vegna þykir 

mér mælikvarði Mills á frelsi mun betri. Í grunninn kveður hann á um að hver maður 

hafi rétt til að haga eigin lífi eftir eigin höfði, svo lengi sem hann gengur ekki á rétt 

eða hagsmuni annarra. Þetta þykir mér skynsöm og kristaltær útlistun á frelsi. Með 

þessu er einnig búið að reisa upp varnarvegg fyrir okkur, reglan tryggir ákveðið 

öryggi gagnvart öðrum. Það er svo undir hverjum og einum komið hvernig hann nýtir 

þetta frelsi. Enda er töluvert erfitt að neyða einhvern til að vera snjall. Auk þess er 

það afstætt hvað telst snjallt. Oft á tíðum getur tíminn einn leitt i ljós hvort ákvörðun 

var snjöll eða ekki. Og Mill var að hvetja fólk til að hugsa sjálfstætt, hann taldi það 

myndi efla skynsemi fólks, líkt og líkamsrækt þjálfar vöðva, í stað þess að elta dofið í 

hugsun hvað við kemur venjum samfélagsins. Hann taldi að það myndi þroska 

einstaklinga sem aftur leiðir til betra samfélags. Það má því segja að frelsi Mills sé 

mannhyggja. 
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