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Ágrip 

 

Sjálfið er viðfangsefni þessarar ritgerðar og rannsóknarspurningin er því „Hvað er 

sjálfið?“. Fyrst er rétt að taka fram að til eru margar kenningar um hvað sjálfið sé og eins 

kann að felast í orðinu ólík vísun, þar sem sjálf spurningin kann að valda misskilningi og 

vera algjörlega á skjön við annað, enda getur sjálft orðið sjálf haft mjög víðtæka vísun 

eftir því hvort heimspeki, sálfræði, félagssálfræði og ef til vill fleiri fræði og stefnur 

einstakra fræða eiga í hlut. Í ritgerðinni er tilgangurinn hins vegar ekki að varpa ljósi á 

allt það eða gera grein fyrir ólíkri nálgun einstakra fræða gagnvart sjálfshugtakinu, heldur 

er reynt að varpa ljósi á sjálfshugtakið í umræðu nokkurra heimspekinga sem hafa fjallað 

um það og telja má í senn til þekktari fulltrúa heimspekinnar í þeirri umræðu, og sem 

hafa um leið haft ólíka sýn á sjálfshugtakið. Jafnframt er reynt að sjá hvað kunni að vera 

líkt eða ólíkt í sýn umræddra heimspekinga á sjálfið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Efnisyfirlit 

 

Inngangur ................................................................................................................ 4 

David Hume um sjálfið ........................................................................................... 6 

Jean-Paul Sartre um sjálfið ..................................................................................... 8 

George Herbert Mead um sjálfið .......................................................................... 14 

Paul Ricœur um sjálfið ........................................................................................  15 

Lokaorð ................................................................................................................. 22 

Heimildaskrá ......................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Inngangur 

 

Sjálfið er efni þessarar lokaritgerðar til BA-prófs í heimspeki, en það hugtak hefur 

brunnið lengi á mörgum heimspekingum og einnig sumum sálfræðingum eftir að 

sálfræðin varð sjálfstæð fræðigrein. 

Aristóteles og fleiri fornaldarspekingar veltu mannshuganum fyrir sér og á miðöldum 

bárust hugmyndir Aristótelesar og annarra Forn-Grikkja í auknum mæli til hins kristna 

heims með auknum samgangi við hinn íslamska heim sem hafði varðveitt mun betur hina 

fornu heimspekihefð. René Descartes var hins vegar frumkvöðull í frumlegri pælingum 

um sálina með aðgreiningu sinni á huga og líkama og þeirri skoðun  að maðurinn hefði 

sál en dýrin ekki, þótt aðgreining sjálfsins frá sálinni sé að mestu seinni tíma hugmynd. 

Hvað sem mönnum kann að finnast um þær staðhæfingar Descartes, ruddi hann brautina 

fyrir umræðu og seinni tíma rannsóknir á mismunandi sjálfskilningi manna og annarra 

dýra, þar sem  í ljós hefur komið munur á mönnum, mannöpum og öðrum dýrum. Þær 

niðurstöður varða hins vegar mun á sjálfskilningi manna og dýra, þótt mannapar kunni að 

líkjast þar mönnum meira en öðrum dýrum. 

Hvað sem því líður eru deildar meiningar um bæði tilvist sjálfsins og eins hvað sjálfið 

kann að vera. 

Hvað sem segja má um sjálfið, virðist það hugtak tengjast mjög inntaki annarra hugtaka 

eins og námi og félagsmótun, þótt sjálfið sé líklega skýrt og afmarkað hugtak sem 

þarfnast tæplega þessara hugtaka til að réttlæta tilvist sína. 

Sjálfið felur í sér að flestir ef ekki allir menn sem á annað borð hafa meðvitund, en eru 

ekki heiladauðir eða því sem næst, hafa tilfinningu fyrir sjálfum sér og greina sig frá öðru 

fólki hvort sem slík sjálfsvitund felst í að vita að maður er ákveðinn einstaklingur eða þá 

að maður er einhver annar, eða að maður hafi aðra eiginleika sem einstaklingur en segja 

má um eiginleika næsta manns, og sumir hlutir kunni að vera manns eigin en ekki 

annarra. 
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Það sem segja má almennt um hugtakið sjálf er að það virðist felast í því að gera sér grein 

fyrir því að maður sem einstaklingur er annað og aðgreint fyrirbæri en umhverfi manns 

og aðrir einstaklingar sömu dýrategundar eða annarra; að maður hafi sérstaka eiginleika 

sem aðgreina mann um leið frá öðrum verum, hvort sem um er að ræða annað fólk eða 

önnur dýr eða jafnvel guð, trúi maður á hann á annað borð. 

John Locke er þekktastur fyrir pælingar sem teljast til þekkingarfræði og stjórnspeki en 

hann fékkst einnig við hugspeki og samdi rit sem kallast Ritgerð um mannlegan skilning.  

Telja má að hann hafi lagt grunninn að umræðu um sjálfið, án þess að farið sé frekar út í 

þá sálma hér. Sú raunhyggjuhefð sem John Locke, sem lifði drjúgan hluta 17. aldar og 

rétt fram á 18. öld, lagði einkum grunn að og Hume telst til ásamt Berkeley, hefur lifað 

fram á þennan dag, einkum í Bretlandi og meðal annarra enskumælandi þjóða, en 

raunhyggjan sem stundum hefur verið kölluð breska raunhyggjan varð til strax á 18. öld 

sem viðbrögð við rökhyggju Descartes. 

Vikið verður sérstaklega að hugmyndum Davids Hume um sjálfið í upphafi 

ritgerðarinnar, en hann telst til bresku raunhyggjunnar. Öfugt við breska heimspeki hefur 

verið mikil rökhyggjuhefð meðal franskra heimspekinga, allar götur frá og með 

Descartes, og verður hér á eftir fjallað sérstaklega um hugmyndir Jean-Pauls Sartre og 

Pauls Ricœur um sjálfið sem sverja sig í þá hefð. 

Eins og áður segir er í ritgerðinni fjallað um kenningar nokkurra heimspekinga um 

sjálfið, þótt mun fleiri heimspekingar hafi á síðustu öldum sett fram kenningar um hvað 

sjálfið kunni að vera. Síðustu hundrað árin og jafnvel lengur hefur svipuð umræða um 

fyrirbærið sjálf átt sér stað innan sálfræðinnar án þess að gerð sé grein fyrir því í þessari 

ritgerð sem neinu nemur - enda er áherslan á heimspekilega orðræðu um sjálfið. Þótt 

ritgerðin fjalli aðeins um örfáar kenningar um sjálfið, eru þær kenningar samt með 

þekktari kenningum um efnið innan heimspekinnar og um leið nógu ólíkar innbyrðis til 

að hægt sé að líta á þær sem fulltrúa ólíkra stefna og strauma þegar kemur að 

hugmyndum innan heimspekinnar um sjálfið. 
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David Hume um sjálfið 

 

Skoski heimspekingurinn Hume var uppi á 18. öld. Hugmyndir hans um hugann voru 

samt sem áður á margan hátt mjög nútímalegar þótt hér verði hvorki lagt mat á endanlegt 

réttmæti þeirra, né gefið í skyn að þeir sem löngu síðar lögðu fram ekki ósvipaðar 

útleggingar hafi verið þar í beinni samræðu við Hume eða undir áhrifum frá honum. Hins 

vegar minna hugmyndir Humes um sjálfið m.a. á túlkanir og áherslur svokallaðrar 

atferlisstefnu í sálfræði sem var áhrifamikil stefna í sálfræði á fyrri hluta síðustu aldar og 

átti sú stefna sér hliðstæðu í heimspeki þar sem hún kallaðist atferlishyggja. 

Hume vildi meina að hugsun eða sálarlíf mannsins sé samansafn skynjana og að hans 

mati skynjar einstaklingurinn ekki þann veruleika sem kallaður er sjálfið. Hume var 

líklega fyrstur manna til að setja fram þá skoðun að sjálfið sé bara tilbúningur og 

blekking, og líklega er hann um leið þekktasti fulltrúi þeirrar skoðunar þótt sumir hafi 

mögulega talið sig komast að svipaðri niðurstöðu með svipaðri eða ólíkri nálgun og 

útlegging hans á 18. öld. Þetta er samt ekki svo einfalt þar sem hann neitaði því strangt til 

tekið ekki að sjálfið væri til, heldur hafnaði hann því að sjálfið væri til sem sérstök 

verund eða vera.
1
 Þótt við upplifum tilfinningar taldi Hume að það væri a.m.k. ekki hægt 

að gera ráð fyrir að til væri sjálf sem upplifir.
2 

Hume vildi einnig meina að maðurinn hafi aðgang að veruleikanum í skynjuninni, sem 

um leið þýðir að kenningar hans flokkast til hughyggju. Á síðustu öld og enn í dag hafa 

efnishyggjuhugmyndir um hugann og hugarstarf hins vegar verið ráðandi í umræðu innan 

hugspeki og sálfræði. Samt minna hugmyndir Humes um hugarstarfið á þekktar 

efnishyggjuhugmyndir, svo sem smættarefnishyggjukenninguna um hinn fræga vanda 

líkama og hugar, þótt kenningar Humes flokkist til hughyggju eins og áður segir. Hume 

vildi meina að sérhver skynjaður hlutur væri ekkert annað en skynjun, sem samt væri háð 

einstaklingsbundinni skynjun og mati þess sem skynjar. Samt sem áður virðist Hume hafa 

                                                 
1 

Sbr. Bricke 1980: 59. 
2 

Sbr. Magee 2002: 113. 
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verið víxlverkunarsinni um samband huga og líkama.
3
 Þess vegna fannst honum m.a. 

hugmyndin um sjálf vera langsótt, þar sem sjálfið gæti ekki í senn verið hugur og líkami 

einstaklingsins eða verið tengt hvoru um sig.
4
 Descartes var einnig frægur 

víxlverkunarsinni um samband huga og líkama, en Hume var ekki sammála 

rökhyggjumanninum Descartes um tilvist sjálfs, þ.e. sjálfs manns, sem veru sem skynjar 

og finnur til, og vill og vill ekki, o.s.frv. 

Hver hefur nokkurn tíma getað haft beina skynreynslu af eigin sjálfi, hvað þá 

sjálfi annars manns? Þegar við skoðum huga okkar finnum við fyrir hugsanir, 

skynreynslu, tilfinningar, minningar og þvíumlíkt og allt eru þetta hverful 

fyrirbæri. Aldrei verðum við hins vegar vör við neitt sem er annars eðlis, þ.e. 

sjálft sjálfið sem upplifir, hefur þessar upplifanir. Með því að beita lögmálinu 

um að ekki skuli gera ráð fyrir tilvist hluta sem ekki fyrirfinnast í reynslu 

okkar höfum við því engar forsendur fyrir því að gera ráð fyrir tilvist sjálfs 

sem hefur reynslu, á sama hátt og Berkeley gerir. Hume slær því föstu að 

sjálfið sem hefur reynslu, veran sem veit, sé uppspuni. Ef spurt er á þennan 

hátt hver eða hvað „ég“ sé er eina svarið sem hægt er að byggja á reynslunni 

eða athugunum á þá leið að „ég“ sé vöndull af skynjunum.
5 

Þrátt fyrir þetta viðhorf Humes til sjálfsins, vildi hann samt meina að ekki væri hægt að 

komast hjá umræðu um sjálfið þegar kæmi að hugsun mannsins eins og hún birtist í raun 

og veru og þá ekki síst í tengslum við ákvarðanir og siðferði. Þar minnir Hume að nokkru 

á hugmyndir Sartres um sjálfið, en  um kenningu Sartres um sjálfið er fjallað í næsta 

kafla. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 

Sbr. Bricke 1980: 58. 
4 

Sbr. Bricke 1980: 65. 
5 

Magee 2002: 112-113. 
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Jean-Paul Sartre um sjálfið 

 

Sartre var 20. aldar franskur heimspekingur sem var upp á sitt besta um og eftir miðja 

síðustu öld.   

Tilvistarstefna og fyrirbærafræði blómstruðu á svipuðu og löngu tímabili í Frakklandi á 

síðustu öld, þótt báðar stefnurnar hafi orðið til sem slíkar á 19. öld og hafi þá verið 

jafnvel kenndar fremur við önnur lönd en Frakkland, þar sem fyrsti þekkti 

tilvistarspekingurinn, Kierkegaard, var Dani. Fyrstu og þekktustu hugsuðir 

fyrirbærafræðinnar voru Þjóðverjarnir Husserl og Heidegger. Heimspeki Sartres, a.m.k. 

hugspeki hans og þá m.a. kenning hans um sjálfið, flokkast til fyrirbærafræðinnar, þótt 

hann hafi líklega verið frægari sem hugsuður tilvistarstefnunnar á sínum dögum. 

Sartre var á þeim tíma helsti fulltrúi guðlausrar tilvistarstefnu. Tilvistarstefnan átti rætur 

sínar hjá Kierkegaard á öldinni áður, en sú arfleið þróaðist einnig áfram innan 

guðfræðinnar, og þá ekki sem trúlaus tilvistarstefna, heldur tilvistarstefna sem gerir ráð 

fyrir æðri mætti, guði, hinni æðstu veru, eða hvað maður kýs að kalla það. 

Jafnframt þróaðist guðlaus tilvistarstefna á síðustu öld með Sartre og reyndar fleirum 

innan heimspekinnar.
6
 Tilvistarstefnan sem stefna í heimspeki setur óneitanlega mark sitt 

á sjálfshugtak Sartres og nálgun hans gagnvart því hugtaki. Hér er einnig vert að nefna að 

hið guðlausa afbrigði tilvistarstefnunnar hefur einnig kallast „tilvistarstefna sem 

mannhyggja“ og öfugt við tilvistarstefnuna innan guðfræðinnar og eldri tilvistarspeki 

Kierkegaards, vísar tilvistarstefna sem mannhyggja ekki til æðri veruleika utan mannsins, 

þ.e. einhvers yfirskilvitlegs, guðs, hinnar æðstu veru, eða hvað menn vilja láta sér til 

hugar koma, einfaldlega þar sem sú stefna gerir ekki ráð fyrir að slíkur veruleiki sé til. 

Algeng hugtök í orðræðu tilvistarheimspekinga eru m.a. val, möguleikar og frelsi. 

Við lestur á útleggingu Sartres á sjálfinu virðist kenning hans í senn vera í samræmi við 

tilvistarstefnuna og auk þess vera til þess fallin að styðja enn frekar grundvöll 

                                                 
6 

Sbr. Stanford Encyclopedia of Philosophy: Existentialism 
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tilvistarstefnunnar sem slíkrar þar sem Sartre vildi meina að sjálfsveran væri neind, og 

hefði nánast óendanlega möguleika til mótunar, en væri um leið ábyrg fyrir hegðun sinni 

og afleiðingum gjörða sinna, þ.e. í því að öðlast hæfi til að ráða meðvitað 

tilfinningalegum viðbrögðum og hegðun sinni í nánast hvaða aðstæðum sem er. Sjálfið 

gegnir þar einmitt miklu hlutverki. 

Sartre var hluthyggjumaður í þeim skilningi að hann vildi með heimspeki sinni lýsa 

veruleikanum eins og hann er, en ekki eins og megi óska sér að hann væri. Sartre hafði 

það hluthyggjuviðhorf að hann gerði ráð fyrir að sannleikurinn sé til og það megi komast 

að honum, eða a.m.k. grafast fyrir um hann og færa sig nær honum með þeirri viðleitni 

sem iðkun heimspeki felur í sér. 

Einnig má leggja þann skilning í hluthyggju að sannleikurinn sé þarna úti og sé til óháð 

vitund mannsins eða því sem maðurinn kann að gera sér grein fyrir og viti um hann og 

væri maðurinn ekki til á jörðinni, eða hyrfi sem tegund, væri sannleikurinn samt sem áður 

fyrir hendi þótt það væri engin vera með vitund til að gera sér grein fyrir sannleika hans 

svo neinu nemi. Hluthyggjumaður gæti þá kannski verið einhver sem vísar til þessarar 

hugmyndar um veruleikann og hefur hana sem eigin skoðun. Í daglegu tali vísar orðið 

hluthyggja gjarna til svipaðrar merkingar og orðið hlutlægni, sem felst í að reyna 

meðvitað að blanda ekki eigin skoðunum og tilfinningum í það sem mat er lagt á, svo 

sem að eigna öðru fólki ekki eiginleika, góða eða slæma, sem það hefur ekki, en 

huglægni gæti þá verið dæmi um hið gagnstæða. Hughyggja er hins vegar sú afstaða að 

telja að tilvist fyrirbæra sé undir því komin að við mennirnir skiljum merkingu þeirra og 

gerum þannig ráð fyrir að þau fyrirbæri sem við á annað borð skiljum séu til. Hafa ber í 

huga að þetta er mjög einföld skýring á hughyggju, en þegar deilt er um tilvist fyrirbæra 

er hluthyggju og hughyggju gjarnan stillt upp sem andstæðum og reynt að sjá það sem 

um ræðir út frá hvoru um sig. Sartre leit á sig sem hluthyggjumann í heimspeki, hvort 

sem um sjálfið eða annað í hans heimspeki var að ræða, og þegar rit hans og umfjöllun 

um hann er lesin, virðist hann hafa þar verið mjög samkvæmur sjálfum sér. 

Til að fikra sig að sjálfshugtaki Sartres er vert að gera fyrst grein fyrir hugmyndum hans 

um vitundina. 

Vitundin getur bæði verið vitund um eitthvað og vitund um sig sjálfa, þ.e. sjálfsvitund, 

eða meðvitund. Um leið þarf að hafa í huga afstöðu Sartres til sjálfsverunnar, sem hann 
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leit á sem neind, þ.e. ekkert, sem er ekki ósvipað og hugmynd Johns Locke um tabula 

rasa, þ.e. óskrifað blað, að einstaklingurinn sé afsprengi umhverfis síns, þ.e. 

félagsmótunar sinnar. Samt sem áður lagði Sartre mikið upp úr því að hver og einn væri 

ábyrgur gagnvart umhverfi sínu og öðru fólki. 

Sjálfshugtak Sartres varðar einmitt hlutverk sjálfsins í tengslum við vitundina samkvæmt 

því sem hann hélt fram um bæði vitundina og sjálfið. Samkvæmt Sartre upplifum við 

mennirnir veruleikann á óendanlega marga veru og forsenda þess er vitund, þ.e. vitund 

hvers og eins, sem ræður óendanlega mismunandi upplifun veruleikans hjá hverjum og 

einum.  Hvað er þá sjálfið samkvæmt Sartre? Svarið er fólgið í hugmynd hans um 

sjálfsvitund í tengslum við vitundina, og í því sambandi er rétt að minnast þess að orðið 

sjálfsvitund er myndað af orðunum sjálf og vitund og vísar því til vitundar um sjálfan sig. 

Þannig kemur sjálfið fyrst inn í orðræðu Sartre. Vitund manns beinist alltaf að einhverju, 

t.d. er ég kannski að hlusta á fréttirnar í útvarpinu þessa stundina og þá beinist vitund mín 

að efni þeirra frétta sem ég heyri fluttar í útvarpinu. Svo beinist vitund mín kannski að 

sjálfum mér. Í kjölfarið sé ég sjálfan mig sem einstakling vera að hlusta á fréttirnar og þá 

er sjálfið, þ.e. sjálf manns, orðið meðvitað um mann sjálfan sem einstakling. 

Þar sem viðföng vitundarinnar eða þau áreiti sem skynjunin nemur og meðvitundin 

hleypir til sín eru sjálfsprottin eða geta verið hvernig sem er, verður að vera fyrir hendi 

sjálf sem kemur böndum á vitundina. Hér ber að taka fram að Sartre gerði t.d. ólíkt Freud 

ekki ráð fyrir dulvitund, en samt sem áður lærði höfundur þessarar ritgerðar á sínum tíma 

í námi sínu í vitsmunalegum taugavísindum að skilningarvit mannsins, svo sem augu, 

eyru, húð og nef nema í sífellu áreiti í umhverfinu en meðvitundin fangar ekki það allt 

eða beinir sjónum að öllum þeim áreitum og það er staðreynd sem hefur ekki endilega í 

för með sér að gera þurfi ráð fyrir dulvitund auk meðvitundar. Sartre vildi meina að 

sjálfið flokkaði þau viðföng vitundarinnar sem um ræðir sem annars vegar eiginlegan 

veruleika, þ.e. veruleika sem hefur merkingu eða er til, og síðan það sem er óeiginlegur 

veruleiki, þ.e. merkingarleysa, þ.e. það sem ekki á sér stoð í veruleikanum. 

Sartre vildi meina að um væri að ræða vitund í þrenns konar skilningi, þar sem hann vildi 

meina að við mennirnir vísum til vitundarinnar á þrjá vegu. Í grein sinni „Individuality in 

Sartre’s philosophy“ fjallar Leo Fretz um hugmyndir Sartres um einstaklingseðlið (e. 

individuality), og þar er gerð grein fyrir þessum þrenns konar vísunum á nokkrum 
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blaðsíðum. Í fyrsta lagi vísum við til vitundarinnar þegar okkur verður hugsað til þess að 

vitundin beinist að einhverju, sem er þá eitthvað annað en maður sjálfur. Í öðru lagi getur 

sjálfið beint vitundinni þannig að einstaklingurinn upplifir sig sem ákveðna veru í 

veruleikanum, þ.e. ég og þannig skapar vitund hvers og eins egóið hans. Þá kemur einmitt 

sjálfið, þ.e. egóið, í ljós, t.d. þegar ég beini vitund minni að sjálfum mér að hlusta á 

fréttirnar eins og áður segir, og kallast það einnig á ensku reflexive consciousness, þ.e. 

meðvitund sem horfir til sjálfrar sín. Þriðja vísun vitundarinnar felst í því að við getum 

vísað til þessarar sjálfsupplifunar sem yfirvegandi vitundar, þar sem sjálfið beinir 

vitundinni að manni sjálfum og gerir vitundina um leið yfirvegaða.
7
 

Samkvæmt Sartre myndar þessi þrenns konar vitund í heild sinni það sem kallað er 

meðvitund, en meðvitund krefst allra þessara þátta vitundarinnar og er um leið forsenda 

fyrir sjálfinu sem slíku. Skynfæri okkar nema áreiti sem berast vitundinni og flest vitum 

við að við leiðum ekki hugann að þeim öllum. Sartre lýsir þessari myndun eða veru 

sjálfsins í riti sínu, Vera og neind, og er þessi skynjun skynfæranna fyrsta stig vitundar af 

þremur og þar af leiðandi fyrsta stigið af þremur í myndun meðvitundar og um leið fyrsta 

skrefið að tilurð sjálfsins. Á öðru stigi eru áreitin sem vitund okkar hleypti áfram eða 

merkti yfirveguð og á þriðja stigi verður vísirinn að sjálfinu til ef ekki sjálfið sjálft þar 

sem  vitundin fellir dóma yfir því sem um ræðir sem lýsir sér í því að einstaklingurinn, 

þ.e. sjálfsveran, finnur til tilfinninga, og þá annað hvort jákvæðra tilfinninga eða 

geðshræringa á borð við gleði, stolt, vellíðan, öryggi eða þá neikvæðra tilfinninga, svo 

sem skammar, viðbjóðs o.s.frv.
8
 Þessi myndun sjálfsins á sér stað í sífellu, þ.e. er háð 

þessu stöðuga og óstöðvandi vitundarstreymi, þar sem vitundin framleiðir sjálfið í sífellu. 

Það má því segja að samkvæmt Sartre framleiði vitundin sjálfið og til að fara ítarlegar út í 

hugmyndir Sartres um sjálfið má segja að ég sem einstaklingur sé ákveðin vera og það er 

sjálfið sem skapar þá veru. Sartre vísar víða til þeirrar hugsunar og meira að segja í fyrstu 

efnisgrein rits síns, Handanvera sjálfsins, þar sem Sartre fullyrðir að sjálfið sé vera í 

heiminum, og sem slík ekki ósvipuð sjálfi einhvers annars.
9 

Descartes var þekktur fyrir röksemdafærslu sína um að þar sem hann hugsaði, þá væri 

hann til, sem heitir á tungumáli fræðaheims fyrri alda, latínu, cogito ergo sum. Í hugspeki 

                                                 
7 

Sbr. Fretz, Leo 1992: 74 -77. 
8 

Sbr. Sartre 2003: 9. 
9 

Sbr. Sartre 2011: 1. 
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sem og kenningum ýmissa hugsuða um sjálfið er vísað til þeirrar pælingar og þá stundum  

með orðinu cogito. 

Sartre gerði ráð fyrir að sjálfið hefði í senn sameinaða andlega og líkamlega hlið, 

svokallaðan „minnleika“ sjálfsins, sem hann greindi frá því sem hann kallaði „ég-leika“ 

sjálfsins, sem stendur nær cogito-inu svokallaða. „Ég-leikinn“ snýr að einstaklingnum / 

sjálfsverunni einni sem andlegri veru og má lýsa með setningum á borð við: Ég er 

ástfanginn. Ég er reiður. Ég er glaður o.s.frv. „Minnleiki“ sjálfsins varðar hins vegar 

eiginleika eða yfirbragð einstaklingsins sem andlegrar og líkamlegrar veru og má lýsa 

með setningum á borð við: Ég er duglegur. Ég er heiðarlegur o.s.frv. Um leið erum við 

ófær um að kynnast sjálf eða dæma um „minnleika“  sjálfsins, þar sem aðrir menn en 

ekki við sjálf getum sagt til um hvort við sjálf séum dugleg, skemmtileg, o.s.frv.
10

 

Sartre nefndi þrenns konar innsæi mannsins, skynrænt innsæi, myndrænt innsæi og 

hugtakalegt innsæi, en þegar við lítum t.d. til baka í tíma finnum við til kennda sem geta 

falist í geðhræringu eða verið meira af myndrænum eða hugtakalegum toga og eins má 

telja hér þrenns konar heima sjálfsins: 

Páll Skúlason nefnir þessa þrjá heima í grein sinni „Hver er hinn sanni heimur?“, og 

kallar þá  náttúruheim, hugarheim og merkingarheim. Náttúruheimurinn birtist okkur í 

sífellu með umhverfi sínu, náttúrunni sem birtist okkur sem líf og dauði. Hugarheimurinn 

felst í persónulegri og tilfinningalegri upplifun okkar svo sem gleði, sorg, trú, skoðunum 

o.s.frv. Menningarheimurinn er hins vegar sá heimur sem við mennirnir erum staðsettir í 

samfélagi með öðrum mönnum og menningarheimurinn skiptist í ótal minni heima, og 

má í því sambandi nefna heim sjómannsins, heim stjórnmálamannsins, og má lýsa honum 

svo að hann skiptist í ótal minni samfélög. Menningarheimurinn er sá heimur sem litar 

sjálf okkar mest þessara heima þar sem innan hans fara fram öll samskipti við 

samferðarmenn okkar og því er minn-leiki sjálfsins greinanlegastur innan hans.
11 

Þessi skipting er mjög áhugaverð þar sem hugarheimur getur verið ólíkur þótt 

náttúruheimurinn birtist kannski tveimur einstaklingum með áþekkum hætti, t.d. tveimur 

landbúnaðarverkamönnum sem jafnan búa, starfa og eiga frítíma í sama umhverfi og um 

leið má segja um menningarheiminn að heimur íslenska sjómannsins sem dæmi var allt 

                                                 
10 

Sbr. Sartre 2011: 21. 
11 

Sbr. Pál Skúlason 1995: 36-54. 
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annar um aldamótin 1900 en nú á dögum og má hér nefna ótal önnur dæmi. 

Sartre greindi á milli „égs“  og „sjálfs“, þ.e. hann vildi meina að ég-ið væri annað en 

sjálfið, en hann taldi hverja mannveru hafa eins konar frumstæða vitund um sjálfa sig 

sem kæmi á undan íhugun sjálfsverunnar um eigið eðli, og það kallaði hann „sjálfsku“ og 

vísar greinarhöfundur um leið í rökstuðning Sartres fyrir þeirri röksemdafærslu sinni að 

það sé einkenni vitundarinnar að vera sjálfgefin og sjálfsvísandi og þar liggur líklega 

greinarmunurinn á „éginu“ og „sjálfinu“,  sem felst í því að þessi frumstæða vitund, þ.e. 

„ég-ið“ liggur alltaf undir niðri og sjálfið vísar alltaf á annað borð til þess
12

. Um leið 

mætti lýsa hinni frumstæðu vitund, þ.e. „ég-inu“,  sem aðgreindu fyrirbæri gagnvart 

„sjálfinu“ skv. Sartre, með því að segja að hin frumstæða undirliggjandi vitund, þ.e. „ég-

ið“, sé af nánast sama toga og sjálfsvitund í þeirri merkingu að vita af sér hér og nú, en 

sama orð eða hugtak kom einnig fram hjá Ricœur, en þar hafði það töluvert frábrugðna 

merkingu, en meira um það í næsta kafla. 

Það má tína til miklu fleira í umfjöllun um kenningu Sartres um sjálfið sem sker sig úr 

fyrir að vera mjög ítarleg og flókin í samanburði við aðrar kenningar um sjálfið, og hér er 

t.d. ekki farið í hvernig Sartre taldi sjálfið í senn greinast frá og samtvinnast öðrum 

fyrirbærum á borð við ástand og eiginleika, enda tilheyrir umfjöllun af því tagi ítarlegri 

úttekt á kenningu Sartres um sjálfið en ætlunin er með þessari ritgerð. 

 

 

 

 

 

 

s 

 

                                                 
12  Sbr. Zahavi 2005: 101. 
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George Herbert Mead um sjálfið 

 

George Herbert Mead (1863 – 1913) var bandarískur  heimspekingur sem var um leið 

brautryðjandi innan félagsvísinda, svo sem félagssálfræði.
13

 Hann setti fram hugmyndir 

um sjálfið sem virðast vera í nokkru samræmi við kenningar Ricœurs sem fjallað verður 

um í næsta kafla, og því kann ekki að vera úr vegi að gera grein fyrir hugmyndum hans 

áður en komið er að kenningu Ricœurs um sjálfið.   

Mead varð mjög hugsað til mannlegra samskipta sem slíkra í hugsun sinni um sjálfið og 

taldi hann samskiptin fara fram með táknum, svo sem svipbrigðum og öðrum 

hreyfingum, en þó fyrst og fremst með tungumálinu. Hann taldi mannshugann mótast af 

samfélaginu sem maðurinn hrærist í, en það er einmitt hugurinn sem er það sem 

maðurinn lýsir hegðun sinni með. Mead taldi að það mikilvægasta sem félagsmótunin 

fæli í sér væri að skilja væntingar annarra og að þeim skilningi sem einstaklingurinn 

tileinkaði sér í því skyni mætti líkja við að fara í hlutverk annarra og reynir 

einstaklingurinn með þeim hætti að sjá sig sem þá manneskju sem hann samsamar sig 

við, en um leið reynir hann að sjá sig frá eigin sjónarhóli. Til að rökstyðja mál sitt benti 

Mead á leiki ungra barna sem og eldri einstaklinga, sem má lýsa með allt frá einföldum 

hermileikjum ungra barna til skipulagðra leikja, og benti hann á að mjög ung börn geti 

ekki leikið skipulagða leiki með leikreglum þar sem þau skilji hvorki reglurnar né geti 

sett sig í spor annarra þátttakenda, né heldur skilið hvernig aðrir kunni að bregðast við 

hegðun þeirra. Mead taldi félagsmótun eiga sér stað alla ævi. Auk þess greindi hann á 

milli tveggja þátta sjálfsins. Annars vegar var um að ræða að hans mati ótamda, 

óyfirvegaða og sjálfselska sjálfsskynjun sem snýst um mann sjálfan án tillits til þarfa 

annarra, og megi lýsa því sem „ég vil“ og hins vegar væri um að ræða félagsmótað sjálf, 

sem þekkti til gilda samfélagsins og því mætti lýsa sem „mig langar“. Skoðun Meads var 

sú að félagsmótaða sjálfið væri ráðandi.
14 

 

                                                 
13 

Sbr. Stanford Encyclopedia of Philosophy: George Herbert Mead 

14 
Sbr. Robertson 1987: 23. 
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Paul Ricœur um sjálfið 

 

Franski heimspekingurinn Paul Ricœur (1913 – 2005) setti fram hugleiðingar sínar um 

sjálfið eins og ýmsir fleiri hugsuðir innan bæði heimspeki og sálfræði. Þessar hugmyndir 

hans varða m.a. sjálfsemd og sjálfsþekkingu. Frönsk heimspeki samtímans sem og arfleið 

hennar frá Descartes auk þýsku brautryðjendanna innan fyrirbærafræðinnar, Heidegger 

og Husserl, setur mjög mark sitt á hugmyndir Ricœurs um sjálfið eins og svo margt annað 

í heimspeki hans.
15

 Ricœur var auk þess einn frumkvöðla túlkunarfræðinnar.
16

 

Kenning Ricœurs um sjálfið telst því mögulega fremur til túlkunarfræðinnar eða er talin 

vera til marks um hana, á meðan kenning Sartres er frekar talin til fyrirbærafræðinnar, 

a.m.k. virðist Dan Zahavi flokka með þeim hætti kenningar um sjálfið, annars vegar 

Sartres og hins vegar Ricœurs.
17 

Stefán Snævarr greinir svo frá að Ricœur hafi í byrjun ferils síns verið það sem kalla má 

hreinræktaður fyrirbærafræðingur en hafi síðar gagnrýnt þá stefnu fyrir að hafa apað það 

eftir Descartes að telja innskoðun geta fært mönnum nánast fullkominn skilning á eðli 

sjálfs og vitundar, en hin hreina hugsun sé ekki til og vitundin sé í senn samgróin 

tungumálinu og gegnsýrð af táknum.
18

 Þessi punktur Stefáns bendir til þess að  

sjálfskenningu Ricœurs virðist öðru fremur mega flokka til túlkunarfræðinnar. 

Ricœur áleit sjálfið gegna því hlutverki að gefa veruleikanum merkingu og þar minna 

skoðanir hans á sjálfinu óneitanlega á Sartre, en Ricœur taldi sjálfið einnig felast í 

upplifun á greinarmuninum sem hver og einn gerir af sjálfum sér og öðrum, þ.e. því sem 

kalla má sjálfsemd (e. identity) eða sömsku annars vegar og annarleika hins vegar, og 

mætti hér lýsa sem greinarmuninum sem hver og einn gerir á sjálfum sér annars vegar og 

öðru fólki og umhverfi sínu hins vegar. Annarleikinn, þ.e. sú upplifun að upplifa eitthvað 

sem annað en maður sjálfur, eða sem annað en sjálfsemd manns, gat hins vegar að mati 

                                                 
15 

Sbr. Stanford Encyclopedia of Philosophy: Paul Ricoeur 
16 

Sbr. Stanford Encyclopedia of Philosophy: Hermeneutics 
17 

Sbr. Zahavi 2005: 97. 
18 

Stefán Snævarr 2008: 136. 
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Ricœur átt við margt annað eins og meira að segja í sumum tilfellum eigin líkama, þ.e. að 

maður upplifi stundum jafnvel eigin líkama sem annað en sjálfan sig. Auðvitað má hugsa 

sér sem dæmi fólk sem er hreyfihamlað eða haldið erfiðum sjúkdóm en hefur heila 

hugsun og það er líklegt að það upplifi oftar kennd áþekka þeirri sem hér er átt við, þótt 

Ricœur hafi átt við að annarleikinn sem slíkur hafi áþekk og margþætt einkenni sem eigi í 

rauninni við flest fólk. 

Hugtök og umræða um annarleika er fræg innan heimspeki og fleiri greina, svo sem 

bókmenntafræði, og er nátengd umræðunni um tvenndarhugsun sem einkennir mjög 

fræðiskrif sem sækja til strúktúralisma í hugvísindum, en þar er átt við hvernig ýmsir 

hugsuðir, svo sem mannfræðingurinn Claude Lévi-Strauss nýttu sér formgerðarstefnu í 

anda málvísindamannsins Ferdinands de Saussure um tungumálið og yfirfærðu og beittu 

áþekkri hugsun hans til að útskýra hvernig mannleg hugsun birtist í frásögunum og 

goðsögum. Ricœur verður tíðrætt um annarleikann í umfjöllun sinni um sjálfið þótt hann 

sæki þar lítið á áþekkar lendur og Claude Lévi-Strauss með skírskotun til strúktúralisma, 

enda á sú umræða mögulega betur við áþekk viðfangsefni mannfræði og bókmenntafræði 

en heimspeki. 

Að mati Ricœurs felst sjálfið einnig í samsemd okkar við okkur sjálf í því hvernig við 

staðsetjum okkur í heiminum og sækjum í eignir, virðingu og völd og tjáum okkur út á 

við í frásögn og samskiptum við annað fólk, og eins hvernig við sjáum bæði okkur sjálf 

og aðra sem viljaverur. Við gerum okkur flest grein fyrir því að við þurfum að sættast við 

annað fólk sem hefur aðra eiginleika en maður sjálfur um leið og maður ætlast jafnan 

sjálfur til þess að annað fólk taki manni eins og maður er, sem og að aðrir þurfi að taka 

öðrum eins og þeir eru, en sú afstaða einkennir orðræðu Ricœurs um viljann í tengslum 

við sjálfið og manninn sem viljaveru. Ricœur taldi sjálfið einnig felast í  sambandi manns 

og náttúru ef svo má segja, þar sem sjálfið felst einnig í upplifun okkar mannanna á því 

sem okkur finnst stórfenglegt í tilverunni, en hér er t.d. komið að manninum sem 

náttúruveru sem Ricœur fjallaði um í tengslum við sjálfshugtak sitt. 

Sjálfur skil ég kjarnann í kenningu Ricœurs um sjálfið sem svo að sjálfið felist í þessum 

greinarmun sjálfsverunnar á annars vegar því sem hún lítur á sig sem sig sjálfa, og má 

lýsa sem ég-hlið sjálfsins og vekur jafnan jákvæðar kenndir í hugsun sjálfsverunnar og 

hinu gagnstæða, þ.e. því sem sjálfsveran upplifir sig sem andstætt eiginleikum sjálfs síns, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Lévi-Strauss
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þ.e. annarleikann, og það getur meira að segja verið eigin líkami eða eiginleikar, ekki síst 

það við mann sjálfan sem maður er ósáttur við, t.d. ef maður er ófríður ásýndum, haldinn 

sjúkdómi sem plagar mann o.s.frv. Hlutverk frásögunnar í  sjálfshugtaki Ricœurs felst í 

því hvernig sjálfið tengir sig við tímann. Í nútíð birtist hlutverk frásögunnar í sjálfinu sem 

ákvörðunartaka, og má nefna í því sambandi flest það sem fólk á til með daglegum 

athöfnum sínum, svo sem ásókn í völd, auð og orðstír. Hlutverk frásögunnar í sjálfinu 

varðar einnig fortíð manns, sem birtist í manns persónulegu sögu og reynslu, og auk þess 

tengist hlutverk frásögunnar í sjálfinu, manns eigin persónulegu framtíð, því hver og einn 

á sér framtíðarvæntingar, hvort sem um er að ræða t.d. vonir um frægð og frama, eða sem 

dæmi einstaklingur sem veit af arfgengum sjúkdómi sem muni líklega leggja hann að 

velli langt fyrir aldur fram. 

 Sjálfið er m.a. skapað af fjölþættum „annarleika“, því hver vera er einhver 

annar eða eitthvað annað, ekki maður sjálfur. Menn upplifa „annarleikann“ í 

þrefaldri óvirkni (passívíteti): Í fyrsta lagi upplifum við líkamlega óvirkni. 

Við óskum þess kannski að geta hreyft líkamann með ákveðnum hætti en 

hann „hlýðir“ ekki. Ég vill teygja mig upp á efstu hillu en er óvart of lítill 

(þetta dæmi er minn eigin tilbúningur). Þessi líkamlega óvirkni sýnir okkur að 

vitundin er ekki almáttug. Sjálfið er m.a. það sem það er í krafti þess að vera 

takmörk sett vegna „andspyrnu“ líkamans.                                                                                                                                                                            

 Í öðru lagi erum við óvirk í sambandi við annað fólk. Þessi óvirkni sýnir 

okkur að einstaklingurinn er ekki almáttugur. „Andspyrna“ annarra er enn 

einn þátturinn sem gerir sjálfið að því sem það er. Í þriðja lagi má finna 

óvirkni í upplifun okkar af sjálfum okkur (vitund okkar). Stundum leita 

hugsanir á okkur sem við viljum ekki hugsa […]
19 

                                                                                                  

Í öðru lagi hefur frásögnin, eða hugmynd Ricœurs um mig sem frásagnarveru hlutverk 

sem felst í miðlun milli tveggja hliða sjálfsemdarinnar. Aðra hliðina (lat. idem) má skýra 

sem svo að hún tengi saman það sem er líkt, á meðan hin hliðin (lat. ipse) er það sem 

varðar sjálfið og hefur því verið kallað „selfhood“  á ensku og „sjálfska“  á íslensku og 

felur í sér fullyrðingu um að gera megi ráð fyrir því að maður sé sá sem maður er í dag 

                                                 
19  Stefán Snævarr 2008: 144. 
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eins og í gær og verður væntanlega á morgun líka. „Sjálfskan“  felur í sér íhugun manns 

sjálfs um eigið eðli og það að maður hafi afstöðu til sjálfs sín og hafi samhangandi 

ævisögu sem einstaklingur. „Sömskunni“  má lýsa með spurningunni, „Hvað er ég?“ á 

meðan „sjálfskanˮ svarar spurningunni, „Hver er ég?“.
20

 

Einhver, t.d. ungur maður að nafni Jón Jónsson, kann t.d. að svara spurningunni um hvað 

hann sé sem svo að hann sé Íslendingur, háskólanemi, íbúi í Reykjavík,  guðleysingi, 

siðrænn húmanisti, vinstri-grænn, o.s.frv. Þessir þættir kunna að vera svarið við 

spurningunni hvað viðkomandi sé, en um leið svarar viðkomandi spurningunni um hver 

hann sé þannig að hann heiti Jón, og sé hugakkur, heilsugóður, greindur og duglegur og 

sé að læra læknisfræði, æfi fimleika með Gerplu, og telji sig myndarlegri en keppendurna 

í Herra Ísland. Þessi mögulegu svör varða sjálfsku viðkomandi. Sjálfskuþættirnir varða 

því ólíkt sömskuþáttunum eiginleika manns sjálfs sem eru einkennandi fyrir mann sjálfan 

og greina mann frá öðrum í sjálfsvitundinni. 

Hér er um að ræða tilraun til að koma með eigið tilbúið dæmi um mun sjálfsku og 

sömsku, en sá greinarmunur er ekki alltaf auðveldur eða auðskilinn, en samska 

einstaklingsins felur í sér einingu viðkomandi einstaklings í tíma og rúmi og að maður er 

nokkurn veginn sá sami í dag og í gær.  Það er alkunna að fólk er ólíkt og hver 

einstaklingur getur ekki valið sér lunderni og hæfileika eins og vilji viðkomandi kann að 

standa til og samska hvers einstaklings felst í slíkum lítt breytanlegum eiginleikum, og þá 

má minnast orðatiltækisins að vera samur við sig.
21

 Einhver sem væri þekktur fyrir allt 

annað en t.d.  hugrekki, hjálpsemi eða umburðarlyndi í garð annarra gæti ákveðið 

skyndilega að vera hið gagnstæða, og kynni að þykjast sýna það af sér í hegðun sinni, 

hvort sem það væri fyrir sjálfum sér eða öðrum, en sækti svo óðar í sama farið og þá kann 

að vera sagt að viðkomandi sé samur við sig, en samskan felst einmitt í því. Sjálfska 

manns felst hins vegar í þeim þáttum persónuleika manns sem er á eigin valdi að breyta, 

en þessir meintu sjálfskuþættir hans Jóns sem nefndir eru hér eins og að hann telji sig 

duglegan, hugrakkan og myndarlegri en keppendurna í Herra Ísland, eru breytanlegir og 

hann gæti komist að allt annarri niðurstöðu með tíð og tíma eða jafnvel fyrr en ella, enda 

er hans eigin álit á að hann sé duglegur og hugrakkur ekki það sama og að hann sé það og 
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því er sjálft hugrekki, greind eða dugnaður hans  dæmi um sömskuþætti hans, en hans 

eigin upplifun á þeim þáttum ber að telja til sjálfsku hans. Eins gæti hann breytt um nafn, 

þótt það taki tíma fyrir vitundina að gera nýja nafnið að sínu eigin, og hætt að æfa 

fimleika og leggja stund á læknisfræði. Yrði þá almennt sagt um hann að hann væri 

samur við sig? Svarið gæti þess vegna verið nei, þar sem vera hans í læknisfræði og í 

fimleikum hjá Gerplu var kannski meira í ætt við vilja hans en getu, sem ber að telja sem 

sjálfskuþátt hans, en raunverulegt hæfi hans til að leggja stund á læknisfræði og fimleika 

eða öllu heldur skortur á einum eða fleiri hæfileikum sem til þarf, telst til sjálfsku hans 

enda veljum við ekki hæfileika og lunderni eins og við viljum. 

Stefán ræðir áfram samspil og greinarmun sömsku og sjálfsku í tengslum við 

frásagnarveruna í sjálfshugtaki Ricœurs og nefnir að frásögn og sjálf skilyrði hvort annað 

og tekur þar dæmi af skáldsögunni Hamskiptin eftir Franz Kafka, sem Stefán telur að lýsi 

vel muni sömsku og sjálfsku. Söguhetjan vaknar einn daginn sem risastór padda og í 

fyrstu er hann samur við sig, þ.e. er hann sjálfur ef svo má að orði komast, en smám 

saman missir hann persónuleika sinn, og jákvæðum persónulegum einkennum hans 

fækkar og hann verður sjálfsvana og í ofanálag hættir fjölskyldan að koma fram við hann 

eins og áður. Frásögnin tapar um leið stílnum og minnir æ meira á ritgerð. Stefán vill 

meina að þetta dæmi lýsi því hvernig sjálfska mannsins sem felst í persónulegum 

einkennum söguhetjunnar sem einstaklings víki fyrir sömskunni, pöddueðlinu.
22

 

Ricœur  reifar hugmyndir sínar um mig sem mælanda,  frásagnarveru, viljaveru og 

siðferðisveru ítarlega í bókinni Sjálfur sem annar, en þar ber einn bókarhlutinn heitið 

„Personal Identity and Narrative Identity“  í enskri þýðingu, og kemur hann á undan 

umfjöllun Ricœurs um athafnaveruna og siðferðisveruna. Þótt hann hefji umræðu sína í 

bók sinni um sjálfshugtak sitt, um greinarmun sjálfsku og sömsku, verða þau hugtök 

hvorki skilin, útskýrð né virðast þau geta staðið án umræðu hans um þessar fjórar 

tegundir veru sem svarar spurningunni um hver hún sé. Ef til vill er best að beina fyrst 

sjónum að frásagnarverunni, þar sem umfjöllun um hana leggur mikið til að útskýra betur 

greinarmun Ricœurs á sjálfsku og sömsku. 

Hér er svo aftur ef til vill vert að endurtaka og hamra aftur á því sem hefur verið getið, að 

hugsun mannsins, þ.m.t. sjálfsvitund og sjálfsskilningur, er nátengd tungumálinu og eins 
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hvernig áherslur túlkunarfræðinnar um tákn, túlkun og merkingu, og um leið áherslur 

Ricœurs á það sama, birtast í umræðu næstu heimildar sem vitnað er til. 

Dan Zahavi fjallar í fyrsta hluta greinar sinnar, „Sjálfið og tíminn“, um hugmyndir 

Ricœurs um frásagnarveruna, en þennan fyrsta hluta greinarinnar kallar Zahavi, 

„Sjónarhorn túlkunarfræðinnar: „Sjálfið sem afurð frásagnar.“. 

Zahavi greinir hér frá röksemdum Ricœurs um að erfitt sé að sjá sjálfan sig og svara 

spurningunni um hver maður sé án þess að gera það í frásögn. Frásögnin þarf auðvitað 

ekkert að vera sögð upphátt, eða sem samtal við annan mann, heldur bara innra tal hvers 

og eins við sjálfan sig. Það er líklega oftast svo, en við tölum oft eða jafnan við okkur 

sjálf í okkar hugsun og það er auðvitað það sem átt er við hér. Um leið er sú frásögn eða 

sjálfið sem afurð frásagnar eða ég sem frásagnarvera forsenda þess að hægt sé að 

staðsetja sjálfan sig í tíma og rúmi, þ.e. að maður geti tengt sig tímanum í nútíð, sem 

fortíð og framtíð. Svarið við spurningunni um hver maður sé, svarar maður jafnan með 

því að rekja eins konar eigin sögu, þ.e. eins konar ævisögu manns, fyrir sjálfum sér eða 

öðrum, þar sem maður rekur leiðarstef eigin lífs og þá atburði sem við teljum að gegni 

þar lykilhlutverki, þ.e. atburði, afrek eða ósigra, og væntir viðbragða þess sem talað er 

við, hvort sem það er maður sjálfur og þá sem einskonar innbyggður viðmælandi manns 

sjálfs, eða að um samtal við raunverulega viðmælendur sé að ræða, og þá væntir maður 

viðbragða þess sem sagan er sögð og það á  auðvitað allt eins við um mann sjálfan sem 

eigin hlustanda.
23

 Tekið er fram hér að vikið er verulega frá orðum Zahavis. 

Ricœur taldi eins og Sartre að bæði væri til „sjálf“ og ég og „ég-ið“ væri ekki sama og 

„sjálfið“, en aftur þar var hugsunin hjá Ricœur ef til vill önnur en hjá Sartre, þótt hér 

kunni samt að vera vísun í einhvers konar frumvitund um sjálfan sig sem kemur á undan 

íhugun um eigið eðli, en Ricœur taldi greinarmuninn á sjálfinu og éginu felast í því að við 

getum ekki hugsað um okkur sjálf nema með hjálp tungumálsins, og við gerum það með 

því að hugsa um okkur sem aðrar persónur, þ.e. að við komumst ekki til vitundar um 

okkur sjálf nema eftir krókaleiðum, þ.e sjálfið kemst ekki til vitundar um sjálft sig nema 

eftir krókaleiðum.
24

 Það má ef til vill skilja hér Stefán Snævarr, sem og kenningu 

Ricœurs sem hann fjallar um, sem svo að það gerist einmitt fyrir tilstilli tungumálsins og í 
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okkar eigin hugsun vísum við til okkar sjálfra með afturbeygðum persónufornöfnum, 

mig, mér, mín sem eru  fallmyndir persónufornafnsins „ég‟ sem er í nefnifalli, og þar 

kemur einmitt fyrir orðið „ég‟ sem er annað en fallmyndir orðsins sem fela í sér vísun til 

manns sjálfs og það skýrir mögulega greinarmun Ricœurs á „ég-inu“ og „sjálfinu“. 
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Lokaorð 

 

Hér hafa nokkrar kenningar um sjálfið verið reifaðar og verður núna reynt að draga fram 

nokkra þætti sem þeim eru sameiginlegir. Kenning Georges Herberts Mead er höfð með 

þar sem hann var bæði heimspekingur og frumkvöðull í félagsvísindum á þeim tíma sem 

félagsvísindi voru að verða til og um leið virðist kenning hans um sjálfið eiga sér bæði 

rætur í arfleið heimspekinnar og sálfræði sem var í mikilli gerjun á hans dögum. Hann var 

auk þess stórt nafn í félagsvísindum á meðan hann lifði og jafnvel enn, þótt hann sé 

mögulega síður þekktur innan heimspekinnar. Sumt í kenningu Meads um sjálfið minnir 

mjög á áþekk hugtök og umræðu hjá bæði Sartre og Ricour, og það á líka við um 

hugmyndina um hvernig tungumálið litar bæði hugsun og sjálf mannsins og hvernig hægt 

er um leið að líta til tungumálsins til að rökstyðja þær hugmyndir um samtvinnun 

tungumáls og sjálfs. Hins vegar er Mead meira kominn út í félagsvísindin með öðrum 

þáttum sjálfshugtaks síns eins og félagsmótun og hvernig misjafn þroski eftir aldri birtist 

í misjafnri getu barna til að skilja leikreglur. Hitt er það að línan á milli heimspeki og 

sálfræði er fín og erfitt að greina mörkin þar á milli með því að vísa til þess að heimspeki 

sé fræði sem koma á undan reynslu en vísindi á borð við sálfræði séu á eftir reynslu, og 

hvað umræðu og kenningar um sjálfið hér kann sá greinarmunur að duga skammt þegar 

jafn huglægt fyrirbæri og sjálfið á í hlut, þótt aðferðarfræði sálfræðinnar, ríkjandi stefnur 

innan hennar, sem og fræðileg hugsun hafi þróast mjög á síðustu áratugum sem söguleg 

framvinda þráttarhyggju eftir forskrift Hegels, og það gerir nálgun sálfræðinga á 

sjálfshugtakinu nú um stundir nokkuð frábrugðna nálgun heimspekinga, þótt það sé ef til 

vill samt stundum erfitt nú sem áður að draga mörkin þar á milli. 

Sú meginhugsun sem birtist í skáldsögu Kafka, Hamskiptunum, kann að hljóma 

kunnuglega, enda vita hugsandi menn hversu nauðsynlegt er fyrir hvern einstakling að 

hafa gott félagslegt umhverfi og aðstæður til að geta blómstrað og um leið skilgreinir og 

skipar umhverfið fólk á tilekinn stall og það á mögulega við um flesta. Skáldsaga Kafka 

minnir ekki síst á sögupersónuna Pétur í skáldsögu Einars Más Guðmundssonar, Englar 
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alheimsins, en í kvikmyndinni sem byggð er á bókinni segir Pétur lokaður inni á 

geðsjúkrahúsi í samtali við aðra sjúklinga að enginn taki mark á sér á meðan maður er 

svona og maður sé svona af því það tekur enginn mark á manni. Það má ekki líta á þau 

orð sem vitleysu geðsjúklings heldur  felst í þeim sannleikskorn um samspil einstaklings 

og samfélags sem er verulegt vandamál þegar kemur að vanda geðfatlaðra.  Hér þarf ekki 

að fara langt yfir skammt til að finna einfalt en sterkt dæmi um hvernig samfélagið 

skilyrðir einstaka hópa innan þess og skipar einstaklingum sem þeim tilheyrir misháan 

stall. 

Eins og segir á öðrum stað í ritgerðinni var Sartre hluthyggjusinni í þeim skilningi sem er 

mjög þekktur bæði í heimspeki síðustu aldar og í samtímaheimspeki. Hann gerði ráð fyrir 

að sannleikurinn sé til og það megi komast að honum, eða grafast fyrir um hann og færa 

sig nær honum með þeirri viðleitni sem iðkun heimspeki felur í sér. Það má auðvitað 

skjóta hér skotum að heimspekinni eins og hún birtist svo greinilega í samtímanum með 

því að gagnrýna þessa afstöðu, og það gera reyndar ýmsir, og í því sambandi má nefna 

gagnrýni á siðrænan húmanisma fyrir að vera ekki efahyggja um trúmál, heldur 

rétttrúnaður í anda trúleysis, og þá er ótalin gagnrýni af öðrum toga sem varðar m.a. 

vísindahyggju, sem getur í senn falið í sér oftrú á vísindum, skort á gagnrýni á innihald 

einstakra atriða innan einstakra fræða, og blindu gagnvart öðru sem þess vegna mætti 

stundum kalla þekkingu, þótt það flokkist ekki til vísinda og jafnvel ekki til einstakra 

fræða í þröngum skilningi. 

Hér er ekki verið að halda því fram að Sartre hafi verið talsmaður vísindahyggju heldur er 

eingöngu verið að fara aðeins út fyrir efnið með því að gagnrýna almennt neikvæðar 

hliðar eða afleiðingar þess hluthyggjuviðhorfs að gera ráð fyrir því að sannleikurinn sé 

þarna úti og hægt sé að komast að honum. Einnig þarf að hafa í huga hér að gagnrýni af 

þessum toga er líka þekkt innan heimspekinnar og má í því sambandi nefna nokkra 

sporgöngumenn vísindaheimspeki og rökfræðilegrar raunhyggju á síðustu öld sem seinna 

á lífsleiðinni bentu einmitt á hættuna sem fælist í að gefa sig á vald vísindahyggju. 

Eins og fram kom í ritgerðinni hafa tilvistarheimspekingar verið mjög uppteknir af 

hugtökum á borð við frelsi og möguleika og telja þeir einstaklinginn hafa nánast 

óendanlega möguleika til sjálfsmótunar. Frjálshyggjan hefur ekki ósvipað viðhorf til 

þessara þátta, þótt þar sé hugsunin allt önnur en hjá Sartre og öðrum þekktum 
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tilvistarheimspekingum. Frjálshyggjan telur einstaklinginn hafa jafnan frelsi og 

möguleika til að verða það sem hugur hans stendur til, svo sem til að efnast, verða frægur, 

áhrifamikill á sínu sviði o.s.frv. eftir því sem vilji og metnaður viðkomandi kann að 

standa til. Aðrar hugmyndastefnur hafa gagnrýnt þessa afstöðu frjálshyggjumanna og 

bent á að aðstæður og samfélag skipi mönnum misháan stall og möguleika í lífinu, þar 

sem greind, siðvit, sköpunarmáttur o.fl. eru bara nokkrir þættir af mörgum og þarf 

kannski margt annað að koma til þess að fólk komist langt á þeim þáttum eingöngu, svo 

sem útlit eða þjóðfélag með tiltölulega jöfnum tækifærum og sveigjanlegri uppgöngu í 

þjóðfélagsstiganum, sem á reyndar við um fá svæði í heiminum önnur en Vestur-Evrópu 

og Norður-Ameríku, en jafnvel þótt við horfum til hóps greindra og hæfileikaríkra, hvað 

þá með alla hina? Þótt Sartre sé tíðrætt um hugtök á borð við frelsi og möguleika, og vilji 

meina að einstaklingnum sé þar fæst ómögulegt, beinir hann sjónum sínum hvorki að 

samfélagsstiganum né á við hann í umræðu sinni, enda var hann þekktur vinstri maður og 

vinstri menn hafa jafnan allt annað viðhorf en margir frjálshyggjumenn til þess hversu 

auðvelt sé fyrir Pétur eða Pál að klífa samfélagsstigann. Það sem Sartre skírskotar til með 

þessum hugtökum eru möguleikar mannsins á því að takast á við umhverfi sitt með 

vitund sinni eða huga, en ekki möguleikar mannsins til að sigrast á umhverfi sínu og 

komast á toppinn í samfélaginu. 

Í köflunum um Sartre og Ricœur kom fram að báðir gerðu þeir greinarmun á „sjálfi“ og 

„ég-i“ og virðast báðir vísa þar í frumstæðari og sjálfvirkari vitund um okkur sjálf sem er 

jafnan að verki. Orðatiltækið „að vera ekki með sjálfum sér“ útskýrir mögulega þessa 

aðgreiningu, því sum okkar ef ekki flest stöndum okkur sjálf af því að sýna hvatvísa 

hegðun og höfum í kjölfarið sagt við okkur sjálf eitthvað á þá leið: Hvað varstu að hugsa, 

eða „ég var ekki með sjálfum mér“, og kannski liggur þar að einhverju leyti greinarmunur 

þessara tveggja hugsuða á „ég-inu“ sem kemur á undan „sjálfinu“ og felur ólíkt sjálfinu 

ekki í sér umhugsun um eigið eðli. Orðatiltækið „að vera ekki með sjálfum sér“ virðist 

vísa í a.m.k. sumum tilfellum til þess að stundum geti þetta frumstæðara ʻégʼ tekið 

völdin, og þá er sjálf manns á því augnabliki ekki meðvitað um sjáft sig, þ.e. sjálfið, og 

þegar svo háttar er ég-ið að verki, en ekki sjálfið.  

Orðatiltækið „að vera ekki með sjálfum sér“ virðist vísa til þessa undirliggjandi „ég-s“, 

því oft virðist það vera þannig að þegar við mennirnir sýnum af okkur hvatvísi eða erum 

undarlegir í háttum og segjum svo við okkur sjálfa á eftir að við höfum ekki verið með 
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okkur sjálfum þá stundina, að þá virðist þetta undirliggjandi „ég“, hafa verið að verki, 

sem er annað en sjálf,  en það er af öðrum toga og felur í sér íhugun og afstöðu til eigin  

eðlis, og þegar minnst er á afstöðu hér má nefna aftur t.d. annarleikann í umræðu Ricœurs 

um sjálfið, sem beinist ekki endilega eða alltaf að öðru fólki eða einhverju öðru en manni 

sjálfum heldur virðast skömm og sektarkennd tengjast annarleikanum nánum böndum ef 

ekki að einfaldlega sé skömm og sektarkennd dæmi um annarleikann, og eins getur verið 

um að ræða sjálfsfyrirlitningu, sem mætti lýsa sem  mjög miklum annarleika sem beinist 

að manni sjálfum, sem virðist vera að nokkru leyti af öðrum toga en samt vera mun ýktari 

neikvæð tilfinning, eða viðhorf til sjálfs sín en skömm og sektarkennd, en orðið 

ʿsjálfsfyrirlitningʾ er einmitt myndað af orðunum sjálf og fyrirlitning og felur orðið í sér 

fyrirlitningu eða mjög neikvætt viðhorf sjálfsverunnar til sjálfrar sín, eða til eigin sjálfs. 

Hér hefur svo sem verið stiklað á stóru um hugmyndir margra þekktari heimspekinga um 

hvað sjálfið kunni að vera og ýmislegt kann þar að minna á annað, en annað verið um leið 

ólíkt, og óþarfi að endurtaka það sem kemur fram í ritgerðinni í lokin og reynt að draga 

saman niðurstöður, þar sem viðhorf, nálgun og umræða þeirra heimspekinga sem fjallað 

hefur verið um í ritgerðinni er ólík og því best að virða kenningu hvers og eins og um leið 

umræðu um hvern og einn þeirra án þess að fara frekar út í hvað er líkt og hvað er ólíkt 

með kenningum þeirra og  einhvern sameiginlegan flöt á þeim og svara því hvað sjálfið 

kunni að vera, enda viturlegra að álykta sem svo að sjálfið sé margslungið fyrirbæri og 

hver þeirra heimspekinga sem um ræðir í ritgerðinni horfi á hugtakið  frá tilteknum 

sjónarhól. Það ræður nálgun þeirra  og svo  virðist sem allir hafi nokkuð til síns máls en 

enginn gerir tæmandi grein fyrir því hvað sjálfið sé, þar sem hægt sé að svara 

spurningunni um hvað sjálfið sé út frá mörgum og mismunandi sjónarmiðum. 
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