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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um  þátt ytri gæða í farsældinni sem, samkvæmt Aristótelesi er 

okkar æðsta markmið í lífinu. Umfjölluninni til grundvallar er lögð áhersla á kenningu 

Aristótelesar um farsæld eins og hún er sett fram í ritinu Siðfræði Níkomakkosar og er 

að mestu stuðst við íslenska þýðingu Svavars Hrafns Svavarssonar. Útskýrð verða hin 

ýmsu hugtök svo sem farsæld, siðræn dyggð og vitræn dyggð áður en fjallað er um 

þátt ytri gæða. Að lokum er litið til gagnrýni sem fræðimenn hafa fram að færa á 

kenningu Aristótelesar, einkum Sarah Broadie í fyrsta kafla sinnar bókar Ethics with 

Aristotle og einnig úr þriðja kafla bókar Susan Sauvé Meyer sem ber nafnið Ancient 

ethics: A Critical Introduction. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að ekki er hægt að ná 

farsældinni með því að læra dyggðirnar einar og sér, þar sem að ytri gæðin spila meðal 

annars mikinn þátt í því hvort við getum talist vera farsæl. En það eru einnig aðrir þætti 

sem hafa áhrif. 
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Inngangur 

Þeirrar spurningar er oft spurt, hvort við mennirnir höfum stjórn á lífi okkar eða hvort við 

séum fórnarlömb aðstæðna. Einnig spyrjum við oft hver sé tilgangur okkur með lífinu 

og hvert sé okkar endanlega markmið. Það er því gaman að velta nokkrum spurningum 

fyrir sér útfrá þessum vangaveltum. Spurningarnar gætu verið þessar:  

Gætu þær aðstæður sem við fæðumst inn í skipt máli fyrir hamingju okkar og haft 

úrslitaáhrif á það hvernig við þurfum að lifa okkar lífi eða skipta aðstæðurnar jafnvel 

engu máli? Geta fátækir ekki orðið hamingjusamir? Hver eru áhrif umhverfis og ytri 

gæða á það hvernig við lifum lífi okkar? Þessum hlutum ætla ég að velta fyrir mér og 

athuga hvað Aristóteles segir um þetta efni í Siðfræði Níkomakkosar.  

Til að skilja kenningu Aristótelesar þarf að skýra hugtökin farsæld, dyggð og ytri 

gæði. Þessi hugtök eru þau mikilvægustu til þess að skilja hvernig við náum því að 

verða hamingjusöm og hvort og hvernig við náum farsældinni sem, samkvæmt 

Aristótelesi er okkar æðsta markmið í lífinu. 

 Þetta eru stór orð sem hafa víða túlkun og það er spurning hvort við myndum 

leggja sömu túlkun í þessi hugtök í dag og gert var á tíma Aristótelesar. Það er því 

verðugt verkefni að leggja af stað í þetta verkefni til að sjá hvernig við náum okkar 

æðsta markmiði í lífinu.  
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Kafli 1. Hvað er að lifa farsælu lífi? 

Athugum fyrst farsæld. Aristóteles segir þetta um hugtakið farsæld. 

Flestum kemur saman um nafnið; það heitir farsæld bæði hjá lærðum og 

leikum: að lifa vel og breyta vel er skilið sama skilningi og farnast vel. En 

menn þræta um farsældina, hvað hún sé; lærðir og leikir gera ólíka grein 

fyrir henni. Leiku fólki sýnist farsæld vera eitthvað skýrt og augljóst, svo 

sem ánægja, auður eða virðing. Hver heldur sínu fram og tíðum heldur einn 

og sami maðurinn ýmsu fram: veikur vill heilsu, fátækur auð. Þeir sem 

viðurkenna eigin fávísi dást að mönnum sem halda fram mikilfenglegum og 

óskiljanlegum hugmyndum. Sumir töldu að auk þessara mörgu gæða væri 

eitthvað til sem er gott í sjálfu sér, orsök þess að allt hitt er gott.1 

Farsæld er það sem við viljum öll og sækjumst eftir sem markmiði lífsins. Eins og 

Aristóteles segir vilja fátækir eignast auð og þeir sem eru veikir vilja fá heilsuna aftur. 

Líkt og þeir fátæku vilja eignast meiri pening og geta lifað betra lífi á þann hátt. Þeir 

sækjast eftir því að geta lifað fjárhagslega áhyggjulausu lífi sem þeir telja að veiti þeim 

farsæld. Enn aðrir vilja fá heilsuna til þess að geta lifað lífinu til að gera það sem þá 

langar til.  

Hvað með andlegt líf? Hefur það einhver áhrif á það hvernig við lifum okkar lífi eða 

er lífið bara metið eftir veraldlegum gæðum? Ætti það að vera okkar megin markmið að 

eignast sem mest af veraldlegum gæðamunum? Eða eins og við myndum segja í dag, 

eiga allt það nýjasta og flottasta. Aristóteles segir um þetta, að hinn almenni borgari telji 

að markmið sitt í lífinu sé að eignast sem mest af veraldlegum hlutum og fjármunum: 

Megi marka lífernið virðist almúginn leggja heill og farsæld að jöfnu við 

ánægju, og með nokkrum rétti. Þess vegna elskar hann munað. Þrenns 

konar líf ber hæst: fyrst téð munaðarlíf, síðan líf borgarans og loks hið 

andlega líf.2 

Aristóteles telur að almúginn sækist fyrst og fremst eftir því sem hann kallar 

munaðarlíf, sem felur í sér að ná sem mestri ánægju út úr því sem við tökum okkur fyrir 

hendur. En felur það í sér að eignast sem mest af veraldlegum hlutum? Nei það gerir 

það ekki en það hjálpar til  að geta átt fallega hluti sem veita okkur ánægju og vellíðan. 

                                                     

 

 

 

1
 Aristóteles (1995) 1095a, fyrra bindi, bls. 211-212. Þýðing Svavars Hrafns Svavarssonar. Allar 

tilvitnanir í Aristóteles eru úr þýðingu Svavars Hrafns, sem hér eftir verður skammstöfuð SN. 

2
 SN 1095b, fyrra bindi, bls. 214. 
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Ég mun fjalla betur um ytri gæði í kafla 3. En hvaða fleiri þættir tengjast farsæld? 

Aristóteles telur að mannleg heill, það er að segja farsældin, tilheyri manni sjálfum, ef 

maður á annað borð öðlast hana, og sé þess vegna ekki af því tagi að aðrir geti veitt 

manni hana. Þess vegna virðist virðingin vera öðruvísi en farsæld. Spyrja má hvort við 

gætum  lagt að jöfnu virðingu og dyggð. Aristóteles bendir hér á að við leitum einmitt 

frekar virðingar og viðurkenningar þeirra sem teljast hyggnir og dyggðugir heldur en 

þeirra sem eru það ekki og ályktar af því að hyggindi og dyggð séu betri og 

eftirsóknarverðari eiginleikar en virðingin. Dyggð er líka það sem einkum einkennir þá 

breytni okkar eða framkomu sem verður til þess að við njótum virðingar þeirra góðu 

manna sem við umfram allt sækjumst eftir að veiti hana.  

En hvað er þetta sem hann kallar dyggð? Er hún það sama og farsæld eða eru 

þetta tvö ólík hugtök? Eða eru þetta kannski tvö ólík markmið sem við eigum að gera 

allt til þess að ná í okkar lífi og geta þannig talist farsæl? 

Greinagerð okkar er samhljóða greinagerð þeirra sem segja að farsæld sé 

dyggð eða einhver ein dyggð, því dyggðugur verknaður telst til dyggðar. 

Hitt kann að skipta miklu máli hvort hið besta felist í því að hafa eða beita, 

ástandi eða virkni. Því ástandið getur verið til staðar en þarf ekki að leiða til 

neins góðs, eins og hjá sofandi manni eða einhvern veginn iðjulausum, en 

virknin er ekki þannig, enda breytir virkur maður af nauðsyn og breytir vel.3 

Eða eins og Aristóteles segir á öðrum stað. 

En dyggð virðist einnig vera næsta ófullkomið markmið, því dyggðugur 

maður getur allt eins verið sofandi, að því er virðist, eða lifað lífi sínu 

óvirkur, með mestu kvöl og pínu að auki. Enginn segði að manni farnaðist 

vel sem lifði slíku lífi, nema til að hafa í frammi þrætubókarlist.4 

Samkvæmt þessum orðum Aristótelesar, þá ber okkur að leita eftir farsæld en 

breyta dyggðuglega, þar sem dyggðin er okkar breytni sem leiðir til farsældar. Enda 

eigum við ekki skilið að fá verðlaun fyrir það sem við gerum ekki. Því við getum ekki 

tekið á móti viðurkenningu fyrir það sem að við höfum ekki gert eins og Aristóteles segir 

um þetta þegar hann lýsir því hverjir eigi það skilið að fá viðurkenningu og hverjir ekki: 

                                                     

 

 

 

3
 SN 1098b,1099a, fyrra bindi, bls. 230-231. 

4
 SN 1095b,1096a, fyrra bindi, bls. 215. 
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Hinir fegurstu og sterkustu hljóta ekki sigursveiginn á Ólympíuleikunum 

heldur keppendur, því til að hafa sigur þarf að keppa. Þannig öðlast þeir 

fagra og góða hluti sem gera rétt í lífinu.5  

Það er því rétt að við verðum að framkvæma hlutina til þess að fá viðurkenningu fyrir 

þann verknað sem við höfum framkvæmt, eins og ég sagði hér á undan. Við verðum að 

finna það í hjarta okkar að við höfum breytt rétt og að við eigum þetta hrós eða 

viðurkenningu skilið. Þannig getum við verið ánægð og notið þess sem er fallegt og 

jafnvel þess sem kallar fram hjá okkur góðar tilfinningar. Þannig líf er ánægjulegt og 

það getur kallað fram góða breytni hjá okkur og við verðum farsælli. 

Hvað er þetta sem að Aristóteles kallar ánægju? Er það eitthvað sem við verðum 

að ná til þess að verða farsæl eða er þetta kannski það sama og farsæld? Er þetta 

eitthvað sem að við getum talið til dyggðar sem er hluti af því að við getum breytt rétt til 

þess að verða farsæl? Aristóteles fjallar í löngu máli um ánægju í Siðfræði 

Níkomakkosar.6 Í fyrstu bók lýsir hann ánægju þegar hann segir frá því hvernig menn 

njóta einhvers góðs eða njóta sigurs á eftirfarandi hátt.  

Líf slíkra mann er einnig ánægjulegt í sjálfu sér, því ánægjan tilheyrir 

sálinni, og fyrir sérhvern mann er það ánægjulegt sem hann er að sagður 

unna, eins og hestur fyrir hestamann og sjónarspil þeim sem ann slíku. Á 

sama hátt ann unnandi réttlætis réttlátri breytni og almennt ann unnandi 

dyggðar dyggðugri breytni. Nú er því þannig háttað um allan þorra manna 

að nautnir troða illsakir hverjar við aðra, enda eru þær ekki í eðli sínu 

ánægjulegar, en fyrir unnendur fagurra hluta eru þeir hlutir ánægjulegir sem 

eru í eðli sínu ánægjulegir. Af því tagi eru dyggðugar athafnir, sem eru því 

þessum mönnum ánægjulegar sem og í sjálfum sér. Þess vegna þarfnast líf 

þeirra ekki ánægju eins og til uppfyllingar heldur býr ánægjan í lífinu sjálfu. 

Því auk þess sem áður segir er sá maður ekki góður sem nýtur ekki fagurra 

athafna, enda segði enginn að sá maður væri réttlátur sem ekki nyti 

réttlátrar breytni eða veglyndur sem ekki nyti veglyndrar breytni og svo 

framvegis. Ef sú er raunin hljóta dyggðugar athafnir að vera ánægjulegar í 

sjálfum sér. En dyggðugar athafnir eru sannarlega einnig góðar og fagrar 

                                                     

 

 

 

5
 SN 1099a, fyrra bindi, bls. 231. 

6
 Sjá einkum kafla 11-14 í 7. bók og kafla 1-5 í 10. bók. 
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og hvort tveggja ríkulega, því afbragðsmaður dæmir vel um hvort tveggja 

og á þann hátt sem skýrður hefur verið.7  

Ólíkt farsældinni er ánægjan hverful. Hún varir stundum skammt. Út af fyrir sig er 

ánægja samt alltaf góð. En Aristóteles bendir hér á mikilvægt atriði, að það sem menn 

njóta og veitir þeim ánægju er ekki endilega ánægjulegt í eðli sínu. Hestar veita 

hestamanninum ánægju af því að hann hefur dálæti af hestum en þeir eru ekki þar með 

ánægjulegir í sjálfum sér. Vera má að hestar veiti til dæmis fuglaskoðara alls enga 

ánægju.8 Sumt er þó ánægjulegt í sjálfu sér, nefnilega dyggðug breytni. Til dæmis er 

réttlát breytni í sjálfri sér ánægjuleg, jafnvel þótt hún veiti líklega ekki þeim óréttlátu 

neina ánægju. Hún veitir réttlátum manni ánægju. Við verðum að geta dæmt um það 

hvort breytni okkar sé réttlát og hvort hún veiti okkur ánægju. Þeir sem breyta rétt verða 

því að passa sig á því að breyta bæði rétt og á dyggðugan hátt. Þeir sem breyta 

dyggðuglega hafa ánægju af breytni sinni sem getur verið skef í átt að farsæld. Þeir eru 

ekki að breyta rétt ef þeir eru að brjóta á öðrum til þess að ná sinni ánægju. En 

dyggðugt líf er ánægjulegt líf af því að dyggðug breytni veitir hinum dyggðuga manni 

ánægju. En hvað er það sem að virkilega getur gert okkur að góðum manneskjum? 

Hvernig kemur farsældin fram í okkar lífi ef við erum hamingjusöm eða 

óhamingjusöm. Þurfum við að fylgja sömu línu allt okkar líf, verðum við alltaf að breyta 

rétt til þess að vera farsæl og ánægð? Eða er þetta bara breytni sem við gerum 

stundum og getum svo tekið því rólega inn á milli og leyft okkur að breyta eins og við 

viljum hvort sem það er rétt eða röng breytni? Aristóteles segir þetta um það hvernig 

lífið okkar gengur og hvort við séum alltaf farsæl ef við höfum náð því að gera allt rétt:  

Það er ljóst að við segðum sama manninn margsinnis farsælan og aftur 

vesælan ef við fylgjum gæfu hans eftir, að hann birtist okkur sem eins konar 

kameljón, án nokkurrar fótfestu. Er engan veginn rétt að láta duttlunga 

gæfunnar skipta sköpum? Því gott og illt veltur ekki á duttlungum gæfunnar 

heldur þarfnast mannlegt líf þeirra að auki, sem fyrr segir. Fylgi verknaðir 

dyggð skipta þeir sköpum í farsæld en andstæðir verknaðir ráða vesæld. 

Þetta vandamál rennir einnig stoðum undir mál okkar, því ekkert eiginverk 

                                                     

 

 

 

7
 SN 1099a, fyrra bindi, bls. 231-232. 

8
 Broadie og Meyer útskýra þetta markmið vel í sínum greinum. Það er gott að skoða þeirra 

túlkanir á því hvað það er sem við í raun sækjumst eftir og hvert markmiðið okkar í raun sé með 

öllum okkar aðgerðum. Sjá frekar Broadie(1991) 9-10 og Meyer (2008) 51-52. 
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mannsins er eins öruggt og dyggðugir verknaðir, sem virðast vera enn 

varanlegri en þekkingargreinar. Verðugustu verknaðirnir eru varanlegastir, 

því með þeim lifa sælar manneskjur helst lífi sínu staðfastlega; þetta virðist 

vera orsök þess að þeir gleymast ekki.  

 Atriðið sem nú er rætt, það er varanleiki, mun tilheyra hinum farsæla, og 

slíkur verður hann allt sitt líf, því hann ástundar eða rannsakar dyggðuga 

breytni alltaf eða oftast og gengst undir gæfuna fagurlega með fullkomnum 

sóma að öllu leyti eins og sannarlega góður maður, eins og lýtalaus 

ferningur. Það gerist margt fyrir gæfuna, smátt eða stórt eftir atvikum, en 

smámunir, hvort heldur þeir færa gæfu eða ógæfu, skipta ljóslega ekki 

sköpum fyrir lífið. Mörg stóratvik sem leiða til góðs gera lífið hins vegar 

sælla (því fyrir vikið verður skipan lífsins ekki aðeins fegurri heldur má nýta 

sér atvikin fagurlega og vel), en atvik sem leiða til ills kremja og lama 

sæluna, því slík atvik valda þjáningu og koma í veg fyrir margs konar 

verknaði. Eigi að síður skín fegurðin í mótlætinu þegar menn afbera 

þolgóðir margvíslegar árásir ógæfunnar, ekki vegna tilfinningaleysis heldur 

göfgi og sálarstyrks.9  

Við getum því samkvæmt þessu farið aðeins út af sporinu hvað varðar breytni okkar 

en við verðum samt að komast aftur inn á réttu og góðu breytnina sem fyrst, til þess að 

glata ekki lífsgleðinni og vellíðaninni sem fylgir því að breyta rétt og umfram allt til að 

geta talist góðar manneskjur. Það er samt ekki aðal markmið okkar að halda ánægjunni 

en hún hjálpar til þegar að við viljum ná aðal markmiði okkar sem er farsældin og fylgir 

líka dyggðugri breytni. En til þess að ná farsældinni þá verður að vera til staðar 

dyggðug breytni og að baki henni rétt hneigð sálarinnar en af henni leiðir jafnvægi milli 

ytri gæða, sálargæða og líkamsgæða. Þrátt fyrir góða breytni þá komumst við 

greinilega ekki hjá því að verða fyrir áföllum, eins og hann segir hér að ofan, enda sé 

fegurð í því að verða fyrir smá mótlæti og það veitir okkur meiri sálarstyrk og gerir 

okkur sterkari þegar við náum að komast aftur inn á rétta braut. Ef við getum sagt það 

vera rétta braut að breyta dyggðuglega og rétt gagnvart öðrum og okkur sjálfum. Við 

fæðumst því ekki dyggðug inn í heiminn þar sem  þetta er breytni sem við verðum að 

þroska með okkur. En ég mun skoða það samhliða dyggðunum í næsta kafla. Okkur er 

samt eiginlegt að þroskast einmitt á þennan hátt því það er í samræmi við eiginverk 

                                                     

 

 

 

9
 SN 1100b, fyrra bindi, bls. 237-239. 
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mannsins að skynsemishluti sálarinnar starfi vel og eðlilega.10  En eiginverk mannsins 

felst í því sem við gerum. Aristóteles segir þetta um eiginverk. 

Það telst felast í eiginverkinu sem er gott og vandað hjá flautuleikara, 

myndhöggvara, sérhverjum listamanni og almennt öllu sem hefur eitthvert 

eiginverk. Þannig virðist því einnig vera háttað hjá manninum, ef hann hefur 

eitthvert eiginverk. [...] Hann virðist jafnvel eiga sameiginlegt með jurtum að 

vera lifandi, en við leitum þess sem er sérstaklega fyrir manninn. Útilokum 

því líf æxlunar og vaxtar. Næst kæmi einhvers kona skynjanalíf, sem hann 

virðist einnig eiga sameiginlegt með hesti, nauti og hvað dýri sem vera skal. 

Eftir stendur það sem kalla mætti athafnalíf þess hluta mannsins sem hefur 

skynsemi.11  

Þetta er í stuttu máli þar sem Aristóteles segir um eiginverk. Það er því aðal 

markmið okkar að breyta rétt og vel þannig að það veiti okkur ánægju, ég á við með 

þessu að við gerum okkar verk vel og finnum gleðina í hjarta okkar og að við finnum til 

hamingju með því að gera vel og breyta rétt. En eiginverk er í raun það sem er í eðli 

okkar að framkvæma sem menn og hvernig við eigum að finna hamingjuna í því sem 

við tökum okkur fyrir hendur, samkvæmt útskýringum Everson.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

10
 Um eiginverk er fjallað í kafla I.7 í Siðfræði Níkomakkosar. 

11
 SN 1097b-1098a, fyrra bindi, bls. 225. 

12
 Það má lesa nánari útskýringar á eiginverki í Everson (1998) bls 85-90. 
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Kafli 2. Hvað eru vitrænar og siðrænar dyggðir? 

Í fyrsta kaflanum sagði frá kenningu Aristótelesar um að við þyrftum að verða góðar 

manneskjur og rækta eiginverk okkar vel til þess að geta orðið farsæl en til þess 

þurfum við að verða dyggðug. Hvað er að breyta dyggðuglega og hvað þýðir hugtakið 

dyggð og hvernig skilgreinum við það? Erum við að tala um hneigð, líðan okkar eða 

það hvernig við komum fyrir augu annarra? Skoðum hvað Aristóteles segir um athafnir 

okkar og hvað telst vera dyggð í því samhengi.  

Dyggð er því hneigð sem lýtur að fyrirætlun eða vali og felst í meðallagi 

miðað við okkur; hún skilgreinist af skynseminni og sem hygginn maður 

myndi skilgreina hana. Hún er meðallag tveggja lasta, þar sem annar ræðst 

af skefjaleysi og hinn af skorti. [...] En nú gefa hvorki allar athafnir né 

kenndir kost á meðallagi, því sumar heita nöfnum sem beinlínis vísa til 

illsku, eins og illgirni, óskammfeilni og öfund, og í athöfnum hórlífi, 

þjófnaður og mannsmorð, því sagt er að allt þetta og þessu líkt sé í sjálfu 

sér vont, en ekki aðeins skefjaleysi þess eða skortur. Þess vegna ratar 

maður aldrei rétta leið í þessum málum heldur lætur einatt glepjast; að gera 

vel eða ekki vel kemur því ekki við hvort maður drýgir hór með réttu 

konunni á réttum tíma á réttan hátt, heldur eru einfaldlega afglöp að gera 

nokkuð af slíkum toga. Maður gæti allt eins álitið að til væri meðallag og 

skefjaleysi og skortur í ranglæti, hugleysi og hófleysi, því þannig yrði til 

meðallag skefjaleysis og skorts, skefjaleysi skefjaleysis og skortur skorts. 

En líkt og skefjaleysi og skortur hófsemi og hugrekkis er ekki til af því 

meðallagið er í vissum skilningi öfgar, þá er ekki til meðallag téðra lasta eða 

skefjaleysi og skortur, heldur eru þeir afglöp hvernig svo sem athafnirnar 

eru, því yfirleitt er hvorki til meðallag skefjaleysis og skorts, né skefjaleysi 

og skortur meðallags.13  

Það má því segja að við verðum að þroska með okkur viskuna til þess að þekkja 

muninn á réttu og röngu og út frá þeim þroska þá ættum við að hafa lært að fara 

þennan gullna meðalveg í góðri breytni í lífinu. Það sem ég á við með því að fara 

þenna gullna meðalveg, er að við verðum að kunna að fara ekki í öfgarnar, gera of 

mikið eða of lítið úr hlutunum. Það er að finna hjá okkur hvernig við höfum jafnvægi á 

tilfinningum, huganum og umhverfinu í kringum okkur. Við verðum því að þroska með 

                                                     

 

 

 

13
 SN 1107a, fyrra bindi, bls. 267-268. 
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okkur hófsemi og hugrekki og aðrar dyggðir. Þegar við höfum náð þessu og fundið 

jafnvægið milli allra þessara eiginleika eigum við möguleika á að verða farsæl.  

Við skulum aðeins skoða betur hvað dyggð er og hvernig eða hvort að breytni 

okkar leiði til þess að við verðum farsæl. Ætli dyggðirnar séu meðfæddar, eitthvað sem 

er okkur eðlilegt eða eru þær eitthvað sem við verðum að þroska með okkur og læra? 

Við skulum einnig skoða þessar dyggðir og hvernig þær skiptast, samkvæmt því sem 

Aristóteles segir, og hvað það er sem dyggðirnar gera fyrir endanlega markmiðið okkar. 

En fyrst aðeins meira um það hvað dyggð er samkvæmt Aristótelesi og hvað við eigum 

í raun að skoða.  

Við eigum greinilega að rannsaka mannlega dyggð, því við leituðum 

mannlegrar heillar og mannlegrar farsældar. Með mannlegri dyggð á ég 

ekki við dyggð líkamans heldur sálarinnar, og við köllum farsæld 

sálarvirkni.14 

Samkvæmt þessu telst dyggð vera hneigð sem lýtur að vali og verður til þegar virkni 

og gott ástand sálargáfna skynsemishluta sálarinnar mótar hegðun okkar til betri vegar. 

Við þurfum því að læra að hafa stjórn á okkur og temja okkur góða siði og framkomu 

við aðra og alla í kringum okkur, einnig okkar nánustu. Einnig verðum við að læra að 

bæla niður ósiði sem eru okkur ekki góðir. Það skiptir því ekki máli hvernig við erum 

líkamlega byggð og hvað við getum gert með okkar líkamlega styrk eins og þeir sem 

eru stórir og sterkir og geta lyft þungum og stórum hlutum. Það hefur ekkert með þá 

hluti að gera. Meira máli skiptir hvernig okkar innri virkni er og ástand sálarinnar. Þá á 

ég við að það skiptir máli hvernig við komum fram, hvort það sé þvinguð gjörð eða 

gjörð sem er gerð af ánægju og hvernig við breytum okkar hugarfari gagnvart öðrum og 

hvernig við notum okkar visku og hyggindi, til þess að komast áfram í lífinu. Vits er þörf 

en umfarm allt ríður á að við séum hyggin og kunnum að ráða ráðum okkar vel svo að 

okkur farnist líka vel. Því hyggindi horfa til mannlegra heilla og þess sem er gott.15 

Hver er munurinn á vitrænum og siðrænum dyggðum og ætli þær tengist á 

einhvern hátt? Ætli önnur þeirra sé meira um það hvernig við hugsum og hin þá um 

það hvernig við högum gjörðum okkur út frá þeim hugsunum? Ætli það sé nóg að 

rækta aðra þeirra með okkur eða verðum við að leggja rækt við báðar? Munurinn er sá 

að vitrænar dyggðir eru ágæti og gott ástand þeirra sálargáfna sem skynsemishluti 

                                                     

 

 

 

14
 SN 1102a, fyrra bindi, bls. 244. 

15
 Svavar Hrafn Svavarsson, „Skýringar við Siðfræði Níkomakkosar“ í Aristóteles (1995), bls. 

166  
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sálarinnar samanstendur af, það er að segja visku sem greinist nánar niður í vit og 

þekkingu og hyggindi.16 Aftur á móti lúta siðrænar dyggðir að hvötum okkar og 

athöfnum, ekki síst með tilliti til sambúðar okkar og samskipta við annað fólk. Með 

öðrum orðum eiga siðrænar dyggðir við það hvernig við eigum að haga okkur og 

hvernig við komum fram samkvæmt þeirri visku og því uppeldi sem við höfum hlotið og 

því hvort við kunnum að fara með skap okkar og láta það ekki bitna á þeim sem við 

höfum í kringum okkur og okkar nánustu.  En Aristóteles skiptir þessum tveimur 

dyggðum á eftirfarandi hátt.  

Það má einnig skipta dyggðum eftir þessum greinarmuni, því sumar kallast 

vitrænar en aðrar siðrænar; viska, skilningur og hyggindi eru vitrænar 

dyggðir, en veglyndi og hófsemi eru siðrænar.  

 Þegar við tölum um siðgerð manns segjum við ekki að hann sé vitur eða 

hafi skilning heldur sé hann geðprúður eða hófsamur, en við lofum vitrænan 

mann einnig eftir sálarástandi eða hneigð, og lofsverðar hneigðir köllum við 

dyggðir eða mannkosti.17 

Það er því þannig að við verðum að nýta okkur þá visku og kunnáttu sem við höfum 

tileinkað okkur. Við verðum að kunna að koma fram sem hófsöm og geðprúð. Það 

gerum við með því að tvinna þessar tvær dyggðir saman ef svo má segja en vitrænu 

dyggðirnar, ásamt góðu uppeldi og venju, geta í vissum skilningi af sér siðrænu 

dyggðirnar. Hneigð til réttrar og góðrar breytni er til einskis ef enginn er skilningurinn á 

því hvað er gott og hverju er hollt að stefna að. Því þarf hneigð til siðlegrar breytni að 

lúta stjórn hygginda, sem horfa til þess sem er manni sjálfum til góðs, því þannig nýtum 

við okkur þessar góðu dyggðir og eigum auðveldara með að koma vel fram og þannig 

verðum við hófsöm eða geðprúð. Það er því þannig að þegar við höfum lært að temja 

okkur þessar góður dyggðir og höfum lært að hemja okkur þegar einhver gerir á okkar 

hlut og ekki láta skapið okkar hlaupa með okkur í gönur. Þá gengur okkur betur að ná 

jafnvægi í lífi okkar. Þá erum við á réttri leið að öðlast visku og skilning á lífinu og því 

hvernig við eigum að lifa því.  

                                                     

 

 

 

16
 Viska er íslensk þýðing Svavars Hrafns Svavarssonar á gríska orðinu sofia, vit er þýðing á 

nous, þekking á episteme og hyggindi á fronesis. Um vitrænar dyggðir má lesa í skýringum 

Svavars Hrafns við Siðfærði Níkomakkosar í inngangi hans að Aristótelesi (1995), fyrra bindi, 

bls. 156-170. 

17
 SN 1103a, fyrra bindi, bls. 247-248. 
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En hvernig finnum við þetta jafnvægi sem þarf að myndast? Er þetta meðfætt og 

skyldu þessar dyggðir vera okkur í blóð bornar? Þurfum við bara að kalla þær fram hjá 

okkur, eða eru þær eitthvað sem við verðum að læra og tileinka okkur í uppeldi okkar 

og með tímanum þroska þær með okkur? Skoðum aðeins hvað Aristóteles segir um 

það hvernig við öðlumst þessar dyggðir og hvort það sé munur á því hvernig við 

öðlumst þær.  

Vitræn dyggð verður til og vex að mestu við kennslu. Hún þarfnast því 

reynslu og tíma. Siðræn dyggð hlýst hins vegar af siðvenju og þaðan kemur 

orðið „siðrænn“ {ἠθική} sem er lítillega frábrugðið orðinu „siðvenja“ {ἐθος}. 

Af þessu má einnig  ráða að engin siðræn dyggð er manninum í blóð borin, 

því enginn náttúrulegur hlutur venst á það sem gengur gegn náttúru hans.18 

Það er þá þannig að við verðum að læra báðar þessar dyggðir, því við þurfum að 

læra hvernig við eigum að haga okkur og hvernig við eigum að koma fram til þess að 

við getum talist hófsöm. Það tekur því tíma að þroska þessar dyggðir með okkur. 

Vitræna dyggð lærum við aðeins af umhverfi, fjölskyldu og frá kennurum okkar, með 

því að lesa, framkvæma og hlusta. Með öðrum orðum byggir innræti hennar á tilsögn 

annarra og reynslu. Þær siðrænu lærum við með góðu uppeldi og leiðsögn frá 

fjölskyldu og kennurum um það hvernig við eigum að koma fram og umgangast annað 

fólk. Hún byggir á þroska og góðu ástandi vitrænna dyggða, ekki síst hygginda, og 

ítrekaðri breytni í samræmi við góða tilsögn, sem leiðir til góðrar venju og hneigðar. Ef 

til vill getum við sagt að við séum eins og dýr sem þarf að temja og kenna hvernig á að 

haga sér. Við getum því sagt, eins og Aristóteles segir, að þeir náttúrulegu hlutir sem 

eru á vegi okkar fara ekki að gera annað en þeim er ætlað19. Steinum er ekki ætlað að 

vera í loftinu. Þess vegna leita þeir alltaf til jarðar ef þeim er hent upp í loft. Vatn rennur 

ekki upp í móti þar sem það er eðli vatnsins að komast á lægsta yfirborðið. Og því er 

það okkur ekki í blóð borið að vera hófsöm þar sem það er ekki í okkar eðli enda gæti 

enginn sýnt af sér óhófsemi ef hófstillingin væri okkur eðlislæg, því ekkert brýtur gegn 

eðli sínu eins og Aristóteles segir. Þar sem við erum dýr, þá þurfum við að geta bjargað 

okkur eftir bestu getu til þess að halda lífi þegar við lendum í aðstæðum sem við 

þekkjum ekki og því getur eðli okkar tekið yfir, sérstaklega ef við lendum í erfiðleikum 

og þurfum að gera það sem okkur er kennt að gera ekki en verðum að geta til þess að 

                                                     

 

 

 

18
 SN 1103a14, fyrra bindi, bls. 251. 

19
 Sjá nánar í framhaldi af tilvitnuninni hér á undan í SN 1103, fyrra bindi, bls 251-252. 
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halda lífi eða bjarga öðrum úr háska. Þá á ég við að breyta ekki rétt samkvæmt 

dyggðunum.  

Eins og Aristóteles segir eru dyggðirnar okkur ekki í blóð bornar líkt og 

hyggindum er háttað gagnvart klókindum – ekki alveg eins heldur líkt – 

þannig er eðlislægri dyggð háttað gagnvart algerri dyggð. Því öllum 

mönnum virðist sem sérhver siðgerð sé manni á vissan hátt í blóð borin; allt 

frá blautu barnsbeini er maður réttlátur, hófsamur, hugrakkur eða gæddur 

einhverjum öðrum siðrænum eiginleikum. Eigi að síður leitum við einhvers 

annars sem væri hið algerlega góða, en við leitum þess á annan hátt. Bæði 

börnum og skepnum eru slíkar hneigðir í blóð bornar, en þær virðast vera 

skaðlegar ef ekki kemur til skynsamlegt vit. Hins vegar virðumst við greina 

að málum sé eins háttað hér og með öflugan líkama sem hreyfist í blindni, 

því honum getur skrikað illa fótur vegna sjónleysis. En öðlist maður 

skynsamlegt vit skiptir það máli í athöfnum; þótt ástandið sé líkt sem fyrr 

verður það alger dyggð. Þessu fylgir að eins og tvær gerðir eru í þeim hlut 

okkar sem myndar skoðanir, klókindi og hyggindi, þannig eru tvær gerðir í 

siðræna hlutanum, eðlislæg dyggð og alger dyggð, sem þó getur ekki orðið 

til án hygginda.20   

Eins og Aristóteles segir eru dyggðirnar okkur ekki í blóð bornar heldur hneigðirnar, 

sem þó mótast líka af uppeldinu. Til þess að þróa með okkur vitræna dyggð, þurfum við 

því að efla með okkur skilning á hinu og þessu sem við þurfum að vita, til þess að geta 

verið boðlegir borgarar. Þar sem dyggðirnar virðast ekki vera til staðar hjá okkur við 

fæðingu og við erum því ekki fædd hófsöm og hugprúð, þá þurfum við að læra það eins 

og komið hefur fram. En ætli það sé okkur samt eðlislægt að geta kallað þær fram eftir 

því sem við lærum að nota þær og eftir því sem við þroskumst og lærum meira í lífinu. 

Ef við horfum til lítilla barna þá er hvatinn þeirra til að skoða og endalausar spurningar 

til staðar hjá þeim á meðan þau eru að læra á heiminn. Ætli það hjálpi okkur að þroska 

dyggðirnar að vera dugleg að skoða og spyrja? Skoðum hvað Aristóteles segir um það 

hvernig við getum nýtt okkar eðli til þess að þroska dyggðir okkar.  

Dyggðirnar verða þá hvorki til í okkur eftir eðli okkar né andstætt því, heldur 

gerir eðlið okkur kleift að öðlast þær og fullkomna með siðvenju. Af því sem 

er okkur í blóð borið öðlumst við fyrst hæfileika eða gáfur en síðan verðum 

                                                     

 

 

 

20
 SN 1144b, seinna bindi, bls. 92-93. 
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við virk. (Þetta sýnir skynjunin, því skyngáfan varð ekki til af því við sáum 

oft eða heyrðum oft; þvert á móti höfðum við gáfu þegar við beittum henni 

en hlutum hana ekki með því að beita henni.) Aftur á móti öðlumst við 

dyggðir þegar við höfum áður verið virk, eins og gerist í öllum 

kunnáttugreinum, því við lærum með því að hafa gert það sem við eigum 

að gera eftir að hafa lært það. Til dæmis verða húsasmiðir til með því að 

reisa hús og hörpuleikarar með því að leika á hörpu. Að sama skapi 

verðum við réttlát með réttlátum athöfnum, hófsöm með hófsömum, 

hugrökk með hugrökkum.21 

Þetta úrskýrir aðeins betur fyrir okkur hvernig við eigum að fara að því að læra 

þessa hluti. Aðeins með okkar virkni eða aðgerðum, framkomu og öðru lærum við að 

verða hugrökk, hófsöm og vitur. Þetta er allt bundið eðli okkar og það er í okkar eðli að 

geta þroskað þessar dyggðir hjá okkur þótt dyggðirnar séu ekki beinlínis meðfæddar. 

En skyldi þetta felast í því hvernig við erum alin upp frá barnæsku og því hvernig 

aðstæðum við ölumst upp í sem börn? Ætli við getum öll sem eitt orðið dyggðug og það 

jafnvel strax sem börn? Eða ætli það taki einhvern tíma fyrir okkur að þroska þessa 

hæfileika með okkur? Aristóteles segir það skýrt hér á undan að það taki tíma að 

þroska þessa hæfileika með okkur. Við þurfum sem börn vissan tíma til þess að læra 

þessa siði og mynda góðar venjur. Við fæðumst ekki með alla þessa kunnáttu til staðar 

sem við þurfum og getum ekki kallað þetta fram með einni hugsun. Það hlýtur meira að 

liggja að baki. Það hljóta líka að vera aðstæður og umhverfi okkar sem gerir að verkum 

hvaða hæfileika við þroskum með okkur til framtíðar. Skoðum hvort Aristóteles segir 

ekki eitthvað um það hvort við getum talist farsæl strax sem börn eða hvort hann sé 

sammála því sem ég var að segja hér á undan að við þurfum tíma til að þroska þessar 

dyggðir hjá okkur.  

 Af sömu ástæðu er barn ekki heldur farsælt, því barnið hefur ekki aldur til 

slíkra verka; það er vegna mannvænleika síns sem barn er talið farsælt. Því 

farsæld þarfnast fullkominnar dyggðar og fyllingar tímans, sem fyrr segir. 

Margt skipast á mannsævi; gæfan er fallvölt og mesti hagsældarmaður 

geldur stundum afhroð í ellinni, eins og segir um Príamos í Trójusögum. 
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Enginn segir að manni farnist vel sem gæfan leikur svo grátt og bíður svo 

hrákaldan dauða.22    

Eins og hér sést segir Aristótelesi að það sé ekki hægt að telja barn farsælt, þar sem 

ævi þess er ekki öll og barnið á margt eftir að læra og einnig eftir að lifa sínu lífi. Það er 

margt sem það á eftir að upplifa og jafnvel lenda í miklu mótlæti þegar líður á ævi þess 

eða verða mjög hamingjusamt og að allt gangi því í hag. 

En hvernig lærum við þessar dyggðir og hver á að kenna okkur þessar dyggðir? 

Eru það foreldrar okkar eða umhverfið sem við erum fædd inn í eða er þetta samspil 

alls sem er í kringum okkur? Eða þurfum við að hafa fjölbreytnina til þess að geta 

þroskað báðar dyggðirnar með okkur? Er bara ein leið til þess að þroska vitræna dyggð 

og svo önnur sem að þroskar siðrænu dyggðina? Eða hvernig virkar þetta allt saman? 

Skoðum hvað Aristóteles segir um það hvernig við öðlumst þessar dyggðir.  

[...] því með athöfnum okkar í samskiptum við annað fólk verðum við ýmist 

réttlát eða ranglát. Við verðum ýmist hugrökk eða huglaus af athöfnum 

okkar við hættulegar aðstæður með því að venja okkur á ótta eða djörfung. 

Sama máli gegnir um langanir og reiði, því manneskja verður ýmist hófsöm 

og geðprúð eða hóflaus og geðvond, allt eftir athöfnum og aðstæðum. 

Hneigðir verða til, í stuttu máli, fyrir samsvarandi virkni. Þetta er ástæða 

þess að virknin í hverju tilviki verður að vera af ákveðinni gerð, því 

hneigðirnar laga sig að virkninni. Af þeim sökum skiptir ekki litlu máli hverju 

við venjumst frá blautu barnsbeini, heldur miklu og reyndar öllu.23 

Svo samkvæmt Aristótelesi þá skiptir það miklu máli hvernig við ölumst upp og hvað 

við lærum strax sem börn. Einnig hvernig umhverfi er og hvernig aðrir koma fram við 

okkur. Taka má undir með Aristótelesi að uppeldi og aðstæður skipta máli fyrir það 

hvernig við erum í stakk búin að leita farsældar. Lengi býr að fyrstu gerð. Það fer allt 

eftir því hvort við lærum að temja okkur þessar góðu dyggðir strax í barnæsku og 

eigum því auðveldara með að tileinka okkur þær þegar við verðum eldri. Hér er gæfan 

mönnum misjöfn því sumir eiga góða uppalendur og hafa fyrir augunum góðar 

fyrirmyndir frá blautu barnsbeini en aðrir ekki. En hvernig ætli það sé ef við höfum 

fengið gott uppeldi, ef við getum komist svo að orði, ætli það sé hægt að brjóta okkur 

niður síðar á ævinni ef við lendum í miklu mótlæti, sem tekur mikið á okkur og jafnvel ef 
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við dveljum of lengi í samfélagi sem hefur ekki mikið fyrir því að temja sér þessar góðu 

siðrænu og vitrænu dyggðir, sem við þurfum að læra til þess að verða farsæl? Og ætli 

þeir sem ekki hljóta gott uppeldi hafi möguleika síðar á ævinni að þroska þessa góðu 

siði með sér?  Ekki eru allir svo heppnir að fá þannig uppeldi að dyggðirnar séu 

þroskaðar hjá þeim strax í barnæsku. En skoðum fyrst aðeins hvað Aristóteles segir 

um það hvort hægt sé að brjóta niður góðu dyggðirnar sem við höfum alið með okkur ef 

við erum svo lánsöm að hafa hlotið gott uppeldi strax sem ung börn.  

Fyrst ber að athuga að siðrænum dyggðum er áskapað að glatast fyrri 

skefjaleysi og skort, eins og við greinum í málum sem varða styrk og 

heilbrigði (því nota skal hið augljósa til vitnis um hið óljósa). Bæði 

skefjalausar æfingar og ónógar drepa niður styrkinn. Það spillir einnig 

heilsunni að eta og drekka of eða van. Hið mátulega skapar, eykur og 

varðveitir hvaðeina. Um hófsemi gegnir sama máli og hugrekki sem og 

aðrar dyggðir; sá sem flýr og skelfist hvaðeina og stendur aldrei fastur fyrir 

verður huglaus. Hinn sem er jafnan óhræddur og tekst á við hvaðeina 

verður fífldjarfur. Eins verður manneskja hóflaus sem nýtur hverrar nautnar 

og neitar sér ekki um neitt, en hin sem forðast hverja nautn og þumbast við 

verður í vissum skilningi kaldlynd. Því spillast hófsemi og hugrekki af 

skefjaleysi og skorti, en halda velli við meðallag. 

 Það er ekki aðeins eitt og samt sem veldur og orsakar tilurð, vöxt og 

eyðingu dyggða, heldur einnig það sem hefur að geyma virknina. Því sama 

máli gegnir um augljósari fyrirbæri, eins og styrk sem verður til fyrir næringu 

og mikið strit; slíkt er helst á færi sterkra manna. Þessu er eins háttað með 

dyggðir, því með því að halda okkur frá nautnum verðum við hófsöm, en 

þegar við erum orðin hófsöm megnum við helst að halda okkur frá 

nautnum. Um hugrekki er sama máli að gegna, því við verðum hugrökk 

þegar við höfum tamið okkur að virða að vettugi ógnir og harka af okkur, en 

þegar við erum orðin hugrökk megnum við helst að hörfa ekki fyrir ógnum.24 

Við getum þá alveg tapað hugrekki og hófsemi, ef við lendum í þeim aðstæðum sem 

brjóta niður dyggðir okkar og venjur. Þær valda því að við breytum þvert á það sem við 

höfum alist upp við að sé gott og rétt. Það getur því verið erfitt að ná til baka siðrænum 

dyggðum ef við látum óhóflega undan löngunum okkar eða látum það oft eftir okkur að 
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leika okkur að því sem gott þykir. Það er því erfiðara að snúa aftur til hugrekkis og 

hófsemi ef við látum óhófið og aðra hafa áhrif og segja okkur til verka þvert á okkar 

vissu. Mig langar að skoða aðeins betur hvað hann segir um hugrekki og hófsemi, áður 

en við skoðum ánægjuna.  

Þótt hugrekki snerti bæði áræði og ótta er þessum tengslum ólíkt háttað, 

enda tengist kjarkur frekar því sem vekur ótta, því sá sem sýnir jafnaðargeð 

í hremmingum og er sem skyldi er frekar hugrakkur en sá sem breytir eins 

og við aðstæður sem vekja áræði. Menn kallast hugrakkir af því þeir 

standast þjáningar, sem fyrr greinir. Þess vegna snertir hugrekki einnig 

þjáningu og er réttilega vegsamað, því erfiðara er að standast þjáningu en 

að halda sig fjarri ánægju. Þó virðist sem markmiðið sem fylgir hugrekki 

væri ánægjulegt en hulið af ytri aðstæðum eins og gerist í íþróttakeppni, því 

markmiðið sem hnefaleikar keppa að er ánægjulegt, sigursveigur og heiður, 

en högginn sem þeir hljóta meiða og særa holdið, valda sársauka, og slíkt 

er allt þeirra strit. Vegna þess að höggin eru mörg og stritið mikið virðist 

markmiðið sem er smátt ekki búa yfir neinni ánægju. Og ef þessu er þannig 

farið með hugrekkið, vekja dauðinn og sárin þjáningu með hinum hugrakka 

og ganga öndvert á vilja hans, en hann stendur fastur andspænis þeim af 

því slíkt er göfugt eða svívirðilegt að gera það ekki. Og þeim mun meira 

sem hann býr yfir dyggð og farnast betur, þeim mun meira þjáist hann við 

tilhugsun um dauðann, því slíkum manni er mestu um vert að lifa og vitandi 

vits glatar hann mestu gæðunum. Þetta vekur þjáningu. Eigi að síður er 

hann hugrakkur, og kannski enn frekar, því hann velur göfgina í bardaga í 

stað þessa.25 

Við þurfum því að sýna hugrekki þegar við erum að berjast fyrir sigrum, ef ég má 

tengja bardaga við þau markmið sem við erum að stefna að í lífinu. Það er ekki allt 

dans á rósum og maður þarf stundum að taka á honum stóra sínum eins og afi minn 

sagði þegar við þurfum að klára húsverkin á ákveðnum tíma til að komast í 

heimskapinn, eða ef eitthvað bilaði og við höfðum lítinn tíma til að laga. Það má því 

segja að hugrekki Aristótelesar eigi vel við í dag, þar sem fólk er hvatt til að setja sér 

markmið því þeir sem að þora að setja sér markmið og fara eftir þeim eru þá hugrakkir. 
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En skoðum því næst hófsemina og hvernig við getum verið hugrökk og hófsöm út frá 

dyggðunum.  

Á eftir hugrekki skulum við tala um hófsemi, því þetta virðast vera dyggðir 

hinna skynlausu hluta sálarinnar. Nú höfum við þegar sagt að hófsemi sé 

meðallag ánægju. Hún er minni og ólík að þjáningu. En hófleysi birtist 

einnig í sömu málum. Þá skulum við greina hvaða nautnir taka til hófsemi. 

Gera má greinarmun á sálrænum og líkamlegum nautnum, svo sem 

metnaði og námfýsi, því hver ann sínu og líkaminn er ekki þolandi heldur 

hugurinn. Menn sem slíkar nautnir varða kallast hvorki hófsamir né 

hóflausir. Sömu sögu er að segja um menn sem ólíkamlegar nautnir varða, 

því unnendur merkilegra frásagna, hvort heldur áheyrendur eða flytjendur, 

og ræðið fólk sem gasprar liðlangan daginn, kallast skrafskjóður en ekki 

hóflausir. Við köllum þá menn heldur ekki hóflausa sem þjást vegna 

fjárhagslegra skakkafalla eða vinamissis.  

 Hófsemi hlýtur að varða líkamlegar nautnir, en þó ekki allar, því þeir sem 

njóta þess að virða eitthvað fyrir sér, svo sem liti, lögun eða myndir, kallast 

hvorki hófsamir né hóflausir. Þó myndi virðast sem maður gæti glaðst yfir 

þessu eins og vera bæri, bæði af skefjaleysi og skorti. Þessu er eins háttað 

með ánægjulega áheyrn. Enginn kallaði þá hóflausa sem nytu tónlistar eða 

leiklistar af skefjaleysi, eða hófsama sem nytu slíks sem skyldi. Menn 

kallast heldur ekki hóflausir sem gleðjast yfir lykt, nema svo vilji til að öðrum 

ástæðum, því fólk kallast ekki hóflaust sem ann eplalykt, rósarilmi eða 

reykelsi, heldur öllu frekar fólk sem ann ilmvatni eða ljúfum réttum, því 

hófleysinginn ann þessu vegna endurvakningar langana sinna. Maður fær 

jafnvel séð annað fólk gleðjast yfir matarlykt þegar það er svangt. En að 

njóta þessara hluta er til merkis um hóflausan mann, því þetta er það sem 

löngun hans stendur til.26  

Það má því segja að við verðum að fara varlega í það hvers við megum njóta og við 

verðum því að finna millivegin í öllu eins og alltaf, að fara þennan gullna meðalveg í 

öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. Engar öfgar því þá erum við ekki hófsöm. 

En hvað þá með hamingjuna, sem við getum sagt að við fáum út úr því að velja að 

láta eftir þessum nautnum okkar. Ætli þær séu okkur hollar og góðar og verði til þess 
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að við getum orðið glöð og hamingjusöm, þó svo við séum ekki endilega að breyta 

alveg rétt. Eða ætli við náum engri hamingju þó svo við látum eftir þessum nautnum 

okkar. Með þessu á ég við hvort við getum fundið ánægjuna í því að láta allt eftir okkur 

sem hugurinn girnist. Ef við erum þyrst í áfengi eða mat, föt eða þess háttar og við 

erum endalaust að láta eftir okkur á erum við að láta eftir nautnum okkar þegar við 

erum að sækjast eftir stundar ánægju. En það myndi kannski kallast fíkn í dag, þegar 

við erum að láta eitthvað eftir okkur en finnum enga virkilega ánægju í verknaðinum til 

lengri tíma litið. En skildi það vera verknaðurinn sem segir til um það hvernig hneigðum 

okkar er háttað, hvort þetta séu góðar eða vondar hneigðir sem verða til þess að við 

þjáumst eða verðum ánægð? Ef við horfum lengra fram í tímann en akkúrat á meðan 

við erum að framkvæma gjörðina sem nautnin vill, getum við sagt að hún veiti okkur 

ánægju til lengri tíma? Kannski erum við ánægð í stuttan tíma fyrir gjörð okkar og fáum 

svo samviskubit eða sektarkennd, vegna þess að við sjáum eftir því að hafa gert þetta 

og þá líður okkur ekki vel. Ætli við getum þá talist vera ánægð eða hafa breytt 

dyggðuglega? Við skulum sjá hvort Aristóteles hafi einhverja skoðun á þessu máli, 

hvort við getum talist vera að þroska með okkur siðræna dyggð ef ánægjan er aðeins 

skammvinn og síðan fylgir bara sektarkennd eða sársauki. 

Ánægju eða þjáningu sem fylgir verkum verður að hafa til marks um 

hneigðir. Maður sem forðast líkamlega ánægju og nýtur slíkrar breytni er 

hófsamur; hinn er hóflaus sem finnst hún þungbær. Sá maður er hugrakkur 

sem býður ógnum byrginn með glöðu geði (kvelst alltént ekki á meðan), en 

hinn er huglaus sem kvelst á meðan, því siðræn dyggð snýst um ánægju 

og sársauka. Við breytum illa vegna ánægju en sneiðum hjá góðri breytni 

vegna sársauka. Þess vegna eigum við að alast upp á vissan hátt frá blautu 

barnsbeini, eins og Platon segir, svo við finnum til ánægju og sársauka 

vegna þess sem skyldi. Þetta er hin sanna menntun. Dyggðir varða athafnir 

og kenndir og hverri kennd og athöfn fylgir ánægja og sársauki. Af þessum 

sökum hlýtur dyggð að snúast um ánægju og sársauka. Einnig má hafa til 

marks um þetta að mönnum er refsað með sársauka, því refsingin er 

ákveðin lækning; hún verður til fyrir tilstilli þess sem er í eðli sínu 

andstætt.27  
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Þess vegna getum við sagt að þessar hneigðir okkar fara eftir því hverju við erum að 

leita eftir. Ef við erum að leita eftir því að verða hófsöm, þá verðum við að geta staðist 

þær freistingar sem bíða okkar. Til þess að verða hugrökk verðum við að þroska með 

okkur kjark til þess að takast á við ógnir og hræðslu gagnvart sumum hlutum þar til 

okkur verður það tamt og við njótum þess að gera það. Þannig þroskum við með okkur 

siðrænar dyggðir. Við verðum því að læra að hafa stjórn á nautnum okkar og læra að 

standast allar þær freistingar sem standa til boða. Til þess að við lærum það verðum 

við ef til vill líka að prófa hvernig er að láta þessar nautnir eftir sér, en gæta þess að 

verða ekki of háð því að vera sífellt að falla í þessa nautnagryfju, því þá verðum við 

hvorki hófsöm né hugprúð. Þegar við erum farin að láta of mikið eftir nautnunum getum 

við ekki lengur haft stjórn á þeim og þá taka þær yfirhöndina líkt og hjá svöngum dýrum 

sem gera allt til þess að verða sér úti um mat. Aristóteles segir nefnilega aðeins síðar í 

sama kafla: 

Af því sem hér segir má einnig vera ljóst að dyggðir og lestir varða ánægju 

og þjáningu. Það sem við kjósum er þrennt og það sem við forðumst er 

þrennt: göfugt, hagstætt, ánægjulegt og andstæður þessa, svívirðilegt, 

skaðlegt, sársaukafullt. Þess vegna breytir góður maður réttilega en vondur 

maður lætur glepjast, því hvort  tveggja er, að ánægjan er sameiginleg 

öllum dýrum, enda fylgir hún öllu því sem lýtur valdi, því það sem er göfugt 

og hagstætt virðist einnig vera ánægjulegt. Aukin heldur hefur ánægjan 

fylgt okkur frá blautu barnsbeini; því er erfitt að uppræta þessa kennd, svo 

samgróin sem hún er lífi okkar. Jafnframt beitum við ánægju og sársauka 

sem mælistiku á athafnir okkar, en þó sumir meira en aðrir. Þess vegna er 

nauðsynlegt að gjörvöll rannsóknin snúist um þessi atriði, því miklu máli 

skiptir fyrir athafnir okkar hvort við finnum vel eða illa til ánægju og 

sársauka. Enn fremur er erfiðara að eiga við ánægjuna en skapið, eins og 

Herakleitos segir, en list og dyggð verða ávallt til fyrir það sem er erfiðara; 

það verður betra sem er gert vel við erfiðleika. Það er einnig af þessum 

sökum sem öll rannsókn á dyggð og stjórnspeki snýst um ánægju og 

sársauka. Maður sem notar ánægju sína og sársauka vel verður góður en 

hinn vondur sem notar illa þessar kenndir sínar.28 
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Það er þá þessi ánægjulega breytni sem við getum af okkur, hvort sem hún er góð 

eða slæm. En til þess að breytnin teljist sem siðræn dyggð, þá verðum við að læra 

hvað það er sem kallar fram hjá okkur ánægju eða sársauka, við verðum að vita hvor 

tilfinningin kemur fram þegar við erum að breyta á þann hátt sem er talinn vera réttlátur. 

Eða erum við bara að vona að breytni okkar leiði til dyggðar, sem að leiðir okkur síðan 

til þess sem við gætum talið til siðrænnar dyggðar? Þá á ég við, að ef við breytum á 

ákveðinn hátt, sem leiðir til þess að við verðum ánægð eftir á, en erum ekki ánægð á 

meðan við erum að framkvæma verknaðinn, erum við þá að breyta þannig að það verði 

til þess að við þróum með okkur siðræna dyggð eða verður þetta aldrei siðræn dyggð 

hjá okkur, ef við breytum alltaf með sársauka og finnum svo til ánægjunnar síðar?   

Svo virðist sem sálarástand okkar skipti töluverðu máli á meðan við erum að 

framkvæma athafnir og breytum á einn hátt eða annan. Eða er þetta bæði siðræn 

dyggð sem veldur ánægju hvort sem við erum í góðu jafnvægi á meðan verknaðurinn 

er framkvæmdur eða síðar? Getum við sagt að við verðum farsæl með því að breyta á 

ákveðinn hátt alltaf í fýlu en með tímanum þá finnum við til ánægju þegar við gerum 

þennan saman hlut? Skoðum hvað Aristóteles segir um þetta.  

Ef það sem verður til samkvæmt dyggðum er af ákveðinni gerð fylgir ekki 

að slíkt sé gert réttlátlega og hófsamlega, heldur verður breytandinn einnig 

að vera í vissu ástandi þegar hann breytir. Í fyrsta lagi verður hann að hafa 

þekkingu, í öðru lagi að ákveða athafnir sínar og velja þær sökum þeirra 

sjálfra, og í þriðja lagi að vera öruggur og staðfastur í athöfnum sínum. Nú 

er ekki gert ráð fyrir þessu sem skilyrði fyrir list- og kunnáttugreinum, að 

þekkingunni sjálfri undanskilinni. Sem skilyrði fyrir dyggðum skiptir 

þekkingin litlu sem engu máli, en hin tvö atriðin eru síst lítilvæg og skipta 

reyna sköpum; með því að beita sífellt réttlæti og hófsemi sigrar réttlætið og 

hófsemin. Af þeim sökum kallast breytni réttlát og hófsöm einungis þegar 

og að svo miklu leyti sem réttlát eða hófsöm manneskja ástundar hana. 

Manneskja sem aðeins breytir á þennan hátt er ekki réttlát eða hófsöm, 

heldur sú sem breytir á þann hátt sem réttlát og hófsöm manneskja gerir. 

Þess vegna lætur vel að segja að maður verði réttlátur af því að beita 

réttlæti og hófsamur af því að beita hófsemi; enginn gæti með nokkru móti 

orðið góður ef hann breytti ekki á þennan veg.29 
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Ég fellst á það sem hann segir hér, að við verðum að láta hug og hjarta fylgja 

verknaði til þess að geta þroskað með okkur hófsemi og réttlæti. Ef við gerum eitthvað 

réttlátt en erum ekki sátt við það og gerum það með fýlu, erum við ekki að breyta af 

réttlæti í raun og getum því ekki talist vera sannarlega réttlát, jafnvel þótt breytni okkar 

hafi verið eins og sú sem réttlát manneskja hefði einnig gert. Að sama skapi þurfa 

ástæður breytninnar að vera réttar og byggja á réttum skilningi. Ef við til dæmis 

framkvæmdum jafnvel af gleði og kæti athöfn sem hefði yfirbragð réttlætis en gerðum  

það ekki réttlætisins vegna heldur einungis til að sýnast fyrir öðrum eða af öðrum 

slíkum ástæðum, þá gæti athöfnin og við sjálf ekki talist raunverulega réttlát. Þess 

vegna segir Aristóteles hér að ofan að við verðum að velja athafnirnar „sökum þeirra 

sjálfra“. Við þurfum því alltaf að vera réttlát og hófsöm í hug og hjarta til þess að geta 

einnig talist vera réttlát og hófsöm í verki og þegar við höfum náð þessu, þá getum við 

sagt að við höfum fengið ákveðna staðfestu og öryggi í breytni sem  siðræn dyggð gerir 

ráð fyrir. En við gætum auðvitað einnig breytt gegn vilja okkar og betri vitund þótt við 

vitum vel að það sé rétt að breyta á ákveðinn hátt.30  Aftur á móti getum við líka  breytt í 

samræmi við dyggðina þar til venja myndast eins og Aristóteles sagði og þá mun 

réttlætið og hófsemin sigra fýluna að lokum.  

Að lokum þá ætla ég að kíkja aðeins á þær dyggðir sem heita stórlyndi og veglyndi 

en þær eru siðrænar dyggðir sem að skipta einnig máli þegar kemur að því að útskýra 

ytri gæði sem við munum fjalla um í næsta kafla. En samkvæmt Aristótelesi eru þetta 

dyggðir sem að skipta máli þegar kemur að fjármálum og því hvernig við þroskum með 

okkur rétta breytni gagnvart fjármunum.  

Næst skulum við ræða veglyndi. Það virðist vera meðalvegur í fjármálum, því 

veglyndur maður er hvorki vegsamaður fyrir störf að hernaði né dómsmálum né fyrir 

hófsemi, heldur fyrir gjafir og viðtökur fjármuna, en þó meira fyrir gjafir. Með 

„fjármunum“ er átt við allt sem er metið til fjár. Enn fremur er eyðslusemi og níska í 

fjármálum skefjaleysi og skortur. Við eignum þeim ávallt nísku sem leggja sig meira 

eftir fé en skyldi, en stundum notum við „eyðslusemi“ á margræðan hátt, því við köllum 

menn eyðslusama sem eru breyskir og hóflausir í fjáraustri sínum. Af þeim sökum 
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teljast þeir einnig aumastir, því þeir búa yfir mörgum löstum í einu. Þess vegna kallast 

þeir ekki svo með réttu, enda vísar „eyðslukló“ til manns sem býr yfir einum lesti; hann 

sólundar eignum sínum. Því sá maður er eyðslukló sem tortímist af eigin völdum, og 

sóun eigin eigna telst vera eins konar sjálfseyðing, enda lifum við af eignum okkar. 

„Eyðslusemi“ skiljum við þá þessum skilningi.  

Hluti sem not er fyrir má nota bæði vel og illa, en auður telst til nytsamlegra 

hluta. Hlutur nýtist þeim manni best sem býr yfir þeirri dyggð sem lýtur að 

hlutnum. Auður nýtist þeim best sem býr yfir dyggð í fjármálum. Sá maður 

er veglyndur. Fjárnot virðast vera að eyða og gefa fé; hins vegar virðist 

fjáreign frekar vera að taka og gæta fjárins. Þess vegna er frekar til merkis 

um veglyndi að gefa þeim sem skyldi en taka þaðan sem skyldi og taka 

ekki þaðan sem ekki skyldi. Því einkenni dyggðar er frekar að breyta vel en 

þola vel, og frekar að breyta vel en breyta ekki illa.31 

Veglyndur maður er því maður sem að hefur jafnvægi á fjármunum sínum og kann 

að deila rétt og ríkulega þegar þannig liggur við. Hann er ekki þessi sem að liggur með 

of mikið fé né sá sem að safnar að sér til að njóta sjálfur. Heldur er hann duglegur að 

deila með öðrum sem þurfa og þeim sem eru í neyð. Það skiptir miklu máli að kunna að 

lesa vel í fjármál sín og kunna að fara vel með peningana. En hvað með þann 

stórlynda? Er það einhver sem gefur allt frá sér og hefur ekkert vit á því sem að hann 

gerir? Er hann kannski andstæðan við þann sem er veglyndur eða er þetta eini og sami 

hluturinn? Skipta fjárhæðirnar sem gefnar eru meira máli? Kíkjum aðeins á það sem að 

Aristóteles segir um það hvað stórlyndi er.  

Ekki væri úr vegi að ræða næst um stórlyndi, sem virðist vera ákveðin 

dyggð í fjármálum. Það tengist þó ekki öllum athöfnum í fjármálum eins og 

veglyndið, heldur aðeins þeim sem taka til eyðslu og veltir þá stórlyndi 

meira fé en veglyndi. Því eins og nafnið sjálft bendir til felst stórlyndi í 

eyðslu sem hæfir miklu magni. En magnið er afstætt, því maður kostar ekki 

jafn miklu til þríreimar og helginefndar. Hið hæfilega miðast því við geranda, 

aðstæður og viðfang. Í litlum málum og mátulegum kallast maður ekki 

stórlyndur sem eyðir eins og efni standa til, eins og sá sem oftsinnis veitti 

förumanni heldur aðeins sá sem gerir slíkt í stórum málum. Því stórlyndur 

maður er veglyndur en veglyndur ekki nauðsynlega stórlyndur. Skortur á 
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þessu sálarástandi kallast smásálarskapur en skefjaleysið kallast lágkúra, 

smekkleysa og þess háttar. Þó felst skefjaleysið ekki í því magni fjár sem er 

varið til þess sem skyldi, heldur í yfirlætislegri eyðslu við rangar aðstæður 

og með þeim hætti sem ekki skyldi. [...] 

 Hinn stórlyndi líkist kunnáttumanni, því hann fær séð hvað hæfir og 

getur eytt miklu smekklega. Því eins og sagði í upphafi ákvarðast 

sálarástand af verknuðum og viðfangi. Nú er eyðsla hins stórlynda mikil og 

viðeigandi. Þess vegna eru verk hans einnig þannig, því á þann hátt verður 

eyðsla mikil og slík sem hæfir verkunum. Af þeim sökum ætti verkið að vera 

eyðslunnar virði og eyðslan verksins virði eða jafnvel taka því fram. Hinn 

stórlyndi ver fénu fyrir sakir göfgi, því göfgin er sameiginleg með öllum 

dyggðum. Enn fremur breytir hann með ánægju og rausnarlega, því 

nákvæmir útreikningar heyra til smásálum. Og hann lítur síður til útgjalda 

og lágmarkskostnaðar en rannsakar frekar hvernig verkið verður göfugast 

og mest við hæfi. Þess vegna er nauðsynlegt að hinn stórlyndi sé einnig 

veglyndur. Því hinn veglyndi eyðir einnig því sem skyldi og á þann hátt sem 

skyldi. Í þessum málum fellst mikilfengleiki stórlyndis (það er stærðin), því 

veglyndi snýst um þessi mál, en með jafnmikilli eyðslu vinnur hann enn 

stórfenglegra verk. Því eignin og verkið búa ekki yfir sömu dyggð. Sú eign 

er mest virði sem er verðmætust, eins og gull, en það verk er mest virði 

sem er mikið og fagurt (því hugleiði maður slíkt verk fyllist hann undrun og 

um stórlyndi gegnir sama máli). En dyggð verksins, sem er stórlyndið, felur 

í sér magn.32 

Þetta eru því næstum því sama dyggðin en munurinn er magnið sem verið er að láta 

frá sér þegar kemur að því að gefa frá sér fjármuni og tilefni eyðslunnar. En þótt þær 

séu náskyldar er þetta ekki ein og sama dyggðin því það er hægt að vera bara 

veglyndur en ekki stórlyndur, þó Aristóteles segi að vísu að það sé ekki hægt að vera 

bara stórlyndur en ekki veglyndur. Þessar tvær dyggðir eiga því óhjákvæmilega 

samleið.   

Nú höfum við skoðað nokkur dæmi um hverjar vitrænar og siðrænar dyggðir eru og 

nú skal farið yfir það hvernig þær tengjast því sem næst skal rætt, það er að segja ytri 

gæði og þátt þeirra í mannlegri farsæld. Eins og fram hefur komið er dyggð það sem að 
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telst til sálargæða okkar og það hvernig við notum sálargæði okkar til þess að komast  

áfram í lífinu og það hvað við höfum þroskað með okkur í uppeldinu sem við fengum. 

Það skiptir því miklu máli hvernig og í hvernig umhverfi við ölumst upp og hvernig 

þjóðfélagi við búum í. Hvort það er hvetjandi fyrir okkar þroska á dyggðum eða hvort 

við ölumst upp við algjört regluleysi, ef má orða það svo. Ljóst er að nauðsynlegt er að 

alast upp í umhverfi sem er jákvætt og styðjandi fyrir mótun dyggða. Enn fremur skiptir 

það höfuð máli hvernig við ölumst upp og við hvaða aðstæður við ölumst upp. Allt 

veltur á því hvað við þroskum með okkur. Ég mun nú snúa mér að því að skoða hvað 

Aristóteles telur til þessara ytri gæða sem getið var hér í upphafi að væru meðal 

lykilatriða sem þarf að skoða til þess að skilja betur hvernig við getum orðið farsæl.  
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Kafli 3. Ytri gæði og þáttur þeirra í lífi okkar 

Hér ætla ég að byrja á því að skoða hvað Aristóteles á við með ytri gæðum og hvernig 

það tengist vitrænum og siðrænum dyggðum og mannlegri farsæld.  

Með ytri gæðum á Aristóteles við andstæðu innri gæða en það eru þau gæði sem 

eiga sér uppsprettu innra með okkur sjálfum, svo sem ánægju og dyggðuga breytni. Til 

ytri gæða teljast þá að einhverju leyti líkamsgæði eins og heilbrigði og heilsuhreysti, en 

umfram allt fjölskylduhagur og auður, vinátta og öll ytri umgjörð lífsins eins og hvort við 

búum við friðsæld eða harðstjórn og þar fram eftir götunum. Því hefur ytra umhverfi 

töluverð áhrif á hvernig við ölumst upp og það mótar okkur sem manneskjur. Ytri gæði 

tilheyra því meira hvernig aðstæður við lifum við, en eru samt samspil þess hvernig við 

ræktum okkar innri mann og hvernig við spilum úr því sem umhverfið gefur okkur og 

hvað við höfum að vinna með meðan við ölumst upp og  eftir að við eldumsti. Byrjum á 

því að skoða betur hvað Aristóteles segir meira um hvaða hluti við þurfum að hafa til 

þess að ná farsældinni.  

Farsæld er þá best, fegurst og ánægjulegust alls og þessir kostir eru ekki 

afmarkaðir eins og í eftirmælunum á Delseyju: 

 Réttvísi hefur mesta tign, en best er hreysti.  

 Mannkind nýtur mest að svala sínum girndum.  

Því allt tilheyrir þetta hinum bestur verknuðum. Við segjum að farsæld sé 

þessir verknaðir, eða einn þeirra og hinn besti. Sem fyrr segir virðist 

farsæld eigi að síður þarfnast ytri gæða; það er erfitt eða ógerlegt að breyta 

fagurlega hjálparlaust. Það er margt gert með fulltingi vina, auðs og 

stjórnmálavalds, eins og með tæki, en skortur á sumum hlutum spillir 

sælunni, eins og á ættgöfgi, barnaláni og fegurð, því afskræmdur maður er 

varla líklegur til farsældar, maður af slæmu foreldri, einsamall eða barnlaus, 

og trúlega enn síður með alvond börn og vini eða sviptur góðum börnum. 

Eins og sögðum virðist farsæld einnig þarfnast þessarar hagsældar. Því 

leggja sumir farsæld að jöfnu við gæfu, aðrir við dyggð.33 

Spurningin er því hvernig ytri gæði hafa áhrif á hvort við náum að þroska þessar 

dyggðir með okkur sem við þurfum að hafa vald á til þess að geta náð farsæld í líf 

okkar. Einnig hvernig það hefur með gjörðir að gera gagnvart okkar nánustu og þeim 

sem í kringum okkur eru. Þetta er því samspil margra hluta og þar eru ytri gæði sem 

                                                     

 

 

 

33
 SN 1099a-1099b, fyrra bindi, bls. 232-233. 



30 

 

spila stóran þátt. En telur Aristóteles að við eigum ekki að sækjast eftir þessum ytri 

gæðum? Hvernig ætli Aristóteles túlki þessi ytri gæði? Hann skilur ytri gæði víðum 

skilningi þannig að þeim tilheyri ekki einungis áþreifanlegir hlutir vegna þess að þar 

kemur inn í heilbrigði okkar og fjölskylduhagir.  

Það að sækjast eftir miklum auð er ekki aðalmarkmið en það getur hjálpað okkur 

að eiga auðinn. En það veitir ekki endilega farsæld að einblína á það eitt og reyna að 

ná sem mestri leikni í að nálgast veraldlegan auð. Því það virðist vera sem mikill auður 

geti látið líta út fyrir að allt leiki í lyndi hjá okkur og ekkert skorti. En erum við bara að 

leita eftir ytri gæðum, þar sem ég túlka ytri gæði sem allt það veraldlega sem við eigum 

og allt sem er í kringum okkur er og hefur áhrif á okkur, til dæmis nóg af peningum, 

mat, allt það nýjasta og flottasta og okkur skortir ekkert? Metum við þá verðleika manna 

eftir því sem þeir eiga í veraldlegum gæðum? Er farsæld þá bara markmið í 

lífsgæðakapphlaupinu? Getum við þá sagt að þeir séu farsælastir og virðingamestir 

sem eiga allt sem hugurinn girnist og við sem horfum utan frá sjáum þá sem farsæla og 

berum því virðingu fyrir þeim, af því sem þeir eiga af veraldlegum hlutum og jafnvel 

nýjustu tækjum og tólum? Eða eru þeir kannski bara heppnir og hafa þannig eignast 

mikinn veraldlegan auð en eru jafnvel ekki jafn farsælir þegar kemur að dyggðunum? 

Við skulum skoða það sem að Aristóteles segir um það hver munurinn sé á þeim 

gæðum lífsins sem við eigum að sækjast eftir til þess að ná farsæld.   

Nú hefur gæðum verið skipt í þrennt: ytri gæði og sálargæði og líkamsgæði. 

Sálargæðin nefnum við sönnust höfuðgæði og látum sálarathafnir og 

sálarverknaði varða sálina. Þess vegna er greinargerðin áreiðanleg, ef 

marka má þessa gömlu skoðun sem heimspekingar hafa léð samþykki sitt. 

Hún er einnig rétt vegna þess að markmiðið er sagt vera vissar athafnir og 

verknaðir, því þannig verða til sálargæði en ekki ytri gæði. Það samrýmist 

einnig greinargerð okkar að farsæll maður lifir vel og breytir vel, því við 

höfum svo að segja lagt farsæld að jöfnu við eins konar góðlífi og góða 

breytni. Greinargerðin virðist einnig gera ráð fyrir öllu sem leitað er í 

farsældinni, því sumir telja farsæld vera dyggð, aðrir hyggindi, aðrir 

ákveðna visku, aðrir öll atriðin eða einhver ásamt ánægju eða ekki án 

ánægju og enn aðrir telja ytri hagsæld einnig til farsældar.34  
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Það má því lesa úr þessu, að það sé ekki okkar að sækjast eftir veraldlegum auð til 

þess að verða farsæl. Það er samspilið milli þessara hluta, ytri gæða, sálargæða og 

líkamsgæða, sem að við þurfum að ná. Það verður að vera jafnvægi á milli þessa þátta 

til þess að við náum farsældinni sem er þá okkar aðal markmið í lífinu.35  

En hvað skildi Aristóteles segja um hvernig virðingin tengist því að ná farsæld í 

lífinu? Er það eitthvað sem að við eigum að sækjast eftir til þess að verða farsæl? Eða 

er bara nóg að fara hófsömu leiðina í því að sækjast eftir virðingu frá þeim sem við 

umgöngumst? Þá á ég við fara rétta leið í öllu sem við gerum án þess að vera með 

yfirgang og frekju, erum jafnvel undirgefin til þess að við náum því sem við viljum? 

Gefur það okkur eitthvað að sýna öðrum virðingu eða gefur það meira að okkur sé 

sýnd virðing, eða skiptir það kannski engu máli þó engin virðing sé borin fyrir okkur en 

við gætum okkar samt að sýna öðrum virðingu? Sjáum hvað Aristóteles segir um þetta 

mál.  

Kurteisu athafnafólki þykir heill og farsæld felast í virðingu, sem er nokkurn 

veginn markmið borgaralífs. En svo virðist sem virðing risti ekki eins djúpt 

og það sem við leitum, enda sýnist hún frekar velta á þeim er veitir en 

hinum sem nýtur, en okkur grunar að heill sé eitthvað sem manni tilheyri og 

verði ekki tekið burt. Enn fremur virðast menn ásælast virðingu til að 

sannfærast um eigið ágæti; alltént er sóst eftir virðingu hjá hyggnum 

mönnum og kunningjum þeirra vegna dyggðar þeirra eða ágætis. Þá er ljóst 

að dyggð er betri, alltént samkvæmt þessum mönnum. Og kannski mætti 

ætla að dyggð væri frekar markmið borgaralífs en virðing.36 

Samkvæmt þessum orðum Aristótelesar getum við sagt að sumir sem koma vel fram 

og gera allt rétt, virðast leita eftir því umfram allt að borin sé virðing fyrir þeim og þeir 

upplifi ekki ánægju nema að þeir upplifi það sjálfir að borin sé virðing fyrir þeim. En 

samkvæmt Aristótelesi er líkt og þeir sem sækjast eftir virðingunni þurfi að sanna sig og 

reyni því allt til að öðlast þá tilfinningu að fyrir þeim sé borin virðing af því að 

sjálfsöryggi þeirra veltur á því að njóta virðingar annarra. Virðingin sem þeir leitast eftir 

er þó eitthvað sem aðrir ýmist veita eða veita ekki.  

En hafa þessar langanir í að eignast allt og að virðing sé borin fyrir okkur, eitthvað 

með það að gera varðandi það sem að Aristóteles segir teljast til ytri gæða, sem ég 
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sagði hér fyrr að væri samspil alls þess sem býr innra með okkur og svo hvernig við 

förum með heilsuna og það hvernig fjölskylduhagir eru? Það hlýtur að spila inn í 

hvernig uppeldi við hljótum og í víðari skilningi hvernig umhverfi okkar er og samfélagið 

allt. Það tel ég vera það sem Aristóteles segir að séu fjölskylduhagir, því það er samspil 

þess samfélags sem við ölumst upp í hvort fjölskyldan okkar hafi það gott eða hvort við 

séum að berjast í bökkum, eða hvort við eigum góða og dyggðuga foreldra og systkini 

sem geta hjálpað að byggja okkur upp á réttan hátt til þess að kalla fram þetta góða og 

dyggðuga í okkur. Við skulum skoða hvort það sé ekki eitthvað til í þessu sem ég hef 

talið hér upp, hvort að það skipti ekki máli hvernig samfélagið er og hvernig við erum 

metin út frá verðleikum og hvað við getum gefið til samfélagsins. Því eins og ég sagði 

hér í öðrum kafla, þá væri betra að gefa en þiggja, sem veitti okkur meiri ánægju og við 

myndum hljóta meiri virðingu en ef við þiggjum bara og gefum ekkert af okkur í staðinn. 

En ætli við getum spilað okkur stór til þess að teljast hafa virðinguna eða ætli við 

verðum að læðast og vera lítillát til þess að fá virðingu annarra? Eða er þetta kannski 

samspil þarna á milli? Skoðum nú hvað Aristóteles segir um virðinguna og hvernig 

hann telur okkur öðlast hana hvort sem við látum mikið fara fyrir okkur í samskiptum við 

aðra og erum þá talin vera mikillát eða hvort við eigum að læðast og vera lítillát vegna 

þess að við teljum okkur ekki verðskulda virðinguna. Og til hvaða gæða ætli Aristóteles 

telji virðinguna eða telst hún ekki til neinna gæða?  

Hinn mikilláti er því öfgafullur í þeim skilningi að hann metur sjálfan sig 

mikils en ratar meðalveginn í þeim skilningi að hann hefur rétt fyrir sér, því 

hann metur sjálfan sig eftir því sem hann verðskuldar á meðan hinir breyta 

ýmist í ökkla eða eyra. Telji hann sig verðan og verðskulda mikið, og mest 

verðan hins mesta, lætur hann til sín taka eitt atriði umfram allt annað. 

Verðleikar miðast við ytri gæði. Við segjum að það sem við eignum guðum 

sé mest ytri gæða. Þetta er markmið virðingarmanna og verðlaun sem 

mönnum hlotnast fyrir göfugastar athafnir. Þetta er virðing. Hún er 

vissulega mest ytri gæða. Það veltur því á virðingu og vanvirðu hvort 

mikillátur maður sé sem honum ber að vera. Jafnvel að öllum rökum 

slepptum virðist virðing vera það atriði sem tekur til hinna mikillátu, því þeir 

telja sig helst verða virðingar, þótt aðeins sé að svo miklu leyti sem þeir 

verðskulda hana. Lítillátum manni er bæði áfátt miðað við eigin verðleika og 
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sjálfsálit hins mikilláta. Hégómlegur maður sýnir skefjaleysi miðað við eigin 

verðleika en ekki álit hins mikilláta á eigin verðleikum.37 

Við verðum því að passa okkur á því að verða ekki of kokhraust þegar við erum að 

sýna hvað við kunnum, getum og eigum. Það er því best að vita hvaða virðingu við 

eigum skilið og jafnvel að telja sem svo að við eigum ekki alla þá virðingu skilið sem við 

fáum. Þar sem við erum þá lítillát og verðum ekki of kokhraust eða förum í fýlu af því að 

við finnum ekki fyrir þeirri virðingu sem við töldum að við ættum skilið. Eins og 

Aristóteles segir, þá er virðing eitt okkar æðsta markmið ytri gæða. Því verðum við að 

kunna að taka við þeirri virðingu sem við eigum skilið og við verðum líka að vinna í því 

að öðlast hana. En hvernig ætli við getum öðlast alla þessa virðingu sem við eigum að 

öðlast samkvæmt Aristótelesi? Ætli við getum bara sölsað undir okkur völd og verið 

jafnvel hrokafull í garð annarra þegar við erum að sýna hvað við eigum og getum? 

Erum við þá ekki að lítillækka annað fólk í kringum okkur, í stað þess að sýna því fólki 

virðingu og tala ekki niður til þess eða láta það finna fyrir því að það sé ekki eins 

valdamikið og þeir sem eiga mikinn auð og hafa mikil völd? Skoðum aðeins hvað 

Aristóteles segir um það hverjir teljast virðingarinnar verðir og hverjir ekki. Og hvernig 

hann skiptir þessu á þá sem hlotnast auður eða leggja sitt af mörkum til þess að 

eignast auðinn á réttlátan og virðulegan hátt. 

Gifta virðist einnig leggja sitt af mörkum til mikillætis. Ættstórt fólk telst 

virðingarvert, og einnig valdamikið og auðugt fólk, því það nýtur stöðu 

sinnar, en hvaðeina sem nýtur betri stöðu er virðingarverðara. Þess vegna 

verða menn jafnvel mikillátari af slíkum hlutum, því sumir auðsýna þeim 

virðingu. Í raun er þó aðeins hinn góði virðingarverður, en sá sem nýtur 

hvors tveggja telst verðugri. Menn sem hefur hlotnast slík gæði án dyggðar 

fá ekki réttilega talið sjálfan sig mikilsverða, og bera ekki heldur nafn hins 

mikilláta með réttu, því slíkt er ekki hægt án algerrar dyggðar. Það fólk 

verður hins vegar hrokafullt og dramblátt sem hefur hlotnast slík gæði. Án 

dyggðar getur gifta reynst mönnum þung í skauti. Hún er ofjarl þeirra, en 

þeir halda að þeir beri af öðrum, fyrirlíta náungann og fara sínu fram. Þeir 

herma eftir hinum mikilláta en líkjast honum ekki og breyta þannig við hvert 

tækifæri; þeir breyta því ekki af dyggð en fyrirlíta náungann. Hinn mikilláti 

sýnir réttmæta fyrirlitningu (því skoðun hans er samkvæm sannleikanum), 
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en aðrir eins og verkast vill. Hann stefnir sjálfum sér hvorki í óverulega 

hættu né leitar hana uppi, því hann hefur fátt í hávegum. Hins vegar stefnir 

hann sjálfum sér í mikinn voða ef mikið liggur við og þá hættir hann lífi sínu 

og kýs dauðann sem betri kost. Hann er einnig maður sem gerir vel við 

aðra. Hins vegar skammast hann sín fyrir að þiggja velgjörðir annarra, því 

annað er til merkis um yfirburði, hitt til merkis um bágindi. Og hann 

endurgeldur ríkulegar en hann þáði, því þannig greiðir hann bæði skuld 

sína og gerir velgjörðarmann sinn sér skuldbundinn og hagnast á 

skiptunum.38 

Litlu síðar segir Aristóteles um lítilláta manninn: 

Hinn er lítillátur sem sýnir skort en hégómlegur sem sýnir skefjaleysi. Þeir 

teljast ekki heldur vera vondir (því þeir gera engum illt) heldur glepst þeim 

sýn. Hinn lítilláti er góðs maklegur en sviptir sig því sem hann verðskuldar. 

Hann virðist hafa eitthvað vont við sig fyrst hann telur sjálfan sig ekki góðs 

maklegan. Hann virðist ekki heldur þekkja sjálfan sig; annars hefði hann 

þráð verðskulduð laun sem teljast til gæða. Eigi að síður teljast slíkir menn 

ekki afglapar heldur helsti óframfærnir. Þess háttar sjálfsálit virðist þó lýta 

mennina, því allir stefna að því sem hæfir verðleikum þeirra, en þessir 

menn víkjast jafnvel undan göfugum verkum og athöfnum, sem væru þeir 

óverðugir, og hörfa sömuleiðis frá ytri gæðum.39 

Við verðum því að finna okkar gullna meðalveg eins og alltaf, þegar kemur að því að 

hljóta virðingu annarra og því hvort okkur finnist við eiga þessa virðingu skilið. Það má 

því segja að sálargæði séu mikilvæg fyrir það hvernig við tökum hrósi og því hvernig 

framkoma okkar er gagnvart öðrum. Við verðum að passa okkur að vera ekki of 

kokhraust til þess að kæfa ekki aðra og við verðum líka að passa okkur að vera ekki of 

lítillát til þess að aðrir missi ekki álit á okkur. Við verðum því að kunna að fara þennan 

gullna meðalveg í því að koma hreint til verks, ef ég má orða það svo, til þess að öðlast 

þá virðingu sem við eigum skilið. Þannig finnum við jafnvægi þar sem við erum ekki að 

fara fram úr okkur og mikillátum og ekki heldur draga of mikið úr okkur, svo að við og 

aðrir vantreysti okkur ekki. Við þurfum að kunna að taka því hrósi sem við eigum skilið 

og þeirri gagnrýni sem okkur ber líka þegar við eigum hana skilið. Skoðum út frá þessu 
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hvert hlutverk vina er og hvort við þurfum á vinum að halda þegar við höfum náð okkar 

jafnvægi á dyggðirnar. Aristóteles segir: 

Það er annað vandamál hvort menn skyldu unna sjálfum sér mest eða 

einhverjum öðrum. Fólki er álasað sem elskar sjálft sig mest, kallast sérgott 

í niðrandi merkingu og virðist vondur maður gera hvaðeina sjálfs sín vegna 

og illskan vaxa með sérgæskunni. Þess vegna er honum legið á hálsi; til 

dæmis af því hann gerir ekkert af sjálfsdáðum. Góður maður breytir hins 

vega af göfgi og góðleikinn vex með göfginni, hann breytir vegna vinar síns 

og fórnar eigin hagsmunum. Málavextir eru þó allt aðrir en þessi greinagerð 

gefur til kynna. Það er skiljanlegt, því sagt er að mest skuli elska besta vin 

sinn, en sá er bestur vinur sem vill þeim vel sem hann vill vel sjálfs hans 

vegna og þótt enginn viti. Þessi eiginleiki tilheyrir helst viðmóti manns til 

sjálfs sín, sem og allir aðrir eiginleikar vináttu manna á milli við þetta viðmót 

manns við sjálfan sig.40  

En hvernig tengist þetta þá vináttu ef það virðist vera að við séum ekki háð því að 

eiga góða vini heldur fari þetta allt eftir því hvernig við horfum á okkur sjálf og hve vænt 

okkur þykir um okkur sjálf? En einnig hvernig við lítum á vini okkar og hve vel gengur 

að geta sett þarfir þeirra og velgengni framar okkar. Ætli það skipti máli hvort við 

breytum rétt eða rangt til þess að geta talist verða farsæl eða ætli það skipti ekki máli 

hvernig við komum fram við alla sem eru í kringum okkur.  

Breytni hins vonda samræmist ekki því sem skyldi, en góður maður breytir 

sem skyldi, því skynsemin velur alltaf það sem er bestu fyrir hana sjálfa og 

góður maður hlýðir skynseminni. Það er einnig satt að góður maður breytir 

iðulega sakir föðurlands og vina, sem hann fórnaði lífi sínu fyrir ef þörf 

krefði. Hann varpar frá sér auði og virðingu og yfirleitt þeim gæðum sem 

fólk berst fyrir og vinnur göfgina handa sjálfum sér, því hann veldi heldur 

ákafa ánægju um skamma hríð en mildari ánægju til langs tíma, frekar að 

lifa eitt ár af göfugu lífi en mörg af snauðu, eina göfuga og mikla athöfn 

frekar en margar fánýtar. Þetta tekst þeim vafalaust sem fórnar lífinu fyrir 

aðra og velur því sjálfum sér mikla göfgi. Og hann varpaði frá sér auði ef 

því fylgdi að vinur hans fengi meira, því þegar vinurinn hlýtur auð hlýtur 

hinn göfgi; því veitir hann sjálfum sér meiri heill. Það gagni sama máli um 
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virðingar og embætti, sem hann fórnar öllu fyrir vin sinn, enda göfugt og 

lofsvert fyrir hann sjálfan. Hann þykir því réttilega vera góður, enda velur 

hann göfgi öllu öðru fremur. En hann getur einnig gefið vini sínum eftir 

athafnir og fundist göfugra að verða orsökin að breytni vinar sína en breyta 

sjálfur. Þannig sést góður maður veita sjálfum sér í sérhverri lofsverðri 

athöfn bróðurhluta göfginnar. Þannig skyldi maður vera elskur að sjálfum 

sér, sem fyrr segir, en ekki eins og flestir eru.41 

Það skipir þá máli, eins og rætt hefur verið, hvernig við komum fram og  hvernig við 

berum hag vina og fjölskyldu fyrir brjósti. Því það virðist vera sem þeir vondu séu ekkert 

nema sjálfselskan og þegar litið er til lengri tíma hafa þeir ekkert upp úr því nema að 

sitja einir og njóta en vantar alla umhyggju fyrir öðrum og væntumþykjuna. En ætti það 

samt ekki að vera nóg til þess að ná farsældinni þegar ánægjan er mikil og við höfum 

orðið allt sem við þurfum til þess að ná fullkominni farsæld? En það er smá vandamál 

með það eins og Aristóteles nefnir.  

Það er annað vandamál hvort farsæll maður þarfnist vina eða ekki. Sagt er 

að þeir sem eru sælir og sjálfum sér nógir þarfnist ekki vina, því þeirra séu 

gæðin; fyrst þeir eru sjálfum sér nógir er þeim einskis vant, en vinur, sem er 

annað sjálf, afli þess sem maður getur ekki aflað af sjálfsdáðum. Þess 

vegna er sagt: 

 Hver þarfnast vina þegar gæfan er hliðholl? 

Hins vegar virðist skrítið að þeim sem veitast öll gæði skuli ekki veitast vinir 

sem þykja vera æðst ytri gæða.  

 Megi hafa til marks um vin að gera vel frekar en að þola vel, megi hafa 

velgjörðir til marks um góðan mann og dyggð, sé göfugra að gera vinum vel 

en ókunnugum, þá þarfnast góður maður þiggjenda velgjörða sinna. Og því 

vaknar spurningin hvort maður þarfnast frekar vina við hagsæld en við 

mótlæti, sem gefur til kynna að við mótlæti þarfnist maður velgjörðamanna 

og við hagsæld þarfnist maður þiggjenda velgjörða. Kannski er einnig 

skrítið að gera sælan mann að einfara, því enginn veldi öll heimsins gæði ef 

hann þyrfti að vera einsamall; maðurinn er félagsvera og félagslyndur að 

eðlisfari. Þess vegna heyrir þetta einnig til farsælum manni sem hefur 

náttúruleg gæði. Og ljóslega er betra að hann eyði dögum sínum með 
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vinum og góðu fólki en ókunnum mönnum sem verða á vegi hans. Þess 

vegna þarfnast farsæll maður vina.42 

Við komumst ekki af án þess að eiga góðan vin og við þurfum að sækjast eftir því að 

eiga vini. Án vina erum við ansi viðkvæm. Við þurfum góða vini og góða fjölskyldu til 

þess að hjálpa okkur í gegnum andleg áföll. Eins og t.d. þegar við missum 

fjölskyldumeðlim eða vin sem hefur verið okkur nákominn eða verðum fyrir annars 

konar áföllum. Án þess að hafa góðan og traustan vin, hvort sem það er barn, systkin, 

maki, vinur eða annar nákominn þá er erfitt fyrir okkur að fá þann stuðning sem við 

þurfum þegar að áföll dynja yfir.43 Velgjörðamennirnir sem að Aristóteles nefnir hér að 

framan, eru þeir sem að við getum leitað til eins og vinir, þeir styðja okkur þegar við 

þurfum á að halda og við þá, þegar þeir þurfa á að halda. Þeir eru í raun vinir okkar í 

blíðu og stríðu ef má orða það svo. En hvernig veljum við þá sem við köllum vini okkar 

svo við getum talist farsæl? Sjáum hvað Aristóteles segir um hvernig við veljum vini 

okkar og hvað við þurfum að skoða til þess að vinur geti talist góður.  

Tilvist hans var sögð vera ákjósanleg af því hann skynjaði góðleika sjálfs 

sín en slík skynjun er ánægjuleg í sjálfri sér. Þá verður hann einnig að vera 

meðvitaður um tilvist vinar síns, sem gerist ef þeir lifa saman og eiga 

hlutdeild í orðræðum og hugsunum hvor annars (sem virðist vera réttur 

skilningur á samlífi mannfólksins), en ekki er þeir standa á beit á sömu 

slóðum, eins og nautgripir lifa saman. Ef tilvist er því ákjósanleg í sjálfri sér 

fyrir alsælan mann, enda sé hún eðli sínu samkvæmt góð og ánægjuleg, og 

tilvist vinar mjög áþekk henni, þá telst vinur til þess sem er ákjósanlegt. Það 

sem honum er ákjósanlegt verður hann að eiga ellegar að skorta. Þess 

vegna þarfnast sá góðra vina sem vill verða farsæll.44 

Vinir eru því eitt af lykilatriðum til þess að við getum talist farsæl. Það er greinilegt að 

við þurfum á vinum að halda og þurfum að vera mjög jákvæð í garð okkar sjálfra og 

allra sem í kringum okkur eru. Sannur og góður vinur er sá sem við getum borið okkur 

saman við og einnig litið upp til. Þá á ég við að góður vinur er oft sá sem hefur svipaða 

sýn á hlutina og við eða er jafnvel sá sem hefur meiri og víðari sýn á hlutina en við, 

þegar að við erum ekki uppá okkar besta. Því virðast oft á tíðum bestu vinir vera mjög 
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 SN 1169b-1170a, seinna bindi, bls. 213-214. 
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 Everson segir vel frá því hvað vinir gera fyrir okkur í raun og veru þegar við verðum fyrir áföllum.  

Everson (1998) bls. 90-93. 

44
 SN 1170a, seinna bindi, bls. 217-218. 
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ólíkir og vega hvorn annan upp. Þá á ég við að þeir eru það ólíkir í öllu sem þeir gera 

og segja, þeir verða eins og ein manneskja þar sem þeir hjálpa hvor öðrum að sjá kosti 

sína og galla í réttu ljósi.  

Vinir eru því alveg jafn mikilvægir og heilbrigð sál og líkami. Eins og Aristóteles segir 

hér:  

Hins vegar þarfnast maðurinn ytri velgengni vegna mennsku sinnar, því 

mannleg náttúra er ekki sjálfstæð til hugleiðinga, heldur verður líkaminn að 

vera heilbrigður; við þörfnumst matar og almennt annarra umhyggju. 

 Eigi að síður skal ekki ætla að farsæll maður þarfnist margra hluta og 

mikilla, þótt hann geti ekki orðið sæll án ytri gæða, því sjálfstæði og athöfn 

velta ekki á skefjaleysi, enda getum við breytt af göfgi því við ráðum ekki 

yfir láði og legi; maður getur breytt dyggðuglega af litlum efnum (sem gefur 

augaleið, því óbreyttir borgarar teljast engu síður breyta vel ef valdamenn, 

jafnvel frekar). Þetta nægir, því líf manns sem er virkur í samræmi við 

dyggð verður farsælt.45 

Það er því greinilegt að þetta er mun flóknara og erfiðara verkefnið að ná þessari 

farsæld. Farsæld er því mikilvægt verkefni sem að bíður okkar að ná að ástunda. Þá á 

ég við að við verðum að læra að breyta rétt, með því að koma vel fram við vini, 

nágranna og fjölskyldu. Við þurfum að ná vissum gildum í lífinu og fara vel með líkama 

og sál. Við þurfum að læra marga hluti og einnig vera sátt við það sem við höfum og 

það sem að er í okkar umhverfi. Við þurfum að læra ansi marga hluti og læra að meta 

þá í réttu ljósi. Hvort sem við horfum inná við og skoðum sál og líkama eða hvort við 

horfum á umhverfið og sjáum hvernig við getum nýtt það til þess að þroska okkur í réttri 

breytni. Ég læt hér staðar numið og vind mér í að skoða hvað aðrir hafa sagt um 

siðfræði Aristótelesar.   
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Kafli 4. Gagnrýni annarra heimspekinga á Aristóteles 

Hér mun ég skoða hvað aðrir hafa að segja um það sem hér á undan er komið. Er 

svona einfalt að ná farsældinni eins og Aristóteles lætur líta út fyrir að vera? Eða er fullt 

af hlutum sem hann gleymir að taka með í myndina eða útskýrir ekki hvernig eiga 

saman? Ég mun styðjast við tvær bækur hér í þessum hluta sem eru eftir Sarah 

Broadie annars vegar og Susan Sauvé Meyer hins vegar. Bók Broadie heitir Ethics with 

Aristotle, en þar mun ég styðjast við fyrsta kaflann sem heitir „Happiness, the Supreme 

End“. Bók Meyer sem heitir Ancient Ethics og þar er það þriðji kaflinn, sem heitir 

„Aristotle and the pursuit of happiness“, sem ég mun styðjast við.   

Byrjum hér í upphafi að skoða hvað Broadie segir um hinn almenna borgara og 

hvernig hann kemur inn í þessa mynd hjá Aristóteles og hvort og hvernig hann á að ná 

þessari farsæld sem er hið endanlega markmið allra. En hún talar um að það sé erfitt 

fyrr hinn almenna borgara að vita út á hvað siðfræði gengur. Þar segir hún meðal 

annars.  

En alla vega fyrir óteljandi fjölda manna þá hefði það aldrei breytt neinu fyrir 

þá persónulega hvaða ályktanir heimspekingar draga um besta lífið. Slíkar 

umræður eru óraunverulegar fyrir þá sem eru ekki í aðstöðu til þess að 

ímynda sér að njóta frelsis til að innleiða slíkar almennar ályktanir. Fyrir þá, 

er tilveran barátta: hvernig svo sem heimspekingur myndi lýsa og meta 

hlutkesti þeirra andspænis öðrum „möguleika“ sitja þeir einstaklingar sem 

eiga hlut að máli uppi með að fást við að gera það sem er best að gera fyrir 

sig og börnin sín, undir skilyrðum sem enginn myndi velja. Fólk í slíkum 

aðstæðum skortir frítíma til að svo mikið sem hugsa um siðfræði. Þannig að 

ef við  spyrjum sértækra spurninga um hið góða líf, þá getur það bara verið 

vegna þess að við höfum svigrúm í lífi okkar til að breyta lífi okkar í ljósi 

hugsanlegra svara.46 

Það er því eins og það séu tvær týpur af fólki sem að siðfræði nær til. Annars vegar 

heimspekingar og hins vegar fólkið sem varla hefur tíma til að velta því fyrir sér hvernig 

við eigum að lifa lífinu en fólkið sem hefur ekki tíma til þess að hugsa um það hvernig 

það getur breytt lífi sínu samkvæmt siðfræðinni til þess að öðlast betra líf, það virðist 

ekki vera með í þessari umfjöllun hjá Aristótelesi. Þar sem það fólk er svo upptekið að 
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hafa í sig og á, eða bara að ná að láta hvern dag fyrir sig ganga upp. Broadie heldur 

áfram stuttu síðar og segir: 

Samt sem áður er Aristóteles langt frá því að benda á að við þurfum 

einungis að fylgja einni átt, sama hvað. Þvert á móti er hann að segja að 

við eigum að skilgreina fyrir ‚okkur sjálfum‘ hvað það er að lifa vel og hver 

eru þau skilyrði sem þarf. Og hann segir að við ættum að leiða hugann 

vandlega að þessu og ekki að flýta okkur að niðurstöðu, væntanlega vegna 

þess að það er rétt svar, en það er ekki auðvelt að finna það.47  

Einmitt það sem Aristóteles talaði um að hver verður að finna sína leið til að vita 

hvað er að lifa vel þar sem við erum öll misjöfn og áhugamál okkar misjöfn og þarfir 

líka. Svo það sem mér finnst gott líf er ekki endilega það sem aðrir kjósa. Samt er 

samkvæmt Aristótelesi mjög líklega til rétt og rangt svar við því hvað við skilgreinum 

sem gott líf.  

En hvað er það sem leiðir til hins góða lífs og eru rök Aristótelesar fyrir því að allt 

sem við tökum okkur fyrir hendur í lífinu leiði að lokum til hins góða lífs? Eins og 

læknavísindin leiða til heilsu, og að læra byggingalist leiðir til þess að geta byggt hús. 

Þannig að allar okkar gjörðir og lærdómur leiða til einhvers endanlegs markmiðs. En 

við höfum ekki öll sömu markmið í lífinu og skilgreinum ekki gott líf á sama hátt, þó svo 

að hamingjan og gott líf ætti að vera túlkað eins hjá okkur öllum.  

Það virðist vera sem við eigum að sækjast eftir þessu eina endanlegu markmiði og 

það markmið er hamingja eða farsæld eftir því hvernig við  þýðum þetta hugtak. Það er 

svo margt sem hann telur upp sem að veldur því að mér finnst við ekki geta náð þessu 

endanlega markmiði. Eins og ég hef farið í gegnum þá er þetta samspil margra hluta, 

eins og dyggða, ytri gæða og það er margt annað sem við þurfum til að ná þessu 

endanlega markmiði. En Aristóteles virðist loka á stóran hóp af fólki sem mun aldrei ná 

þessu endanlega markmiði. Margt fólk veit ekki eða hefur ekki hugmynd um alla þessa 

hluti en er samt hamingjusamt með það sem það hefur. En getur þetta fólk þá ekki náð 

þessari farsæld sem er æðsta markmið lífsins og er það endanlega markmiðið okkar? 

Meyer segir um þetta. 

Hér, hins vegar, er mikilvægt að skilja að Aristóteles er ekki að segja að 

með því að sækjast eftir hamingju, þá sé hið endanlega markmið manns 

eina markmiðið í lífinu til að sækjast eftir eða þráir fyrir þess eigin sakir. 
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Hann viðurkennir það sérstaklega að við þráum suma hluti vegna þeirra 

sjálfra og um leið sakir hamingjunnar (1097b2-5). Þannig að, frá hans 

sjónarhorni, þá er mögulegt fyrir mig að „gera allt fyrir sakir hamingjunnar“, 

á meðan ég er að sækjast eftir alls kyns öðrum markmiðum í lífinu – 

markmiðum sem ég met þeirra eigin vegna (s.s. uppeldi, garðyrkju og 

starfsframa) – svo lengi sem ég sækist líka eftir þessum markmiðum fyrir 

sakir hamingjunnar. Svo lykillinn að skilningi á leitinni að hamingjunni, eins 

og Aristóteles hugsar hana, er að skilja hvað felst í því að sækjast eftir 

einhverju fyrir þess eigin sakir sem og „fyrir sakir“ annars markmiðs.48 

Þá skulum við fjalla aðeins um þessi ytri gæði sem að Aristótels segir að skipti 

einning máli þegar við erum  að skoða hvort við náum þessu endanlega markmiði sem 

er farsæld. Þar sem allt hefur áhrif á okkur og við getum ekki náð farsældinni nema að 

njóta virðingar, eiga fjármuni, börn, vera rétt upp alin og svo framvegis. Þetta eru allt 

hlutir sem við getum lítið stjórnað ef við erum ekki fædd hjá vel stæðum og virtum 

foreldrum að mínu mati. Þennan hluta tel ég ver mjög erfitt að uppfylla og Meyer talar 

um það að Aristóteles hafi gert sér grein fyrir því að við þurfum að fá uppeldið við 

ákveðin skilyrði til að ná góðu starti í lífinu.49 Þar sem ekki eru allir það heppnir að 

eignast fjölskyldu og börn eða eignast góða og trausta vini eða flott hús og njóta 

virðingar. Meyer útskýrir aðeins fyrir okkur hvernig Aristóteles telur að sambandið milli 

þess siðfræðilega og ytri gæða er.  

Hvað Hellenísku umræðan varðar hvort manneskja sem að æfir sig á 

siðfræðilegu ágæti (og nær ekki að ná valdi á þeim) getur verið 

hamingjusamur jafnvel þó hann vanti „ytri gæði“. Aritóreles, hins vegar, 

útskýrir að hamingja þarfnast „ytri gæða“ vegna þess að þau eru 

nauðsynleg fyrir óhindraða æfingu á siðfærðilegu ágæti: [...]  

Það er erfitt að trúa að allir ytri kostir sem Aristóteles telur upp séu 

nauðsynlegir fyrir hamingju og eru krafa til að geta æft siðfræðilegt ágæti.50   

Við komumst því greinilega ekki hjá því að útiloka neinn þátt í þessari umræðu. Við 

verðum að ná að hafa alla þættina með eða alla vega eitthvað af þeim og auka þá svo 

þegar líður á svo við getum aukið þekkingu okkar á hvernig við eigum að ná 
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hamingjunni eða farsældinni. Það skiptir máli fyrir okkur að passa að safna ekki bara 

einum möguleika. Við getum ekki valið að safna bara því sem að telur til ytri gæða og 

gleyma svo því sem að telur til dyggðanna. Því samkvæmt þessu þá verðum við að 

hafa alla þættina í og ekki vera með of ýkta mynd af öllu til þess að ná hamingjunni.  
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Kafli 5. Niðurstaða mín. 

Hér mun ég að lokum aðeins taka saman nokkra hluti sem ég tel að ég hafi svarað 

og voru rannsóknarspurningarnar mínar.   

Fyrst þá er að nefna að ég spurði hvort við gætum talist farsæl samkvæmt 

Aristótelesi eftir því hvernig staða fjölskyldu okkar er í samfélaginu. Þá átti ég við að 

þeir sem teljast fátækir og geta ekki eignast allt það sem telst til ytri gæða og geta ekki 

eða vita ekki hvað telst til dyggða, ná ekki að verða farsælir. Það virðist vera eftir því 

sem við höfum skoðað hér á undan að það sé ekki hægt að teljast farsæll samkvæmt 

Aristótelesi nema eiga einhvern auð, eiga fjölskyldu og vini. Það er því vandséð hvernig 

við getum komist út úr þessari fátækt og við náum jafnvel ekki að verða farsæl nema 

við eignumst það sem telst til ytri gæða. En við þurfum þá að vera heppin og jafnvel að 

ná að byggja okkur upp strax sem börn. Því virðist samt sem við gætum átt möguleika 

á því að verða farsæl ef við höldum rétt á spilunum og náum að vinna okkur upp 

þennan stétta stiga sem talað er um í dag. Þá á ég við að vinna sig upp úr fátæktinni 

og eignast einhvern auð, eignast vini og njóta virðingar og þannig vinna okkur upp á 

milli stétta. Oft eru stéttirnar flokkaðar í fátæka, millistétt og auðvaldið.   

Ég tel að hægt sé að vinna sig upp milli stétta en það sé erfitt ef við höfum ekki 

notið góðs og hvetjandi uppeldis. Því ef við lærum ekki rétta hluti strax sem börn þá 

gætum við átt erfitt með að ná að tileinka okkur þessar réttu dyggðir sem við þurfum til 

að ná að breyta rétt í lífinu og gagnvart þeim sem við umgöngumst. Því það er ekkert 

sem segir að við getum ekki horft til þess sem er í kringum okkur og valið að vera eins 

og fyrirmyndir okkar. Í mörgum tilfellum eru það ekki foreldrar okkar sem eru 

fyrirmyndirnar heldur oft á tíðum einhverjir sem eru í æðri stéttum. Því eins og 

Aristóteles ræddi um þá eru þeir sem að njóta velgengni, þeir sem eiga auð og hafa 

völd en eru samt dyggðugir og breyta rétt sem eru fyrirmyndir þeirra sem ekki hafa allt 

sem þau vilja. Einnig eru það fátækir sem sækjast eftir auð og þeir sem hafa ekki heilsu 

en eiga auð sækjast eftir því að verða heilsuhraustir. Það er því alltaf eitthvað sem við 

sækjumst eftir sem við höfum ekki í hendi okkar. Það má því segja að samkvæmt 

þessu séu margir hlutir sem við þurfum að eiga og hafa til þess að ná farsældinni og 

það virðist sem við getum lítið slakað á til að njóta þess sem við höfum, því lífið sendir 

okkur alltaf nýtt og nýtt markmið/verkefni sem við þurfum að vinna með. Ég mun því 

enda þetta á þessum orðum. Líf okkar snýst um að ná jafnvægi á allt sem í kringum 

okkur er og einnig að ná jafnvægi á sálina sem er það mikilvægasta, ég á við að sálin 

verður að vera í jafnvægi til þess að geta tekist á við alla þá erfiðleika sem lífið sendir 

okkur án þess að við missum tökin á tilverunni. Því án þess að vera hraust og hafa 

góða hugsun náum við aldrei þessu endanlega markmiði sem heitir FARSÆLD.  
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