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Formáli 

Í þessari ritgerð verður leitast við að skýra frá síðustu skrifum 

heimspekingsins Hönnuh Arendt (1906-1975) sem hún var enn að vinna að 

þegar hún lést, en hún náði ekki að ljúka við kaflann um dómgreind í bók sinni 

Life of the Mind sem var gefin út að henni látinni. Dómgreind hefur gegnt 

margvíslegu hlutverki í heimspeki, sem dæmi má nefna phronēsis í siðfræði 

Aristótelesar og dómgreind í tengslum við smekk í fagurfræði Immanuel 

Kants. Hannah Arendt taldi sig hafa fundið dulda stjórnmálaheimspeki í 

fagurfræði Kants og byggir kenningu sína um dómgreind á kenningu hans um 

dómgreind. Munurinn á þessum tveimur kenningum verður útskýrður ásamt 

því að farið verður yfir hvað Arendt nýtti sér úr hugmyndum Kants. 

 Dómgreind í skilningi Arendt virkar líkt og þögult skynbragð sem 

myndar fyrirhafnarlaust dóma. Kafað er í hvað það er sem skilgreinir góða 

dómgreind og hvort að góð dómgreind sé meðfædd eða eiginleiki sem er 

hægt að miðla til annarra. Farið verður í hvert samband dómgreindar er við 

hugsun og vilja en þetta eru þær þrjár hugargáfur sem Arendt telur vera 

sjálfráðar. Dómgreind er sjálfráð hugargáfa sem á sér engan líka og gegnir 

veigamiklu hlutverki í ákvörðunartöku. Arendt sá fyrir sér að allar aðstæður 

séu myndaðar af leikurum og áhorfendum og eru áhorfendurnir þeir einu sem 

færir eru um að vera dómarar. Hlutverk ímyndunaraflsins, viðhorf 

heimsborgarans og sensus communis í kenningu hennar verður útskýrt með 

hliðsjón af stöðu dómaranna. Farið verður yfir það hvers vegna Arendt taldi 

góða dómgreind almennings vera ómissandi fyrir heilbrigt samfélag og hvers 

konar áhrif vöntun á gagnrýnni hugsun og góðri dómgreind getur haft.  
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I Inngangur 

Dómgreind hefur gegnt margvíslegu hlutverki í heimspeki. Sem dæmi má 

nefna phronēsis (þýðist oftast sem hyggindi eða hyggjuvit) í siðfræði 

Aristótelesar og dómgreind í tengslum við smekk í fagurfræði Immanuel 

Kants. Hannah Arendt (1906-1975), sem er einna þekktust fyrir 

stjórnmálaheimspeki sína, setti fram sína eigin kenningu um dómgreind. 

Dómgreind í hennar skilningi er mun yfirgripsmeira hugtak en í skilningi flestra 

annarra heimspekinga fram að henni. Arendt styðst við heimspekihefðina en 

er óhrædd við að gagnrýna ýmsa forvera sína og er dómgreindarhugtakið í 

hennar skilningi gagnrýni á m.a. þann sess sem sannleikurinn hefur skipað 

innan heimspekinnar allt frá tímum Platons. Í þessari ritgerð verður leitast við 

að skýra frá síðustu skrifum Arendt sem hún var enn að vinna að þegar hún 

lést, en hún náði aldrei að ljúka við kaflann um dómgreind í bók sinni Life of 

the Mind sem var gefin út að henni látinni.  

 Þegar dómgreindarhugtak Arendt á sviði lífs hugleiðinga (vita 

contemplativa), þ.e. sem heimspekilegt hugtak, er skoðað eru fyrst og fremst 

fjögur atriði sem ber að hafa í huga. Í fyrsta lagi verður lesandinn að vera 

meðvitaður um að Arendt byggði hugmynd sína um dómgreind að miklu leyti á 

hugmynd Kants um dómgreind, en þó ekki fullkomlega. Kant fjallaði um 

dómgreind í fagurfræðilegum skilningi þegar hann skrifaði ritið Gagnrýni 

dómgreindar (Kritik der Urteilskraft1) og tók sérstaklega fram að hann sæi ekki 

fyrir sér að dómgreind geti gefið dóma um annað en fagurfræðileg mál. Farið 

verður yfir hvers vegna hann taldi svo vera síðar í ritgerðinni. Arendt aftur á 

móti kaus að víkka út svið dómgreindar með því að setja fram 

heimspekikenningu um mun yfirgripsmeiri dómgreind. Þrátt fyrir ólíka sýn á 

um hvað dómgreind væri fær að fella dóma um höfðu þau mjög svipaða sýn á 

hvernig dómgreindin virkar og hverjar séu nauðsynlegar forsendur þess að 

hægt sé að fella góðan dóm. Þau lýsa virkni dómgreindar með því að greina 

hlutverk leikarans og áhorfandans, þau ræða hugmyndirnar um hið einstaka 

og hið altæka og hvaða áhrif ímyndunaraflið hafi bæði á dómgreind og 

																																																								
1 Við skrif þessarar ritgerðar var notast við enska þýðingu á verki Kants um Kritik der 
Urteilskraft, sem ber heitið Critique of Judgment, sjá heimildaskrá. Allar tilvísanir eru í 
þá útgáfu. Framvegis verður hins vegar vísað í íslenskt heiti bókarinnar, eða í 
Gagnrýni dómgreindar. 



hugsun. Viðhorf heimsborgarans eða ,,stækkað hugarfar” (e. enlarged 

mentality) kemur einnig við sögu, sem og hvernig dómgreind felur í sér 

félagslegan þátt þrátt fyrir að vera sjálfstæð hugsun. Þess vegna er það sem 

Kant kallaði sensus communis eða hið sameignilega skynbragð svo 

mikilvægt. Ætlun mín er að skýra frá þessum þáttum dómgreindar með sem 

bestum hætti í þessari ritgerð.  

 Í öðru lagi er mikilvægt að vera meðvituð um að Arendt virðist hafa 

stuðst við tvenns konar skilning á dómgreindarhugtakinu á ferli sínum sem 

heimspekingur. Erfitt er að aðskilja þessar tvær nálganir á sama fyrirbærinu 

og ef til vill ómögulegt að segja að þær séu fullkomlega aðskildar, en þó er 

hægt að sjá mun á því hvernig hún leit á dómgreind fyrr á ferli sínum og síðar. 

Arendt sá fyrir sér að mannlegt líf skiptist í tvö svið, þau eru vita actica, líf 

athafna og vita contemplativa, líf hugleiðingar. Á fyrri hluta ferils síns einbeitti 

hún sér að því að gera grein fyrir afstöðu sinni til lífs athafna og lýsir hún 

henni í bókinni The Human Condition eða Stöðu mannsins. Hún ætlaði sér að 

skrifa bók um líf hugleiðinga en tókst ekki að ljúka við hana, en bókin hefur þó 

verið gefin út í ófullgerðri mynd og ber titilinn The Life of The Mind eða Líf 

hugsunar. Bókin átti að fjalla um þrjár hugargáfur mannsins, sem eru hugsun, 

vilji og dómgreind að mati Arendt. Henni tókst að ljúka við kaflana um hugsun 

og vilja en átti dómgreindarkaflann eftir þegar hún lést árið 1975. Þessi ritgerð 

mun fjalla um dómgreind í skilningi lífs hugleiðinga, þó að nauðsynlegt sé að 

skýra frá afstöðu hennar til dómgreindar á sviði lífs athafna í grófum dráttum, 

þar sem að dómgreindarhugtökin eru náskyld. Dómgreind eins og Arendt lýsti 

henni í lífi athafna er það allra pólitískasta hugarferli sem maðurinn býr yfir og 

er samkvæmt henni grundvallandi forsenda þess að mannkynið sé pólitískt, í 

þeim skilningi sem hún lagði í hið pólitíska, sem ég skýri nánar síðar. 2 

Hugmyndir hennar um dómgreind í lífi athafna byggðu á hugmyndum 

Aristótelesar um phronēsis, eða hyggindi. Því virðist fyrri afstaða hennar vera 

sú að við búum yfir margs konar tegundum dómgreindar. Þannig er til 

fagurfræðileg dómgreind og pólitísk dómgreind og svo framvegis. Seinni 

afstaða hennar til dómgreindar virðist vera sú að ekki séu til mismunandi 

tegundir dómgreindar sem henti misvel til að fella dóma um ólík svið lífsins, 

																																																								
2  Arendt, Hannah, ''Thinking and Moral Considerations,'' Responsibility and 
Judgment,. ritstj. Jerome Kohn (New York: Random House, 1971) 188. 



heldur að einungis sé til ein tegund dómgreindar sem getur fellt dóma um 

aðskiljanleg svið s.s. stjórnmál, söguskoðun eða fagurfræði svo dæmi séu 

tekin. Um tíma lék vafi á hvort hún þyrfti að hafna fyrri afstöðu sinni alfarið 

þegar hún kynnti seinni afstöðu sína til dómgreindar, vegna þess að seinna 

hugtakið þróaðist hægt og rólega frá hinu fyrra. Það má m.a. sjá þessa þróun 

í grein hennar ''Thinking and Moral Considerations'', sem var birt 1971, þar 

sem dómgreindarhugtakið hennar er eins konar blendingur milli þess sem 

varð síðar skilgreint sem fyrri og seinni afstaða hennar til dómgreindar. Í 

nokkur ár var togstreita á milli þessara dómgreindarhugtaka hjá henni og óvíst 

hvort að henni myndi takast að sætta þessar tvær ólíku hugmyndir, en það fór 

svo að hún náði aldrei að klára framsetningu sína á dómgreindarhugtakinu á 

sviði lífs hugleiðinga og skýrði því ekki frá því hvort að þessar tvær kenningar 

um dómgreind gangi upp saman eða ekki. Það virðist þó vera ósennilegt að 

þessar tvö dómgreindarhugtök geti verið samtímis sönn þar sem þau eru svo 

gífurlega ólík.3  

 Í þriðja lagi er nauðsynlegt að hafa í huga að Arendt náði ekki að ljúka 

framsetningu sinni á hugmyndinni um dómgreind í lífi hugleiðinga. Eins og 

áður var sagt var hún komin langt með að skrifa bók sem hefur verið gefin út í 

ókláraðri mynd sem ber nafnið, The Life of The Mind. Hefði hún lokið henni 

hefði hún, að mati margra fyrrverandi nemenda hennar, verið stórvirki á borð 

við The Human Condition þar sem bækurnar fjalla um tvö svið sem saman 

grundvalla mannlegt líf. Í The Life of The Mind spyr Arendt og ætlaði sér að 

leita svara við spurningum á borð við: ,,Hvaða virkni eða hæfni einkenna 

mannshugann? Hver er náttúruleg færni, geta og möguleiki hins hugsandi, 

viljandi og dæmandi sjálfs í ljósi fyrirbærafræði hugarstarfsemi?'' 4  Margir 

nemendur hennar hafa sagt að dómgreindarhlutinn hafi verið gífurlega 

mikilvægur hluti þessarar kenningar um hugleiðingaferli mannsins og það sé 

ógerlegt að lesa hlutana um hugsun og vilja án þess að hafa þann hluta er 

hefði fjallað um dómgreind í huga. Þrátt fyrir að hún hafi ekki náð að ljúka við 
																																																								
3 d'Entrèves, Maurizio Passerin. ''Hannah Arendt.'' Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/arendt/#JudTwoMod 
4 Þýðing mín ,,What are these characteristically human activities or faculties of the 
mind? What are the natural abilities, capacities, and potentialities of the thinking, 
willing, and judging ego, as disclosed by the phenomenology of mental life?'' Beiner, 
Ronald, ''Hannah Arendt on Judging,'' Lectures on Kant's Political Philosophy, ritstj. 
Ronald Beiner, (Chicago; University of Chicago Press, 1982), 128. 



dómgreindarhlutann skildi hún sem betur fer eftir mikið af textum og 

fyrirlestrarnótum sem gefa sterklega til kynna hvað hún ætlaði sér að skrifa, 

það ber þó alltaf að hafa í huga að þetta er túlkun á textum og nótum sem hún 

ætlaði ef til vill ekki að setja í útgáfu í þeirri mynd sem lágu fyrir að henni 

liðinni. Fyrrverandi nemendur hennar sem sóttu fyrirlestra hennar um 

dómgreind hafa engu að síður sagt að þessar fyrirlestranótur og textar gefi 

lesandanum ágætis hugmynd um hvernig hún sá fyrir sér að dómgreind 

virkaði. Þessi ritgerð er því að mestu leyti byggð á fyrirlestrarnótum hennar úr 

fyrirlestrarröð sem hún hélt árið 1970 í The New School, um túlkun hennar á 

stjórnmálaheimspeki Kants. Þá studdist hún að mestu leyti við Gagnrýni 

dómgreindar eftir Kant, og það sama verður gert hér, en Arendt setti fram þá 

frumlegu og áhifamiklu túlkun að það væri falin stjórnmálaheimspeki í 

fagurfræði Kants.  

 Til að eiga möguleika á að skilja dómgreindarhugtak Arendt eins og 

hún sá það fyrir sér í lífi hugleiðinga, er mikilvægt að hafa í huga hinar tvær 

hugargáfurnar hugsun og vilja. Þær eru fullkomlega sjálfráðar og ótengdar 

eins og Arendt sá þær fyrir sér og öll önnur hugarstarfsemi er undirgrein 

einhverra þessara þriggja hugargáfna. Þrátt fyrir að hugargáfurnar þrjár séu 

sjálfráðar og ótengdar þá ná þær ekki að skila sem bestum afrakstri án þess 

að nýta sér afrakstur hinna hugargáfnanna. Samband þessara þriggja 

hugargáfna er svo náið, að þrátt fyrir að hver hugargáfa sé sjálfráð og lúti 

eigin lögmálum þá geta þær ekki sinnt hlutverki sínu sem skyldi án hinna 

tveggja. Hver hugargáfa veitir hinum hugargáfunum eitthvað til þess að vinna 

með, nauðsynlegan efnivið, til þess að geta ýmist hugsað, viljað eða dæmt. 

Saman mynda þessar þrjár hugargáfur sjálf hvers manns í fyrirbærafræði 

hugarstarfsemi sem Líf hugans og fyrirlestrar Arendt um dómgreindina birta. 

Elisabeth Young-Bruehl ævisagnaritari Arendt og fyrrum nemandi sem sat 

m.a. tíma hennar um stjórnmálaheimspeki Kants, lýsir þessu samspili vel (sjá 

neðanmálsgrein). 5  Hugsun veitir dómgreind ákveðna dýpt þar sem hún 

																																																								
5 ''Thinking gives judging and willing thought-things for them to choose and judge; 
willing gives thinking and judging the self's character as the basis for thinking's 
dialogue and judging's impartiality, disinterestedness and communicability. And what 
does judging, which is pleased or displeased give? To thinking: the relatedness to 
others that thinking in its solitude does not have, the enlarged mentality. To willing: a 
public realm constituted by critics and spectators into which it sends its volitions for 



undirbýr dómgreindina til þess að fella góða dóma. Hún gerir það með því að 

hjálpa einstaklingum að skilja aðstæður sínar og hvað grundvallar skoðanir 

þeirra. 6  Vilji gefur hugsun eins konar persónuleika sjálfsins, en viljinn er 

grundvöllur þess að í hugsun geti átt sér stað skoðanaskipti. Vilji veitir hins 

vegar dómgreind ákveðna óhlutdrægni, áhugaleysi og samskiptahæfni 

(þ.e.a.s. viljinn veitir dómgreind ætlunina um óhlutdrægni, sem eitt og sér 

tryggir ekki óhlutdrægni en getur stuðlað að henni) sem er forsenda góðrar 

dómgreindar. Dómgreind gerir hugsun kleift að tengja við aðra, en því er 

ómögulegt að ná fram ef hugsað er í fullkominni einangrun, með öðrum orðum 

dómgreindin tryggir víðsýni. Dómgreind útsetur viljann hinum opinbera 

vettvangi sem felur í sér gagnrýnendur og áhorfendur. Þar eru langanir viljans 

dæmdar ánægjulegar eða óánægjulegar, þar eru þær rökræddar eða það er 

þrætt fyrir þær. Dómgreind myndar hið opinbera svið, svið sem býður upp á 

pólitískt frelsi. Án þess væri ómögulegt fyrir nokkurn mann að draga sig til hlés 

til þess að hugsa á frjálsan og sjálfstæðan máta, og frjálsar gjörðir manna 

væru ekki skoðaðar af öðrum og rökræddar, en það er það sem veitir gjörðum 

mennsku sína. 7  Dómgreind er sú hugargáfa sem er félagslegust af 

hugargáfunum þremur, ýmist í ímynduðu samtali við látna rithöfunda og 

heimspekinga (má hugsa um þetta sem ímyndaðan almannaróm) eða í 

raunverulegum rökræðum við vini. Í þessum samtölum reynir hver að útskýra 

og rökstyðja sína skoðun og leitar eftir samþykki þess sem hann á í 

samræðum við.  

 Áður en kafað er betur ofan í þetta efni er, í fjórða lagi, vert að hafa í 

huga þá spurningu hvers vegna Arendt tók þetta verkefni sér fyrir hendur? 

Hvað vakti áhuga hennar á dómgreind? Svarið virðist mér tvíþætt: Það var í 

senn persónulegur og heimspekilegur hvati á að baki þessari rannsókn 

																																																																																																																																																															
their pleasure or displeasure, discussion or disputation. Judging helps constitute the 
public realm, the realm of political freedom without which no one would be safe to 
retire for thinking freely and no one's free acts would be checked and humanized by 
being discussed. Arendt did not look for a political theory to guide action, she looked 
for judges - all the citizens-who would keep action from self-destruction and from 
destroying the political realm in which it is possible. Action that destroys the 
conditions of its own possibility is, in her theory, evil.'' Young-Bruehl, Elisabeth, Why 
Arendt Matters, (New Haven: Yale University Press, 2006) 198. 
6 Fulfer, Katy, “Embodied Judgment and Hannah Arendt: From Boethius and Huck 
Finn to Transnational Feminists.'' PænEx 9, no. 2 (2014): 70 
7 Young-Bruehl, Elisabeth, Why Arendt Matters,198.  



hennar. Annars vegar var það persónuleg reynsla hennar af stórkostlegum 

dómgreindarskorti sem hún varð vitni að í heimalandi sínu, en hún ólst upp 

sem Gyðingur í Þýskalandi og var ung kona þegar nasistaflokkurinn komst til 

valda. Hún varð vitni að því að fólk sem hún bar mikla virðingu fyrir, sem hún 

hafði jafnvel álitið vera lærimeistara sína, missti sjálfstæða hugsun og brast 

dómgreind. Í þessum hættuaðstæðum alræðisskipulags og ofsóknar á hendur 

Gyðingum þar sem lífi hennar og tilvist var ógnað þurfti hún að reiða sig á 

eigin dómgreind þar sem dómgreind annarra og lögum í landinu var ekki 

treystandi. Annar atburður af skyldum meiði sem markaði hugsun hennar æ 

síðar voru réttarhöldin yfir stríðsglæpamanninum, Adolf Eichmann, í 

Jerúsalem. Dómgreindarskorturinn í bland við viljaleysið til að taka sjálfstæða 

afstöðu sem hún taldi hann sýna, hvatti hana til þess að dýpka heimspekilega 

rannsókn sína á manneðlinu og reyna að skýra hvaða hrikalegu afleiðingar 

slík afstaða getur haft í för með sér. Þaðan fékk hún innblástur fyrir það sem 

er ef til vill þekktasta hugmynd hennar um fáfengileika eða lágkúru illskunnar 

(e. the banality of evil) Það er því ævisögulegur hvati að baki þessu verkefni 

hjá henni, en það má segja að þessi reynsla hennar af m.a.  réttarhöldunum 

yfir Eichmann hafi verið drifkraftur hjá henni þar sem hún sá vel hversu 

alvarlegar afleiðingar dómgreindarskortur getur haft í för með sér. Þetta á þó 

frekar við þegar hún fékkst við fyrri túlkun sína á dómgreind á sviði lífs 

athafna.  

 Hin heimspekilega ástæða fyrir áhuga hennar á dómgreind á rætur í 

umfangsmikilli þekkingu hennar á forn-grískri heimspeki en henni gramdist 

hversu tvískipting sálar og líkama í anda Platons hafði mótað og gegnsýrt  

vestræna heimspeki. Það leiddi til aðgreiningar á þekkingu og skoðun í 

plantonskri heimspeki og höfnunar á skoðun sem einberri kreddu (g. dogma).8 

Arendt sá vel að skoðanir eru ekki fullkomnar og dómgreindin sem mótar 

skoðanir er það ekki heldur, en hún vildi ekki afskrifa þær með öllu og neita 

því að skoðanir hefði nokkurt vægi eins og vestræn heimspeki frá tímum Forn-

Grikkja virðist oftast hafa gert. Hún vildi því endurskoða afstöðu 

heimspekinnar gagnvart dómgreind af sanngirni þar sem hún hefur 

óneitanlega vægi í hugsanaferli mannsins. Tvískipting sálar og líkama er úrelt 

																																																								
8 Arendt, Hannah, ''Heimspeki og stjórnmál,'' Af ást til heimsins, ritstj. Sigríður 
Þorgeirsdóttir, þýð. Egill Arnarsson (Reykjavík: Háskóli Íslands, 2011) 94. 



aðgreining sem hjálpar okkur hvorki að skilja heiminn betur né hvernig 

hugsanaferli okkar virka. Tilfinningar hafa áhrif á hugsun og þó að þær séu 

ekki óbrigðular þýðir það ekki að þær séu alslæmar eða séu snauðar gildi. Til 

þess að geta beitt gagnrýnni hugsun verðum við að vera meðvituð um 

mismunandi ferli hugans, innbyrðis samspil hugsunar, vilja og dómgreindar og 

áhrifamátt þeirra. Forn-Grikkir sáu að tilfinningar og skoðanir byggðar á þeim 

standast ekki alltaf og geta verið brigðular, en í stað þess að afskrifa þær er 

ráð að skoða þær betur. Hvað getur dómgreind sagt okkur og hvar liggja 

takmörk hennar? Arendt sá dómgreind fyrir sér sem eins konar þögult 

skynbragð (e. silent sense) hugans sem hefur veigamikið hlutverk í 

ákvarðanatöku. Alveg eins og önnur skynbrögð er dómgreind ekki óbrigðul, en 

þar sem hún er sjálfrátt hugarferli sem á sér engan líka þurfum við á henni að 

halda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II: Afstaða Kants til dómgreindar 

Arendt byggði að miklu leyti kenningu sína um dómgreind á kenningu Kants 

um dómgreind sem hann skýrði frá í Gagnrýni dómgreindar, hún studdist þar 

fyrst og fremst við kafla 39-41. Arendt sagði sjálf að hún hefði séð möguleika í 

kenningu hans um dómgreind sem Kant virðist ekki hafa komið auga á sjálfur 

og hafi því ákveðið að þróa þann möguleika með sinni eigin kenningu. 

Möguleikinn felst í þeirri áherslu sem Kant lagði á þátt smekks í dómgreind á 

fagurfræðilegum málum, en Arendt sagði að áherslan á smekk bjóði upp á að 

túlka dómgreind þannig að hún sé fær um að dæma um fleiri en fagurfræðileg 

mál. Reginmunur á dómgreind í skilningi Kants og Arendt er þess vegna 

fólginn í því að Kant taldi dómgreind eingöngu vera færa um að dæma í 

fagurfræðilegum skilningi en Arendt taldi dómgreind vera færa um að dæma 

um í fleiri málum, og lagði hún sérstaka áherslu á söguskoðun og stjórnmál. 

Ástæðan sem Kant gaf fyrir afstöðu sinni er meðal annars sú að hann taldi að 

nauðsynleg forsenda þess að einhver væri fær um að fella góðan dóm um 

tiltekið mál sé að hann ætti engra hagsmuna að gæta um niðurstöðu dómsins. 

Enn fremur taldi hann að við mennirnir ættum hagsmuna að gæta í öllu sem 

tengist mannlegu lífi nema þegar kemur að dómum um hið fagra. Kant áleit 

sem svo að allir hlutir hafa tilgang nema menn og fallegir hlutir sem eru 

einungis skapaðir fegurðar sinnar vegna. 9  Allt hefur því tilgang gagnvart 

manninum, nema fallegir hlutir sem eru eingöngu skapaðir fegurðar sinnar 

vegna, þetta á einnig við um náttúrufegurð þrátt fyrir að við getum ekki sagt að 

tiltekinn staður í náttúrunni hafi verið skapaður fegurðar sinnar vegna. Fallegir 

hlutir og menn geta því einir allra verunda verið markmið í sjálfu sér þar sem 

öll möguleg merking verundarinnar er bundinn í verundinni sjálfri. 10  Því 

samkvæmt Kant höfum við engra hagsmuna að gæta með því að dæma hlut 

fagran eða ljótan. Það er ekki eingöngu dómgreind sem úrskurðar um 

fegurðargildi hluta, heldur er niðurstaðan afsprengi bæði smekks og 

dómgreindar. Smekkurinn er það sem að Kant kallaði íhugula ánægju (e. 

contemplative pleasure) og óvirka gleði (þ. untätiges Wohlgefällen, e. inactive 

																																																								
9 Arendt, Hannah. Lectures on Kant's Political Philosophy, ritstj. Ronald Beiner, 
(Chicago: University of Chicago Press, 1982), 76. 
10 Sama rit, 77.  



delight) og dómgreindin á meðal annars rætur sínar að rekja í smekk. 

Smekkur fólks samanstendur af þremur hugargáfum, ímyndunarafli (þ. 

Einbildungskraft), gáfum (þ. Intelligenz) og anda  (þ. Geist). Gleðin sem við 

finnum þegar við veltum fyrir okkur fegurð hlutar er það sem hann kallaði 

hagsmunalausa ánægju (e. disinterested delight), en það er vegna þess að 

hluturinn gleður okkur en við höfum engra hagsmuna að gæta í hlutnum, því 

vekur hann ekki hagsamunatengdan áhuga okkar þrátt fyrir gleðina sem að 

hann kann að færa okkur ef að hann fellur okkur í geð. Velþóknunin sem við 

finnum fyrir kemur því frá einskærri íhugun um fallegan hlut, sem er ólík t.d. 

annars vegar velþóknuninni sem við finnum fyrir þegar okkur geðjast tiltekin 

gjörð siðferðilega en velþóknunin í slíku tilfelli sprettur af því að gjörðin er í 

samræmi við hugmyndir okkar um hvernig gjörðir eiga að vera og er metin af 

hreinni skynsemi (samkvæmt Kant), og hins vegar þegar við finnum fyrir 

velþóknun vegna einhvers í gegnum skilningarvit eins og til dæmis lykt, en þá 

er velþóknunin óvirk gleði og í slíkum tilfellum má alls ekki gera ráð fyrir að 

allir séu sammála okkur.11 Kant gerði afar skarpan greinarmun á hvernig við 

dæmum fegurðargildi og siðferðisgildi en það að meta siðferðisgildi gjörða er 

vissulega ákveðinn dómur en hann fæst með ályktunardómum (e. deductive 

judgment) á meðan fegurðargildi fæst með viðbragðsdómum (e. reflective 

judgment).12 Velþóknunin sem við finnum vegna íhugunar um fallegan hlut 

kemur fram út frá ferli dómgreindarinnar sem spinnur saman ímyndunarafl, 

innsæi og skilning á kraftmiklum hugmyndum.13  

  Það sem skapar góða listamenn, eða snillinga eins og Kant orðaði 

það, er færni þeirra í að höfða til sensus communis áhorfenda sinna. Það var 

meðvituð ákvörðun hjá Kant að þýða ekki sensus communis úr latínu yfir á 

þýsku þar sem að hann var að vísa í það sem við köllum í daglegu tali 

almenna skynsemi (þ. Gemeinsinn), en hann vildi forðast allar þær 

gildishlöðnu tengingar sem fólk hefur við hugtakið. Sensus communis er 

lykilatriði í bæði kenningu Kants og Arendt um dómgreind, en það útskýrir 

hvernig það geti staðið á því að smekkur sé ekki bara smekksatriði, að það 

																																																								
11 Immanuel Kant, Critique of Judgment, ritstj. og þýð. Pluhar, Werner S.. 
(Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1987) 158. 
12 Beiner, Ronald, ''Hannah Arendt on Judging,'' 119. og Young-Bruehl, Elisabeth,  
Why Arendt Matters,170.  
13 Immanuel Kant, Critique of Judgment, 159.  



skuli vera eitthvað sem að við erum heilt yfir sammála um þegar við fellum 

dóma. Kant vildi andmæla þeirri útbreiddu skoðun að smekkur sé alfarið 

einstaklingsbundin og þess vegna sé ekki hægt að rökræða smekkdóma. Með 

því að tengja smekkdóma við sensus communis vildi Kant sýna fram á að það 

sé til sameiginleg skírskotun, einhvers konar samhuglægni um fegurð sem 

smekkdómar vísi til.	 Sensus communis er færni á sviði dómgreindar sem 

hvaða einstaklingur sem segist vera mennskur ætti að hafa, sensus 

communis er það sem aðgreinir okkur frá dýrum og guðum, það er í rauninni 

mennskan í okkur sem samfélagsverur. Þegar við fjarlægumst eða erum ekki í 

tengslum við sensus communis erum við ekki tengd raunveruleikanum. Kant 

tók sem dæmi að það sem sameini alla alvarlega geðveika einstaklinga sé að 

þeir séu of fjartengdir eða alls ótengdir sensus communis og treysti um of á 

sensus privatis, þeir eru því veruleikafirrtir. Ef einungis hlustað er á sensus 

privatis er upplifun fólks sú að það sé ekkert fyrir utan þau sjálf, þau hlusta því 

á sínar eigin upplifanir eins og þær grundvalli heiminn í heild sinni.14 Þannig 

þegar það er eitthvað sem við getum almennt flest verið sammála um að sé 

fallegt eða ljótt er það út frá skilningi okkar á sensus communis sem við 

finnum þetta. En það eru þrjú skilyrði sem Kant taldi að sensus communis setji 

dómgreind, sem er grundvallandi fyrir það að dómgreind geti fellt góða dóma, 

en þau eru:  

 a) Að hugsa sjálfstætt. 

 b) Að hugsa á eins víðsýnan máta og mögulegt er, reyna að setja sig í 

 möguleg spor allra annarra. 

 c) Að vera samkvæm sjálfri sér.15 

Þar eð allir heilbrigðir einstaklingar búa yfir sensus communis hafa allir 

einstaklingar dómgreind, hún getur hins vegar verið misgóð. Kant taldi að ekki 

væri hægt að kenna góða dómgreind, hann nefndi sem dæmi að hann hefði 

margsinnis kynnst fólki sem væri vel menntað en skorti ákveðna fágun í 

dómgreind.     

  Sljóa eða þröngsýna manneskju... er vel mögulegt að hægt sé 

 að þjálfa með námi, jafnvel að því marki að hún geti talist vera lærð. En 

 slíkt fólk er þó oft með skerta dómgreind, það er því ekki óalgengt að 

																																																								
14 Young-Bruehl, Elisabeth, Why Arendt Matters, 170...  
15 Arendt, Hannah. Lectures on Kant's Political Philosophy, 71. 



 hitta lærða menn sem í gegnum beitingu á vísindalegri þekkingu sinni 

 ljóstra upp um hinn upprunalega skort á dómgreind, sem fæst aldrei 

 bættur.16 

Það var því að mati Kants ekki hægt að kenna eða læra góða dómgreind, 

hann tilgreindi ekkert frekar hvers vegna það væri svo, hvort það gæti verið 

persónuleikaeinkenni eða einfaldlega hæfileiki sem ekki er hægt að þroska er 

erfitt að segja til um. Þó er margt sem bendir til þess að þetta sé spurning um 

persónuleikaeinkenni fremur en hæfileika þar sem flestir aðrir hæfileikar sem 

er hægt að láta sér koma til hugar eiga það ekki til að staðna á einhverjum 

tilteknum stað og það sé ómögulegt fyrir þá að þróast áfram eftir það, nema ef 

til vill í íþróttum, en slíkur samanburður kemur aldrei til tals hjá Kant. Ef það er 

hluti af persónuleika fólks að vera með góða eða slæma dómgreind, á þá 

Kant við það að ákveðin persónuleikaeinkenni skilgreini einstaklinginn á svo 

djúpstæðan hátt að það sé ómögulegt fyrir einstaklinginn að breytast til hins 

betra? Hann bendir hins vegar á það að það er hægt að kenna fólki hætti 

heimsborgararans sem er ákveðin tegund víðsýni. Víðsýni kemur ekki í stað 

þess að vera með góða dómgreind en hún kennir fólki að sjá heiminn útfrá 

fleiri sjónarhólum en sínum eigin, og gerir þau þar með líklegri til þess að vera 

móttækilegri fyrir hagsmunum, viðhorfum og rökum annarra. Víðsýnin er það 

sem fólki hlotnast þegar það hlustar meira á sensus communis, sem að vekur 

athygli okkar á stærð heimsins og allra þeirra ólíku skoðana sem rúmast innan 

hans. Þegar talað er um heimsborgara er vísað til þess sem Kant kallaði 

hæfileikann til þess að vera fær um víðsýni (e. enlarged mentality), en 

hæfileikinn felst í því að geta sett sig í öll möguleg spor annarra, ekki 

raunveruleg spor annarra. Til þess að vera heimsborgari er ekki nauðsynlegt 

að hafa raunverulega ferðast um heiminn heldur er nóg að hafa lesið sér til og 

reynt að fræðast í gegnum reynslu annarra. Við erum því sífellt að reyna að 

þróa með okkur sjónarhól sem hefur það að markmiði að vera eins hlutlaus og 

mögulegt er, án þess þó að eiga það í hættu að vera ósamkvæm sjálfum 

okkur eða hætta að hugsa sjálfstætt. Það að tileinka sér hætti 

																																																								
16 Þýðing mín  ''An obtuse or narrow-minded person,'' Kant believed, ''...may indeed 
be trained through study, even to the extent of becoming learned. But as such people 
are commonly still lacking in judgment, it is not unusual to meet learned men who in 
application of their scientific knowledge betray that original want, which can never be 
made good.'' Sama rit,4. 



heimsborgarans, að verða víðsýn, hefur ósjálfráð áhrif á sensus communis og 

mótar dóma okkar án nokkurar meðvitaðrar fyrirhafnar einstaklingsins þegar 

að dómurinn er felldur.17 Víðsýni hefur varanleg áhrif á einstaklinginn, þ.e.a.s. 

þegar einstaklingur hefur eitt sinn öðlast eiginleika heimsborgarans er erfitt að 

glata þeim eiginleika. Sensus communis hefur því þau áhrif á dómgreind að 

hún lætur hana taka með í reikninginn sjónarmið mennskrar skynsemi í heild 

sinni að því er Kant taldi (ef víðsýnin er nógu þroskuð). Ef þetta tekst forðar 

þetta einstaklingum frá því að blinda dómgreind sína með eigin hagsmunum. 

Þetta verða að teljast háleitar væntingar sem Kant hafði til skynseminnar og 

ólíklegt þykir að einhver myndi bera slíkt traust til skynseminnar einnar í dag. 
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III Afstaða Arendt til dómgreindar 

III.i Samanburður á hugmyndum Kants og Arendt um dómgreind 

Einn helsti munurinn á hugmynd Kants um dómgreind annars vegar og 

hugmynd Arendt um dómgreind hins vegar, er hvað dómgreindin getur dæmt 

um. Þau sáu bæði mikilvægi óhlutdrægni í dómgreind, en virðast hafa haft 

mismikla trú á færni fólks að þróa með sér hátt heimsborgarans á ólíkum 

sviðum. Kant trúði því að það væri eingöngu hægt á sviði fagurfræðinnar. 

Arendt taldi að það væri vel mögulegt að gera það á öðrum sviðum, hún 

minntist helst á söguskoðun og stjórnmál í þessu samhengi eins og áður 

sagði. 18  Hvers vegna hafði Arendt meiri trú á færni okkar til að verða 

raunverulega óhlutdræg á fleiri sviðum í gegnum viðsýni?19 Hún hélt því fram 

að svo lengi sem þú ert í stöðu áhorfandans en ekki leikarans þá sértu fær um 

að leggja dóm á atvikið, en hversu góður dómurinn er ræðst af hversu vel þú 

hefur tileinkað þér hætti heimsborgarans, því fleiri sjónarmið sem þú hefur 

skilning á og tekur tillit til því betri verður dómurinn. Hér er átt við 

heimsborgara í þeim skilningi orðsins að það er verið að vísa til manneskju 

sem er víðsýn, ekki er nauðsynlegt að hún sé víðförul þó að það geti 

vissulega farið saman. Það er samt mikilvægt að hafa í huga að markmið 

dómsins er ekki að færa fram staðreynd sem er einhvers konar eilífur 

sannleikur. Dómgreindin dæmir og dómarnir birtast sem skoðanir, sumar eru 

sannar aðrar ekki. Því betra sem fólk er í að hlusta á sensus communis, því 

betri verður dómurinn og því nær verður dómurinn sannleikanum. Annað sem 

hún nýtti úr hugmyndum Kants um fagurfræði er hvernig við komumst að 

niðurstöðum um hluti, Kant minntist annars vegar á ályktunardóma og svo 

hins vegar á viðbragðsdóma. Ályktunarhæfnin er hin klassískt samþykkta leið 

innan heimspekinnar til þess að komast að góðri og áreiðanlegri niðurstöðu. 

Dæmi; a) allar rósir eru fallegar, b) þetta blóm er rós, c) þetta blóm er fallegt. 

Viðbragðsdómar virka á annan hátt, þeir lýsa sér þannig að einstaklingur sér 

fallega rós og verður strax meðvitaður um það að honum þyki rósin vera 

falleg. Hann hugsar ekki; ,,Ástæðan fyrir því að mér þykir þessi rós vera falleg 

																																																								
18 Beiner, Ronald, ''Hannah Arendt on Judging,'' 91-92 
19 Arendt, Hannah. Lectures on Kant's Political Philosophy, 55. 



er sú að ég veit að allar rósir eru fallegar og ég sé að þetta er rós.''20 Hann 

nemur strax fegurð rósarinnar og það er nægilegt fyrir hann til þess að mynda 

sér skoðun. Dómgreind virkar eins og viðbragð að mati Arendt og Kants.21 

Kant sá þó ekki fyrir sér að dómar væru grundvallandi fyrir gjörðir, það gerði 

Arendt hins vegar. 22  Leið viðbragðsdóma er nytsamlegri í hversdagslífinu 

heldur en leið ályktunardóma þar sem að hún færir okkur niðurstöður á 

snöggan hátt, sem oftast eru í samræmi við það sem að ályktunardómur 

myndi leiða í ljós eftir íhugun, ef að dómurinn er góður. Þ.e.a.s. ef að 

viðbragðsdómur er góður er hann í samræmi við aðrar skoðanir sem 

dómarinn hefur, skoðanir sem hafa hlotið samþykki hugsunar eftir íhugun. 

Hugsun og dómgreind vinna því saman, dómgreind nýtir sér niðurstöður 

hugsunar og hugsun fer yfir dóma sem hafa fengist með dómgreind og 

uppfærir skoðanir dómarans þannig að dómar, skoðanir og þekking séu í sem 

bestu samræmi.  

 Leið viðbragðsdóma er nauðsynleg þar sem að oft þurfum við að 

komast að niðurstöðum sem við getum treyst á hið snarasta, við höfum 

nánast aldrei tíma til að setja upp rökfærslur þegar við lendum í aðstæðum 

sem krefjast viðbragða samstundis. Þar að auki má benda á það að þó við 

gefum okkur að ályktunardómar hafi meiri gæði til að bera en viðbragðsdómar 

(sem Arendt virtist ekki vera sannfærð um) þá myndi ekki nokkur maður 

mynda allar sínar afstöður út frá ályktunardómum, og jafnvel þó einhver myndi 

gera það má spyrja hvort það sé í raun og veru æskilegt? Flestar 

hversdagslegar aðstæður krefjast þess að viðbrögð komi tiltölulega hratt, 

dómurinn þarf ekki alltaf að vera staðfestur sannleikur. Einu skilyrðin sem 

dómgreindin þarf nauðsynlega að uppfylla er; get ég lifað með sjálfri mér ef ég 

fylgi þessum dómi eftir og raungeri hann með gjörð? 23  Vitanlega skiptir 

sannleiksgildi dómsins miklu máli. Það eru ekki allir dómar jafnir, þess vegna 

segjum við suma vera með betri dómgreind en aðra, þá erum við að vísa til 

þess að góðir dómar eru í samræmi við það sem er satt. Það sem er verið að 

																																																								
20 Young-Bruehl, Elisabeth, Why Arendt Matters, 168. 
21 Arendt, Hannah. Lectures on Kant's Political Philosophy, 64-65 og 66-67. 
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benda á með þessu er að sannleikurinn er ekki eina gildið sem við leitumst 

eftir í dómum og gjörðum. 

 

III.ii Er hægt að læra góða dómgreind? 

Hafa ber í huga að snemma á ferlinum sagði Arendt að henni þætti líklegt að 

það væri mögulegt að læra góða dómgreind,24 en þetta er annað atriði sem 

þau Kant eru ósammála um. Það er hins vegar vel mögulegt að hún hafi 

endurskoðað þessa afstöðu sína þegar hún byrjaði að einbeita sér í auknum 

mæli að lífi hugleiðinga. Þegar hún sagði að góð dómgreind væri hæfileiki 

sem fólk gæti þróað var hún að vísa til dómgreindar hugtaksins í tengslum við 

líf athafna og þá sá hún ekki fyrir sér að dómgreind væri sjálfráð hugargáfa 

heldur einungis aukaafurð hugsunar. 25   Þetta misræmi er ein af mörgum 

spurningum sem erfitt er að segja til um hvernig Arendt myndi svara þar sem 

henni tókst ekki að ljúka við dómgreindarkaflann í Lífi hugans. Þetta er 

mikilvægt atriði þar sem að ef það er rétt hjá Arendt að dómgreind sé fær um 

að dæma um fleiri mál en fagurfræði, og að hún geri það með 

viðbragðsdómum og enn fremur að þegar að viðbragðsdómur er góður hafi 

hann hagnýtt vægi, þ.e.as. viðbragðsdómar geta knúið fram gjörðir sem eru í 

samræmi við niðurstöður ályktunardóma, nema bara mun hraðar, þá hljóta 

allir að vilja vita hvort þetta sé færni sem sé hægt að kenna og læra. Það er 

hægt að kenna fólki góðar rökfærslur og álykta til um hluti á röklegan máta, 

það getur tekið mislangan tíma fyrir einstaklinga en er eitthvað sem allir ættu 

að geta lært. Reyndar var Kant ekki sammála því að ályktunardómar væri 

hæfileiki sem allir væru færir um, hann taldi að það að vera ófær um að 

mynda ályktunardóma væri merki um heimsku og að það væri engin lækning 

á henni.26 Það að vera ófær um að mynda viðbragðsdóma var merki um 

geðveiki að mati Kants og var heldur ekki hægt að ráða bót á.27 Ef það er svo, 

þá er það í fyrsta lagi mjög leitt, en í öðru lagi vekur sú staða upp spurningar, 

eins og er þá manneskja með slæma dómgreind ábyrg fyrir slæmri dómgreind 

sinni ef það er ekkert sem hún getur gert til þess að ráða á henni bót? Það 
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sem bendir til þess að ef til vill hafi Arendt skipt um skoðun varðandi það að 

góð dómgreind sé hæfni sem hægt er að kenna og læra er að hún var 

sammála Kant varðandi afstöðu hans til þess að manneskja sem er ófær um 

viðbragðsdóma sé geðveik. Það er þó ekki nauðsynlega samasem merki þar 

á milli. Það gæti vel hafa verið afstaða hennar að fólk geti verið geðveikt en 

það sé hægt að lækna það, það er í rauninni mjög málefnaleg afstaða. Hún 

mat það svo að hæfnin til að geta fellt viðbragðsdóma væri eitt helsta merki 

geðheilbrigðis.28 Hún var svo sannfærð um þetta að hún hélt því fram að sönn 

víðsýni í dómgreind fæli í sér hæfnina til að velja gott fólk í kringum sig. Góð 

dómgreind á að vera fær um að dæma hverjir aðrir hafa einnig góða 

dómgreind, jafnvel betri dómgreind en einstaklingurinn sjálfur, því góð 

dómgreind kann að meta það þegar einhver bendir þeim á það þegar eitthvað 

má betur fara í dómum sínum. Þannig vildi Arendt meina að færnin til að velja 

gott fólk í kringum sig, væri merki um hæfni til þess að geta lifað góðu lífi.29 

Þetta góða fólk sem við eigum að umkringja okkur með þarf ekki nauðsynlega 

að vera fólk sem er líkamlega til staðar í lífi okkar (þó að það sé vissulega 

æskilegt), heldur geta það einnig verið látnir rithöfundar, heimspekingar, 

stjórnmálamenn o.s.frv. sem við náum að tengjast í gegnum skrif þeirra eða 

sögur af góðri dómgreind þeirra.30 Þetta gefur sterklega til kynna að Arendt 

hafi ekki breytt afstöðu sinni gagnvart því að dómgreind væri hæfileiki sem að 

er hægt að læra og kenna, þrátt fyrir að hún hafi breytt afstöðu sinni hvað 

varðar marga þætti dómgreindar eftir að hún færði áherslu sína frá vita activa 

yfir í vita contemplativa. Ef við værum ófær um að bæta dómgreind okkar þá 

væri lítil þörf á því að vera fær um að dæma hverjir aðrir eru með góða 

dómgreind, nema við myndum einfaldlega vilja herma alltaf eftir þeim. Það 

myndi þó krefjast þess að við værum stöðugt með því fólki sem við teldum 

hafa góða dómgreind og spyrðum þau sífellt ráða. Það væri þar að auki í 

mótsögn við tvær af þremur kröfum Kants á sensus communis sem Arendt 

gekkst við að dómgreind eigi að vera byggð á, hér er verið að vísa í það að 

sensus communis verður meðal annars að vera byggð á sjálfstæðri hugsun 
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og sjálfssamkvæmni. Það er líklegra að hæfileikinn til þess að meta 

dómgreind annarra sé tiltölulega gagnslaus án þess að við myndum vilja og 

geta lært af öðrum. Það er því oft merki um góða dómgreind þegar við reynum 

að haga okkar dómum í samræmi við það sem við teljum að einhver annar 

einstaklingur sem við berum virðingu fyrir myndi gera, en við verðum alltaf að 

gera það af þeirri forsendu að við séum sjálfstæð í hugsun og að þessi dómar 

sem við fellum séu í samræmi við aðra dóma sem við fellum. 

 

III.iii Góð dómgreind í gegnum samræður 

Arendt hélt því fram að þegar við fellum dóma dæmum við ekki bara hlutinn, 

atvikið eða gjörðina sem um ræðir heldur einnig dóminn sjálfan. Þannig við 

dæmum dóminn samtímis og við dæmum hlutinn, en þetta er sjálfsgagnrýni 

sem við fáum með hliðsjón af sensus communis. Gagnrýnin kemur frá öðrum 

sjónarhornum, því þegar við fellum dóma berum við okkar eigin dóm saman 

við alla aðra mögulega dóma sem okkur detta í hug og lögum okkar dóm að 

því sem að okkur finnst vera réttmæt gagnrýni hjá öðrum sjónarhornum. En til 

þess að geta gert það vel verðum við raunverulega að skilja hvaðan 

gagnrýnin á okkar eigin dóm kemur. Þegar við höfum skilning á einhverri 

annarri afstöðu og finnst hún ganga upp, þá tekur hún við fyrri afstöðu okkar 

og verður núverandi afstaða okkar, þannig meðal annars virkar sensus 

communis. Þess vegna skiptir máli í kenningu Arendt um dómgreind að 

sækjast eftir góðri dómgreind annarra, góð dómgreind eins kann að meta 

góða dómgreind annarra. Hér má sjá áhrif frá túlkun hennar á Sókratesi, en 

hún og eiginmaður hennar, Heinrich Blücher, voru sammála um það að Platon 

hefði mistúlkað Sókrates til þess að færa rök fyrir sinni eigin kenningu.31 

Platon málaði þá mynd af Sókratesi að hans helsta markmið hefði verið að 

komast að varanlegum sannleika. Platon var brenndur af því hvernig 

sannleikurinn sem Sókrates bjó yfir var gerður að engu í réttarhöldunum yfir 

honum í Aþenu sem enduðu með dauðadómi hans. Eftir það virðist Platon 

hafa séð fyrir sér að skoðanir og sannleikur væru andstæður og þessi afstaða 

litaði heimspekisöguna allt frá því. Arendt og Blücher voru ekki sannfærð um 

þetta og voru með sína eigin kenningu, að Sókrates hefði í rauninni ekki sóst 
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eftir sannleika sem slíkum heldur eftir góðum samtölum eða skoðanaskiptum 

og að hann hefði ekki séð fyrir sér að skoðanir og sannleikur væru 

andstæður.32  Arendt sá því fyrir sér að sannleikurinn hafi ekki verið eina 

markmiðið hjá Sókratesi heldur hafi markmiðið verið að hjálpa fólki að finna 

sannleikann í skoðunum sínum með rökræðulist sem líkist þessu innra samtali 

sem á sér stað þegar við dæmum.33 Þegar Sókrates beitti dómgreind átti 

hann eins konar innra samtal eins og var lýst hér fyrir ofan, þar sem að þegar 

við dæmum, dæmum við ekki bara viðfangið heldur einnig dóminn sjálfan. 

Þessir dómar á okkar eigin dóma eru því í rauninni innra samtal dómarans. 

Sókrates sóttist eftir skoðanaskiptum sem líktust þessu innra samtali í 

samskiptum sínum við aðra. Samtöl sem þessi ef þau takast vel eiga það að 

markmiði að setja skoðanir fólks í annað samhengi en þau höfðu áður séð 

skoðanir sínar í, það er því verið að víkka sjóndeildarhringinn eða minna fólk á 

sensus communis. Með þessu tókst Sókratesi oft að færa skoðanir fólks nær 

sannleikanum, en það var ekki eina markmiðið eins og áður var sagt heldur 

betur ígrundaðar skoðanir.34 Sókrates sá fyrir sér að hver maður hafi sinn 

eigin aðgang að heiminum sem er einstakur. Allir menn deila síðan heiminum 

en hafa einstaka sýn á hann vegna einstaks aðgangs þeirra að honum. Til 

þess að skilja betur heiminn er ráð að reyna ná fram sannleikanum sem hver 

og einn býr yfir um heiminn.35 Arendt vildi meina að hér sé afgerandi munur á 

afstöðu Sókratesar og Platons gagnvart skoðunum og sannleikanum, því 

Platon álítur skoðanir vera andstæðu sannleikans og ef við viljum nálgast 

sannleikann verðum við að eyða skoðunum. Sókrates myndi segja að 

skoðanir og sannleikur séu ekki andstæður og ef við viljum nálgast 

sannleikann verðum við að finna skoðanir í þeirra sönnu mynd.36 Þessari 

túlkun sinni á Sókratesi til stuðnings lagði Arendt fram það sönnunargagn að 

fyrri verk Platons um Sókrates þykja líklegri til að lýsa raunverulegum 

skoðunum Sókratesar heldur en þau seinni37 og að í fyrri verkum Platons um 

Sókrates virðist hann hafa verið sáttur við það að enda rökræður án neinnar 
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niðurstöðu. ,,Það virtist alveg nóg að menn skyldu ræða ákveðið efni í þaula, 

skyldu yfirhöfuð ræða um eitthvað.''38 Af þessu dró hún þá ályktun að það hafi 

ekki verið sannleikurinn sem slíkur sem hann sóttist eftir heldur samræðurnar 

sjálfar. Slíkar samræður gefa einstaklingum auðveldan aðgang að öðrum 

sjónarhólum, þó við eigum að geta ímyndað okkur með sensus communis, 

hverjar allar mögulegar afstöður annarra eru þá hjálpar það okkur að heyra 

afstöður frá fyrstu hendi. Þetta hyggjuvit39 er það sem skiptir mestu máli í 

stjórnmálum samkvæmt Arendt. Til þess að vera góður leiðtogi er það 

gríðarlega mikilvægt að geta skilið eins margar afstöður og mögulegt er og 

jafnframt að geta komið öðrum í skilning um hver afstaða annarra er.40  

 Annað skilyrði sem að Sókrates lagði áherslu á sem er sameiginlegt 

dómgreindarhugtaki Arendt er samkvæmni meðal skoðananna, eða að 

einstaklingur sé samkvæmur sjálfum sér þegar hann dæmir. Eins og Sókrates 

segir í Gorgíasi eftir Platon ,,Ég vildi heldur að allur þorri manna væri mér 

ósammála en að ég væri sjálfur ósamhjóða sjálfum mér.''41 Þetta er vegna 

þess að ef skoðanir einstaklings eru í samræmi við hvor aðra þá er hægt að 

treysta á hann. Þegar við dæmum þá dæmum við, eins og áður kom fram, 

dóminn samtímis og við dæmum viðfangið, þetta er einungis mögulegt ef við 

erum fær um að láta eins og við séum tvær manneskjur þó að við séum bara 

ein.42 Það er vegna þess að við erum fær um að látast hafa tvö sjálf sem eiga 

í samtali og geta gagnrýnt dóma hvors annars þegar við dæmum sem við 

erum fær um að geta upplifað sjálf vina okkar sem hluta af okkar sjálfi á þann 

hátt að við tökum tillit til dómgreindar þeirra þegar við dæmum tiltekið 

viðfang.43 Það hafa allir einhvers konar ósamræmi í skoðunum sínum og þykir 

óþægilegt að hugsa til þess. Því þegar við erum ósamhljóða sjálfum okkur þá 

erum við klofin, við getum ekki átt í þessu innra samtali sem er nauðsynlegt 

fyrir góða dómgreind. Arendt sagði reyndar að það sé einungis mögulegt að 

lenda í þessum klofningi á alvarlegan máta ef að einstaklingur lokar sig af frá 
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samfélagi manna. Á þessum klofningi fæst einungis bót með því að njóta 

samvista við aðra. 

  Það er nefnilega samveran við aðra sem kallar mig út úr þessari 

 samræðu hugsunarinnar og gerir mig aftur heila - að einni einstakri 

 mannveru sem talar einni röddu og sem er þannig hægt að þekkja frá 

 öllum öðrum.44  

Samvera við aðra er því ein forsenda þess að það sé hægt að hafa góða 

dómgreind. Að loka sig af frá samvistum við aðra er mun líklegra til þess að 

leiða hugsun á villigötur heldur en að umgangast aðra, jafnvel þó að þeir hafi 

ekki góða dómgreind sjálfir, svo lengi sem að einstaklingurinn er í góðum 

tengslum við sensus communis og hefur í heiðri þrjú skilyrðin sem að Kant 

setti fyrir sensus communis en þau eru a) hugsa sjálfstætt b) reyna að hugsa 

á eins víðsýnan máta og mögulegt er, setja sig í öll möguleg spor annarra og 

c) vera samkvæm sjálfri sér. Það er því bæði nauðsynlegt að njóta samvista 

við aðra og að geta síðan farið inn á við og dæmt þeirra skoðanir sjálfstætt til 

þess að geta búið yfir góðri dómgreind. Dómgreind er því í eðli sínu félagsleg 

þrátt fyrir að vera alltaf iðkuð í einrúmi.  

 

III.iv Dómgreind sem skynbragð 

Kant og Arendt báru bæði dómgreind saman við skilningarvit mannsins, það 

eru heyrn, sjón, snertingu, lykt og bragð. Þeim þótti ekki vera mikil líkindi milli 

dómgreindar og heyrnar og sjónar, en þau sáu talsverð líkindi með dómgreind 

og snertingu og lykt, og sérstaklega sáu þau líkindi milli dómgreindar og 

bragðskynsins. Vegna þessara líkinda kallaði Arendt dómgreind hið þögla 

skynbragð. Kant benti á að bragðskynið hefur í tungumálinu oft verið notað 

sem myndlíking fyrir það þegar fólki líkar eða mislíkar eitthvað, við tölum um 

að hver hafi sinn smekk á hinum ýmsu sviðum sem tengjast bragðskyninu 

ekki á neinn máta. Þá er verið að vísa í þessa tilfinningu sem allir kannast við, 

þegar þeim fellur eitthvað í geð nánast samstundis, eða ekki. Bragðskynið 

mismunar upplifunum ósjálfrátt, það eru svo náin tengsl milli skynjunarinnar 

og áhrifanna sem hún vekur hjá þeim sem skynjar. Bragðskynið krefst dóms 

nánast samstundis, það er afar erfitt að reyna að vera hlutlaus, skynjandinn 
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skynjar vellíðan eða vanlíðan svo sterkt af bragðinu. Bragð er af þá barnið 

finnur. Annað sem er skylt með dómgreind og bragðskyni er hversu 

persónubundin hún er í grunninn, óþroskuð dómgreind er persónuleg þar sem 

hún miðar bara við þær upplifanir sem hún hefur lent í, en engir tveir eiga allar 

sameiginlegar upplifanir.45 Það eru engin rök sem geta fengið einstakling sem 

finnst ólívur vondar til þess að finnast þær vera góðar á því augnabliki sem 

honum finnst vera vont bragð af þeim. Bragðskynið er svo persónubundið að 

það er ómögulegt að láta einhvern bragða það sem að þú bragðar á þann hátt 

sem þú bragðar það. Ef það eru tveir einstaklingar sem sitja saman að 

snæðingi og borða ólívur og einum finnst þær gómsætar en hinum finnst þær 

viðbjóðslegar þá er ekkert sem að sá sem finnst þær vera gómsætar getur 

gert til þess að sannfæra þann sem finnst þær vera viðbjóðslegar til þess að 

upplifa ólívurnar sem gómsætar. Hann getur tjáð hinum að honum finnist þær 

gómsætar og hinn getur meðtekið það, en það er ekkert sem mun fá hann af 

þeirri upplifun sinni að finnast ólívur vondar á þessari stundu. Við erum því fær 

um það að meðtaka að það eru ekki allir með sama smekk á bragði og við, og 

við vitum að við getum ekkert gert til þess að láta þau finna bragð á sama hátt 

og við finnum það, þó að við getum lýst því hvernig okkur finnst bragðið, mun 

það ekki láta hinn finna bragðið á sama hátt. Dómgreind er ekki eins og 

bragskynið að þessu leyti þar sem það er hægt að sannfæra fólk um að 

dæma viðfang á sama hátt og við dæmum það, því er hægt að uppræta 

fordóma með fræðslu svo dæmi sé tekið. Það er þó ómögulegt að sannfæra 

einhvern um eitthvað gegn hans vilja alveg eins og það er ómögulegt að láta 

einhverjum líka bragðið af ólívum þegar að honum þykir þær vondar. Við 

getum bara sannfært aðra þegar þeir sjálfir eru móttækilegir fyrir því að vera 

sannfærðir og við getum ekki neytt þau til þess að sjá okkar sjónarhorn af 

sanngirni, þó við getum vissulega beitt ýmsum brögðum til þess að reyna gera 

þau móttækileg fyrir rökunum sem við höfum fyrir afstöðu okkar. Dómgreindin 

er gjörn á að mismuna á sama hátt og bragðskynið. Til þess að reyna stöðva 

mismununina sem dómgreindin, líkt og bragðskynið, er svo gjörn á að beita 

krefst það mikils viljastyrks og ímyndunarafls, þar sem ímyndunaraflið býr til 

fjarlægð á milli þess sem á upplifunina og upplifunarinnar sjálfrar. Við þurfum 
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að taka meðvitaða ákvörðun um að vera móttækileg fyrir afstöðum annarra og 

jafnframt að vera tilbúin að endurskoða okkar eigin afstöðu vitandi það að við 

gætum haft rangt fyrir okkur, það er ekki alltaf auðvelt og krefst víðsýni og 

ímyndunarafls. 

III.v Ímyndunaraflið 

Ímyndunaraflið er lykilatriði í kenningu Arendt um hugsun, vilja og dómgreind, 

þar sem ímyndunaraflið veitir hugsun og dómgreind fjarlægðina sem 

hugargáfurnar krefjast til þess að geta metið málin óhlutdrægt, en veitir vilja 

valkosti til þess að velja á milli.46  Það er meðal annars ímyndunaraflið sem 

gerir okkur kleyft að verða víðsýnni, að vera fær um að setja okkur í öll önnur 

möguleg spor annarra manna.47 Því eru dómgreind og hugsun fær um að taka 

til greina sjónarmið fólks sem einstaklingur hefur aldrei hitt, þrátt fyrir að vera 

ferli sem er alltaf framkvæmt í einrúmi. Því talaði Kant um þann sem er 

víðsýnn sem heimsborgara, því sá þjálfar ímyndunaraflið í að fara með sig í 

ferðalög, þess vegna er ekki nauðsynlegt að hafa farið til neinna framandi 

staða til þess að vera heimsborgari samkvæmt Kant. Það er fullkomlega 

samrýmanlegt að vera alla sína ævi í sömu borginni (eins og Kant svo gott 

sem gerði) en að vera jafnframt heimsborgari, svo lengi sem ímyndunaraflið 

sé vel þjálfað í að fara með hugann á flakk um heiminn. Það er einnig 

mögulegt að vera einstaklingur sem hefur flakkað heimshorna á milli en vera 

engu að síður hálfgerður eyjaskeggi í hugsunarhætti, ef ferðamaðurinn er 

ómóttækilegur fyrir skoðunum og viðhorfum annarra. Það eru einmitt slíkir 

einstaklingar sem Kant lýsti þegar hann talaði um lærða menn sem eru samt 

svo þröngsýnir að þeir koma alltaf upp um dómgreindarskort sinn, sama 

hversu mikla fræðilega þekkingu eða reynslu þeim hefur tekist að viða að sér. 

Ímyndunaraflið er líka að verki við gerð snilldarverka listamanna að mati 

Kants, en listamaðurinn þarfnast afkastamikils ímyndunarafls og frumleika við 

listsköpun. Ímyndunaraflið leysir einnig vandamál sem Arendt sá á því hversu 

mikið dómgreind á skylt við bragðskynið, að því leytinu til að það getur reynst 

erfitt að fresta dómi og hversu persónubundin dómgreindin er í grunninn, við 

erum því stöðugt að heyja innra stríð til þess að reyna láta ekki okkar 

persónulegu hagsmuni hafa ósanngjörn áhrif á dóma okkar, ímyndunaraflið 
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hjálpar þar til. Annað vandamál sem Arendt sá fyrir sér að ímyndunaraflið 

leysti er eftirfarandi: fyrst að dómgreind er svona persónubundin og hugræn 

(e. cognitive) hvers vegna er hún fær um það að dæma til um hvað sé rétt og 

rangt almennt? Hvers vegna er persónulegasta skynbragðið fært um að 

dæma um almenna hluti? Arendt sá fyrir sér að ímyndunaraflið væri svarið, 

ímyndunaraflið er fært um að færa huginum viðföng sem eru víðsfjarri og 

einnig um að umbreyta viðfangi hlutlægra skynfæra í skynjað viðfang, líkt og 

það væri viðfang innra skynfæris.48 Ímyndunaraflið er fært um að færa viðföng 

sem eru fjarverandi og láta okkur geta hugsað um þau eins og þau væru til 

staðar, því er ekki nauðsynlegt fyrir einstakling að hafa komist í kynni við 

hlutinn sjálfan þar sem að það er nægilegt að hafa tileinkað sér viðfangið í 

ákveðnum skilningi. Kant sagði að það sem er fallegt er það sem að gleður 

þann sem dæmir, við það að dæma það fallegt, það er, það skiptir ekki máli 

hvort að hluturinn sé í sjálfu sér sjónrænt ánægjulegur, en slíkir hlutir sem eru 

eingöngu sjónrænt ánægjulegir eru ekki fallegir heldur einungis ánægjulegir. 

Gleðin sprettur af framsetningu hlutarins sem ímyndunaraflið hefur undirbúið 

svo að einstaklingurinn geti velt fegurð hlutarins fyrir sér. Það er einungis það 

sem að hefur verið framsett af ímyndunaraflinu fyrir dómgreindina sem 

dómgreindin er fær um að dæma. 49  Það sem snertir eða hefur áhrif á 

einstakling í gegnum framsetningu, þar sem einstaklingurinn er ekki lengur 

undir áhrifum nærveru viðfangsins sjálfs, er það sem er hægt að dæma fallegt 

eða ljótt, rétt eða rangt, mikilvægt eða óþarfa o.s.frv. Það er því 

ímyndunaraflið sem gerir okkur kleyft að dæma um t.d. fegurðargildi hluta og 

þá verður afstaða okkar til hlutarins ekki lengur bara smekksatriði heldur er 

orðið að dóm.50 Þegar að ímyndunaraflið hefur búið um viðfangið þannig að 

það birtist dómgreindinni eins og leikrit fyrir áhorfanda, þá er einstaklingurinn 

fær um að mynda dóma.  
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III.vi Leikarar og áhorfendur 

Eins og skýrt var frá í inngangnum fékkst Arendt við tvenns konar skilning á 

dómgreind á ferli sínum sem heimspekingur, aðra tengda hinu virka lífi og hin 

lífi hugleiðinga, og þó að þessar tvær kenningar um dómgreind hafi verið 

nátengdar um tíma endaði það svo að seinni afstaðan var orðin svo ólík þeirri 

fyrri að Arendt virðist hafa valið þá seinni.51 Til þess að skilja betur muninn á 

þessum kenningum og hvers vegna það virðist hafa verið þörf á því að velja á 

milli þeirra er vert að skoða uppruna hugmyndanna. Hugmyndin um 

dómgreind í tengslum við vita activa er innblásin af hugmyndum Aristótelesar 

um phronēsis og er það allra pólitískasta hugarferli sem að maðurinn býr yfir í 

skilningi Arendt. 52  Dómgreind í þessum skilningi fæst við hið einstaka og 

útskýrir hvernig leikarar á sviði stjórnmála eru færir um að taka ákvarðanir á 

hinu opinbera sviði. Dómgreind er í þessum skilningi það sem að leikarinn 

beitir til þess að geta ákvarðað hvað hann á að gera. Það sem þessi 

skilningur af dómgreind á sameiginlegt með þeirri seinni er m.a. það að 

dómgreind er hugargáfa sem er alltaf tengd hinu opinbera sviði, hún er í eðli 

sínu félagsleg og það er ómögulegt að hafa góða dómgreind ef einstaklingur 

lokar sig af frá samfélaginu. Það er ómögulegt að hafa góða dómgreind í 

algjöru einrúmi, það er samspilið af sjálfstæði einstaklingsins í hugsun og hins 

opinbera sviðs sem að einkennir bæði fyrri og seinni afstöðu Arendt til 

dómgreindar. Ímyndunaraflið tengir líka þessi tvö ólíku dómgreindhugtök 

saman en til þess að hafa góða dómgreind þarf einstaklingurinn ávallt að vera 

fær um það að setja sig í öll möguleg spor annarra og til þess notar hann 

ímyndunaraflið. Þegar Arendt hafði þessa fyrri afstöðu til dómgreindar leit hún 

svo á að dómgreind væri aukaafurð hugsunar, dómgreind var því það sem 

raungerði hugsanir á ákveðinn hátt og átti mikið skylt við það sem hún seinna 

kallaði skilning á sviði lífs hugleiðinga.53 

 Arendt hugsaði um dómgreindarhugtakið á sviði lífs hugleiðinga útfrá 

áhorfendum sem dómurum sem taka ekki þátt í atburðarrásinni sem þeir 

dæma. Þessi afstaða hennar til dómgreindar eins og áður var sagt er 
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innblásin af hugmyndum Kants. Henni var mikið hugsað til sagnfræðinga og 

skálda sem reyna að sætta okkur við fortíðina með því að skilja hana til hlítar. 

Dómgreindin í þessum skilningi er því hugsuð sem færni til þess að skilja og 

gera upp við liðna atburði. Dómgreind er illskiljanlegt fyrirbæri vegna þess að 

hún notast við ákveðna gerð hugsunar, þ.e. hún er hugargáfan sem hugsar 

um hið einstaka, en samkvæmt Arendt snýst hugsun alltaf um hið altæka. Því 

er dómgreindin gædd þeirri dularfullu gáfu að sameina hið einstaka og altæka 

í úrvinnslu dóma sinna.54 Arendt gerir kröfu um óhlutdrægni í dómgreind og 

sagði að það væri mögulegt að notast við ímyndunaraflið til þess að skapa 

nauðsynlega óhlutdrægni. Því þarf einstaklingur ekki raunverulega að vera 

svo fjarri atburðinum sjálfur til þess að geta dæmt um hann svo lengi sem 

hann kann að nýta sér ímyndunaraflið á réttan hátt. Ímyndunaraflið skapar því 

fjarlægðina sem er krafist fyrir góða dómgreind þannig að leikari gæti jafnvel 

orðið áhorfandi ef hann beitir ímyndunaraflinu rétt, þetta er þó eitt af nokkrum 

atriðum varðandi kenningu Arendt um dómgreind sem ekki allir virðast vera 

sammála um sökum þess að það vantar nákvæmari útskýringar á afstöðu 

hennar.55 Ímyndunaraflið gerir okkur ekki einungis kleift að fjarlægja okkur frá 

atburðum sem við höfum staðið nærri til þess að öðlast óhlutdrægni heldur 

einnig að færa okkur nær atburðum sem við stöndum of fjarri til þess að geta 

skilið frá þeim stað sem við erum á. Því getur ímyndunaraflið gert okkur fær 

að skilja atburði sem gerðust fyrir mörg hundruð árum síðan eða í ólíkum 

menningarheimum. Það ber þó að hafa í huga að því fjær eða nær sem 

dómarinn stendur atburðinum því meira krefjandi er verkið fyrir ímyndunaraflið 

og það er ekki endilega á færi hvers sem er að geta staðsett sig á réttan stað 

gagnvart atburðinum sem um ræðir. Ímyndunaraflið verður að þjálfa til þess 

að það geti tekist á við slík verkefni. Það sem greinir sérstaklega á milli 

þessara tveggja gerða af dómgreind er eftirfarandi: dómgreind á sviði lífs 

athafna fæst við það að dæma hvaða gjörð er viturlegast að framkvæma í 

framtíðinni. Á meðan dómgreind á sviði lífs hugleiðinga fæst alltaf við 

fortíðina, atburði sem þegar hafa gerst. Þá skiptir ekki máli hversu langt það 

er síðan þeir gerðust því við höfum ímyndunaraflið til þess að hjálpa okkur að 
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staðsetja okkur á þann stað sem við þurfum nauðsynlega að vera á til þess að 

geta dæmt um atburðinn á óhlutdrægan hátt. Án ímyndunaraflsins værum við 

ófær um það að dæma flesta atburði nema akkúrat þá sem við, fyrir tilviljun, 

stöndum á réttum stað til þess að dæma um. Við værum einnig ófær um að 

hafa góða dómgreind til að bera án sensus communis. Ef við viljum fella dóma 

sem hafa raunverulega eitthvað sannleiksgildi til að bera um heiminn verðum 

við að taka tillit til heimsins og allra þeirra sem hann inniheldur. Ef við hlustum 

um of á sensus privatis þá munu dómar okkar ekki ganga upp í augum 

annarra og eiga því ekkert erindi við hið opinbera svið sem að góð dómgreind 

verður nauðsynlega að gera ef hún á að vera í samræmi við aðra dóma okkar. 

Nauðsynlegt skilyrði þess að sé hægt að kalla dómgreind einhvers góða er að 

honum er kleift að skýra öðrum frá dómum sínum og sannfæra þá um að 

dómar hans séu réttir. Dómar góðrar dómgreindar er alltaf sannfærandi fyrir 

aðra einstaklinga sem eru móttækilegir fyrir því að skipta um skoðun, þ.e. 

víðsýnum einstaklingum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Lokaorð: 

Dómgreind er í grunninn hæfileikinn til þess að geta greint rétt frá röngu, 

fallegt frá ljótu og henni verður ekki miðlað til annarra í formi rökfærslna. Við 

þráum samþykki annarra á dómgreind okkar, en við getum ekki gert það á 

sama hátt og þegar við reynum að sannfæra fólk um staðreyndir.56 Afurð 

dómgreindar kemur ekki til með afleiðslum eða tilleiðslum, eins og Arendt 

benti á, hún kemur til okkar að því er virðist fyrirhafnarlaust, án nokkurrar 

meðvitaðrar vinnu af okkar hálfu.57 Dómgreind líkist meira tilfinningu og við 

finnum dómgreindina að verki þegar þetta innra samtal sem lýst var áður á sér 

stað. Dómgreindin er tengiliður milli rökhugsunar og samfélagsrýni og þegar 

vel tekst til nýtir hún niðurstöður hugsunar á hagnýtan hátt. Hún forðar okkur 

frá hjarðhugsun og gerir okkur fær um að treysta okkar eigin sannfæringu, en 

jafnframt að vera óhrædd við að skipta um skoðun. Hún er okkar innri áttaviti 

sem hjálpar okkur að breyta um stefnu ef þess er þörf. Dómgreindin krefst 

innra samræmis og vekur hjá okkur ónotatilfinningu þegar það er ósamhljómur 

í skoðunum okkar, þegar við finnum slíkan ósamhljóm neyðir það okkur til 

þess að endurskoða allar okkar skoðanir. Það er ekki nægilegt að hugsa 

rökrétt og í takt við samfélagsgagnrýni eins og femínisma eða marxisma, 

dómgreindin er nauðsynleg til þess að brúa bilið milli rökhugsunar og 

samfélagsrýninnar. Til þess að samfélagsrýni og rökrétt hugsun fái að njóta 

sín verður að kenna fólki góða dómgreind í formi gagnrýnnar hugsunar.  

 Þegar Arendt hóf fræðistörf í Bandaríkjunum eftir hildarleik seinni 

heimsstyrjaldar og helförina gerði hún sumar af dimmustu hliðum 

manneðlisins að viðfangsefni sínu. Hún gerði það til þess að reyna að skilja 

hvernig eitthvað líkt seinni heimstyrjöldinni hafði getað gerst. Niðurstaða 

hennar var sú að sannarlega skaðleg illska, illska sem er fær um að koma 

öllum heiminum í uppnám, sprettur ekki úr illsku einni saman heldur einnig af 

afstöðuleysi. Það eru ekki einungis illmenni sem að leyfa atburðum eins og 

seinni heimstyrjöldina verða að veruleika heldur fólkið sem stendur 

aðgerðalaust og gerir ekkert til þess að stöðva illskuna. Aðgerðaleysi og 

afstöðuleysi er eitt það allra hættulegasta sem getur komið fyrir manneðlið. 
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Lausnin sem Arendt sá við þessu felst í að virkja dómgreind fólks og leyfa því 

ekki að komast hjá því að taka sjálfstæða afstöðu. Til þess verðum við m.a. 

að efla víðsýni fólks. Það er þó ekki nægilegt að taka sjálfstæða afstöðu 

heldur verðum við einnig að eiga í samræðum við aðra, annað hvort ímynduð 

gagnrýnin samtöl eða raunveruleg samtöl við aðra (æskilegri kosturinn), ef við 

gerum það ekki eigum við í hættu á að hlusta um of á sensus privatis og þar 

með fjarlægast réttri skynjun á veruleikanum. Aldrei fyrr hefur verið jafn 

auðvelt fyrir fólk að gerast heimsborgarar í skilningi Kants, þar sem að 

aðgengi að flaumi upplýsinga hefur aldrei verið meira fyrir almenning. Nú er 

vandinn að veita fólki réttu ,,tólin” eða þjálfa færni til að geta metið á 

sjálfstæðan máta hvaða upplýsingum það geti treyst. Framboðið af 

upplýsingum sem við stöndum fyrir í dag gagnast okkur ekki nema við 

kunnum að sía úr hvað er trúverðugt. Við getum þó ekki alltaf vitað hverju við 

getum treyst, sama hversu góð dómgreind okkar er þar sem við búum við 

ótraustar upplýsingar (samanber Wikileaks). Hafa ber í huga að eitt það fyrsta 

sem þeir sem sækjast eftir völdum gera er að ná taki á fjölmiðlum. Þetta er þó 

flóknara í dag en það var þegar Hitler komst til valda þar sem að miðlarnir eru 

orðnir fleiri en þeir voru þá með tilkomu internetsins. Í sumum tilfellum getur 

því góð dómgreind falist í því að efast um upplýsingar, skoða hvaðan þær 

koma og hver hefur hagsmuni að gæta í því að almenningur trúi tilteknum 

upplýsingum. Því er kennsla í gagnrýnni hugsun ásamt þessu gífurlega 

aðgengi að upplýsingum lykilatriði í því að gera fólk víðsýnna og næmara fyrir 

rökum og viðhorfum annarra. Það verður meðvitaðara um hvenær aðrir fara 

með fleipur ásamt því að vera meðvitað um það þegar það gerist sjálft sekt 

um mælskubrögð og rökvillur. Það veit því upp á sig sökina og getur 

ómögulega raunverulega haldið í þessar skoðanir án þess að klofna sem 

einstaklingar, eins og Arendt orðaði það, svo lengi sem að tekist hefur að 

virkja í þeim alveg einstaka tegund forvitni. Það er forvitni sem setur 

samræður við aðra og viskuást ofar öllu egói.    

 Það sem vekur helst áhuga minn eftir að hafa kynnt mér 

dómgreindarhugtak Hönnuh Arendt er hvernig við getum eflt dómgreind 

manna almennt. Niðurstaða Arendt og Kants er sennileg, leiðin til bættrar 

dómgreindar hlýtur að fela í sér að við verðum að finna leið til þess að auka 

víðsýni, það er spurning hvort það sé hægt, Kant taldi það ekki vera, 



þröngsýni væri persónuleikabrestur sem eitraði svoleiðis útfrá sér að það 

fengist aldrei bætt og hefði ávallt í för með sér slæma dómgreind. Arendt tókst 

ekki að klára kaflann sinn um dómgreind og við munum því aldrei vita fyrir víst 

hvernig hún sá fyrir sér að það væri hægt að virkja víðsýni en líklegast þykir 

að hún hafi talið það vera hægt, að víðsýni væri eiginleiki sem væri hægt að 

miðla til annarra. Þessi afstaða hennar til mannsandans er það sem gerir 

Arendt að heimspekingi sem er verðugt að kynna sér, ef hún gat verið full af 

ást til heimsins eftir sína reynslu og talið að hægt væri að þróa með fólki 

víðsýni og góða dómgreind þá skuldum við henni að láta á það reyna. Nú á 

tímum þegar mikil ólga ríkir í heiminum (sem er reyndar ekkert nýtt) og 

lýðræðisríki á Vesturlöndum kjósa yfir sig stjórnmálaflokka og forseta sem ala 

á hatri þá er sérstaklega mikilvægt að hafa þetta í huga og reyna að stuðla að 

bættri dómgreind sem flestra ef við viljum forðast fleiri stórslys mennskunnar. 
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