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Ágrip 

Jean-Paul Sartre er jafnan talinn vera einn helsti boðberi tilvistarstefnunnar og er hann 

iðulega nefndur í sömu andrá og hún. Sartre skilgreindi manninn út frá aðstæðum sínum. 

Hann talaði um frelsi mannsins og að maðurinn sjálfur væri þetta frelsi. Maðurinn er alltaf 

frjáls og verður að átta sig á því. Það eina sem maðurinn hefur er tilvist sín og honum ber að 

skilgreina sig sjálfur. Hann verður að axla þá ábyrgð sem hann hefur á sinni eigin tilvist. Hann 

má ekki blekkja sjálfan sig. Þetta hljómar allt nokkuð álitlega og virðist ljá mannverunni 

reisn. En ekki voru allir sammála þessum hugmyndum Sartres. Einn sem var ósammála 

honum hét Gabriel Marcel og var samtímamaður Sartres. Gabriel Marcel leit svo á að það 

merkilegasta við tilvist mannsins væri að hún væri gjöf og í samneyti með öðrum lærir 

maður að meta þessa gjöf sem slíka. Í ritgerðinni er gagnrýni Marcels á hugmyndir Sartres 

skoðuð, einkum eins og hún birtist í grein hans „Tilvist og mannlegt frelsi“ („Existence and 

Human Freedom“). Nokkur veigamikil hugtök í heimspeki Marcels og Sartres eru útskýrð og 

rædd í fyrstu tveimur köflunum og í þriðja kaflanum er síðan vikið að gagnrýni Marcels. Í 

lokakaflanum eru gagnrýnispunktar Marcels skoðaðir í samhengi við þær breytingar sem 

Sartre gerði á heimspeki sinni seinna á lífsleiðinni. Að lokum er reynt að svara eftirfarandi 

spurningu: Er gagnrýni Marcel réttmæt og ef svo er, er hún þá ástæðan fyrir því að Sartre 

breytti heimspeki sinni?  
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Inngangur 

Í sínum víðfræga fyrirlestri Tilvistarstefnan er mannhyggja komst Jean-Paul Sartre (1905-

1980) svo að orði um Gabriel Marcel (1889-1973) þegar hann var í þann mund að skilgreina 

tilvistarstefnu: „[Þ]að flækir málið að til eru tvenns konar tilvistarsinnar: annars vegar 

kristnir hugsuðir; í þann flokk set ég […] Gabriel Marcel, sem er kaþólskrar trúar.“1 Margir 

þekkja Marcel einungis frá þessari tilvitnun. Það er miður því gagnrýni hans á heimspeki 

Sartres er áhugaverð að mörgu leyti. Marcel skrifaði grein þar sem umfjöllunarefnið er 

Sartre og skilgreiningar hans á tilvist og frelsi mannsins. Greinin heitir „Tilvist og mannlegt 

frelsi“ („Existence and Human Freedom“) og var skrifuð í janúar 1946. Nokkrum mánuðum 

síðar, eða í október, hélt Sartre fyrirlestur sinn þar sem hann minnist á Marcel.2 Marcel telur 

Sartre hafa ansi neikvæðan skilning á manninum og kemur hann þeirri skoðun sinni á 

framfæri í grein sinni. Stór punktur í gagnrýni Marcels er um frelsishugtak Sartres og þá 

hugmynd Sartres að maðurinn sé „dæmdur til að vera frjáls.“3 Bersýnilega hafði þessi 

gagnrýni áhrif á Sartre, því hann átti eftir að breyta hugmyndum sínum um verufræði sína;4 

hann átti eftir að breyta siðfræði sinni seinna meir og þannig breyttust hugmyndir hans um 

gildi og uppruna þeirra;5 einnig kom Sartre því á framfæri seinna hver hans raunverulega 

skoðun á mannlegum tengslum og samskiptum væri. Hann leit svo á að myndin sem hann 

málar af mannlegum tengslum í verki sínu Vera og neind (L'Être et le Néant) hafi aldrei átt að 

standa fyrir öll tengsl mannsins.6 Þegar þetta hefur verið tekið til greina er sjáanlegt að 

helsta vandamál heimspeki Sartres er framsetning hans á henni og galt hann fyrir það. 

Marcel er t.a.m. ekki sá eini sem hefur gagnrýnt Sartre, en hann er þó einn af fáum 

samtímamönnum hans sem gerðu það.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða gagnrýni Marcels eins og hún bitist í grein 

hans „Tilvist og mannlegt frelsi.“ Ég mun einnig útskýra nokkur veigamikil hugtök í heimspeki 

                                                           
1 Jean-Paul Sartre, Tilvistarstefnan er manhyggja, þýð. Páll Skúlason og Egill Arnarson með inngangi eftir 
Vilhjálm Árnason (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag: 1946/2007), 51.  
2 Gabriel Marcel, The Philosophy of Existentialism, þýð. Manya Harari (New Jersey: Citadell Press, 1977), 5.  
3 Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 61.  
4 Sbr. Thomas C. Anderson „Atheistic and Christian Existentialism: A Comparison of Sartre and Marcel,“ New 
Perspectives on Sartre, ritstj. Adrian Mirvish og Adrian van den Hoven (Newcastle upon Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing, 2010), 4. Ég nálgaðist kafla Andersons á netinu, en um er að ræða síðasta handrit kaflans 
áður en hann var útgefinn. Kaflann er hægt að nálgast á þessari slóð: 
http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1154&context=phil_fac.  
5 Sama rit, 8. 
6 Sama rit, 15.  
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Marcels og Sartres. Það er mikilvægt að hugmyndir beggja komi fram svo hægt sé að fá 

hugmyndalegt samhengi í gagnrýni Marcels. Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla og nokkra 

undirkafla. Fyrst verður hugað að Sartre og hans hugsun. Því næst verður talað um Marcel 

og heimspeki hans. 3. kafli mun svo hverfast um gagnrýni Marcels eins og hún birtist í 

áðurnefndri grein. Að lokum mun ég skoða þessa gagnrýnispunkta Marcels í samhengi við 

þær breytingar sem Sartre gerði á heimspeki sinni seinna á lífsleiðinni. Er þessi gagnrýni 

réttmæt og ef svo er hún ástæðan fyrir því að Sartre breytti heimspeki sinni? Þeirri 

spurningu verður svarað á þessum síðum. 
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1. Heimspeki Sartres 

Í þessum kafla verða nokkur hugtök í heimspeki Sartres skoðuð. Það eru sjö hugtök sem 

standa upp úr þegar heimspeki hans er skoðuð í samhengi við gagnrýni Marcels. Þetta eru 

hugtökin vera-fyrir-sig, vera-í-sjálfri-sér, vera-fyrir-aðra, staðvera, handanvera, óheilindi og 

að lokum frelsi og hvernig maður getur verið „dæmdur til frelsis“. Það sem er hins vegar 

fólgið í þessum hugtökum eru einnig útskýringar á fyrirbærum eins og mannleg tengsl og 

gildi. Í þessum kafla verður farið skipulega yfir þessi hugtök og þeim lýst í stuttu máli.  

1.1. Verufræði  

Góður upphafspunktur í heimspeki Sartre er að skoða verufræði hans og hugtökin vera-í-

sjálfri-sér (fr. être-en-soi) og vera-fyrir-sig (fr. être-pour-soi).7 Veran skiptist í þessi tvö svið. 

Vera-í-sjálfri-sér er það sem hún er. Hún er ekkert annað en það. Hún er full af sjálfri sér og 

er vitundarlaus vera. Hún er vera fyrirbæris eins og fyrirbærið birtist okkur og það sem á við 

þessa veru er að hún er og ekkert annað.8 Dæmi um þetta er t.d. þegar einhver sér bolla og 

getur þá sagt: „Þetta er bolli. Þetta er ekkert annað en bolli.“  

Vera-fyrir-sig er hins vegar alltaf neitun (e. nihilation) veru-í-sjálfri-sér. Veran-fyrir-sig 

veit hvað hún er og hvað hún er ekki. Af því að vera-í-sjálfri-sér er ekkert annað en það sem 

hún er, þá eru möguleikar hennar litlir. Þess vegna býr hún við skort á veru. Ef við lítum til 

bollans, þá sjáum við að hann er ekkert annað en bolli. Vera bollans glímir við ákveðinn skort 

því hún getur ekki gert neitt úr sér: Hún er fyrst og fremst bolli. Vera-fyrir-sig verður til vegna 

þessa skorts. Við þetta verður til vitund sem þráir að verða að veru sem í reynd gerir henni 

kleift að brjótast úr víddum veru-í-sjálfri-sér.9 Vera-fyrir-sig segist ekki vera þessi bolli, heldur 

miklu meira en það: hún er það sem hún gerir úr sér: hún neitar veru-í-sjálfri-sér.  

 Sartre talar einnig um annað hugtak sem snertir verufræði hans og er það vera-fyrir-

aðra (fr. être-pour-autrui). Sartre lítur svo á að tilvist annarra vera sé ákveðið vandamál. Af 

því að annað fólk, sem eru verur-fyrir-sig, óhjákvæmilega að hlutgera aðrar verur. Veruleiki 

                                                           
7 Þessi hugtök hafa einnig verið þýdd sem ívera og sérvera.  
8 Sbr. Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology, þýð. Hazel E. Barnes 
(London: Methuen & Co Ltd., 1972), 74 og Hazel E. Barnes, „Key to Special Terminology,“ Being and 
Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology, eftir Jean-Paul Sartre, þýð. Hazel E. Barnes (London: 
Meuthen & Co Ltd., 1972), 631.  
9 Sömu rit, 78 og 630.  
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mannsins er fyrir-sig.10 Þar sem allt fólk eru verur-fyrir-sig, þá vilja þær halda í sína veru og 

neita að þær séu verur-í-sjálfri-sér. Þegar þær gera það þá verður til ákveðin barátta: Verur-

fyrir-sig vilja ekki láta skilgreina sig sem verur-í-sjálfri sér, því þær eru meira en það, og 

hlutgera því aðrar verur, hvort sem það er viljandi eða ekki.11 Hlutgervingin felur í sér að 

halda í sína eigin veru: vera-fyrir-sig vill ekki vera hlutgerð sem vera-í-sjálfri-sér, þar sem hún 

álítur sig vera vera-fyrir-sig.  

Hugtökin vera-fyrir-sig og vera-í-sjálfri-sér eiga síðan samleið með öðru hugtakapari 

hjá Sartre. Það er staðvera (e. faciticity, fr. facticité) og handanvera (e. transcendence, fr. 

transcendance). Staðvera eru þær aðstæður sem hver og einn finnur sig í þegar tilvist þeirra 

hefst. Þessar aðstæður geta verið félagslegar eða líffræðilegar. Þær geta einnig komið frá 

okkur sjálfum: Einstaklingur fæðist með sjaldgæfan sjúkdóm eða í fátækt. Einnig getur 

staðvera táknað hvaða kosti við völdum í fortíðinni og hvernig við unnum úr þeim.12 

Staðvera er eitthvað sem veran-fyrir-sig hefur til að tengjast veru-í-sjálfri-sér og gefur til 

kynna að vera-fyrir-sig sé í raun og veru til.13 Handanvera táknar hins vegar hvernig við 

vinnum úr staðverunni. Þetta þýðir í raun að fara handan staðverunnar og gera eitthvað úr 

sér. Einstaklingur getur fæðst blindur en ákveður að láta það ekki aftra sér og fer „handan“ 

þess.14  

Einnig er mikilvægt að nefna útskýringar Sartres á hugtakinu vitund (e. 

consciousness). En þetta hugtak tengir öll þessi hugtök saman á vissan hátt: Vitund dregur 

alltaf sína eigin veru í efa, og er því handanvera veru-fyrir-sig. Hún gerir það því vera 

vitundar gefur ávallt í skyn veru sem er önnur en hún sjálf. Hún er meðvituð um neind (e. 

nothingness) sína.15 „Vitund mín er ekki bundin því að sjá fyrir sér neikvæði [négatité]. Hún 

myndar sig í sínu eigin skinni sem neitun [nihilation] tiltekins möguleika sem annar 

mannlegur veruleiki varpar yfir á hana sem möguleika hennar.“16 Vitund einstaklings birtist 

                                                           
10 Sartre, Being and Nothingness, 222-223 og 253.  
11 Barnes, „Key to Special Terminology,“ Being and Nothingness, 630-631.  
12 Sbr. Vilhjálmur Árnason „Inngangur,“ Tilvistarstefnan er mannhyggja eftir Jean-Paul Sartre, þýð. Páll 
Skúlason og Egill Arnarson (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2007), 23 og Thomas Flynn, „Jean-Paul 
Sartre,“ The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ritstj. Edward N. Zalta, 
https://plato.stanford.edu/entries/sartre/.  
13 Barnes, „Key to Special Terminology,“ Being and Nothingness, 631.  
14 Sbr. Vilhjálmur Árnason „Inngangur,“ Tilvistarstefnan er mannhyggja, 24 og Flynn, „Jean-Paul Sartre,“ The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy.    
15 Sartre, Being and Nothingness, 47 og Barnes, „Key to Special Terminology,“ Being and Nothingness, 630.  
16 Sartre, Being and Nothingness, 47. Þýðing þessarar tilvitnunar er mín.  
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sem neitun í heiminum. Hún er neitun þess sem aðrir setja á okkur og er í raun og veru það 

sem ferjar veru að veru-fyrir-sig.  

Sartre skilgreinir einnig hugtakið tilvist (e. existence). Sartre segir að „tilvera [þ.e. 

tilvist] sé upphaflegri en eðlið“.17 Þetta er það sem tilvistarstefnan snýst um og er 

kennisetning hennar. Tilvist er eitthvað sem er og á sér stað núna og í henni er fólgið 

heilsteypt ástand veru.18 Sartre álítur að maðurinn verði að hugsa út frá sjálfum sér. 

Maðurinn er ekki eins og verkfæri sem var skapað í sérstökum tilgangi. Gaffall er t.d. 

smíðaður af handverksmanni með tilliti til ákveðins hlutverks. Það er ákveðið hugtak sem 

ræður för þegar hann er smíðaður og innan í þessu hugtaki er fólgin tæknileg sýn á heiminn. 

Gaffalinn er skilgreindur út frá virkni sinni og hefur því eðli, ólíkt mannskepnunni. Tilvistin 

kemur á undan eðlinu hvað manninn varðar. Sartre álítur sig talsmann guðlausrar 

tilvistarstefnu sem segir að Guð sé ekki til og því hafi hann ekki skapað manninn.19 „Hvað 

merkir það […] að tilveran [þ.e. tilvistin] sé upphaflegri en eðlið? Það táknar að maðurinn sé 

fyrst til, hitti sjálfan sig fyrir, sprettur fram í heiminum, og að hann skilgreini sig eftir á.“20 

Tilvistarstefnan er einnig sú kenning „sem ljær manninum reisn; hún er sú eina sem gerir 

hana ekki að hlut.“21  

1.2. Óheilindi og frelsi 

Eftir að þessi hugtök um tilvist og veru mannsins hafa verið útskýrð, þá sést að þau velta oft 

á aðstæðum mannsins. Maðurinn er vera sem er ávallt í einhverjum aðstæðum. Sartre 

nefnir það einnig að félagslegur raunveruleiki sumra sé að vera ein stór neitun og allt þeirra 

líf snúist um það. Dæmi um þess konar raunveruleika er raunveruleiki fangavarðarins. Hann 

verður ávallt að passa það að enginn sleppi úr fangelsinu. Hans félagslegi raunveruleiki snýst 

fyrst og fremst um að segja nei. Þar sem vera-fyrir-sig er alltaf neitun veru-í-sjálfri-sér, þá er 

réttmætt að spyrja hvort þessi neitun geti ekki gengið of langt, jafnvel svo langt að við 

ljúgum að sjálfum okkur? Hún getur gert það og er birtingarmynd þess óheilindi (e. bad faith, 

fr. mauvaise foi).22 Það sem felst fyrst og fremst í óheilindum er lygi. Sá sem er sekur um 

óheilindi er að ljúga að sjálfum sér. En þetta er ekki hefðbundin lygi. Þetta er ekki lygi 

                                                           
17 Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 51. 
18 Barnes, „Key to Special Terminology,“ Being and Nothingness, 630. 
19 Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 51 og 53.  
20 Sama rit, 53.  
21 Sama rit, 74.  
22 Sbr. Sartre, Being and Nothingness, 47-48.  
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lygarans sem lýgur til þess að blekkja aðra í kringum sig. Þetta er lygi sem einstaklingurinn 

segir við sjálfan sig og þar með felur hann sannleikann fyrir sjálfum sér. Við erum að ljúga að 

okkur sjálfum innan vitundar okkar.23 Sartre lítur svo á að við ákveðum gildi veru okkar með 

athöfnum okkar. Allar þær aðstæður sem við finnum okkur í samsvara veru okkar. Við berum 

ábyrgð á vali okkar og ef við viðurkennum ekki þessa ábyrgð erum við sek um óheilindi.24 Í 

gegnum óheilindin flýr einstaklingur þá ábyrgð og það frelsi sem hann hefur í gegnum veru-

fyrir-sig. Óheilindin gera vart við sig þegar staðveru og handanveru er víxlað. Óheilindin 

leitast við að gera staðveruna að handanveru og öfugt. Þau neita því að hægt sé að gera 

eitthvað úr staðverunni og neita þannig tengslunum sem eru á milli þessara tveggja 

hugtaka.25 

 Óheilindi birtast á marga vegu, en þau eru yfirleitt tengd staðveru eða handanveru 

einstaklings. Við getum t.d. ákveðið að aðhafast ekki í einhverjum aðstæðum og vísað til 

félagslegra eða líffræðilega þátta. Einn getur sagt: „Já, ég ætlaði alltaf að vera heimsfrægur 

leikari, en ég hafði aldrei efni á því að fara í leiklistarskóla.“ Sá sem myndi segja svona er 

sekur um óheilindi. Hann vísar í félagslega þætti sem eru ekki til í reynd. Þeir eru aðeins til 

því þessi einstaklingur telur þá skipta máli. Því fer fjarri. Maðurinn er það sem hann gerir úr 

sér og hann er skyldugur til færa aðstæður sínar á svið handaverunnar.26 Sjálfur tekur Sartre 

nokkur dæmi um birtingarmyndir óheilinda í verki sínu Vera og neind. Líklega er frægasta 

dæmið um þjón sem vinnur á veitingastað, sem er aðeins of mikill þjónn. Hann er að leika 

veru þjóns, sem er einungis vera-í-sjálfri-sér. Hann er fljótur að taka við pöntunum og 

nákvæmur í gjörðum sínum. Hann gengur með bakkann sinn þráðbeinn. Hann leikur sér að 

því að vera þjónn. Hann er að ofmeta staðveru sína og virðist hafa gleymt að hann er fyrst og 

fremst maður sem er frjáls. Þessi maður hefur alltaf frelsi til þess að vera ekki þessi vera og 

hætta í þessari vinnu hvenær sem er. Hann virðist hins vegar búinn að fyrirgera frelsi sínu í 

þessu hlutverki. Samfélagið hefur takmarkað athafnir hans að veru-í-sjálfri-sér með því gefa 

þessu hlutverki of mikið vægi. Hefur þjóninn sjálfur síðan spilað eftir þessu vægi 

samfélagsins.27  

                                                           
23 Sama rit, 48-49.  
24 Sbr. Vilhjálmur Árnason „Inngangur,“ Tilvistarstefnan er mannhyggja, 24.  
25 Sbr. Sartre, Being and Nothingness, 56.  
26 Sbr. Vilhjálmur Árnason, „Inngangur,“ Tilvistarstefnan er mannhyggja, 24-25.  
27 Sbr. Sartre, Being and Nothingness, 59.  
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Þessu næst ber að skoða frelsishugtak Sartres en það spilar stórt hlutverk í heimspeki 

hans.  

Frelsi fellur […] saman við ekki-veruna [the non-being] sem er í hjarta 

mannsins. Að vera, fyrir mannveru, er að velja sig sjálfa; ekkert kemur til 

hennar utan frá eða frá henni sjálfri sem hún getur þegið eða gengist við. Hún 

er [...] seld undir þá óbærilegu nauðsyn að gera eitthvað úr sér [...]. Þess 

vegna er frelsi ekki tiltekin vera heldur er það sjálf vera mannsins [...]. Maður 

getur ekki verið frjáls eina stundina og þræll þá næstu: annað hvort er hann 

alltaf og algjörlega frjáls eða hann er alls ekki frjáls.28 

Frelsið hjá Sartre tengist verufræði hans. Við neitum verunni-í-sjálfri-sér og verðum 

því vera-fyrir-sig. Vera mannsins, þ.e. vera-fyrir-sig, verður alltaf að neita því sem aðrir setja 

á hana. Einhver gæti t.d. litið á einstakling og sagt: „Þetta er hann Sigurður. Hann er þjónn.“ 

Vera Sigurðar er alltaf neitun þessarar veru-í-sjálfri-sér sem er sögð af einhverri veru-fyrir-

sig. Vera mannsins er því frelsi. Við erum frjálsar vitundaverur og tilvist okkar er okkar 

ákvörðun. Við ákveðum hvað við gerum úr okkur. Í frelsinu felst það að við berum ábyrgð á 

gjörðum okkar og kemur hún frá vali okkar.29 Í fyrirlestri sínum Tilvistarstefnan er 

mannhyggja segir Sartre að frelsið er út um allt og því er maðurinn dæmdur til frelsis. Hann 

er „[d]æmdur vegna þess að hann skapaði sig ekki sjálfur en er samt frjáls vegna þess að frá 

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

gerir.“30 Einnig talar hann um frelsi í bók sinni Frestunin ( Le sursis, The Reprieve), sem kom 

út árið 1945: 

Ég er ekkert, ég á ekkert. Ég er jafn óaðskiljanlegur frá heiminum og ljósið og 

ég er jafn útlægur og ljósið, svífandi yfir yfirborði steinanna eða vatnsins, 

aldrei fanginn eða haminn. Úti við, utan við heiminn; utan við heiminn, utan 

við fortíðina, utan við sjálfan mig: frelsi er útlegð og ég er dæmdur til frelsis.31 

                                                           
28 Marcel, The Philosophy of Existentialism, 79. Þýðing þessarar tilvitnunar er mín. Marcel vísar í Veru og neind 
þegar hann notar þessa tilvitnun í grein sinni. Hins vegar finn ég hana ekki í Veru og neind.  
29 Sbr. Flynn, „Jean-Paul Sartre,“ The Stanford Encyclopedia of Philosophy.  
30 Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, 61.  
31 Sbr. Jean-Paul Sartre, The Reprieve, þýð. Eric Sutton (New York: Bantam Books, 1964), 281 og Marcel, The 
Philosophy of Existentialism, 78. Þýðing þessarar tilvitnun er mín eigin og var ensk útgáfa hennar í grein 
Marcels notuð sem fyrirmynd. Tilvitnun birtist líka í bók Sartres en er þar í aðeins ólíkari enskri þýðingu. 
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1.3. Gildi og mannleg tengsl  

Þar sem maðurinn ber ábyrgð á öllu sem hann gerir þá hljóta gjörðir hans að miðast við 

einhver gildi. Þegar vera-fyrir-sig dæmir eitthvað eftirsóknarvert, þá gera gildi vart við sig.32 

Ef að einhver einstaklingur lítur svo á að það sé eftirsóknarvert fyrir hann að gefa í 

hjálparstarf kirkjunnar, því það gefur honum innra virði, þá hefur hann sett sér gildi sem er 

hluti af sjálfi hans. Þetta gildi er partur af veru hans. Maðurinn er „einstök undirstaða 

gilda“.33 Öll okkar gildi eru huglæg og það er ekki til neinn hlutlægur skilningur á réttu og 

röngu. Siðferðisleg gildi hafa verufræðilega afstöðu og geta aldrei verið óháð ákvörðunum 

okkar.34 Þau koma frá okkur sjálfum. Í trúlausri tilvistarstefnu Sartres geta gildi ekki komið 

frá Guði, því enginn Guð skapaði þau, þau verða því að koma frá manninum.  

 Af því að gildi eru komin frá okkur sjálfum, þá hlýtur sú hugmynd, og hugmyndirnar 

sem hafa verið settar fram hér að ofan, að hafa áhrif á tengsl okkar við aðra. Mannleg 

samskipti eru ávallt átök. Þegar tveir einstaklingar verða varir við hvorn annan þá hefur það í 

för með sér hlutgervingu: Þeir sjá frelsi hvors annars, og frelsi þeirra er alltaf neitun þeirrar 

veru sem þeir setja á hvorn annan. Þessi hlutgerving aftignar einstaklinginn og er jafngilt því 

að hneppa hann í þrældóm. Þetta er þrældómur því einstaklingurinn ræður því ekki hvernig 

aðrir sjá hann. Þegar tveir einstaklingar sjást og eiga í samskiptum þá vill samt hvorugur 

þeirra verða hlutgerður og því eru samskipti þeirra alltaf átök: átök um það hvort frelsið eigi 

að viðurkenna frekar. Samband milli sjálfsveru og sjálfsveru, sem verður að við-veru (e. we-

subject), eru ómöguleg. Persónuleg tengsl á milli fólks með tilliti til tilfinninga eins og ástar 

og haturs eru gagnlaus. Annað hvort hefja einstaklingar sig yfir hvern annan og hlutgera, eða 

einstaklingur leyfir öðrum að hefja sig yfir sig og vera þannig hlutgerður.35  

 Það eru helst þessar hugmyndir sem Marcel gagnrýnir í grein sinni og því er 

mikilvægt að skilgreina þær. Það ber að geta þess að þetta er auðvitað ekki tæmandi listi á 

hugtökum tengdum heimspeki Sartres. Sjálfur útskýrir hann þessi hugtök mjög ítarlega. Hins 

vegar verða hugtökin um frelsi, gildi, mannleg tengsl og óheilindi skoðuð betur þegar kemur 

að því að skoða gagnrýni Marcels á þau í 3. kafla.  

                                                           
32 Sbr. Barnes, „Key to Special Terminology,“ Being and Nothingness, 635. 
33 Sbr. Marcel, The Philosophy of Existentialism, 87.  
34 Sbr. Vilhjálmur Árnason. „Inngangur,“ Tilvistarstefnan er mannhyggja, 27.  
35 Sbr. Anderson, „Atheistic and Christian Existentialism: A Comparison of Sartre and Marcel,“ New 
Perspectives on Sartre, 13-14.  
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2. Heimspeki Marcels  

Í þessum kafla verða meginhugtök Marcels kynnt. Marcel skildi eftir sig fjölda rita og 

fyrirlestra. Þetta er engan veginn tæmandi listi yfir hugtök sem við koma heimspeki hans. 

Það sem verður tekið saman hér tel ég samt vera aðalatriði í hugsun hans og veita þau 

lesanda hjálparhönd til að skilja af hverju Marcel kýs að gagnrýna hugmyndir Sartres í grein 

sinni sem verður fjallað um í 3. kafla.   

2.1. „Brostinn heimur“ og þrjú stig skiljanleikans  

Ágætur upphafspunktur í heimspeki Marcels er hugmynd hans um „brostinn heim“. Við 

búum í brostnum heimi þar sem verufræðileg krafa (e. ontological exigence)36 er þögguð 

niður. Marcel heldur því staðfastlega fram að það sem skilgreinir manninn eru kröfur hans 

og verufræðileg krafa er þörf mannsins á yfirstigi (e. transcendence).37 Verufræðileg krafa er 

þögguð niður af tæknihyggju. Þetta verður til þess að við neitum yfirstigi og með því 

hundsum við persónulega reynslu.38 Nútímahugsun gefur lítið fyrir manninn og reynslu hans 

af heiminum. Nútímamaðurinn er fastur í lögmálum tæknihyggjunnar sem verður til þess að 

hann er skilgreindur út frá virkni sinni í samfélaginu.  

Heimurinn er til á tveimur sviðum: sem heimur vandamála og heimur ráðgáta. Þessi 

tvö svið skarast á.39 Til að skilja þessi tvö svið er vert að skoða hvað hugtökin vandamál og 

ráðgáta merkja. Vandamál er eitthvað sem stendur frammi fyrir okkur. Við getum útlistað 

                                                           
36 Sbr. Brian Treanor og Brendan Sweetman, „Gabriel (-Honoré) Marcel,“ The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, ritstj. Edward N. Zalta, https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/marcel/. 
37 Skoðun Marcels á hugtakinu „yfirstig“ er ólík skoðun annarra tilvistarspekinga. Hann segir að hugtakið hafi 
verið aftignað í heimspeki nútímans. (Sbr. Treanor og Sweetman, „Gabriel (-Honoré) Marcel,“ The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy). Jean-Paul-Sartre talar um þetta hugtak sem handanveru í sinni heimspeki. (Sjá 
1.2.) Marel telur svo að ef hugtakið „yfirstig“ eigi að hafa einhverja merkingu þá verður það að hafa sterkari 
merkingu heldur en að „fara handan einhverrar reynslu“ eða „yfirstíga einhverja reynslu“. Marcel segir að það 
verður að vera möguleiki á því að hafa reynslu af sjálfu „yfirstiginu“. Marcel er á þeirri skoðun að reynsla sé 
fyrst og fremst huglæg. Að gefa hugmyndina um „yfirstigsreynslu“ ekki gaum er niðurstaða hlutlægs skilnings á 
reynslu. Það helsta sem er fólgið í yfirstigi er að finna fyrir einhverri reynslu sem er framandi fyrir manni. Það er 
möguleiki á við verðum fyrir reynslu af yfirstiginu, en það þýðir samt ekki að við getum skilið yfirstigið. (Sbr. 
Treanor og Sweetman, „Gabriel (-Honoré) Marcel, “ The Stanford Encyclopedia of Philosophy.). Marcel tekur 
þetta skýrt fram: „Það er til ástand þar sem einstaklingurinn er í návist einhvers sem er handan hans skilnings. 
Ég tek það fram að […] merking orðsins [...] „yfirstig“ gefur til kynna [...] óbrúanlega bilið á milli einstaklings og 
veru. Þetta bil lýsir sér þannig að veran flýr hverja einustu tilraun sem er gerð til að útskýra hana.“ (Gabriel 
Marcel, Tragic Wisdom and Beyond: Including Conversations Between Paul Ricoeur and Gabriel Marcel, þýð. 
Stephen Jolin og Peter McCormick (Evanston: Northwestern University Press, 1973), 143.) Þýðing þessarar 
tilvitnunar er mín.  
38 Gabriel Marcel, „On the Ontological Mystery,“ The Existentialist Reader, ritstj. Paul S. McDonald, þýð. Manya 
Harari (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000), 89. 
39 Bernard G. Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics 21/2 (1959), 350.  
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þau og mælt. Við getum t.d. notað tæknihyggju til að leysa vandamál og við getum æft 

okkur í að leysa þau. Ráðgátur eru hins vegar af öðrum toga. Ráðgáta er fyrirbæri sem 

snertir hvern og einn á mismunandi hátt. Við skoðum þær út frá okkur sjálfum og komum 

með viðeigandi svar við þeim út frá okkur sjálfum.40 Ráðgátur snúast fyrst og fremst um 

manninn og svar hans við þeim. Hann er flæktur í þær.  

Okkur finnst stundum eitthvað vanta í líf okkar: við þráum að gera eitthvað úr okkur 

eða þráum að gera eitthvað merkingarbært. Eitthvað vantar í tilvist okkar og við verðum því 

fyrir óánægju. Ef við hugsum nánar um þessa óánægju þá áttum við okkur á því að e.t.v. 

getum við ekki sefað þessa óánægju sjálf. Við leitum því á náðir tæknihyggju og týnumst í 

athöfnum okkar. Við þetta virðist óánægjan hverfa en það er einmitt þessi ónægja sem er 

svo mikilvæg fyrir okkur. Hún er mikilvæg því í gegnum hana getum við reynt að yfirstíga 

aðstæður og reynslu okkar. Þörfin fyrir verufræðilega kröfu kemur í gegnum þessa óánægju. 

Nútímamaðurinn, sem er maður athafna og virkni, hefur tapað þessari kröfu. Verufræðilega 

krafa er krafa um samræmi í heiminum. Í þessu samræmi er fólgið að við skiljum okkar stað í 

heiminum og okkar stað innan hans. Við undrumst yfir því að tilvera okkar hafi ekki neina 

haldbæra merkingu. Við þráum hins vegar merkingu og viljum fara handan þessarar 

merkingar. Að skilja heiminn er hins vegar ekki auðvelt verk. Einnig er ekki auðvelt að skilja 

hvert okkar hlutverk er í heiminum.41 En við þurfum hins vegar að reyna að gera það. Það 

sem er fyrst og fremst fólgið í verufræðilegri kröfu er þessi tilraun. Hún er innri hvatning 

mannsins og á hlut í því að skilgreina hann.42 

Til þess að geta skoðað og skilið ráðgátur, vandamál og tilvistina notum við eitthvað 

sem mætti kalla þrjú stig skiljanleikans (e. intelligibilty). Við förum í gegnum þessi stig til að 

komast að veru okkar. Fyrsta stigið eru þær aðstæður sem við finnum okkur í. Það eru 

aðstæðurnar sem okkur eru gefnar við fæðingu og er undanfari allrar þekkingar og vitneskju 

okkar. Þetta svið skiljanleikans kallast tilvistarsviðið (e. level of existence).43 Þetta svið er 

okkar hlutskipti. Dæmi um þetta er ef einhver fæðist í ríka eða fátæka fjölskyldu; blindur eða 

fatlaður.44 Næst á eftir þessu kemur frumíhugun (e. primary reflection). Það er á þessu sviði 

                                                           
40 Sbr. Gabriel Marcel, Being and Having, þýð. Katherine Farrar (London: Collins Clear-Type Press, 1949), 127. 
41 Sbr. Treanor og Sweetman, „Gabriel (-Honoré) Marcel,“ The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
42 Sbr. Sam Keen, „The Development of the Idea of Being in Marcel's Thought,“ The Philosophy of Gabriel 
Marcel, ritstj. Lewis Edwin Hahn og Paul Arthur Schilpp (La Salle: Open Court Publishing Company, 1984), 105.  
43 Jean-Paul Sartre kallar þetta svið staðveru (sjá 1.1.).  
44 Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 346. 
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sem rannsókn á tilvist okkar fer fram. Í gegnum þetta svið útlistum við og mælum. Það er 

þetta svið þar sem rannsókn okkar á vandamálum fer fram. Það mætti í raun og veru kalla 

frumíhugun „vísindalega aðferð“, þar sem vísindin sjá aðallega um að leysa vandamál. Þriðja 

sviðið er svo kallað annars stigs íhugun (e. secondary reflection). Innri merking hluta er 

skoðuð á þessu sviði. Þetta er svið ráðgáta og heimspekinnar; svið Verunnar.45 Á þessu sviði 

endurskapar einstaklingurinn samband sitt við heiminn og sjálfan sig og viðheldur því. 

Jafnframt gerir hann það líka í samhengi við aðra og Guð. Það er þetta svið sem er það 

mikilvægasta af sviðum skiljanleikans.46 Í verki sínu Mystery of Being segir Marcel að það 

mætti svo líta svo á að „frumíhugun brjóti niður samneytið sem er á milli mannsins og 

reynslu hans við heiminn og annars stigs íhugun komi þeirri einingu aftur að.“47 

2.2. Verufræði 

Í kaflanum hér á undan hafa verið útskýrð hugtök á borð við Vera, vera, og tilvist. Þau hafa 

verið útskýrð með hliðsjón af þremur sviðum skiljanleikans. Það eru þessi svið sem hjálpar 

okkur að nálgast hina verufræðilega kröfu og svið Verunnar, sem er í reynd svið 

heimspekinnar. Það er hérna sem sjálfið (e. self) spilar stórt hlutverk. Í heimi nútímans hefur 

sjálf mannsins fjarlægst hann vegna tæknihyggju. Við höfum misst tengingu okkar við 

Veruna og þ.a.l. við heimspekina.48 Þessi tenging er mikilvæg fyrir okkar tilvist og til þess að 

endurheimta hana þá verðum við að spyrja okkur þeirrar spurningar sem býr að baki allra 

                                                           
45 Í hugsun Marcels koma bæði fram hugtökin Vera (e. Being) og vera (e. being). Í grein sinni „Um 
verufræðilegu ráðgátuna“ („On the Ontological Mystery“) talar Marcel um það að það er erfitt að skilgreina 
orðið „vera“. Það er e.t.v. vegna þess að, eins og orðið „yfirstig“, hefur það verið notað í „of miklum mæli“ í 
tilvistarheimspeki og því aftignað (Marcel, „On the Ontological Mystery“, The Existentialist Reader, 89). Hann 
leggur þó til útskýringu: „[V]era er það sem þolir – eða ætti að þola – tæmandi greiningu sem varðar gögn 
reynslunnar og miðar að því minnka hana skref fyrir skref í átt að atriðum sem eru í sívaxandi mæli gjörsneydd 
af eðlislægu eða þýðingarmiklu gildi.“ (Marcel, „On the Ontological Mystery“, The Existentialist Reader, 89. 
Þýðing þessrar tilvitnunar er mín.) Hún er frumatriði raunveruleikans og á hún sér tilvist innra og ytra með sér. 
Hún fer handan innviða hugans og býður smækkandi sundurgreiningu byrginn. Hún getur ekki verið afmörkuð 
með formúlum eða neitt slíkt. (Sbr. Marcel, „On the Ontological Mystery“, The Existentialist Reader, 89.) Veru 
er hins vegar aðeins erfiðara að skilgreina. Marcel segir að „Vera“ er „að taka þátt í [v]erknaði [sem er] í 
[r]aunveruleikanum.“ (Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 346). Til að 
þessa komast í átt að þessari „Veru“ förum við í gegnum þrjú stig skiljanleikans. Það mætti segja að dæmi um 
„Veru“ sé hin verufræðileg krafa í þeim skilningi að Marcel heldur því fram að ráðgátur geta verið fundnar í 
spurningunni um „Veru“ og þegar við veltum fyrir okkur þessu hugtaki þá erum við óhjákvæmilega að velta 
fyrir okkur hinni verufræðilegri kröfu (Sbr. Treanor og Sweetman, „Gabriel (-Honoré) Marcel,“ The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy.) „Vera“ kemur út frá einstaklingnum sjálfum. Hún felur í sér þá kröfu að 
einstaklingurinn hafi möguleikann opinn um að viðhalda og endurskapa samband sitt við sig sjálfan, heiminn, 
aðra og Guð. (Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 347.) Vera er háð okkur 
og háð okkar skilningi á heiminum. Hún er háð verufræðilegri kröfunni því það er hún sem skilgreinir okkur.  
46 Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 347.  
47 Gabriel Marcel, Mystery of Being: I. Reflection & Mystery (Chicago: Henry Regnery Company: 1964), 102-103.  
48 Sama rit, 103. 
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annarra spurninga og er meginspurning verufræðinnar.49 „[Þ]að er spurningin sem ég set 

fram þegar ég spyr mig hver er ég og […] þegar ég skoða hvað ég á við þegar ég spyr mig 

þessarar spurningar.“50 Þegar við svörum þessari spurningu verðum við fyrst og fremst að 

leita inn á við, inn í innhverfu okkar (e. interiority). Vera mannsins á ekki að vera skoðuð með 

hlutlægnina að sjónarmiði. Frumíhugunin sér um það og getur hún ekki hjálpað við þessa 

skoðun. Til þess að geta skoðað ástand mannsins, og með því reynt að skilja hlutverk hans í 

heiminum, notum við endurheimt (e. recollection). Hún er undirstaða annars stigs íhugunar 

og hjálpar manninum að komast í átt að annars stigs íhugun. Hlutlægni er vandamál í 

heiminum vegna tæknihyggjunnar sem virðist ráða ríkjum. En endurheimt gerir okkur kleift 

að losna við aðferðir hennar og við það hugsum við „huglægt“.51 Í grein sinni „Um 

verufræðilegu ráðgátuna“ kemur Marcel fram með nokkurs konar skilgreiningu á 

endurheimt:  

Ég endurheimti sjálfan mig sem einingu […]. Það er innan þessarar 

endurheimtar sem ég tek mína stöðu í samhengi við líf mitt. Ég dreg mig frá 

því á vissan hátt, en ekki sem sjálfsvera hugsunar [subject of cognition]: Í 

þessu fráhvarfi ber ég með mér það sem ég er og það sem e.t.v. lífið mitt er 

ekki. Þetta dregur fram bilið sem er á milli veru minnar og lífs míns. Ég er ekki 

líf mitt og ef ég ætla að leggja einhvern dóm á líf mitt […] – þá geri ég það 

einungis á þeirri forsendu að ég standi frammi fyrir sjálfum mér innan 

endurheimtar fjarri öllum túlkunum og dómum.52 

 Það sem felst í þessu hugtaki er fyrst og fremst innri íhugun þar sem við skoðum 

okkur sjálf í samhengi við reynslu okkar af heiminum. Við áttum okkur á verufræðilegri 

ráðgátu í þessum gjörningi. Verufræði snýst um að skilja hina verufræðilega ráðgátu. Engin 

verufræði er hins vegar möguleg ef endurheimt er ekki möguleg. Það er í gegnum 

endurheimt sem veran sannar fyrir sjálfri sér, og líklegast öðrum, að hún er í reynd vera.53 

Maðurinn er fullur af yfirstigi og reynslu sem ekki er hægt að útskýra. Það er í gegnum 

endurheimt sem við leitum nýrrar merkingar í öllu sem við verðum fyrir á lífsleið okkar. 

                                                           
49 Sama rit, 103-104 og Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 348.  
50 Marcel, Mystery of Being: I: Reflection and Mystery, 103.  
51 Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 348.  
52 Marcel, „On the Ontological Mystery“, The Existentialist Reader, 94. Þýðing tilvitnunarinnar er mín.  
53 Sama rit, 94.  
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Einstaklingar þurfa alltaf að endurskoða allt sem þau hafa gert í gegnum lífsleiðina. Þegar sú 

endurskoðun fer fram getur einstaklingur fundið nýja merkingu í gjörðum sínum. Hann getur 

fundið fyrir yfirstigi. Í gegnum þetta verðum við alltaf vör við eitthvað nýtt. Við verðum vör 

við eitthvað í hlutum sem við höfum ekki séð áður. Reynslan sem hér er átt við er reynsla 

innsæisins sem er djúp reynsla verunnar.54 Endurheimt er því mikilvægur hluti af veru 

mannsins og er í raun og veru helsta verkfærið sem hann á að nota til að skilja atburði í lífi 

sínu sem hafa djúpstæða merkingu fyrir honum sjálfum.   

 Marcel vitnar í Pál postula í grein sinni „Um verufræðilegu ráðgátuna“: „Og ekki eruð 

þér yðar eigin.“55 Ef það er einhver orð sem gætu tekið saman heimspeki Marcels í einni 

setningu þá er það þessi tilvitnun. Marcel talar um að þessi orð Páls hafi mikið verufræðilegt 

gildi og komast þau næst því að vera sá raunveruleiki sem endurheimt býr til.56 Lífið er fyrst 

og fremst gjöf og er ekki okkar eigið. Það eru aðrir sem taka þátt í lífi einstaklings og hafa 

þessir aðrir svo mikil áhrif á lífið að óhjákvæmilega verður lífið allra. Líf veru er samofið 

öðrum verum. Við erum í samneyti við aðra og tilvist okkar er háð öðrum. Við þetta verður 

von að mikilvægu stefi í hugsun Marcels. Að mati Marcels er von dæmi um verufræðilega 

ráðgátu. Þegar vilji manns er ekki undir manni sjálfum kominn, þá gerir vonin vart við sig. 

Von er rótgróin í Veru og verufræðilegri kröfu.57 Von er hugtak sem stendur fyrir einhvers 

konar „hjónaband milli einstaklings og lífs hans.“58 Vonin sem Marcel ræðir um einkennist af 

því „að vona í trássi við alla von.“59 Þegar einstaklingur stendur frammi fyrir einhverju sem 

hann fær engu ráðið um þá er eini möguleikinn „að vona“. Dæmi um þetta gæti t.d. verið að 

vonast til að einhver sem manni þykir vænt um fái lækningu við þeim banvæna sjúkdómi 

sem hrjáir hann. Jafnvel þótt það séu litlar líkur á að það gerist. Þegar öll von er úti og 

örvænting getur gripið um einstakling þá veitir vonin innistæðu.60 Í eðli sínu er von góð og 

það að vona, jafnvel þótt það sé í trássi við alla von, gefur einstaklingi skynbragð um að 

eitthvað gott eigi sér tilvist í heiminum og hjálpar honum að takast á við ráðgátur sem eru á 

sveimi í lífi hans: hann trúir á vonina.  

                                                           
54 Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 349.  
55 1Kor.6.19. 
56 Marcel, „On the Ontological Mystery“, The Existentialist Reader, 94. 
57 Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 351.  
58 Sama rit, 351. 
59 Marcel, „On the Ontological Mystery“, The Existentialist Reader, 96.  
60 Sama rit, 96. 



17 
 

 Að þessu sögðu er mikilvægt að líta til hugtaks sem er miðlægt í heimspeki Marcels. 

Það er skapandi trúnaður (e. creative fidelity). Að vera trúr öðrum er mikilvægt en til þess 

þurfa einstaklingar að gera sig móttækilega fyrir öðrum einstaklingum og návist þeirra.61 Það 

sem felst helst í skapandi trúnaði er að láta af stjórn og taka við gjöfunum sem lífið lætur 

okkur í té. Við stöndum í trúnaðarsambandi við Veruna og í trúnaðinum er í því fólgið að 

þekkja eitthvað í lífinu. Það sem er svo varanlegt í lífinu er návist (e. presence).62 Marcel 

tekur það fram að návist sé ráðgáta. Að lifa í skapandi trúnaði er varanleiki návistar og innan 

þess trúnaðar verður til hvatning til að skapa samband með öðrum einstaklingum, sem er í 

eðli sínu gott. Þegar við sköpum eitthvað er það háð því hvernig heimurinn birtist veru 

okkar. Af því að skilningur á hinni verufræðilegu kröfu einstaklings er hluti af veru hans þá er 

skapandi trúnaður verufræðilegur í eðli sínu. Trúnaðurinn lengir návist, en návistin er 

mikilvæg veru okkar, því í henni eru fólgnar aðrar verur og hugmyndir sem koma ekki frá 

okkur. Hugmyndir og verur sem eru handan okkar skilnings á heiminum. Hugmyndirnar 

koma ekki frá okkur og eru þessar verur ekki við sjálf, heldur þær verur sem við erum í 

samneyti við. Þetta er eitthvað sem er handan reynslu okkar og handan okkar skilnings.63 

Návist gefur til kynna móttækileika (e. availability) sem er andlegur og bendir okkur á 

verufræðilega ráðgátu. Við áttum okkur á því að lífið er ekki okkar eigið. Líf okkar fer handan 

okkar eigin skilnings. Líf okkar tekur þátt í líf annarra og líf annarra tekur þátt í okkar á móti. 

Þegar við áttum okkur á því að orsakasamhengi er á milli okkar og annara vera, þá getum við 

í vilja og verki byrjað að nota frelsi okkar fyrir alvöru.64 Við erum fyrst og fremst verur sem 

eru í samneyti við aðrar verur. Við þurfum hafa trú á þessum verum og merkingu þeirra í lífi 

okkar.  

2.3. Lokaorð um heimspeki Marcels – að trúa á okkur sjálf og aðra í kringum okkur  

Heimspeki Marcels snýst fyrst og fremst um það hvernig við getum notað reynslu okkar til 

þess að ná utan um veru okkar. Marcel hefur lítinn áhuga á því að skilgreina hugtök sín til 

fullnustu eða að koma með skýrar hugmyndir. Hann vill fyrst og fremst að við trúum. Við 

trúum á einhverjar hugmyndir sem hafa merkingu fyrir okkur og fyrir aðra. Við sjáum það 

eilífa þegar við höfum reynslu af öðrum og í persónlegum samböndum sem hver og einn 

                                                           
61 Sbr. Treanor og Sweetman, „Gabriel (-Honoré) Marcel, “ The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
62 David E. Roberts, Existentialism and Relgious Belief (New York: Oxford University Press, 1957), 290.  
63 Marcel, „On the Ontological Mystery“, The Existentialist Reader, 101.  
64 Murchland, „The Philosophy of Gabriel Marcel,“ The Review of Politics, 352-353.  
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skapar sér. Þess konar hugsun getur aldrei verið sannreynd til fullnustu með vísindalegum 

aðferðum. Þetta er fyrst og fremst trú og að því sögðu fer heimspeki hans í sömu átt og 

kristni.65 Einstaklingur þarf að vera opinn fyrir reynslu sem getur farið handan hans eigin 

skilnings. Ef enginn er opinn fyrir þess lags reynslu, þá er aldrei hægt að sannreyna hana.66 

Marcel vill einungis sýna fram á hvernig samfélagið hefur skilgreint manninn frá örófi alda og 

hvernig við getum endurskilgreint hann.  

 

 

 

 

  

                                                           
65 Sama rit, 353. 
66 Sbr. Marcel, „On the Ontological Mystery,“ The Existentialist Reader, 106.  
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3. Gagnrýni Marcels á Sartre 

Í byrjun greinarinnar „Tilvist og mannlegt frelsi“ spyr Marcel hvort hægt verði að hugsa og 

tala um „sartreíska manninn“ í náinni framtíð. Heimspeki Sartres hafði orðið hornsteinn 

tilvistarstefnunnar á þessum tíma, sérstaklega í augum almennings og var Sartre stjarna í 

augum margra. En þó svo að heimspeki hans hafði náð ákveðinni fótfestu, þá bendir Marcel 

að hún sé ennþá í vinnslu og aðeins sé hægt að geta sér um tiltekna hluti í heimspeki hans, 

eins og siðfræði.67 Í þessum kafla er markmiðið að fara yfir gagnrýni Marcels eins og hún 

birtist í áðurnefndri grein. Það er af nógu að taka, en hér á eftir verður farið vel yfir gagnrýni 

hans á hugmyndir Sartres um óheilindi, frelsi, mannleg tengsl og að lokum gildi. Gagnrýni 

Marcels sýnir fyrst og fremst vankanta í framsetningu Sartres á heimspeki sinni og hvernig 

var hægt að túlka og skilja hugsun hans á þessum tíma. Í grunninn getur heimspekin hans 

orkað tvímælis að mati Marcels.  

3.1. Gagnrýni Marcels á óheilindi  

Marcel er á þeirri skoðun að hugmyndir Sartres um óheilindi og útskýringar hans á hugtakinu 

leiði til rökleysu. Þetta verður til þess að hugtak hans gengur ekki upp. Marcel ræðir það t.d. 

í greininni að Sartre lítur á „fjölskyldu“ sem grunsamlega stofnun þar sem hver og einn er 

ævinlega sekur um að „leika hlutverk“. Faðir er t.d. alltaf sekur um leika hlutverk 

„fyrirmyndarföður“. Ef hann myndi ekki gera það þá yrði hann sakaður um að vera lélegt 

foreldri. Þessi maður er ekki að vera heldur er hann að leika og er því sekur um óheilindi.68 

Eins og kom fram hér í kaflanum á undan, þá hefur Sartre ýmsar hugmyndir um vitundina 

(sjá 1.1.) og felast félagslegar athafnir sumra einungis í því að vera neitun (sjá 1.2.).  Marcel 

veltir því fyrir sér hugtökunum vitund og skoðun (e. belief) hjá Sartre. Þar sem vitund er 

handanvera veru-fyrir-sig þá hljótum við að spyrja okkur hvað það er sem aðskilur sjálfsveru 

frá sjálfri sér. Hvernig getur vitund aðskilið sig frá verunni-í-sjálfri-sér einungis til þess að 

sameinast henni aftur? Það er ekkert sem aðskilur skoðunina frá verunni-í-sjálfri-sér. 

Aðskilnaður er yfirleitt skapaður með fjarlægð eða tíma. En það er ekkert sem skapar 

aðskilnað á milli vitundar um einhverja tiltekna skoðun frá skoðuninni sjálfri. Skoðun er 

vitund um sjálfa skoðunina.  Það er því ekkert sem aðskilur sjálfsveru frá veru-í-sjálfri-sér. 

Samt er einhvers konar aðskilnaður þarna á milli skv. Sartre sem birtist í óheilindum og m.a. í 

                                                           
67 Sbr. Gabriel Marcel, The Philosophy of Existentialism, 47.  
68 Sama rit, 60 og 65.  
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hlutverkaleik. Þessu til skýringar tekur Marcel nokkur dæmi frá Sartre sjálfum til að skoða 

birtingarmynd óheilinda.69 Marcel tekur dæmi um þjóninn (sjá 1.2.). 

 Þessi þjónn er einstaklingur sem er að reyna ná verunni-í-sjálfri-sér sem þjónn er. 

Einstaklingurinn er að gera það því hann hefur ekki valdið til þess að sjá einhver gildi eða 

mikilvægi við athafnir sínar. Það er eins og hann hafi ekki frelsi til þess að vakna á morgnana 

og e.t.v. hætta við að fara í vinunna og þ.a.l. eiga í hættu að vera rekinn úr starfi. Hann vill 

halda þessu starfi og með því er hann ekki að fara handan þess (e. transcend it), og þ.a.l. er 

hann ekki að skapa sér neina sérstaka stöðu fyrir utan þá veru-í-sjálfri sér sem þjónn er. Þó 

svo að maðurinn sé í þessum hlutverkaleik, þá er hann ekki þessa vera-í-sjálfri-sér. Hann veit 

að hann er ekki þjónn. Hann er ekki þjónn í skilningi staðverunnar heldur er hann þjónn því 

það er vinnan hans og það sem gefur honum lifbrauð. Sartre getur ekki sakað hann um vera 

sekur um óheilindi því hann er einungis að vinna sitt starf sem krefst þess að hann taki það 

alvarlega. Fólk tekur sér hlutverk ólíkra vera. En við getum ekki alltaf verið sek um óheilindi 

þegar við erum að leika hlutverk. Sartre er á öðru máli. Við erum yfirleitt, ef ekki alltaf, sek 

um óheilindi.70 

 Sartre talar um að depurð geti verið birtingarmynd óheilinda og gerir Marcel sér mat 

úr því. Sartre er á þeirri skoðun að þegar einhver segir: „Ég er dapur“, þá þýðir það samt ekki 

að sá sem er dapur sé það sem hann er. Þegar einhver er dapur þá gerir hann sig dapurlegan 

með ákveðinni líkamstjáningu og svipbrigðum andlits. Einstaklingurinn er að líta út fyrir að 

vera dapur. Depurð er dæmi um veru-í-sjálfri-sér og ásækir hún vitund hvers og eins þegar 

einhver er dapur. En hún birtist einungis sem hugmynd sem verður ekki náð. Depurðin er 

einungis ályktun að verunni-í-sjálfri-sér sem depurð er, en hún er ekki hin eina og sanna 

depurð.71 Þessi rökfærsla Sartres er rökleysa að mati Marcel. Sartre gleymir að líta á ákveðna 

reynslu sem margir verða fyrir: Ef náinn vinur minn myndi deyja þá yrði ég að sjálfsögðu 

mjög sorgmæddur. En ég gæti samt ákveðið að í jarðarför hans ætli ég að taka mig saman í 

andlitinu og líta eðlilega út. Ég hef e.t.v. lítinn áhuga á að ræða missi minn við gesti. Þó ég 

geri þetta, þá er ég hins vegar ennþá mjög dapur. Skilningur á Sartres er einstaklega 

                                                           
69 Sama rit, 62.  
70 Sbr. Marcel, The Philosophy of Existentialism, 64 – 65, og Sartre, Being and Nothingness, 59-60.  
71 Sartre, Being and Nothingness, 61 og Marcel, The Philosophy of Existentialism, 65.  
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niðurlægjandi fyrir manninn og hvernig Sartre sér líf hans og þetta dæmi sýnir það að mati 

Marcels. Því þessi maður er sekur um óheilindi að mati Sartre, sem hann er í reynd ekki.72 

 Einstaklingur er sekur um óheilindi þegar hann gengst ekki við því sem hann er. 

Sartre nefnir fleiri dæmi í verki sínu Vera og neind þar sem fólk neitar að gangast við því sem 

þau eru vegna þess að þau óttast að vera skilgreind sem vera-í-sjálfri-sér sem myndi síðan 

neita þeim um frelsi.73 Sartre segir að einlægni (e. sincerity) sé enn ein birtingarmynd 

óheilinda. Einhver einstaklingur getur neitað að gangast við því sem hann er í raun og veru. 

Hann getur verið maður sem þrálátlega brýtur af sér, en neitar að viðurkenna að hann sé 

glæpamaður. Hann segir vini sínum frá afbrotum sínum, og segir ástæðurnar fyrir þeim 

koma algerlega frá staðverunni. Hann vísar e.t.v. í erfiða æsku eða peningaleysi. Vinur hans 

tekur nú lítið mark á þessu og hvetur hann til að gangast við því sem hann er: hann er 

glæpamaður. Hann hvetur hann til að vera einlægan við sjálfan sig. En hver er í raun og veru 

sekur um óheilindi af þessum tveim? Er það glæpamaðurinn eða er það vinur hans?74 

Glæpamaðurinn viðurkennir að hann hafi galla. En hann vill jafnframt að ekki sé litið á hann 

sem veru-í-sjálfri-sér. En heimurinn lætur hann hugsa öðruvísi um veru sína. Hann er 

fórnarlamb þess að samfélagið líti of mikið í átt til staðverunnar. Hann ofmetur staðveru sína 

og er sekur um óheilindi. En maður sem heldur einlægninni á lofti er sekur um óheilindi 

vegna þess hann er að dæma aðra veru og þegar hann gerir það þá fullvissar hann sig um 

stöðu sinnar eigin veru og hlutgerir frelsi glæpamannsins. Hann lítur svo á að ef að 

glæpamaðurinn viðurkennir í reynd að hann sé glæpamaður, þá eigi hann skilið 

umburðarlyndi og góðvilja. Viðurkenning glæpamannsins felur í sér að hann hætti á líta sig 

sem veru-í-sjálfri-sér og líti á sig sem aðra veru-í-sjálfri-sér.75 Einlægni er dæmi um óheilindi 

vegna þessa. Hún lætur manneskju líta á sig sem veru-í-sjálfri-sér til þess að komast undan 

annarri veru-í-sjálfri-sér.76 Hún kemur frá annarri manneskju og hefur hún hlaðið ákveðnu 

gildi á veruna. Einlægnin verður því því eftirsóknarverð fyrir glæpamanninn, en hún er samt 

ennþá hlaðin því gildi sem vinur hans setti á hana.  

                                                           
72 Sama rit, 66-67. 
73 Sama rit, 67.  
74 Sartre, Being and Nothingness, 63.  
75 Sbr. Sartre, Being and Nothingness, 64-65 og Marcel, The Philosophy of Existentialism, 68.  
76 Sbr. Sartre, Being and Nothingness, 65.  
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 Marcel hafnar því staðfastlega að einlægni sé einhvers konar birtingarmynd 

óheilinda. Ef einlægni birtist sem óheilindi, þá geta óheilindi ekki verið til. Það er aðeins 

hægt að skilgreina óheilindi sem andstæðu einlægni. En ef svo er, þá er ekkert til sem heitir 

óheilindi, aðeins einlægni. Ef einhver einstaklingur er einlægur í sínum gjörðum þá er hann 

ávallt sekur um óheilindi og getur þ.a.l. aldrei bætt hegðun sína. Ef einstaklingur viðurkennir 

t.d. persónugalla sína, þá gerir hann það einungis til þess að losa sig við þá. Ef einstaklingur 

viðurkennir af einlægni að hann sé lygari, þá er hann fyrir vikið ekki lygari lengur. En það 

breytir því samt ekki að einstaklingurinn hefur persónugallann að vera lygari, áður en hann 

viðurkenndi það. Hann er því sekur um óheilindi. En hins vegar er það svo að þegar þessi 

einstaklingur viðurkennir að hann sé lygari þá er hann að leggja grundvöllinn á því að geta 

breyst. Hann getur aldrei breyst í heiðvirðan einstakling nema að hann viðurkenni að hann 

sé lygari. Hann verður sjálfur að opna fyrir möguleikann á að geta bætt sig og hann getur 

einungis gert það með því að viðurkenna galla sinn. Þegar hann gerir það hefur hann náð 

tökum á sjálfum sér í gegnum yfirstig. Það ætti að líta á einlægni sem dyggð sem kemur frá 

innhverfu mannsins í gegnum þetta yfirstig. Þar viðurkennir hann galla sinn og kemst í þá 

stöðu að það sé mögulegt að vinna bug á honum.77 

Óheilindahugtak Sartres lítur út fyrir vera eitthvað sem ekki er hægt að vinna bug á, 

ef einlægni er hluti þess. Án einlægninnar er aldrei hægt að vinna bug á óheilindum og það 

endar þannig að hver einasti einstaklingur er sekur um óheilindi, jafnvel þó hann haldi að 

hann sé það ekki. Það verður að gefa einstaklingum möguleika á því að sigrast á óheilindum 

sínum og sá möguleiki getur aldrei verið fyrir hendi nema einlægni sé leyfð.  

3.2. Gagnrýni Marcels á frelsishugtakið  

Því næst er vert að skoða gagnrýni Marcels á hugmynd Sartres um frelsi. Maðurinn er 

„dæmdur til frelsis“ (sjá 1.2.). Það er í eðli sínu neikvætt að vera „dæmdur“ til einhvers. 

Þessi neikvæði skilningur sést þegar skoðað er hvað fólk getur verið dæmt til. Fólk getur 

verið dæmt til skerðingar eða missis: það getur verið dæmt í fangelsi eða dæmt til að missa 

auð sinn. Einstaklingur getur verið dæmdur til frelsisskerðingar og því tapar hann frelsi sínu. 

Að vera dæmdur til frelsis felur í sér að gera hugmyndina um „frelsi“ neikvæða. Frelsi er í 

                                                           
77 Sbr. Marcel, The Philosophy of Existentialism, 68-69.  
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sjálfu sér skortur hjá Sartre að mati Marcels. Það er neikvætt en samt sem áður á maðurinn 

að sækjast eftir því.78  

 Í grein sinni gagnrýnir Marcel frelsishugtak Sartres og notar til að byrja með verkið 

hans Frestunin. Í því verki kemur Sartre með þá hugmynd að frelsi sé jafngilt vali. 

Aðalpersóna bókarinnar, Mathieu, stendur frammi fyrir sínu eigin frelsi í bókinni og það lýsir 

sér sem einhvers konar svimi. Hann er hræddur við frelsi sitt vegna þess að hann áttar sig á 

því að hann er „dæmdur til frelsis“ (sjá 1.2.). Hann áttar sig á því að hann getur fleygt sér í 

ána Signu, því hann hefur frelsi til þess: hann hefur valið! Þegar hann hefur ákveðið að hann 

ætli að stökkva í Signu og þar með að drepa sig, ákveður hann hins vegar allt í einu að gera 

það ekki. Hann sér að þessi gjörningur hans var einungis prófsteinn á hans eigið frelsi. Hann 

áttar sig á því að frelsi er útlegð og hann sjálfur er dæmdur til þessarar útlegðar.79 Þessi 

hugsun er einkar grunsamleg. Mathieu tekur ákvörðun sína með því að fara frá óákveðni 

(hann er ekki viss um hvort hann vilji lifa, þar sem hann veit að hann hefur frelsið til að gera 

það ekki), yfir í galla (hann áttar sig á því að það er galli að vera svona frjáls því hann getur 

ákveðið að lifa lífinu ekki lengur), til heilsteyptrar ákvörðunar (hann ætlar ekki að drepa sig: 

þetta var einungis próf). Hvernig er þetta mögulegt?80 Hvernig er hægt að fara úr þeirri 

stöðu að hafa neikvæðan skilning á einhverju yfir í jákvæðan skilning á augabragði? Það er 

ekkert fólgið í þessari ákvörðun, nema einhver óskiljanleg brú sem ferjar hann frá neikvæðni 

yfir í jákvæðni.  

 Eins og mátti sjá í umfjöllun okkar um frelsi (sjá 1.2.), þá segir Sartre að maðurinn sé 

alltaf algjörlega frjáls. Vera hans er frelsi. Eftir þessa skýringu segir Sartre að hver einasta 

gjörð mannsins sé í raun og veru frjáls, jafnvel þótt hún virðist vera ákveðinn fyrir fram. 

Frelsi er þá niðurstaða vals mannsins og er ávallt val. Vera mannsins snýst þá um gjörðir 

mannsins. Vitund kemur frá raunveruleikanum sem okkur er gefinn, en við getum aðeins 

áttað okkur á vitundinni með að neita henni. Við þurfum að aftengja (e. disengage) okkur frá 

aðstæðum staðverunnar til þess að tengjast handanverunni.81 Vera mannsins er ávallt frjáls 

og snýst veran-fyrir-sig alltaf um að neita verunni-í-sjálfri sér. Við höfum alltaf val og getum 

alltaf aftengt okkur frá verunni-í-sjálfri sér og staðverunni.  

                                                           
78 Sama rit, 78.  
79 Sbr. Jean-Paul Sartre, The Reprieve, 281.  
80 Sbr. Marcel, The Philosophy of Existentialism, 79.    
81 Sama rit, 80-81.  
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 „Að aftengja“ sig frá einhverju er ekki það sama og „neitun“ (fr. néantisation) á 

einhverju. Marcel er á þeirri skoðun að Sartre ætli hugtakinu neitun alltof mikið vægi. Hann 

lætur þetta hugtak þýða það sama og að aftengja sig frá einhverju. En þegar einstaklingur 

„aftengir“ sig frá einhverju, t.d. fjölskyldu sinni, er hann þá að „neita“ henni? Því fer fjarri. 

Einstaklingurr kýs e.t.v. að aftengja sig frá fjölskyldu sinni. Hann gerir það því honum finnst 

fjölskyldan sín hafa of þétt tak á sér, sem gerir hann að mun ósjálfstæðari einstaklingi. Hún 

hefur dekrað og stjanað við hann og vegna þess hefur hann brenglaða sýn á heiminum. Hann 

vill kannski flytja frá þeim og læra að vera sjálfstæðari. Hann aftengir sig því frá fjölskyldu 

sinni.82 Hann er hins vegar ekki að „neita“ fjölskyldu sinni og þarf ekki að gera það til þess að 

vera frjáls frá henni. Þetta orð „neitun“ hefur neikvæða merkingu og sýnir að hugtak Sartre 

um frelsi er neikvætt. Þar sem frelsi mannsins er ávallt val og vera mannsins er frelsi, þá 

samsvarar vera mannsins því „að gera“ eitthvað. En getur vera mannsins verið það sama og 

gjörðir mannsins? Vera mannsins er þrátt fyrir allt það verufræðilegasta við manninn. Getur 

vera hans verið háð verknaði? Þetta sýnir ákveðna galla í verufræði Sartres að mati 

Marcels.83 Marcel lítur svo á að vera sé miklu meira en þessi útlistun Sartres (sjá 

neðanmálsgrein 45).  

 Marcel lítur svo á að heimspeki Sartres megi kalla „níðtækni“ (e. techniques of 

vilification). Heimspeki Sartres snýst fyrst og fremst um að níðast á manninum og veru hans. 

Hún er „kerfisbundið níð gagnvart manninum“ (e. systematic vilification of man).84 Hann ljær 

manninum reisn en sú reisn færir manninum neikvæðan skilning á sjálfum sér. Hann rýrir 

virði mannsins með því að slá því föstu að frelsi sé út um allt. Hann rýrir virði frelsis og 

þannig rýrir hann virði mannsins. Hann gerir frelsi í auðfengið í þeim skilningi að það er út 

um allt og yrði ansi erfitt fyrir einstakling að vera ófrjáls. En Sartre myndi líklegast mótmæla 

því að frelsi sé auðfengið, einmitt vegna óheilindahugtaks hans. En ef frelsi er ekki auðfengið 

þá getum við ekki verið dæmd til frelsis.85 Að vera dæmdur til einhvers felur í sér að 

einhverju sé þröngvað upp á mann og það sé auðveldur hluti af lífi manns. Ef maður er 

dæmdur til fangelsisvistar þá er fangelsisvistin sjálf e.t.v. ekki auðveld, en sú staðreynd að 

                                                           
82 Sama rit, 81.  
83 Sama rit, 82.  
84 Sama rit, 85.  
85 Sama rit, 86.  
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einstaklingur sé í fangelsi er auðveld þar sem honum er haldið er þar. Vera mannsins, sem er 

í fangelsi, er samofin því að vera í fangelsi. 

3.3. Gagnrýni Marcels á uppruna gilda 

Þar sem frelsi mannsins er vera mannsins og vera okkar er háð verknaði okkar og því hvað 

við gerum, þá er réttmætt að velta fyrir sér hugmyndum Sartres um gildi (sjá 1.3.). Þar sem 

að vera er jafngilt því að gera, þá hljóta gjörningar verunnar að hafa einhver innri gildi. Nei, 

a.m.k. er Sartre ekki á þeirri skoðun. Maðurinn getur aldrei „uppgötvað“ gildi sín eða „þekkt“ 

þau. Þau koma frá honum sjálfum og aðeins frá honum sjálfum. Gildi annarra geta aldrei 

komist yfir til okkar. Ef Z ákveður að ljá lífi sínu gildið x, þá getur Y aldrei komið með 

viðeigandi svar við þessu x-gildi Z. Við getum því aldrei skoðað gildi sem eru óháð okkur. 

Frelsið er einstök undirstaða gilda okkar. Þar sem maðurinn er veran sem skapar þessi gildi, 

þá er ekkert sem aftrar honum frá því að búa til hin og þessi gildi, en það er hins vegar 

ekkert sem réttlætir það. Grunnur allra þessara gilda er tilhæfulaus og í angistinni, sem er í 

reynd frelsi mannsins, finnur einstaklingurinn þennan grunn. Sartre álítur sig hafa „afhjúpað“ 

þennan eiginleika raunveruleikans. Hann afhjúpaði heim þar sem gildi eru ákvarðanir 

okkar.86 Það gengur samt alveg gegn þeirri staðhæfingu að gildi séu niðurstaða ákvarðana 

mannsins. Þegar Sartre hefur „afhjúpað“ þessi gildi, þá er hann að segja þau komi ekki frá 

honum sjálfum. Hann hefur borið kennsl á þau. Hann hefur séð þau og komið með 

viðeigandi svar við þeim. Að segja að gildi séu komin frá manninum felur í sér ákveðið gildi.  

 Á þessum tíma hafði Sartre tilkynnt að næsta bók hans yrði um hetjur 

andspyrnuhreyfingar Frakka í seinni heimsstyrjöld.87 Mótvægi þessarar hreyfingar var hin 

þýsk-franska Hersveit gegn Bolsévikum.88 Marcel spyr sig hvort Sartre getur útskýrt muninn 

á gildum þessara tveggja hópa með hlutlægum hætti. Marcel segir að það sé ekki hægt og 

það sé enginn munur á ákvörðunum þessara tveggja hópa. Það er einungis hægt að sýna 

fram á mun á þessum tveimur hópum með því að viðurkenna að ákvarðanir þeirra hafi innra 

gildi fyrir þeim sjálfum. En ef það er gert þá eru gildin til fyrir utan manninn og hann er þá 

                                                           
86 Sama rit, 87. 
87 Þessi bók heitir Dauðinn í andanum (Les chemins de la liberté III: La mort dans l'âme) og kom út árið 1949. 
Þessi bók er þriðji og síðasti hluti af ritröð Sartres Vegir frelsisins (Les chemins de la liberté). Bókin sem vísað 
var í hér fyrr í ritgerðinni, Frestunin, er annar hluti þessarar ritraðar. Fyrsta bókin heitir Öld skynseminnar (L'âge 
de raison) og kom út árið 1945. 
88 Anti-Bolshevik Legion. Þessi sveit var hliðholl nasistum og gengu franskir sjálfboðaliðar til liðs við hana á 
tímum síðari-heimstyrjaldar.  
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ekki sú undirstaða sem Sartre talar um.89 Sartre gæti eflaust sagt að mennirnir sem gengu til 

liðs við þýsk-frönsku sveitina væru sekir um óheilindi, en það gengur ekki. Því ef þeir eru 

sekir um óheilindi þá eru þeir að ganga gegn sínu eigin frelsi. Þeir gerðu það hins vegar ekki. 

Þeir tóku ákvörðun út frá sjálfum sér. Þeir áttuðu sig á frelsi sínu og tóku ákvörðun og bjuggu 

þ.a.l. til sín eigin gildi. 

 Maðurinn býr ekki til gildi að mati Marcels. Ef við skoðum okkur sjálf og gildi okkar 

sjáum við að við berum kennsl á þau: við þekkjum gildi okkar. Marcel segir að gildi sé 

fyrirbæri sem verður ekki valið og leyfi ekki að verða valið. Við skiljum gildi þegar við sjáum 

eitthvað sem er hlaðið virði eða merkingu. Dæmi um þetta væri t.d. líf manneskju sem 

einhver elskar; eiginmaður, eiginkona, barn eða eitthvað þvíumlíkt. Virði manneskjunnar 

kemur ekki frá frjálsri sköpun. Gildið birtist sem eitthvað sem heimtar að vera viðurkennt og 

varið. Það birtist innra með okkur gagnvart manneskjunni.90 

3.4. Gagnrýni Marcels á hugmyndir Sartres um mannleg tengsl (vera-fyrir-aðra) 

Þar sem Marcel hefur komið því á framfæri að fólk sé hlaðið innra gildi er vert að skoða 

gagnrýni Marcels á hugmyndir Sartres um mannleg tengsl. Hvort sem það séu tengsl sem 

ákvarðast út frá persónulegum samböndum, eins og hjónaband, eða samband tveggja vina.  

 Þegar einhver verður var við annan einstakling, þá verður hann einnig var við frelsi 

hans. Frelsi einstaklings er vera hans og því er óhjákvæmilegt að verða var við frelsi hans (sjá 

1.2 og 3.2). Það er í eðli sínu ógnandi að sjá frelsi annars einstaklings. Þegar einhver frjáls 

vera sér annan einstakling þá sér hún hann óhjákvæmilega einungis sem veru-í-sjálfri-sér. 

Hún viðurkennir ekki frelsi hans. Hún sviptir einstaklinginn frelsinu og gerir hann að hlut.91 

Mannleg tengsl í skilningi í Sartres munu alltaf mistakast. Samskipti fyrir honum eru einungis 

á þá leið að aðilar samskiptanna reyna að fá eitthvað út úr þeim og þegar það gerist þá 

hlutgera þau hvort annað. Annað er ekki mögulegt. Einu samskiptin sem eru þess eðlis að 

hlutgera ekki þátttakendurna í þeim er þegar t.d. verkamenn vinna að sameiginlegu 

markmiði. Hvernig Sartre sér persónuleg sambönd og samskipti manna á milli sést best 

þegar skilningur hans á hugtakinu „ást“ er veitt athygli. Markmið ástarinnar er fyrst og 

                                                           
89 Sama rit, 87.  
90 Sbr. Anderson, „Atheistic and Christian Existentialism: A Comparison of Sartre and Marcel,“ New 
Perspectives on Sartre, 7. 
91 Marcel, The Philosophy of Existentialism, 72.  
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fremst að eigna sér vilja annarra. Ástin er einungis leið til þess að réttlæta tilvist sína og veru 

sína92: „Ef einhver elskar mig, þá á tilvist mín rétt á sér.“  

Þessi hugsun hvílir algjörlega á neitun Sartres á því að einstaklingar geti stofnað til 

samneytis og verið „við“ sem sjálfsvera (e. we-subject). Hann neitar sem sagt að til sé 

samneyti tveggja einstaklinga sem stofnað er til á grundvelli virðingar. Það er aðeins til ein 

sjálfsvera og aðeins pláss fyrir að fólk eigni sér hvort annað og hlutgeri.93 Sartre segir frá því 

að ef einhver maður nær að gera konu sína að hlut, í þeim skilningi að hann noti hana sem 

verkfæri, myndi það leiða til þess að hann missi áhugann á henni. Honum tekst svo vel til að 

konan hefur misst allt aðdráttarafl sitt í hans augum. Afleiðing þess er svo að hún mun því 

ekki elska hann lengur eins og hún gerði. Marcel er sammála þessum punkti Sartres. En ef á 

að skilja af hverju þetta samband mistókst, þá þarf fyrst og fremst að skilja hvað varð til þess 

að sambandið hófst. Markmið ástarinnar er ekki eignun, en hún getur orðið að eignun. Það 

þarf að skilja eðli ástarinnar, áður en það er hægt að reyna að skilja af hverju ástarsamband 

mistókst.94 En Sartre sýnir lítinn áhuga á skilja raunverulega hvað ást er.  

 Marcel er á þeirri skoðun að ást sé samneyti tveggja einstaklinga. Hún er ekki tilraun 

til að ráða yfir frelsi annarra. Hún er tilraun til að stofna til samneytis sem er ástúðlegt og 

með því er einstaklingur að taka þátt í tilvist þeirra sem hann stofnar til samneytis með. 

Þetta er samband sem nær frá sjálfsveru til annarrar sjálfsveru. Einstaklingur getur hlutgert 

aðra og verið meðvitaður um það, en einstaklingur getur einnig hlutgert aðra með ást, 

samþykki og virðingu að leiðarljósi. Hins vegar, ef að persónuleg sambönd eru einungis 

líkamleg, þá felur það auðvitað í sér hlutgervingu sem er ekki af virðingu og þannig virðist 

Sartre horfa á öll mannleg tengsl skv. Marcel. Bandalag tveggja líkama felur auðvitað í sér að 

líkamarnir eru hlutgerðir.95 

 Náð (e. grace) er eitthvað sem skortir í hugmyndir Sartres að mati Marcels. 

Mannverur geta verið móttækilegar fyrir öðrum án þess að hlutgera aðrar mannverur. Við 

erum opin fyrir reynslu og skilningi annarra í kringum okkur. Það er engin hlutgerving fólgin í 

því. En ef við erum hlutgerð, þá er hægt að gera það af virðingu. Tengsl okkar þýða ekki 

                                                           
92 Sama rit, 74-75.  
93 Sama rit, 75-76. 
94 Sama rit, 76.  
95 Sbr. Anderson, „Atheistic and Christian Existentialism: A Comparison of Sartre and Marcel,“ New 
Perspectives on Sartre, 4.  
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endilega átök, en Sartre skilgreinir samt tengsl og sambönd mannsins á þann hátt. Það 

verður að teljast ansi varhugavert.   

3.5. Örfá lokaorð um grein Marcels  

Marcel tekur í lok greinar sinnar saman hvað hægt sé að læra af heimspeki Sartres: 

Í mínum huga er meginspurningin sú hvort heimspeki [Sartres] sé ekki á 

hraðri leið niður í hyldýpið sem kraftar sjálfseyðingarinnar eru á góðri leið 

með að draga okkar ólánsama kynstofn ofan í. Fyrir mitt leyti er ég 

sannfærður um það og þar er kominn sá áríðandi punktur sem ég vil halda á 

lofti að lokum.96 

Heimspeki Sartres er á þeirri leið sem Marcel lýsir vegna þess að hún lítur á veru 

mannsins sem neikvæða. Marcel hefur grein sína á því að segja að öld nútímans sé eitthvað 

sem mætti kalla „dómsdagsöldin“ (e. eschatological age). Heimurinn er þó ekki að enda, 

a.m.k. ekki strax. En maðurinn er kominn í þá stöðu að hann getur tortímt jörðinni. Það er á 

þessum nótum sem hann byrjar að tala um Sartre og hugmyndir hans.97 Heimspeki Sartres 

steypist í hyldýpið vegna neikvæðni sinnar í heimi þar sem neikvæðni getur kostað heiminn 

mikið. Marcel lýkur svo grein sinni á því að segja að tilvistarstefnan standi á krossgötum. Hún 

þarf að „yfirstíga“ sjálfa sig og hún gerir það með því að opna sig gagnvart reynslu sem 

myndi ekki teljast af þessum heimi: reynslu af yfirstiginu (sjá neðanmálsgrein 37). Marcel er 

ekkert endilega að tala um kristna trú og hugmyndina um Guð í þessu samhengi. Hann er 

einungis að segja að við þurfum að vera opin fyrir einhverju sem myndi teljast vera  „handan 

við“ heim mannsins. Ef við erum ekki opin fyrir því þá getum við aldrei verið viss um að þess 

konar reynsla sé til. Sartre virðist halda að slík reynsla sé ekki til og fer inn í einhvers konar 

díalektíska efnishyggju að hætti Marx, þar sem maðurinn á í stöðugri baráttu við þá hluti 

sem eru í kringum hann. Tilvistarstefnan svíkur sjálfa sig ef hún fer á þá leið að mati 

Marcels.98  

 

  

                                                           
96 Sbr. Marcel, The Philosophy of Existentialism, 85. Þýðing þessarar tilvitnunar er mín.  
97 Sama rit, 48.  
98 Sama rit, 88-89.  
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4. Lokaorð – umræða um gagnrýni Marcels 

Árið 1960 gaf Sartre út verkið Gagnrýni díalektískrar skynsemi (e. Critique of Dialectical 

Reason), þar sem hann breytti verufræði sinni umtalsvert og þ.a.l. kenningu sinni um frelsi. 

Marcel hafnar því að maðurinn sé alltaf frjáls og vera hans sé frjáls.99 Sartre segir í verkinu, 

að fyrri skilningur hans á frelsi, þ.e. að það sé út um allt og vera mannsins sé frelsi, sé ekki 

það sama og að segja að maðurinn sé alltaf frjáls. Því fari fjarri. Þetta sé röng túlkun á 

hugmynd hans um frelsi. Hann vildi sýna að maðurinn sé alltaf þræll þeirra aðstæðna sem 

hann kemur sjálfum sér í. Þetta samsvarar aðstæðum sem skapast út frá vinnu eða stétt.100 

En þarna komum að þeim punkti að Sartre lagaði hugmyndir sínar. Hann hefur líklegast gert 

það vegna þess að margir misskildu hugmyndir hans og túlkuðu hann á rangan hátt, honum 

til mikils ama án efa. Þeirra á meðal er túlkun Marcels. Það mætti segja að Sartre hafi komið 

með „raunverulega“ skilgreiningu frelsis eftir það. En það er hins vegar ekki hægt að líta 

framhjá því að þegar Marcel gagnrýnir hann, þá á gagnrýnin rétt á sér sökum lélegrar 

framsetningar hjá Sartre. Heimspeki snýst ekki aðeins um sterkar og góðar hugmyndir. Hún 

snýst einnig um að koma þeim frá sér á skýran og skilmerkilegan hátt.  

 Sartre tekur algjöra u-beygju árið 1964 varðandi hugmyndir sínar um gildi. Hann hélt 

þá fyrirlestur í Róm og þar segir hann að siðferðisleg gildi eru með forskrift: Gildi birtast 

okkur í reynslu okkar sem eitthvað sem við þurfum og eitthvað sem við berum kennsl á og 

þekkjum. Gildin verða því eftirsóknarverð fyrir okkur. Maðurinn er þó ennþá undirstaða gilda 

en ekki á sama hátt og hann var. Maðurinn býr ekki lengur til gildin, heldur eru það 

mannlegar þarfir sem gera það. Þessar þarfir eru þær kröfur sem maðurinn þarf til að 

fullnægja sjálfum sér. Til þess að verða fullnægður þá þarf hann hluti eins og ást, mat, 

þekkingu o.fl. Að þessu sögðu sjá glöggir lesendur að Sartre er sammála Marcel að því 

leytinu til að gildi séu ekki eitthvað sem maðurinn býr til. Heldur þekkjum við þau og berum 

kennsl á þau. Hér hefur hlutlægur skilningur verið færður á gildi og segir Sartre þær koma frá 

                                                           
99 Marcel er frekar á þeirri skoðun að frelsi snúist um möguleika sjálfsins og samsvari sér í athöfnum og 
gjörðum einstaklings. Athafnir eða gjörðir einstaklings geta einungis verið frjálsar ef þessar athafnir eru í raun 
hluti af sjálfi hans. Ef einhver einstaklingur ákveður að hlusta á tónlist sem er frá níunda áratug síðustu aldar, 
þá er sú gjörð einungis frjáls ef hún er réttmætur hluti af sjálfi hans. Annars er þetta ekki gjörð sem telst vera 
frjáls. Frelsi hjá Marcel er alltaf eitthvað sem viðkemur sjálfinu og möguleika þess í samhengi við aðrar 
einstaklinga í kring. Sjálfið er frjálst ef það tekur þátt í öllum þeim möguleikum sem það hefur og í samhengi við 
þarfir annarra. (Sbr. Marcel, Gabriel. „Truth and Freedom,“ Philosophy Today 9, 4/9 (1965) og Jill Hernandez, 
„Gabriel Marcel,“ Internet Encyclopedia of Philosophy http://www.iep.utm.edu/marcel/.)  
100 Sbr. Anderson,„Atheistic and Christian Existentialism: A Comparison of Sartre and Marcel,“ New 
Perspectives on Sartre, 5.  
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þörfum mannsins.101 Gagnrýni Marcels hlýtur þá að hafa skilað sér til Sartres. Maðurinn 

hefur meðfætt gildi sjálfur og finnur gildi í heiminum með því að svala þörfum sínum. Einnig 

átti Sartre eftir að segja frá því að lýsingar hans á mannlegum tengslum í Veru og neind hafi 

ekki átt að standa fyrir öll mannleg tengsl. Þau áttu einungis að standa fyrir tengsl þeirra sem 

eru ekki í takt við tilvist sína.102  

 Fyrirlestur Sartres og grein Marcels komu út árið 1946: á tíma breytinga. Á tíma þar 

sem tilvist mannsins var til umfjöllunar. Maðurinn hafði áttað sig á því að hann getur tortímt 

sjálfum sér og heiminum öllum. Heimurinn er angist og í miðju þessar angistar er maðurinn. 

Þegar heimspekisagan er sögð fær Sartre mikinn gaum og menn keppast ennþá við að vera 

honum sammála eða ekki. Fáir hafa hins vegar heyrt af Marcel og er iðulega hugsað um 

hann einvörðungu í samhengi við þau orð sem Sartre lætur falla um hann í fyrirlestri sinum 

(sjá Inngang). Það er hins vegar ekkert vafamál að heimspekin verður að geyma þessa 

gagnrýni Marcels því hún er réttmæt. Endurskoðun og seinni lagfæringar Sartres á 

heimspeki sinni hafa ekki staðið tímans tönn eins vel og heimspekin sem hann setur fram í 

Veru og neind. Því er afskaplega mikilvægt að sagan geymi og muni gagnrýni Marcels. Hún 

mun hvetja heimspekina til að muna endurskoðun og lagfæringar Sartres og hvernig 

heimspeki hans breyttist og hvernig hún er eftir þær breytingar. 

 Gagnrýni Marcels er skyldulesning fyrir þá sem vilja kynnast öðrum stefum innan 

tilvistarstefnunnar heldur en þeim hefðbundnu. Þegar ég segi þeim hefðbundnu á ég við 

heimspeki þeirra Sartres, Alberts Camus og Martins Heideggers. Þó svo að Marcel svipar til 

Heideggers, sérstaklega þegar kemur að gagnrýni á tæknihyggju, þá er heimspeki Marcels 

gjörólík þeim farvegi sem tilvistarstefnan er jafnan í. Þó svo að heimspeki Marcels sjálfs sé 

langt frá því að vera kerfisbundin og illviðráðanleg til lestrar að nokkru leyti, þá þjónar 

gagnrýni Marcels á Sartre stóru hlutverki í hugsun og sögu tilvistarstefnunnar. Það er kjörið 

að kynna sér heimspeki Marcels og gagnrýni hans. Heimspeki hans blæs ferskum vindum í 

stefnu sem margir telja sig skilja til fullnustu.  

Í Fóstbræðrasögu er sagt frá því þegar Þorgeir Hávarsson drap sauðamann nokkurn 

sem studdist við staf sinn. Þorgeir sá manninn, reif upp exi sína og hjó af honum höfuðið. 

Ekkert hafði þessi sauðamaður gert Þorgeiri til að verðskulda önnur eins örlög, og þegar 

                                                           
101 Sama rit, 8-9.  
102 Sama rit, 15.  
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hann var spurður hvers vegna í ósköpunum hann drap vesalings manninn svaraði Þorgeir um 

hæl: „Eigi hafði hann nokkurar sakar til móts við mig en hitt var satt að eg mátti eigi við 

bindast er hann stóð svo vel til höggsins.“103  

 Sitt sýnist hverjum um þennan gjörning Þorgeirs, en svo mikið er víst að alveg eins og 

þessi sauðamaður, þá lá Sartre vel við höggi sökum framsetningar á heimspeki sinni. Þessi 

gagnrýni hefur átt sinn þátt í því að Sartre breytti heimspeki sinni. Ég vil einnig meina það að 

þessi gagnrýni, og samband Sartre við Marcel, hafi orðið til þess að hann fór einbeita sér að 

manninum og þörfum hans. Á sínum efri árum fór Sartre að taka virkan þátt í mótmælum og 

öðru slíku. Að ímynda sér Sartre á þann hátt eftir útreiðina sem hann fær hjá Marcel er ansi 

erfitt. En mögulega hefur það orðið til þess að hann hefur hugsað sjálfan sig upp á nýtt. 

Hann hefur ákveðið að hann þurfi að endurskoða allt sem hann hefur gert til þess að finna 

nýja merkingu í fyrri gjörðum sínum, eins og Marcel bendir á að hver og einn maður eigi að 

gera.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
103 Fóstbræðrasaga (1995), 31.  
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