
Var Sókrates írónisti? Í ritgerð sinni, Um hugtakið írónía með samfelldri hliðsjón af  

Sókratesi (Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates), fullyrðir danski 

heimspekingurinn Søren Aabye Kierkegaard (1813–1855) að Sókrates (469 f.k.–399 f.k.) 

hafi verið írónisti. Hann hafi hins vegar verið írónisti á sinn svo mjög sérstaka máta. Í 

þessari ritgerð mun ég gera grein fyrir þessu verki Kierkegaards, útlista meginkenningu þess 

og kanna gildi hennar fyrir skilning okkar á heimspeki Kierkegaards. Útlistunin felst í því að 

útskýra hvernig heimfæra megi túlkun Kierkegaards á íróníu sem lífsviðhorfi og heimssýn 

upp á hinn sanna karakter Sókratesar, eins og honum er lýst í Málsvörn Sókratesar eftir 

Platón. Fyrst mun ég lýsa ólíkum túlkunum á íróníu og hvernig Kierkegaard tengir íróníska 

sjónarmiðið við Sókrates. Síðan mun ég einbeita mér að þeim heimildum sem Kierkegaard 

notar, þ.e. ritum Xenofóns, Platóns og Aristófanesar, og hvernig hann nýtir sér þau til að 

bera kennsl á írónistann Sókrates. Því næst mun ég íhuga hvernig Kierkegaard leiðir fram 

túlkun sína á hinum sanna Sókratesi með hjálp þeirra deilna sem umliggja Málsvörn 

Sókratesar. Að endingu mun ég hugleiða áhrif og ítök sókratísku íróníunnar á feril 

Kierkegaards sem leiddu meðal annars til notkunar hans á óbeinum samskiptum í verkum 

sínum.

Bakrunnur verksins og meginþættir þess

Heimspekileg tengsl Kierkegaards við Sókrates eru djústæð, þau má rekja aftur til 

doktorsritgerðar (magister) þess síðar nefnda, Um hugtakið írónía (sem ber undirtitilinn: 

með samfelldri hliðsjón af Sókratesi). Þau undirstrikast að lokum með þeim hugmyndum 

sem Kierkegaard ritaði tveimur mánuðum fyrir andlát sitt, í stuttri rigerð sem hann kallaði 

Verkefni mitt (Min Opgave). Í Verkefninu mínu setur hann fram þá staðhæfingu að vilji fólk 

geta lagt einhvern skilning í hans eigin heimspekilega hugsunarhátt þurfi það að líta til  

Sókratesar, sérstaklega hlutverks hans sem broddflugu í heimspekisamfélagi Aþenu. Segja 

má að Kierkegaard hafi litið á sig sem Sókrates 19. aldarinnar í Kaupmannhöfn, því líkt og 

Sókrates áleit Kierkegaard sig vera broddflugu, þ.e. einstakling sem hristir samborgara sína 

upp úr heimspekilegum dróma. 

Kierkegaard viðhélt ævilöngum áhuga sínum á Sókratesi og hélt áfram að dýpka skilning 

sinn á honum og aðferðum hans alla tíð. Kierkegaard ritaði um Sókrates síðar á ferlinum og 

má þar helst nefna verkin Heimspekilega mola og Endanlegan óvísindalegan eftirmála. Í 

verkinu Heimspekilegir molar (Philosophiske Smuler, eller en Smule Philosophi) sem kom 
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út árið 1844 skrifar Kierkegaard um þekkingu undir dulnefninu Johannes Climacus. Hann 

fjallar um það hvernig upprifjunarkenning Sókratesar og kristinn helgidómur geti uppfrætt 

einstaklinginn um sannleikann. Sókratísk viska felist í leitinni inn á við því ,,...sjálfsþekking 

er Guðs-þekking“ (Kierkegaard, 1985, bls. 11). Í gegnum Climacus ber Kierkegaard saman 

mótsagnir í kristinni trú við gríska heimspeki og heimspeki samtíma síns. Hann byrjar á 

heimspeki Platóns og kannar hvaða merkingu það geti haft að ganga lengra í skilgreiningu 

platónismans á sannleiksleit sem upprifjnuarferli, með því að bera hana saman við þá kristnu 

hugmynd að öðlast sannleika í gegnum náð Guðs. 

Climacus gagnrýnir einhliða predikun sem kennsluaðferð. Sú aðferð veiti hvorugum 

aðilanum lífsfyllingu. Hvorki kennara né nemanda. Hann hvetur til þess að Sókrates sé 

hafður að fyrirmynd þegar fólk nálgast kennslu og lærdóm. Kennarinn eigi ekki að álíta sig 

æðri vitsmunarveru en nemanda sinn heldur eigi að ríkja gagnkvæm virðing og auðmýkt. 

Viskan er ekki lærð heldur er hún rifjuð upp, því hún er eilíf eins og sálin sem geymir hana. 

Kennarinn á að setja sig í spor ljósmóður. Því slíkt fyrirkomulag bjóði upp á æðsta mögulega 

stig í mannlegum samskiptum. Kennarinn á ekki að skapa hugmyndir eða koma þeim fyrir í 

einstaklingnum, heldur að hjálpa nemandanum sjálfum að fæða hugmyndir, líkt og ljósmóðir 

hjálpar til við fæðingu. Manneskja getur ekki gert aðra manneskju vitsmunalega ólétta með 

sannleikanum, í siðferðis og trúarlegum skilningi. Það hlutverk tilheyri Guði (sjá Muench, 

2006, bls. 53). Climacus telur að samtíminn þjáist af ákveðinni tegund af siðferðis- og 

trúarlegri gleymsku. Fólk hafi gleymt því hvað það þýði að vera kristinn. Í Heimspekilegum 

molum lætur Climacus sem svo að hann hafi gleymt fyrirbærinu „kristin trú“ og dregur 

lesandann með í rannsóknarleiðangur, sem leiðir ítrekað að hefðbundnum kristnum 

kenningum. 

 

Kierkegaard heldur áfram á svipaðri braut í framhaldsritinu Endanlegur óvísindalegur  

eftirmáli (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til De philosophiske Smuler). Þar skrifar 

hann einnig undir nafninu Climacus en í þetta skipti er Kierkegaard hins vegar titlaður sem 

ritstjóri verksins sem bendir til að umfjöllunarefnið hafi verið honum hjartfólgið. Í verkinu 

þróar hann enn frekar hugmyndir sínar um óbein samskipti með Sókrates sem fyrirmynd, 

auk þess sem hann gagnrýnir hegelisma þ.e. heimspeki G.W.F. Hegel og leggur þar að 

margra mati grunninn að tilvistarhyggju. Í Endalengum óvísindalegum eftirmála lýsir 

Climacus því yfir að hann sé ekki kristinn og spyr hvernig hann geti orðið það. Hann neitar 

sem sagt að kalla sig kristinn í samfélagi þar sem það er samfélagsleg hefð að vera kristinn. Í 

2



Verkefni mínu líkir Kierkegaard þessa afstöðu saman við þá afstöðu Sókratesar að segjast 

vera fáfróður í Aþensku heimspekisamfélagi undirlögðu af sófisma.  

Kierkegaard ritaði fleiri bækur undir dulnefni. Til dæmis skrifaði Kierkegaard Hugtakið 

Angist (Begrebet Angest) undir dulnefninu Vigilius Haufniensis (Vökumaður 

Kaupmannahafnar). Uggur og ótti (Frygt og Bæven) er skráð á Johannes de silentio, og 

Constantinusi Constantius er eignuð Endurtekningin (Gjentagelsen). Hvert skáldanafn hefur 

sitt eigið lífsviðhorf og er bókmenntapersóna í sjálfri sér en ekki einhvers konar verkfæri 

notað til að sleppa við ofsóknir almennings. Það var almenn vitneskja að Kierkegaard var 

höfundurinn á bak við verkin en hann gerir skýran greinarmun á þeim verkum sem eru 

merkt honum sjálfum og þeim sem eru merkt dulnefnum.

Í þeim bókum sem skrifaðar eru undir dulnefni er ekki stakt orð frá mínu eigin 

brjósti; ég hef engar skoðanir á þeim nema sem utanaðkomandi aðili, enga vitneskju 

um merkingu þeirra nema sem lesandi, ekki vott af persónulegu sambandi við þær, 

enda kemur slíkt ekki til greina þegar um er að ræða boðskap tvöfaldrar yfirvegunar. 

(Skribekk, Gilje, 2008, bls. 527)

Kierkegaard skrifar aðeins undir nafni um þá hluti sem honum finnst hann sjálfur geta staðið 

undir sem persóna. Kierkegaard nýtir sér dulnefnin til að tjá ákveðnar persónur sem eru 

annaðhvort styttra eða lengra komnar en hann í andlegri þróun sinni. Hann telur að sökum 

almennrar hylli á hegelskri heimspeki hafi mannleg skoðannaskipti orðið of abstrakt og 

ópersónuleg. Fólk tali ekki lengur í fyrstu persónu um siðferðis- og trúmál. Almenningur 

taki ekki persónulega afstöðu hver fyrir sig heldur fylgi straumnum. Dulnefni Kierkegaards 

standa fyrir einstaklinga sem þora að tjá sig og tala í eigin nafni. Einstaklinga sem byggja 

alla trú sína og siðferði á eigin skoðanamyndun (sjá Muench, 2006 bls. 65). Dulnefnin eru 

verkfæri Kierkegaards í að miðla ákveðinni afstöðu með „óbeinum samskiptum“ en það 

fyrirbæri verður útskýrt síðar í ritgerðinni sem og í lokinn. 

Doktorsritgerð sína skrifaði Kierkegaard undir nafni og má segja að hún leggi grunninn að 

því sem koma skildi. Þar setur hann fram þá kenningu að Sókrates sé ekki sú siðferðis- og 

trúarvera sem hann er vanalega álitinn vera, heldur sé hann þess í stað írónisti (sjá Muench, 

2006, bls. 1). Verkinu er skipt í tvo hluta og heitir sá fyrri „Staða Sókratesar skoðuð sem 

írónía“ og sá seinni „Hugtakið írónía“. Fyrri hlutanum er skipt upp í þrjá kafla auk inngangs 
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og eftirmála. Seinni hlutanum er skipt í fjóra kafla og inngang. Ritgerðinni var skilað inn og 

hún varin við Kaupmannahafnar háskóla árið 1841. Fyrri hlutinn fjallar um Sókrates eins og 

hann er túlkaður af Xenofóni, Platóni og Aristófanesi, auk þess sem hann inniheldur 

athugasemdir um Hegel og hegelskar kategóríur. Seinni hlutinn er yfirlitsrit og orðræða um 

hugtakið írónía í kategóríum Kierkegaards með dæmum frá öðrum heimspekingum og þá 

sérstaklega A.W. Schlegel en skáldsaga hans Lucinde er tekin fyrir sem erkidæmi um 

rómantíska íróníu. 

Doktorsritgerð Kierkegaards inniheldur fræðilegustu og ítarlegustu greiningar á Sókratesi 

sem hann kom á blað yfir ævina. Auk þess tekur hún tillit til heimspekilegrar og 

fornfræðilegrar orðræðu síns tíma. Segja má að þýsk áhrif séu þar ráðandi og kenningar 

Hegels einna helst til umfjöllunar (sjá Muench, 2006, bls. 1). Á þeim tíma voru kenningar 

Hegels gífurlega vinsælar og fyrirferðamiklar í danskri heimspekiumræðu og einnig þegar 

kom að trúmálum, trúfræði og trúarheimspeki. Segja má að Kierkegaard hafi sett sig upp á 

móti þessari stefnu og hafnað heimspekilegu trúarkerfi Hegels alfarið, trúarkerfi sem var á 

þeim tíma gífurlega vinsælt hjá guðfræðingum og prestum dönsku þjóðkirkjunnar. 

Kierkegaard hefur í gegnum tíðina verið skilgreindur sem heimspekilegur andstæðingur 

Hegels. Enda gagnrýnir hann kenningar Hegels gífurlega, sérstaklega þegar kemur að 

trúmálum. Hins vegar erfði Kierkegaard heimspekilegan orðaforða Hegels og nýtir hann í 

ritum sínum, sem bera þess merki að búa yfir hegelskri uppbyggingu að einhverju leyti (sjá 

Muench, 2006, bls. 1). Hugmyndir Hegels um andann í sögunni og birtingu hans m.a. í 

heimsögulegum persónum koma við sögu í ritgerð Kierkegaards. Kierkegaard á það einnig 

til að beita hugtökum og orðasamböndum í sínum verkum sem minna á þýskra hughyggju 

eins og þegar hann ræðir um hlutveru og hugveru, hið einstaka og hið almenna.

Í gegnum tíðina hefur verið litið framhjá þessari frumraun Kierkegaards í flestum þeim 

tilfellum þegar hugmyndaheimur hans er til rannsóknar. Verkið hefur oft og tíðum verið talið 

ungæðislegt og laust við nokkurt mikilvægt innlegg til skilnings á heimspeki Kierkegaards. 

Þau rök sem voru gefin til stuðnings þess að hunsa ritgerðina eru einkum tvenns konar. 

Annars vegar töldu fræðimenn að í verkinu mætti finna of mikinn hegelisma í 

hugtakanotkun, sjónarmiðum og túlkun á Sókratesi og þýskri rómantík til að ritgerðin gæti 

talist frumlegt verk. Hins vegar var það talið hnekkur á ritgerðinni að Kierkegaard minnist 

ekki á verkið í yfirliti yfir höfundarferil sinn auk þess sem hann gagnrýnir það sjálfur lítilega 

í seinni tíma dagbókarfærslum (sjá Capel, 1965, bls. 8).
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Sá menningarfrömuður sem á stærstan þátt í því að lokaritgerð Kierkegaards hefur komist 

aftur í sviðsljósið er danski fræðimaðurinn Georg Brandes. Taldi hann verkið einkar 

mikilvægt og bæri að taka það alvarlega til skoðunar þegar hugmyndasaga þessa mikla 

hugsuðar væri rannsóknarefnið, enda væri um að ræða ,,...sannan upphafspunkt á 

rithöfundaferli Kierkegaards.“ (Capel, 1965, bls. 7) Máli sínu til stuðnings nefnir Brandes þá 

staðreynd að eini náni vinur Kierkegaards á þeim tíma sem verkið var ritað, Emil Boesen, 

minnist þess ,,...[a]ð á meðan hann samdi ritgerðina um íróníu hafi Kierkegaard uppgötvað 

skýrt og greinilega hvað hann vildi og hvað hann gat gert í heiminum.“  (Capel, 1965, bls. 

351) Verkið hefur í seinni tíð verið hafið til vegs og virðingar sökum aukinnar 

viðurkenningar á Kierkegaard sem merkilegum, flóknum og sjálfsmeðvituðum 

heimspekingi. Í dag er doktorsritgerðin um íróníu almennt túlkað sem írónískt verk að því 

leyti að í því má sjá írónísk tjáskipti höfundarins við sína samtímamenn. Til að mynda var 

gagnrýni A. F. Beck um ritgerðina, sem birtist í tímariti nokkrum mánuðum eftir 

doktorsvörnina, svarað á írónískan hátt af Kierkegaard og varð þess hugsanlega valdandi að 

ekki var fjallað meira um verkið á opinberum vettvangi (sjá Capel, 1965, bls. 8–9). Capel 

segir verkið sjálft vera írónískt en engu að síður „...sendiboða alvarlegra meininga og hafi að 

geyma heimspekilegt gildi“ (Capel, 1965, bls. 36). Í verkinu má sjá þróun höfundarins og 

hvernig rannsókn Kierkegaards á hinum platónska Sókratesi leiddi af sér kenningu hans um 

óbein samskipti. Óbein samskipti eru ákveðið tæki sem má beita í ritmáli til að ná fram því 

sem Sókrates skapaði í gegnum samræður sínar, þ.e. að efla sjálfstæði viðmælandans í mati 

á sínum eigin hugmyndum. Þar af leiðandi eru skrif Kierkegaards til samtímamanna sinna í 

grunninn ,,...grafalvarleg og hafa þann tilgang að beina þeim í átt að sannleika og 

raunveruleika“ (Capel, 1965, bls. 37). Óbein samskipti sækjast ekki eftir neinu tilteknu 

heldur sækjast þau eftir því að skapa eitthvað úr engu: kveikja í 

hlustandanum/viðmælandanum/lesandanum til að takast á við sína eigin hugsun, því 

niðurstaðan á að koma innan frá ekki að utan.

Meginkenning fyrri hluta doktorsritgerðarinnar, þ.e. hugmyndin um írónistann Sókrates, 

felst í því að Kierkegaard leiðir rök að þeirri afstöðu sinni að þær þrjár birtingarmyndir 

Sókratesar sem hafa fylgt mannkyninu allt frá fornöld – ættaðar frá Xenofóni, Platóni og 

Aristófanesi – séu allar brenglaðar á einhvern hátt. Þessar bjaganir á sannleikanum 

,,...orsakist af grunnhyggni Xenofóns, tilhneigingu Platóns til að upphefja kennara sinn og 

markmiðum Aristófanesar sem gamanleikjaskálds. Kierkegaard telur að hægt sé að rekja 
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þessar bjaganir og samtvinninga aftur til hinnar upprunalegu og sameiginlegu heimildar um 

Sókrates og þannig getum við lært að meta þá grundvallar íróníu sem einkennir lífsafstöðu 

Sókratesar“ (Muench, 2006, bls1–2). Það er aðeins ein heimild frá fornöld sem Kiekegaard 

telur að búi yfir sannri birtingarmynd af Sókratesi, Málsvörnin eftir Platón. Kierkegaard 

kallar hana  ,,...sögulegt skjal...“  (Kierkegaard, 1989, bls. 76) sem verði að skipa sérstakan 

sess þegar leitað er að kjarna Sókratesar. Kierkegaard teflir því fram að Málsvörnin innihaldi 

samkvæmt skoðun meirihluta fræðimanna áreiðanlega sagnfræðilega birtingarmynd á 

raunveruleika Sókratesar. Hann styður sig við það fræðilega bakland í framsetningu 

andsvars síns við gagnrýni Friedrich Ast á Málsvörninni.

Í doktorsritgerð sinni vitnar Kierkegaard ítrekað í Málsvörnina, hvort sem hann er að fjalla 

almennt um fornar heimildir, réttarhöldin yfir Sókratesi eða hugleiðingar sínar um Sókrates 

sem heimssögulega persónu. Málsvörnin er viðmiðið og hefur þar með úrslitavald í allri 

túlkun Kierkegaards á Sókratesi (sjá Muench, 2006, bls. 2). Textinn í verkinu er sá 

mikilvægasti fyrir rannsóknina því í honum býr myndræn framsetning á því sem 

Kierkegaard álítur sókratíska fullkomnun: ,,...lífstíl sem stefnir að ræktun sjálfsins, samtímis 

því að veita samborgurum tækifæri til að rannsaka sjálfa sig nánar“ (Muench, 2006, bls. 2).

Hvað er írónía?

Til þess að geta lagt fullan skilning í yfirlýsingu Kierkegaards þess efnis að Sókrates hafi 

verið írónisti, þá þarf maður að hafa skýra skilgreiningu á orðinu ,,írónía“ og hvernig 

sókratíska írónían er sérstakt afbrigði, þar sem hún heyrir ekki aðeins til tjáningarmáta 

írónistans heldur einnig til undirliggjandi lífsviðhorfa hans. Það sem öll írónía á 

sameiginlegt er hið mótsagnarkennda eðli hennar sem kemur upp á milli meiningarinnar og 

orðsins, kjarnans og fyrirbærisins eða þess innra og þess ytra. Þessir tveir hlutar sem mynda 

heild orðræðunnar eru í mótsögn og varpa fram einhverri merkingu sem ekki birtist á 

yfirborðinu. Hana ber að skynja í fjarlægð og ákveðin athygli er nauðsynleg til að grípa 

merkinguna. Kierkegaard flokkar notkun íróníu sem athæfi sem hafið er yfir siðlausa hræsni, 

og hún sé í raun frumspekilegt þekkingarsvið sem beri því að virða sem slíkt. Írónistinn er 

hafinn yfir hræsnarann, því jafnvel þótt írónistinn varpi fram tjáningu sem sé í andstöðu við 

innri raunveruleika, þá er ekki þar með sagt að hann stefni ávallt að því að líta sem best út.  

Það er ekki hégóminn sem ræður för í tjáskiptaháttum hans, því að nautn hans fellst í 
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notkuninni á íróníu í sjálfri sér, án þess að hann búist endilega við einhverri utanaðkomandi 

veraldlegri umbun eða ágóða heldur er nautnin andlegs eðlis og sprettur innan frá. Írónistinn 

getur þannig kosið að varpa fram annaðhvort betri ímynd af sjálfum sér eða verri, með sinni 

einstöku blöndu af gríni og einlægni. Á meðan hræsnarinn á hinn bóginn kýs ávallt að varpa 

fram betri ímyndinni til þess að hagnast eitthvað á því. Til dæmis gott orðspor, góða stöðu, 

hann nýtur þess að blekkja o.s.frv. Þess vegna getur hræsnarinn talist grobbinn en írónistinn 

ekki. 

Kierkegaard aðgreinir hugtakið íróníu í tvær megingerðir. Fyrst er það írónía sem tæki í 

málnotkun þar sem írónistinn segir andstæðu þess sem hann meinar, þannig að hugsunin og 

meiningin eru andstæða orðanna og látbragðsins sem höfð eru um einhverja tiltekna einingu. 

Til dæmis um þetta er að segja eitthvað háðslega sem meint er í alvöru eða þá segja etthvað í 

alvarlegum tón sem meint er í gríni. Yfirlýsingunni er þar með aflýst, hún þurrkuð út og 

írónistinn er frjáls frá athugasemdinni sem hann lét falla og getur þess vegna haldið áfram 

og á sama tíma byrjað upp á nýtt með hreinan skjöld án þess að hafa áhyggjur af því að 

mæla sjálfum sér í mót. Þetta er það sem Hegel kallaði neikvætt (negatívt) frelsi, sem eins 

og Kierkegaard bendir á er andstæða hins hefðbundna jákvæða frelsis í málnotkun, þar sem 

sá sem mælir er aðeins frjáls innan þeirra marka sem hann setur sé með yfirlýsingum sínum 

vilji hann ekki koma sér í mótsögn.  

Þegar ég tala og er meðvitaður um að ég sé að segja meiningu mína og hafi tjáð hana 

á fullnægjandi hátt í gegnum samræðurnar, auk þess sem ég geri ráð fyrir því að 

viðmælandinn skilji meiningu mína fullkomlega, þá er ég bundinn því sem sagt hefur 

verið – það er, ég er jákvætt frjáls innan þeirra marka sem ég hef sett mér. 

(Kierkegaard, 1989, bls. 247)

Ósamræmanleikinn í uppbyggingu íróníunnar gerir þeim sem tjáir sig kleift að skera sig 

lausan frá eigin talrænni tjáningu og fjarlægjast hlustandann. Hann hefur þar með frelsað sig 

með því sem kallað er neikvætt frelsi og því fylgir ákveðin einangrun, því tjáningin er nú 

óbein og aðeins fyrir útvalda. Í þessum verknaði getur falist ýmis nautn og andlegur ágóði. 

Írónistinn sendir ákveðin skilaboð út í heiminn án þess að segja þau beint út. Í þeim 

verknaði felst sú óbeina tjáning sem hann sækir í. Hann óskar sér ekki endilega að allir skilji 

hann. Hann síar út þá sem eru ekki að hugsa innávið og meta hlutina sjálfstætt eða skortir 

tiltekna þekkingu og visku til að meðtaka skilaboðin. Þannig er innifalið ákveðið yfirlæti í 
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fyrirbærinu, það svífur yfir hversdagstalinu og tilheyrir æðra menningarstigi. ,,Rétt eins og 

kóngar og prinsar tala frönsku, þá talar hástéttarfólk (út frá vitsmunalegri goggunarröð) 

írónískt á milli sín svo að hinir venjulegu geti ekki skilið þá. Í þeim tilvikum aflýsir írónían 

sér ekki heldur krefst athygli til að staðfesta tilvist sýna og þess samfélags sem hún bindur 

saman“ (Kierkegaard, 1989, bls. 248–249). 

Síðan gerir Kierkegaard grein fyrir íróníu sem afstöðu, þar sem að íróníunni er ekki beint að 

tiltekinni ,,núverandi einingu heldur að öllum veruleikanum í heild sinni á ákveðnum tíma 

og við ákveðnar aðstæður‘‘ (Kierkegaard, 1989, bls. 254). Það er allur veruleikinn frekar en 

eitthvert fyrirbæri sem er undir ratsjá íróníunnar í þessu síðara tilviki. Slík írónía liggur í 

hugsunarhætti einstaklingsins og alhliða viðmóti hans til heimsins. ,,Írónían sýnir allt sem 

hégóma, þar með verður viðfangið frjálst“ (Kierkegaard, 1989, bls. 258). Um er að ræða 

ákveðið ferli þar sem írónían tekst á við heiminn í gegnum írónistann. Hann upplifir frelsi í  

gegnum þá þróun því á meðan heimurinn verður hégómlegri þá lyftist hann upp á æðra svið 

í andlegum mætti sínum. 

Það er einmitt síðari tegundin af íróníu sem að Kierkegaard eignar Sókratesi og hans lífsstíl.  

Þótt Sókrates kunni að hafa sagt marga íróníska hluti á lífsleið sinni, verið með grín í 

samræðunum og brúkað íróníu óspart í málnotkun sinni, þá náði írónían í hans tilviki lengra 

og dýpra inn á við og út á við. Því er það lykilatriði að einbeita sér að íróníu sem lífsafstöðu 

til að skilja túlkun Kierkegaards á Sókratesi sem írónista. Í hans huga hafði Sókrates írónískt 

viðhorf til lífsins og hvað það þýddi að lifa, læra og vera til, ,,...af því að hugtakið írónía 

framkvæmir innkomu sína í heiminn í gegnum Sókrates“ (Kierkegaard, 1989, bls. 9). Að því 

leyti er Sókrates heimssöguleg persóna sem kemur með nýjan lífsstíl og lífsviðhorf inn í 

heiminn, hann er holdtekning hugtaksins írónía.  

Kierkegaard gerir grein fyrir því hvernig Sókrates hefur verið álitinn írónisti áður. ,,Það er 

almenn vitneskja, að sjálfsögðu, að hefðin hefur tengt orðið ,,írónía“ við tilvist Sókratesar, 

en það er ekki þar með sagt að allir viti hvað írónía sé“ (Kierkegaard, 1989, bls. 11). Til 

dæmis var Sókrates talinn írónískur af viðmælendum sínum og var það viðhorf síðar meir 

staðfest í ritum Aristótelesar (sjá Brickhouse og Smith, 2003, bls. 64–65). Hegel hafði einnig 

lýst Sókratesi sem írónista: uppfullum af neikvæðu frelsi og þeim endalausa tómleika sem 

því fylgir. 
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Til þess að Kierkegaard gæti staðsett og skilgreint írónistann í Sókratesi þá varð hann að 

leita í heimildir sprottnar úr samtíma Sókratesar, í því augnarmiði skoðar hann verk eftir  

Xenofón, Platón og Aristófanes. Ég mun gera grein fyrir rannsókn og nýtingu Kierkegaards 

á þessum heimildum og útskýra hvernig þær mismunandi lýsingar  á Sókratesi sem þar má 

finna hjálpa til við skilgreiningu Kierkegaards á hinum sanna Sókratesi í Hugtakinu írónía. 

Byrjum á Xenofóni en kjarninn í afstöðu Kierkegaards til Xenofóns birtist í eftirfarandi 

staðhæfingu: ,,Xenofóníska túlkunin á Sókratesi staðnar við áhersluna á hið gagnlega; hann 

fer aldrei lengra en hið empíríska, kemst aldrei að sjálfri hugmyndinni“ (Kierkegaard, 1989, 

bls. 6). Skoðum þetta nánar.

Xenofón

Xenofón (430-354 f.k.) var samtímamaður Sókratesar og ritaði allnokkrar frásagnir af 

honum, en Xenofón var í grunninn sagnaritari en ekki heimspekingur og litast ritstíll hans og 

markmið af því hlutverki. Samkvæmt Kierkegaard hafði Xenofón skýrt markmið með 

frásögn sinni af Sókratesi sem var að sýna fram á hvílík hneisa og hvílíkt óréttlæti það hafi 

verið af Aþeningum að dæma Sókrates til dauða. Honum tekst það ætlunarverk sitt með því 

að sýna Sókrates sem saklausan og meinlausan einstakling, en að sama skapi mistekst 

honum að birta rétta mynd af persónu Sókratesar (sjá Kierkegaard, 1989, bls. 15). 

Kierkegaard er ekki einn um þá skoðun, því Xenofóni er yfirhöfuð gefið minna vægi af 

fræðimönnum sem leita skilnings á Sókratesi og af svipuðum ástæðum og Kierkegaard 

nefnir. ,,Vandamálið með lýsingu Xenofóns þarf ekki endilega að liggja í skorti á 

sagnfræðilegu gildi, heldur frekar í þeirri leiðinlegu og líflausu heimspeki sem Sókrates 

reiðir fram í henni“ (Brickhouse, Smith, 2003, bls. 57). 

Fyrir Kierkegaard er það skýrt að Xenofón náði til að mynda engri tengingu við íróníuna í 

lífstíl Sókratesar, því honum yfirsást gjörsamlega hvaða persónuleika hann hafði að geyma. 

Xenofón sá Sókrates aðeins sem gagnlegan ráðgjafa og dregur upp mynd af honum sem 

meinlausum, hjálpsömum og þreytandi manni. Lýsing Xenofóns ristir grunnt og virðist 

einna helst ganga út á að sýna fram á hversu vitfirrt það hafið verið af Aþeningum að taka 

slíkan ljúling af lífi. Lýsingin á persónum og aðstæðum stöðvast við hið sagnfræðilega 

sýnilega og einbeitir sér að því. Fyrir vikið birtist Sókrates sem grunn og bitlaus manngerð 

sem átti svo sannarlega ekki skilið dauðadóm né hatursfulla andúð af neinu tagi. 

Kierkegaard áfellist stílbrögð Xenofóns að því leiti að samtölin skortir nánast allt flug, 
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ljóðrænu og heimspeki sem eigi heima í samræðum Sókratesar og eru mikilvægir þættir í að 

lýsa persónuleika hans (sjá Kierkegaard, 1989, bls. 18). Það sem vantar einna helst er 

áhersla á tvö megin einkenni Sókratesar sem Kierkegaard kallar aðstæður (situation) og 

tilsvör (duplik). Þetta tvennt hafi verið helsta uppistaðan í persónuleika Sókratesar og ætti að 

endurspeglast í málfari hans í frásögnunum. Hjá Xenofóni sé hins vegar undirstaðan sem 

samræðurnar hreyfast um á ,,...alveg jafn ósýnileg og grunn eins og bein lína, jafn eintóna 

og einlitur bakrunnur sem börn og Nürnberg málarar eru vön að nota í myndum sínum“ 

(Kierkegaard, 1989, bls.16). 

Þessi áhersla á aðstæður var mikilvæg sérstaklega til þess að sýna fram á, að fyrir 

Sókratesi var hin sanna miðja ekki fastur punktur, heldur ubique et nusquam 

[allstaðar og hvergi]. Aðstæðurnar höfðu það hlutverk að draga fram sókratísku 

skynsemina, sem við hver smávægileg og viðkvæm samskipti, fann samstundis fyrir 

viðveru hugmyndar. Hún fann snögglega fyrir samsvarandi rafmagni viðverandi í 

öllu og skýrði betur hina raunverulegu sókratísku aðferð. Ekkert fyrirbæri var álitið 

of smávægilegt til að geta talist heppilegur upphafspunktur til að vinna sig upp í svið 

hugsana. (Kierkegaard, 1989, bls. 16–17) 

Þessi Sókratíski möguleiki var til staðar í lifanda lífi, þó að múgnum hafi að öllum líkindum 

yfirsést hann og þar með talið Xenofóni. Þessi áhersla á aðstæður er til staðar í Platóni, sem 

ljóðrænn eiginleiki, en ekki Xenofóni sem að mati Kierkegaards skorti einnig eyra fyrir 

tilsvörum. Skortur Xenofóns á andríkri orðræðu skilur eftir sig daufa, litlausa og bitlausa 

lýsingu á Sókratesi. Lýsingu sem skortir alla tjáningu á því tómi og neikvæða frelsi sem 

írónían samanstendur af og birtist í tilsvörum hans. ,,Ekki það að spurningarnar sem 

Sókrates spyr og svörin sem hann gefur séu röng – þvert á móti þau er öll of rétt, öll of 

þrjósk, öll of þreytandi“  (Kierkegaard, 1989, bls. 18). Tilsvörin voru órjúfanlegur þáttur í 

heimspekiiðkun Sókratesar. Sókratíska samræðutæknin byggðist upp af þeim tilsvörum sem 

lokkuðu hugmyndir út úr viðmælendum af einstakri hæfni og næmi fyrir viðfanginu. Rétt 

eins og hæf ljósmóðir getur sett sig í réttu stellingarnar fyrir hverskyns fæðingarörðuleika þá 

gat Sókrates reynst þrautseigur í að efla visku viðmælenda sinna svo þeir gætu fætt 

hugmyndir sínar.  

Hjá Sókratesi sameinaðist tilsvarið ekki samstundis því sem sagt hafði verið; var 

ekki flæði út á við, heldur samfellt flæði inn á við. Það sem skortir hjá Xenófóni er 
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eyra fyrir hinu endalaust ómandi öfuga bergmáli af tilsvörum í persónuleikanum (því 

samkvæmt reglunni er tilsvarið blátt áfram tilfærsla á hugsun í gegnum hljóð). Því 

meira sem Sókrates kafaði ofan í tilveruna [Existents], því dýpra og óhjákvæmilega 

hlaut hver einasta athugasemd að togast í átt að írónískri heild, andlegu ástandi sem 

var óendanlega botnlaust, ósýnilegt, og óskiptanlegt. (Kierkegaard, 1989, bls.18–19) 

Af lýsingum Xenofóns mætti ætla að Aþeningar hafið viljað losna við Sókrates sökum 

leiðinda, frekar en að þeim hafi stafað ógn af honum (sjá Kierkegaard, 1989, bls. 18). 

Xenofón hafði sem sagt enga hugmynd um leyndardóma Sókratesar; hið andlega ástand 

hans ,,...sem var óendanlega botnlaust, ósýnilegt, og óskiptanlegt“ (Kierkegaard, 1989, bls. 

18). Til að túlka þetta getuleysi Xenofóns til að bera kennsl á íróníu Sókratesar þá líkir 

Kierkegaard honum við eftirtektarlausan áhorfanda að málverkinu Gröf Napóleons 

(listamaðurinn er ókunnur). Kierkegaard gefur ítarlegri lýsingu á málverkinu. 

Tvö stór tré skyggja gröfina. Það er ekkert meira að sjá í verkinu og 

einfeldningslegur áhorfandi sér ekkert annað. Milli trjánna er tómarúm; og þegar 
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augað fylgir útlínunni, birtist Napoleon skyndilega sjálfur út úr þessu tómi, og nú er 

ómögulegt að láta hann hverfa aftur. Þegar augun hafa séð hann, halda þau áfram að 

sjá hann með einhverri nánast aðkallandi nauðsyn. Eins er það með tilsvör 

Sókratesar. Maður heyrir orð hans eins og maður sér trén; orð hans meina það sem 

þau segja, rétt eins og tré eru tré. Það er ekki eitt einasta atkvæði sem gefur einhverja 

aðra túlkun í skyn, rétt eins og það er ekki nein ein lína sem gefur Napóleon í skyn, 

en samt er það þetta tómarúm, þetta ekkert, sem felur það sem er mikilvægast. 

(Kierkeaard, 1989, bls. 19)

Málverkið sýnir gröf og fyrir ofan gröfina lúta tvö tré í átt að hvoru öðru og saman mynda 

þau útlínur að mynd Napóleons. Eftirtektarlítill áhorfandi myndi ekki sjá þessa mynd þar 

sem hún er full af engu rétt eins og hið neikvæða frelsi íróníunnar er andlegt ástand sem er 

endalaust og ósýnilegt. Þrátt fyrir að útgáfa Platóns af Sókratesi sé mjög ólík útgáfu 

Xenofóns, þá fullnægir hún ekki heldur írónísku túlkunarkröfu Kierkegaards. Lýsing 

Xenofóns, sem er eintóna, grunn og litlaus, er í andstöðu við þau háfleygu stílbrögð sem 

finna má í ritum Platóns, en að mati Kierkegaards voru þau hugsanlega of háfleyg til að 

höndla sannleikann um Sókrates. Hann skrifar: ,,Ef Xenofón og Platón eru bornir saman, þá 

sér maður að sá fyrri sviptir Sókrates of miklu, sá síðar nefndi setur hann á of háan stall; 

hvorugur þeirra finnur sannleikann“ (Kierkegaard, 1989, bls. 6). Í næsta hluta mun ég skoða 

gagnrýni Kierkegaards á Sókrates Platóns nánar.

Platón

Flestir þekkja Sókrates eins og hann kemur fyrir í samræðum Platóns. Sökum þess að 

hugmyndir Sókratesar birtast í gegnum rit Platóns getur reynst erfitt að aðskilja Sókrates frá 

Platóni hugmyndafræðilega séð. Gæti það raunar virst ómögulegt að aðskilja hið sókratíska 

frá því platónska sökum þess hversu mikil áhrif Sókrates hafði á nemanda sinn og hversu 

mikil áhrif Platón hefur haft á hugmynd okkar um Sókrates. Þessar samofnu heimspekilegu 

hugmyndir þeirra virðast hindra það að krufning á þeim, hvorum fyrir sig, geti átt sér stað. 

Eða eins og Kierkegaard orðar það: ,,Sókrates flæðir í gegnum allar hinar frjósömu lendur 

platónskrar heimspeki; hann er allstaðar viðverandi í Platóni“ (Kierkegaard, 1989, bls. 29–

30). Í augum Platóns er Sókrates einskonar messías, rödd sannleikans. Platón var svo 

bundinn honum í lifanda lífi að hann nýtir sér meira að segja persónu Sókratesar til að bera 

12



fram sínar eigin hugmyndir í verkum sínum löngu eftir dauða Sókratesar. Því er það skoðun 

Kierkegaards að Sókrates hafi verið það áhrifaríkur í lífi Platóns sem lærifaðir og fyrirmynd 

að óhjákvæmiega hafi hann fegrað ímynd hans og hafið Sókrates upp til skýjanna, og þar 

með túlkað hans ,,...ljóðrænu ímynd í stað sagnfræðilegs veruleika“ (Kierkegaard, 1989, bls. 

30).  Því er það ályktun Kierkegaards að rétta myndin af Sókratesi liggi mitt á milli túlkanna 

Xenofóns og Platóns. ,,En punkturinn, sem liggur á milli, ósýnilegur og sem svo mjög 

erfiðlega getur reynst að grípa í af öryggi, er írónía“ (Kierkegaard, 1989, bls. 128).

En hvernig stóð á því að Platón sá ekki íróníuna í Sókratesi? Kierkegaard telur Platón hafa 

haft almennt góðan skilning á íróníu og verk hans bæru þess merki, en hér er ekki um að 

ræða einstakar birtingarmyndir íróníu í talsmáta heldur sókratíska íróníu í öllu sínu veldi,  

gerð og hönnun. Til að skilja slíka íróníu þarf maður að hafa til að bera algjörlega einstaka 

andlega samsetningu. Slíka skapgerð er ekki öllum í vöggu gefin.

Þá er sér í lagi mjög skapandi og ljóðræn skapgerð sjaldan hæf til þess að grípa hana 

in sensu eminentiori [samtímis], jafnvel þótt sú skapgerð sem slík geti allt eins 

dregist að einstökum framsetningum á íróníu án þess að gruna óendaleikann sem er 

þar falinn, hún geti haft gaman að því án þess að hafa nokkra hugmynd um hinn 

óvenjulega anda sem dvelur í hinni tómu víðáttu íróníunnar. (Kierkegaard, 1989, bls. 

125)

Það sem Kierkegaard leggur upp með er að greina hið raunverulega sókratíska frá því 

platónska. Sú viðleitni felur samtímis í sér það verkefni að túlka og greina hugtakið írónía 

og að skoða að hvaða leyti Platón er með tvískiptar áherslur í ritum sínum um íróníu. Írónían 

er margslungin og erfitt er að negla hana niður á prenti sem heilstætt óhagganlegt hugtak, en 

til útskýringar getur það vissulega hjálpað að greina íróníuna í Sókratesi út frá því hvernig 

hún birtist okkur í sömu mynd en á mismunandi hátt í mismunandi verkum Platóns. Írónían 

lýsir sér þannig í því viðhorfi sem Sókrates ber til dauðans og sinnar eigin visku, en einnig 

má finna írónískan vínkil í rökræðutækninni sem hann beitir og díalektískri uppbyggingu 

samræðanna.

Það er skýrt fyrir Kierkegaard að rökræðutækni Sókratesar og Platóns eru talsvert ólík 

fyrirbæri í framkvæmd og markmiðum. Sókratíska ljósmóðuraðferðin byggist upp á því að 

reyna fá einhvern til þess að svara spurningu einungis til þess að uppræta þá fordóma sem 
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fyrir eru og skilja ekkert eftir. Þannig er gengið út frá því að manneskjan sé fáfróð og 

ætlunin að sýna henni fram á það. Þetta er það sem Kierkegaard kallar írónísku aðferðina 

(ironisk metode). Þannig verður spurningaferlið til þess að soga burt fordómana sem fyrir 

eru svo eiginleg þekkingarleit geti hafist hjá viðkomandi. Platónska aðferðin byggist á því 

að eiga í samræðum og rökræða með von um að það leiði af sér fullnægjandi svar. Þannig er 

gengið út frá því að viðmælandinn sé vitur og samræðurnar muni að endingu leiða nær 

sannri niðurstöðu. Þetta kallar Kierkegaard fræðilegu aðferðina (speculative metode). Þetta 

misræmi í rökræðustíl, sem finna má í verkum kenndum við Platón, er grundvöllurinn að 

röksemdafærslu Kierkegaards fyrir því að Sókrates sé írónisti og er í samræmi við þá 

grundvallar dílaektík sem einkenndi alla heimspeki Sókratesar. 

Þegar rætt erum mun á díalektík er átt við þá fyrirfram ákveðnu framvindu sem á sér stað í 

samræðunum, og hver sé undirliggjandi snertipunktur hennar við viðfangið. Samræðutæknin 

er ákveðið verkfæri sem er notað til að knýja hana áfram í átt að mismunandi niðurstöðu. Í 

tilviki Platóns leiðir hún að jákvæðri niðurstöðu en neikvæðri í tilviki Sókratesar. Þessum 

tegundum díalektíkur verða gerð nánari skil í kaflanum um samræðuna Prótagóras.

Kierkegaard einsetur sér í rannsókn sinni að skoða þær samræður sem samkvæmt almennu 

áliti færa honum sanna, en í sumum tilvikum ,,...jafnvel aðeins brotakennda, birtingarmynd 

af hinum raunverulega Sókratesi“ (Kierkegaard, 1989, bls. 119). Ég ætla að reifa þessa 

útlistun á mismunandi verkum með sérstaka áherslu á Málsvörnina enda er henni eins og 

áður segir almennt eignað einstakt sagnfræðilegt gildi.

Samdrykkjan

Samdrykkjan er verk eftir Platón og fjallar um það þegar Sókrates fundaði ásamt öðrum 

spekingum um ástina. Þar er ekki um að ræða eiginlegar rökræður heldur upphafningu á 

ástinni og taka menn mismunandi á umræðuefninu. Það sem einkennir ræður flestra eru 

samlíkingar og goðsagnir en til að bæta upp fyrir það sem vantar í díalektísku útskýringuna 

á ást þá er tekið dæmi um birtingarmynd hennar í persónu Sókratesar. Því endar 

upphafningin á ástinni í upphafningu á persónu Sókratesar. Í þeim hluta verksins þar sem 

Alkibíades tekur til máls sér Kierkegaard bregða fyrir persónulegri reynslusögu hjá 

einstaklingi sem hefur lent í írónista, og það meistara íróníunnar, án þess endilega að 

Alkibíades geri sér grein fyrir því sjálfur. Alkibíades tekur til máls, drukkinn, og játar þannig 
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hluti sem við gerum ráð fyrir að vínið hafi hleypt út. Hann opinberar ást sína á Sókratesi og 

minnist þess að þau samskipti hafi þróast eins og fleiri milli Sókratesar og annara ungra 

manna, hann varð hinn elskaði í stað elskhugans, öfugt við það sem tíðkaðist. Þannig leið 

Alkibíadesi eins og hann hafi á einhvern máta verið blekktur. Ást hans á Sókratesi er svo 

mikil að hann dregst að honum öllum stundum og ástríðan svo gífurleg að hann grætur þegar 

hann heyrir Sókrates tala. Lýsing hans greinir frá óbærilegu ástandi tilfinningaþrældóms og 

var um að ræða vitsmunaleg tengsl samkvæmt þeim eiginleikum sem Alkibíades nefnir sem 

kosti Sókratesar. Alkibíades líkir Sókratesi við styttuna af Silenusi sem hefur ytra útlit  

flautleikara en er hol að innan og geymi þar littlar styttur af guðunum. Hann talar um að hafa 

fengið að sjá glitta í þann innri mann sem Sókrates hafi að geyma, þá gífurlegu visku sem 

þar væri að finna þrátt fyrir að hann hafi gert sér upp fáfræði og spaugað. Guðdómlegu 

myndirnar sem þar væri að finna, sem hann telur sig hafa fengið að handleika um stund eitt 

sinn, væri sannkallaður fjársjóður sem allir ættu að sækjast eftir. Þetta aðdráttarafl útskýrir  

Kierkegaard út frá eiginleikum írónistans, því írónistinn orðar aldrei hugmyndina sem slíka 

heldur gefur hana aðeins í skyn og heldur henni síðan út af fyrir sig og eykur þannig á 

spennuna í samskiptunum.  

En ef við spyrjum hvað það var í Sókratesi sem gerði slík tengsl ekki aðeins möguleg 

heldur óhjáhvæmileg (enda sér Alkibíades að ekki einungis hann heldur allir 

fylgismenn Sókratesar tengdust honum á þennan hátt), þá hef ég ekkert annað svar 

en að það hafi verið írónía Sókratesar. Með öðrum orðum, ef ástartengsl þeirra hefðu 

innifalið ríkuleg hugmyndaskipti, eða gífurlegt útflæði frá einni hliðinni og þakklátri  

inntöku á hinni, þá hefðu þeir að sjálfsögðu haft þá þriðju, þar sem þeir myndu elska 

hvorn annan – nefnilega í hugmyndinni, og slík tengsl hefðu aldrei ýtt undir svo 

ástríðufull óþægindi. (Kierkegaard, 1989, bls. 48) 

En eðli íróníunnar felst einmitt, að mati Kierkegaards, í því að svipta sig aldrei grímunni 

algjörlega, þannig eru það óhjákvæmileg örlög hins hugsjúka ungmennis að þjást. „Því að á 

sama tíma sem það er eitthvað fráhrindandi við íróníu þá hefur hún einhvern óeðlilega 

tælandi og heillandi eiginleika“  (Kierkegaard, 1989, bls. 48). Starfsemi írónístans felst í því 

að lyfta einstaklingnum upp úr stað og stund tilverunnar með því að opna sig fyrir honum. 

Þannig að fyrst um sinn finnst einstaklingum hann vera frelsaður í víðsýni sinni, en á næstu 

stundu er hann á valdi írónistans því einstaklingurinn er skilinn eftir fljótandi í lausu lofti.  

Alkibíades tælist að íróníunni sökum þess dularfulla yfirbragðs sem hún ber. Um er að ræða 
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eitt augnablik af skilningi sem er „...samstundis yfirtekið af kvíða yfir miskilningi – allt 

þetta heldur manni föngnum í óslítanlegum böndum“ (Kierkegaard, 1989, bls. 48–49). Þetta 

er líkast til það sem Alkibíades á við þegar hann telur sig hafa verið blekktan, þar sem 

Sókrates varð hinn elskaði í stað elskhugans. Hann fékk að sjá hans innri mann aðeins um 

stund og handleika og skynja þá fegurð sem þar var að finna en var síðan sviptur því öllu 

saman í næstu andrá og skilinn eftir í óvissu (sjá Kierkegaard, 1989, bls. 48–49). Tilgangur 

þessarar greiningar og framsetningar á Samdrykkjunni hjá Kierkegaard er að sýna fram á að 

frá sjónarmiði Alkibíadesar á Sókratesi má greina íróníu sem hans helsta persónueiginleika, 

jafnvel þótt Alkibíades hafi líklegast ekki gert grein fyrir því sjáfur, og þess vegna er 

Sókratesi óbeint lýst sem írónista í verkinu Samdrykkjan.  

Prótagóras

Kierkegaard ræðir Prótagóras til að sýna hvernig díalektísk þróun verksins endar í hinu 

algjörlega neikvæða. Kierkegaard gerir grein fyrir skiptingu Schleiermachers á verkum 

Platóns í fyrri verkin og seinni verkin og muninum þar á milli. Fyrri verkin eru t.d. Gorgías, 

Kríton og Málsvörnin. Í fyrri verkunum eru samræðutæknin, díalektíkin og skoðanaskiptin 

milli einstaklinga fyrirferðamikil og þar með persóna og persónuleiki Sókratesar líka. Þar 

sést hversu mikilvægar samræðurnar voru fyrir Sókrates. Heimspeki hans og 

hugmyndaútfærslur byggðust á þeim vana hans að spyrja spurninga. Jafnvel í þau skipti 

þegar hann leyfir viðmælandanum að spyrja sig á móti, þá endist það ekki nema í „...eina, 

tvær til þrjár umferðir því þá tekur hann sig til og svarar með spurningu og snýr sér þannig 

aftur að hlutverki spyrilsins“ (Kierkegaard, 1989, bls. 53). Spurningarnar voru stoðin í 

uppbyggilegum, hlutlægum og aðferðafræðilegum rökræðustíl samræðna hans.

Í seinni verkunum, t.d. Ríkinu (að undanskilinni fyrstu bókinni), Tímaeusi og Krítíasi hefur 

Sókrates fjarlægst umræðuefnið og er orðinn að einhverskonar samheiti yfir sögumann; 

málpípa Platóns, og þar er ekki að sjá að hann beiti sömu töktum og áður. Því í seinni 

verkunum er spurningaaðferðin ekki til staðar og þar með er hefðbundna samræðuaðferðin 

fyrir bí. Viðmælendurnir jánka því sem Sókrates lætur út úr sér og þar með hverfur notkun 

írónísku aðferðinnar og mest öll írónían með. Því er eftir litlu að sækjast í þeim verkum vilji  

maður vita hvernig persónan, írónistinn Sókrates, hafi verði í raun. 

Kierkegaard vitnar til athugasemdar Sleiermachers þess efnis að margar af elstu 
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samræðunum enda án nokkurar niðurstöðu, og að öll þau verk sem komu á undan Ríkinu og 

fjalla um dygðina á einn eða annan hátt nái ekki að gera grein fyrir skilgreiningu sem geti  

talist niðurstaða. Þessi punktur var Kierkegaard hugleikinn. Í dagbókfærslu frá árinu 1846 

segir hann: „Sú staðreynd að ákveðnar samræður Platóns enda án niðurstöðu ristir dýpra en 

mig hafði fyrr grunað. Því þetta er birtingarmynd samræðutækni Sókratesar, sem virkjar 

lesandann og hlustandann, og endar því ekki í annarri niðurstöðu en stungu“ (Kierkegaard, 

1996, bls. 212). Í doktorsritgerðinni má sjá örla á þessari hugmynd um skort á niðurstöðu 

sem „stungu“. Þar lítur hann svo á að skorturinn á niðurstöðu sé í raun neikvæð niðurstaða. 

Sem dæmi um slíkar samræður sem enda með neikvæðri niðurstöðu tekur hann fyrir 

Prótagóras. Þar er díalektíkin „...dregin áfram af íróníu, sprottin frá íróníu og kemur aftur að 

íróníu“ (Kierkegaard, 1989, bls. 55). Semsagt írónísk uppbygging. Það að samræðurnar endi 

án niðurstöðu er þó ekki eitt og sér írónískt, því engin niðurstaða er ekki það sama og 

neikvæð niðurstaða. Neikvæð niðurstaða er ákveðin tegund niðurstöðu sem írónían ein getur 

veitt, til að mynda gefur efahyggja okkur alltaf eitthvað á meðan írónían reynir að eyða öllu 

í kringum sig og sjálfri sér líka (sjá Kierkegaard, 1989, bls. 56).

Verkið Prótagóras fjallar um einingu dygða og möguleika þess að kenna dygð, án þess að 

skilgreina sjálft hugtakið dygð. Sókratíska aðferðin byggist ekki á spurningunum í 

díalektíkinni heldur íróníunni í díalektíkinni. Þessi íróníska bygging verksins lýsir sér í því 

hvernig díalektíkin þróast og endar í hinu algjörlega neikvæða. Annar ver það sem hinn var 

að verja og öfugt. Síðan furðar Sókrates sig á niðurstöðunni og talar um hversu spaugilegir 

þeir líti út fyrir að vera og virðist njóta sín vel í þeim aðstæðum sem komnar eru upp. Þannig 

tekst Sókratesi sökum meðvitundar sinnar um íróníska byggingu rökræðunnar að fá 

Prótagóras til að komast að þeirri niðurstöðu sem hann vissi að hann myndi finna, því hann 

hafði í reynd falið hana sjálfur.   

Það er, eftir að tvær aðal persónurnar hafa reynt öll möguleg glímubrögð, eftir að 

Prótagóras hefur lokið við sínar röksemdarfærslur, þar sem Sókrates spyr fyrst 

spurninganna og Prótagóras svarar, og síðan spyr sá síðarnefndi spurninganna og sá 

fyrrnefndi svarar, og að lokum er Sókrates aftur spyrillinn og Prótagóras situr fyrir 

svörum, og þannig, svo ég noti hugsanlega skýrandi orðatiltæki, þegar þeir hafa 

ítrekað vegað salt við hvorn annan, þá kemur hinn áhugaverði snúningur í ljós að 

Sókrates ver það sem hann vildi ráðast á og Prótagóras ræðst á það sem hann vildi 

verja. (Kierkegaard, 1989, bls. 56)
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Lykilhugmynd Kierkegaards hér er sem fyrr að írónían sem djúpstætt lífsviðhorf birtist 

skýrast í óræðni þeirra og ómöguleika þess að ná fram niðurstöðu: á írónískan hátt er þessi 

skortur á niðurstöðu neikvæð niðurstaða – það er að segja: gildi hennar liggur í örvandi 

áhrifum á hlustendur og lesendur. Hún sé auðsjáanleg, eins og myndin af Napóleoni, þar 

sem hún er ekki. Í hinum samræðunum, sem hann telur „platónskari“, er afstaðan og þar 

með niðurstaðan skýrari. Sókrates heldur fram heimspekilegum kenningum, sem áheyrendur 

hans játa yfirleitt – en þetta er einmitt það sem Kierkegaard telur í andstöðu við eðli  

Sókratesar og í raun frekar lýsandi fyrir uppbyggilega aðferð Platóns. 

Í leit sinni að hinum raunverulega Sókratesi, sem Kierkegaard telur felast einhverstaðar á 

milli heimildanna sem til eru um hann, leitar hann í kómíska útgáfu Aristófanesar af  

Sókratesi, sem er allsendis ólík hinni háfleygu útgáfu Platóns.

Aristófanes

Leikskáldið Aristófanes (ca. 446 – ca. 386 f.k.) skrifaði kómedíuna Skýin þar sem 

aðalpersónan ber nafnið Sókrates og er kennari. Sú persóna er að öllum líkindum byggður á 

Sókratesi þó svo margt í fari hennar komi ekki heim og saman við það sem við teljum satt 

og rétt um Sókrates, þ.e. í verkinu sjáum við ekki þann Sókrates sem við þekkjum í verkum 

Platóns. Kierkegaard telur að verkið birti ákveðið mótvægi gegn túlkun hans og sé þannig 

nauðsynlegt innlegg í rannsóknina. Þar sem Platón gefur okkur tragedíska sjónarhornið má 

segja að Aristófanes veiti okkur það kómíska, sem að mati Kierkegaards er afar hjálpleg og 

vitsmunaleg tegund af gagnrýni. Verkið er í eðli sínu háðsádeila á þau nýju fræði sem urðu 

vinsæl í Aþenu á meðan Pelópsskagastríðið geisaði, þar sem náttúruvísindum og 

ræðumennsku var gefið meira vægi en hernaðarkunnáttu, hefðbundnum trúarbrögðum og 

gamaldags siðferðisviðmiðum (sjá Brickhouse, Smith, 2003, bls. 56). Má því álíta sem svo 

að persónan Sókrates sé ekki partur af verkinu í þeim tilgangi að birta rétta og raunsæja 

mynd af honum sem sögulegum einstaklingi enda væri slíkt ekki kómískt. Það er ekki heldur 

hægt að segja að hann birtist sem einhver algjörlega ólík persóna sem eigi enga samleið með 

hinum raunverulega Sókratesi. Slíkt væri ekki í ætt við gríska kómedíu, ætlunin væri heldur 

að persónan stæði fyrir ákveðna hugmynd og hjálpi þannig verkinu að birta þá 

hugmyndafræðilegu togstreitu sem á sér stað í samfélagi þess tíma (sjá Kierkegaard, 1989, 
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bls. 129). Sókrates verksins er talsmaður nýrra gilda, hann stendur þar fyrir ákveðna 

staðalímynd af sérvitringi og varpar óbeint fram ákveðinni hugmyndafræði; íróníu. 

Díalektíkinni í verkinu lýsir Kierkegaard sem neikvæðri, hún hefur ekkert innihald og gæti 

því ekki kallast platónsk. Lýsandi dæmi um þetta viðhorf er þegar Sókrates í verkinu hvetur 

Strepsiades (lærisvein sinn) til að trúa ekki á guðina heldur frekar á tómið, skýin og tunguna 

(sjá Aristophanes, 1992, bls. 42).

Kierkegaard einsetur sér með greiningunni á verkinu að benda á tengslin á milli hins 

raunverulega Sókratesar og Sókratesar eins og hann birtist í gegnum sýn Aristófanesar. Í því 

skyni bendir hann á að það verði að horfa til hlutverks kórsins í verkinu og hvernig 

myndræn og orðræn tjáning hans standa fyrir kjarna verksins og þar með kjarna þeirrar 

hugmyndafræði sem fjallað er um. Það er ekki tilviljun að kórinn, sem stendur fyrir siðferðið 

í verkinu, eins og almennt var venjan í forngrísku leikhúsi, sé dulbúinn sem ský, það er góð 

ástæða fyrir því að skáldið velur slíkt tákn. 

Það er augljóst tákn fyrir allar þær innantómu og merkingarlausu athafnir sem eiga 

sér stað í φρоντιστήριουν (skóla Sókratesar). Því má greina djúpstæða íróníu af hálfu 

Aristófanesar þegar hann lætur Sókrates ákalla skýin við innvígslu Strepsiadesar í 

þessa nýju visku, en þau eru loftkennd spegilmynd innri tómleika Sókratesar. 

(Kierkegaard, 1989, bls. 133) 

Skýin í verkinu eru þannig táknræn fyrir þann losaralega þankagang, sem sífellt sveiflast til,  

er laus við alla fótfestu og tekur á sig alls kyns form, án þess að fylgja neinum settum 

reglum. Skýin mynda form alls kyns hluta en verða þó ekki hlutirnir sjálfir því skýin eru jú 

ekkert nema þoka. Þau lifa í möguleikanum á að mynda hvað sem er án þess að geta orðið 

eitthvað staðfast. „...[M]öguleikinn sem hefur óendanlega margar víddir og virðist innihalda 

allan heiminn hefur samt sem áður ekkert innihald, getur meðtekið hvað sem er en viðheldur 

ekki neinu“ (Kierkegaard, 1989, bls. 134).

Málsvörnin

Málsvörn Platóns hefur sem áður segir hlotið almennt samþykki fræðasamfélagsins sem 

trúverðug lýsing á raunverulegum atburðum. Til dæmis telur Schleiermacher að málsvörnin 

hafi verið flutt af Sókratesi á þann hátt sem Platón lýsir. Staulbaum telur þó líklegt að ræðan 
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hafi ekki verði flutt nákvæmlega eins en að Platón hafi lagt sig allan fram við skráninguna 

og hafi þannig með „...ritun sinni á verkinu reynt að lýsa Sókratesi eins sagnfræðilega 

nákvæmt og mögulegt var“ (Kierkegaard, 1989, bls. 80). Einn þeirra sem sker sig úr þessum 

hópi er Þjóðverjinn Friedrich Ast sem taldi ómögulegt annað en að Málsvörnin væri fölsun 

og ósönn heimild sem Platón hafi átt engan þátt í að semja og innihéldi þar með ósanna 

lýsingu á Sókratesi. Ast telur textann ekki innihalda þá upphafningu og samkennd sem 

Sókrates búi jafnan yfir í verkum Platóns. Lýríkin í verkinu skorti þannig kraftinn til að 

vekja hjá lesandanum samúð eða samkennd með aðalpersónunni og kæruleysið sem hann 

gefur í skyn, varðandi sitt eigið líf og örlög, séu ekki í samræmi við þau skapgerðareinkenni 

sem Sókrates hefur til að bera í öðrum verkum Platóns. Honum finnst Sókrates hreinlega of 

hispurslaus og dólgslegur í þessari framsetningu og leggur fæð á hana. Hið kjarkmikla 

sjálfstraust sem einkennir talanda Sókratesar geti ekki talist göfugt háttalag sökum 

meðvitundar um eigið sakleysi og styrk. Þetta álítur Ast dæmi um fruntalega sjálfsdýrkun 

sem sé í andstöðu við platónska íróníu og nálgist það að vera mannhatur með 

sjálfsupphafningu að markmiði. Honum finnst Sókrates bera það með sér að vera undir niðri 

montinn í málflutningi sínum, t.d. þegar hann talar um að véfréttin í Delfí telji hann vitrastan  

allra, að hann sé að sinna guðlegri köllun og sé mesti velgjörðarmaður borgarinnar. Ast telur 

að Sókrates sýni af sér einstæðan hroka þegar hann talar í efasemdartón um „visku“ 

Sófistanna, og flokki málflutning sinn ekki sem varnarræðu heldur sem heiðarlega ráðgjöf 

handa Aþeningum. Sókrates heldur því blákalt fram að hagur Aþeninga felist í því að sleppa 

honum við refsingu, því þá fái þeir að njóta örlítið lengur þeirrar guðlegu gjafar sem hann 

sjálfur er (sjá Kierkegaard, 1989, bls. 90). Kierkegaard er skilningsríkur í garð Asts og rekur 

minni til að hafa hugsað á svipaðan hátt um þann Sókrates sem finna má í Málsvörninni:

Ég minnist þess í bernsku, þegar sálin krefst þess háfleyga og dæmigerða, hvernig ég 

las Málsvörnina og varð fyrir vonbrigðum. Mér fannst ég svikinn og varð í kjölfarið 

niðurdreginn vegna þess að mér virtist sem allt hið ljóðræna, hugrekkið sem sigrar 

dauðann, hafi með svívirðilegum hætti verið skipt út fyrir hversdagslegan 

málflutning. Málflutning framkvæmdan á þann veg að maður gæti einna helst trúað 

því að Sókrates hafi viljað segja: þegar allt kemur til alls, kemur þessi viðburður mér 

lítið við. Síðar lærði ég þó að skilja það á annan veg. (Kierkegaard, 1989, bls. 81) 

Þeir sem lesa önnur verk Platóns á undan Málsvörninni læra að venjast hefðbundnu 

platónsku birtingarmyndinni af Sókratesi. Þar gefur að líta persónu skrýdda platónskri 
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dramatík og hugmyndafræði, því kemur Málsvörnin mörgum í opna skjöldu. En eins og áður 

sagði vill Kierkegaard einmitt sýna fram á að í Málsvörninni birtist Sókrates eins og hann 

var í raun og veru. Kierkegaard telur að Platón hafi í verkum sínum átt það til að setja 

Sókrates á of háan stall en að Málsvörnin sé undanskilin þeirri hefð og gefi þess í stað hráa 

og raunsæja mynd af persónunni. Þessi undantekning á reglunni hefur orsakað umrót í 

fræðasamfélaginu og sýnist sitt hverjum um þennan umskipting sem þar má sjá. Hver er 

hann? Fyrir hvað stendur hann? Er þetta hinn raunverulegi Sókrates? En hver er ástæða 

þessa afbrigðilega háttalags? Þessi óvenjulega birtingarmynd þarfnast heiðarlegrar 

útskýringar og er rannsókn Kierkegaards á Sókratesi í Málsvörninni nauðsynlegur þáttur í 

því að skýra þennan einstakling og öðlast skilning á honum. 

Rannsókn út frá deilum

Þeir sem telja Málsvörnina á einhvern hátt falsaða eru í minnihluta. Þvert á móti hefur 

gífurlegur fjöldi fræðimanna tekið sig til, staðið við sannfæringu sína og skrifað gegn 

kenningum Asts um fölsun Málsvarnarinnar. Ef maður er sammála þeim meirihluta verður 

viðkomandi þrátt fyrir allt að horfast í augu við þá staðreynd að í verkinu má finna hluti sem 

stangast á við anda Platóns. Því er það útgangspunktur Kierkegaards að „[a]ndmæli Asts eru 

einum of mikilvæg til þess að hunsa þau...“ (Kierkegaard, 1989, bls. 81). Því tekur hann sig 

til og leggst í rannsókn á Málsvörninni á sinn einstæða hátt.

Hér, hinsvegar, er það ekki Málsvörnin í heild sem er rannsóknarefnið heldur eru það 

þeir hlutar þar sem Sókrates þróar hugmyndir sínar um dauðann. Á meðan það 

reynist erfiðara og erfiðara að útskýra þær með hliðsjón af Platóni, aukast líkurnar á 

því að rétta útskýringu sé að finna í íróníu. Allir þessir kaflar sýna algjöra óvissu 

Sókratesar en vinsamlegast takið eftir, það er ekki eins og þessi óvissa dragi úr 

honum máttinn; nei, því er öfugt farið. Þessi leikur með lífið, þessi léttleiki þar sem 

dauðinn sýnir sig á einum stað sem óendanlega mikilvægur og á öðrum tímapunkti 

sem ekkert er það sem höfðar til hans. Fremst á sviðinu er þá Sókrates. Hann blæs 

ekki óhikað burtu hugsunum sínum um dauðann og heldur af örvæntingu í lífið, né 

gengur hann fúslega í dauðann og fórnar auðmjúklega lífi sínu. Nei, hann kemur 

fram sem einstaklingur sem nýtur sín í umskiptingu ljóss og skugga. Þá umskiptingu 

sem finna má í rökfræðilegu aut/aut [annaðhvort/eða], þegar það nær samtímis 

opinberar dagsljós og kolniðamyrkur og sýnir hið óendalega raunverulega og hið 
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óendanleg ekkert, tóm. Einstaklingur sem fyrir hönd áhorfenda sinna nýtur þeirrar 

staðreyndar að þessir tveir punktar eru eins og nautn og sársauki tengt saman á 

toppnum. Þrátt fyrir allt þetta sækist hann ekki eftir heitustu löngun sálarinnar, 

heldur þráir hann af einskonar forvitni lausn þessarar gátu. (Kierkegaard, 1989, bls. 

81)

Það eru þessar hugmyndir Sókratesar um dauðann, vægi hans og gildi, hvað gerist eftir hann 

og hvernig ber að hugsa um hann, sem Kierkegaard leggur áherslu á að rannsaka. Því hann 

telur að þar sé að finna hið íróníska lífsviðhorf sem á sér sögulega tilkomu með Sókratesi. 

Þetta er lífsviðhorf sem einkennist af írónísku viðhorfi til hins ytri heims, til veruleikans í  

heild sinni á tilteknum tímapunkti, og felst í að leita inn á við eftir sjálfsþekkingu, íhuga 

hlutina upp á nýtt, velta upp öllum grundvallarmöguleikum lífs og dauða, og ekki þykjast 

vita neitt sem ekki getur verið vitað með vissu. Þannig felst írónían í að fella burt alla 

fordóma, leyfa sér að efast þrátt fyrir löngun sálarinnar eftir vissu. Í raun er þetta ein helst 

fýsn írónistans: hvernig hann sækist í að velta sér á milli tveggja ólíkra lífsviðhorfa og njóta 

þess ástands til hins ítrasta. 

Í Málsvörninni ver Sókrates ævistarf sitt og orðspor fyrir dómstólum Aþenu þar sem hann 

sætir málsmeðferð meðal annars fyrir að trúa ekki á guði borgríkisins og að spilla æskunni. 

Sókrates talar fjálglega um það að hann vilji frekar deyja heldur en þurfa að láta af iðju 

sinni: að bera brigður á visku samborgara sinna. Því eftir dauðann gæti hann þó allavegana 

haft tækifæri til að halda áfram að spyrja íbúa undirheimanna spjörunum úr. Yfirlýsingar 

sem þessar fengu Kierkegaard til að álykta sem svo að textinn væri írónískari en önnur verk 

Platóns og þar af leiðandi sókratískari (jafnvel algjörlega). Þetta byggir hann á því að ræðan 

einkennist ekki aðeins af aðgreindum, einstökum dæmum um íróníu, eins og Platón var 

vanur að nota hana, heldur í þessum sérstaka sókratíska skilningi: sem heildarviðhorf. 

Yfirlýsingarnar um viðhorfið til dauðans haldast í hendur við heildarviðhorf ræðunnar og 

eiga þannig þátt í að aðgreina verkið frá platónsku íróníunni, platónsku hefðinni og einangra 

þannig hugtakið sókratísk írónía. Framar í texta Málsvarnarinnar fullyrðir Sókrates til að 

mynda að fáfræðin sem felst í því að hræðast hið óþekkta, í þessu tilviki dauðann, sé í raun 

alveg jafn slæmt og að þykjast vita eitthvað sem þú veist ekkert um. Því einsetur hann sér að 

hræðast ekki dauðann né yfirvofandi dauðarefsingu og flaggar írónískri afstöðu sinni í 

réttarhöldunum. 
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Guðinn hefur, að minni hyggju, skipað mér að verja lífi mínu til þess að leggja stund 

á visku og reyna bæði sjálfan mig og aðra. Já, það væri skammarlegt, og sannarlega 

gæti þá einhver dregið mig fyrir lög og dóm fyrir það, að ég tryði því ekki, að til 

væru guðir, þar sem ég hlýddi ekki véfréttinni, væri hræddur við dauðann og héldi, 

að ég væri vitur, þótt ég væri það ekki. Því að hræðast dauðann, Aþenumenn, er 

ekkert annað en að þykjast vita það, sem maður veit ekki. Enginn veit um dauðann 

og ekki einu sinni, nema hann kunni að vera manninum hið bezta af öllum gæðum. 

En menn hræðast hann, eins og hann væri hið versta af öllu illu. Er þetta ekki 

einmitt sú smánarlega fávizka að þykjast vita það, sem maður veit ekki? (Platón, 

1996, bls. 50-51)

              

En það var einmitt niðurstaða Sókratesar, að hans eigin viska hafi falist í því að hann vissi að 

hann vissi ekki neitt. Undir lok Málsvarnarinnar gefur Sókrates í skyn að það sé í raun gott 

að deyja, því hvort sem dauðinn feli í sér eilífan draumlausan svefn eða dvöl í 

undirheimunum þá geti það ekki verði alslæmt. Þessi kenning hans um framhaldslífið sem 

hér er látin í ljós er talsvert ólík þeirri sem kemur fram í Faídoni, þar sem sálin er eilíf og 

engum öðrum möguleika haldið á lofti sem fýsilegum. Þessi reginmunur styður að endingu 

þá kenningu Kierkegaards að Faídon sé samtímis sókratísk og platónsk í aðferð sinni, sem 

er allt annað en það sem má finna í Málsvörninni. Þar má sjá Sókrates tala fjálglega um að 

missa líf sitt, ekki endilega sökum sannfæringar sinnar heldur frekar út af forvitni, vitandi 

það að fangelsun og aðrar mögulegar refsingar mundu ekki henta honum. Hann íhugar 

upphátt nokkrar kenningar um það hvað gerist eftir dauðann og veltir sér upp úr 

hugmyndinni um dauðann annaðhvort sem mikilvægu fyrirbæri eða einhverju sem skipti í 

raun engu máli. Þessi umskipti hans milli tveggja ólíkra skoðana er það sem hann sækist 

eftir og það sem veitir honum ánægju. Öll þessi dæmi sýna einstakling með írónískt 

lífsviðhorf. Þess vegna álítur Kierkegaard Málsvörnina vera sögulegt skjal sem nýta ber til 

að greina íróníuna í Sókratesi og skilgreina hana sem hugtak.

Málsvörnin verður notuð í tvennum tilgangi: fyrst nýtum við athugarsemdir 

Sókratesar um ódauðleika sálarinnar til að styðja röksemdarfærsluna dregna af 

Faídoni, þar sem  rökræðutækni verksins var látin aðgreina sig í íróníu. Síðan, út frá 

uppbyggingu verksins í heild, skal staða Sókratesar verða sýnileg sem írónía. 

(Kierkegaard, 1989, bls. 79)
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Kierkegaard nýtir sér Málsvörn Sókratesar til að sýna fram á íróníu Sókratesar á tvo vegu. 

Annars vegar með því að sýna hversu ólíkar hugmyndir koma þar fram um dauðann miðað 

við þær sem finna má í Faídoni, sem ber vott um það hversu einstaklega sókratískar þær eru. 

Hins vegar með því að sýna hvernig írónía Sókratesar verður bersýnileg þegar Málsvörnin er 

skoðuð með réttu hugarfari. Þar vill hann opna augu lesenda og fræðimanna fyrir sýn sinni á 

Málsvörnina sem vitnisburð um hinn sanna Sókrates. Þar kemur til kenningin um 

mismunandi díalektík Sókratesar og Platóns, sem endurspegla hugmyndafræði þeirra auk 

þess sem þær veita svar við efasemdum fræðimanna, ekki síst Asts. 

Kierkegaard bendir á að einstaka dæmi um íróníu sé að finna hér og þar í Faídoni en hins 

vegar sé hún allsráðandi í málsvörninni (sjá Kierkegaard, 1989, bls. 78-79). Hann gerir sér 

nefnilega fulla grein fyrir þeim deilum sem staðið hafa um Málsvörnina í gegnum tíðina. Til 

dæmis hefur verið deilt um sagnfræðilegt gildi hennar og hvort hún sé í raun platónskt verk 

líkt og Friedrich Ast leyfði sér að efast um. Kierkegaard kýs hins vegar að treysta þeim 

meirihluta fræðimanna sem efast ekki um uppruna Málsvarnarinnar og valda þessar deilur 

honum engu verulegu hugarangri því hann skilur hvaðan þær spretta og í raun notfærir hann 

sér deilurnar til að koma til skila sinni eigin túlkun á verkinu. Deilurnar veita honum 

andstætt sjónarhorn sem gagnast honum í framsetningu kenningar sinnar.  

Að þurfa að sýna fram á íróníuna í gegnum ítarlegar rannsóknir á hverju einasta 

atriði myndi að sjálfsögðu ræna það hinu óvænta; myndi í stuttu máli sjúga orkuna úr 

skerpunni. Írónía þarfnast sterkra andstæðna og myndi hún hverfa algjörlega í þeim 

leiðinlega félagskap sem röksemdarfærslur eru. (Kierkegaard, 1989, bls. 90)

Það er auðvelt að efast um þann Sókrates sem stendur þarna andspænis dauðadómi sínum í 

Málsvörninni ef menn hafa ekki hliðsjón af íróníunni sem var hans lífsstíll. Deilurnar spretta 

meðal annars út frá þeim mun sem er á viðmótinu í Málsvörninni og öðrum verkum Platóns, 

til að mynda Faídoni. Munurinn á Málsvörninni og Faídoni er umtalsverður þegar litið er til 

þeirra hugmynda sem settar eru fram um líf eftir dauðann. Í Faídoni er möguleikinn 

einhvers konar afholdgun, frjáls sál sem streymir um óhindrað. Í Málsvörninni nefnir 

Sókrates hins vegar tvo alveg jafn líklega og vænlega kosti að sínu mati. Hann reynir ekki 

að tala fyrir öðrum hvorum kostinum sem betri vistarverum eða sem líklegri veruleika því 

hann lítur á báða möguleikana einungis sem tilgátur. Þarna ber að líta skýrar andstæður í 

hugmyndafræði verkanna; annars vegar hreinan, kláran og góðan valkost sem útlistun á lífi 
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eftir dauðann og hins vegar tvær alveg jafnlíklegar kenningar um málið. Ast ályktaði að 

Málsvörnin værir fölsun út frá því hvernig Sókrates lýsir skoðunum sínum um dauðann sem 

eru í andstöðu við persónu hans. Ast lagði einnig áherslu á hvernig viðhorf Sókratesar til 

örlaga sinna hér á jörðinni sem má finna í Málsvörninni eru ósamrýmanlegt þeim 

persónueinkennum sem birtast í öðrum verkum Platóns. 

Kierkegaard bendir á að þar hafi Ast rétt fyrir sér, þ.e. að birtingarmynd Sókratesar í 

Málsvörninni sé hvorki í samræmi við stíl Platóns né heimspekilegar aðferðir hans. Það 

segir hins vegar ekki til um hversu nálægt raunveruleikanum þessi útgáfa af Sókratesi sé. Sú 

staðreynd að írónían í textanum verði ómögulega eignuð Platóni er fyrir Kierkegaard merki 

þess að um sé að ræða sýnishorn af hinni sönnu sókratísku íróníu, algjörlega ómengaðri af 

hugmyndum Platóns um þetta tiltekna mál; dauðann. Persónan Sókrates sem birtist okkur í 

Málsvörninni er manngerð sem hræðist ekki dauðann og nýtur þess að velta honum fyrir sér 

og varpa því upp hversu sama honum er um dauðann og hvers vegna. Hann er manneskja 

með sanna innri ró, sem í krafti meðvitundar um eigin fáfræði gerir sér grein fyrir því 

hvernig á að lifa rétt, treysta hinu almáttuga til að sjá um afganginn og lætur ekki eftirsjá,  

áhyggjur eða angist svipta sig lífsgleðinni. Það er hið sanna íróníska lífsviðhorf. Hér má sjá 

hvernig Sókrates útlistar þetta fyrir okkur þar sem hann stendur andspænis dauðadómnum: 

Vér skulum hugleiða þetta enn, og munum vér þá sjá, að gild ástæða er til þess að 

halda, að dauðinn sé ávinningur. Dauðinn hlýtur að vera eitt af tvennu, annaðhvort, 

að hinn dauði sé ekki neitt og viti ekki til sín, - eða, eins og almennt er haldið, að 

hann sé einskonar færsla eða flutningur sálar úr einum dvalarstað í annan. Sé nú 

engin meðvitund, heldur eins og svefn og hann draumlaus, þá væri dauðinn 

dásamlegur ávinningur: því að það hygg ég, að ætti einhver að velja úr þá nóttina, 

sem hann svaf svo rótt, að hann jafnvel dreymdi ekki, og bera hana svo saman við 

aðrar nætur og daga ævi sinnar, skoða síðan hug sinn og segja, hve marga daga og 

nætur hann hefði lifað betri og þægilegri en þessa nótt – þá held ég, að eigi aðeins 

hver óbreyttur almúgamaður, heldur jafnvel konungurinn mikli, mundi komast að 

raun um, að þær ævistundir væru fljóttaldar í samanburði við aðra daga og nætur. En 

sé dauðinn aftur á móti eins og burtför héðan á annan stað, og sé það satt, sem sagt 

er, að þar séu vissulega allir, sem dánir eru, hvert hnoss, dómarar, getur þá verið 

meira en þetta? Því að komi maður í Hadesarheim, þegar hann er sloppinn frá 

þessum mönnum, sem kalla sig dómara, og hitti þar fyrir þá menn, sem eru sannlega 
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dómarar, þá sem sagt er, að þar dæmi dóma: Mínos, Hradamanþýs, Ajakos, 

Triptólemos og aðra hálfguði, sem réttlátir reyndust í þessu lífi – ætli ferðin fari þá 

ekki að borga sig? Eða þá að hitta Orfeus, Músíaos, Hesíodos og Hómer – ætli 

margur yðar vildi ekki gefa mikið til þess? (Platón, 1996, bls. 70)

Í þessari klausu birtist viðhorf Sókratesar til réttarhaldanna, ákærendanna og dómaranna, 

lífsins og dauðans. Kierkegaard telur að Málsvörnin sé í heild sinni írónískt verk, sem sýnir 

sig meðal annars í því að allar ásakanirnar eru dregnar saman af Sókratesi og verða að engu, 

ekki þó „engu“ í venjulegri merkingu orðsins heldur er frekar átt við að Sókrates dragi 

ásakanirnar saman í það „ekkert“ sem var innihald lífshlaups hans: írónía. Þetta er dæmi um 

neikvæða díalektík því sjálf tengslin á milli ákærunnar á hendur Sókratesi og síðan 

varnarræðu hans voru óvenjuleg og írónísk. Í ræðunni felst engin vörn heldur frekar stríðni 

og háð á kostnað ásakenda hans í bland við vitsmunalegar samræður við dómarana. Hann 

var ásakaður um að hafa kennt nýja hluti en þar sem að hann bar fyrir sig að hann vissi ekki 

neitt þá gat hann ekki verið sekur um að kenna neitt nýtt. „Írónían felst í því að það er 

enginn snertipunktur milli ásökunarinnar og varnarinnar“  (Kierkegaard, 1989, bls. 88). Ef 

hann hefði teflt því fram í varnarræðu sinni að hann kenndi gömul fræði eða þá að hann 

kenndi ný og góð fræði, þá hefðu málaferlin verið hefðbundin. Það sem gefur til kynna að 

Málsvörnin sé írónísk í heild sinni er að hann þrætir ekki við ákærendur heldur afhjúpar 

uppátækið, þ.e.a.s. málaferlin, sem ys og þys út af engu. Þannig að þau gildi sem hinn 

ákærði átti að standa fyrir birtast sem ekkert og því er ekkert til að ráðast gegn fyrir 

ásakendurnar (sjá Kierkegaard, 1989, bls. 88). Sókrates talar um að hann hlakki jafnvel til að 

komast til undirheimanna þar sem hann geti hitt fyrir alvöru dómara (andstæða þess sem 

hann hefur fyrir framan sig þá stundina). Auk þess segir hann að sig langi til að halda áfram 

að stunda það hlutverk að efast um visku þeirra sem þar er að finna. Samborgarar hans eru 

því aðeins lausir við hann í bili, þeir munu nefnilega hitta hann í undirheimunum síðar meir.  

Hann mun sem sagt aldrei hætta. ,,Hérna sjáum við íróníu í allri sinni guðlegu endaleysu, 

sem leyfir alls engu að þrauka“ (Kierkegaard, 1989, bls. 40).

Kierkegaard bendir á þá staðreynd að platónska, fræðilega aðferðin, sem yfirleitt má finna í 

verkum Platóns, sé hreinlega ekki til staðar í Málsvörninni heldur sé um að ræða sókratíska 

íróníu út í gegn. Skoðum þessa sókratísku ljósmóðuraðferð aðeins nánar. Saga hennar er sem 

hér segir. Sókrates gerir grein fyrir því í ræðu sinni hvernig hann fór á flakk til þess að láta 

reyna á yfirlýsingu véfréttarinnar í Delfí þess efnis að hann væri vitrastur allra því hann taldi 
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hana ekki geta staðist því hann hafði einmitt ávallt talið sig fáfróðan. Hann fór á milli  

mismunandi manna og lét reyna á þekkingu þeirra. Hann fór til stjórnmálamanna en komst 

að fáfræði þeirra. Ljóðskáldin gátu ekki útskýrt ljóð sín til hlítar, iðnaðarmennirnir kunnu 

hins vegar sitt fag en töldu sig samt vita margt annað sem þeir höfðu ekkert vit á og reyndust 

þannig eins og hinir, fáfróðir. Að því leyti komst hann að því að viska sín fælist í 

meðvitundinni um sína eigin fáfræði. Mannleg vitneskja væri lítil en hann gat þó vitað fyrir 

víst að hann vissi ekki neitt og var þannig laus við fordóma annarra. Álítur Kierkegaard sem 

svo að ákærendur hans standi þannig fyrir þær stéttir sem Sókrates lýsir í sögunni. Hann 

hefur nú þegar uppljóstrað að þær séu fáfróðar. Meletus stendur fyrir ljóðskáldin, Anytus 

fyrir stjórnmálamenn og iðnaðarmenn og Lycon fyrir lögspekingana (sjá Kierkegaard, 1989, 

bls. 38). Þannig ávarpar hann ákærendur sína sem fáfróða og leggur einnig áherslu á að hann 

muni halda áfram að spyrja þá sem vitrir þykjast spjörunum úr. Hvort sem það er í þessum 

heimi eða öðrum. Það er þessi staðhæfing sem Kierkegaard telur vera þess eðlis að um 

óendanlega íróníu sé að ræða sem nær jafnvel til handanheimsins og fylgir þannig sálinni og 

anda Sókratesar alla tíð. Þetta getum við kallað sókratískt en alls ekki platónskt.  

Í ritgerð sinni beinir Kierkegaard athygli okkar að þeirri staðreynd að þær túlkanir sem 

liggja fyrir um Sókrates eru margvíslegar, mismunandi og skarast á köflum, en þegar litið er 

á þær í  heild sinni megi finna kjarnann í hinni raunverulegu persónu Sókratesar eins og 

henni er lýst í Málsvörninni. Þær eru allar bjagaðar og brenglaðar sitt í hvora áttina en með 

þríþættri smættun (triangulation) þá megi finna sannleikann í miðjunni. Lýsing Xenofóns á 

Sókratesi er steingeld og einblínir á þann praktíska hugsunarhátt og þann góða vilja sem 

Sókrates bjó yfir á meðan sú platónska hneigist til hins háleita (Ideal) og andstæða hennar er 

síðan túlkun Aristófanesar á því kómíska. Sú leið sem fara þarf til að skilja Sókrates sem 

írónista er algjörlega háð því að meðtaka þann skilning sem Kierkegaard leggur í þann 

lífsstíl að hafa íróníu sem lífsviðhorf. Því ef sá grundvallarskilningur kemst til skila þá getur 

maður bæði sett Málsvörnina í samhengi og meðtekið hana sem raunverulegt meistaraverk 

sem lýsir hinum sanna Sókratesi, meistara íróníunnar. 

      

Eftirköst rannsóknarinnar

En hvaða þýðingu hefur doktorsritgerðin í samhengi við önnur verk Kierkegaards? 

Augljóslega er niðurstaða hans sú að Sókrates hafi verið írónisti. En á milli línanna – í 

tóminu – liggur önnur tesa: innræn hugmynd um Kierkegaard sjálfan. Það sem hann 
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uppgötvaði, eins og hann sagði vini sínum Emil Boesen, að hann gæti gert í heiminum. 

Hvert heimspekilegt hlutverk hans væri. Hann segir alla hafa tengt Sókrates við íróníu, án 

þess endilega að vita hvað írónía væri. Getur verið að þarna sé hann að gefa vísbendingu um 

hvernig beri að túlka hans eigin verk?

Eins og áður hefur komið fram telur Kierkegaard að vilji menn skilja heimspekilega 

verkefni hans sjálfs, þurfi þeir að líta til Sókratesar; að hann sé í raun Sókrates 

Kaupmannahafnar. Þannig sé afstaða Sókratesar gagnvart sófistunum sem predikurum 

sambærileg við afstöðu Kierkegaards gagnvart prestunum í Kaupmannahöfn. Þeir þykjast 

þekkja sannleikann um guð, en þessu hafnar Kierkegaard. Eins og Sókrates segir að 

þekkingin eigi ekki að vera einfalt, skilgreinanlegt hugtak, segir Kierkegaard að trúin eigi 

ekki að vera einföld. Það eigi ekki að vera hægt að predika hana. 

Undir dulnefninu Johannes Climacus spyr Kierkegaard hvað Sókrates hafi átt við þegar hann 

sagði útlit sitt vera hentugt. Hann varpar fram þeirri hugmynd að ófrýnileiki Sókratesar hafi 

verið hentugur af því að hann hafi skapað fjarlægð frá þeim sem hann talaði við – þeir gátu 

ekki einfaldlega dáðst að honum og reynt að apa hugsunarlaust upp það sem hann boðaði, 

heldur urðu þeir að hugsa sjálfir. Í dagbókarfærslu segir Kierkegaard að ef maður „...hafi 

siðferðisstyrk geri fólk úr honum snilling, bara til að losna við hann...“ (Kierkegaard, 1996, 

bls. 212) en þetta eigi ekki við um Sókrates því hann setji sig ekki á æðri stall. Kierkegaard 

tekur Sókrates sér til fyrirmyndar þegar hann tekst á við þau vandamál samtíma síns. 

Kierkegaard álítur sem svo að samtímamenn sínir séu undir þeirri tálsýn að þeir lifi 

samkvæmt kristinni trú á meðan líf þeirra skorti í raun allan siðferðis- og trúarlegan þroska. 

Lesendur verka hans þurfi andlega þjáfun. Rétt eins og offitusjúklingur þarf líkamlega 

þjálfun og gott mataræði. Það getur þó virkað öfugt á fólk að segja því til syndanna hreint út. 

Það gæti forherst og kosið að hunsa skilaboðin. Þess vegna nýtir Kierkegaard sér óbein 

samskipti. Bein samskipti geta nefnilega verið skaðleg ef þeim er beint að mannekju sem er 

haldin ranghugmyndum. Ef hún heyrir ásakanir á hendur sér, t.a.m. þess efnis að hún sé ekki 

kristin þá lokar hún eyrunum eða leggur frá sér bókina. Ef hún heyrir upplestur úr Biblíunni 

á götum úti hunsar hún það. Kierkegaard telur óbein samskipti vera nauðsynleg til að 

fjarlægja ranghugmyndina og auðvelda sjálfs-þekkingarleit viðkomandi. 

 

„Ef það er sannarlega ranghugmynd að allir séu krisnir, og ef eitthvað á að gera, þá 
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verður að gera það óbeint. Ekki með því að lýsa sjálfum sér sem yfirburðar kristnum 

einstaklingi, heldur lýsa því yfir að maður sé ekki kristinn. Það er, maður verður að 

koma aftan að persónu sem er með ranghugmyndir.“ (Muench, 2003, bls. 70) 

Þess vegna auðmýkir Climacus sig fyrir lesandanum, sem telur sig kristinn, og fær hann til 

þess að hugleiða málin með sér og opna fyrir nauðsynlegt hugarflæði um trú- og 

siðferðismál. Rétt eins og Sókrates sagðist fáfróður um ýmsa þekkingu til þess að fá 

viðmælendur sína til þess að hugsa og meta sína eigin þekkingu þá segist Climacus fáfróður 

um kristni. Þá aðferð telur Kierkegaard líklegri til árangurs en predikun. Kierkegaard telur 

að stundum þurfi að blekkja fólk til að það uppgötvi sannleikann. 

Ein aðferð sem Climacus beitir af íróníu er að nota tilvitnanir úr Biblíunni. Hann breytir  

þeim og nefnir ekki uppruna þeirra heldur ber fyrir sig fáfræði um slík efni, líkt og Sókrates 

gerði í sambandi við þekkingu. Það má líta á þetta sem ákveðið próf fyrir lesandann og hans 

trúarlegu sjálfsmynd. Ef lesandinn þekkir ekki þessar tilvitnanir og þær hafa ekki tilættluð 

áhrif á hann þá sýnir það fram á að kristin trú sé ekki lifandi í þeim einstaklingi. Heldur sé 

viðkomandi aðeins kristinn að nafninu til. Climacus fjarlægir nöfn biblíupersóna úr 

tilvitnunum sínum, auk þess sem hann blandar þeim saman við ævintýri. Þetta gerir 

Climacus til þess að innleiða kristna trú í líf lesandans honum óaðvitandi og hjálpa honum 

meta boðskapinn sjálfstætt upp á nýtt. Þannig kemur Climacus aftan að lesandnum og tælir 

hann í átt að sannleikanum. Trúin á sífelt að vera fersk en ekki föst í viðjum vanans til þess 

að hún virki, hún verður ekki lærð í eitt skipti fyrir öll. Kierkegaard áleit sem svo að líf 

Sókratesar væri táknmynd fyrir hina siðferðislegu sjálfsrannsókn sem fylgdi trúarlegri 

skuldbindingu. Afstaða Sókratesar sem fáfróður einstaklingur væri ekki upphafið að 

annarskonar heimspekirannsókn, heldur fastur punktur sem manneskjan ætti að halda sig við 

(sjá Muench, 2003, bls. 17). Þannig er íróníska afstaðan trúarleg afstaða.

Kierkegaard reynir að blekkja lesendur sína með ýmsum leiðum. Hann nefnir til dæmis að 

ekki sé sniðugt að hefja ritverk með umfjöllun um trúarlega hluti, því þá haldi fólk að maður 

sé ofstækismaður og fælist í burtu. Höfundurinn þarf að galdra til sín lesendur sína með 

fagurfræðilega útpældum skrifum. Slíkt nær athygli fólksins, er líklegt til vinsælda og 

stækkar lesendahópinn. Líkt og fyrsta verk Kierkegaards eftir útskrift Annaðhvort – eða 

(Enten–Eller), sem var mjög vinsælt meðal almennings að hans sögn (sjá Muench, 2003, 

bls. 41). Það verk las fólk sér til skemmtunar og fór með á milli húsi til að sýna öðrum. 
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Kierkegaard gerir sér grein fyrir því að lesendunum muni þó fækka töluvert þegar hann fer 

yfir í trúarlega umfjöllun sína, en þó munu hans sönnu lesendur halda áfram og uppgötva 

sannleikann. 

Kierkegaard vildi ekki gefa upp trúarleg markmið sín fyrir fram, heldur lokka til sín 

lesendur sem voru vanir að lesa einungis fagurbókmenntir. Hann vill ekki vera til 

fyrirmyndar sjálfur þó, heldur fara milliveginn; lokka til sín lesendur en samt sem áður 

forðast að vera álitinn snillingur með siðferðislegt yfirvald (sjá Muench, 2003, bls. 58). 

Kierkegaard lagði mikið á sig til að líta út fyrir að vera iðjuleisingi til að forðast það 

almennings álit að hann væri einhversskonar siðapostuli eða snillingur. Til að mynda með 

því að rölta oft og lengi um miðbæinn eða láta sjá sig í leikhúsi, þó ekki væri nema í nokkrar 

mínútur, á milli þess sem hann iðkaði heimspeki af kappi (Muench, 2003, bls. 57). Hann 

stundaði ákveðna ýmindarsköpun til þess að sýnast hversdagslegri. Allt þetta framkvæmdi 

hann út frá þeim niðurstöðum sem hann fékk í gegnum rannsóknir sínar á írónistanum 

Sókratesi. 

Kierkegaard álítur sem svo að lýsing Alkibíadesar í Samdrykkjunni gefi upp óbeina 

samskiptatækni Sókratesar. Sókrates virðist stundum eltast við unga og fallega drengi auk 

þess sem hann gefi sig út fyrir að vera fáfróður. Á meðan hann í raun hafi að geyma 

rólyndan og hófsaman mann sem sker sig úr hvað siðferði varðar. Kierkegaard nefnir þetta 

sem dæmi um að blekkja aðra í átt að sannleikanum. Sókrates sé ekki að reyna að vera 

veraldleg fyrirmynd heldur vill hann efla nemandann í andlegri sjálfs-þekkingu sinni. Þannig 

hafi háttalag Sókratesar verið hversdagslegt og útlit hans heppilegt, þar sem hann var ófríður 

og óaðlaðandi. Voru þetta liðir í að skapa fjarlægð við nemandann og beina honum í átt að 

sjálfstæðri mótun á sinni eigin persónu. Kierkegaard telur að Sókrates veiti viðmælendum 

sínum ákveðið frelsi í gegnum samskipti sín við þá. Hann snýr persónunni frá sjálfum sér 

með því að láta hana standa á eigin fótum, siðferðis- og trúarlega (sjá Muench, 2003, bls. 

54). Írónían nær sem sagt til allra þátta í lífi Sókratesar. Lífsviðhorf, kennsluaðferðir og 

meira segja útlit hans og lífsstíll voru hluti af hans heimspeki. Hann var sem sagt 

holdtekning á hugtakinu írónía, sjálfur meistari íróníunnar og skapar það viðmið sem 

Kierkegaard fylgir í gegnum sína heimspekilegu miðlun. Enda lítur Kierkegaard á sig sem 

kristinn Sókrates Kaupmannahafnar: trúarlega broddflugu samtímans.
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Snilldarlegur írónískur viðsnúningur Kierkegaards gæti mönnum yfirsést við fyrstu sýn: með 

því að skrifa undir dulnefni skapar hann einnig íróníska fjarlægð auk þess sem dulnefnin 

sjálf beita mikilli íróníu. Fólk getur ekki einfaldlega vitnað í orð Kierkegaards og gert þau að 

sínum, heldur verður það að spyrja: meinar hann þetta virkilega? Af hverju skrifar hann þá 

ekki undir eigin nafni? Á þennan hátt hefur Kierkegaard sjálfur tekið hina sókratísku íróníu 

upp á annað stig þ.e. yfirfært sókratísku samræðutæknina í skriflegt form. 
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