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| Er hamingjan órofín stund unaðar? $ Hvar er tilgangsríkara líf? £ Gefur gott siðferði
hamingju? 0 Er gæfan bundin einstaklingum? @ Er hamingjan falin í nægjuseminni?
# L eikur þjáningin hlutverk í hamingjusömu lífi?
LMENNINGUR,
og
hei
heimspekingar á íslandi
i \ hafa undanfarin ár rætt
saman um margvísleg
/ \
hal
sai
lálefni, meðal annars
l \
um hamingjuna og hvað skiptir
^L
mestu JLn;i
máli í lífinu. Það líður varla
sá dagur að ekki sé hringt í heimspekikennarana við Háskóla íslands eða á Siðfræðistofnun og leitað eftir fyrirlestrum þeirra um það
sem vegur þungt í lífinu. Og nýlega
hélt Endurmenntunarstofnun Háskólans fjölsótt heimspekinámskeið
um leitina að hamingjunni.
„Við höfum brugðist við þörf
sem aðrir hafa vanrækt," segir Vilhjálmur Árnason heimspekingur,
„mitt í ofgnótt neyslusamfélagsins
hefur fólk fundið fyrir tilgangsleysi
og spurt um innihaldsríkara líf. Það
virðist hafa fallið í skaut íslenskrar
heimspeki fremur en til
dæmis sálfræði eða guðfræði að glíma við spurningar fólks í leitinni að tilgangsríkara lífi."
Hvernig lífl er best
að lifa?

Lífssáttin

og vegur hamingjunnar
Er ráðið til að vera hamingjusamur að bera sigurorð af löngunum
sínum og ánægiugjöfunum sem eru allt um kring? Gunnar
Hersveinn spurði Vilh.i'álm Arnason prófessor hvort nægjusemi
og þakklæti væru ekki úrelt fyrirbæri.

um að fullnægja sem flestum löngunum, heldur fremur um að aga
langanir sínar og fækka þeim.En
felst þá gleðí í því að standast
freistingar?
„Ég er sammála þeirri fornu speM
að nægjusemin og þakklætið séu
happadrýgri í leitinni að hamingjunni en krafa nútímamannsins um
að fá sem mest," segir Vilhjálmur.
„Við megum aldrei gleyma þakklætinu, því að við erum þiggjendur í svo
ríkum mæli. Við þiggjum lífið að gjöf
og við fáum að njóta jarðargæða sem
við lítum alltof oft á sem sjálfsögð.
Þakklætið opnar menn fyrir því sem
lífið hefur að bjóða."
„Féll aldrei verk úr hendi"

Lífsmáti nútímamannsins er á
hinn bóginn þannig að hann horfir
fram hjá ríkidæmi sínu.
Markmið hans er að standa
sig í stykkinu í heiminum,
vera vinnusamur en ekki
ónytjungur sem lætur sig
dreyma einhvers staðar út í
náttúrunni. Bestu eftirmælin
sem hann getur hugsað sér
felast í setningunni: „Honum
féll aldrei verk úr hendi, og
varð aldrei misdægurt."
Vilhjálmur telur að þessi
markmið séu ólíkleg til að
bera ávöxt hamingjunnar og í
greinninni „L ífsgleði njóttu"
segir hann: „Gott sálarástand
er forsenda þess hugarástands sem hamingjan er."
En hvers vegna?
„I þessari grein er ég að
skýra viðhorf Forngrikkja til
lífshamingjunnar. Samkvæmt
því er velfarnaður manns
fyrst og fremst kominn undir
góðu og varanlegu sálarástandi. Þetta er mjög ólfkt
okkar
hamingjuhugsun.
Menn tala gjarnan um að
vera hamingjusamir til dæmis eina kvöldstund eða í gær
en ekki í dag. Og í huga okkar
er hamingjan oft skammvinn
sælustund. En líkast til kennir reynslan flestum að hamingjan er ekki háð breytilegu
hugarástandi sem sveiflast
eftir ytri aðstæðum. Hún er
innra ástand og stundum niðurstaða af þrotlausri ögun og
skapgerðarmótun,"
svarar
Vilhjálmur.

Vilhjálmur Árnason hefur verið iðjusamur að rita
greinar um heimspeki og að
halda erindi síðastliðin 15
ár eða frá því hann varði
doktorsritgerð sína í desember 1982 við Purdue háskólann í Indiana í Bandaríkjunum - og nýlega hélt
hann innsetningarfyrirlesturinn „L eikreglur og lífsgildi" í tilefni af ráðningu í
starf prófessors við Há• skóla Islands. Hann hefur
líka safnað saman erindum
sínum í bókina Broddflugur
(Háskólaútgáfan 1997) en í henni eru meðal annars
greinar þar sem hamingjan
og hið farsæla líf eru
einmitt til skoðunar.
Forngrískir siðfræðingar
létu sig spurningarnar
„Hvernig lífi er best að
lifa?" og „Hvernig manneskja er best að vera?"
miklu varða, og velti Vilhjálmur í innsetningunni
því fyrir sér hvar svara
væri vænlegast að leita.
„Aristóteles reiknar til
. dæmis með að menn verði
hamingjusamir ef þeir lifi í
Þjánlngin og hamingjan
samræmi við manneðlið,"
segir hann, „Forngrikkir
Lífshamingjan hvílir því á
gerðu ráð fyrir að samband
traustum og varanlegum
væri milli hamingjunnar og
grunni manns sem hefur unnsiðferðisins - en Immanúel
ið úr sálarflækjum sínum og
Kant sker á þetta samband
tilfinningum. „Hamingjan er
í huga manna. Siðakröfur
ekki „kvikk fix" drykkur,"
eiga jafnt við um alla menn
segir Vilhjálmur. Hann segir
en það eru engin algild svör
að fæðingarhríðir hamingjtil um hvernig maður getur
unnar geti verið erfiðar og
orðið hamingjusamur. Kant
Morgunblaðið/Kristinn
menn átt í lífskreppu, jafnvel
sagði að hamingjan væri
„Hamingjan snýst ekki um að fullnægja sem flestum löngunum, heldur fremur um að aga langanir sínar og fækka þeim."
orðið gjaldþrota andlega sem
hugsjón ímyndunaraflsins
veraldlega en ef vel er unnið úr
og að menn þyrftu sjálfir að finna leita til góðra vina, ráðgjafa, sáluNægjusemin og þak k lætið
þjáningunni geti þeir öðlast lífssátt.
leið sína að hamingjunni."
sorgara eða í bókmenntatexta, list„Maðurinn hefur sterka tilhneigEn
er
nútimamaðurinn
á
gjafmildMenn
tnln
gjnrnnn
Gott siðferði er með öðrum orðum ina og trúna til að vinna úr eigin
II
ingu til að forðast þjáningar og sársum
miðum
í
hamingjuleit
sinni?
Vil■ engin trygging fyrir hamingju, hún reynslu fremur en í siðfræðilegar
um nð veru humingjuhjálmur segir í greininni „L ífsgleði auka - en áföll, sorg og aðrar lífbýr ekki nauðsynlega um sig hjá hin- rökræður um málið," segir Vilhjálmnjóttu" í Broddflugum: „Einstak- kreppur eru fylgifiskar þess að lifa,"
snmir
til
dæmis
einn
um réttlátu. Svarið við hamingju- ur.
lingurinn verður að spila eins vel og segir Vilhjálmur, „og ráðið er ekki
spurningunni finnst því ekki með
Þegar fólk leitar til heimspek- kvöldstund eðu í gær
að stinga hausnum í sand skyndihann getur úr þeim kortum sem
ástundum siðfræði.
inga eftir svörum í hamingjuleit- en ekki í dng. Og í
lausnanna heldur að glíma við erfiðhann
fær
á
höndma.
Það
gerir
hann
„Enda er hlutverk siðfræðinga inni eru þeir lfklegastir til að vinna
bezt með því að móta sinn innri leikana. Reynslan sýnir nefnilega að
ekM að leggja einstaklingunum lífs- í anda Sókratesar. Hann benti á að hugn okknr er hnmmann því ekkert utanaðkomandi þjáningin getur dýpkað persónurnar
reglurnar, heldur að skýra leikregl- heimspekingurinn sé líkur broddog gert þær móttækilegri fyrir því
getur gert hann hamingjusaman."
urnar sem við eigum að halda í heiðri flugu sem hrekur fólk tíl að yfir- ingjun oft sk nmmvinn
sem lífið hefur upp á að bjóða. Þess
„Við
hlaupum
nefnilega
sífellt
eftí umburðarlyndu og frjálslyndu sam- vega forsendur skoðana sinna og sælustund. En líknst til
vegna vitum við aldrei hvaða lífsir
því
sem
er
utan
við
okkur
í
félagi," segir Vilhjálmur, „heimspek- jafnframt eins og ljósmóðir sem
kennir reynslnn flestsvokölluðu
lífsgæðakapphlaupi," reynsla leiðir á endanum til hamingar geta þó lagt sitt af mörkum til hjálpar fólki að fæða eigin hugsegir
Vilhjálmur
og „allt umhverfið ingju."
að skýra forsendur hamingjuleitar- myndir. Heimspekingurinn reynir um nð humingjnn er
Erfiðleikarnir þroska og hamingjelur á þessu. Hamingjuboðið hljóminnar."
að auðvelda fólki að takast á við ekki hnð breytilegu
ar svona: Ef þú færð þetta eða hitt an kemur að mati Vilhjálms þegar
málin sjálft, skynja ábyrgð sína og hugurustundi sem
Samræður vtð vini f ieitinni að
þá ljður þér betur - en í raun vekur menn geta verið sáttir við sjálfa sig.
að taka rökstuddar ákvarðanir.
hamingjunni
þetta ólund yfir því sem við höfum Hún er því ekki sú skammvinna
sveiflnst
eftir
ytri
nðDómgreind
og
ábyrgð
hvers
og
og okkur finnst við stöðugt þurfa ánægja sem fylgir uppfyllingu einHamingjusamt líf getur skapast af
eitthvað nýtt og betra. Með þessu stakra langana, en hinsvegar virðist
stæðum. Hún er innrn
ýmiskonar ólíku lífsmynstri - þótt eins er sett í öndvegi. En það þarf
móti náum við ekki að njóta þess lífsglöð manneskja sátt við sjálfan
menn komist oft að líkum niðurstöð- ekki að leiða til hamingju. Heim- nstund og stundum
sem er og við skjótum hamingjunni sig og fær um að lifa í núinu án sektum í hamingjuleitinni vegna þess að spekin hefur nefnilega enga upparkenndar yfir fortíðinni eða kvíða
sífellt á frest"
lífsreynsla þeirra fellur í svipaðan skrift að henni, þótt heimspeking- niðurstnðn nf þrotar
hafi
oft
velt
fyrir
sér
hamingjufyrir framtíðinni. „Hún fagnar því
Ytri
ánægjugjafar
hafa
lítið
með
farveg. „Ef fólk vill fá raunveruleg
lousri ögun og skopsem er og er þakklát fyrir það,"
hamingjuna
að
gera
að
mati
Vilsvör við spurningum sínum um ham- hugtakinu og metið þær leiðir sem
1
gerðnrmótun. ii
hjálms, því hamingjan snýst ekki segir Vilhjálmur að lokum.
ingjuna, tel ég árangursríkara að menn fara í hamingjuleitinni.

