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„Rökræðan er prófsteinn
skynseminnar"
Davíð Kristinsson ræðir við VilhJálmÁrnason,
prófessor í heimspeki við Háskóla Islands

I tilefni af þýskri þýðingu Siðfræði lífs og dauða, sem bíður birtingar í heimspekiritröð þýska fræðiritaforlagsins LIT Verlag, sem meðal annars hefur
gefið út heimspekifyrirlestra Ernsts Tugendhat, Johns McDowell, Mörthu
C. Nussbaum, Axels Honneth og Daniels C. Dennett, ræddi Hugurvið Vilhjálm Árnason um heimspekiskrif hans undanfarinn aldarfjórðung.
Fyrir rútnum tveimur áratugum skrifaðirðu: „Heimspekin verður ekki, íslenzk' af
pví einu að vera rituð á íslenzku pótt vel se'; efhún á sér engar rætur í íslenzkri
arfleifð er hún ekkert íslenzkari en íslenzk pýðing á verkum Davids Hume, til
dæmis." (B 89) Síðan pá hefur íslenskum þýðingum á verkum heimspekinga á
borð við Hume fjölgað stöðugt. Það hefur hins vegar ekki tíðkast að íslenskir
heimspekingar skrifi stór rit á móðurmálinu sem séu síðan pýdd á tungu hinna
stóru heimspekilanda. Væntanleg útkoma Siðfræði lífs og dauða áþýsku markar
að pessu leyti ákveðin tímamót. Nú er pað svo frá alþjóðlegum sjónarhóli að
vandkvæðiþess að skrifa á íslensku er að hana skiljafáir aðrir en Færeyingar, og
aföðrum útlendingum sem hafa tök á íslensku erufæstir sérstakir áhugamenn um
heimspeki. Þráttfyrirpað biðurpýðing Siðfræði h'fs og dauða birtingar áþýsku.
Erþetta einsdæmi eða getum við ímyndað okkur að slíkt endurtaki sig íjramtíðinni? Og hverjar eru forsendurnar? Þarftil dæmis að gætaþess að bókin sé ekki
of „ís/ensk" tilþess að áhugavert se' að þýða hana frá alþjóðlegum sjónarhóli?
Nýverið deildu heimspekingarnir Jón Olafsson og Kristján Kristjánsson um pað
á Heimspekivefnum hvort íslenskir heimspekingar ættu að skrifa á íslensku eða
frekar á erlendri tungu. Hver erpín afstaða?Er staðan önnur nú en hún varfyrir aldarfjórðungi?
Þegar Siðfræði lífs og dauða var til skoðunar hjá útgefanda í Þýskalandi fékk
ég athugasemd þess efnis að bókin vefðist svolítið fyrir honum; hún væri
hvorki nægilega þröngsérfræðileg til að þjóna eingöngu innvígðum né skrifuð í anda blaðamennsku til að þóknast hinum „almenna lesanda". Sjálfur
hafði ég séð þetta sem einn meginkost bókarinnar en kaus að orða hann með
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öðrum hætti: Að umfjöllunin stæðist kröfur alþjóðlegrar fræðilegrar umræðu
um efnið en væri aðgengileg hverjum sæmilega upplýstum lesanda enda
varðaði hún efni sem á öllum brenna fyrr eða síðar. Þetta held ég raunar að
sé viðtekið leiðarljós hjá íslenskum heimspekingum og á sér eflaust skýringu
í þeirri staðreynd hve fámennt hið heimspekilega samfélag hefur verið hérlendis til skamms tíma. Islenskir heimspekingar hafa lengst af ávarpað
upplýstan almenning og áhugamenn um heimspeki og hefur það sett mark
sitt á framsetningarmáta þeirra. Ef til vill má segja að Mikjálsmessa (afmælisráðstefna Mikaels Karlssonar) á síðasta vetri hafi markað viss tímamót í
þessu tilliti, en þar voru í fyrsta sinn saman komnir nægilega margir íslenskir „atvinnuheimspekingar" til þess að ræða saman innbyrðis (þótt ráðstefnan
hafi raunar Hka verið fjölsótt af áhugamönnum um heimspeki).
Mér hefur þótt þetta vera tvíbent staða fyrir íslenska heimspeki. Annars
vegar hefur hún stuðlað að jarðbundnum tengslum við þann reynsluheim
sem öll heimspeki er sprottin úr og hún þarf að hverfa aftur til; á hinn bóginn hefur þetta „alþýðlega sjónarhorn" orðið til þess að heimspekingar halda
sig um of á eins konar inngangsnótum, geta sjaldnast gengið að heimspekilegri vitneskju vísri og þurfa þá oft fremur að reifa almenn sjónarmið en að
ganga inn í „alþjóðlega rökræðu" (eins og þeir gera til að mynda gjarnan þegar þeir skrifa á ensku). Hið alþýðlega sjónarhorn hefur því oft borið hið alþjóðlega sjónarhom ofurliði og þá getur heimspekin orðið heldur heimóttarleg. Eg held að vandinn sé að fínna í hverju tilviki jafnvægi á milli kröfunnar
um skiljanlega framsetningu fyrir upplýstan almenning og kröfunnar um að
fylgja þeirri fræðilegu rökræðu sem vindur fram í alþjóðlegu samhengi. Mér
finnst ekki spennandi þegar heimspekingar snúast kringum skottið á sjálfum
sér í afar sértækri rökræðu eins og tilhneiging er til á heimspekilegum ráðstefnum og í fagtímaritum. Þetta er ein ástæða þess að ég er mjög hallur
undir þverfaglega umræðu og samvinnu þar sem hver fræðimaður þarf að
taka tillit til fólks úr öðrum greinum.
I ljósi þessa svara ég því að nauðsynleg forsenda þess að íslensk heimspekirit veki áhuga á alþjóðlegum vettvangi sé að þau taki mið af þeirri rökræðu
sem þar er í gangi. En sú íslenska krafa að heimspekin sé skiljanleg
upplýstum almenningi getur líka gert hana áhugaverða á alþjóðavettvangi.
Auk þess getur íslenskt viðfangsefni vitaskuld líka vakið áhuga erlendis. Ég
hef til dæmis fengið meiri viðbrögð við grein minni „Morality and Social
Structure in the Icelandic Sagas" (Journal ofEnglish and Germanic Philology
90, apríl 1991: 157-174) en við nokkru öðru sem ég hef birt á erlendum
vettvangi. Ég skrifaði þá grein á ensku fremur en að láta þýða íslenska grein
um sama efni („Saga og siðferði. Hugleiðingar um túlkun á siðferði í Islendingasögunum", TímaritMáls og menningar 46,1985: 21-37) því að þá snerust hlutföllin við: Ég gat ekki gert ráð fyrir jafnmikilli bakgrunnsþekkingu á
efninu og þegar ég fjallaði um það á íslensku.
Nýjasta bók þín Sjálfræði og aldraðir (meðhöf Astríður Stefánsdóttir) vekur
nokkra athygli enda er hér óvenjulegt heimspekirit áferð. Ogpað er ekki aðeins
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viðfangsefnið sem vekur athygli heldur sömuleiðis efnistökin. Það er grundvallaratriði í sjálfsskilningi heimspekinga að eitt afþvísem greinirþáfráfélags- og
náttúruvísindum er að þeir stunda ekki reynslurannsóknir heldur nálgast viðkomandi viðfangsefni meðþví að styðja höfuðið við höndina að hætti hugsuðar
Rodins. Frankfurtarskólinn er eitt kunnasta dæmið um heimspekinga sem hafa
reynt að rjúfaþá bannhelgi heimspekinnar sem empírískar rannsóknir eru, og má
þar m.a. nefna Authoritarian Personality (1950) og Student und Politik
(1961) sem Habermas skrifar innganginn að. Með ekki ósvipuðum hætti ritarðu
innganginn að Sjálfræði og aldraðir en stærsti hluti bókarinnar eru niðurstöður
félagsvísindalegrar „Kónnunar á sjálfræði aldraðra á tslenskum vistheimilum".
Fæstir heimspekingar grípa semfyrr segir til slíkra empíríska rannsókna íheimspekiiðkun sinni ogþvi vaknar spurningin að hvaða leytiþessiþverfaglega nálgun varpi öðru Ijósi á viðfangsefnið „sjálfrœði aldraðra". Breyttuþessar kannanir
einhverju fyrir heimspekilega nálgun þína? Hefðirðu ekki einfaldlega getað sest
niður, stutt höfuðið við höndina og hugsað sjálfurþað sem máli skiptir varðandi
sjálfræði aldraðra útfrá persónulegri reynsluþinni af samfélaginu? Eða er hætt
við því að nálgun afþessu tagi verði of einstaklingsbundin og segi að endingu
meira umþápersónulegu myndsem viðkomandi heimspekingur hefur afsjálfræði
aldraðra en raunverulegan sjálfræðisvanda vistmanna elliheimila? Með öðrum
orðum, breytirþað einhverju frá sjónarhóli heimspekingsins að nálgast viðfangsefnið ekki eingöngufrá sjálfsskoðun eigin hugar heldur að leita útfyrirþessa hefðbundnu aðferð hugsuðarins með aðstoð empírískrar könnunar á viðhorfum viðfangsins?
Mikilvægustu rökin fyrir því að nota „empíríska" rannsóknaraðferð í þessu
tilviki er að hún gerði okkur kleift að heyra rödd „viðfangsins sjálfs", þ.e.
hinna öldruðu íbúa hjúkrunarheimila sem féllust á að taka þátt í könnuninni.
Það væri þversagnakennt að fjalla um sjálfræði aldraðra á þessum heimilum
án þess að fá þeirra eigin viðhorf fram. Hugsuðaraðferðin verður markvissari þegar hann moðar ekki bara úr eigin huga og skrifum annarra um efnið
heldur jafnframt úr svörum þeirra sem málið varðar. Það er líka gagnlegt að
fjalla heimspekilega um niðurstöður spurningakannana, skyggnast bak við
svörin og ráða í þau í ljósi hugmynda. Þannig getur orðið til gagnlegt samspil túlkunar og tölulegra niðurstaðna en of algengt er að þetta tvennt sé
sundurskilið.
Eg vék að því áðan að mér finnst þverfagleg samvinna um viðfangsefni yfirleitt frjórri en hrein heimspekileg yfirvegun. Það er raunar mikil umræða
þessi misserin um svonefnda „empíríska lífsiðfræði" (empirica/ bioethics) og er
til dæmis nýjasta hefú fourna/ ofthe European Societyfor Philosophy ofMedicine and Health Care helgað þessu efni. Hún er liður í áhugaverðri rökræðu
um stöðu lífsiðfræðinnar sem þverfaglegs vetrvangs sem leiðir gjarnan saman félagsfræðilegar reynslukannanir, lögfræðilega úttekt og gagnrýna siðfræðilega greiningu á einu og sama fyrirbærinu. Þetta er gagnleg jarðtenging
fyrir siðfræðina og veitir henni dýpri og fjölþættari sýn á viðfangsefnin.
Heimspeki má hins vegar aldrei einfaldlega þjóna öðrum greinum heldur
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hlýtur hún ávallt að lúta lögmálum sinnar frjálsu, gagnrýnu hugsunar. Þetta
getur skapað frjóa spennu milli fræðilegra sjónarmiða.
Sumarið 1998 studdi Habermas kanslaraframbjóðandann Gerhard Schröder með
þátttöku í kosningauppákomu pýskra jafnaðarmanna í Willy Brandt-húsinu í
Berlín. Þessi opna samkoma kanslaraefnisins og heimspekingsins baryfirskriftina
Að leiða hinn inn (Die Einbeziehung des Anderen) sem er titill á bók sem Habermas sendifrá se'r tveimur árum áður. Stjórnendur uppákomunnar voru Wolfgang Thierse, núverandi forseti þýska sambandspingsins, og heimspekingurinn
Julian Nida-Rúmelin sem átti eftir að verða menningar- ogfjölmiðlamálaráðherra ístjórn Schröders um tveggja ára skeið. Meðal annarra sem lögðu kanslaraefninu lið var heimspekingurinn Seyla Benhabib. Erindin voru gefin út í ritröðinni Philosophie und Politik en sjötta bókin ísömu ritröð skartarfyrirlestri sem
Martha C. Nussbaum hélt á sama stað ífebrúar 2002: !yAristotelian Social Democracy. Defending Universal Values in a Pluralistic World". Hvert er álitþitt á
slíkum tengslum heimspeki og stjórnmála?
Ég treysti mér ekki til að alhæfa neitt um slík tengsl því að ég tel að það sé
mjög aðstæðubundið hvenær það sé gagnlegt að heimspekingar leggi stjórnmálamönnum lið með þessum hætti. Sjálfur hef ég til dæmis haldið fyrirlestra um stjórnmálaheimspekileg efni á vegum bæði Samfylkingarinnar og
Framsóknarflokksins og verið tilbúinn að ræða við stjórnmálamenn um
heimspekilegar forsendur stjórnmála þegar þeir hafa leitað eftir því. Eg held
að heimspekingar geti gert mikið gagn í þjóðfélagsumræðu og ættu að taka
meiri þátt í henni en þeir gera. Orðræða stjómmálanna einkennist af veikri
stöðu rökræðna á kostnað hernaðarlistar og kappræðu. Þar með er ekki sagt
að heimspekingar ættu að taka þátt í kosningaslag þótt ég útiloki ekki að þær
aðstæður gætu skapast þar sem slíkt væri fyllilega við hæfi. Höfuðatriðið er
að heimspekin vinni málefnalegri rökræðu framgang og varist að láta misnota sig í einberri ímyndarsköpun.
I undanfórnum tveimur heftum Hugar hefur ráðgjafaþjónusta íslenskrar siðfræði
sættgagnrýni. Jón Olafssonýjar aðþvíígrein sinni„Lífsgildi og orðræða siðfræðinnar" að ráðgjafahlutverkið se' ósamrýmanlegt gagnrýnishlutverki siðfræðinnar
og síðasta hefti Hugar hefur að geyma ítarlegri umfjöllun Hjörleifs Finnssonar
(„Afnýju lífualdi") um ráðgjafaþjónustu lífsiðfræðinnar. Hjörleifur bendir á að
reynslan íBandaríkjunum sýni að sjaldnast kemur beittgagnrýnifrá siðfræðingum er standa sem þjónusturáðgjafar í hagsmunatengslum við lyfja- og líftæknifyrirtæki. Se' hiðfræga dæmi Sartres, sem þú tekur tíðum, sett í nýtt samhengi
mætti segja að „ráðgjafar se'u aldrei óvilhallir" (B 80) íþeim skilningi aðfyrirtæki sem verða se'r úti um þjónusturáðgjöf'geti sókum hagsmunatengsla gengið út
fráþví að mat ráðgjafans verði ekki á öndverðum meiði við hagsmunifyrirtækisins, og um leið máætla aðþarsem meirihlutifólks er ómeðvitaður umþau tengsl
sem Sartre vekur athygli á getiþjónusturáðgjöf siðfræðingsinsfengið hlutleysisyfirbragð sem hylur óhjákvæmileg hagsmunatengsl. Líkt og lyfja- og liftæknifyrir-
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tæki erlendis leitaði Islensk erfðagreining eftirpjónustu íslenskra siðfræðinga. Ef
ætla má að þeir bandarísku lifsiðfræðingar sem veittu liftæknifyrirtækjum þjónustu sína hafi íkjölfar slikra hagsmunatengsla verið síðurgagnrýnir en einhverjir þeirra hefðu mögulega verið sem „óháðir" lífsiðfræðingar vaknar spurningin
hvort gera megi ráðfyrir að slíkir hagsmunaárekstrar gætu hafa haft einhver áhrif
á siðfræði/ega afstöðu íslenskra lifsiðfræðinga til Islenskrar erfðagreiningar. Nú
kæmiþessi spurning varla upp íþinu tilfelli efþú hefðir ekki allt tilþessa dags litið áþig sem beittan samfélagsrýni. I kjölfarið vaknar sú spurning hvort mögulegt
se' að vera ávæginn samfé/agsgagnrýnandi þegar maður hefur sem þjónusturáðgjafi hagsmunatengsl við stórfyrirtæki. Bent hefur verið á aðþað se' áhyggjuefni
að 95% fræðimanna á sviði erfðatækni se'u á launaskrá hjá /iftæknifyrirtækjum
þar sem ætla má að vísindastarfþeirra se' að einhverju leyti undiropið hagsmunum vinnuveitandans. Nú áþetta einnig við umfjölmarga lifsiðfræðinga. Þú talar sjálfur um „togstreitu á milli siðfræði vísinda og markaðshyggju sem og um
hagsmunárekstra vísindamanna sem þjóna eiga tveimur herrum. Svo dæmi se'
tekið, þá geta fjárhagslegir hagsmunir komið í vegfyrir birtingu visindalegra
gagna eða hvatt ti/þess að komið se' áframfæri upplýsingum sem vekjafalsvonir
hjá sjúklingahópum." (SLD 179) I kjölfarið mætti spyrja hvort samfélagsgagnrýninn siðfræðingur sem er óháður fyrir tilstilli prófessorsstöðu sinnar ætti
ekkifrekar að veita valdamiklu stórfyrirtæki afþessum toga aðhald en að draga
óhjákvæmilega úrgagnrýnismætti sínum meðþvíað tengjastþvíhagsmunaböndum sem þjónusturáðgjafi í siðfræði.
Til að fyrirbyggja þann misskilning að málið snúist um óheilindi, eitt af
grundvallarhugtökum siðfræðiþinnar, mætti taka dæmi afléttvægum hagsmunaárekstri sem átti se'r stað nýverið utan múra akademiunnar. Við upphaf Evrópumeistaramótsins í knattspyrnu i Portúgal spurðist út að knötturinn semfyrirtækið Adidas hafði látið hannafyrir keppnina hefði að mati margra leikmanna, sem
teljast verða kennivald áþessu sviði, ýmsa óæskilega eiginleika sökum hönnunar.
Þar sem spurst hafði að þýski landsliðsmarkvörðurinn Oliver Kahn væri í hópi
þessara gagnrýnenda báðu iþróttafréttaritarar hann um álit á Adidas-knettinum
umdeilda á blaðamannafundi. Hugsi svaraði Kahn því til að ýmislegt væri
gagnrýnivert við knöttinn en bætti þvivið með diplómatískum hætti að hann
væri samt sem áður viðunandi við þær sérstöku aðstæður sem einkenndu Portúgal. Út úr þessari hikandi gagnrýni landsliðsmarkvarðarins þóttust
iþróttaskýrendur sjá að he'r væri sjálfsritskoðun áferð, enda væri Kahn likt og ófáir aðrir leikmenn samningsbundinn Adidas-fyrirtækinu.
Abending
íþróttaskýrendanna var ekki sú að Kahn sýndi he'r óheilindi heldur fremur að
áhorfandinn yrði að hafa í huga að ekki se' hægt að ætlast til þess að óvægin
gagnrýni komiframþegar um slíka hagsmunaárekstra er að ræða. Þóttþessi samliking se' vissu/ega takmörkuð gæti sá sem hefur slika hagsmunaárekstra í huga
ályktað að sú staðreynd aðþú tókst aðþe'r ráðgjafaþjónustufyrir IE hafi dregið úr
möguleikunum áþvi aðþú hé/dirfast í kröfuna um upplýst samþykki, siðferðilega
afstöðu sem hefði, líkt ogþú bendir sjá/fur á, veriðJyrirtækinu semþú veittir ráðgjafaþjðnustu íóhag. Olíktþýska lands/iðsmarkverðinum gerirðu tilkall tilþess að
vera samfé/agsgagnrýninn og þvi vaknar spurningin hvort ráðgjafaþjónustan
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geti ekki valdið hagsmunaárekstri millifyrirtækis sem hefur gróða að markmiði
og samfélagsgagnrýnins siðfræðings sem nálgast „viðfangsefni sín undirþvísjónurhorni að afhjúpa þurfi þau duldu öfl sem hafa mótað sjálfsskilning okkar og
samfélagsgerð" (GS 104). Eruþær áhyggjur réttmætar að siðfræðingar sem taka
að se'r slíka ráðgjafaþjónustufyrir stórfyrirtæki tapiþannigþví sjálfstæði sem er
forsenda beittrar samfélagsgagnrýni?
Oliver Kahn er samningsbundinn Adidas; það þrengir augsýnilega svigrúm
hans til að gagnrýna Adidas-knöttinn. Sama máli myndi gegna um mig væri
ég samningsbundinn Islenskri erfðagreiningu eða væri þar reglulegur þjónusturáðgjafi. En hvorugt á við í mínu tilviki. Fjöðrin sem varð að fimm hænum í grein Hjörleifs Finnssonar er sú að ég hélt tvo fyrirlestra um rannsóknarsiðfræði og siðareglur hjá IE í mars 1999 og veitti jafnframt ráðgjöf
starfshópi innan fyrirtækisins sem samdi siðareglur um starfsemi þess. Það
er engan veginn sjálfsagt að með því að taka að sér svona verkefni dragi úr
gagnrýni manns á áform tengd fyrirtækinu. Raunhæfasta leiðin til að kanna
það væri að fara í saumana á skrifum mínum og ummælum fyrir og eftir
þjónustuverkefnið á vordögum 1999 og bera þau saman. Það hafa
gagnrýnendur ekki gert heldur einfaldlega gefið sér að undirritaður standi,
eins og Hjörleifur orðar það, „í einkennilegu spígati á milli eigin krafna til
réttnefndrar siðfræði og bidausrar stöðu sinnar sem ráðgjafa" (Hugur 2003:
191). En allt eins mætti draga öndverða ályktun af „spígatstöðunni", nefnilega þá að hún sýni að umfjöllun mín hafi ekkert breyst eftir að ég gaf IE
nokkur gagnrýnin ráð - annars væri ég varla í neinu „spígati". Raunar tel ég
að athugun á skrifum mínum og ummælum myndi leiða í ljós að ekkert hefur dregið úr sjálfstæði mínu sem fræðimanns gagnvart IE. Fyrstu viðbrögð
mín við frumvarpi um Miðlægan gagnagrunn á heilbrigðissviði birtust í
Fréttabréfi Háskólans 1998 og þar hélt ég því fram að fólk yrði að minnsta
kosti að hafa rétt til að segja sig úr grunninum, ég minntist ekki á annað
samþykki. Á fundi rektors um gagnagrunnsmálið 10.—11. okt. 1998 hélt ég
því fram að ekki væri mögulegt að afla upplýsts samþykkis einstaklinga fyrir rannsóknum tengdum upplýsingum í gagnagrunninum („Er hægt að afla
upplýsts samþykkis?", Mbl. 30. okt. 1998). Þessa afstöðu hef ég rökstutt ítarlega æ síðan, m.a. í nýlegri grein „Coding and Consent. Moral Challenges of the Database Project in Iceland" (Bioethics 18, 2004:1, 39-61).
Ég hef frá upphafi verið ósamstíga helstu gagnrýnendum gagnagrunnsmálsins, til að mynda talsmönnum Mannverndar. Mér hefur fundist þeir
vera á rangri braut bæði með því að beina spjótum sínum aðallega að fyrirtækinu og með því skjóta yfir markið í gagnrýni sinni. Gagnrýni mín hefur
einkum beinst að stjórnvöldum og málsmeðferð þeirra; þau hafa mikilvægar
skyldur í svona málum sem að einkafyrirtæki hafa ekki (sbr. grein okkar
Garðars Arnasonar, „Informed, Democratic Consent? The Case of the Icelandic Database. Trames 8,2004,164-177). Það er fráleit hugsun að beittasta
gagnrýnin sé alltaf fólgin í föstustu skotunum. Vítaskot Beckhams gegn
Hollandi á EM í Lissabon var firnafast en Adidas-knötturinn fór himinhátt
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yfir. Það er gagnslaust - nema þá sem áróðursbragð - að hamra á yfirlýsingum um genamang og mannréttindabrot ef því fylgir ekki raunhæf og trúverðug greining á staðreyndum málsins og meðferð þess. Það er líka furðuleg lögmálshyggja fólgin í því að hanga eins og hundur á roði á kröfunni um
upplýst samþykki einstaklinga eins og hún hafi eitthvert markmið í sjálfu sér
og eigi sjálfkrafa við um þátttöku í miðlægum gagnagrunni á heilbrigðissviði. Upplýst samþykki er ein leið til að tryggja hagsmuni þátttakenda í
rannsóknum og sjálfsagt er að skoða hvort þá hagsmuni megi tryggja betur
eða jafn vel með öðrum hætti, ekki síst þegar um allt annars konar rannsóknir er að ræða en þær sem voru hvatinn að upplýstu samþykki.
Starfsmenn Siðfræðistofnunar hafa oft veitt fagfélögum og fyrirtækjum
sambærilega ráðgjöf og veitt var IE en aldrei legið áður undir ámæli fyrir
það. Hörðustu gagnrýnendur IE virðast enda vera þess sinnis að þar geti
enginn stigið inn fæti án þess að selja sálu sína og því verði að draga ráðgjöf
við það í sérstakan dilk - eða hvað? Það getur vissulega orkað tvímælis að
veita ráðgjöf fyrirtæki sem stendur í umdeilanlegri starfsemi og það er
forkastanlegt þegar „ethicists" ganga erinda fyrirtækja. En ég tel það vera
virðingarverða viðleitni hjá einkafyrirtækjum að setja sér siðareglur og gera
þar með opinber þau viðmið sem halda ber í heiðri og starfsemin skuli metin eftir. Þar með á sér líka stað ákveðið menntunarferli innan fyrirtækisins
sem gerir starfsmenn meðvitaðri um siðfræði rannsókna. Það er líka gagnlegt fyrir þá sem vilja ástunda upplýsta gagnrýni að kynna sér þá starfsemi
sem styrinn stendur um. Það er lítið sjálfstæði í því fólgið að standa með
óflekkaðar hendur á berangri. Ég hef aldrei reynt að vera „óháður og hlutlaus" fræðimaður í þeim skilningi sem felst í spurningunni. Ég hef tekið afstöðu í ljósi þeirra hagsmuna sem ég hef talið með siðfræðilegum rökum
brýnast að standa vörð um hverju sinni.
Alltfrápví í doktorsritgerð pinni hefurðu gagnrýnt að „[sjiðfræðin hafi [...] verið
slitin úr samhengi við [...]persónulega reynslu ogfélagslegan veru/eika" (B 70). I
formála endurútgáfu Siðfræði lífs og dauða segirðu að pe'r hafi snemma fundist
pað „Ijóður á siðfræðilegri umfjöllun hve lítt hún tengdist siðferðilegri reynslu og
ákvörðunum fólks." (SLD 11—12) Að pínu mati „hefur siðfræðin fjarlægzt viðfangsefni sitt œ meir og orðið að tæknilegrigrein sem sértekur siðfrœðilega rökræðu
frápessum vettvangi siðferðilegs lífs." (B 118) „Gagnrýnin beinist hér einkum að
pvíhve siðfræðin hefurfjarlægzt sjálft viðfangsefhið, sem er mannlegt siðferði eins
ogpað snýr við einstaklingum ídaglegu lífi." (B 69) Þú segir tildæmis að með tilkomu málgreiningarsiðfræðinnar um aldamótin 1900 „urðu pessi nýjuvinnubrogð
tilpess að siðfræðin fjarlægðist raunhæfsiðferðileg vandamál sem brenna áfólki."
(SR 267)Þúgagnrýnir siðfræði sem einblínir„á tiltekinfræðileg úrlausnarefni sem
flestum komi lítið við." (B 68) Iformála doktorsritgerðar pinnar segist pú vera
„frústreraður" yfir pessari tilhneigingu (CM 2). Sjálfur hefurðu leitast við „að
tengja siðfræðina við mannlífið" (B 70) enda bendirðu á að siðfræðin „snertir
beinlínis hversdagslegustu viðfangsefni allra manna." (B 68) Þegarpúgagnrýnir
sértæka kenningu Habermas skrifarðu: „Hugmyndin um siðfræðilega rökrœðu
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pjónarpáfremur sem viðmiðun umpað með hvaða hætti við eigum að leitast við
að leysa siðferði/egan ágreiningpegar hann kemur upp en ekki sem aðskilin grundvaUarumræða um fræði/ega rétt/ætingu siðareg/na." (B 216) Með öðrum orðum
gagnrýnirðu samræðusiðfræðinafyrir aðskilda grundvallarumræðu sem slitin er úr
tengslum við hið hversdagslega. Igreininni „Siðferði, samfélag og manneðli" segirðu bókmenntahefð Islendinga „fremur í ætt við almenna lifsspeki en eiginlega
heimspeki" (B 89) og skömmu stðar segirðu um siðfræðina að „sú grein heimspekinnar stendur líklega næstpeirri íslenzku lífsspeki sem í arfleiðinni býr". Iframhaldi afpví mætti spyrja hvort áherslan á hagnýta siðfræði á kostnað fræðilegrar
grundvallarumræðu siðfræðinnar gæti orðið ti/pess að einhver hefði orð ápví að
siðfræðin sempú stundar se' orðin svo hagnýt, aðpótt s/ík hagnýt siðfræði se' óneitanlega gagnleg se'u hagnýtar hug/eiðingar afpessu tagi orðnar svo hversdagslegar
aðpærhafi ekki /engurpá heimspeki/egu ogfræði/egu dýptsem réttnefnd heimspeki
purfi að hafa til að bera. A meðan doktorsritgerð pínfjaUar meðal annars umfyrirbærafræðilega verufræði siðfræðinnar, til dæmis hvað varðar óhei/indahugtakið
par sem „skerast verufræði og siðfræði" (B 43), hefurðu iauknum mæ/i snúiðpér að
hagnýtri heimspeki á kostnað kenningasmíðinnar, og er stofnun námsbrautarfyrir hagnýta siðfræði dæmi um s/ikapróun. Þannig visarðu gjarnan tilsamræðusiðfræði Habermas sem „góðrar hugmyndar"'frekar en kenningar sempurfi að bregðast við með frekari kenningasmið eða aðskilinni grundvallarumræðu. Tekurðu
undirpað að siðfræðipín hafipróast ípessa átt og, efjá, hver er ástæðan ? Hefurðu
með tímanum myndaðpérpá skoðun að kenningasmið innan siðfræðinnar se' til
lítils nema til aðfóðra hagnýtari, verklegri eða jarðbundnari siðfræði með góðum
hugmyndum? Eða er má/um pannig háttað að pú hafir ekki fundið tima til að
ræktapessa hlið siðfræðinnar og gætirjafnvel hugsað pér iframtíðinni að vinna að
einhverju á borð við fyrirbærafræði/ega verufræði siðfræðinnar?
Sú gagnrýni á siðfræðina sem þú rekur til doktorsritgerðar minnar (1982) á
sér raunar lengri sögu. Allt frá því að ég hóf nám í heimspeki við Háskóla
Islands (1973) hafði ég mestan áhuga á siðfræðilegum hugmyndum í víðum
skilningi. Þótt ég hefði áhuga fyrir klassískri siðfræði féll ég flatur fyrir tilvistarheimspekinni og skrifaði BA-ritgerðina um Oheilindahugtakið í heimspeki fean-Paul Sartres. Þar lagði ég mig fram um að draga siðfræðilegar
ályktanir af kenningunni sem þó var öðru fremur verufræðileg. Slíkum tilraunum hélt ég áfram í doktorsnáminu þótt mikil orka færi þá í að skrifa mig
frá tilvistarheimspekinni eða öllu heldur Jeiðrétta' hana með hliðsjón af túlkunarfræði og hugmyndum úr heimspekilegri mannfræði. Staðreyndin var
einfaldlega sú að mér hundleiddist rökgreiningarorðræðan sem var ríkjandi
innan „réttnefndrar siðfræði" á þessum tíma. Eg leiddi hana því að mestu hjá
mér og leitaðist við að draga siðfræðilegar ályktanir af áhugaverðum kenningum um manneskjuna og samfélagið. Þetta voru eiginlega tilraunir til að
endurhugsa siðfræðilegt samhengi og forsendur heimspekilegrar umfjöllunar
um siðfræði (titill doktorsritgerðarinnar er: The Context of Morality and the
Question ofEthics: From Naive Existentia/ism to Suspicious Hermeneutics) þar
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sem bæði persónulegri reynslu og félagslegu umhverfi væru gerð viðunandi
skil. Eg held að þessi áhugi hafi sett mark sitt á skrif mín alla tíð síðan.
Ég gaf svonefndri „hagnýttri siðfræði" lítinn gaum á námsárum mínum en
þegar ég fékk kennslu við heimspekiskor eftir að ég lauk námi var mér fljótlega falið að kenna heimspekileg forspjallsvísindi í hjúkrunarfræði. Þar fór ég
að kljást við siðfræðileg viðfangsefni á vettvangi heilbrigðisþjónustu og sá þá
að hann væri kjörinn til að tengja siðfræðina „siðferðilegri reynslu og ákvörðunum fólks" sem ég hafði fram til þessa leitast við að gera á sértækari hátt
með fyrirbærafræðilegum aðferðum. Og með því að ástunda siðfræði af
þessu tagi á Islandi komst ég ekki hjá því að taka þátt í samræðum við heilbrigðisstarfsfólk sem vann á vettvangi þar sem afdrifaríkar siðfræðilegar
ákvarðanir voru teknar daglega. Hér dugði mér því ekki að fjalla fræðilega
um tengingu siðfræðinnar við mannhfið heldur hlaut ég að greina þá tengingu eins og hún birtist til dæmis í slíku starfi. Það er hagnýtt siðfræði og
hún er afar lærdómsrík. Ég lít því alls ekki svo á að „kenningasmíð innan siðfræðinnar sé til lítils nema til að fóðra hagnýtari, verklegri eða jarðbundnari
siðfræði með góðum hugmyndum" heldur myndi ég nánast vilja snúa þessari hugsun á haus: Einn af kostum jarðbundnari siðfræði er að hún getur
fóðrað fræðilegar kenningar og bætt þær í ljósi reynslu. Dæmi um slíkt í
mínu tilviki er einmitt grein um samræðusiðfræði Habermas („Diskurs im
Kontext", Moral im sozialen Kontext, ritstj. W. Edelstein og G. NunnerWinkler, Frankfurt: Suhrkamp 2000, s. 149-172; af íslenskum greinum
mætti nefna „Rétdæti og heimilisranglæti í ljósi samræðusiðfræðinnar", B
205-223) þar sem ég leitast við að þróa samræðusiðfræðina í raunhæfari átt.
Hagnýtt siðfræði er svelgur sem erfitt er að rífa sig frá eftir að hafa sökkt
sér ofan í hann eins og ég hef gert. Það er gríðarleg gróska á þessu sviði og
mikil þörf í samfélaginu fyrir heimspekilega hugsun um hagnýt úrlausnarefni. Samt sem áður hef ég að öllum líkindum varið meiri tíma til kennslu
og rannsókna á sviði bóklegrar en verklegrar siðfræði á síðustu árum. Námslína í starfstengdri siðfræði er 30e viðbótarnám og hún hefur engu breytt um
það. Ég hef nýverið skrifað töluvert um siðfræðikenningar samtímans og við
mat á þeim tel ég að reynsla mín af hagnýtum viðfangsefnum komi að miklu
gagni. Ég hef hins vegar engan sjálfstæðan áhuga á kenningasmíð; ég hef
brennandi áhuga á tengslum teoríu og praxís, kenninga, aðstæðna og athafna. Hugmyndir „fyrirbærafræðilegrar verufræði" varða þetta einungis að
því marki sem þær fela í sér gagnlega leið til að greina veruleikann en þær
mynda ekki undirstöður „normatívrar" siðfræði sem varðar öðru fremur réttlætingu reglna, fýrirmæla og athafna sem og gagnrýna greiningu þeim.
í grein sem pú skrifaðir um Siðferði og mannlegt eðli eftir Pál S. Árdal
gagnrýnirðu höfundinn fyrir „að ganga útfrá hugmyndinni um lítt breytanlegt,
óagað tilfinningalíf mannskepnunnar sem hægt se' að lýsa án milligöngu pess
menningarbundna túlkunarkerfis sem pað erjafnan tjáð í. Tilfinningar okkar
mótast ífélagslegu umhverfi" (B 97). Þú segir „tómt mál að tala um ástríður
manna og tilfinningar úr tengslum viðpann vefmerkingar sem spunninn er ífé-
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lagslífi manna." I anda Nietzsches og Freuds skrifarðu um „náttúrun[a] í manninum að við rekumst ekki á hana í,hreinu formi', efsvo má segja, það er ómenguðu afáhrifum menningar og samfélags. Se'rstaða mannlegrar náttúru liggur einmitt i því að lífsöflin eru frá fyrstu ti'ð beizluð og þeim veitt í viðurkennda
farvegi." (B 103—104) Það sem á við um ástríður og tilfinningar á aðþínu mati
sömuleiðis við um skynsemi manna og viðbrögð; þú segirþað „staðreynd að bæði
ástríður manna og skynsemi stjórnast að verulegu leyti afvenjum og hefðum sem
í eðli si'nu erufélagslegar og sögulegar og eiga se'rþvi' langtum fjölþættari rœtur en
rekja má til ,náttúrulegra viðbragða manna' og ,tilfinninga hvers og eins'", þ.e.
„viðbrögð eru ekki einber og einhliða tjáningfrumkennda" (B 96). Sömu sögu er
að segja „þegar líkaminn er vaninn á ákveðnar hreyfingar sem verða smám saman nánast sjálfkrafa oggera manniþá kleift að einbeita se'r að öðrum hlutum." (B
105) „Meðþessari vanabindingu lífsaflanna öðlast manneskjan sitt ,annað eðli'
sem birtist i persónuleika hennar og skapgerð." (B 106) Sömuleiðis gagnrýnirðu
hugmyndir um hið náttúrulega brjóstvit og dregur i'efa„að mælikvarði góðs og ills
búi ítilfinningum hvers og eins" (B 96). Þannig verður ekki annað sagt en að
heimspekileg mannfræðiþín séfáguðfélagssöguleg kenning. Þú hafnar öllum hugmyndum um náttúrulegar, hreinar, ómengaðar eða milliliðalausar jrumtilfinningar og ástríður á þeirri forsendu að við hittum mannlegar tilfinningar og
ástriður aldreifyrir án þess aðþærse'u beislaðar ífélagslegu umhverfi. Skynsemin er sbmuleiðis afsprengifélagssögulegrar mótunar og viðbrögð okkar við ólíkum
aðstæðum félagsmótuð frekar en afsprengi náttúrulegra frumkennda. Einnig má
segja að maður hitti aldrei persónuleika og skapgerð manna fyrir i ómengaðri
„meðfæddri" mynd. Þannig hittum við aldreifyrir hið náttúrulega eðli mannsins
heldur einungisþað semþú nefnir í anda Nietzsches „annað eðli" mannsins, þ.e.
hina ómeðvituðu félagsmátuðu vanabindingu mannsins. Þetta annað eðli sem
mótast ife'lagssögulegu umhverfi mótar einnig siðferðilega eiginleika mannsins:
„Félagsmótun er myndun einstaklings sem vinnur úrþeim lífskostum sem honum
eru gefnir. Þetta gerist meira og minna ómeðvitað ogfellur í mynstur sem verður
svo nákomið manneskjunni að hún á erfitt með að koma auga áþað. Iþessu hegðunarmynstri felast mikilvægir siðferðilegir þættir eins og dygðir og lestir, verðmætamat, samviska og réttlætiskennd viðkomandi einstaklings." (SLD 57)
Þannig eru þættir á borð við verðmætamat, samvisku og re'ttlætiskennd fe'lagssögulega mótaðir eiginleikar einstaklingsins. Að þessu leyti mætti eftil vill segja
að heimspekileg mannfræðiþín sé töluvertfágaðri en sú semfinna má hjá, Páli S.
Ardal. Hins vegar virðist þessi fágaða heimspeki/ega mannfræði ifljótu bragði
ekki alltafskila se'r inn í kantíska siðfræði þína. Þegar stigið er inn í veröld siðfræðinnar víkurgjarnan hinn langtum fjölþættarifélagssögulega mótaði einstaklingur og ihennarstað kemur hinfrjálsa„kantíska sióferðisvera" (HS233). Olíkt
einstaklingnum sem hefurþegið sitt „annað eðli" í víxlverkun við félagssögulegt
umhverfi sem er breytilegt manna á milli er „hinn siðferðilegi einstaklingur almennur eða hver sem vera skal" (UR 109), skynsemi hans er ekki afsprengifélagsögulegs umhverfis heldur almenn, hann á se'r enga persónusögu. Siðfræðin virðistþannig oft á tíðum standa nær ofureinfaldri mannsmynd á borð við þá sem
einkennir frjálshyggjuna en jyrrnefndri fágaðri heimspekilegri mannfræði.
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Frjálshyggjan virðist standa ogfalla með ofureinfaldaðri mannsmynd sinni. A
hið sama við um siðfræðina eða er húnfær um að innlima fjölþættari heimspekilega mannfræði?
Hér þarf að minna á greinarmuninn á tilurð (Genesis) hinnar siðferðilegu
sjálfsveru og réttmæti (Geltung) þeirra siðaboða sem hún tileinkar sér í orði
sínu og æði. Hin félagssögulega heimspekilega mannfræði snýr að hinu fyrrnefnda en siðfræðin að hinu síðarnefnda. Manneskjan mótast vitaskuld á
hverjum tíma af siðmenningu sinni; félagsmótun er einstaklingsmyndun. I
því ferli innbyrða menn hugmyndaheim sem felur meðal annars í sér siðferðileg viðhorf og miðlað er til dæmis í hefðum og hlutverkum samfélagsins. Þannig er um alla skoðanamyndun og þegar markmið greiningar er að
skilja tilurð og inntak skoðana er mikilvægt að setja þær í þetta félagssögulega samhengi. En þegar markmið heimspekilegrar greiningar er að meta
sannleiksgildi og réttmæti skoðana er allt annað uppi á teningnum. Þá er
mikilvægt að losa þær, ef svo má segja, að einhverju marki frá þeim veruleika
sem skóp þær og leggja þær undir fræðilegt mæliker þar sem sannleiksgildi
þeirra og réttmæti er kannað. Þetta er raunar ekki bara fræðileg sértekning
heldur jafnframt ferli sem einstaldingar fara gjarnan í gegnum í siðgæðisþroska sínum. Fyrst eru h'fsöflin sveigð undir viðtekin siðaboð sem einstaklingurinn gerir síðan oftast nær ógagnrýnið að sínum. Þótt menn séu jafnan
bundnir því siðferði sem þeir hafa innbyrt með þessum hætti, leitast þeir oft
við að fjarlægja sig því og meta það „hlutlægt" með almennum siðfræðilegum rökum. Við sjáum þetta í viðleitni fullveðja manns að endurskoða rótgrónar skoðanir sínar. Þetta gerist til að mynda nokkurn veginn sjálfkrafa ef
menn greinir á um réttmæti viðtekinna siðaboða og þeir leggja sig fram um
að leysa ágreining sinn með rökum sem vísa í almenna hagsmuni fólks fremur en að réttlæta þau með vísun í hefðir eða aðrar staðbundnar staðreyndir.
Þannig er í siðferðilegum reynsluheimi okkar jafnan möguleg spenna eða
togstreita á milli þeirrar hefðartryggðar sem er okkur runnin í merg og bein
og er fólgin í þeim hlutverkum sem marka skyldur okkar gagnvart öðrum
annars vegar og hins vegar siðrænnar skynsemi sem skeytir um það eitt hvað
stenst próf frjálsra rökræðna. Hegel greindi afbrigði þessarar togstreitu með
hugtökum sínum Sittlichkeit og Moralitat þar sem hið síðarnefnda vísaði
ekki síst til kröfu Kants um að breyta eftir hinu skilyrðislausa skylduboði.
Hina „kantísku siðferðisveru" má ekki skilja sem raunverulega mannsmynd heldur sem holdtekningu þeirrar kröfu að láta vilja sinn lúta „skynsamlegum rökum" {Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, 127-128) í
siðferðisefnum. Skynsamleg rök verða að taka mið af viðfangsefninu hverju
sinni og eru því breytileg eftir því hvort um er að ræða eðli sjávarfalla, áhrif
efnahagsaðgerða, leiðir til farsæls lífs eða réttmæti þeirri siðareglna sem
liggja samlífi okkar til grundvallar. Rökræða um hið síðastnefnda - sem ég
hef nefnt leikreglur - stefnir að því að meta gildi siðareglnanna frá sjónarhóli „hvers sem er" því að þær eiga að þjóna almennum hagsmunum. Það
breytir ekki því að allir hlutaðeigandi eiga rætur í tiltekinni siðmenningu sem
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hefur mótað hug þeirra og hjarta. Rökræða af þessu tagi er því ekki möguleg nema siðmenningin hafi náð ákveðnu stigi. Þess vegna er líka mikilvægt
að siðfræðin greini ekki bara þá fræðilegu kröfu sem hin siðræna skynsemi
Kants felur í sér heldur jafnframt það samhengi sem bæði nærir hana og
kemur í veg fyrir að hún beri ávöxt.
Ég hef jafnan lagt áherslu á að ekki megi slíta siðferðilega rökræðu úr
þessu samhengi siðmenningar en jafnframt geri ég mér ljóst að félagssögulegur eða „narratívur" skilningur á viðfangsefninu nægir aldrei til að meta
siðferðilegt réttmæti. Þess vegna verður jafnan að tefla gagnrýnni skynsemi
fram en í fullri meðvitund um þau takmörk sem henni eru sett sem fræðilegri hugmynd. Þetta er mikilvæg áminning fyrir þá „kantísku" siðfræði sem
hafnar því að viðmiðanir um siðferðilegt réttmæti felist í „umhverfinu" með
einhverjum hætti. Hér er því á ferðinni skapandi spenna í hinu tvíþætta
verkefni siðfræðinnar að ganga út frá siðferðilegri reynslu annars vegar og
hins vegar að meta réttmæti staðhæfinga með skynsamlegum rökum. Það er
hægt að ofmeta annan þáttinn á kostnað hins. Eg held að siðfræðileg greining heppnist best þegar hún tekur hæfilegt tillit til beggja þátta.
Siðfræði íanda Kants er að tnörgu leyti útópísk. Sem dæmi má nefna hugmyndina um siðferðilegan jöfnuð. Þannig felst t.d. í hinni siðfræðilegu hugmynd um
virðingu fyrir manneskjunni „sú hugsjón að mannleg samskipti eigi að einkennast afgagnkvæmri virðingu. Eg á ekki við virðingu sem við kunnum að auðsýna
fólki vegna stöðu sinnar eða afreka og erþví ávallt skilyrðum háð, heldurpá sem
okkur ber að sýna persónu án tillits til hlutverks, hæfileika, stóðu, aldurs, kyns,
kynþáttar eða afkasta. Þetta er því krafa um siðferðilegan jöfnuð" (SLD 22).
,Allir eru jafnréttháir þegnar í siðferðilegu samfélagi" (B 329) sem er útópía
kantískrar siðfræði og tryggir „öllumjafna siðferðilega viðingu" (B 217). Hugsjón
slíkrar „óhlutdrægrar siðfræðilegrar skynsemi" (HS 235) kristallast í hugmyndinni um réttlætisgyðjuna sem „á að vera blind áþað hver einstaklingurinn er" (B
214). „Réttlæti krefstfullkominnar óhlutdrægni, enda skiptir engu hver á í hlut"
(SLD24);„réttlætisgyðjan (sem oft ersýndmeð bundiðfyrir augun) lætursig[...J
tengsl einstaklinga engu skipta og dæmir í málum þeirra afkaldri óhlutdrægni.
Þessi óhlutdrægni er einmitt kjarninn íþvisem kallað hefur verið ,hið siðferðilega sjónarhorn'." (UR 106) Nú er víða gripið til réttlætisgyðjunnar í daglegu
lífi. Þegar fiðluleikarar sækja um stöðu er t.d. stundum settur skilveggur milli
hljóðfæraleiks umsækjenda og dómara til að stuðla aðþvt' að matið ráðist affærni
hljóðfæraleikaranna en ekki af þáttum sem eru réttlætinu óviðkomandi, t.d.
áhyggjum afþvíað ráðning konu á barnseignaraldri gæti haft aukinn kostnað í
fór með sérfyrir viðkomandi tónlistarhús. En þóttþað séraunhæft að ímynda se'r
að maður viti ekki hver hinn er sökum þess að maður er með „bundið fyrir augun" vandast málið þegar þess er auk þess krafist íþágu réttlætisins að maður
ímyndi se'r að maður viti ekki hver maður sjdlfur er eða réttara sagt hver maður
verður, líkt og fávísisfeldur Raw/s kveður á um. Þú nefnir varðandi se'rhagsmunagæslu fávísisfeldarins „að þessi ,galdur' Rawls, eins og Þorsteinn Gylfason
hefur tekið til orða, knýi sáttargjörðarmenn til að lúta siðalógmálum Kants, þvi'
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að þeir geta ekki tryggt sinn eigin hag án þess að tryggja almannahag" (B 198).
Og he'r er réttnefndur galdur áferðþví ólíktfávísisfeldinum sem kemur ívegfyrir að dómarinn sjáifiðluleikarann á bak við tðnlistina erfávísisfeldi Rawls ætlað að koma í vegfyrir að viðkomandi viti hver hann verður sjálfur í ímyndaða
samfélaginu sem um ræðir. Þettafelur meðal annars isér„[f]ávísi manns um eigið kyn " (UR 109). Þóttþessi hugmynd hafi eflaust réttlæti að leiðarljósi er spurning hvortþað se' ekkifráleitt að ætlast tilþess af einstaklingi afholdi og blóði, sem
er af ákveðnu kyni, hefur ákveðinn líkama og hörundslit, á se'r si'na persónusögu
og hefur ákveðna stöðu ísamfélaginu sem hann lifir í, að hann ímyndi se'r að hann
viti ekki hver hann muni verða í ímynduðu samfe'lagi. Gagnrýna má hugmyndir afþessu tagi meðþví að leita í smiðju Gadamers. Þú hefurþað eftir Gadamer
að takmarkað sjónarhorn okkar se'forsenda þess að við skiljum eitthvað yfir höfuð (GD18). Itengslum við umfjöllunþína um kenningu Gadamers um samruna
sjóndeildarhringa má finna þá ábendingu að maður geti hvorki farið algjörlega
handan eigin sjóndeildarhrings né staðsett sjálfan sig fullkomlega innan sjóndeildarhrings annars (GD 20). Hvort tveggja se' blekking:það að ætla se'r að yfirstíga algjörlega eigin sjóndeildarhring svo og hitt aðþykjast getað skilið hinn til
fulls. Fallist maður áþessa afstöðu Gadamers mætti segja galdur Rawls yfirborðslega blekkingu sem horfiframhjáþeirri staðreynd að maðurinn er ekki gyðja heldur staðbundin og óhjákvæmilega hlutdræg vera sem getur hvorki yfirgefið eigin
líkama né sett sigfyllilega t'spor annarra. Hvert erþitt álit áþessu máli?
Kenning Rawls er ekki um forsendur þess að við getum skilið hvert annað
eða öðlast sjálfsskilning heldur er hún prófsteinn á réttlæti. Kenningin krefst
þess að við virkjum ímyndunaraflið. Eg hef skrifað um þetta atriði: „Þessu
mætti líkja við það að horfa á kvikmynd þar sem við kynnumst fjölmörgu
fólki og högum þess. Við getum til dæmis hugsað okkur að myndin sé gerð
eftir einhverri af sögum Charles Dickens sem lýsa átakanlegu þjóðfélagsranglæti. Ég veit að einhver persónanna í myndinni er ég sjálfur en ég veit
ekki hver hún er." (UR 109). Einnig hef ég bent á að hula tímans virki eins
og fávísisfeldur þegar við metum réttmæti heilbrigðisstefnu sem tryggir okkur sameiginlega fyrir áföllum: Við vitum ekki hvernig elli kerling mun leika
okkur eða hvernig okkur mun farnast í hlutaveltu heilsunnar. Þriðja leiðin
væri að meta stofnanir samfélagsins í ljósi þess hvernig umhverfi þær sköpuðu barnabörnum manns. „Galdur" Rawls er því ekki fyllilega óraunhæfur í
þeim skilningi að við getum ekki skilið hugmyndina og beitt henni fræðilega, þótt hún sé vissulega óraunhæf í þeim skilningi að enginn getur tæmt
sig af sjálfsþekkingu. Þau dæmi sem ég nefndi til túlkunar á Rawls gera heldur ekki ráð fyrir því að túlkunarhringurinn sé rofinn; í öllum tilvikum hugsa
ég aðstæðurnar út frá því að einstaklingur sem staðbundin líkamleg vera leitist við að setja sig í annarra spor og láti þar með reyna á for-dóma sína.
En athugasemd Gadamers virðist þó rista dýpra en þetta því að hún felur
í sér almennar efasemdir um að sú gagnrýna fjarlægð á samfélagið, sem
kenning Rawls gerir ráð fyrir, sé yfirhöfuð möguleg. Skilningur manna nærist svo á þeirri siðmenningu sem hver og einn er sprottinn úr að þeir geti ein-
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ungis sótt viðmiðanir gagnrýni sinnar til hennar en ekki til algildra réttlætislögmála á borð við þau sem Rawls teflir fram. Gadamer talar því oft á svipuðum nótum og Bernard Williams um gagnrýna siðferðilega yfirvegun sem
mikilvægan þátt í viðleitni einstaklinga og hópa til að öðlast skýra sjálfsvitund en sú yfirvegun megi ekki snúast upp í fjarlæga sértekningu frá þeim aðstæðum sem hún snýst um og þar sem hún á að gagnast. Siðfræðikenning má
ekki missa sjónar af þessu markmiði með því að rjúfa tengslin við þá óbrotnu
siðferðishugsun sem er ávallt þegar að verki í reynsluheiminum. Þar er að
finna margbrotinn grundvöll siðfræðilegrar hugsunar en ekki í sértækum
skynsemislögmálum. Tilraunir til að öðlast hið „siðferðilega sjónarhorn" með
slíkri sérhæfingu geti því misst sjónar á því siðferðilega lífi sem lögmálin eru
sértekin frá og þeim er ætlað að þjóna. Þannig á hin gagnrýna fræðilega yfirvegun, sem útheimtir sjálfstæði gagnvart hinu viðtekna sem staðist hefur
dóm kynslóðanna, stöðugt á hættu að afskræma tengslin við viðfangsefnið.
En sé Rawls túlkaður á þann veg að réttlætiskenning hans dragi fram kjarnann í lýðræðismenningu Vesturlanda og að hann dragi af honum sjálfum sér
samkvæmar ályktanir um sanngjarna samfélagsskipan, má ef til vill segja að
bilið sé ekki eins breitt á milli hugmynda Gadamers og Rawls og æda mætti.
Þó er sá mikilvægi munur á að Gadamer gerir aldrei skýran greinarmun á því
túlkunarfræðilega tilvistarverkefni að öðlast sjálfsþekkingu og þroska annars
vegar og hins vegar á því að meta réttmæti hinna almennu leikreglna sem
mynda réttiætisinnviði siðmenningarinnar. Fyrra verkefnið er ávallt háð bæði
einstaklingsbundnu og hefðbundnu sjónarhorni því að það varðar öðru fremur skilning á lífssögu einstakhngsins og möguleikum. Síðara verkefnið, aftur
á móti, krefst fjarlægðar frá þessu persónulega sjónarhomi því að þar er
brýnast að leitast við að meta siðmenninguna frá sjónarhorni „hvers sem er".
Veitir hún öllum sanngjörn tækifæri og forsendur til að áforma líf sitt, hver
svo sem áform þeirra kunna að vera? Hér komum við aftur að því meginstefi
að siðfræðikenning verður í senn að átta sig á þeim rótum sem menn eiga í
heiminum og skapa honum tilvistarskilyrði en hún verður h'ka að veita byr
undir þá vængi sem hefur hann úr viðjum ranglætis og kúgunar.
1doktorsritgerðþinni leggurðu töluverða áherslu á siðfræði heimspekinga sem ekki
teljast til hefðbundinna siðfræðinga, t.d. Marx, Sartre o.fl. Þú segir ígreinþinni
„Siðfræðin og mannlífið " að „þeir heimspekingar sem mesta áherzlu hafa lagt á að
gera siðferðilegar hugsjónir að veruleika hafa ekki komið úr róðum siðfræðinga.
Me'r dettur sérstaklega í hug [...] Karl Marx og Jean-Paul Sartre." (B 68) Og
þegar 1„Frelsi og öheilindi. Um siðferðishugmyndir Jean-Pauls Sartre" (1978),
sem byggir á B.A. ritgerð þinni, er að finna þá ábendingu að þvt' sé „stundum
haldið fram að Sartre hafi ekkert skrifað um siðfræði." Þú heldur þvt' hins vegar
fram að Sartregæti „ekki skrifað um siðfræði á hefðbundinn hátt" (B 39) enþó se'
það svo „að hann hafi alltafverið að skrifa um siðferðileg efni" (B 39). Ilokgreinarinnar bendirðu á að Sartre líti á heimspekina sem leið til að vekja menn til
meðvitundar um „að þeim beri að berjastfyrir betra lífi, betra þjóðskipulagi." (B
47) Þú segir einnig: „Eg held að líklegasta ástæðan fyrir því að Sartre skrifaði
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aldrei siðfræðina sína se'sú, að hann álíti að hin þðlitíska barátta skipti öllu tnáli.
1síðari ritum sínum hefur Sartreþvieinkum fengizt við stöðu mannsins íþjóðfélaginu. Hann hefurfært áherzluna af einstaklingnum yfir á heildina." (B 47)
Þóttþað kunni að verafrumlegt að skoða heimspeki hugsuða sem ekki teljast klassískir siðfræðingar í siðfræðilegu Ijósi má spyrja hvort rétt se' að reyna að einangra
sibferðilega vídd íheimspeki Sartresfrá hinnipólitískuþótt Nóbelsverðlaunahafinn hafi likast til veriðpólitískasti heimspekingur 20. aldar, og sama má eftil vill
segja um Marx og 19. óldina. Með öðrum orðum er spurningin hvort siðfræðingar eigi að leita alls staðar að siðfræðinni, jafnvel í heimspeki hugsuða sem eru
nokkuð fjarlægir siðfræðihefðinni, eða hvort þessu siðfræðilega sjónarhorni se'u
einhver takmörk sett. Geturþessi siðfræðilega áhersla ekki orðið rörsýn á heimspeki
þessara hugsuða?
Ástæðan fyrir því að ég leitaði í smiðju hugsuða á borð við þá Marx og Sartre er einmitt sú að ég taldi það ekki rétt að reyna að einangra hina siðferðilegu vídd frá hinu pólitíska. I áðurnefndri óánægju minni með viðtekna (rökgreiningar)siðfræði, samfara áhuga mínum á verklegri heimspeki, áleit ég að
kenningar hugsuða, sem einbeittu sér að gagnrýninni greiningu á tilvistarskilyrðum og þjóðfélagskjörum manna með frelsun þeirra undan ánauð og
óheilindum að leiðarljósi, mætti nýta til að endurskoða ríkjandi orðræðu siðfræðinnar. Marx og Sartre eru báðir skýrt dæmi um menn sem höfðu klassísk og skýr siðfræðileg markmið með kenningum sínum en fannst þeir ekki
geta farið hefðbundnar leiðir siðfræðinnar til að ná þeim. Höfuðspurningin
í mínum huga var þó um siðfræðina sjálfa og skilning hennar á siðferðinu.
Ég taldi brýnt að setja umfjöllun um mannlegt siðferði í samhengi bæði við
þær persónulegu ákvarðanir og ábyrgð sem tilvistarheimspeki Sartres setur í
öndvegi og þjóðfélagsöfl sem Marxisminn greinir. Þar með er ekki sagt að
leitað sé að „siðfræðinni" í verkum Marx og Sartres heldur að þau séu nýtt til
að styrkja siðfræðina. Kenningar hugsuða á borð við Marx og Freud, Kierkegaard og Nietzsche, eru líka gagnlegar til að átta sig á takmörkunum siðfræðilegrar greiningar og því er fráleitt að skoða þær einungis undir siðfræðilegu sjónarhorni.
Eitt afþví sem er áhugavert við veraldlega siðfræði er sú staðreynd að lög hennar eru ekki studd neinu framkvæmdarvaldi, það er enginn máttur sem fylgir
gagnrýni og rökum siðfræðinnar eftir. Kristileg siðfræði er meðal annars frábrugðin hinni veraldlegu aðþví leyti að hin fyrrnefnda er á einhvern hátt tengd
mætti Guðs. Ogjafnvelþótt Guð almáttugur skarist ekki i leikinn í lifanda lífi
geta menn átt von dþvi'að reikningsskil eigi se'r stað að leikslokum. Þegarpáfinn
gerði allt tilað koma i'vegfyrir stríðsárás Bandaríkjamanna álrak er siðferðilegt
ákallhans með einhverjum hætti stutt afGuði almáttugum. Ogþótt siðferðilegt
ákallpáfans lúti ilægra haldifyrir „realþólitiskum"hagsmunumþeirra sem ráða
ferðinni íþessu jarðneska lifi og Guð almáttugur beiti se'r ekki með sjáanlegum
hættigegn almáttugum hernaðarmætti stórveldisins, þá er siðferðisgagnrýniþáfans að endingu studd af almættinu. Veraldleg siðfræði hefur hins vegar ekkert slíkt
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vald á bak við sig, hvorki iþessum heimi né öðrum. Hún getur höfðað til samviskunnar, heilinda, skynseminnar og haldið siðferðilegum skyldum á lofti. I siðfræðiskrifum þínum vísarðu gjarnan til skyldunnar og sjaldan í einhvern mátt
semfylgt gæti þessu ákalli eftir. Algjöra undantekningu erþó aðfinna ígreinþar
semþú ræðir atvinnumálfatlaðra. Þar álíturðu að ríki og sveitarfe'lög hafi skyldu
að gegna í garð þessa háps og segir svo: „He'r er ekki nóg að líta til stjórnvalda
heldur verður að vænta ákveðinna viðhorfsbreytinga hjá atvinnurekendum, þótt
ekki se' hægt að höfða til skyldu þeirra eins og stjórnvalda iþessu tilliti. Líkast til
er eina leiðin ti/að knýjafram skilning atvinnurekenda áþessu hagsmunamáli að
vinna að þvi á vettvangi verkalýðsbaráttu." (B 294) Þetta er sjaldse'ð ábending
ísiðfræðiþinni, þ.e. að bent se' á að ekki nægi að vísa tilskyldunnar heldurþurfi
einhvern mátt til aðframfylgja henni, íþessu tilfelliþrýsting verkalýðsfélags sem
hefur afmarkaðra hagsmuna að gæta. Hvers vegna fellurþessi sjaldse'ða ábending
einmitt hér? Eru atvinnurekendur svo óvenju siðlausir að lítið þýðir að höfðu til
siðferðilegra skyldnaþeirra?Eða erþetta kannski við nánari athugun íraun engin undantekning heldur frekar reglan, þ.e. að það eitt að visa til siðferðilegrar
skyldu nægi ekki heldur þurfi oftast að beita ósiðlegum mætti, t.d. verkalýðsbaráttu, tilþess að hin siðferðilega skylda náifram að ganga?
Þetta er miklu fremur reglan og þótt ég taki sjaldan svona „konkret" til orða
má finna fleiri dæmi, svo sem í „Réttlæti og heimilisranglæti". Greinar mínar um siðferði í Islendingasögunum eru þó líklega skýrastar um almenna
skoðun mína á nánu sambandi siðferðis og samfélagsgerðar, en þar tel ég eina
meginskýringuna á sérstöðu þess siðferðis sem sögumar lýsa vera skort á
framkvæmdavaldi. Siðferðið er alltaf samofíð margvíslegum öflum og framfarir í siðferðisefnum hafa ekki síst verið bornar fram á vertvangi pólitískrar
baráttu í víðum skilningi þess orðs. Hér verður þó að líta í a.m.k. tvær ólíkar
áttir, þ.e. til einstaklinga og stofnana. I tilviki einstaklinga getur það eitt að
vísa til siðferðilegrar skyldu verið nægilegur hvati til breytni og færa má rök
fyrir því að skyldurækni manna standi jafnvel sterkari þar sem stofnanaumhverfið er veikt (sbr. íslenska þjóðveldið). Það hefur hins vegar þurft harða
baráttu til að stofnanabinda almenn réttindi og framfylgja þeim, ekki síst
vegna þess að sterk sérhagsmunaöfl vinna jafnan gegn því. Siðfræði sem vinna
vill sammannlegum hagsmunum framgang kemst hvorki lönd né strönd
nema þær hugmyndir hafi fest rætur í stofnanaveruleikanum. Þess vegna er
sú „innri" gagnrýni hvað öflugust sem dregur sjálfri sér samkvæmar ályktanir
af þeim hugmyndum sem samfélagsskipanin réttlætir sig með og beinir þeim
gegn raunverulegum reglum og ráðstöfunum sem fara á skjön við þær.
Segja má að sú myndsem hin efnahagslegafrjálshyggjagefur okkur afmarkaðnum
séekkiþessa heims heldur staðleysa eða útópía. Þannigþýðir lítið að gagnrýnafulltrúaþeirrar stefnu meðþvi að benda á aðfrjáls markaður afþessu tagifyrirftnnist hvergi í mannlegu samfélagiþar sem að hann mun svaraþví til að sú staðreynd
afsanni ekki ágæti hinnar efnahagslegu frjálshyggju. Hún kveði í raun á umfullkomlegafrjálsan markað og ekki se'við hugmyndina að sakastþótt hún hafi hvergi
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verið raungerð íþessum heimi. Með ekki ósvipuðum hætti eiga kommúnistarþað
til að segja að saga sósíalismans á 20. öld tali engan veginn gegn hugmyndum
þeirraþar sem að hugsjón kommúnismans hafi ekki verið raungerð ineinu hinna
sósíalísku ríkja. Nú mætti segja eitthvað hliðstætt um samræðusiðfræði Habermas
sem þú styðst við. Sjálfur segirðu hugmynd Habermas um „ákjósanlegar samræðuaðstæður" vera „útópíska skírskotun til samfe'lagsforms þar sem skynsamleg og
óþvinguð rökræða allra hlutaðeigandi væri ástunduð." (B 233) He'r er áferð
„fræðileg fyrirmynd, þ.e. hugmynd sem við getum miðað við í mati okkar og
gagnrýni á allar raunverulegar samræður." (B 233) I grein þinni „Hvað eru
gagnrýninfe'lagsvísindi?" skrifarðu um hugmyndHabermas: „Kenning hans byggir á því að samræður manna og tjáskipti geri ráöfyrir aðstæðum þar sem gagnkvæm virðing, ábyrgð ogjafnrétti ríki." (B 65-66) Þú bætir siðan við: „Þóttþær
aðstæður verði aldrei að veruleika, getur hugmyndin þjónað sem viðmiðun allrar
gagnrýni á raunverulegar aðstæður." (B 66) Igreinþinni „Siðfræðin og mannlífið" skrifarðu um þessa sömu viðmiðunarhugmynd: „Þegar hugað er að samfélagi
okkar og hugsunarhætti kannþessi krafa jafnvel að virðast hlægilega óraunsæ. En
það skiptir í sjálfu se'r engu máli. Hún er einkum til viðmiðunar um það hvernig
hægt se'að leiða mál réttlátlega tillykta og veitir þájafnjramt visbendingu umþað
hvaða öflstanda í vegiJyrir því að þessi hugsjón náifram að ganga." (B 82) Þú
bendir í annarri grein á að Habermas taki „margoftfram aðþetta se'u ekki raunverulegar aðstæður heldur gagnrýnin hugmynd" (B126). Athygli Habermas beinistþvt' ekki að þvi hvernig samræðuaðstæðurnar eru i raun heldur hvernig þær
ættu að veraþótt viðurkennt se' að slíkt verði aldrei raunin heldur se' he'r einfaldlega normatív hugmynd áferð. Aðra kantíska viðmiðunarhugmynd afsvipuðum
toga sækirðu til Raw/s sem „framkvæmir enga sérstaka greiningu áþví óréttlæti
sem hvarvetna viðgengst í samfélögum manna. Kenning Rawls er heimspekileg
greining áforsendum og röklegum innviðum réttlætis ogfærir mönnumþar með í
hendur viðmiðanir sem nota má við alla greiningu á raunverulegum aðstæðum"
(B 206). Báðir eigaþessir heimspekingarþað sameiginlegt að einblina ekki á raunverulegar aðstæður heldur á hugmynd sem nota á sem gagnrýnið viðmið jafhvel
þótt hún verði aldrei raungerð ihinumjarðneska heimi. Hugmyndirþeirra teljast
þvi' til st'ðara tilfellisins í eftirfarandiflokkun þinni: ,Annaðhvortfástjræðimenn
við að greina félagslegar staðreyndir og lýsa reglubundnum tengslum þeirra, eða
þeir setjafram kenningar um það hvernig samfélagslíftð gæti orðið (normative
theory). Hinirfyrrnefndu stunda vísindalegar rannsáknir afélagslegumfyrirbærum eins ogþau komafyrir, en hinir síðarnefndu hugleiða kosti um æskilega skipan
þeirra." (B 56) Nú eru þetta fallegar hugmyndir. Se' hins vegar notast viðjarðbundnari heimspeking en Kant mætti vitna í orð Aristðtelesar t Siðfræði Níkomakkosar semþú vísar sjálfur til á einum stað: ,jafnvelþótt til væri eitthvað gott
sem væri sameiginleg umsögn gæða, eða eitthvað sem væri sjálft til aðskilið og sjálfstætt, er Ijóst að slikt væri manninum hvorki gerlegt né tiltækt" (HS 229). Þú
skrifar í greininni „Re'tt/æti og heimi/israng/æti i /jósi samræðusiðfræðinnar":
„Samfélagssáttmá/i tanda Raw/s myndiþvián nokkurs vafa bæta stöðu einstæðra
foreldra, /ág/aunastétta ogþolenda heimi/isofbe/dis íþvískyni að rétta hlutþeirra
sem verst eru settir." (B 208) Þar sem að samfélagssáttmá/inn er hins vegar aðeins
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viðmiðunarhugmynd um æskilega skipan sem aldrei verður að veruleika má efast
um að einstæðirforeldrar, láglaunastéttir ogpolendur heimilisofbeldis geti bundið
vonir sínar við pað að hin fræðilega hugsjón um samfélagssáttmálann verði einhvern tíma að veruleika. Síðar í sömu grein segirðu frápví að bandaríski heimspekingurinn Michael Walxer „bendir á að siðfræðin geti gagnrýnt ósamræmið á
millipeirra verðmæta sem haldið er á lofti ogpeirra sem samfélagið virðir íreynd.
Þetta er mikilvæg ábending,pví alkunna er að bilið er oft stórt á millipeirra hugsjóna sem samfélagið réttlætir sig með (svo sem ,manngildi ofar auðgildi') ogpeirra
sem virtar eru í reynd." (B 210) Hefurðu aldrei áhyggjur afpví að áherslan á hinarfyrrnefndu fógru viðmiðunarhugmyndir, sem menn viðurkenna jafnvel að séu
hlægilega óraunsæjar og verði aldrei raungerðar í samfélaginu, hafi pað ífbr með
se'r að talið beinist jyrst ogfremst að fallegum hugsjónum um frjálsan markað,
kommúnískt blómaríki, ákjósanlegar samræðuaðstæður og samfélagssáttmála sem
breyta muni litlu til dæmis fyrir einstæða foreldra, láglaunastéttir og polendur
heimilisofbeldis á meðan að greining ápeim aðstæðum semfólk býr við íraunfalla
í skuggann afnormatívri kenningasmíði heimspekingsins? Má ekki hugsa se'r að
samfélagsgagnrýnin heimspeki sem leggur meiri áherslu ápað aðgreina raunverulegar aðstæður og „pau öfl sem ráða ferðinni í reynd" (B 84) muni pegar upp er
staðið reynast gagnrýnni en sú heimspeki sem leggur áherslu á smt'ð óraunsærra
normatívra viðmiðunarhugmynda?
Ivitnaður kafli „Annaðhvort fást fræðimenn við að greina félagslegar staðreyndir og lýsa reglubundnum tengslum þeirra, eða þeir setja fram kenningar um það hvernig samfélagslífið gæti orðið (normative theory). Hinir fyrrnefndu stunda vísindalegar rannsóknir á félagslegum fyrirbærum eins og þau
koma fyrir, en hinir síðarnefndu hugleiða kosti um æskilega skipan þeirra"
(B 56), er í greininni „Hvað eru gagnrýnin félagsvísindi?" hafður til marks
um þröngan skilning félagsvísindamanna á hugtakinu „reynsluathugun" sem
er þá séð sem andstæða „normatívrar kenningar". Eg held því fram í þessari
grein að kenning Habermas falli niður á milli tinda þessarar tvíhyggjukvíslar staðreynda og gilda. Eg vitna í framhaldið: „Gagnrýnir félagsvísindamenn
neita að velja á milli þessara afarkosta og benda á leið eða aðferð sem sé betur við hæfi í rannsóknum á félagslegum veruleika. Þessa leið kallar Habermas sögulega ,endurmótun' (Rekonstruktion), en hún einbeitir sér að því að
varpa ljósi á þá rökvísi eða þau lögmál sem má greina í sögulegri framvindu.
Undir þessu sjónarhorni er leitast við að greina samhengi og stefnu þeirra
þátta sem mótað hafa samtíðina og þar með að afhjúpa þá möguleika á frekari framvindu sem leynast í félagslegum aðstæðum. Söguleg greining af
þessu tagi krefst nákvæmra ,empírískra' rannsókna, en hún hvílir jafnframt á
kenningu um ,sögulega rökvísi' sem upphefur hinn skarpa aðskilnað staðreynda og verðmæta. Skýringin felst í því, að samkvæmt þessum hugsunarhætti er félagslegur veruleiki skihnn sem þroskaferh og greining á rökvísi
sögulegrar framvindu er greining á þroskasögu mannsins. I slíkri greiningu
tvinnast því saman rannsókn á því sem er eða hefur orðið og rannsókn á
möguleikum mannsins til þess að móta lífsskilyrði sín frekar, þ.e. á því sem
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gæti orðið." Kenningar um siðgæðisþroska eru gott dæmi um efnistök sem
Habermas kallar sögulega endurmótun rökvíslegrar þróunar, en í þeim er því
haldið fram að siðgæðisþroski stefni í átt til meiri sjálfræðis og ábyrgðar.
I annarri grein löngu seinna „Smíðisgripir Rawls og Kants" (Hugur 1997)
færði ég rök fyrir því að skilja beri sáttmálakenningu Rawls sem „endurmótunarhugmynd". Kennisetningar hans „séu líkan sem draga fram þær hugmyndir um réttlæti sem liggja leynt og ljóst í lýðræðismenningunni eða því
sem Rawls kallar ,the public culture of a democratic society'." Líkt og Habermas gaumgæfi hann þær hugmyndir sem lýðræðissamfélagið réttlætir sig
með og snúi þeim gegn raunveruleikanum, ef svo má segja.
En Habermas rennir fleiri stoðum undir kenningu sína, ekki síst greiningu
á forsendum málnotkunar sem birtist í rökræðusiðfræði hans. Sú greining
felur í sér útópíska skírskotun til kjöraðstæðna sem menn geri ráð íyrir þegar þeir ræða saman. Þegar menn leitast við að jafna ágreining án valdbeitingar fallast þeir óhjákvæmilega á þá málsmeðferð sem samræðusiðfræðin lýsir.
Samræðusiðfræðin boðar því ekki að mati Habermas einhverja leið sem hún
telur réttmætari en aðrar sem völ er á; hún greinir einfaldlega forsendur þess
sem gerist í reynd þegar menn taka af alvöru þátt í rökræðu. Þessi staðreynd
er innbyggð í skynsamlega málnotkun myndugra einstaklinga sem leitast við
að skilja hverjir aðra, burtséð frá því hvaða menningarheimi þeir tilheyra,
hvaða gildi þeir aðhyllast eða hvaða tungumál þeir tala. Hið siðferðilega
sjónarhom liggur því ekki bara undir tungurótum þeirrar hefðar sem hefur
alið af sér ofurgildi réttlætis og óhlutdrægni, eins og Charles Taylor hefur
haldið fram; nær væri að segja að sú hefð ein mæti hinu siðferðilega sjónarhorni „á miðri leið", eins og Habermas hefur komist að orði.
Með þessu orðalagi viðurkennir Habermas það hvernig hið siðferðilega
sjónarhorn sem er fólgið í innviðum rökræðunnar verður ekki annað en sértækur möguleiki fyrr en algildar siðferðishugmyndir hafa öðlast sess í siðferðilegum veruleika og siðvitund samtímans. Þær hugmyndir eiga sér tiltekna þróunarsögu þar sem tiltekin gildi verða öðrum yfirsterkari og móta
sjálfsmynd manna og veruleikasýn í réttam'ki lýðræðissamfélaga. Habermas
minnir líka margoft á að siðfræðileg rökræða skapi ekki norm/siðaboð heldur meti hún einungis réttmæti boða sem arfleifðin og siðmenningin bera
fram. Ein leið til að varpa ljósi á ágreining Taylors og Habermas er að segja
að Taylor leitist við að skilja tilurð og efnivið, framrás og mótunaráhrif þessara siðferðishugmynda en Habermas greini öðru fremur formlega kjarnann í
hinni gagnrýnu yfirvegun þeirra sem er bundin innviðum rökræðunnar og er
í sjálfu sér óháð tilteknu lífsformi.
Þessar hugmyndir eru því einungis „óraunsæjar" í þeim skilningi að þær
fela í sér fræðileg líkön af þáttum sem við finnum aldrei í hreinni mynd í
veruleikanum. Þær eru ekki hugsaðar sem lýsing á æskilegu ástandi sem
menn gætu náð fram heldur draga þær fram forsendur hugmynda okkar um
skynsemi og réttlæti. Sem slíkar geta þær þjónað sem mikilvægar viðmiðanir í innri gagnrýni á hvers konar ranglæti og ofbeldi. Ég hef hins vegar sjálfur líka bent á - bæði í doktorsritgerðinni og í fremur nýlegri grein („Towards
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a Better Life: The Possibility of Universal Discourse Ethics", Universal Ethics. Perspectives and Proposals from Scandinavian Scholars, ritstj. G. Bexell og
D.E. Anderson (Kluwer 2002), s. 15-22) - að siðfræðin tengi betur við
reynslu fólks með því að greina birtingarform ranglætis heldur en að smíða
hátimbraðar réttlætiskenningar. Þetta hefur verið einn liður í því áformi
mínu að samhengisbinda og jarðtengja siðfræðilega greiningu. I þessu samhengi minni ég líka á lokaorð nýlegrar greinar í Hug þar sem ég ræði
gagnrýnismátt samræðusiðfræðinnar:
„Myndi þessi pólitíska ákvörðun, þessi ráðstöfun valds, þessi leikregla eða
siðvenja öðlast samþykki í frjálsri rökræðu þegnanna? Þannig verður hugsjónin um frjálst samþykki að gagnrýninni viðmiðunarhugmynd sem beinir
fræðilegri greiningu að þeim margvíslegu birtingarformum kúgunar, bælingar og skrumskælingar sem búið hafa um sig í félagslegum veruleika okkar.
Það er líka mikilvægt að átta sig á því að einber siðfræðileg gagnrýni dugir
skammt í þessum efnum því að forsendur frjálsrar rökræðu um gildi liggja
bæði í félagslegum og sálfræðilegum aðstæðum. Þess vegna þarf siðfræðin
,að leita til annarra fræðigreina til skilnings á þeim þáttum sem ráða samfélagsgerð og persónuþroska'. Ef að siðfræðin nálgast ekki viðfangsefni sín
undir því sjónarhorni að afhjúpa þurfi þau duldu öfl sem hafa mótað sjálfsskilning okkar og samfélagsgerð, þá verður hún aldrei annað en yfirborðsleg
ábending um siðleysi. En greining sem heldur sig við ásýnd hlutanna verðskuldar ekki að kallast gagnrýni." (GS 103-104)
Igreininni „Siðfræðin og mannlífið" vitnarðu íbréflbsens til Georgs Brandesar
frá árinu 1870: „Fólk vill bara tilteknar byltingar, byltinguytri aðstæðna o.p.h.
[...]Enþað sem máli skiptir ergerbylting hugarfarsins." (B 69) Sá sem veðjar á
byltingu hugarfarsins Jeitast við að hafa áhrifá afstöðu einstaklinga i stað þess
að huga að þeim félagslega veruleika sem mótarþá og nœrir." (SR 287) I meðfylgjandi neðanmálsgrein nefnirðu „kenningu Marx um mikilvœgiþess að breyta
heiminum ístaðþess að leggja áherslu á hugmyndir einstaklinga." Andstæðan
verður þannig Ibsen gegn Marx, bylting hugarfarsins gegn byltingu ytri aðstæðna. Nú bendirfátt tilþess að siðvilji einstaklinga haft styrkst í aldanna rds.
Hins vegar hefurýmislegt í mannlífinufærst tilbetri vegar íkjölfar breyttra ytri
aðstæðna. Lýðræðið virðist styrkjast með nýjum og bættum leikreglum sem stuðla
þvt'að lýðræðislegriframvindu leiksins. Þvi'vaknar spurningin hvort sélíklegra
til árangurs: að höfða til siðbótarviljans eða að breyta einfaldlega leikskilyrðunum og leikreglunumþannig aðþær knýifram breytingar. Eru ekkifrá sjónarhóli
nútímakenninga um lýðræði umbætur leikreglna Hklegri til árangurs en það að
binda vonir við hugarfarsbreytingu einstaklinga?Eða líturðu svo á að hér se'um
að ræða eilíft jafntefli Ibsens (hugarfarsins) og Marx (ytri aðstæðna)?
Þetta verður alltaf að spila saman. En í félagslegu og pólitísku tilliti skipta
hvorki bylting hugarfars einstaklinga né ytri aðstæðna sköpum heldur leikreglur, stjórnsiðir og málsmeðferð og langtímaáhrif þeirra á aðstæður og
hugarfar. Þess vegna bendi ég í ívitnaðri grein á takmarkanir bæði hins exis-
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tensíalíska og marxíska sjónarhorns og útlista leið samræðunnar. Lýðræði
hefur stundum verið nefnt stjórn skynsamlegrar samræðu og slíkt stjórnarfar
krefst bæði félagslegra aðstæðna og leikreglna og persónulegs samræðuvilja
og samræðuhæfni. Lýðræðisleg samræðumenning getur ekki þrifist nema
hvort tveggja komi til.
Igreininni „Einstaklingshyggja að fornu og nýju"gagnrýnirðu grein Halldórs
Guðjónssonar „Menningararfur og stjórnmálaskylda Islendinga" (Skírnir
1/1987) og segir„hœpið að tala um einstaklingshyggjuna ífornritunum sem beinan áhrifavald á einstaklingshyggju nútímans." (B 146) Nú erpetta líkast tilpörf
ábending enda ekki óalgengt að menn leiti orsakasamhengis milli fyrirbæra sem
efast má um að se'u íbeinum tengslum hvort við annað. Ségagnrýnipín á meint
orsakatengsl notuð ápín eigin skrifmætti taka dæmi afgagnrýni pinni á tilvistarstefnuna og marxismann í „Siðfræðin og mannltfið"par sem pú segir: „Báðar
stefnurnar eiga sinnpátt ípví'að siðferðilegar samræður, grundvallaðar á mannlegum verðmætum og réttindum, eru jafn óalgengar í daglegu lífi og raun ber
bitni. [...]Þegar allt kemur tilalls, stuðlapví' bæðipessi sjánarmið aðpeirri'firringu ogpvi ófrelsi sem aðpeirra mati einkennir líffólks í nútímapjóðfélagi." (B
80) Spyrja má hvort hér se' ekki áferð ofmat á áhrifamættifræðilegrar heimspeki
á daglegt líf Er raunhæft að ganga út frápví að til dæmis tilvistarstefnan hafi
haftpau áhrifað dregið hafi úr siðferðilegum samræðum í daglegu lífi, og stuðlað
aukpess aðfirringu og ófrelsi? Erpetta ekki dæmi um ofmat heimspekinnar á eigin áhrifamætti, líkt og Heidegger sem ímyndar se'r að endurskoðun frumspekinnar séforsendapess að vestræn menning breytist til batnaðar?
Þetta verður að skiljast í ljósi þess sem ég segi um afstöðu tilvistarstefnunnar og marxismans til stöðu verðmæta og rökræðu um þau; hvor með sínum
hætti hafi þessar stefnur stuðlað að eða viðhaldið því rótgróna viðhorfi að um
siðferðileg/pólitísk efni verði ekki rökrætt. Þetta tengist þannig skynsemishugtakinu og greinarmuni staðreynda og verðmæta. Skynsemishugtakið er
þá einskorðað við tæknilega rökvísi, áhrifamátt leiða til að ná settu marki.
Um hin settu markmið verði hins vegar ekki rætt af skynsamlegu viti því að
þau ráðist af vali einstaklinga eða ríkjandi hagsmunaöflum. Andspænis þessu
ríkjandi viðhorfi er brýnt að tefla hugmynd um siðræna skynsemi sem lýtur
annars konar lögmálum en tæknileg rökvísi. Siðræn skynsemi er að verki í
samskiptum manna sem leitast við að skilja hver annan eða lúta rökum um
réttmæti þess að efla sammannlega hagsmuni í stað sérhagsmuna. Alhæfing
tæknilegrar rökvísi stuðlar að firringu og ófrelsi vegna þess að hún er yfirfærð
á svið - svo sem í menntamálum, fjölskyldumálum og heilbrigðismálum þar sem hún á ekki við og vinnur gegn þeim verðmætum sem þar er mikilvægast að vernda. Eg er sannfærður um að efling siðrænnar skynsemi samfara því að tæknilegri rökvísi séu sett skynsamleg mörk er ein meginforsenda
þess að vestræn menning breytist til batnaðar.
Igreininni „Vegna barnsins sjálfs" (1993) skrifarðu: „Það hefurfærzt mjög í
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vöxt að heimspekingar setjifram glœfralegar siðfræðikenningar sem strtða gegn
siðferðisvitund og tilfinningum fólks. Bækur þeirra vekja athygli og umræðu en
heimspekin setur ofan." (B 313) Skömmu síðar víkurðu i gagnrýnum tón að
áströlskum siðfræðingi semfellur aðþessari lýsingu: „Peter Singer [...] telur réttlætanlegt að foreldrar láti deyða barn sem líklegt er að muni lifa hamingjusnauðara lífi en venjuleg börn." (B 314—315) I lok kaflans segirðu ennjremur
neðanmáls: „I Þýzkalandi, þar sem menn eru afar viðkvæmir fyrir umræðu af
þessu tagi eftir glæpi nazista, var Singer nánast útlægur gerður eftirfyrirlestra
sem hann hélt umþetta efni. Sjágrein hans ,0n Being Silenced in Germany'
[1991] þar sem hann fegrar afstöðu sína verulega." (B 315) Síðastliðið haust
hélt Singer fyrirlestur í troðfullum hátíðarsal Háskóla Islands þar sem annar
helmingur áhorfenda virtist vera áhugamenn um heimspekilega hugarleikfimi
en hinn helmingurinn dýra- og náttúruverndarsinnar sem höfðu áhuga áþví
að sjá ástralska græningjann tala. Þeir sem komnir voru til að kynna se'r hvers
vegna þessi heimspekingur er „útlægur" heyrðu fáar glæfralegar kenningar, og
enga róttækari en þá að leyfa ætti nýburum með mjög alvarlega fæðingargalla
að deyjaþótt tæknilega se'ð megi lengja lífþeirra — afstöðu sem samræmistþinni
eigin skoðun i'fyrrnefndri grein. Því vaknar spurningin hvort Singer se' i hópi
þeirra heimspekinga sem hafa vakið athygli á se'r með „glæfralegum" kenningum en dregiðþær siðan að einhverju leyti ilandþegar athyglinni var náð. Annað dæmi væriþýski „sjónvarpsheimspekingurinn" Peter Sloterdijk sem olli usla
fyrir nokkrum árum og var likt og Singer staðsettur i nánd viðþýska nasismann
(meðal annars af Habermas). Líturðu svo á að Singer hafi með þessum hætti
vakið athygli á se'r með „glæfralegum " skoðunum sem hann hafi síðar dregið i
land eða er hann enn sem fyrrfulltrúi siðfræðikenninga sem þú álitur „glæfralegar"?
Eg hef ekki fylgst sérstaklega með þróun hugmynda Peters Singer og veit því
ekki hvort hann hefur raunverulega dregið í land eftir að hafa öðlast heimsfrægð fyrir öfgakenndar skoðanir. Singer á þakkir skildar fyrir að hafa vakið
athygli á slæmri meðferð dýra í matvælaframleiðslu og á tilraunastofum. En
fyrirlestur hans við Háskóla Islands í fyrrahaust vakti einkum athygli mína
fyrir það hve lítt hann gagnaðist þeim tveimur hópum sem nefndir eru í
spumingunni: áhugamönnum um heimspeki og áhugafólki um náttúruvernd. Fyrirlesturinn var að mestu sneyddur heimspekilegum röksemdum og
að svo miklu leyti sem nyfjastefnurök voru reifuð renndu þau ekki sannfærandi stoðum undir viðhorf Singers. En fyrirlesturinn leið jafnframt fyrir
skort á þekkingu á staðreyndum málsins og var því ekki heldur ýkja sannfærandi á því plani, ef svo má segja. Hann náði ekki einu sinni máli í samanburði við bestu ræður sfjórnarandstæðinga í virkjunarmálum.
/ ritgerðasafninu Hvers er siðfræðin megnug?, sem gefið var út í tilefni tíu ára
afmælis Siðfræðistofnunar, leit dagsins Ijós áhugaverð deila þín við Jón A. Kalmansson og Róbert H. Haraldsson um hlutverk siðfræðinnar. Deiluna má rekja til
erindisþins „Leikreglur og lífsgæði"' sem þúfluttir árið 1996 þar semþú segirþað
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„ekki vera hlutverk siðfræðinnar að boða algildar hugmyndir um inntak hins góða
lífs" (B 200). Lokaorðgreinarinnar berayfirskriftina „Aðrir en heimspekingar eru
færari um að boða lífsgildin" (B 203). Varðandi spurninguna „Hvers konar lífi er
best að lifa? Hvers konar manneskja er bezt að vera?" segirðu að „samræður við
vini, ráðgjafa, sálusorgara og bókmenntatexta muni reynast [...] drýgra veganesti
og vinnulag en siðfræðileg rökræða." (B 204) Jón Kalmansson sótti hart aðþe'r, svo
notuð se'uþín eigin orð, í mánudagsviðtali sjónvarpsins íárslok 1997 en deiluna,
semfram aðþvt'hafði afmarkast viðfyrirlestra, samtöl og bréfaskriftir, mátti ekki
lesa áprentifyrr en áðurnefntgreinasafn kom út árið 1999. Ritið inniheldur meðal annars grein þína „Hvers er siðfræðin megnug? Frekari hugleiðingar um leikreglur og lífsgildi", grein Róberts „Einræða, umræða og samræða. Um leikreglur og
lífsgildi", grein Jóns „Hlutverk siðfræðinnar?" og svargrein þína ,A rauðu Ijósi.
Andsvar við gagnrýni á ,Leikreglur og hfsgi/di'". Efvið skoðum nánar hvaðfelst
íþeirrifullyrðinguþinni aðþað se' ekki í verkahring siðfræðinnar að boða hfsgi/di
kemur ekki á óvart að viðbrögðin hafi verið hörð. Með þessum hættifærirðu ekki
einfaldlaga rökfyrir eigin skoðun andspænis öðrum skoðunum heldur ertu í raun
með skilgreiningu á verkahring siðfræðinnar að úthýsa andstæðum skoðunum úr
siðjræðinni. Oháð því hvort maður aðhyllist aristótelíska eða kantíska siðfræði,
dyggðasiðfræði eða reglusiðfræði, lýðræðiskenningar eða hfsspeki vaknar sú spurning hvers vegna siðfræðin ætti að afsala sérþví hlutverki semfylgt hefur heimspekinni alltfrá upphafi: að veltafyrir se'r lífsháttum og ágætiþeirra. Hvers vegna ætti
heimspekin, sem hefur á undanfórnum öldum misstfjölmörg viðfangsefna sinna til
nýrra fræðigreina, affyrra bragði að afsala se'r spurningunni um hið góða hfog
láta hana öðrum eftir? Nú hefurðu kantíska sýn á siðfræðina sem er andstæðþeirri
sýn sem margir aðrir íslenskir heimspekingar hafa. En hvers vegna er mikilvægt
Jyrirþig að koma því áframfæri aðþeir sem stunda til dæmis heimspekilega lífsspeki, álíta sig siðfræðinga og hafa siðfræðina jafnvel að lifibrauði, se'u ekki eiginlegir siðfræðingarþar sem að sú siðjræði semþeir stunda sé ekki í verkahring siðfræðinnar. Er þetta ekki bara enn ein afþessum tilraunum heimspekinga til að
skilgreina þá starfsbræður, sem hafa gjörólíka skoðun á því hvernig stunda eigi
heimspeki, út úrfaginu meðþvíað segjaþá ekki réttnefnda heimspekinga ístaðþess
að viðurkenna að afstaða þeirra se' ein af mörgum þótt maður aðhyllist sjálfur
aðra? Væri ekki nær að viðurkenna aðþeir siðjræðingar sem þú skilgreinir út úr
faginu hafi íraun aðra samfélagssýn sem ekkifer saman við kantíska samfélagssýn
þína? Eða þurfa trúskipti að eiga se'r stað hjáþessum heimspekingum ti/þess að
þeir verðskuldi aðþínu mati titilinn siðjræðingar, þurfaþeir að gerast Kant-trúar til að teljast re'ttnefndir siðfræðingar? Þú segir „að meginviðfangsefni heimspeki/egrar siðfræði se'að út/ista sanngjarna málsmeðferð." (SR 296) Hvers vegna
nægir ekki að segjaþarna „meginviðfangsefni kantískrar siðfræði"? Hvað erfengið með því að a/hæfa og segja siðfræði það sem maður stundar sjálfur og annað
ekki?
Fullyrðingin að það sé ekki „hlutverk siðfræðinnar að boða algildar hugmyndir um inntak hins góða lífs" (B 200) felur það alls ekki í sér að heimspekin eigi að „afsala sér spurningunni um hið góða" eða hætta „að velta fyr-

„Rökræðan erprófsteinn skynseminnar"

33

ir sér lífsháttum og ágæti þeirra". I þessum greinum mínum reyni ég einkum
að gera tvennt. Annars vegar minni ég á greinarmuninn á alhæfanlegum
siðaboðum og siðaboðum sem takmarkast við menningarbundin lífsform eða
einstaklingsbundin áform. Þau fyrmefndu nefndi ég leikreglur en þau síðarnefndu lífsgildi. Leikreglur réttlætis varða sammannlega hagsmuni og því
hlýrur siðfræðin að greina forsendur þess að þær séu virtar sem víðast sem og
þá þætti sem standa í vegi þess. Lífsgildi, aftur á móti, varða breytileg tilvistarverkefni einstaklinga og viðleitni þeirra til að móta líf sitt í menningarbundnu samhengi. I því verkefni gegnir siðfræðin líka þýðingarmiklu hlutverki og klassísk siðfræði sá það sem meginverkefni sitt að skýra hvernig
einstaklingar gætu öðlast farsæld.
Að mínu viti hlýtur heimspekileg siðfræði að fást við báða þessa mikilvægu
þætti mannlegs siðferðis en hún verður að gera það með röklega ólíkum
hætti þótt þeir skarist í reynd. Eg hef áður orðað kjarnann í þeim muni sem
hér er mikilvægastur:
„Ljóst er að þegar ég fæst við spurninguna ,hvernig manneskja vil ég vera?'
þá hlýt ég að hugsa fyrst og fremst um sjálfan mig, sjálfsmynd mína og hamingjuleið. En þegar ég fæst við spurninguna ,hvað ber mér að gera?' þá gengst
ég undir þá ópersónulegu kröfu að gera það sem stenst skoðun undir hinu
,siðferðilega sjónarhorni'. Undir því sjónarhorni leitast menn við að meta
gildi útfrá hagsmunum ,hvers sem er' en ekki út frá farsældarhugmyndum
tiltekinna einstaklinga ..." (GS 101)
Hins vegar færi ég rök að því í þessari umræðu að þótt heimspekileg rökræða skipti máli í þeirri lífsgildagreiningu sem fylgir tilvistarglímu manna,
þá geti samræður við sálfræðinga, bókmenntir og guðsorð verið áhrifaríkari
umbótavaldur í þeirri viðleitni.
Eg tel mig ekki hafa skilgreint nokkurn mann út úr faginu með þessum
röksemdum. En eitthvað hafa mér verið mislagðar hendur fyrst svona mætir menn brugðust ókvæða við og misskilningur á viðhorfum mínum er útbreiddur. Þessar hugmyndir voru hins vegar þýðingarmikill liður í sjálfsskilgreiningu minni sem siðfræðings á tímamótum. Þess vegna kaus ég að flytja
„Leikreglur og lífsgildi" sem innsetningarfyrirlestur minn í prófessorsstarf.
Kannski hafði ég sjálfur sofið kreddusvefni þar sem greinarmunur þess að
móta og meta alhæfanlegar leikreglur annars vegar og uppbyggileg lífsgildi
hins vegar var ekki nógu skýr. Mér virðist það stundum setja mark sitt á eldri
skrif mín um siðfræðileg efni.
Þú vitnar víða í eftirfarandi afstöðu Kants: „Ef undanskilin eru börn ogfólk sem
er viti sínufjær, get e'g ekki gert nokkurri manneskju gott útfrá minni hugmynd
um hamingjuna, heldur einungis samkvæmt hugmynd þeirrar manneskju sem er
velgjörðarinnar aðnjótandi." (B195) Nú hefurðu reglulega tefltþinni eigin hugmynd um hamingjuna gegn ýmsum öðrum hamingjuhugmyndum sem þú hefur
gagnrýnt. Þe'r hefur til dæmis, eins ogþú segir sjálfur, „orðið tíðrætt um efnishyggjuna í islenzku samfélagi" (B 291). Þú hefur gagnrýnt tilkomu „síaukins
neyzsluvarnings og lífsþæginda" (B 287) og fleira íþeim dúr. Miklar deilur
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spruttu upp í kjölfar þess aðpú sagðir árið 1996 það „ekki vera hlutverk siðfræðinnar að boða algildar hugmyndir um inntak hins góða lífs." (B 200) Núfæ ég
ekki betur se'ð en að gagnrýni þín á íslenskt neyslusamfélag se' knúin áfram af
nokkuð víðtækri hugmynd um hiðgóða líf. Og súgagnrýni hefur ekki horfið íkjölfarfyrrnefndraryfirlýsingarfyrir átta árum, heldur sætir gildismat „lífsþægindasamfélagsins" (AV17) sem fyrrgagnrýni. Því vaknar spurningin hvernigþetta
tvenntfer saman, kantisk höfnun á boðun algildra hugmynda um hið góða lífog
hins vegar siðfræðileg gagnrýni á hamingjuhugmyndir íslensks neyslusamfélags.
Þvíþótt Islendingar se'u eftil vill neysluglaðir er varla hægt að segja aðþeir se'u
viti sínufjær.
Broddflugur er safn greina sem skrifaðar voru á löngum tíma og það er tvímælalaust stundum núningur á milli viðhorfa og röksemda sem birtast í eldri
greinunum og þeim nýrri. Eg hefði ekki getað skrifað grein á borð við „Samfélag á villigötum" (B 287-296) á síðustu tíu árum. Þar með er ekki sagt að
ég gæti ekki gagnrýnt „efnishyggjuna í íslenzku samfélagi" en ég myndi gera
það með öðrum hætti þar sem hvimleiður lífsgildaboðskapur kæmi ekki við
sögu. Áherslan myndi þá hvíla á því hvernig efnishyggjan endurspeglar sérhagsmunaöfl og viðheldur þeim og kemur þar með í veg fyrir að menn móti
samfélag sitt og menningu í samræmi við ígrundaðan almannavilja. Þegar
stjómmálin og hugsunarháttur einstaklinga miðar að því að búa stöðugt í
haginn fyrir aukna neyslu þá bitnar það á viðleitni til að rökræða þungvægar spurningar um það hvers konar samfélag við viljum byggja og hvers konar uppeldisskilyrði það býr til að mynda börnum okkar.
Aðþínu mati „skiptir uppeldið sköpum." (HS 229) Þú vitnar á einum stað fskrif
Ricœurs um hið meðvitaða og hið ómeðvitaða: „Maðurinn er eina veran sem er
bundin bernsku sinni. Hann er vera sem er stöðugt kippt til baka á bernskuslóðir." (B 106) ígreininni „Er maðurinn frjáls?" skrifarðu: „Það er óhuggulegt til
þess að vita [...]að veigamikilrók hníga aðþvíað mikilvægirþættirpersónuleika
barsins mótist áfyrstu árum ævinnar. Alla tíð mun einstaklingurinn bregðast við
aðstæðum sínum áþeim grundvelli sem lagður er íbernsku." (B181) „Manngerðin ræðst enda að mestu leyti á uppvaxtarárum löngu áður en einstaklingar hafa
bolmagn eðaforsendur tilþess að taka ábyrgð á sjálfum se'r." (SLD 56) Þannig er
það ekki aðeins „skapgerðarmótun ogsjálfsmyndun sem ásérstað í uppvaxtarferlinu" (B103) heldur erþað svo að „uppeldið ræður mestu um sjálfsvirðinguna" (B
222). Þú tekur dæmi um börn alkóhólista íþessu samhengi: „Þess vegna giftast
börn sem búið hafa við alkóhólisma í barnæsku gjarnan fólki sem líklegt er til að
leiða þau inn ígamla mynztrið, börn sem hafa verið beitt ofbeldi eru afar líkleg
til að beita sjálf ofbeldi síðar o.s.frv. Þetta gerist ekki vegnaþess að viðkomandi
viljiþetta ástand íþeim skilningi að hann kjósiþað áyfirvegaðan hátt, heldur er
hegðunin líkari því sem um ósjálfráð viðbrögð væri að ræða." (B 181) Þú ræðir
vægi bernskunnar einnig ígrein þinni „Tvíræð frelsunarsiðfræði" sem birtist í
greinasafni sem Rannsóknastofa í kvennafræðum gafút árið 1999 undir yfirskriftinni Simone de Beauvoir. Heimspekingur. Rithöfundur. Femínisti. I

„Rökræðan erprðfsteinn skynseminnar"

35

þeirri grein ræðirðu þá skoðun Sartres „að e'g á þess jafnan kost að losa mig úr
viðjumfortíðar og verða nýr maður." (TF123) Þti segir að Sartre hafi Jagt áþað
mikla áherslu að einstaklingurinn gæti á hverju andartaki skákað fortíð sinni úr
leik og snúið við blaðinu. Igagnrýni sinni á frelsiskenningu Sartres sagði Merleau-Ponty að slik sinnaskipti væru vissulega fræðilega möguleg en ákaflega álíkleg. Sem dæmi mætti nefna manneskju semþjáðst hefur af minnimáttarkenndfrá
því í bernsku vegnaþess að hún varð fyrir langvarandi einelti. Hún á möguleika
áþví að rífa sig lausa á hverju andartaki en er raunhæft að krefjastþess eða gera
ráð fyrirþví? Beauvoir er á raunsæislínu Merleau-Pontys [...]. ,Sinnaskipti eru
erfið', segir hún og ástæðan er sú að heimurinn hefurþegar mótað okkur á margvíslegan hátt. Þetta kemur bestfram í lýsingu Beauvoir á hlutskipti barnsins. I
bernskunni öðlast vitundarlif einstaklingsins rætur og sögu sem ekki er aðfinna í
tilvistarkenningu Sartres þótt hann átti sig vissulega á þeim síðar." (TF
129-130) „Eftirþvísem leið á höfundarferil Sartres gerði hann sér betur grein
jyrir álagi aðstæðnanna í lífi einstaklinga. Hið frjálsa áform sem einstaklingurinn er i'tilvistarkenningu hans öðlast æ meirifótfestu [og] tekur hann æ meira mið
afþvi hvefrelsi einstaklingsins er takmarkað af persónusögu hans, þeim hömlum
semfylgja honum úr uppvextinum. Sartre segirþví ekki lengur að vitundin skáki
jafnan fortiðinni úr /eikþvi að i lifaðri reynslu gerir einstaklingurinn se'r ekki
fulla greinfyrir þeim þáttum sem hafa mótað hann. Merkingarmóðafortiðar hefurþar með sest á spegil vitundarinnar og einstaklingurinn getur ekki lengur grafistfyrir rætur sinar með , hreinsandi ihugun'." (TF132) Ætla má að það sem er
óvenju skýrt hjá þeim sem hafa á uppvaxtarárum sínum þolað ofbeldi, alkóhólisma eða einelti eigi í raun við um alla aðra einstaklinga:þeir eru allir i viðjum fortiðarinnar hver með sínum hætti, grundvóllurinn er lagður í bernsku. I
Ijósiþess vægis semþú álitur bernskuna hafafyrir mótun einstaklingsins (,yAlla tíð
mun einstaklingurinn bregðast við aðstæðum sínum áþeim grundvelli sem lagður er í bernsku.") vaknarfrá heimspekilegum sjónarhóli spurningin hvort ekki se'
nauðsynlegt að bregðast við þessu vægi bernskunnar með einhvers konar heimspeki uppvaxtarins sem gerði sifjafræði hinnar einstaklingsbundnu sjálfsveru skil.
Eða er slíkt verkefni utan verkahrings heimspekinnar? Verður heimspekin hér að
láta se'r nægja að leita til annarra fræðigreina á borð við sálfræði og uppeldisfræði?
Mér finnst sifjafræði sjálfsins fela í sér afar mikilvægt verkefni fyrir heimspekina sem hefur í raun alltof lítið verið sinnt. Sá heimspekingur sem ég hef
lært hvað mest af í þessu tilliti er Paul Ricœur, einkum ritum hans um viljann. En ljóst má vera að heimspeki uppvaxtarins þyrfti að vera í náinni samræðu við uppeldis- og sálarfræði. Hér er eflaust dæmi um þverfaglegan akur
sem er að miklu leyti óplægður. Rit Foucaults myndu tvímælalaust vera
gnægtabrunnur fyrir slíka heimspeki.
»Foucault myndi hrylla við hugmynd minni um leikreglur" (HSM 161), skrifarðu í „Hvers er siðfræðin megnug?" (1999) og ertþar að bregðast við eftirfarandi afstöðu Foucaults: „Mig hryllir við tilhugsuninni um leit að siðferði sem all-
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ir gætu fallizt á, ípeim skilningi að öllum bæri að hlíta pví." Iframhaldi afpví
bendlarðu afstöðu Foucaults við „póstmódernískafarsældarsiðfræði" og segir hætt
við pvi' að hún „styrki pau öfl sem ógna frjáhlyndu samfélagi. Einfaldasta og
skýrasta dæmið um algildarfrjálslyndar leikreglur eru mannréttindi. Heimspekingar sem hafna hugmynd um siðferði ,sem öllum ber að hh'ta' hlaða óhjákvæmilega rökum undir skoðanir peirra sem brjóta pessar lágmarksreglur mannlegra
samskipta." (HSM 162) Afstaða Foucaults er með öðrum orðum talin ógna
mannréttindum, styðja við bakið á öflum sem ógna lýðræðislegu samfélagi og réttlæta athafnirpeirra sem hunsa grunnreglur mannlegra samskipta. í kjölfarpessarar myrku myndar sempú málar afafstöðu Foucaults kemur óneitanlega á óvart
aðpú skulirpremur árum síðar lýsa pví yfvr ígreininni „Gagnrýni siðfræðinnar
oggildi mannhfsins" sem birtist z'Hug aðpú skiljir „vel hrylling Foucaultsyfir
leit að algildu siðferði" (GS 101). Svo virðist sem afstaðapín til viðhorfs Foucaults hafi tekiðpó nokkrum breytingum ápessum árum. Hvað varð tilpess aðpe'r
snerist hugur?
Mér snerist ekki hugur. I ívitnuðum kafla í „Gagnrýni siðfræðinnar og gildi
mannlífsins" er ég að ræða um „lífsgildi sem menn leggja til grundvallar
sjálfsskilningi sínum og hamingjuleit". Eg held því fram að siðfræðin hljóti
að greina og rökræða slík lífsgildi en sú rökræða lúti þó „sem betur fer öðrum lögmálum en samræðan um þau gildi sem tengjast alhæfanlegum leikreglum" (GS 101). Þegar ég segist skilja vel hrylling Foucaults yfir leit að algildu siðferði ípessum skilningi, á ég við að það væri alræðislegt að alhæfa um
inntak slíkra lífgilda sem eru og eiga að yera margvísleg. I því tilliti er æskilegt að mannlífið sé sem fjölskrúðugast. Astæðan fyrir hrolli Foucaults er að
hann virðist misskilja algildishugmyndina og líta svo á að hún feli í sér eitthvert gefið og kúgandi altækt innihald þegar hún snýst í raun um þá málsmeðferð sem halda þarf í heiðri þegar réttmæti siðaboða eru rökrædd. Sé
hugmyndin um „siðferði sem allir gætu fallist á" skilin í ljósi lífsgilda fær hún
á sig alræðisbrag; en skiljum við hana sem viðmiðun siðferðilegrar rökræðu
um leikreglur er hún sjálf birtingarmynd frelsisins. Hugmyndir Foucaults
um siðferði snúast um viðleitni einstaldinga til að skapa eða endurskapa
sjálfa sig með hliðsjón af þeim mörkum sem siðaboðin setja þeim á hverjum
tíma. Hann hefur áhuga á möguleikum einstaklinga til að lifa skapandi lífi
og öðlast eiginlega sjálfsstjórn. En slík fagurfræði tilvistarinnar er á villigötum ef hún viðurkennir ekki að forsendur sjálfsköpunar er frjálslynt rými sem
varið er af algildum leikreglum á borð við mannréttindi.
Þú berð hugmynd Habermas um ákjósanlegar samræðuaðstæður saman við
lýsingu Pdls Skúlasonar (Pælingar, s. 350) á skynsemisviðhorfi til ríkisins, p.e.
saman við .„skynsamlegt skipulag pjóðfélagsins sem gerir pegnum pess kleift að
hugsa og taka ákvarðanir undir sjónarhorni heildarinnar, undirpvísjðnarhorni
hvað komi se'r beztfyrir samfélagið allt, en ekkifyrir einstaka hópapess eða hagsmunasamtök'." (B 66) Sh'k tvíhyggja gerirpað að verkum aðpað myndastgjá á
milli pess sem nefna má „almannaheill og pjóðarvilja", „heildarhagsmuni" (B
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237) eða „alhæfanlega hagsmuni" og hins vegarpess sem pú nefnir „skammtíma
eiginhagsmuni". Þú gerir með öðrum orðum greinarmun á „raunverulegum og
sameiginlegum hagsmunum manna" og „sérhagsmunum tiltekinna hápa eða
valdastofnana." (B 263) Þú bendir á „að samlífmanna er œtíð undirorpið valdatafli, sérhagsmunum og hrossakaupum. Það er út affyrir sig mikilvægt að viðurkenna að pessir pættir eru stöðugt að verki i samskiptum manna og samræðum;
spurningin snýst heldur ekki um pað hvortpessirpættir verði fyllilega upprættir
heldur um hitt með hvaða hættifólk geti dregið úr gerræði valds og sérhagsmuna
og skapað se'r betri og sanngjarnari lífsskilyrði í öllum geirum samfélagsins. I
peirri viðleitni trúi e'g að samræðusiðfræðin geti gert ákveðið gagn." (B 214) Frá
sjónarhóli samræðusiðfræðinnar lítur petta svona út: „Habermas spyr í anda
Kants: Hvað geta allir viljað í ópvingaðri rökræðu að ætti að gilda sem algilt viðmið? Einungis slíkt sampykki myndi tryggja að ríkjandi viðmið endurspegluðu
sameiginlega hagsmuni manna, en drægju ekki taum sérhagsmuna peirra valdaog efnameiri." (B 215) „Hin siðfræðilega rökræða nær [...] einungis til spurninga
er varða almennar leikreglur réttlætis sem allir ættu að geta sameinazt um." (B
215) He'r beinist athyglin að „meginmarkmiði lýðræðislegrar stjórnskipunar sem
er myndun sameiginlegs vilja í skynsamlegri rökræðu." (B 233) Er ekki vafasamt
að ætla að hcegt se'að taka ákvarðanirfrá sjðnarhóli heildarinnar umpað hvað sé
bestfyrir samfélagið allt (almannaheill) til lengri tíma litið og nefna slíka hagsmuni„raunverulega", „eiginlega"eða „alhæfanlega hagsmuni"tilaðgreiningarfrá
hagsmunum sem ekki eru alhæfanlegirpar sempeir eru ekki hagsmunir allra?Nú
á skynsemisviðhorf afpessu tagi eitthvað skylt við skynsemihyggju Rousseaus og
hugmyndir hans um almannaviljann. Hins vegar styðjast ekki allar hugmyndir
um lýðræði við hugmyndina um alhæfanlega hagsmuni eða alhæfanlegan vilja og
frá sjónarhóli fjólhyggjukenninga um lýðræði eru slíkar hugmyndir allt að pví
ólýðræðislegar. Þannig má segja að tal um „flokk allra landsmanna" eða „dagblað
allra landsmanna"séufrásjónarhornifjölhyggjukenningar um lýðræði ólýðræðislegar hugmyndir sem hæfi aðeins samfélbgum par sem ekki ríkir lýðræði. Lýðræði
prífst pegar stjórnmálaflokkar ogfjölmiðlar eru margir og ólíkir, ogpað afpeim
sökum að borgararnir erufjölbreyttir, hafa ólíkarparfir, ólíkra hagsmuna aðgæta,
ólíkar skoðanir o.s.frv. SHkfjölbreytni kallar áfjölbreyttflokka- ogfjólmiðlakerfi
og enginn flokkur eða fjölmiðill getur gert tilkall tilpess að vera málsvari allra
borgara, að vera sjónarhorn heildarinnar. Sama mœtti eftil vill segja um alhæfanlega hagsmuni:pað eru ekki til neinir alhæfanlegir heildarhagsmunir ogpað er
ekki til neinn vilji pjóðarinnar allrar. Það má hins vegar mæla vilja meirihlutans í kosningum eða ípjóðaratkvæðagreiðslu, en hér er ekki vilji pjóðarinnar á
ferð heldur mögulega vilji meirihlutans sem minnihlutanum ber pá að virða án
pesspó að hannpurfi að samsama sigskoðun meirihlutans. Það erhelst í ólýðræðislegum ríkjum sem allir borgarar reynast (með ólíkum klækjum) vera á einu máli.
Með sama hætti mætti segja að spurningin „Hvað geta allir viljað ífrjálsri rökræðu?" se' varla lýðræðisleg frá sjónarhóli fjölhyggjukenningar um lýðræði. Frá
fjölhyggjusjónarhóli er tæpast nokkuð sem allir gætu viljað í ópvingaðri rökræðu,
mögulega í einhverjum tilfellum langflestir en aldrei allir. Naumast myndu allir
v'tlja eitthvað nema efveraskyldi ípvingaðri rökræðu. Ogpað eru varla tilnein-
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ar almennar leikreglur réttlætis sem allir gætu sameinast um. Jafnvelgrundvallarleikreglur lýðræðisins á borð við hina lýðræðislegu stjórnskipan njóta í löndum
á borð við Þýskaland og Frakkland ekki samþykkis allra ogpað er varla raunsætt
að ganga út frá því að snúa megi andstæðingum lýðræðis íjrjálsri rökræðu og
sannfæraþá um að leikreglur lýðræðisins „þjóni hagsmunum allra (þ.e. hvers sem
er) til lengri tíma litið." (UR 106) Og á meðan að þessi öfl eru máttlitil getur
lýðræðib lifað meðþví að ekki viðurkenni allir grundvallarleikreglur þess. Efvið
tökum umdeilt málá borð við Kárahnjúkavirkjun sem dæmi virðist óraunhæft að
ætla að það hefli verið hægt að komast að því ífrjálsri samræðu hvað væri almannaheill, vilji þjóðarinnar allrar, hagur allra, þ.e. varla hefli verið hægt að
móta „sameiginlega hagsmuni ískynsamlegri rökræðu." (SR 296) Eru ekki hinir
ólíku hagsmunir íslíkum málum ósamrýmanlegir? Ogjafnvelþótt sættir næðust
í slíkum málum byggðuþær væntanlega á málamiðlun frekar en sameiginlegum
vilja eða hagsmunum allra; og ætla má að slík málamiðlun væri ekki vilji allra,
ekki óllum íhag. Er ekki skynsemisviðhorf'sem viðurkennir enga hagsmuni nema
þeir se'u hagsmunir allra, engan vilja nema hann se' vilji allra, ekkert sjónarhorn
nema sjónarhorn heildarinnar, á mörkum þess að vera lýðræðislegt i fjölhyggjuskilningiþess orðs?
Eitt meginviðfangsefni frjálslynds fjölhyggjusamfélags er að móta almennar
leikreglur sem allir ættu að geta sameinast um vegna þess að þær vernda
sameiginlega hagsmuni sem felast m.a. í því að virða fjölbreytileg lífsgildi
ólíkra menningarhópa. I þessu samhengi skiptir greinarmunurinn á málsmeðferð og efnislegu inntaki afar miklu máli. Hér mætti taka líkingu til
skýringar úr umferðinni (sem titill greinar minnar „Á rauðu ljósi" vísaði einmitt til): Það þjónar hagsmunum allra að búa við umferðarreglur sem sérhverjum ber að virða. Þær hindra það ekki að ökumenn sinni margvíslegum
erindum og stefni í ólíkar áttir heldur greiða þær einmitt fyrir því. Þar með
er ekki sagt að allir myndu aðspurðir fallast á þetta sjónarmið. Einhverjir
myndu eflaust halda að það þjónaði hagsmunum þeirra betur að böðlast
áfram að eigin geðþótta. En mér er til efs að þeir gætu varið slíka skoðun vel
og lengi í rökræðu. Þeir geta að sjálfsögðu kosið að hunsa hana. En þarmeð
segja þeir sig úr „samfélagi skynsemisvera" og grípa til valdbeitingar af einhverju tagi. Þetta er vitaskuld sígilt siðfræðilegt viðfangsefni allt frá dögum
Sókratesar. Hið sérstaka við samræðusiðfræðina er að hún einbeitir sér að
þeim skilyrðum (málsmeðferð) sem rökræða um ágreiningsefni þarf að lúta
en hún kveður ekki á um efnislegar niðurstöður hennar. Það verða menn að
gera sjálfir í frjálsri rökræðu. Þannig er rökræðan í senn prófsteinn skynseminnar og ljósmóðir frelsisins.
I lýðræðissamfélagi birtist skynsemisviðhorfið til stjórnmála hvað skýrast í
því hvernig menn takast á um mál og leiða þau til lykta; eru þau rökrædd á
málefnalegum forsendum og kynnt fyrir opnum tjöldum eða er þeim
þröngvað í gegn vegna sérhagsmuna sem þola ekki dagsins ljós. Höfuðatriðið er að unnið sé með þeim hætti að almannaviljinn geti mótast í deiglu rökræðunnar, ekki að allir komist að sameiginlegum niðurstöðum um einstök
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efhisatriði. Þetta fer þó að sjálfsögðu eftir málefnum. Ef við beitum þessu til
að mynda á Kárahnjúkamálið þá felur það fráleitt í sér að rökræðan geti leyst
allan ágreining og fundið öllum hagsmunum sameiginlegan farveg, heldur
hitt að málið sé til lykta leitt eftir lýðræðislegum leikreglum og með málefnalegri rökræðu. I því máli takast á sjónarmið sem ekki verða sætt með rökræðum enda ósambærilegir hagsmunir sem menn á öndverðum meiði vilja
vernda. Rökræðan getur þá í besta falli stuðlað að sátt með því að skerpa
skilning manna á ólíkum lífsgildum og hvað Hggur þeim til grundvallar.
Igreininni „Siðfræðin og mannlífið"skrifarðu: „Sú siðfræði sem lætur sér nægja að
greina merkingu siðferðisorða og stöðu siðareglna virðistganga útfráþvíað samfélagið sépegar vettvangur eiginlegs siðgæðis. Greining slíkrar siðfræði beinist
eingóngu að einstókum atriðum innan ríkjandi siðferðis en ekki að raunverulegum skilyrðum siðferðilegs lífs." (B 69) Þú minnir vt'ða á að hugaþurfi að „félagslegum skilyrðum siðferðilegs lífs" (B 87). Þú bendir á að „Sartre sannfærðist æ
meir um að hin siðferðilega krafa um að vera sannur maður væri eins konar tímaskekkja íþessum heimi eins og hann er;fyrsta verkefnið væri að skapa félagsleg
skilyrðiþess aðfólk almennt geti lifað mannsæmandi lífi." (B 75-76) Þú vitnar
í eftirfarandi orð Sartres: „Ef mönnum á að takast að setja fram algilt siðferði
verða þeirfyrst allir að geta orðið að mönnum meðþví að bætt verði úr tilvistarkjörum þeirra." (B 76) Iþví samhengi vitnarðu jafnframt i „þá kröfu sem Dostojevskí lagði í munn múgsins í Karamazov bræðrum:, Gefðu okkurfyrst brauð
og heimtaðu svo afokkur dygðugt líferni'." (B 76) Þar að auki berðu hvaðþetta
varðar Marx saman viðþroskasiðfræðina: „hugsun Marx [helzt] í hendur viðþd
hefðþroskasiðfræðinnar sem lítur áþað sem markmið siðferðilegs lífs að möguleikar manneskjunnar geti orðið að veruleika. Það sem skilur Marxfrá hefðinni í
þessu tilliti er sú áherxsla sem hann leggur á tilteknar sögulegar ogfélagslegar aðstæðursem nauðsynleg skilyrðiþess að manneskjan komizt tilþroska." (B 77) Með
þessum hætti seturðu fram hugmynd um „fe'lagslegtfrelsi sem tryggt er með réttlátuþjóðfélagi" (B 86). Viðþessa hugmynd umfélagsleg skilyrðifrelsisins tvinnaststðan hugmynd Sartres um „óheilindi"sem koma m.a. „fram iþvt'þegar menn
skýra hegðun sína eða jafnvel lífshlaup sitt í heild með tilvísun til félagslegra
(,hann átti erfiða æsku) [...]þátta semþeirfá engu ráðið um." (TF123) Isamanburði við Sartre segirðu Beauvoir setja „einstaklingsfrelsinu raunsærri skorður"
(TF121), hún sé „raunsærri en Sartre [...] á álag aðstæðnanna í lífifólks." (TF
129) Sartre sjái „því ekkert tilfyrirstöðu að einstaklingar hefji sigyfir aðstæður
sínar ífrjálslegrifyrirætlun." (TF129) Sjálf talar Beauvoir íþinni endursögn
um „það valumhverfi sem okkur er skapað." (TF131) Þráttfyrirþað gefur Beauvoirþó ekki hugtakið „óheilindi" upp á bátinn aðþvígefnu að raunverulegt valumhverfi se' til staðar: „Hún nefnirþræla ogstbðu kvenna víða í heiminum sem
verða ,að lútaþeim lögum, guðum, siðum og sannindum sem karlmenn hafa skapað.' 1 slíkum tilvikum er ekki hægt að bregðafólkinu um óheilindiþvíaðþaðgetur einungis nýtt sérfrelsi innan markaþess heims sem smiðaður hefur veriðfyrir
þá. En hún nefnir lika konur á Vesturlöndum sem eru sekar um óheilindi vegna
þess að þær samþykkja stöðu sína en eru ekki seldar undir hana eins og konur í
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kvennabúri soldánsins í Bagdad. Beauvoir gerir pvigreinarmun áfrelsiskostum
manna eftirpeim aðstæðum sempeirbúa við. Það breytirpví ekki að menneskjan
erfrjáls í veru sinni en möguleikar fólks til að komast til vitundar umfrelsi sitt
ogfylgja pví eftir eru afar ólíkir." (TF130) Þessi aðgreining Beauvoir virðistfrá
siðfræðilegum sjónarhóli hafa afdrifaríkar afleiðingar: siðfræðilegi mælikvarðinn
„óheilindi" gildir ekki fyrir alla jafnt heldur einungisfyrirpáforréttindahópa sem
búa við félagsleg skilyrði sem bjóða upp á raunverulega valmöguleika. Vestrænn
femínískur heimspekingur krefst ekki heilinda af kynsystrum sínum sem búa við
skertfrelsi, heldur einungis aföðrum vestrænum konum sem að hennar mati búa
í raunverulegu valumhverfi. Með pessum hætti verður siðferðileg ábyrgð forréttindahópa meiri en peirra sem búa við prengri kjör. Þú tekur í sama strengpegar
bú bendir ápað „hvernig hinn félagslegi veruleiki stýrir hugsun okkar og áformum. Þetta blasiryfirleitt bezt við ísvonefndum frumstæðum samfélögumpar sem
hugsun manna er rígbundin afsiðum og hefðum eða ípjóðfe'lógumpar sem mikil
fátækt ríkir og mennfá sig hvergi hreyftfyrir örbirgð." (B 182) Igrein pinni „Er
maðurinnfrjáls?" tekurðu „undir með Rousseau sem segir að maðurinn séfrjáls en
alls staðar í hlekkjum. Þessir hlekkir eru margs konar: Þeir ráðast til dæmis af
erfðum, uppeldi, stéttarstöðu ogfélagslegu og menningarlegu umhverfi." (B 181)
Þú segir aðpess se'u „fjölmbrg dæmi aðfólki se'gert illkleift að rækja skyldur sínar
oggildirpað sérstaklega um einstæða foreldra og láglaunastéttir." (B 208) Ikjölfarið vaknarfrá siðfræðilegum sjónarhóli sú spurning hvortfólk sem býr í ólíkum
mæli við raunveruleg skilyrði siðferðilegs lífs beri i ólíkum mæli siðferðilega
ábyrgð, eða hvort ábyrgð manna séjöfn práttfyrir aðfélagsleg skilyrði siðferðilegs
lífs se'u ójöfn. Ifljótu bragði virðist pú eyða pessum athyglisverða vanda sem pú
vekur athygli á með umræðunni um félagsleg skilyrði siðferðilegs lífs pegar pú
bendir á að práttfyrir petta „heldur áminning tilvistarstefnunnar um ábyrgð einstaklingsinsfyllilega gildi sínu; hún verður einungis raunsærri meðpví að viðurkenna pær skorður sem henni eru settar aflífssögu einstaklingsins, náttúruöflum
hans ogfélagslegum aðstæðum." (B106) Þráttfyrir ólík skilyrðin virðist ábyrgðin að endingujöfn, allir erujafnt dæmdir tilfrelsis: „ Við erum aldrei einberirpolendur aðstæðna og atburða heldur virkir gerendur íeigin lífi. Ipeim skilningi erum við dæmd til frelsis, eins og Sartre orðaði pað, dæmd til að bregðast við
aðstæðum okkar ogpar með að gefa peim merkingu og mikilvægi. Hver einasti
maður býr við aðstæður sem hann hefur ekki sjálfur kosið og ráðast af erfbum,
uppeldi og umhverfi. Það breytirpví ekki að hann verður að bregðast viðpeim og
bera ábyrgð ápeim viðbrögðum. [...] Þetta erfjarripviað segja að menn getiyfirleitt gert pað sem peir vilja, pví að oft erum við í valpröng; valkostunum er
pröngvað upp á okkur og við ráðum pvi'ekki hverjirpeir eru, en samt getum við
ekki umflúiðfrelsið." (B 180) Þessi eyðing vandans meðpví að endurinnleiðapá
hugmynd að einstaklingurinn se' dæmdur tilfrelsis endurspeglast ípeim likingum
sempú velurpér til að lýsa sambandinu millifélagslegra skilyrða og siðferðilegrar ábyrgðar: „Við veljum ekki efniviðinn en við verðum að smíða eitthvað úr
honum. Onnur líking: Við ráðumpvi ekki hvað viðfáum á höndina geftð en við
verðum sjálfað spila úrpvi. [...] Egsagði að maðurinn væri ekkifrjáls vegnapess
að hann ræðurpví ekki sem hannfær á höndina gefið og e'g sagði hann verafrjáls-
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an vegnaþess að hann spilar sjálfur úrþví." (B 184-185) „Gæfusmiðurinn rœður ekkiþví efni sem hannfer, en hann er ábyrgurfyrirþví hvað hann gerir úr
því. Maður verður að spila eins vel og maður getur úr þeim kortum sem maður
fer á höndina." (B192-193) „Staðveran er heildþeirra staðreynda sem einkenna
hlutskipti mitt, þau spil sem e'g heffengið á höndina gefin efsvo má segja. Handanveran er aftur á móti það hvernig e'g spila úr þeim, hvað e'g geri úr mér á
grundvelli þessara staðreynda." (TF 123) Einstaklingurinn „einn heldur á
penna,þótt bæði blekið og bókfellið séþegið íarf" (B 324) Þótt með slíkri alþýðuspeki megi endurheimta sartrísktfrelsi sem nær til allrajafnt og tryggja þannig
jafna siðfræðilega ábyrgð og algilt siðferði, þá stangast þessar einfaldanir á við
margfaltflóknari mynd sem þú dregur upp þegarþú ræðir „félagslegar hindranir"
(B 202), þ.e. þá spurningu „hvað er á valdi manns og hvað ekki." (B 185) Annars vegar bendirðu á „hvernig hinn félagslegi veruleiki stýrir hugsun okkar og
áformum" og hins vegar segirðu manninn „frjálsan vegna þess að hann spilar
sjálfur úrþví" sem hannfær á höndina gefið. En erþað ekki svo að hinnfélagslegi veruleiki stýrir ekki aðeinsþví hvað maðurfær á höndina gefið heldur um leið
að einhverju leytiþvíhvernig við spilum úrþví („hugsun okkar og áformum") —
ólíktþví sem tvíhyggja Sartres um staðveruna og handanveruna svo og alþýðuspekin fyrrnefnda kveða á um?
Sú hugsun sem mér finnst hvað mikilvægust úr tilvistarheimspekinni og ég
hef ekki viljað kasta fyrir róða er að manneskjur séu hvorki einberar afurðir
erfða eða umhverfis né niðurstaða af fortíð sinni. Spurningin í ljósi óheilindakenningar Sartres væri þá þessi: Gangast menn við því að úrvinnslan sé
þeirra eigin sem þeir bera ábyrgð á, eða telja þeir sig einungis vera óvirka
niðurstöðu afla sem á þá verka. Vandinn hjá Sartre, framan af a.m.k., er að
hann gerði ráð fyrir of sterku frelsi einstaklinga til að rífa sig úr viðjum veruleikans og gefa honum merkingu eða gildi óháð því sem á undan væri farið.
Merleau-Ponty greinir vanda Sartres frábærlega í lokakafla Fyrirbærafræði
skynjunarinnar og sýnir fram á hvernig hin fyrirbærafræðilega afturfærsla er
aldrei fullkláruð, ef svo má segja. Einstaklingar geta aldrei þurrkað merkingarmóðu fortíðarinnar fyllilega af vitundarglerjum sínum og eru því „dæmdir
til merkingar" ekki síður en til frelsis.
En þótt frelsið sé takmarkað, þá hafa menn sem lifa í tíma og tungumáli
jafnan svigrúm til þess að svara því áreiti sem orkar á þá. Þetta svar felur í sér
það lágmarksfrelsi og þá lágmarksábyrgð sem varðveist hefur í „alþýðuspekinni". Hins vegar er jafnljóst að hafi menn ekki úr neinu að spila þá verður
lítið um svör. Eins fer það mjög eftir meðvitund manns um frelsið með hvaða
hætti hann svarar aðstæðum sínum. Hinn félagslegi veruleiki skammtar
mönnum bjargráðin og tækifærin og í því sambandi koma annars konar
ábyrgðarhugtök til sögunnar: ábyrgð manns gagnvart sjálfum sér, meðbræðrum sínum og sú samábyrgð sem birtist í stofnanagerð samfélagsins.
I spurningunni er vitnað í ýmsa kafla úr ritum mínum þar sem ég ræði
frelsi og samsvarandi ábyrgð í a.m.k. þrenns konar ólíkri merkingu:
Verufræðilegt frelsi: Það er einfaldlega hluti af því að vera manneskja að
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gefa aðstæðum sínum, hverjar sem þær eru, merkingu með því einu að
bregðast við þeim. Eg ber ábyrgð á þessu svari mínu við aðstæðunum þótt ég
geri mér ekki grein fyrir því. I þessum skilningi eru frelsi og ábyrgð manna
jöfn.
Félagslegt frelsi: Einstaklingurinn býr í samfélagi sem veitir honum bæði
formlegt rými til frelsis (s.s. frelsisréttindi) og efnisleg og menningarleg
bjargráð til að raungera það (s.s. menntun, almannatryggingar).
Tilvistarlegt frelsi: Einstaklingurinn er meðvitaður um frelsi sitt og leggur
sig fram um að taka ábyrgð á eigin lífi.
Þessu þrennu má ekki rugla saman. Verufræðilegt frelsi er forsenda þess að
félagslegt frelsi og tilvistarlegt hafi merkingu en það verður ósköp innantómt
ef ekkert félagslegt frelsi er til staðar. Gagnrýni mín á (fyrri) Sartre var meðal annars fólgin í því að kröfur hans til manna um að raungera tilvistarlegt
frelsi sitt tækju ekki nægilegt mið af félagslegu frelsi sem raunhæfum skilyrðum þess. Óheilindagagnrýni missir yfirleitt marks þar sem fólk býr ekki
við félagslegt frelsi en hún getur verið gagnleg þegar menn hafa góð félagsskilyrði til frelsis en virkja það ekki í eigin tilveru. Ég hef aldrei haldið því
fram að fólk búi við jafnt félagslegt frelsi og þar með ekki við jöfn skilyrði
fyrir tilvistarlegu frelsi. Það er hins vegar hluti af mannlegum, siðferðilegum
jöfnuði að þeir séu jafnfrjálsir í veru sinni. Þetta tengist siðferðinu þannig í
grunninn að við auðsýnum fólki jafna siðferðilega virðingu sem ætti að birtast í þeirri kröfu að veita öllum félagsleg skilyrði mannsæmandi lífs og um
það snýst mannréttindabarátta til að mynda.
Að lokum: Þú hefur stundum tekið svo til orða um gagnrýniverð viðhorf að þau
„þoli ekki dagsbirtu siðferðilegrar rökræðu." (SLD 62) Eru einhver mál í deiglunni semþú dregur í efa aðþyldu dagsbirtu siðferðilegrar rökræðu?
Tvö afar ólík en skýr dæmi úr umræðu síðustu mánaða: Röksemdirnar fyrir
innrásinni í Irak sem byggðu á blekkingum og frumvarp ríkisstjórnar Islands
um eignarhald á fjölmiðlum þar sem málatilbúnaður var með þeim hætti að
hann stóðst ekki skoðun. Annars nota ég þetta orðalag almennt um mál þar
sem sérhagsmunir eru dulbúnir sem almannahagur.
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