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Susan Stebbing

Heimspekingar og stjórnmál1

Inngangur þýðanda
L. Susan Stebbing (1885-1943) var prófessor í heimspeki við Bedford-háskóla 
í Lundúnum og fyrsta konan til að gegna stöðu heimspekiprófessors í Bret-
landi. Hún hafði mikil áhrif á þróun rökgreiningarheimspeki þar í landi og 
samdi fjölda bóka og greina meðal annars um rökfræði, gagnrýna hugsun, 
þekkingu, vísindi, siðfræði og stjórnmál. Nánar er fjallað um Stebbing í grein 
Eyju M. Brynjarsdóttur, „Rökgreiningarheimspeki sem gagnrýnistól: Heim-
speki sem viðbragð við fasisma og öðrum mannskemmandi öflum“, sem birt-
ist í þessu hefti Hugar.

Grein Stebbing sem hér fer á eftir heitir á frummálinu „Philosophers 
and Politics“. Hún birtist árið 1939 í breska bókmenntatímaritinu Scrutiny 
og var hluti af greinabálki sem bar heitið „The Claims of Politics“ þar sem 
níu rithöfundar og fræðimenn voru fengnir til að skrifa um afstöðu sína til 
stjórnmála.

Heimspekingar og stjórnmál

Platon sagði fyrir löngu að heimspekingar ættu að verða konungar; aðeins þannig 
fyndist lausn á vandamálum borgríkisins, eða ríkisins. Platon sá konungana frekar 
fyrir sér við fræðslu en við lagasetningu, en þau vandræði sem framkvæmdavaldið 
þarf að glíma við virðast ekki hafa verið honum neitt áhyggjuefni. Hinn gríðarlegi 
munur á forn-gríska borgríkinu og hinu nútímalega stórveldi, alvarlegir gallar á 
hinu tilbúna ríki Platons og það hve ólík hugmynd hans um lýðræði er hugmynd 
okkar um hið sama þarf ekki að þvælast fyrir okkur hér. Ég er ekki meðal þeirra 
sem halda því fram að Platon hafi verið fyrsti fasistinn, jafnvel þótt ég gæti ekki 
hugsað mér að hafast við í fyrirmyndarborginni. Þó er vel þess virði að spyrja hvort 

1  Stebbing, L. S. 1939. Philosophers and politics. Scrutiny 8: 156–163
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Platon hafi haft rétt fyrir sér þegar hann gerði ráð fyrir því að heimspekingar ættu 
tilkall til þess að vera álitnir fullkomlega hæfir til að skipta sér af stjórnmálum eða, 
hins vegar, hvort kröfur stjórnmálanna séu sérstaklega miklar þegar heimspek-
ingar eru annars vegar og hvernig þeir geti þá mætt þessum kröfum.

Til að byrja með er æskilegt að útiloka misskilning sem stundum kemur upp 
hjá mörgum sem ættu að vita betur. „En hverjir, Sókrates, telurðu að séu hinir 
sönnu heimspekingar?“ Spurning hins unga manns var viðeigandi. Hin ætlaða 
tenging heimspekinga við stjórnmál virtist eins fjarstæðukennd Grikkjanum 
á fimmtu öld f.Kr. og Englendingnum í dag. Svar Sókratesar var á þá leið að 
heimspekingur væri „áhorfandi að öllum tíma og allri tilveru“. Við getum aðlagað 
þessa skrúðmælgi með því að taka upp orð annars mikils höfundar sem sagði að 
heimspekingur væri „sá sem sér lífið jafnt og sem sér það í heild“. Jafnvel þetta 
er of stórbrotið og áreiðanlega merkingarlaust. Samt sem áður er nauðsynlegt 
að hafa í huga hvað Platon átti við þegar hann talaði um sannan heimspeking 
áður en við samþykkjum eða höfnum þeirri hugmynd hans að öllu væri vel farið 
í ríki þar sem menntun hinna ungu væri í höndum heimspekinga sem hefðu 
frá fæðingu verið sérstaklega þjálfaðir til að uppfylla það mikla hlutverk. Það er 
engin fljótfærni að halda því fram að miðað við skilyrði Platons eru engin okkar 
sannir heimspekingar. Þessa klisju þarf vart að taka fram. Samt titlaði ákafur 
leiðaraskrifari í Manchester Guardian grein sína „Heimspekingar sem konungar“ 
fyrir um tuttugu árum þegar Breska heimspekistofnunin var sett á laggirnar, og 
benti glaður á að meðlimalistinn státaði af tveimur fyrrverandi forsætisráðherrum 
auk þáverandi forsætisráðherrans sjálfs. Af þessum þremur herramönnum áttu 
því miður tveir ekkert tilkall og sá þriðji tæplega nokkurt tilkall til að vera álitnir 
heimspekingar, jafnvel ef miðað er við okkar lágu staðla. Hinn nafnlausi stofn-
andi Heimspekistofnunarinnar trúði því sjálfur að leysa mætti pólitísk og félagsleg 
vandamál okkar tíma ef heimspekingar tækju nú aðeins við stjórnartaumunum. 
Hann taldi að höfnun þeirra eða getuleysi til þess væri ekkert annað en afleiðing 
af því að þeir hefðu tekið of miklu ástfóstri við akademískar spurningar. Í ljósi 
viðfangsefnis þessa greinabálks held ég að það sé viðeigandi að ég gefi stutta 
lýsingu á vonum hans og bendi á þær tálsýnir sem ég tel að þessar vonir hafi 
verið byggðar á. Mér þykir leitt að ég skuli vera tilneydd að vísa til hans með hinu 
nafnlausa persónufornafni „hann“.

Það voru vandræði í Kína, þetta var eitthvað áður en hið svokallaða Man-
sjúkúo-tilfelli átti sér stað. Honum fannst að tímarit Heimspekistofnunarinnar ætti 
að birta greinar sem „tækjust á við vandræðin í Kína“ og bentu á „hvernig mætti 
helst leysa úr þeim“. Svo heit var sú sannfæring hans að þetta væri verkefni fyrir 
heimspekinga að hann hvatti mig meira að segja til að skrifa slíka grein og leit þar 
alveg framhjá þeirri staðreynd að ég hafði aldrei komið til Kína, vissi ekkert um 
það sem átti sér stað þar eða um þá atburði sem höfðu leitt til vandræðaástandsins 
og að ég vissi ekkert um helstu málsaðila. Ég man vel hvernig hann hélt áfram að 
biðja mig með eftirgangsmunum: „Þú gætir þetta vel ef þú vildir, þú hefur fengið 
þjálfun í heimspeki og hlýtur að vita hvernig á að kljást við þessi vandamál með 
heimspekilegum hætti.“ Hann hafði kynnst frumspeki seint á lífsleiðinni og hafði 
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þróað með sér mikla aðdáun á umfangsmiklum hugleiðingum, einkum þeim sem 
voru „ídealískar“, og þar er um að ræða allar þrjár gerðirnar af þeim skilningi sem 
leggja má í það mikið notaða orð. Trú hans hefði verið fáránleg hefði hún ekki 
verið brjóstumkennanleg í trúarlegri einlægni sinni og tilgangsleysi. Á nefndar-
fundi við lok þriðja starfsárs Heimspekistofnunarinnar kvartaði hann beisklega 
við hina „akademísku meðlimi nefndarinnar“, þ.e. við þau okkar sem höfðum 
okkar lifibrauð af því að kenna heimspeki — sem ekki er hægt að kenna — yfir 
því að við værum ekki að rækja skyldur okkar. Eftir þrjú ár fannst honum að starf 
Heimspekistofnunarinnar hefði átt að setja sýnilegt mark á viðhorf almennings. 
Hann var kaupsýslumaður sem átti velgengni að fagna og vissi, eftir því sem hann 
sagði okkur, hvernig ætti að markaðssetja nýframleidda græju. Hann var til í að 
þróa kynningaraðferðirnar og bera kostnaðinn af því að koma heimspekilegum 
varningi okkar á framfæri við almenning en við vorum hörmulega hægfara við 
framleiðslu þessa varnings.

Ég geri ekki ráð fyrir að neinn sem les þessa grein deili ranghugmyndum hins 
almenningssinnaða stofnanda Bresku heimspekistofnunarinnar. En ritari leiðar-
ans í Manchester Guardian, sem ég hef vísað til, var sjálfur ágætlega þekktur 
akademískur heimspekingur með talsverða reynslu af stjórnmálum. Hann hafði 
líka hlotið hvatningu frá nokkrum ráðherrum og fleiri nafntoguðum mönnum 
úr röðum meðlima heimspekisamtaka. Er einhver grundvöllur fyrir væntingar 
þessara manna? Ef ekki, hvernig eigum við þá að svara þeim spurningum sem ég 
lagði til í byrjun að væri enn þess virði að velta fyrir sér?

Mér þykir að minnsta kosti ljóst að enginn einn heimspekingur, og enginn 
hópur heimspekinga, getur sem slíkur átt heimtingu á að hlutast til um samfé-
lagsmál. Með „sem slíkur“ á ég við „í krafti þess að vera heimspekingur“. Þessa 
dagana er engin nauðsyn að útskýra hve flókin samfélagsmál geta verið né hve 
hrópandi þörfin er á sérfræðiþekkingu — þekkingu sérfræðinga af mörgum toga 
en ekki aðeins einum. Eins þarf ekki að bæta við enn einni greiningunni á sjúk-
leika menningar okkar. Það ætti að nægja að benda á að heimspeki er ekki safn 
kenninga sem, með góðu eða illu, er hægt að innræta þeim sem svo munu „stjórna 
örlögum Evrópu“, svo tekið sé upp orðfæri hinna fágaðri dagblaða okkar. Við 
verðum að gera greinarmun á beinni íhlutun og því að hafa einhvers konar áhrif 
sem kynnu með hjálp hliðhollra aðstæðna að setja mark sitt á tiltekna stefnu. 
Framsetningin er klaufaleg en staðreyndirnar bjóða ekki upp á annað. Eitt er 
víst: „Hvaða bjáni eða þrjótur sem það var sem bjó til heiminn“, þá var það ekki 
rökfræðingur eða heimspekingur með smekk fyrir frösum sem hitta í mark. Ég 
læt mér því nægja að gera ráð fyrir því að það mesta sem hægt sé að ætlast til af 
heimspekingi sé að lífsstarf hans gefi af sér eitthvert lítilræði af því sem gerir lífið 
bærilegra. „Lífsstarf hans“ er orðasamband sem þarf að huga að. Ég á ekki við 
það sem heimspekingurinn gerir í vinnunni og enn síður frumspekikerfi hans, sé 
hann svo illa afvegaleiddur að hann skapi eitt slíkt. Heimspeki manns ætti (og sé 
hann með réttu kallaður „heimspekingur“ verður hún) að upplýsa líf hans. Ef það 
er hlutverk heimspekings að leitast við að skýra hugsunina, að finna ástæður fyrir 
skoðunum sínum, að vera eirðarlaus og ófullnægður svo lengi sem hann fær ekki 
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svarað spurningum sem aðrir trúa að þeir hafi svarað aðeins vegna þess að þeir 
settu fram ruglingslegar spurningar, þá hlýtur hann að venja sig á gagnrýna og 
nákvæma hugsun sem hann getur tæpast ýtt frá sér þegar hann yfirgefur einver-
una í vinnustofu sinni. Einmitt þetta er, að mínu mati, hlutverk heimspekingsins: 
að setja fram gagnrýnar spurningar ásamt því að hafa þá einörðu sannfæringu að 
mikil vitsmunaleg áreynsla geti leyst úr spurningunum sem er þess virði að spyrja.

Það ætti að vera röð af úrfellingarmerkjum hér til að gefa til kynna stórt bil 
sem það pláss sem mér hefur verið úthlutað gefur mér ekki færi á að fylla með 
þeim hætti sem ég hefði helst viljað. Ég kem mér því strax að smáatriðunum. 
Heimspekingur ætti síðastur allra að fara að tjá sig í óhlutbundnum myndum eða 
alhæfingum. Viðurkennum heldur að enskur nútímaheimspekingur sé þegn þessa 
lands sem þarf að gegna þeim venjulegu skyldum sem búast má við af honum. 
Hann ætti að gegna þeirri skyldu sem á honum hvílir sem borgara í lýðræðisríki, 
sem er sú skylda að leggja fram sína uppfræddu og upplýstu skoðun... Vandamál 
kemur upp þegar reynt er að ljúka við setninguna. Til hvers og hvernig á að leggja 
fram skoðunina? Svarið er væntanlega háð því hvers konar persóna heimspek-
ingurinn er. Lágmarksframlag hans felst í því að kjósa, að orða skoðun sína í 
návist þeirra sem hann ræðir við um stjórnmál og að endurskoða skoðun sína 
óhikað ef nýir þættir sem málið varða kalla á slíkt. Ekki allir heimspekingar væru, 
held ég, hæfir til að taka meiri þátt en þetta í stjórnmálum, í hinum venjulega 
skilningi orðsins „stjórnmál“. Heimspekingar eru sem slíkir (aftur, að mínu mati) 
ekki gæddir sérstökum hæfileikum fyrir stjórnmálaaðgerðir eða stjórnmálahugs-
un. Þeir sem ekki búa yfir slíku geta samt sem áður þjónað landi sínu vel og 
þannig öllu mannkyni.

Heimspekingur með mína afstöðu krefst þess að fá dæmi, svo við drukknum 
ekki bara í orðaflaumi, sem oft er ruglað saman við djúpar hugleiðingar, enda 
virðist hið óskiljanlega oft djúpviturt þeim sem telur sig hafa öðlast hugljómun. 
Hér er eitt dæmi: „Hin nasíska heimspeki“, „heimspeki fasismans“ — þetta eru 
orðasambönd sem nú eru oft notuð. Ég held að þau séu ekkert illa valin. Það safn 
af kreddum, væntingum og hugsjónum sem virðast veita leiðtogum Þýskalands 
innblástur, þar á meðal sjálfum der Führer, myndar nokkuð sem í grófum dráttum 
má lýsa sem „lífsheimspeki“. Hvað þetta felur í sér er ef til vill nokkuð sem ég veit 
of mikið um til að geta lýst því í stuttu máli. Ég vil aðeins draga fram fáein atriði. 
Þessi heimspeki felur í sér ákveðnar skoðanir á manneskjum almennt og Þjóð-
verjum sérstaklega, ákveðnar skoðanir sem varða það að einstakir borgarar sem 
eru á lífi í dag skipti litlu máli í samanburði við mikilvægi mögulegra afkomenda 
þeirra. Viðurkenning á þessari heimspeki verður að miklu leyti skýrð með sögu 
þýsku þjóðarinnar. Þjóðverjar eru pólitískt ungir sem þjóð og stjórnmálaheimspeki 
þeirra er óþroskuð. Þau okkar sem erum ekki svo ólánsöm að vera þýsk getum 
litið á þessa heimspeki með augum áhorfandans og þannig áttað okkur á þroska-
leysi hennar og séð ástæðurnar fyrir því taki sem hún hefur á fylgismönnum sín-
um í Þýskalandi. Við getum einnig séð að það væri gagnslaust að ráðast beint 
á þessa heimspeki með því að úthrópa þá sem boða hana eða með því að beita 
áróðursbrögðum á þá sem trúa á hana. Ef ég ætti að fara nánar út í þetta þyrfti ég 
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hins vegar að fara út fyrir það efni sem ég ætla mér að ræða hér, því hin nasíska 
heimspeki er aðeins dæmi sem ég ákvað að taka, ekki aðeins vegna mikilvægis 
síns heldur vegna þess hve vel við þekkjum það. Hver sá sem viðurkennir að 
til sé nasísk heimspeki og að hún sé áhrifavaldur í lífi okkar, gegnum ástandið í 
alþjóðasamfélaginu, hlýtur jafnframt að átta sig á að hin frægu spakmæli Hegels 
séu ósönn: „Heimspekin bakar ekkert brauð“. Við í þessu landi lifum öðruvísi en 
við myndum gera ef til dæmis Locke, Rousseau, Bentham og Hegel hefðu ekki 
hugsað eins og þeir gerðu. Úr fjarlægð skiptir það máli (þ.e. það breytir einhverju) 
fyrir líf venjulegra borgara hvernig heimspekingar hugsa.

Það vill svo til að ég álít hina nasísku heimspeki alranga. Til að forðast mála-
lengingar neyðist ég til að grípa til þess að tjá mig í kreddum. Hinar jákvæðu 
kreddur þessarar heimspeki hafa fyrir löngu verið afsannaðar, siðferðilegar hug-
myndir hennar tilheyra löngu liðnum tíma, afneitun hennar á gildi vitsmunanna 
leiðir til sjálfseyðingar. Undangengnar staðhæfingar nægja vonandi til að sýna að-
kallandi verkefni sem heimspekingar (af ákveðnu tagi) í þessu landi standa núna 
frammi fyrir. Til dæmis þarf að skoða betur orðasambandið „löngu liðinn tími“ 
og réttlæta það eða hrekja. Vitaskuld trúi ég því að það eigi rétt á sér. Siðferð-
ishugmyndir nasískrar heimspeki þarf að orða með skýrum hætti og gaumgæfa 
af yfirvegun. Jákvæðu kreddurnar þarf að afhjúpa sem kreddur, þ.e. óréttmætar 
tilgátur sem ríghaldið er í af sannfæringu ofsatrúarmannsins.

Svo virðist sem það gætu verið tvær leiðir til að „réttlæta“ það og „sýna“ þetta. 
Sú fyrri myndi vera að skoða viðkomandi heimspeki í áföngum. Ég neita því ekki 
að ákveðinn hópur fólks með tilskilda þjálfun gæti á ögurstundu notast við þessa 
aðferð með nokkuð góðum árangri. En árangurinn yrði skammvinnur og háður 
þeim brýna vanda sem kallað hefði á aðferðina. Hin leiðin væri að þjálfa borgar-
ana til að geta gagnrýnt ekki aðeins keppinauta meðal tegunda af „lífsheimspeki“, 
heldur einnig sína eigin; í stuttu máli, að hjálpa þeim að hugsa heimspekilega. 
Þessi aðferð krefst tíma og frelsis frá brýnum áhyggjuefnum.

Vangaveltur um þetta atriði leiða mig aftur að hinni seinni af spurningunum 
tveimur sem ég lagði upp með í fyrstu efnisgreininni. Gera stjórnmálin sérstak-
lega miklar kröfur til heimspekinga? Ég vona að það liggi skýrt fyrir af því sem 
ég hef þegar sagt að þessi spurning býður ekki upp á einfalt svar. Spurningin 
virðist einföld en svo er þó ekki. Ég hef aðeins rúm hér til að skipta henni í tvær 
spurningar. (1) Hafa heimspekingar sem slíkir eitthvað dýrmætt fram að færa 
til samfélagsmála á tímum mikils álags í stjórnmálum? Ég tel að svo sé ekki. (2) 
Standa athafnir heimspekinga í nánara sambandi við samfélagsmál en, til dæm-
is, athafnir sanskrítarfræðings eða stærðfræðings? Við þessari spurningu tel ég 
að svarið sé já. Renan sagði eitt sinn að tvíræðni orðanna „þjóð“ og „þjóðerni“ 
gæti átt eftir að steypa heiminum í hörmungar. Ef til vill var hann að hugsa um 
það sem Bismarck hafði fyrir stafni; hvernig svo sem það var þá bætir núverandi 
ástand Evrópu neðanmálsgrein við þessa athugasemd hans. Við ættum núna að 
bæta við: „Og orðið „kynþáttur“.“ Ég vil bæta einu við. Mikið af þeim áhrifum 
sem við köllum „hjarðhegðun“ á rætur að rekja til einfaldaðrar hugsunar á formi 
sértekningar. Ég neita því ekki að það er þægilegt að segja „Þýskaland fer fram á“, 
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„England býst við“ og svo framvegis, en það er hættulegt að hugsa að England eða 
Þýskaland „fari fram á“ eitthvað eða „búist við“ einhverju á sama hátt og ég eða þú 
getum „farið fram á“ eða „búist við“. Það er ekki Þýskaland heldur Þjóðverjar, og 
þá má spyrja áfram: „Hvaða hópur Þjóðverja?“ Heimspekingur er líklegri til að 
forðast þá villu að hugsa í sértekningum en þeir sem eru óþjálfaðir í heimspeki-
legri hugsun. Þetta er satt um „heimspekinginn“, það er að segja um manneskju, 
að svo miklu leyti sem hún hugsar sem heimspekingur. En „heimspekingurinn“ 
er líka sértekning sem við þurfum að tala varlega um.

Ef það er rétt að hugsun heimspekinga á fyrri tímum hafi áhrif á líf okkar í 
dag þá virðist mér að við getum ekki óskað þess að heimspekingar hætti, jafnvel 
á pólitískum álagstímum, að verja miklum tíma og orku í að hugsa sem heim-
spekingar. Dagurinn í dag á eftir að verða liðin tíð og það skiptir máli fyrir þá 
sem munu lifa í framtíð okkar að sumir af okkar bestu hugsuðum séu núna að 
reyna að glöggva sig á þeim lögmálum sem gera mönnum kleift að lifa lífi sínu 
fullnægjanlega. Þetta atviksorð er ljótt en lýsingarháttur þátíðar eða lýsingarorðið 
,fullnægjandi‘ duga ekki. (Að gera ráð fyrir að svo væri voru ein af alvarlegustu 
mistökum Platons.) Þegar, ef nokkurn tíma, útópían sem okkur hefur dreymt um 
í einrúmi verður að veruleika þá þarf enn að lifa lífinu og að sumu leyti þarf að lifa 
því alveg eins og það er núna á sínum heilbrigðustu og bestu gleði- og skilnings-
stundum. Það er vegna þessa markmiðs sem við þurfum að þola pólitískar erjur, 
kannski jafnvel stríð. En erjur og stríð hætta ekki skyndilega, þau líða ekki undir 
lok eins og brú sem er sprengd skilur eftir sig bil sem brúa má aftur með efni 
sem sótt er á öruggan stað. Á tímabilum þegar erjur standa yfir þarf heimspekileg 
hugsun að halda áfram. Ef gæfan er okkur hliðholl þá eru nokkrir sem geta, í það 
minnsta um stundarsakir, hugsað óáreittir af þrautum líðandi stundar. Vissulega 
yrðu þessi stuttu tímabil ánægjustundir, það er ekkert slæmt við það; í þessu felst 
ekkert harðbrjósta skeytingarleysi um þjáningar annarra.

Aðeins heimspekingur sem tekur heimspekina fremur en sjálfan sig alvarlega 
samþykkir það sem staðhæft er hér að framan. Ég held ekki að hægt sé að smíða 
heimspeki eftir hentisemi, jafnvel þótt hægt sé að búa til nýtískulega eftirlíkingu 
með þeim hætti. Þar með trúi ég því ekki að heimspekingur geti almennilega 
reynt að tengja heimspekileg áhugamál sín við stjórnmálaskoðanir sínar eða sett 
fram lögmál ætluð sérstaklega til að leiðbeina stjórnmálamönnum. En ég tel að 
stjórnmálaskoðanir hans muni að hluta til ákvarðast af heimspekilegri sýn hans 
og að svo miklu leyti sem heimspeki hans hefur áhrif á annað fólk þá mun hún 
einnig hafa áhrif á stjórnmálaskoðanir þess. Sérhver samfélagsgerð sem setur 
hömlur á frjálsar umræður, þar sem bönn eru viðhöfð og reynt er að fá alla til að 
hugsa eins, er ósamrýmanleg athöfnum heimspekings. Heimspekingur sem býr 
við þá ógæfu að vera innikróaður í slíku samfélagi, á ekki kost á neinu öðru en að 
deyja. Í slíku samfélagi væri ekki ómaksins vert fyrir nokkra manneskju að halda 
áfram að lifa.

Eyja M. Brynjarsdóttir þýddi.


