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Filosofisk essay, citat 4 af Sartre 

 

Når vi skal træffe vigtige valg, bliver andre mennesker ofte involveret. For at være sikker på, at det 

rigtige valg bliver truffet, kan det være en hjælp af inddrage sine venner og bekendte i beslutningen. 

Men vi inddrager ikke hvem som helst. Ubevidst spørger vi den til råds, som vil sige det, vi gerne 

vil høre. Altså har vi allerede truffet et valg, når vi vælger, hvem vi vil spørge. Som Jean-Paul 

Sartre (1905-1980) har udtalt: ”Mennesket er ikke andet, end hvad det gør sig selv til.” Hver dag 

definerer vi vores person ud fra de valg, vi tager. Men dette lægger også et enormt pres på individet, 

da det har mulighed for at definere sig selv på uendeligt mange måder. Med dette pres hvordan skal 

mennesket så kunne holde tomheden fra døren, hvis det helt alene skal realisere sig selv uden nogen 

Gud til at skabe ens essens og moralske rammer? 

 

Før spørgsmålet kan diskuteres yderligere, er det relevant at kigge nærmere på Sartres filosofi. I en 

verden uden Gud mener Sartre, at eksistensen går forud for essensen: Når han udtaler, at mennesket 

kun er, hvad det gør sig selv til, påstår han, at mennesket ikke er sat i verden med et forudbestemt 

mål, men selv må skabe sin essens ved at eksistere. Selv forklarer Sartre det med en papirkniv: Når 

en håndværker laver en papirkniv, ved han på forhånd godt, hvad han vil bruge denne papirkniv til 

– hvad dens formål er. Essensen går altså forud for eksistensen. Håndværkeren skal her 

sammenlignes med Gud, som skaber menneskets essens – men da Sartre påstår, at der ikke findes 

nogen Gud, må mennesket altså selv skabe denne essens. Det må realisere sig selv i livets mange 

muligheder og skabe sin egen menneskelige natur. Sartre modsiger mange filosoffer, og præcis hans 

holdning om menneskets natur er modstridende med Immanuel Kants (1724-1804) filosofi. Kant 

mente, at alle mennesker besidder samme grundegenskaber, hvorimod Sartre mener, at siden der 

ikke findes en Gud til at definere menneskets natur, må hvert menneske selv skabe sin.   

Dog er konsekvensen af Sartres filosofi, at mennesket er tvunget til at stå inde for sine egne 

handlinger. Der er ingen Gud til at skyde skylden for sine handlinger på, og derfor har Sartre også 

udtalt: ”Mennesket er dømt til at være fri.” Alt er tilladt, da der ikke findes en Gud til at sætte 

moralske rammer for mennesket, så mennesket er frit til at handle, som det vil, men til gengæld er 

mennesket dømt til at stå inde for disse handlinger.  

 

På trods af at Sartres filosofi er fra 1900-tallet, kan den nemt sættes i en nutidig kontekst. 

Samfundet er blevet mindre religiøst, og mulighederne for det enkelte individ kan synes uendelige. 
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Allerede fra en ung alder bliver mennesket sat overfor et hav af valg, som det forventes, at det kan 

træffe: Vil man gå på STX, HHX, HTX eller EUX? Vil man overhovedet have en gymnasial 

uddannelse, eller vil man bryde normen og finde på noget andet? Presset ligger tungt på de unge 

menneskers spinkle skuldre, hvilket måske er en af grundene til, at antallet af unge med stress kun 

er stigende. Så kan mennesket overhovedet klare at skulle lade sin eksistens gå forud for essensen? 

Ville det ikke være nemmere at leve i en verden, hvor Gud kunne give nogle af de svar, mennesket 

konstant brydes med? 

 

Ifølge Søren Kierkegaard (1813-1855) er svaret et klart ja. Intet menneske kan finde en stabil 

mening med livet, medmindre det bliver religiøst. Tomheden lurer for enhver ikke-religiøs person, 

og først når personen begynder at tro, vil denne tomhed ikke længere være en trussel. Som 

Kierkegaard udtalte: ”Spring ud i de 70 tusinde favne vand.” Man skal altså kaste sig ud i troen, på 

trods af den går ud over ens fatteevne og fornuft. 

Kierkegaard ville nok mene, at Sartres menneskesyn er baseret på etikeren – etikeren kan selv 

træffe valg, og derved prøver etikeren at holde tomheden fra døren. Men ifølge Kierkegaard vil selv 

etikeren ikke kunne finde en dybere mening med tilværelsen, medmindre han bliver religiøs.  

Det virker realistisk, at de stressede unge, der er dømt til at være frie, til tider mærker denne 

tomhed, som Kirkegaard snakker om, og måske ville tro være en vej ud af dette, som Kierkegaard 

påstår? 

 

Ved at være religiøs indfinder man sig også med nogle moralske rammer, som Gud har skabt. 

Dermed er alt ikke længere tilladt, modsat Sartre, og man kan skyde noget af skylden for sine 

handlinger på en Gud. Det kan altså diskuteres, om det ville være nemmere at være religiøs for det 

moderne menneske, da noget af presset til at realisere sig selv vil blive fjernet. Mennesket vil ikke 

længere kun være, hvad det gør sig selv til, men det vil have en essens, bestemt af Gud. Sartre har 

måske for høje forventninger til mennesket, da ikke alle er i stand til at skabe sin egen natur og 

essens og ikke kan stå inde for alle valg, de tager. Det kan virke som et urealistisk Utopia, at alle 

mennesker selv er i stand til de ting, Sartre forventer. Her ville Kirkegaards løsning måske virke 

mere overkommelig for mange. Dog kan det at blive religiøs virke forældet og som den nemme 

løsning – for burde alle mennesker ikke 100% selv kunne stå inde for sine egne handlinger? Er det 

ikke for nemt, hvis der er en Gud til at tilgive en, fremfor at mennesket på egen hånd tager 

konsekvenserne af deres handlinger? 
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Sartres filosofi kan næsten ses som en opfordring til mennesket om at tage sin essens i egen hånd og 

skabe sig selv. Det er en smuk tankegang, at alle mennesker selv har uanede muligheder og selv kan 

stå inde for alle sine handlinger. Dog kan det også virke urealistisk, da mennesket ikke 

nødvendigvis er så selvstændigt og stærkt, som Sartre forventede – hvilket blandt andet kan ses på 

nutidens samfund. Så måske er svaret ikke at bortkaste Gud fuldstændig, men i stedet udfylde noget 

af tomheden med religiøsitet, som Kierkegaard ville have ment. 

 

  


