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”’Mennesket er ikke andet, end hvad det gør sig selv til” – J. P. Sartre (citat 4) 

Er der en mening med livet? Hvad vil det sige at være til? Hvordan holder man tomheden fra døren? 

Alle disse spørgsmål er eksistentielle spørgsmål, som er utroligt svære at svare på, men de er 

samtidig spørgsmål, som mennesker til alle tider bliver konfronteret med. Det er ubehagelige 

spørgsmål, men trods alt spørgsmål som man på et eller andet tidspunkt skal se i øjnene. 

Jean-Paul Sartre er af den holdning, at mennesket skal vælge sig selv, da Gud ikke eksisterer. I og 

med Gud ikke eksisterer, kommer eksistensen før essensen for mennesket i modsætning til fx en 

papirkniv, hvor essensen kommer før eksistensen: Mennesket er ikke skabt i en guds billede med et 

helt bestemt formål. Af den grund er mennesket ansvarligt for sig selv og dermed nødt til at vælge 

selv. Mennesket er, som Sartre skriver det: ”fordømt til at være frit”. Det er et enormt ansvar at 

være 100 procent ansvarlig for sig selv og fri. Når et menneske således skal vælge mellem handling 

A og handling B, er der ikke nogen foreskreven regel, som kan udpege, hvilken af de to handlinger 

der er den rigtige. Det er op til mennesket selv at pålægge sig, vælge, moralske love, som skal 

følges, og som kan bruges til at bestemme, hvilken handling som er henholdsvis god og dårlig. 

Denne frihed er som en medalje, der har en pæn og skinnende forside. Det er på sin vis belønnende 

at være fri og at være sin egen herre. Men der er samtidig en bagside af medaljen, som indebærer et 

fuldstændig uoverskueligt ansvar, og det er derfor, at mennesket er fordømt til at være frit.  

I modsætning til Sartre er der en filosof som Kierkegaard. Kierkegaard troede i den grad på, at Gud 

eksisterer, og mente også, at troen på Gud er et ’endeligt’ mål. I Kierkegaards værk Enten-Eller 

introducerer han stadielæren, som illustrerer hvorfor Gud er det endelige mål. Det første stadie er 

æstetikeren. For æstetikeren er livet blot en række hændelser, som han hverken tager stilling til eller 

ansvar for. Dette er en meget utilfredsstillende måde at leve på. Kierkegaards næste stadie er 

etikeren, som adskiller sig ved, at han tager hændelserne som en udfordring, som er hans ansvar: 

Etikeren forholder sig kritisk til de ting, der sker, og søger at skabe en regel til at kunne bestemme 

hvad der er godt og ondt. Etikeren er på den måde lidt ligesom mennesket i Sartres filosofi. Han 

skal selv påtage sig sine moralske love og vælge alle sine handlinger. Problemet for etikeren ligger 

i, at han ikke formår at holde tomheden fra døren. Der vil komme tidspunkter, hvor det moralske 

kompas, som etikeren har valgt for sig selv, ikke vil give mening. Hvor dets retninger vil støde 

sammen og ikke stemme overens med den fastlagte kurs. Det er i disse momenter at tomheden 

banker på døren, og da etikeren kun har sig selv at stille til ansvar, bliver det svært at holde 

tomheden ude. Kierkegaards svar på problemet med at holde tomheden fra døren er at blive til det 
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religiøse menneske. Det religiøse menneske tror på Gud som det absolutte. Ved at have gud som det 

absolutte, kan der genoprettes en kurs, når kursen er brudt sammen. På denne måde kommer 

tomheden til at blive holdt fra døren, i og med at man ikke er lige så sårbar og alene, når den 

kommer og banker på. 

Når de eksistentielle spørgsmål: Hvad er meningen med livet? Og hvad vil det sige at være til? Eller 

hvordan holder man tomheden fra døren? – bliver rejst, ligger der i realiteten et bagvedliggende 

mørkere spørgsmål: Hvorfor ikke begå selvmord? Når livet er, som Sartre beskriver det, 

meningsløst, og der kun er den mening, man selv skaber, hvorfor så ikke bare slutte det hele tidligt 

og forsvinde i evigheden af ingenting? Det er netop det, der er det ’farlige’ i Sartres filosofi, for når 

man ikke er andet, end hvad man gør sig selv til og har sig selv som det absolutte – eller for den 

sags skyld et andet menneske som det absolutte – så bryder hele ens verden sammen, når det 

absolutte uundgåeligt fejler. Hvis man f.eks. vælger at have kærligheden til sin nærmeste familie og 

venner som det absolutte, hvilket jo kunne virke logisk og klogt, så er der bare problemet, at hvad 

gør man, når familien og vennerne dør? Når det sker, så er det absolutte dødt, og så er det, at det 

mørke spørgsmål kommer op til overfladen og truer. Det er netop af den grund, at man skal have 

Gud som det absolutte, for uanset hvilken tolkning man har af Gud, så vil Gud blive ved med at 

være der. 

Det konkrete problem med Gud bunder dog i, at Gud i sig selv er meget ukonkret og abstrakt. Det 

kan på den måde være svært at få Gud som det absolutte, da man skal tro på noget, som man ikke 

helt forstår, og som man ikke kan se. Mange mennesker, som er videnskabeligt anlagte, vælger ikke 

at tro på Gud, fordi de ikke kan se Gud. Men måske kan man måske alligevel godt se Gud, hvis man 

virkelig ser efter. For når jeg tænker Gud, så tænker jeg på kærligheden. Kærligheden mellem 

mennesker må være det absolutte og måden, man holder tomheden fra døren. Menneskelige 

interaktioner, små som store, kan være utrolig lønnende, og hvis man ikke er alene, men sammen 

med andre mennesker, som man har en kærlighed til, så kan man sammen holde tomheden fra 

døren. Gud som kærlighed kan man derfor måske godt se. Man kan se kærlige handlinger overalt, 

man kan se, når en mor elsker sin baby, man kan se de kærlige handlinger, mennesker gør for 

venner og familie. 

Når man ikke er andet, end man gør sig selv til, har man et overvældende ansvar og ikke noget eller 

nogen at hænge det ansvar op på, når det bliver lidt for meget. Således er Sartres filosofi på sin vis 

en filosofi, der nærmest indbyder til tomhed, for den er, når man er alene, næsten umulig at holde 
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fra døren. Kierkegaards løsning på dette problem er således at sætte Gud som det øverste princip og 

på den måde sikre sig, at man ikke er alene. Kierkegaards løsning formår at holde tomheden fra 

døren, i hvert fald for nogle. For er det alle, som kan komme til at tro på Gud? Og er det 

overhovedet godt at holde tomheden fra døren? Kan tomheden måske give noget endnu mere 

belønnende, hvis man formår at overvinde den, med en kurs, som man helt selv har lagt? 

 

 

 


