
   

 

Filosofisk essay 

”Mennesket er ikke andet, end hvad det gør sig selv til”. Således antages af den franske 

filosof og forfatter Jean-Paul Sartre. Hånd i hånd med dette citat går antagelsen om, at 

menneskets eksistens går forud for dets eksistens. Hos Jean-Paul Sartre forklares denne 

opfattelse ved en sammenligning af et menneske og en papirkniv. Når en papirkniv kreeres, 

har den håndværker, der kreerer den, forud for dens eksistens bestemt, hvordan den skal se 

ud, og hvilken funktion den skal have. Modsat en papirkniv er der hos et menneske hverken 

forudbestemt en væremåde eller et udseende. Papirknivens essens kommer før dets eksistens, 

hvorimod menneskets eksistens kommer før dets essens. Men hvilke betingelser er der for 

denne påstands sandhed? Kan det virkelig være sandt, at intet, udover individet selv, kan 

betinge et menneskes essens? 

 

En betingelse, der kunne modsige Sartres påstand om, at menneskets eksistens går forud for 

dets essens, er eksistensen af en højerestående håndværker, muligvis i form af en Gud. Hos 

Sartre er begrebet Gud afskaffet, og det er derfor ikke en præmis, at der er en højerestående 

magt, som forud for individets eksistens har pålagt det visse karakteristika, en såkaldt 

”menneskelig natur”. Ved afskaffelsen af en sådan magt kommer individets eksistens før dets 

essens. Individet eksisterer fra fødslen, men kan ikke fyldes af netop den menneskelige 

essens, som betegner det som individ, førend det har oplevet og interageret med dets 

omgivelser og dermed er blevet socialiseret. Selvom socialiseringen er en nødvendighed for 

skabelsen af et menneskes essens, mener Sartre ikke, at disse omgivelser, såsom individets 

nærmiljø, dets forældres uddannelses- og indtægtsgrad og lignende, kan have nogen 

betydning for dets essens, da den position af fuldstændig frihed, som individet står i, lader 

dets valg og reaktioner på disse omgivelser definere det, i stedet for omgivelserne i sig selv. 

Dette er en interessant tanke, da der i nutidens verden er stort fokus på fænomener som den 

sociale arv. Eksistensen af den sociale arv ville kunne modsige Sartres påstand om, at ethvert 

individ er fuldstændigt frit. Men om den sociale arv menes at kunne formindske et individs 

frihed, her især fratage det visse muligheder i livet, må være op til det enkelte individ.  

 

Ved antagelsen af, at denne påstand er korrekt – at et menneskes væremåde ikke er betinget 

af hverken en højere magt, dets omgivelser eller den menneskelige natur – kan det siges, i 

Sartres egne ord, at mennesket er fordømt til at være frit. Da der ved fuldstændig frihed fra 

påvirkning af ydre faktorer ikke kan berettiges nogen form for ansvarsfralæggelse, er 

individet tvunget til at påtage sig ansvaret, og dermed acceptere konsekvenserne af ethvert 



   

 

valg og enhver handling. Dette er en hård byrde at påtage sig som menneske, men ikke 

mindst en menneskelig nødvendighed, set gennem Sartres indeterministiske øjne.  

 

Hos den danske eksistentialistiske filosof Søren Kierkegaard anses accepten af dette ansvar 

som værende et tegn på, at man er et veludviklet menneske, da man ved accepten af dette 

ansvar er nået til det tredje af de fire stadier på livets vej, som beskrives i hans 

eksistentialistiske filosofi. De fire stadier på livets vej beskriver hvert en type af menneske, 

som har nogle bestemte karakteristika. Det første stadie er af Kierkegaard kaldet 

spidsborgeren. Spidsborgeren er et menneske med en meget begrænset åndelig horisont, og 

som gør, som ”man” gør, uden at overveje det videre. Spidsborgeren tror, at han træffer 

vigtige valg hele tiden – men han træffer ikke et eneste. Dette er det laveste stadie og dermed 

også det, der er længst fra det ideelle menneske ifølge Kierkegaard. Det andet stadie på livets 

vej kaldes Æstetikeren. Æstetikeren er en skønhedsdyrker, som vil opnå nydelse i livets rus. 

Æstetikeren er en superindividualist, som vælger at nyde livet og passivt iagttage alle andre 

uden at forpligte sig til noget.  

Herefter kommer det tredje stadie, som i højeste grad er relevant for Sartres påstand om, at 

mennesket kun er, hvad det selv gør sig til. Dette stadie kaldes etikeren, disse individer 

forpligter sig til at gøre, hvad der er etisk godt at gøre i den virkelighed, det er i. Herudover 

anerkender etikeren, at han har ’skabt’ sig selv, og at han derfor ikke kan videregive skylden 

for noget som helst. Etikeren har accepteret, at han trods påvirkningen fra noget ydre har 

’skabt’ sig selv, og der er derfor ingen undskyldninger for de frie valg, som han træffer. Den 

store kontrast mellem dette stadie og de lavere stadier er, at det etiske individ har accepteret 

menneskets ansvar over sig selv og den fordømte frihed, som Sartre fremsætter i sin 

eksistentielle filosofi. Til sidst kommer det højeste trin, det sidste stadie på livets vej, som 

Kierkegaard kalder den religiøse. Den religiøse tør at tro, trods al logik og fornuft. Disse 

individer har turdet at give slip på sig selv for at realisere sig selv. Den fundamentale forskel 

mellem Sartre og Kierkegaard er, trods deres enighed omkring, hvad der skaber det 

menneskelige individ, troen på Gud. Et individ, der trods sin tvivl vælger at tro på Gud, er det 

mest veludviklede menneske ifølge Kierkegaard. Direkte modsat denne opfattelse står Sartres 

påstand om, at der slet ikke findes en Gud, og dette skaber et endnu større ansvar hos 

mennesket. 

 

Sandheden af påstanden: ”Mennesket er ikke andet, end hvad det gør sig selv til” er svær at 

vurdere, da visse betingelser i så fald skal opfyldes. For det første udelukker denne påstand 



   

 

eksistensen af en Gud, som aldrig vil kunne endegyldigt konkluderes. Desuden underminerer 

påstanden betydningen af den sociale arv, hvis betydning er alment accepteret i den 

nuværende verden. Derfor kan det differentiere fra person til person, hvorvidt der menes, om 

mennesket er fuldstændigt frit eller ej. De fleste mennesker ønsker nok egentlig ikke at være 

fuldstændig frie, og derfor er det også forståeligt, at mængden af ansvar, det enkelte individ 

påtager sig for sit valg og handlinger, er forskellig. 

  

 

 


