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Það kemur stundum fyrir, í kjölfarið á ein-
hverri upplifun, að höfuðið á mérfyllist af 
óteljandi spurningum. Burðarveggir 
rammans sem ég lifi innanfalla pá ogfíúka 
burtu. Eftir stend ég örsmá og varnarlaus. 
Ogþað er einkennilegt hvað þessar spurn-
ingar sœkja stíft á mig á kvöldin. Þegar ég 
er komin undir sœng og á að vakna snemma 
daginn eftir. Þá væri gott að grípa bók af 
náttborðinu til pess að róa hugann. 
Ég varð því að vonum forvitin pegar ég 
heyrði afbókinni Broddflugum sem Vil-
hjálmurArnason heimspekingur er að senda 
frá sér um pessar mundir. Þarna var hún 
kannski komin, handbókin sem leysir af 
hólmi Spasmerin og ónnur róandi lyf. 
Þannig kom það til að ég lagði leið mína 
upp í aðalbyggingu til að spyrja höfundinn 
um lífsins gátur. Vilhjálmur tók á móti mér 
á skrifstofu sinnt Fallegt útsýniyfir borgina 
blasti við mé^ út um gluggann ,parna á 
priðju hœðinrii, og heillandi bókatitlar blikk-
uðu mig úrhverH hiUu. Rólegi ogyfirvegað 
fas heimspekingsins fullvissaði mig um að 
'svörin vœru á nœsta leiti. Ég vatt mér í 
verkefnið. 

\ 
Hvers konar bók er Broddflugur? 

Broddflugur er ritgerðasam. Nafnið kem-
ur til vegna þess að greinarnar eiga það 
kannski helst sammerkt að vera gagnrýnin 
samfélagsrýni. Sókrates likti sjálfum sér við 

Hldflugu í sinni samfélagsádeilu. í bók-
kemur fram viðleitni mín til þess að 
veita mennskuna í þessum heimi sem 

ógnar henni á svo margvíslegan hátt. 

Hver er mennskan? 
Það er til umfjöllunar í bókinni. Ég ræði 

m.a. spurninguna: Er eitthvað sem við 
getum kallað mannlegt eðli? Kannski kemst 
ég næst svarinu i umfjöllun um sérstæði 
manneskjunnar, að það felist í frelsi og 
ábyrgð. En um leið er frelsið mjög takmark-
að. Þetta ræði ég einna helst í greininni: Er 
maðurinn frjáls? Þeirri spurningu svara ég 
bæði játandi og neitandi. Það er mjög margt 
sem bendir tíl þess að manneskjan sé ekki 
frjáls vegna þess að hún er skilyrt af svo 
mörgum þáttum, bæði náttúrulegum, menn-
ingarlegum og félagslegum. Það er alltaf að 
koma betur i ljós með fræðilegum rannsókn-
um eins og t.d. erfðarannsóknum. Þó kemur 
maður alltaf að þeim punkti að einstakling-
urinn er frjáls í viðbrögðum við þessum þátt-
um og hann gefur þeim merkingu og gildi. 
Hann ber einnig ábyrgð á viðbrögum sínum. 

lÁggur mennskan pá ifrelsinu? 
X r̂elsi er í rauninni ákveðin staðreynd 

mennskunnar. Manneskjan er í sjálfri sér 
verkefni. Hún er í spurn um eigin tilveru og 
gerir tilvist sína að eigin viðfangsefni. 
Manneskjan hefur áhyggjur, í dýpsta skiln-
ingi, hún lætur sig tilveru sína varða. En 
mennskan liggur ekki eingöngu í frelsinu. I 
grein sem ég kalla: Er manneskjan náttúru-
laus? fjalla ég um tilhneigingu heimspek-
inga til að hefja manneskjurnar upp úr nátt-
úrunni. En manneskjan er ekki náttúrulaus 
vera, hún er uppfull af náttúrulegum lífsöfl-
um. Við fæðumst sem 
óvirkjuð náttúruöfl. 
Mennskan felst kannski í 
því hvernig við náum að 
virkja þessi lífsöfl og hvern-
ig þau eru virkjuð af félags-
lega umhverfinu. Hver eru 
þessi náttúruöfl? 

Það eru þarfir, hvatir, 
langanir og tilfinningar. 

Eru náttúruöflin pá 
sammannleg óháð menn-
ingu? 

Já, helstu þættirnir, svo 
sem þörfin að hafa í sig og 
á, þörfin til þess að tjá sig í leik, sköpun og 
starfi. Og þarfir sem tengjast siðferðinu. 
Þarfir fyrir umhyggju, hlýju, öryggi og frelsi 
eða sjálfræði. Þetta er sammannlegur 
rammi. Menningin er sá veruleiki sem 
manneskjan skapar og menningin er breyti-
leg. Og um leið er það þessi veruleiki sem 
mótar hvern einstakling. Þarna liggur 
ákveðið grundvallarfrelsi. Manneskjan hef-
ur náð að teygja á böndum náttúrunnar og 
öðlast svigrúm í heiminum til að móta sjálfa 
sig. 

Takmarkast rými manneskjunnar við menn-
inguna? 

Rýmið er einnig að vissu Ieyti tímaskynið. 
Manneskjan lifir ekjki eingöngu í tíma, hún 
er tímanleg vera. Viðhöfum minningar, lif-
um í fortíð og eigum í stéfnumóti við sjálf 
okkur fram i tímann. Við erumTramtíðar-
verur. Svigrúmið sem við öðlumst í 
tíma,veitír okkur frelsi tíl þess að ferðast 
fram og til baka. Og um leið liggur frelsið í 
skapandi vinnu mannsins. Við getum búið 
hlutina til samkvæmt okkar eigin hugmynd-
um. Við áætlum hluti. Frelsið liggur aðal-
lega í þessu svignimi þó að það sé oft mjög 
takmarkað. 

„Ég var einmitt að ýja að 
þvi % blaðagrein um dag-
inn að það væri ástæðan 
fyrir þvi að stjórnvöld 

væru að láta skólakerfið 
drabbast niður. Þeir vilja 
þæga og meðfærilega þjóð-

félagsþegna en ekki vel-
menntaða." 

Hvernig hámarkar einstaklingurinn 
mennsku sína og hafa konur sömu tœkifæri 
til pess og karlmenn? 

Við verðum mennskari ef við rífum okkur 
úr viðjum þessa félagslega veruleika sem 
leitast alltaf við að hneppa okkur niður í hið 
viðtekna. Og þá kemur að verkefni sem er 
hið raunveridega frelsisverkefni einstak-
lingsins. Hvernig get ég á grundvelli hins 
almenna oks, sem siðmenningin hefur lagt á 
mig, staðið undir því að vera einstaklingur 
?Hvernig get ég mótað minn lífsstíl án þess 
að vera bundinn um of af klafa hins við-

tekna. Ég held að mennsk-
an liggi helst í þessu. Að 
berast ekki bara með 
straumnum og vera 
leiksoppur kringum-
stæðna. Heldur að skapa 
sér lífsstíl sem einstakling-
ur. Og til þess þarf mjög 
margt Persónulega eigin-
leika eins og hugrekki, 
viljastyrk, metnað og frels-
isþrá. En það þarf líka leik-
reglur í samfélaginu, frjáls-
lynt samfélag sem veitír 
fólki rými. Einnig þarf um-
burðarlynt hugarfar í 

menninguna almennt Þetta eru skilyrði 
sem eru mjög misjöfn eftír samfélögum og 
þarna hafa konur búið við erfiðari kost en 
karlmenn. 

Hafa konurpá minni möguleika útfrá sam-
félagslegum leikreglum til pess að öðlast 
frelsi? 

Já, en í dag eru leikreglurnar orðnar 
nokkuð viðurkenndar og hliðhollari konum. 
Það er viðurkennt í nútíma lýðræðismenn-
ingu að fólk eigi að hafa jöfn tækifæri. Þessi 
formlega krafa fyrir jafnrétti kynjanna er að 
mörgu leytí unnin. Við erum hins vegar enn 
að berjast við hugarfar, hefðir og gildi. Vald-
ið er því oft dulið í menningarlegum þáttum 
þó að leikreglurnar séu komnar fram og 
þær viðurkenndar. 

Er mótun leikreglna sérmannlegt einkenni? 
Samræðan um leikreglur er séreinkenni 

manneskjunnar. Við búum í tungumáli en 
ekki náttúrulegum heimkynnum. Við lifum 
og hrærumst í tungumálinu. Með því að 
læra að tala göngum við inn í merkingar-
heim sem er uppfullur af skúmaskotum og 
ranghölum og í tíðum þess og háttum. Á 
grundvelli tungumálsins höfum við flest 

okkar samskiptí. Við erum samræðuverur 
og kannski birtíst mennska okkar best í því 
hvernig við tölum saman. Þar með mótast 
leikreglur ekki á þennan náttúrusprottna 
hátt eðlisávísunar eins og hjá dýrahópum. 
Sérstaða okkar felst í þvi að við getum alltaf 
tekið leikreglur okkar tíl endurskoðunar og 
spurt um réttmætí þeirra. Þess vegna höf-
um við þróun í menningunni. Hugsanlega 
eru þær að færast til einhvers vegar sem 
hæfir manninum betur. Við erum smám 
saman að móta fjölhyggjulýðræðismenn-
ingu sem virðir þetta manneðli sem ég tengi 
við frelsið. Sú grundvallarhugsjón að skapa 
beri hverjum og einum forsendur til að móta 
sitt eigið líf á sínum eigin forsendum. Það 
sem ógnar því eru ekki lengur leikreglurnar 
heldur einhver önnur öfl sem við kenna má 
við einsleitini. í einsleitninni takast einstak-
lingarnir ekki á við verkefnið sjálfsköpun 
heldur liggja í neyslunni, þægindasókninni. 

Er neyslan takmðrkun á mennsku okkar ? 
Já, að taka á mótí án þess að íhuga og 

skapa. Manneskjan hefur þessa sérstöðu að 
gera fyrirætlanir um sitt eigið líf og raunar 
skapar sjálfa sig og eigin lífsstíl. Ef við tengj-
um það við mennskuna er það nokkurskon-
ar afmönnun að verða þessi einsleita hjðrð 
sem berst öll með sama straumnum. Það fer 
náttúrlega eftír því hvert er litíð. Við erum 
að einhverju leytí hlutí af þessari einsleitu 
hjörð en svo er fólk mjög fjölbreytt í einkalíf-
inu. Samfélagið býður allavega upp á það. 

Heftir tungumálið skynjun okkar og erum 
við pá ekki mismennsk eftir sveigjanleika 
tungumálsins? 

Það er svolitíð varasamt að segja að einn 
sé mennskari heldur en annar en í tengslum 
við grunnhugmyndina er kannski hægt að 
segja sem svo. Tungumálið er tvíbent alveg 
eins og öll félagsmótun. Ég held að mann-
eskjan getí ekki orðið frjáls nema fyrir tíl-
stilli félagsmótunar en um leið verður hún 
að brjótast undan oki hennar. Félagsmótun 
er jafnframt einstaklingmyndun. Við verð-
um til sem einstaklingar í félagsmótun og 
síðan verðum við að teygja á taumhaldi sið-
menningarinnar. Við getum ekki orðið 
mennsk, frjálsar og ábyrgar manneskjur 
nema i tungumálinu. Tungumálið skapar 
okkur rými í heiminum en um leið er tungu-
málið takmarkandi, heftir skynjun okkar og 
ber fram orðræðu valdsins, kúgunar og firr-
ingar. Þessi skynjunarmismunur er borinn 
fram í tungumálinu. Allir helstu þættir 
mannlegrar tilveru eru tvíbentir. Þeir eru í 
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senn forsenda og farvegur frelsis en um leið 
vettvangur þeirra afla sem öll frelsisbarátta 
á við að etja. Sama á við um náttúruöflin. 
Frelsið takmarkast af sömu þáttum og bera 
það uppi. 

Erþetta aðalþema bókarinnar? 
Hvernig áðurnefndir þættir spila saman 

og grundvallarsiðferðiskrafan um virðingu 
fyrir manneskjunni er rauði þráðurinn í 
Broddflugum. Virðinguna greini ég í tvennt 
Það er annarsvegar mannréttindakrafan. Að 
virða frelsi manneskjunnar. Það þýðir að 
gefa verður hverri manneskju ákveðið rými, 
mannhelgi. Mannhelgi líkt og landhelgi. 
Mannhelgin er þetta svæði sem hver sjálf-
ráða manneskja hefur yfir að ráða. Það 
krefst ákveðins afskiptaleysis, við leyfum 
manneskjunni að vera hún sjálf. En það er 
ekki nóg. Við verðum einnig að virða mann-
eskjuna þegar hún þarf á hjálp að halda. Þá 
birtist virðingin fyrir manneskjunni í því að 
við mótum henni efnislegar forsendur til að 
finna sér lífsfarveg. Það er velferðarkrafan. 

Annað lykilstef er áherslan á tengsl frelsis 
í félagslegu samhengi við lýðræðishugsjón-
ina. Þar mætast þessar hugmyndir um frels-
ið, samræðuna og leikreglurnar. Það er út 
frá skilgreiningunni á orðinu lýðræði að hér 
sé um að ræða stjórn skynsamlegrar sam-
ræðu, þar sem hin bestu rök ráða niðurstöð-
unni. Þá er lýðræði einnig farvegur frelsis. 
Það þýðir að við getum ekki takmarkað 
skilning okkar á frelsi sem viðleitni einstak-
lingsins tíl að raungera markmið sín. 1 viðari 
skilningi er það þörf okkar í samfélagi tíl 
þess að samstílla krafta okkar til að komast 
að niðurstöðum um sameiginleg málefni 
sem þjóna markmiðum heildarinnar. Þar 
held ég að frelsið birtist einna sterkast. Það 
er mikilvægt að sjá ekki frelsið bara sem val-
kosti innan ákveðins ramma heldur að við 
mótum sameiginlega þetta umhverfi sem 
gefur okkur valkostina. Við látum það ekki 
eftír þessum öflum eins og t.d. markaðsöfl-

unum. Markaðsöflin eru að ákveðnu leyti 
frjálsar ákvarðanir einstaklinga en við vitum 
að þar er skammt í þrönga afmarkaða sér-
hagsmuni. 

Síðustu orð Vilhjálms vöktu með mérsþurn-
ingar um hagsmuni háskólasamfélagsins. I 
frumvarþi menntamálaráðherra til laga um 
háskóla, sem á að veita háskólastiginu 
rammalöggjöf, koma fram hugmyndir um 
sjálfstœðissviþtingu Háskóla íslands, hvort 
sem það á að vera að forminu til eða ekki. 
En þurfa einstákar stofnanir eins og Há-
skóli Islands ekki á sjálfræði að halda líkt og 
einstaklingarnir til að þroskast og dafna? 
Hvað þykirþér um þann möguleika að 
menntamálaráðherra skiþi rektor ogfulltrúa 
í háskólaráð? 

Það er mjög mikilvægt fyrir stofnun eins 
og háskóla að hann móti 
sína stefnu innan frá á 
eigin forsendum. Rekt-
orsembættið er það tæki 
sem við höfum og er 
tákngerving þessa full-
veldis. Háskólaráð tengt 
þessari umræðu er þá sá 
vettvangur þar sem hin 
skynsamlega umræða er 
leidd til lykta. Aðilar að 
þeirri umræðu eiga þvi 
að vera fólk úr háskóla-
samfélaginu og varð-
hundar annarra hags-
muna eiga þar ekkert er-
indi. Mér þykir verst við þessa umræðu að 
það sér verið að gera að því skóna að þeir 
sem láti sig hagsmuni Háskólans varða séu 
á einhvern hátt að ganga á hagsmuni samfé-
lagsins. Það er mjög andstætt öllum hug-
myndum um háskóla, þessa sjálfstæða vígis 
fræðilegrar hugsunar. Ekki bara vegna mik-
ilvægis frelsis heldur vegna þess að það sem 
gagnast samfélaginu á endanum verður 
ekki stýrt af atvinnulífinu. Ég er eindregið 

„Persónulega eiginleika 
eins og hugrekki, vilja-

styrk, metnað ogfrelsis-
þrá. En það þarf lika 

leikreglur í samfélaginu, 
frjálslynt samfélag sem 
veitirfólki rými. Einnig 

þarf'umburðarlynt hugar-
far i menninguna al-

mennt." 

fylgjandi hagnýti menntunar. Ég hef hins 
vegar gagnrýnt einokun tækni og verk-
menntunar á hagnýtishugtakinu. Inntak allr-
ar menntunar er að þroska menn, að laða 
fram mennskuna. í því liggur gagnsemi og 
hagnýti menntunar. Það er svo bara að-
stæðubundið hvaða vinnubrögð menn til-
einka sér. Heimspeki er því mjög hagnýt 
grein. 

Þykirþér vanta fleiri grunnnámskeið í heim-
sþeki í tengslum við einstakar greinar? 

Já, en raunverulega þarf að auka hlut 
heimspekinnar mikið fyrr í skólakerfinu. 
Heimspeki er það nám sem gengur hvað 
skipulegast í að kenna okkur að hugsa fyrst 
og fremst og að lesa og skrifa. Það er mark-
mið menntunar og þá er það kannski auka-
atriði hvort menntunin er í guðfræði eða 

verkfræði. Nýtur þjóðfélags-
þegn er sá maður sem hefur 
lagt rækt við mennsku sína. 
Ég var einmitt að ýja að því í 
blaðagrein um daginn að það 
væri ástæðan fyrir því að 
stjórnvöld væru að láta skóla-
kerfið drabbast niður. Þeir 
vilja þæga og meðfærilega 
þjóðfélagsþegna en ekki vel-
menntaða. 

Þetta er möguleiki sem 
óneitanlega kemur tíl greina 
miðað við fjárframlög tíl Há-
skóla íslands á undanförnum 
árum. En stjórnvöld hafa þó 

bent á aðrar leiðir til fjármögnunar. 

Telurþú rétt að fjármagna rekstur Háskóla 
Islands með skólagjöldum? 

Það hefur verið mikil réttlætiskennd í 
þjóðfélaginu varðandi jafna aðstöðu. Að-
gengi að námi kemur þar inn í án þess að 
vera ókeypis því auðvitað borgar þjóðin fyrir 
menntun. Mér þykir það góð hugsun að 
samfélagið borgi slíkt sameiginlega. Til 

dæmis að barnlaus hjón borgi hlutfall af sín-
um tekjum til menntunar því að þau eru þá 
ekki að borga fyrir annarra manna börn 
heldur sinn hluta í mikilvægu samfélags-
legu verkefni sem nýtist öllum þegar upp er 
staðið. Ég er ósáttur við þá hugsun að flokka 
hlutina of mikið. Til dæmis að öldrunarþjón-
usta sé bara fyrir þá sem eru aldraðir núna. 
Öldrunarþjónusta hefur samfélagslegt gildi 
og kemur mér vonandi einnig að notum per-
sónulega síðar. Þetta á að sjálfsögðu líka við 
um skólakerfið og kannski á mun augljósari 
hátt. Það angrar mig við skólagjaldahug-
myndina þessi hugsun: Nú skulu þeir sem 
að þiggja þessa þjónustu greiða fyrir hana 
sjálfir. Það er þarft að ræða þetta mál en ég 
hef hvergi séð almennilega rökræðu um 
málið. Það hefur verið ákveðin þjóðarsátt 
um ríkjandi kerfi og ef það á að breyta því þá 
er umræða nauðsynleg. Ég er ekki skilyrðis-
laust á móti skráningargjaldi en að fjár-
magna rekstur skólans, hvað þá laun kenn-
ara með skólagjöldum, finnst mér fráleitt. 
Hér þarf stórlega að bæta skilyrði til náms 
og sennilega takmarka nemendafjölda en 
það er gerræðislegt að gera það á fjárhags-
legan kostnað nemenda. 

Égþakka Vilhjálmi sþjallið oggeng út í 
frostkalt nóvembersíðdegið. Ég heffengið efni 
til að moða úr. Samtalið svaraði mörgum 
sþurningum en kveikti um leiðfjöldann all-
an afnýjum. Líklega verða aldrei til neinar 
handbcekur sem svara vangaveltum mínum 
fyrirfullt og allt. Og Broddflugur eru ekki ró-
andi lesefni. Kannski erþað einsgott. 
Mögulega eru það allar þessar sþurningar 
um tilveruna sem gera hana áhugaverða. 
Sþurningarnar eru þá ekki kvöl heldur 
kraftur. Drifkraftur. Það sem rífur mig úr 
viðjum hverdagsleikans og stuðlar að þroska 
mennskunnar. Ég lít til himins. Ætli sann-
leikurinn sé þarna einhversstaðar? 
Kannski. Kannski ekki. Hver veit? 

Stúdentar athugið! 

Hitaveita 
Reykjavíkur 

Stúdentum víð Háskólann stendurtil boða ókeypis 
íþróttakennsla og þjálfun í leikfimi, þolfimi og þrekæfingum. 

Kennsla í íþróttum fer fram á eftirtöldum tímum: 
Leikfimi fyiir konur: Mánudaga kl. 18.15 

Miðvikudaga kl. 18.15 
Föstudaga kl. 15.00 

Þrekæfingar fyrir karla: Mánudaga kl 16.05 
Þriðjudaga kl. 16.05 

Miðvikudaga kl. 16.05 
Fimmtudaga kl. 16.05 
Föstudaga kl. 16.05 

Þolleikfimi fyrir konur og karla: 
þriðjudaga og fimmtudaga kl 17.05 

Auk þess er tækjasalur hússins opinn alla virka daga frá kl. 8.15 
- 21.00, laugardaga 8.15 -16.00 og sunnudaga frá kl. 13.15 -

16.00. Einnicj hefur verið opnað nýtt gufubað í kjallara 
íþróttahússins. 

Fasteignasalan Frón 

TIL HAMINGJU 
MEÐ FULLVELDISDAGINN! 
Sjálfstæöi er fjöresg hverrar lýöræöisþjóöar. 

En sjálfstasði ökumanns er takmörkunum háð. 
Öll hegðun hans og framkoma verður að miðast 

við að hann er sjaldnast einn á ferð. 

Sá er fullvalda ökumaður sem sýnir 
samferðamönnum tillitssemi. 

UMFERÐAR \ 
RÁÐ 

American 
guy 

30, smart, funny, 

writer, traveler, 

politically left 

seeks lcelandic 

woman, 18-28, 

for magical 

association. 

Contact O.G c-o 

Félagsstofnun 

stúdenta box 23. 

All responses 

answered, 

privacy assured. 
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