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Ágrip 

 

Á undanförnum áratugum hefur umræða um áhrif tónlistar á tilfinningalíf mannsins 

verið sýnileg innan fræðaheims listheimspeki. Á milli tveggja fylkinga fræðimanna 

hefur í kjölfarið skapast deila um tilfinningalega nánd tónlistar. Eina fylkingu 

fræðimannanna mætti kalla ,,þekkingarsinna”, en hina fylkinguna ,,tilfinningasinna” og 

þótt deilur þeirra gætu í fyrstu sýn virst smávægilegar, þá eru þær afar mikilvægar hvað 

varðar eðli og tilgang tónlistar. Báðar fylkingarnar halda því fram að tónlist geti haft 

tilfinningaleg áhrif á manninn. Þekkingarsinnar halda því hins vegar fram að þessi 

tilfinningalegu áhrif falli undir þekkingarleg ferli mannsins og að tilfinningaleg 

viðbrögð við áhlustun tónlistar séu á einn eða annan hátt lærð. Ef þetta stenst þá hefur 

tónlist ekki bein áhrif á tilifinningalífið. Finnst mörgum þessar hugmyndir ekki sýna 

listgreinina í réttu ljósi, þar sem tónlist er talin af mörgum vera yfir skilning og 

skynsemi manna hafinn. Þetta er meðal annars álit tilfinningasinna, en fylkinguna má 

rekja til listheimspekikenninga rússneska rithöfundarins Leo Tolstoy. Tilfinningasinnar 

telja tilfinningar sem skapast af áheyrn tónlistar vera óhlutbundnar og álíta þeir 

kenningar þekkingarsinna ræna tónlistina þeim dulúðlegu eiginleikum sem hafa fylgt 

henni frá örófi alda. Úr röðum þekkingarsinna hefur heimspekingurinn Peter Kivy verið 

hvað fyrirferðamestur og hafa rit hans um áhrif tónlistar að mörgu leyti skilyrt það sem 

þekkingarstefnan stendur fyrir innan listheimspeki. Nútíma tilfinningastefna er oft 

kennd við hóp heimspekinga sem mótmæltu kenningum Kivy og má þar helst nefna 

Colin Radford, en rit hans reyna að komast til móts við kenningar guðfeðra 

tilfinningastefnunnar til þess að aðlaga þær að breyttum fræðiheimi nútímans. Hér 

verður greint frá kenningum beggja fylkinganna og reynt verður að komast til móts við 

aldargamalt vandamál tilfinningalegrar nándar tónlistar. 
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Inngangur 
 

Mikið hefur verið rætt og ritað um bein áhrif tónlistar á tilfinningalífið á undanförnum 

áratugum. Hefur umræðan að mestu leyti takmarkast við tónvísindi, taugasálfræði og 

heimspeki, en hún teygir sig einnig á svið listfræði og félagsfræði. Listgreinin hefur í 

eðli sínu margslungnar þverstæður sem hafa höfðað til heimspekinga. Tónlistin er til 

dæmis ein háþróaðasta mynd samskipta sem um getur, en er þó svo aðgengileg, að 

jafnvel ungabörn geta notið hennar. Undanfarið hafa rannsóknir á sviði taugasálfræði 

endurvakið áhuga raunvísindamanna á áhrif tónlistar á mannsheilann og þá sérstaklega í 

sambandi við námsárangur barna. Nefna má sérstaklega í þessu samhengi hið 

svokallaða ,,Mozart-einkenni“, en er það útkoma greindarprófa sem haldin hafa verið 

frá byrjun tíunda áratugarins. Tilrauninni má lýsa þannig að börn og unglingar læra á 

píanó, hlusta á handahófskennt verk eftir tónsmiðinn Mozart og fara síðan í greindarpróf 

og heilaritsskönnun. Þessar athuganir hafa til dæmis sýnt fram á aukna virkni 

heilasvæða sem tengjast tilfinningu fyrir rúmi og tíma. Þess konar virkni getur meðal 

annars verið mjög gagnleg við úrlausn flókinna stærðfræðivandamála.
1
 Kemur það því 

fæstum á óvart nú á dögum að eðlisfræðingurinn Albert Einstein hafi verið yfirlýstur 

aðdáandi Mozarts. Það virðist því vera náið samband á milli tónlistar og stærðfræði, þar 

sem báðar greinarnar byggjast að einhverju leyti á því að sameina og skipuleggja flókin 

mynstur í heildir. Í þessu samhengi hefur þó tónlist, að margra mati, það fram yfir 

stærðfræði, að hún hefur bein tilfinningaleg áhrif á manninn, um leið og hún er 

vitsmunalega fullnægjandi. 
2
 Fyrrnefnda staðhæfingin, að tónlist hafi bein tilfinningaleg 

áhrif á manninn er þó fremur snúin, þó að hún virðist vera sjálfsögð við fyrstu sýn.  

 Á heimspekilegum grundvelli hefur umræðan verið einna mest áberandi í ritdeilum á 

milli ,,tillfinningasinna“ (Emotivists) og ,,þekkingarsinna “ (Cognitivists). 

Ágreiningsefni þessarra tveggja fylkinga gætu virst léttvæg við fyrstu sýn, en hefur þó 

umtalsverð áhrif á umræðuna og er afar mikilvægt hvað varðar áhrif tónlistar. Báðar 

fylkingarnar halda því fram að tónlist geti haft tilfinningaleg áhrif á fólk og að 

meirihluti áheyranda innan sama menningarsamfélags geti verið sammála um hvaða 

                                                           
1
 Frances H Rauscher, og aðrir, “Music training causes long-term enhancement of preschool 

children’s spatial-temporal reasoning”. Neurological Research 19 (1997): 2-8 
2
 A. Storr, Music and the Mind (New York: Ballantine Books,1992). 
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tilfinningu sé verið að tjá í tilteknu tónverki. Tilfinningasinnar telja hins vegar að 

tónverkið sem slíkt geti framkalla raunverulegar tilfinningar úr brjósti áheyrandans, en 

þetta telja þekkingarsinnar vera óhugsandi; þeir álíta að tónverk geti aðeins líkt eftir 

tilfinningum og tjáð þær, en ekki kallað þær fram hjá áheyrandanum. Þekkingarsinnar 

telja rökfærslu tilfinningasinna þversagnakennda og óskýra á köflum. Halda þeir því 

fram að tilfinningaleg viðbrögð við tónlist séu lærð hegðun, en sú skoðun er einkar 

vinsæl innan fræðiheims mannfræði, tónvísinda og sálfræði og hafa fjölmargar 

rannsóknir verið gerðar á undanförnum áratugum í því sambandi. Þekkingarsinnar 

styðjast við hið ríkjandi líkan innan sálfræði, en samkvæmt því verða tilfinningar að 

innihalda skoðun, trú og viðfang til þess að teljast gildar. Álíta margir að með þess 

konar vísindalegum skilgreiningum á tilfinningum sem skapast af áheyrn tónlistar sé 

verið að fella umrædda reynslu um of undir flokk tæknilegrar rökvísi. Það myndi hafa 

umtalsverð áhrif á skilning manna á upplifun tónlistar, þar sem tónlistinhefur oftar en 

ekki verið talin handan mannlegs skilnings. Tilfinningasinnar telja áhrif sem skapast af 

áhlustun tónlistar vera allt að því dulræn, án viðfangs og algjörlega fyrir utan ramma 

þekkingarinnar. Með þess konar sjónarmið að vopni verða hér því rannsakaðar 

forsendur beggja fylkinga um tilfinningalega nánd tónlistar og hvort listgreinin geti 

vakið upp raunverulegar tilfinningar í brjósti áheyrandans án utan að komandi áhrifa 

þekkingarfræðilegra þátta. 

 

Uppruni vandamálsins 
 

Skyldleiki við tungumálið 

Lítið er vitað um uppruna tónlistar, en hugmyndir um tilgang og gildi hennar hafa verið 

mönnum afar hugleiknar, allt frá tímum Forngrikkja, sem hófu tónlist í hávegum og var 

hún að vissu leyti samofin daglegu lífi. Tónlistarnám var sjálfsagður hluti af almennri 

menntun og talið mannbætandi. Oftar en ekki upphófu forngrísku heimspekingarnir 

tónlistina og töldu hana drottna yfir mannlegu eðli og tilfinningum. Pýþagóringar voru 

heillaðir af tónlist og voru þeir fyrstu sem gerðu vísindalegar rannsóknir í tónfræði og 

komust þeir að meðal annars því að tónhæð væri háð lengd strengs í hljóðfæri. Töldu 

þeir að hinn efnislegi heimur samanstæði af stærðfræðilegum hlutföllum, sem væru í 
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fullkomnu tónlistarlegu samræmi við alheiminn.
3
 Tónlist í huga grískra spekinga var því 

allt að því yfirskilvitlegt fyrirbæri. Hafa þessar hugmyndir haft veruleg áhrif vestræna 

menningu, þá sérstaklega á uppgangstímum kaþólsku kirkjunnar, þar sem hugmyndin 

um tónlist sem yfirskilvitlegt tjáningarform féll einkar vel að kenningum kristninnar. 

Með þróunarkenningu Darwins breytist þessi hugsunarháttur þó verulega, þó að Darwin 

sjálfum hefði þótt þróunarlegur uppgangur tónlistar verið ráðgáta. Telur hann þó að 

tónlist hafi gegnt álíka hlutverki og æxlunarathafnir fugla í makaleit og bendir á að 

ástartilfinningar séu listamönnum oft mikill innblástur.
4
 Í nútímanum hefur 

hugmyndafræðin þó þróast og telja vísindamenn, þá helst í röðum mannfræðinga, að 

náttúruval tónlistarlegra einkenna manneskjunnar megi rekja til ,,músíkalskra“ 

samskipta á milli móður og barns í frumbernsku, frekar en til samskipta á milli kynja 

eða makavals. Mannfræðingurinn Ellen Dissanayake heldur því t.d. fram að 

mannsheilinn sé fyrst og fremst sérbúinn til þess að nema tilfinningalegan hljóm raddar. 

Byggir hún bók sína, Art and intimacy; how the arts began, á vettvangsathugunum 

sínum á sambandi mæðra og ungbarna í þriðja heiminum. Í niðurstöðum sínum greinir 

hún frá því að  fyrstu tengsl ófæddra barna við móður sína séu í gegnum heyrnina og því 

sé tónun á milli móður og barns mikilvægasti samskiptakosturinn í fyrstu. Við þessi 

fyrstu samskipti lærir barnið síðan mikilvægar tónunaráherslur til þess að gera sig 

skiljanlegt, svo sem notkun mismunandi tónfalls og hrynjanda til þess að gefa ólíkum 

merkingarbærum setningum tilfinningagildi.
5
 Samband tungumáls og tjáningar 

tilfinninga er því augljós hluti af þeirri frumþörf mannsins að tjá tilfinningalega afstöðu 

sína með tónfræðilegum áherslum, sem ekki þyrfti ef að hann væri t.d. aðeins að miðla 

upplýsingum. Til dæmis myndi tilbreytningarlaus útfærsla af setningunni ,,ég er glaður“ 

ekki sannfæra marga, þar sem lýsingarorðið felur í sér framsögn með líflegri hrynjanda 

og tónhæð.  Hefur samband tónfræði og málvísinda því skilað sér í mörgum 

þverfaglegum og áhugaverðum greinum og rannsóknum.
6
 Enda er það svo að maðurinn 

er einstaklega næmur fyrir áhrifum tónlistar og er hún lykilþáttur í samskiptakerfi hans. 

                                                           
3
 Robin Waterfield, The First Philosophers. The Presocratics and the Sophists (Oxford: Oxford 

University Press, 2000). 103. 
4
 Helga Rut Guðmundsdóttir, ,,Hugmyndir um uppruna tónlistar í ljósi þekkingar á vettvangi 

heilarannsókna og tónlistarransókna”. Ráðstefnurit Netlu-Menntakvika (2010), 2 
5
 E,  Dissanayake,  Art and intimacy : how the arts began (Seattle. Wa: University of Washington Press, 

2000).  
6
 Helst er að nefna rannsóknir Henrich Schenekers frá fyrri hluta 20 aldarinnar um greiningu klassískrar 

vestrænnar tónlistar í stigskipt kerfi. Einnig má nefna bókina ,Aspects of the theory of syntax frá árinu 

1965 eftir Noam Chomsky í þessu samhengi.  
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Ef sú er raunin liggur beint við að spyrja: hvaða þættir eru það í eðli tónlistar sem 

áheyrandi upplifir sem ,,tjáningu tilfinninga“? 

Tónvísindalegir útgangspunktar 

Erfitt er að ákvarða nákvæmlega hvaða þættir tónlistar leiða til upplifunnar á tjáðri 

tilfinningu þar sem hún er afar opin listgrein og er hluti af langflestum 

menningasamfélögum, þar sem tónlistarlegar áherslur eru oft á tíðum mjög frábrugðnar 

því sem hinn venjulegi vestræni maður á að venjast. Í greininni ,,Emotional effects of 

music: Production rules“ áætla þó K.R. Scherer og Marcel R. Zentner að hægt sé að 

skipta ,,tilfinningavekjandi“ þáttum tónlistar í fjóra flokka, en þeir eru eftirfarandi: 

a) Formgerðarþáttur. Þessi þáttur samanstendur af tveimur undirþáttum, en það eru 

liðskiptur þáttur og heildarþáttur. Báðir þættirnir innihalda mismunandi 

formgerðareiginleika tónlistar, sem eru á sama tíma tæknilegasti hluti tónlistar.  

Liðskipta þættinum mætti lýsa sem byggingarblokk tónlistar, eða hverja einustu nótu 

eða hljóð sem tónskáldið verður að púsla saman til þess að byggja upp tónverkið. Þessar 

blokkir eru því eins konar hráefni sem tónsmiður notar til þess að byggja upp í kerfi. 

Mætti líkja þessum byggingarblokkum við fón í málkerfi, þ.e. einhvers konar málhljóð 

sem að hefur ekki verið flokkað í fónem, en saman mynda þessar blokkir kerfi 

tónverksins. Til þess að byggja upp gott kerfi þarf tónsmiðurinn að hafa mikla þekkingu 

á tæknilegum hliðum tónlistar, svo sem tónfræði, og þarf hann sömuleiðis að hafa 

tilfinningu fyrir t.d tímalengd nótu (svo sem fjórðapartsnóta), kraft, eða breidd nótunnar 

(svo sem sterkt, eða forte skv.ítalska kerfinu) og tónhæð. Heildarþátturinn samanstendur 

af samfelldri heild hljóðkerfis, sem ekki er rofin af annarri heild innan ákveðins 

tímarýmis. Sem dæmi um,,heildir” innan tónfræði mætti nefna ákveðna laglínu, 

hrynjanda, takttegund og svo framvegis. Taka þeir Scherer og Zentner það fram að því 

betra vald sem tónskáldið hefur á samsetningu þessarra tveggja þátta, því sterkari 

tilfinningaleg áhrif hefur tónverkið á áheyrandann. Ástæðan er sú að í gegnum 

menningarsögu Vesturlanda hefur skapast viðtekið miðlægt kerfi sem tónsmiðir vinna 
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með til þess að skapa ákveðin viðbrögð hjá áheyrandanum. Rétt eins og málkerfið þá 

eru tónfræðikerfi afurðir menningarinnar.
7
 

b) Flutningsþáttur. Þessi þáttur á við um hvernig tónverkið er flutt af 

hljóðfæraleikaranum. Margir þættir geta haft áhrif á upplifun áheyrandans svo sem 

persónuleiki hljóðfæraleikarans (líkamsbygging, tjáning, eða jafnvel mannorð), 

hæfileikar (tæknileg hæfni) og að lokum ástand hljóðfæraleikarans (svo sem 

augnsamband hans við áheyrendur, lifandi framkoma, sviðsnálægð, stemming og 

öryggi). 

c) Áheyrandaþáttur. Þessi þáttur er ögn óljósari en þeir fyrrnefndu, en byggist á 

menningarlegum bakgrunni áheyrandans, reynslu hans á sviði tónlistar
8
, andlegu ástandi 

hans og svo framvegis. 

d) Samhengisþáttur. Þessi þáttur vísar í samhengi fluttrar tónlistar og er hægt að skipta 

þeim þætti niður í tilefni (svo sem gifting, hátíðardagur, samkvæmi) og staðsetningu 

(opinberar stofnanir, kirkja, heimahús, tónleikahöll).
9
 

Hér að ofan hefur eingöngu verið gert grein fyrir tilfinningalegum áhrifum tónlistar sem 

menningarlegrar afurðar og að viðbrögð mannsins við henni séu á einn eða annan hátt 

lærð. Er sú forsenda, að tilfinningaleg viðbrögð mannsins gagnvart tónlist séu aðeins 

lærð samfélagshegðun ein af mörgum sem þekkingarsinnar styðjast við til þess að 

rökstyðja það að tónlist sé ekki tilfinningavekjandi í eðli sínu. Þekkingarsinnar halda því 

fram að tilfinningaleg viðbrögð við áhlustun tónlistar séu á einn eða annan hátt tengd 

þekkingarferlum. Þessi tilfinningalegu viðbrögð geta verið háð mörgum þáttum, svo 

sem fyrri reynslu áheyrandans, skilningi hans á listinni, eða þeim fjórum þáttum sem 

nefndir voru hér að ofan. Með þekkingarferlum er átt við að tilfinningin er samofin 

skoðunarkerfi áheyrandans og hefur að geyma skoðun og viðfang. Í þessum skilningi 

getur tónlist ekki gert áheyrandann leiðan í bókstaflegri merkingu, heldur eru 

tilfinningaleg viðbrögð sem skapast af áhlustun tónlistar ávallt tengd utanaðkomandi 

                                                           
7 
Klaus R. Scherer og Marcel R. Zentner, Emotional Effects Of Music: Production Rules (Oxford: Oxford 

University Press, 2001), 364 
8
 Þessa reynslu mætti bendla við kenningu Danto úr ritgerðinni ,,Listheimurinn“ frá 1964 um ,,Er 

listrænna kennsla“. Er það ekki því hin ,,áþreifanlegi“, eða sýnilegi (í þessu tilviki ,,heyranlegi“) þáttur 

listarinnar, heldur hin ósýnileg skilyrði hennar sem skipta máli hvað varðar að geta notið hennar til fulls. 

Þessi skilyrði eru m.a annars þekkt út frá fyrri listkenningum og þekkingu á sögu listarinnar. 
9
 Klaus R. Scherer og Marcel R. Zentner,. Emotional Effects on Music, 362-365 
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þáttum. Notast þeir oftar en ekki við vísindalegar rannsóknir á áhrifum tónlistar, svo 

sem á sviðum taugasálfræði og mannvísinda.  

 
Afstaða þekkingarsinna 

 

Eins og áður var greint frá er kenning þekkingarsinna í stuttu máli sú að reynsla eða 

túlkun á tilteknu tónverki sé afleiðing meðvitaðra ályktunarferla. Undirskilinn í þeirri 

kenningu er sá útgangspunktur að tónlist hafi tjáningaríka eiginleika sem áheyrandinn 

kannast við og getur greint.  Undanfarna áratugi hefur heimspekingurinn Peter Kivy leitt 

fylkingu þekkingarsinna og er fremstur í flokki í ritdeilum þeirra við tilfinningasinna, og 

tæklar hann umræðuna sérstaklega í kafla sínum ,,How music moves“ sem birtist í 

heimspekigreinasafninu, What is music? ; An introduction to the philosophy of music, 

sem ritstýrt er af Philip Anderson. Þekkingarsinnar eru oft gagnrýndir fyrir kalda sýn á 

listgreinina og það að útiloka tilfinningaleg viðbrögð við henni. Peter Kivy er 

meðvitaður um þess konar gagnrýni, og svarar hann þeim röddum skýrt á fyrstu 

blaðsíðu greinar sinnar: 

Sem þekkingarsinni hafna ég algjörlega þeirri hugmynd að sem slíkur sé ég 

bundinn við einhvers konar kalda og rökgreinandi sýn á viðbrögð við tónlist, þó 

að ég sé þeirrar skoðunar að slík sýn sé fullkomlega viðeigandi í hinum ýmsu 

tilvikum. Ég held því til dæmis ekki fram að við getum ekki sýnt tilfinningaleg 

viðbrögð við öðrum kafla Eroica, heldur að tónverkið sem slíkt geti ekki til 

dæmis gert okkur leið í bókstaflegri merkingu.
10

 

Mætti spyrja hér hvers konar tilfinningar séu þá að verki, fyrst tónlist getur ekki 

bókstaflega vakið upp raunverulegar tilfinningar í áheyrandanum? Kivy færir rök fyrir 

því að þegar hinn almenni áheyrandi finnur fyrir sorg, reiði eða álíka tilfinningum við 

hlustun tónverks, þá er hann ekki sorgmæddur, eða reiður gagnvart tónverkinu, eða ,,út 

af því“, heldur ber hann einungis kennsl á ýmsa eiginleika þess. Þ.e. við erum hrærð, 

eða snortin yfir því hvernig tónverkið nær að túlka ákveðnar tilfinningar. Tilfinning 

okkar er háð menningarlegum bakgrunni okkar og fyrri reynslu af tónlist. Viðbrögð 

                                                           
10

 Peter Kivy. ,,How music moves” í ,What is music?  An introduction to the philosophy of music ritstj. 

Philip Anderson (Pennsylvania: State University Press, 1994), 149. 
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áheyrandans við tónlist, eða tónlistarlegur smekkur hans, eru því að miklu leyti háð 

utanaðkomandi orsökum, svo sem lærðri hegðun eða félagslegri stöðu hans.
11

 Ástæðuna 

fyrir því að áheyrandinn getur ekki verið leiður gagnvart tónverkinu að mati Kivy gefur 

hann í þremur þverstæðum og er hægt að nefna þær listamannaþverstæðuna, 

áheyrandaþverstæðuna og stefnuleysisþverstæðuna. Þverstæðurnar eru settar upp með 

annars konar hætti í kafla Kivy en hér. Notast er við samanþjöppun sem svipar til 

þeirrar sem Colin Radford notar í svari sínu við rökum Kivy hér á eftir. 
12

  

Listamannaþverstæðan 

Hvert er eðli þeirra tilfinninga sem áheyrandi finnur fyrir er hann hlustar á angurværa 

tónlist og hvernig geta þessar tilfinningar ekki verið litaðar af staðreyndum sem beinast 

að tónverkinu? Að mati Kivy er það ómögulegt að halda því fram að tónsmiður geti 

túlkað tilfinningar sem áheyrandinn upplifir beint án nokkurrar þekkingar áheyrandans á 

ástandi tónsmiðsins. Auk þess, ef tónlist hefur bein tilfinningaleg áhrif án 

utanaðkomandi orsakavalda, þá er erfitt að útskýra boðleið tilfinninga á milli tónsmiðs 

og áheyranda nema að áheyrandinn sé kunnugur formgerðarkerfum tónlistar. Kivy telur 

að tilfinningaleg viðbrögð áheyranda við tónlist verði að beinast annað hvort að 

vitneskju áheyrandans um líf tónsmiðsins, eða að tónfræðihæfni tónsmiðsins á 

menningalega lærðum formgerðarkerfum. Sé þetta ekki raunin sé erfitt að útskýra 

tilfinningalegt samband tónsmiðs og áheyranda. Með öðrum orðum er ómögulegt að 

útskýra hvernig og af hverju áheyrandinn bregst tilfinningalega við tónlist og hvernig 

tónsmiðurinn getur tjáð tilfinningar í tónlist ef að tónlistarleg upplifun er sneydd öllum 

utanaðkomandi þáttum, eins og samfélagslega lærðum tónfræðikerfum, staðreyndum 

um líf tónsmiðsins og svo framvegis. Ef þekkingarfræðilegir þættir eiga ekki við um 

upplifun áheyrandans af tónlist, þá er erfitt að skýra hvernig tónsmiðurinn skapar 

formgerð fyrir tilfinninguna sem hann tjáir og hvernig áheyrandinn upplifir 

tilfinninguna innan formgerðarinnar ef að tilfinningaleg upplifun tónlistar stendur fyrir 

utan ramma þekkingarinnar. 

                                                           
11

 Þótt ekki séu notaðar beinar tilvitnanir í riti Kivy, þá er þessi kenning hans augljós samblanda  af 

ferskiptingu tilfinningavekjandi þáttanna sem lýst var hér áðan, kenningu Davids Hume um smekk í 

greininni On the Standard of Taste frá árinu 1757 og kenningu Pierre Bourdieu um félagslega aðgreiningu 

sem hann setti fram í bók sinni La Distinction: Une critique sociale du goût árið 1979. 
12

 Eru þverstæðurnar nafnlausar og er því vel hægt að setja út á nafngiftir mínar. 
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Áheyrandaþverstæðan 

Þessi þverstæða er klassísk innan listheimspeki og hefur loðað við hana allt frá 19 öld 

og hefur hún skotið upp kollinum í fræðiritum með reglulegu millibili alla tíð síðan. Ef 

tónlist getur gert áheyrandann leiðan í bókstaflegum skilningi þá yrði smekkur hans allt 

að því þversagnakenndur, því hver myndi vilja hlusta á tónverk til þess að verða leiður? 

Auk þess leiðir það til þverstæðu ef samþykkt er sú staðhæfing að áheyrandinn njóti 

ekki tónverksins fyrr en hann upplifi nákvæmlega sömu tilfinningar og  þær sem 

umlykja höfund tónverksins. Áheyrandi gæti með þessum hætti til dæmis átt á hættu að 

lenda í andlegum hremmingum við það eitt að kveikja á hljómflutningstæki sínu.  

Stefnuleysisþverstæðan 

Stefnuleysisþverstæðan er sú þverstæða sem er hvað sýnilegust innan fræðirita 

þekkingarsinna. Uppruna þeirrar kenningar, að tilfinningar verði að beinast að einhverju 

og innihalda trú eða skoðun má rekja til fyrirbærafræðinnar. Ein helsta forsenda 

fyrirbærafræðinnar er að vitund mannsins sé ætlandi og beinist að einhverju viðfangi. 

Tilfinningar hljóta því að eiga sér eitthvað viðfang, vera um eitthvað, beinast að 

einhverju. Ef Sigfús er t.d. leiður hlýtur hann að vera leiður með tilliti til einhvers, þ.e. 

,,út af einhverju” eða ,,út í einhvern”. Sjónarmið tilfinningasinna virðast vera andstæð 

þessu. Tilfinningasinninn verður að gera ráð fyrir því að tilfinningin sem skapast við 

áhlustun tónlistar sé á einhvern hátt óhlutbundin, þ.e. beinist ekki að neinu, því ef 

tilfinningin beinist til að mynda að tónverkinu slíku, þ.e. hvernig það er samið, þá er 

tilfinningin flokkuð undir hlutlæg lögmál sem stingur í stúf við rök tilfinningasinnans.  

Sama á við um ef tónverkið minnir áheyrandann á tilfinningaþrungið augnablik í lífi 

hans. Viðfang tilfinningarinnar hefur að geyma skoðun áheyrandans og telst sú 

tilfinning því ekki vera bein afleiðing áhlustunar og fellur tilfinningin því undir flokk 

þekkingarferla. 

Vopnaður þessum rökum telur Kivy ómögulegt að skýra tilfinningalegt samband 

tónlistar og áheyranda án þess að reiða sig á þátt þekkingarfræðilegra ályktanaferla. 

Neitar hann þeirri dulhyggju sem sveimar yfir kenningum tilfinningasinna, þ.e. að 

tónlist hafi einhver óútskýranleg áhrif á tilfinningalíf áheyrandans sem standi vel fyrir 

utan allan skilning mannsins. Kivy telur að með afnámi þess konar dulhyggju opnist 
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flóðgáttir fyrir umræður á raunverulegum tilfinningalegum áhrifum tónlistar því að 

tónlist er í raun mjög tilfinningaþrungið fyrirbæri. Tilfinningarnar sem áheyrandi finnur 

fyrir, svo sem þær sem að Kivy finnur fyrir er hann lýsir aðdáun sinni á tónverkinu Ave 

vera virginitas eftir Josquín des Prez, eru þó ekki stefnulausar því viðfang þeirra beinist 

að tónlistinni sjálfri.
13

 Kivy skýrir afstöðu sína gagnvart tilfinningum sínum á mjög 

skýran hátt: 

Tilfinningar mínar gagnvart tónverkinu beinast að ótrúlega frjálslegri 

samblöndun laglína í höndum Josquins, svo að hver einasta laglína virkar falleg 

sem slík og blandast saman í fullkominni heild hljómfegurðar. Spenna mín eykst 

við þessa uppgvötun. Ég er ekki snortinn af hljóðeiginleikum verksins sem slíku, 

heldur af undraverðu handbragði Josequins. Viðfang tilfinningalegrar spennu 

minnar hefur orðið mun flóknara og beinist hún ekki að hljóðinu einu, heldur 

einnig að t.d. fjölröddunninni sem tónverkið býður upp á. Sú skoðun að þessi 

hljóð séu verulega falleg inngreypist inn í skoðanakerfi mitt um þætti þessa 

hljóðs: frelsi fyrri verka hans, ótrúleg raddbeiting tónverksins, magnaður 

hrynjandi, uppbygging hápunktsins. Vissulega eitthvað til að hrífast að og að 

vera tilfinningalega spenntur yfir. 
14

    

Tilfinningin sem hann lýsir hér er því byggð á þekkingarlegum ályktunarferlum, svo 

sem þekkingu á formgerðareiginleikum tónlistar sem greypist inn í skoðanakerfi 

áheyrandans. Er það ein aðal forsenda þekkingarsinna að tilfinningar verði að hafa 

viðfang til þess að geta talist gildar. Er því hægt að lýsa þeim innan heims tæknilegrar 

rökvísi, þ.e. þær eru afurðir íhugunar áheyrandans á ýmsum heyrðum eiginleikum 

tónverksins, en tilfinningaleg viðbrögð áheyrandans við eiginleikum tónverksins (svo 

formgerðar, flutnings, áheyranda og samhengisþáttur) eru hluti af samfélagslega lærðri 

hegðun. Margir hafa gagnrýnt þess konar sjónarmið og þá helst tilfinningasinnar, sem 

telja þekkingarsinna bjóða upp á ansi kalda sýn á áhrifum tónlistar. Telja auk þess 

margir að tónlist sé yfir skilning manns hafin og sé vettvangur fyrir hreinar og 

óhlutbundnar tilfinningar. Þetta er skoðun tilfinningasinna, en á undanförnum áratugum 

hafa þeir viljað aðgreina tónlist frá hinni mannlegu skynsemi, tæknibundinni rökvísi og 
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 Kivy. „How music moves“, 157 
14

 Sama rit, 158 
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hugtakalegri hugsun. Rætur tilfinningastefnunnar má rekja aftur til kenninga rússneska 

rithöfundarins Leo Tolstoy. 

 

Afstaða tilfinningasinna 
 

Þótt ritdeilur þekkingarsinna og tilfinningasinna séu tiltölulega nýjar af nálinni þá á 

hugmyndin um list sem tjáningu tilfinninga rætur sínar að rekja til 19.aldarinnar og er í 

raun lykilhugtak fagurfræði þess tíma. Leo Tolstoy er af mörgum talinn vera 

upphafsmaður tilfinningastefnunnar í fagurfræði samtímans. Í stuttu máli felst 

tilfinningakenning hans í því að listin sé tjáning innri tilfinninga listamannsins sem á 

greiðan aðgang að hjarta njótandans. Þessar tilfinningar eru óröklegar, óreiðukenndar og 

ótengdar allri skynsemi. Kenning þessi er í fullkomnu samræmi við tíðaranda 

rómantíkarinnar, þar sem hugmyndin um hinn viðkvæma, kvenlega snilling var í 

forgrunni.
15

 Áheyrandinn ,,endurupplifir“ því sterkar tilfinningar tónsmiðsins, sem í 

hreinni geðshræringu túlkar tilfinningar sínar í gegnum tónlistina. Listaverkið er því 

form fyrir slíkar tilfinningar. Svipaða hugsun má greina í verkum Oxford 

heimspekingsins R.G. Collingwood sem heldur fram í meginverki sínu frá 1958, The 

Principles of Art, að þrátt fyrir ,,tilstand“ listamannsins, þ.e. undirbúning verkefnisins, 

lærða kunnáttu og svo framvegis, þá megi gæði listaverks hans meta á þann hátt hvernig 

hann nær að tjá sínar innri tilfinningar.
16

 Listaverkið þrífst því á sviði hins huglæga. 

Tilgangur þess er sá að vera leið listamannsins til þess að finna geðshræringum sínum 

farveg og stendur það algjörlega fyrir utan alla röklega hugsun og skynsemi. Tjáning er 

því lykilhugtak í fagurfræði hans, þ.e. að skapa listaverk er að tjá innri tilfinningar. 

Áþekkar hugmyndir má finna hjá ítalska fagurfræðingnum og heimspekingnum 

Bendetto Croce, en fyrsta skref hans í átt að því að aðgreina listina frá skynseminni er 

að endurskilgreina þá heimspekilegu sálarfræði sem hafði verið viðtekin innan 

fræðaheims hugvísinda.
17

  Skiptir hann sálfrænu lífi mannsins í tvo hluta. Annars vegar 

er það innsæisþekking og hins vegar er það rökleg þekking. Með innsæisþekkingu á 

                                                           
15

 L.  Tolstoy, What is art? Þýð. R.Peverar og L.Volokhonsky (London: Penguin, 1995). 
16

 R.G. Collingwood, The Principles of Art (Oxford: Oxford University press, 1958), 26. 
17

 Á sú sálarfræði rætur sínar að rekja til hagnýtrar raunhyggju þar sem litið var á að listin gerðist á sviði 

hins sálræna, þ.e listin er það sem menn upphugsa. Kynnti Croce sér heimspeki Hegels við mótun síns 

sálfræðilíkans. 
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Croce við þekkingu sem grundvallast á mannlegri reynslu, en undir röklega þekkingu 

fellur öll hugtakaleg hugsun sem leggur upp úr rökvísi svo sem vísindum. Listin gerist á 

sviði reynsluþekkingarinnar og er því á algjörlega andstæðum pól við tæknilega rökvísi. 

Croce notast í þessu samhengi við hugtakið ,,innsæi” og er frummerking þess hugtaks 

ættað úr latínu, en það er það að upplifa eitthvað í gegnum reynslu. Þess konar reynsla 

er þó alls ólík beinni skynreynslu, heldur eru upplifun og tjáning  tvær hliðar á sama 

peningnum. Croce heldur því fram að tilfinningar séu hreint innsæi, beinn skilningur 

óháður rökhugsun, eða hin hreina skoðun.
18

 Með þessari kenningu um tilfinningarnar 

steypir hann tjáningu og tilfinningum saman í eitt mót; það að upplifa tilfinningu er að 

tjá hana. Ótjáð tilfinning er ekki til.  Það að skapa listaverk er það sama og að upplifa 

tilfinningu. Með þessu útilokar Croce að listaverkið sé einhvers konar undirbúið 

handbragð listamannsins, heldur er hún einber geðshræring sem hellist yfir listamanninn 

sem verður frá sér numinn af einhverri tilfinningu sem hann verður að koma frá sér í 

einhverju formi. Þetta er eðli innsæisins í verkum Croce og eiga þess konar 

geðshræringar hliðstæðu í verkum Collingwoods, en hann kallar þess konar upplifun 

einfaldlega bara tilfinningu (feeling).  Halda þeir því báðir fram að listsköpun sé aðeins 

möguleg þegar listamaðurinn er í ákveðnu hugarástandi sem að einkennist af 

yfirgnæfandi og óröklegum geðshræringum sem eru óreiðukenndar og án formgerðar. 

Gagnrýnendur tilfinningastefnunnar telja kenningar af þessum toga bjóða hættunni heim 

og opna flóðgáttir fyrir illviðráðanlegar spurningar. Hvað eru tilfinningar og hvað 

nákvæmlega er átt við með innsæi? Hafa tilfinningar einhvers konar fyrirkomulag og 

hefur listaverkið sömu formgerð og tilfinningin? Ef tilfinningin er formgerðarlaus og 

óreiðukennd, ætti þá tjáning hennar ekki að fylgja sömu lögmálum fyrst bæði fyrirbærin 

eru tvær hliðar á sama peningnum? Þetta er ein þverstæða sem gagnrýnendur 

tilfinningastefnunnar vísa ósjaldan í og telja þeir að tilfinningasinnar verði að greina 

betur frá því hvers konar tilfinningar skapist við listræna upplifun svo að hana megi slíta 

frá þekkingarlegum ályktunarferlum. En þetta er ekki eina vandamálið sem 

tilfinningasinnar standa gagnvart. Þekkt er sú hugmynd úr ritum Tolstoys að njótandinn 

nýtur ekki listarinnar til fulls fyrr en það vaknar í brjósti hans sú sama geðshræring og 

sú sem gegnsýrði sálarlíf listamannsins við tjáningu hans. Þetta er uppruni hinnar 

svokallaðrar ,,áheyrandaþverstæðu” en megin inntak hennar snýr að þeirri 

                                                           
18

 Bendetto Croce,  Aesthetic: As science of expression and general linguistic. Þýð.Douglas Ainslie (New 

York: Noonday, 1909). 
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þverstæðukenndu spurningu: Hver myndi vilja mæta á tónleika og eiga það á hættu að 

lenda í samskonar andlegum hremmingum og höfundur tónverksins gæti hafa upplifað? 

Þess utan telja margir að það sé út í hött að tala um ,,sömu“ geðshræringu sem 

áheyrandi og tónskáld upplifa, þar sem báðir eru þeir á mismunandi tíma og hafa að 

geyma mismunandi manngerð. Rit þekkingarsinna og þá sérstaklega Peter Kivy, eru því 

upprunalega hugsaðar sem aðferð til þess að bjarga grunnhugmyndinni, þ.e. að tónverk 

geti haft tjáningaríka eiginleika sem áheyrendur sem tilheyra sömu menningu geta 

greint og skilið. Skýra megi listræna upplifun mannsins sem afurð meðvitaðra 

ályktunarferla sem eru hluti af menningalega lærðum viðbrögðum. 

Þessi vinsæla skoðun virkar eins og eitur í beinum tilfinningasinna nútímans. Með henni 

telja þeir að verið sé að svipta tónlist þeim dulrænum eiginleikum sem mótað hafa 

listgreinina í aldanna rás.  Á undanförnum áratugum hefur tilfinningastefnan verið 

varin, eða sú hugmynd að tónlist geti í raun vakið upp raunverulegar tilfinningar og þá 

helst í ritum heimspekinganna Jerrold Levinson, Stephen Davies og Colin Radford. 

Eðlilegast að gera fyrst grein fyrir kenningum hjá þeim síðastnefnda, þar sem grein hans 

um málefnið ,Emotions and music: A reply to the cognitivists, er skrifuð sem beint svar 

við grein Kivy. 

 

Vörn Radfords fyrir tilfinningastefnu 
 

Í grein sinni ræðir Colin Radford einungis um tónlist sem vekur upp angurværar 

tilfinningar, en heldur sig frá annars konar tilfinningum. Hann tekur það fram að það sé 

mikilvægt innra samband á milli tilfinningarinnar ,,depurð” og tjáningareiginleika 

,,angurværrar” tónlistar, sem er harla ólík þeirri depurð sem einhver gæti verið vanur að 

finna fyrir. Tekur hann dæmi af hormónabreytingum í líkama mannsins og hvernig þær 

geta orsakað geðsveiflur. Hormónabreytingar eru ekki sjálfar daprar, þar sem þær geta 

ekki tjáð daprar tilfinningar (nema svo að hægt væri að fylgjast með þeim með 

vísindalegum hætti, þ.e. að athygli áhorfandans væri á sjálfum líkamsbreytingunum, en 
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farið er þá heldur út fyrir efnið).
19

 Þrátt fyrir þessi vandkvæði eru ákveðin líkindi með 

geðsveiflum af völdum hormónabreytinganna og depurð sem fylgir áhlustun tónverks, 

þ.e. depurðin beinist ekki að neinu, eða með öðrum orðum, hún er algerlega 

óhlutbundin. Áheyrandi angurværrar tónlistar finnur ekki fyrir depurð ,,út af því” að 

hann sé að hlusta á dapra tónlist, heldur stendur depurðin utan fyrir athöfnina sjálfa, líkt 

og manneskja sem gengur undir hormónabreytingar finnur ekki fyrir depurð ,,út af því” 

að hún gengst undir breytingarnar sjálfar. Tilfinningin á sér því raunverulega tilvist og 

þarf ekki að vera ætlandi eins og þekkingarsinnar halda fram. Sömu sögu má segja um 

tilfinningaáhrif litasamsetningar og er því engin tilviljun að bakherbergi listamanna séu 

máluð í grænum lit, þar sem liturinn grænn er af mörgum talinn hafa einstaklega róandi 

áhrif. Sömu sögu má segja af fyrirbrigðinu ,,skammdegisþunglyndi”, en margar 

tölfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar á fyrirbærinu sem er alþekkt vandamál í 

vestrænum ríkjum. Öll dæmin hafa það sameiginlegt að tilfinningin sem vakin er upp 

beinist ekki að neinu, þ.e. tilfinningin sem beisluð er af tilfinningavaka er óhlutbundin 

og hefur hvorki stefnu né ástæðu. Vopnaður þessum rökum dembir Radford sér í 

gagnrýni á hinar þrjár þverstæður Kivy. 

Svar við listamannaþverstæðunni 

Listamannaþverstæðan byggist í grunninn á vantrú Kivy á því að áheyrandi geti 

brugðist tilfinningalega við tónlist án þess að vera að einhverju leyti kunnugur 

formgerðarkerfum sem listamaðurinn notar til þess að tjá tilfinningar sínar, eða þá að 

áheyrandinn hafi lesið sér til um líf tónsmiðsins. Eru þá tilfinningaleg viðbrögð hans 

háð þessarri vitneskju. Í báðum tilfellunum er um að ræða viðbrögð sem eru afurðir 

þekkingarferla. 

Þetta telur Radford vera hreina og klára vitleysu, þar sem áhlustun tónlistar er síður en 

svo undirbúin athöfn í öllum tilvikum, þar sem áheyrandinn sest niður og les sér til um 

staðreyndir um tónsmið tiltekins tónverks til þess að njóta þess. Í mörgum tilfellum 

getur hinn almenni áheyrandi rambað tilviljunarkennt á tónverk sem vekur upp hjá 

honum mjög sterka tilfinningu fyrir depurð, svo sem áheyrandi sem rekst fyrir tilviljun á 

oktett opus 20 eftir Mendelssohn. Hinn hlutlausi áheyrandi með enga þekkingu á 
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  Colin Radford, ,,Emotions and music: A reply to the cognitivists”, The journal of Aesthetics and Art 

criticism 47 (1989), 70. 
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tónfræði, tónlistarsögu eða lífi listamannsins finnur fyrir einskærri og sannri sorg sem 

stendur fyrir utan þekkingarferlin sem lýst var hér að ofan. Um leið er áheyrandinn 

himinlifandi yfir gæðum verksins, en ekki á þá leið sem þekkingarsinnar vilja halda 

fram.
20

 Í Listamannaþverstæðu Kivy koma fram tveir punktar sem krefjast svara af 

hálfu tilfinningasinna. Annar þeirra er hvað mikilvægastur, en það er sú spurning að ef 

áheyrandi tónverks finnur fyrir djúpri sorg sem er ekki tengd hrifningu hans gagnvart 

tónverkinu sem slíku, hvers eðlis er tilfinningin sem átt er við? Ef tjáning listamannsins 

er ekki einungis skorðuð við getu hans hvað varðar formgerðareiginleika tónlistar, 

hvernig er hægt að skýra út tjáningareiginleika listaverksins sem hann setur fram? 

Radford geymir svar sitt við þessum mikilvægum spurningum og skellir sér beint í 

gagnrýni á næstu þverstæðu Kivy, þ.e. áheyrandaþverstæðuna. 

Svar við áheyrandaþverstæðunni  

 Áheyrandaþverstæðan gengur eins og rauður þráður í gegnum gagnrýni á fylgendur 

tilfinningastefnunnar og hefur verið til staðar allt frá upphafi hennar á tímum Tolstoys. 

Þverstæðan verður til frá og með tilfinningakenningu Tolstoys. Þessi hugmynd skýtur 

upp kollinum aftur og aftur í ýmsum myndum í fagurfræði tuttugstu aldarinnar. 

Þverstæðan er í grunninn sú að óskiljanlegt sé að njótandi ætti yfir höfuð að sækjast eftir 

listinni sem slíkri, ef sá möguleiki er fyrir hendi að hann lendi í samskonar andlegum 

hremmingum og höfundur listaverksins. Þess vegna geti ekki staðist að tónlist veki upp 

raunverulegar tilfinningar. Radford bendir á að ef rök þekkingarsinna ættu að standast, 

þá þyrfti einnig að útskýra hví fólk veldi það að fara á harmleiki, lesa draugasögur, eða 

horfa á hryllingsmyndir. Tekur hann dæmi af ungmennum sem velja að eyða 

laugardagskvöldi sínu í bíó, nánar tiltekið á frumsýningu nýrrar hryllingsmyndar. 

Ungmennin vita upp á hár hvað býður þeirra inni í kvikmyndahúsinu, draugar og 

hræðilegar verur en þau ákveða samt sem áður að fara. Hver er ástæðan fyrir þessu? 

Radford svarar: Því að þau vita að ekkert geti skaðað þau!
21

  Sú staðreynd að 

ungmenninn sækist eftir hryllingi er þekkt staðreynd um manneskjuna. Þótt þverstæðan 

hafi ruglað heimspekinga um skeið truflar það ungmennin engan veginn. Eins og 

Radford kemst að orði þá ,,eru þau allavega flest hæf til þess að njóta 
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 Radford, “Emotions and Music”, 72. 
21

 Af hverju ungmennin ættu að finna fyrir einhverri hræðslu er á annað borð önnur þverstæða, hin 

svokallaða ,,skáldskaparþverstæða” sem að hefur verið umræða listheimspekinga um alda skeið. 
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rússíbanareiðinnar”
22

 Eftir að hafa sett fram sín dæmi um skáldskaparþverstæðuna 

vindur Radford sér beint í að leysa áheyrandaþverstæðu Kivy hvað varðar tónlist, en 

gerir það á allt annan máta en forverar hanstil þessa.  

Snúum okkur nú aftur að angurværri tónlist: þess konar tónlist þjáist ekki sem 

slík og hrein, angurvær tónlist útlistar ekki raunverulega þjáningu – og jafnvel 

þótt sum tónverk geri það, þá er það ekki uppspretta depurðarinnar í hjarta 

áheyrandans. Ef sú er raunin, þá er áheyrandinn ekki að fylgjast nógu vel með 

verkinu. Áheyrendur geta notið þess að finna fyrir depurð án þess að eiga það á 

hættu að lenda í raunverulegum andlegum hremmingum. Með því að greina á 

milli depurðinnar sem áheyrandinn greinir í angurværri tónlist og því sem hann 

er ,,leiður yfir”, sem er ekki tilfinning gagnvart tónverkinu sem slíku og sú 

tilfinning er líklega ekki um neitt, þá leysum við þverstæðu þekkingarsinnanna.
23

 

Þessi staðhæfing Radfords kemur vissulega með nýjan vinkil inn í umræðuna. Heldur 

hann því bæði fram (1) að tónlistin sem slík sé ekki beinn farvegur tilfinninga á milli 

höfundar og njótanda (sem er í miklu ósamræmi við kenningar forvera hans), þ.e. að 

tónlistin sem slík geti ekki miðlað ,,raunverulegum” tilfinningum og að (2) tónlistin geti 

haft bein tilfinningaleg áhrif á manninn og stafi engu að síður ekki af röklegum 

eiginleikum tónverksins. Radford gerir sér fullkomlega grein fyrir þeim vandamálum 

sem hann stendur frammi fyrir. Augljósasta vandamálið er að ef tónlist getur vakið upp 

raunverulegar tilfinningar í brjósti áheyranda sem eru ekki uppkomnar vegna hrifningar 

hans á tónverkinu eða tónskáldinu og hefur jafnframt ekki þann eiginleika að geta tjáð 

raunverulegar tilfinningar, hvernig getur þá tónlist haft bein tilfinningaleg áhrif á 

manninn? Eða með öðrum orðum: Hverju erum við leið yfir? Svar Radfords er einkar 

einfalt: ,,Við vitum ekki hverju við erum leið yfir, eða með öðrum orðum, eflaust erum 

við ekki leið út af neinu og ef svo, kannski erum við leið yfir öllu. ”
24

 Réttlætir hann 

þetta á þann veg að tilfinningarnar sem skapast við áhlustun tónlistar séu af allt öðrum 

toga en tilfinningar við venjubundnar aðstæður, þar sem ekki er hægt að réttlæta og 

útskýra tilfinningar sem skapast við áheyrn tónlistar.
25

 Annað vandamálið sem skapast 
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 Radford, “Emotions and Music”, 73. 
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 Sama rit, 73 
24

 Sama rit, 73 
25

 Rökfærslan er þá einhvern veginn á þesa leið Tónlist sem slík getur ekki tjáð raunverulegar tilfinningar 

og því er engin hætta á því að áheyrandi verði fyrir sálrænu tjóni. Tónlist getur þó vakið upp ósviknar 
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er þetta: Ef tilfinningasinnar hafa í raun rétt fyrir sér og döpur tónlist getur í rauninni 

gert áheyrandann sorgmæddan og undirskilin er sú staðhæfing að við unun angurværrar 

tónlistar þá nýtur áheyrandinn þess finna fyrir döprum tilfinningum; er þá ekki hluti af 

því að hlusta og einbeita sér að angurværri tónlist að velta sér upp úr væmni?
26

 Radford 

svarar því neitandi. Ekki getur öll döpur tónlist vakið upp ósviknar tilfinningar í brjósti 

áheyrandans. Tekur hann dæmi af píanókonsertinum ,,The dream of Olwen” eftir 

Charles Williams sem hann telur vera algera tilfinningaþvælu.
27

 Bætir hann þá við að ef 

angurvært tónverk reynist vera frábært tónverk þá sé það hluti af  ,,villu” áheyrandans ef 

hann finnur ekki fyrir tilfinningalegri örvun. Depurð sem tjáð er í tónverki er samt sem 

áður aldrei sú sama, heldur er afar mismunandi eftir tímabilum og tónsmiðum. Í því 

samhengi er t.d depurð Bach ólík depurð Beethovens og að sama skapi er depurð 

Schuberts ólík depurð Chopins. Mikilvæg innri tengsl eru því á milli tjáningareiginleika 

tónverksins og tilfinningarinnar sem það vekur upp.
28

 Tjáningareiginleikar hjá Radford 

eru ólíkir þeim sem finna má í kenningum Croce og Collingwoods að því leyti að hann 

telur að tónlist sem slík geti ekki tjáð ósviknar tilfinningar, þ.e. að tónlistin sem listform 

sé ekki beinn farvegur tilfinninga frá höfundi til njótanda. Spyrja mætti því hér: Hvað í 

ósköpunum er það í fari tónlistar sem vekur upp ósviknar tilfinningar? Radford hefur 

svarið á reiðum höndum: 

Þegar við verðum sorgmædd yfir depurð annarra þá erum við leið fyrir þeirra 

hönd og þó að umhyggja og depurð okkar leiði út frá andlitstjáningum þeirra, þá 

beinast áhyggjur okkar ekki að tjáningunni sjálfri heldur því sem hún merkir: 

sársaukinn, þjáningin eða þunglyndið sem hrjáir þau. Depurð er ætíð óhamingja 

                                                                                                                                                                          
tilfinningar í brjósti áheyranda, sem beinast ekki að röklegum eiginleikum tónlistarinnar, því að hún er 

órökleg. Tilfinningarnar eru þar með óröklegar, og ekki er hægt að lýsa þeim, því þær standa utan fyrir 

heim skilningsins.  
26

 Þ.e emotional wallow. Með hugtakinu er væntanlega meiningin sú að tilfinningasinnar einbeiti sér hvað 

um of af döprum eiginleikum tónlistar, og skeyta ekki um fjölbreytni hennar. ,,Emotional Wallow” gæti 

því skírskotað í að ,,velta sér upp úr tilfinningum”, og þar með valtað yfir alla tónlist. 
27

 Gagnrýnir hann verkið og telur það vera ,,As shallow as it wallows”. Gaman er að nefna að hann kemur 

tónlistarsmekk sínum skemmtilega á framfæri á fyrstu blaðsíðu greinarinnar þegar hann staðhæfir að 

honum þyki tónlist Mozarts vera ,,siðferðislegra æðri” verkum Tchaikovkys, þó að hann viðurkenni að 

það séu engin rök fyrir þessari skoðun hans. 
28

 Með ,,tjáningareiginleikum” á Radford við öðruvísi eiginleika en má finna í verkum Croce og 

Collingwoods. Tjáningareiginleikar verksins eru einhvers konar gæðastimpill á hversu vel tónsmiður nær 

að lýsa tilfinningum sínum í verki. Er erfitt að sjá hvernig aðdáun á tónlist sé ekki nauðalík því sem Kivy 

heldur fram í ritum sínum, þar sem tilfinningaleg örvun við tónverki er hér algerlega bundin við tæknilega 

hæfileika tónsmiðsins og virðist aðdáun á tónverkinu algerlega snúast að tæknilegum hliðum þess hér. Er 

hann hér því eiginlega að verja listamannaþverstæðuna! 
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sem verður til vegna óhamingju annarra í fortíð, framtíð og hugsanlega vegna 

manns eigin óhamingju, því annars er tilfinningin einungis einhvers konar 

tilefnislaus stemming eða ástand.
29

 

 

Þetta er einkar athyglisvert hliðarstef frá fyrri kenningum tilfinningastefnunnar. 

Samkvæmt þessu þá á tilfinningaörvun sem hlýst af upplifun á listaverki ekki rætur 

sínar í ,,ásýnd” eða yfirborðskenndum eiginleikum listaverksins. Með öðrum orðum þá 

myndi t.d. njótandi annars kafla píanókonserts Sergei Rachmaninoffs ekki finna fyrir 

döprum tilfinningum gagnvart tónverkinu sjálfu, heldur gagnvart einshvers konar innri 

merkingu sem er þrungin þjáningu listamannsins.
30

 Svarar Radford því hér fyrstu 

tveimur þverstæðunum, eða mótrökum Kivy gegn tilfinningastefnunni. Eðli 

tilfinningalega viðbragða áheyrandans gagnvart angurværri tónlist má rekja til skilnings 

áheyrandans á innri merkingu sem tjáð er af listamanninum. Þessi skilningur er þó 

óskyldur vitsmunalegum þekkingarferlum eins og Kivy heldur fram. Kenning Radfords 

virðist gera ráð fyrir einhverjum huglægum tengslum á milli tónsmiðs og njótanda sem 

eru þrátt fyrir allt ekki afurðir lærðra ályktunarferla, svo sem þekkingu á 

formgerðareiginleikum tónlistar. Virðist kenningin heldur eiga rætur sínar að rekja til 

einhvers grunneðlis í manninum, þ.e. samúð. Samúð þessi er þó ólík þeirri sem Kivy 

boðar, þ.e. þegar áheyrandinn sest niður og les sér um líf tónsmiðsins, heldur er hún 

huglæg og skilin frá hugtakalegri hugsun skynseminnar. Tónlist getur því haft 

raunveruleg tilfinningaleg áhrif á manninn, þó að þau séu ekki bein eins og í kenningum 

fyrri tilfinningasinna. Í öðru lagi telur Radford það vera mikilvæg staðreynd um 

manninn að hann sækist eftir dægradvöl sem vekur upp tilfinningar sem við fyrstu sýn 

gæti vakið upp þverstæðu. Tilfinninginar sem hér eru um að ræða eru þó af öðru tagi en 

upprunalega þverstæðan segir til um, þótt raunverulegar séu, því að njótandinn veit af 

eðli þeirra og bregst við þeim á þeim forsendum. Auk þess telur Radford tónlist ekki 

hafa bein áhrif á njótandann og telur sig því leysa þverstæðu forvera sinna. Ennþá á þó 
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 Radford, “Emotions and Music, 74. 
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 Þessi staðhæfing felur það í sér að tónverkið sem slíkt sé ekki beinn farvegur raunverulegra tilfinninga 

á milli höfunds og njótanda, en njótandinn getur ,,skynjað” einhverja huglæga innri merkingu og ,,fundið 

til” með listamanninum. 
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Radford eftir að svara seinustu þverstæðu Kivy, þ.e. stefnuleysiþverstæðunni, en hún 

hefur verið hvað fyrirferðamest í meðförum þekkingarsinna seinustu áratugi. 

Svar við stefnuleysisþverstæðunni 

 Stefnuleysisþverstæðan (nafngift mín) hefur verið notuð sem hálfgerður punktur yfir i-

ið í rökum þekkingarsinna. Gengur hún í stuttu máli út á það að tilfinningaleg viðbrögð, 

sem eru ekki bundin skoðunum og hafa ekki viðfang (eða stefnu), falla ekki undir 

ósviknar tilfinningar, heldur eru í mesta lagi hluti af einhvers konar stemmingu.
31

 

Radford hefur grein sína á upptalningu á fyrirbærum sem hafa tilfinningaleg áhrif, óháð 

viðfangi, svo sem skammdegisþunglyndi og litasamsetningar og er það því viðeigandi 

að hann endi grein sína á svipuðum nótum. Heldur hann því fram að augljóst sé, útfrá 

því sem hefur komið fram í grein hans, að tilfinning eins og depurð þurfi enga tiltekna 

útskýringu af hálfu upplifandans, þar sem hún getur verið einkar stefnulaus og að hún 

þurfi ekkert viðfang til þess að vera talin gild. Upplifandinn getur mjög sjaldan gefið 

fullkomnar útskýringu á depurð  sinni. Hann einfaldlega bara ,,er” leiður. Þetta á ekki 

einungis við depurð, heldur einnig við tilfinningu eins og ótta og tekur Radford dæmi 

Wittgensteins af andliti (dæmi sem er afar vinsælt hjá fylgjendum 

tilfinningastefnunnar). Dæmi Wittgensteins byggist í grunninn á manni sem fyllist ótta 

þegar hann stendur andspænis ógnandi andliti. Ótti mannsins þarf ekki að hafa neitt 

tiltekið viðfang, heldur getur beinst að mörgum ólíkum hlutum og ástæðurnar geta auk 

þess verið mismunandi. Maðurinn gæti verið hræddur vegna þess að andlitið er 

einfaldlega ógnandi, hann gæti verið hræddur vegna hættu á eigin skaða, skaða annarra 

og svo mætti lengi telja. Tilfinningin sem um er að ræða er óhlutbundin. Líkt og döpur 

tilfinningaleg viðbrögð við tónlist, þá þarf hræðsla mannsins enga tiltekna útskýringu, 

ástæðu eða stefnu til þess að teljast vera ósvikin tilfinning.
32
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 Afar erfitt er að greina muninn á ,,stemmingu” og ósvikinni tilfinningu, en í nútíma er greinarmunurinn 

oftast miðaður við það að tilfinningar séu afleiðingar meðvitaðra ályktunarferla, á meðan stemming er 

tengdari ómeðvituðum upplifunum.  
32

 Radford, “Emotions and Music”, 75. 
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Örvunarkenningin og upprisa tilfinningastefnunnar 
 

Tilfinningarnar sem skapast við áhlustun tónlistar eru óhlutbundnar, án viðfangs og 

algerlega aðgreindar frá hugtakabundinni hugsun að mati Radfords. Kenning hans sver 

sig í ætt nútíma tilfinningastefnu, en fræðimenn innan þeirrar fylkingar hafa byggt 

rökfærslu sína á hinni svonefndu ,,örvunarkenningu” (arousal theory).
33

 Kenningin gerir 

ráð fyrir að tónlist veki upp tilfinningar í gegnum svonefnd ,,örvunarviðbrögð”, en þeim 

mætti lýsa sem yfirveguðum viðbrögðum skilningríks áheyranda. Klassísk 

tilfinningastefna gerir ráð fyrir tónlist sem tjáningu, þ.e. að semja tónlist er að tjá 

tilfinningar og er listaverkið því formgerð fyrir þess konar óhlutbundnar tilfinningar. 

Áheyrandinn gæti auk þess ekki notið listaverksins að fullu fyrr en hann upplifði sömu 

tilfinningar og þær sem listamaðurinn fann fyrir. Tilfinningin sem túlkuð var hafði því 

aðeins einn millilið á milli listamanns og njótanda, en það var listaverkið sjálft. 

Örvunarkenningin gerir ráð öðrum millilið á milli listamanns og njótanda og er það 

einhvers konar yfirvegað viðbragð, eða svörun við tilfinningunni. Líkt og Radford 

heldur fram þá er það hluti af villu áheyrandans ef hann bregst ekki tilfinningalega við 

tónlist. Þessi villa eru mistök áheyrandans að kannast við eða sýna viðeigandi viðbrögð 

gagnvart listinni. Tónlist, með öðrum orðum, getur ekki haft bein tilfinningaleg áhrif á 

manninn, en hún getur þvert á móti vakið upp raunverulegar tilfinningar hjá 

skilningsríkum áheyranda. Mikilvægt er að skýra tvennt sem hefur komið hér fram, en 

það eru hugmyndirnar um  yfirveguð viðbrögð og skilningsríkan áheyranda. 

Heimspekingurinn Jenefer Robinson gerir góða grein fyrir þessum hugtökum.
34

 Í grein 

sinni tekur hún það fram að tónlist geti vakið upp raunverulegar tilfinningar úr brjósti 

áheyrandans. Þess konar vakning er alls ólík tilfinningalegu sambandi njótanda og 

listamannsins í kenningum klassískra tilfinningasinna, heldur er hún háð skilningi 

áheyrandans á tónlistinni.
35

 Þess konar skilningur er þó ólíkur þeim sem Kivy heldur 

fram, þ.e. þekking áheyrandans á formgerðareiginleikum tónlistar, heldur er hann eins 

                                                           
33

 Dæmi um heimspekinga sem hafa byggt rök sín á örvunarkenningunni eru meðal annars Jenefer 

Robinson, Kendall Watson og Jerold Levinson. 
34

 Jenefer Robinson, „The expression and arousal of emotion in music“, The Journal of aesthetics and art 

critisism 521 (1994), 13-22. 
35
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konar skilningur á óhlutbundinni innri merkingu tónsmiðsins. Tilfinningaleg upplifun 

áheyrandans er því ekki sú sama og sú sem að hvetur tónsmiðinn til tjáningar, heldur er 

afleiðing yfirvegaðra viðbragða áheyrandans.
36

 Viðbrögð áheyrandans virka því eins og 

annar milliliður á milli tjáningu listamannsins og tilfinningalegrar upplifunnar 

áheyrandans er hann yfirvegar innri merkingu tónsmiðsins sem að tjáð er í gegnum 

tónverkið. Villa áheyrandans við að bregðast ekki við tilfinningalegum áhrifum tónlistar 

liggur því í villu hans við yfirvegaða túlkun tónverksins. Þess konar yfirvegun, eða 

skilningur áheyrandans, er þó ekki vitsmunalegt þekkingarferli, eins og þekkingarsinnar 

gætu haldið fram. Þvert á móti, þá mætti líkja þessarri yfirvegun við eins konar íhugun, 

eða hugarástand, sem áheyrandinn setur sig í áður en hann hefur áhlustun tónverksins. 

Með þess konar röksemdum hafa tilfinningasinnar gjörbreytt landslagi heimspekilegrar 

umræðu um tilfinningalega nánd tónlistar og þykja þeir hafa leyst flest þau vandamál 

sem sprottið hafa upp í ritum þekkingarsinna, svo sem þau vandamál sem mynda 

uppistöðu listamanna- og áheyrandaþverstæðunnar.  

 

Hvers konar tilfinningar? 
 

Hvers konar tilfinningar vakna við áhlustun tónlistar? Eiga tilfinningarnar eitthvað líkt 

með hversdagslegum tilfinningum, eða eru þær af annarri gerð? Eitt helsta 

ágreiningsefni þekkingarsinna hefur verið það að tilfinningalegu viðbrögðin sem vakna 

við áhlustun tónlistar samkvæmt kenningum tilfinningasinna, eiga ekkert skylt með 

raunverulegum tilfinningum. En hvað eru raunverulegar tilfinningar? Þekkingarsinnar 

halda því fram að tilfinningar verði að hafa vitsmunalegt viðfang, eða verði að beinast 

að einhverju. Til að mynda verður Jóhann t.d. að vera reiður út af einhverju, eða út í 

einhvern. Tilfinningasinnar hafa margir hverjir svarað þessum ásökunum á ólíka vegu.
37

 

Auk þess að krefjast þess að tilfinningar hafi vitsmunalegt inntak, þá hafa 

þekkingarsinnar einnig haldið því fram að óhlutbundnar tilfinningar, eins og þeim er 

lýst í ritum tilfinningasinna, skorti þann ,,styrkleika” sem raunverulegar tilfinningar 

verða að búa yfir. Með styrkleika er átt við einhvers konar ,,aðstæðubundna” eiginleika, 
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þ.e. tilfinningin verður að vera tengd aðstæðum úr veruleikanum og búa yfir huglægu 

mati í tengslum við þarfir og markmið einstaklingsins. Dæmi um þetta má finna í grein 

sænsku sálfræðiprófesoranna Patrik N. Juslin og Daniel Vastfjall. Taka þeir dæmi af 

depurð sem áheyrandi gæti fundið fyrir er hann hlustar á annan píanókonsert 

Rachmaninoffs. Depurðin sem skapast af þessarri hlustun skortir það sem þeir kalla 

,,raunverulega aðstæðu úr veruleikanum”,
38

 svo sem lát náins vinar.
39

 Vitna þeir í 

fjölmargar rannsóknir sem hafa verið gerðar á nýliðnum áratugum á tilfinningalegum 

áhrifum tónlistar og taka það fram að þrátt fyrir tilfinningar sem skapast af völdum 

tónlistar hafi að mörgu leyti sömu auðkenni og ,,raunverulegar” tilfinninga, þá séu þær 

mun veikari og telja þeir raunverulegar tilfinningar búa yfir ákafa sem engin formgerð 

listarinnar getur náð almennilega yfir.
40

 Hafa margir svarað þess konar ásökunum og má 

finna eitt svar í ritum bandaríska heimspekingsins Kendall Watson, en hann notar 

útrásarkenningu Aristótelesar sér til stuðnings.
41

 Hugtakið útrás, eða kaþaris, leikur 

lykilhlutverk í skáldskaparkenningu Aristótelesar, en í stuttu máli lýsir hugtakið þeirri 

eðlisþörf mannsins að fá útrás fyrir neikvæðar tilfinningar sínar í gegnum listina.
42

 

Watson heldur því fram að neikvæðar tilfinningar, líkt og depurð, séu í raun ekki 

neikvæðar, heldur hljóta neikvæða eiginleika sína úr raunverulegum aðstæðum, svo sem 

lát náins vinar. Tónlist gefur manninum þann möguleika að upplifa þrungnar 

tilfinningar án afleiðinga raunverulegra aðstæðna. Þetta er eðlislægt manninum og eru 

mikilvæg sannindi um hann. Þrátt fyrir að tilfinningar sem skapist af áhlustun tónlistar 

hafi ekki að búa yfir þess konar aðstæðum, þá eru þær raunverulegar engu að síður.
43
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Siðferðislegar vangaveltur og niðurstöður 
 

Sú klisja að tónlistin sé tungumál tilfinninganna hefur fylgt listgreininni um langa tíð og 

finnst mörgum þessi klisja lýsa fyrirbærinu sem allra best. Tónlist er hluti af nær öllum 

menningarsamfélögum og í langflestum þeirra leikur hún stórt hlutverk í félagsmótun 

og lífsviðhorfum. Er það ekki síst vegna tilfinningaþrungins eðli hennar. Fræðimenn 

innan umræðunnar eru langflestir af hinum vestræna heimi og er því hætt við að 

skoðanarammi hennar verði einlitaður. Því er hægt að velta því fyrir sér hvort að það 

eigi við að skoða fyrirbærið undir þess konar einhlítu sjónarhorni, þar sem tónlist hefur 

fjölskrúðuga eiginleika sem eiga sér engan líka í reynsluheimi mannsins. Fylkingar 

þekkingarsinna og tilfinningasinna eru sammála um tilfinningatengda eiginleika 

tónlistar, en á mismunandi forsendum. Tilfinningasinnar setja upprunalega kenningu 

sína fram til varnar því að fella tónlist undir heim skynseminnar og verja þá aldargömlu 

trú að tónlist sé yfir skilning manna hafinn. Hægt er þá að spyrja: Hver er tilgangurinn 

með þessu öllu saman? Hvar liggur réttlætingin? Hvers vegna þarf að verja tónlist með 

orðum? Á einn eða annan hátt hefur tónlist snert líf hverrar einustu manneskju (ef gefið 

er að manneskjan lifi í samfélagi manna) og er það að vissu leyti firra að byggja upp 

háturn kenninga til þess að réttlæta tilfinningaleg viðbrögð við tónlist. Höfundur 

þessarar ritgerðar telur nærri lagi að hella sér upp á rjúkandi heitan kaffibolla, setja 

Debussy í geislaspilarann og njóta tilfinningalegrar nándar tónlistarinnar, því eflaust er 

hún langt yfir skilning manna hafinn og óhæf til frekari umræðu. 
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