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Ágrip 

Hvers vegna erum við að ganga fram af náttúrunni? Hvers vegna gengur vestræn siðmenning svo 

hart fram í síaukinni lífsgæðabaráttu sinni, að við hættum á að eyðileggja frumforsendu tilvistar 

okkar, vistkerfi plánetunnar? Þetta er hin yfirgripsmikla grunnspurning sem þessi ritgerð mun snúast 

um. 

Í árdaga mannkyns upplifði fólk sig sem hluta af stærri náttúruheimi. Það átti ekki aðeins í 

samskiptum við hvort annað, heldur við aðrar lifandi verur sem og landið og umhverfið í kring um 

það. Með þróun samfélags okkar breyttist eitthvað, og sífellt minni gaumur var gefinn 

náttúruheiminum. Nú er svo komið að fullyrða má að vestrænt samfélag sé einangrað og fjarlægt frá 

hinum stærri náttúruheimi. Í hverju er þessi aðskilnaður samfélags og náttúruheims fólginn og hvers 

vegna varð hann? Er hægt að upplifa samband manns og náttúru á nánari hátt, og af hverju glötuðu 

vestræn samfélög þeim skilningi? 

Til að afmarka viðfangsefnið og svara ofangreindum spurningum verður einkum rýnt í 

náttúruhugmyndir bandaríska heimspekingsins David Abram, og kenningar hans um þátt ritmálsins 

í að móta tengsl manns og náttúru. Frægasta bók Abram, The Spell of the Sensuous, verður höfð að 

leiðarljósi. Umfjöllun Abram byggist á fyrirbærafræði Husserl og Merleau-Ponty, tilraunum þeirra 

til þess að renna stoðum undir reynslu einstaklingsins sem grunni heimsmynda okkar, og þar með 

allra vísinda. Þann þráð tvinnar Abram saman við athuganir sínar og annarra á ólíkum 

ritmálslausum samfélögum og sambandi þeirra við náttúruheiminn. Kenningin sem hann setur fram 

er sú að þróun ritmáls hafi haft ómæld áhrif á það hvernig skynjun mannfólksins á heiminum í kring 

um það breyttist, og því sé þar að finna stærstu orsök þessa aðskilnaðar. Auk þess að gera grein fyrir 

hugmynd Abram verður kenning hans skoðuð í gagnrýnu ljósi.
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Inngangur 

David Abram er bandarískur heimspekingur, menningarvistfræðingur (e. cultural ecologist), 

töframaður og einn fjögurra stofnanda „bandalags villtrar siðfræði“ (The Alliance of Wild Ethics)
1
 

sem hefur sérhæft sig í því að skoða tengsl manns og náttúru útfrá þróun tungumálsins. Hann vakti 

fyrst athygli árið 1996 með bókinni The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-

Than-Human World. Sú bók verður aðalumfjöllunarefni ritgerðarinnar. Í henni eru tengsl manns og 

náttúru skoðuð útfrá fyrirbærafræði Husserl og Merleau-Ponty ásamt frásögnum úr ritmálslausum 

samfélögum víða um heim, sem hann notar til þess að sýna hvernig þau upplifa heiminn á allt annan 

hátt en við gerum. Abram beinir sjónum sínum að einni byltingarkenndustu tækninýjung sem 

mannkynið hefur fundið upp, stafrófinu. Meginkenning bókarinnar er að stigvaxandi þróun 

ritmálsins hafi ollið því að maðurinn hafi glatað skynrænu (e. sensuous) sambandi við náttúruna og 

umhverfi sitt, en fært eiginleikann til þess að gæða hluti lífi yfir á tvívíða bókstafina. Þetta sé þróun 

sem átti sér stað á árhundruðum ef ekki þúsundum, á mismunandi vegu á mismunandi stöðum. 

 

Vangaveltur Abram spruttu út frá dvöl hans í Indónesíu og Nepal, þar sem hann kynnti sér  

starfshætti töfralækna. Eftir nokkra dvöl þar fannst honum hann hafa öðlast dýpri tengingu við 

umhverfið í kring um sig. Upplifun hans á dýrum, plöntum og sjálfu landslaginu breyttist og varð 

skýrari, og á meðan dvölinni stóð upplifði hann samheldni samfélagsins og náttúruheimsins þar. Er 

heim var komið hvarf einingartilfinningin fljótt. Í manngerðu umhverfi stórborgarinnar horfði hann 

á heiminn í kring um sig með ókunnugum augum. Hvers vegna? Ef frumstæð samfélög geta í 

árhundruð haldið heimsmynd samkenndar og einingar með náttúruheiminum, af hverju hefur 

vestræn menning að stóru leyti glatað henni?  Þetta eru grunnspurningarnar sem Abram leggur upp 

með í bók sinni, og verður greint betur frá í fyrsta kafla ritgerðarinnar. 

 

Annar kafli er helgaður greinargerð á fyrirbærafræði þeirri sem notuð er í bókinni. Abram nýtir sér 

verk þeirra Edmund Husserl, Martin Heidegger og einkum Maurice Merleau-Ponty. Verk og hugtök 

fyrirbærafræðinnar notar Abram til þess að greina þann grundvallarmun sem hann telur vera á 

upplifun vestrænnar menningar og ólíkra ritmálslausra samfélaga á umheiminum í kring um þau. 

Fyrirbærafræði snýst um að rannsaka heiminn í gegn um vitund okkar í fyrstu persónu og var að 

einhverju leyti viðbragð við ofurtrú á aðferðum hlutlægra vísinda. Í lífheimi Husserl og hinum 

lifandi líkama Merleau-Ponty sér Abram margt sem samsvarar því lífsviðhorfi einingar með 

náttúrunni er hann telur einkenna ritmálslaus samfélög. 

                                                 
1
Líflega heimasíðu félagsins er að finna á slóðinni www.wildethics.org 
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Í þriðja kafla er þróun ritmálsins eins og Abram skýrir frá henni lýst og það skoðað hvernig hann 

telur þróunina hafa fjarlægt mannkynið frá hinum skynræna heimi. Í landbúnaðarbyltingunni 

sköpuðust skilyrði fyrir þróun ritmáls, er mannleg samfélög uxu að stærð og uppbygging þeirra varð 

flóknari. Í fyrstu voru táknin skýrar eftirmyndir náttúruheimsins, á borð við Kínverskt myndletur 

eða Egypskar helgirúnir. Smám saman einfölduðust táknin og fóru að líkjast minna þeim hlutum úr 

reynsluheiminum sem þau táknuðu upphaflega. Ritmál hætti því að endingu að vísa til hins meira-

en-mennska náttúruheims og gerði tungumálið, sem áður var kyrfilega staðsett innan hljóðheims 

náttúrunnar, að sér mannlegum eiginleika. Þegar hægt var að skrifa sögur niður og lesa upp hvar og 

hvenær sem er misstu þær sína sérhæfðu tengingu við land og staði. Á milli fólksins og umhverfis 

þess var nú manngert kerfi, stafrófið, sem ekki var í neinum beinum tengslum við hinn ómennska 

heim. Náttúruheimurinn er nú rannsakaður á hlutlægan máta en ekki upplifaður á huglægan hátt. 

Þannig varð gjáin milli mannfólks og hins náttúrulega heims að veruleika. 

 

Fjórði kafli gerir grein fyrir tilraun Abram til þess að lýsa enn frekar þeim mikla mun sem hann 

telur vera á heimsmynd okkar og ritmálslausra samfélaga, sérstaklega hvað kemur að ólíkri skynjun 

þeirra á tíma og rúmi, sem Abram telur beintengda við ritmálsleysi þeirra. Í slíkum samfélögum er 

„tungumál“ alveg eins eiginleiki hins lifandi landslags og mannanna sem þar dvelja. Í formi sagna 

og söngva er viska hvers samfélags varðveitt í gegnum kynslóðirnar og bundin stöðunum sem þær 

gerast á. Í þeim má finna þekkingarbrunn sem leiðir til velsæmandi og sjálfbærs lífs á hverjum stað. 

Tími er skynjaður sem hringrás, í stað óstöðvandi línulegrar framvindu. Þetta endurspeglast í árinu, 

gangi himintungla og lífi og dauða. Goðsagnir sem varðveittar hafa verið munnlega í gegn um söng 

og sögur í margar kynslóðir segja frá sköpun heimsins, en þar er ekki verið að vísa í liðinn atburð 

aftur í grárri fortíð. Flutningur söngsins tekur þátt í og viðheldur sköpuninni. Hringrásartími er ekki 

aðskilinn frá þeim rýmisfyrirbærum sem sýna hann, og reynir Abram að sýna fram á það með því að 

finna hinum ósýnilegu víddum, fortíð og framtíð, stað í landslaginu. Landið í kring um okkur hefur 

líka lögun hrings, sjóndeildarhringsins, og gangur sólarinnar sem rís úr iðrum jarðar dag hvern og 

sekkur aftur sýnir hve samtengdar þessar víddir eru í heimsmynd ritmálslausra samfélaga. 

 

Það sem hin fjölbreyttu ritmálslausu samfélög eiga helst sameiginlegt er viðurkenningin á loftinu, 

vindunum og andardrættinum sem sameinuðum heilögum krafti.  Hann umlykur okkur algjörlega 

og er forsenda fyrir tilveru okkar, og alls lífs í kring um okkur. Hann gerir tungumál okkar mögulegt 

og sjálfa sál okkar.
2
 Abram heldur því fram að hjá gyðingum hafi loftið og andardrátturinn einnig 

haldið heilagleika sínum, þrátt fyrir upptöku ritmáls þeirra. Þetta skýrir hann með því að hebreskt 

ritmál hafi verið samhljóðalaust, við upplestur hafi þurfti að bæta inn blásnum hljóðum 

                                                 
2
Abram 1996:  237 
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samhljóðanna frá eigin brjósti. Þrátt fyrir að öll skurðgoðadýrkun hafi verið forboðin, hafi hinn 

ósýnilegi heilagleiki loftsins með þessu ekki verið gerður brottrækur hjá gyðingum. Grikkir voru 

svo fyrstir til þess að setja samhljóða niður á blað, sem lokaði fyrir síðustu glufu hins skynræna 

heims inn í veröld stafanna. Stafrófið varð loftþétt, og vísaði aðeins til sjálfs síns.  Nú var skynræn 

athygli manna að fullu færð frá djúpum lífheimsins og að bókstöfunum, okkar eigin tilbúna kerfis, 

sem vísaði ekki á neinn hátt til hins meira-en-mennska náttúruheims (e. more-than-human natural 

world, þetta hugtak er miðlægt í kenningum Abram) sem áður hafði verið forsenda mennskrar 

tungu. Í fimmta kafla verða niðurstöður Abram kynntar og kenningin metin.  

 

1. kafli 

Inngangur Abram að hugleiðingum sínum er frásögn af fyrrnefndri dvöl hans í Asíu. Það er þess 

virði að staldra við og skoða nokkrar af þeim athugunum sem hann gerði í þeirri ferð og voru 

afgerandi í mótun kenningar hans.  Athyglisvert er að enginn töfralæknanna sem Abram komst í 

kynni við virtist líta á læknishlutverkið sem sitt aðalstarf, þó að þeir væru oftast nær eina 

læknisþjónusta svæðisins. Þeir bjuggu ekki miðsvæðis í þorpum sínum, heldur eyddu meiri tíma 

innan um plöntur og dýr en samborgara sína. Í kring um þá byggðist upp ótti í bland við 

virðingarstöðuna sem þeir höfðu, talið var að rétt eins og að lækna fólk gætu þeir allt eins farið með 

þulur sínar afturábak og gert fólk veikt, þóknaðist þeim svo. Abram nefnir að vísu að hann hafi 

aldrei séð neinn þeirra lækna sem hann dvaldi hjá gera neitt í þá áttina, en tók líka eftir að þeir 

gerðu aldrei neitt til að stemma stigu við þessum orðrómum. Með því að leyfa orðróminum að lifa 

tryggðu þeir að fólk myndi ekki dirfast að leita til þeirra nema með raunveruleg vandamál. 

 

Þetta var ráðstöfun til að fyrirbyggja að þeim yrði drekkt í ónauðsynlegum verkefnum af mennskum 

íbúum þorpsins sem þeir bjuggu í. Þannig fengu þeir tíma og næði til sinna sínu raunverulega 

aðalstarfi, að tryggja góð samskipti hins mennska samfélags við hið stærra samfélag sem það þrífst í 

– náttúruheiminn. Þess vegna bjuggu töfralæknarnir yfirleitt í útjaðri þorpsins sem þeir tilheyrðu,  á 

mörkum hins mannlega og náttúrulega heims. En í hverju fólust þessi samskipti mennsks samfélags, 

og hins meir-en-mennska heims sem það átti rótfestu í? 

 

Lítil reynslusaga Abram varpar ljósi á þá spurningu. Fjölskylda ein við hrísgrjónaakur á Bali hafði 

það fyrir sið fara á hverjum morgni með litla skammta af hrísgrjónum að mörkum húslóðar sinnar. 

Þetta vakti forvitni höfundar og er hann spurði um tilgang athafnarinnar svaraði húsmóðirin að þetta 

væru fórnir til heimilisandanna. Þetta hljómaði einkennilega fyrir Abram, og gerði hann sér því far 

um að athuga hvað raunverulega yrði af hrísgrjónunum. Er hann laumaðist að einum fórnarstaðnum, 

sá hann að litlir maurar þyrptust þar að og báru matinn í burt. Í ljós kom að um var að ræða óskrifað 

samkomulag milli fjölskyldunnar og maurabyggðarinnar sem var allt í kring um lóð þeirra. Talsverð 
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hætta hefði verið á mauraplágu á heimili þeirra, en daglegar hrísgrjónagjafir héldu maurunum 

uppteknum og að því er virtist fullnægðum. Gjafirnar staðfestu einskonar landamæri milli 

samfélaganna tveggja. En af hverju hafði húsmóðirin haldið því fram að um fórn til anda væri að 

ræða, fyrst það voru einungis maurar sem tóku matinn? 

 

Hinn vestræni skilningur á öndum og andatrú, sem samkvæmt Abram hefur hingað til verið ráðandi 

í mannfræðiathugunum, er litaður af viðhorfum kristinna trúboða sem voru í hópi fyrstu evrópubúa 

er kynntust menningarheimum sem þessum. Í þeirri tvíhyggju milli manns og náttúru sem þar ríkti 

varð andahugtakið ekki skilið öðruvísi en sem sálir framliðinna manna, sem á yfirnáttúrulegan hátt 

voru eftir í veröld lifenda. En gat ekki verið að maurarnir væru andarnir? Að mati Abram eru andar í 

skilningi innfæddra ekki yfirnáttúrulegir, þeir búa í náttúrunni. Þeir eru ekki eingöngu mannlegir, 

þeir tilheyra öllu vistkerfinu. Með því að færa maurunum daglegan skammt af hrísgrjónum hélt 

fjölskyldan ákveðnu jafnvægi og tryggði sér frið fyrir ásókn mauranna, sem áttu jafnmikinn rétt á 

landinu og þau. 

  

Með þessari sögu segir Abram frá því hvernig hann gerði sér grein fyrir því að „anda“ mátti skilja 

sem heiti yfir náttúrulega greind, sem ekki býr í mennsku formi. Hún finnst í plöntum, sem vaxa og 

blómstra, dýrum sem kunna að leita fæðis og að sjá fyrir afkvæmum en einnig í fyrirbærum sem í 

vestrænum skilningi teljast ekki lifandi; veðrinu, vindum, regni og sjálfri sólinni; fjöllum, 

smásteinum og landinu öllu.  Allt er þetta hluti af stærri heild sem gefur okkur mönnunum ótal 

gjafir matar, skjóls, fatnaðar og eldsneytis. Hringrás lífs og dauða er hluti af hinum náttúrulega 

heimi, því er ekkert yfirnáttúrulegt að forfeðurnir séu eftir í náttúrunni. Hvert annað ættu þeir að 

fara? Hugtök á borð við himnaríki og helvíti, sem sér-mannlegar víddir ótengdar þessum heimi í 

skilningi kristninnar, finnast ekki. Þetta er birtingarmynd þess sem Abram kallar hinn skynræna 

heim (e. the sensuous world). Að vera hluti af hinum skynræna heimi felst í því að viðurkenna 

tilvist mannsins, tungumál hans og skynjun alla sem hluta af hinu meira-en-mennska lífríki, greind 

hans sem hluta af meira-en-mennskri greind, sprottinni úr sameiginlegum jarðvegi alls vistkerfis 

plánetunnar. 

 

Það er augljós ástæða fyrir því að töfralæknarnir líta á það sem sitt aðalstarf að miðla farsællega 

tengslum samfélags og náttúru. Það er grundvöllurinn fyrir mannlegri velferð og heilbrigði. Í 

„þróuðum“ löndum reynir fólk í dag að snúa aftur til einhverskonar andlegs skilnings með því að 

læra um frumstæð trúarbrögð og lækningaaðferðir þeirra (shamanisma). Þetta kallar Abram göfug 

markmið, en ómöguleg án þess að byggja upp samband við náttúruheiminn, sem hann segir 

grundvöll töfralækninga. Að herma eftir aðferðum hefðbundinna töfralækna án þeirra miklu visku 
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og þekkingar á hinu stærra náttúrulega samfélagi mun líklega gera lítið annað en að skipta einum 

einkennum út fyrir önnur. 

 

Vestræn iðnaðarsamfélög með sín risavöxnu efnahagskerfi eru hvorki í góðum tengslum við tiltekið 

land, vistkerfið í heild eða hið meira-en-mennska lífríki. Samband okkar menningar við umheiminn 

er því miður ekki í gagnkvæmu jafnvægi, eins og var hjá fjölskyldunni á Bali. Þegar þúsundum 

ferkílómetra af skóglendi er eytt á ósjálfbæran hátt og hundruðum dýrategunda er útrýmt á mánuði 

hverjum, segist Abram ekki vera hissa á þeim miklu vandamálum sem herja á vestrænt samfélag. 

Bæði líkamleg heilbrigðisvandamál á borð við krabbamein og aukna ofnæmistíðni, og þau miklu 

andlegu vandamál sem endurspeglast í þeim fjölda sjálfsmorða og morða sem árlega verða, eru 

greinileg merki þessa mikla ójafnvægis í samfélaginu. 

 

Þessi fullyrðing lítur út eins og staðhæfing sem sett er fram af góðri trú en erfitt gæti reynst að finna 

innistæðu fyrir. En um leið og við viðurkennum hversu háð við erum þeim ótal tegundum sem við 

þróuðumst samhliða verður hún augljós, að mati Abram. Út frá sjónarhorni andatrúar er ljóst að 

aðeins með því að hætta tilgangslausu ofbeldi okkar gagnvart vistkerfi plánetunnar getum við átt 

möguleika á því að laga öll okkar samfélagslegu vandamál.  Við erum föst í tengslalausum massa, 

athygli okkar fönguð af skara mennskra tækniundra, sem eins og speglar vísa aðeins til baka í okkur 

sjálf. Í slíku ástandi er auðvelt að gleyma okkar holdlega eðli í meira-en-mennsku neti tilfinninga og 

skynjana. Líkamar okkar hafa myndast í viðkvæmu gagnkvæmi við hin margbreytilegu hljóð, form 

og áferðir hinnar lifandi jarðar – augu okkar hafa þróast í samskipti við önnur augu, eyru okkar eru 

gerð til þess að nema köll úlfa og garg gæsa.  Er við lokum okkur frá þessum röddum, höldum 

áfram að dæma þessar ólíku skynjanir og raddir til útrýmingar með lífsstíl okkar, rænum við 

skilningarvit okkar heilindum sínum, og huga okkar samhengi sínu. Við erum mennsk aðeins í 

snertingu og félagi við það sem ekki er mennskt.
3
 

 

2. kafli 

Abram leggur verk heimspekinganna Edmund Husserl og Maurice Merleau-Ponty til grundvallar 

sinni kenningu, og lýsir því í bókinni hugmyndum þeirra um fyrirbærafræði í stuttu máli. Þessi kafli 

mun gera slíkt hið sama, frá hans sjónarhorni. Auk þess verður stuðst við bók Dan Zahavi um 

fyrirbærafræði.  Fyrirbærafræði er heimspekistefna sem fram kom á fyrri hluta 20. aldar og gekk út 

á að renna stoðum undir þá skoðun að  reynsla einstaklingsins sé grunnur heimsmyndar okkar. Einn 

helsti áhrifamaður greinarinnar var Þjóðverjinn Edmund Husserl (1859 – 1938). Honum þótti of 

langt gengið í tilhneigingu vísinda síns tíma til að líta á heiminn sem vélrænan hlut sem hægt væri 

að greina niður í öreindir með eingöngu hlutlægum aðferðum. Heidegger, annar frægur 

                                                 
3
Abram 1996:  22 
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fyrirbærafræðingur, orðaði það þannig að vísindalegum strangleika mætti ekki rugla saman við 

stærðfræðilega nákvæmni, og óviðunandi væri að hið síðarnefnda væri sett sem prófsteinn á hvað 

teljast mættu raunveruleg vísindi.
4
 Hlutlægnishyggju, sem heldur því fram að „skilning á því hvað 

veruleiki, heimur og vera sé, megi og eigi að öðlast algjörlega óháð sjálfsveruleikanum“
5
 varð að 

hafna. Það virtist gleymt að öll okkar þekking hlaut óhjákvæmilega að síast í gegnum skynjun okkar 

og meðvitund, að okkar eigin athygli ræður því hverju við beinum sjónum okkar að, líka í 

hlutlægum vísindarannsóknum. 

 

Abram snýr sér að þessari heimspekistefnu til þess að reyna að greina frekar muninn á reynsluheimi 

okkar vestræna samfélags og hinna ólíku frumstæðari samfélaga. Husserl taldi að vísindi sem 

eingöngu byggðu á efnishyggju myndu seint ná að upplýsa sérstakan veruleika mannsins. Meira að 

segja hin tiltölulega nýtilkomna sálarfræði gerði lítið til að varpa ljósi á samband hugar og heims og 

beinnar reynslu, heldur hlutgerði sálina sem viðfang sem hægt væri að greina líkt og hvað annað í 

þessum hlutlæga heimi. Fyrirbærafræðina hugsaði hann þó ekki til höfuðs vísindunum, heldur 

einmitt til þess að renna sterkari stoðum undir þau. Henni var ætlað að rækta þetta samband hins 

skynjaða við þann sem skynjaði. Hún myndi ekki reyna að útskýra heiminn eins og hinar 

stærðfræðilegu vísindagreinar, heldur aðeins lýsa því hvernig hann birtist meðvitundinni, hvernig 

hlutir gera sig ljósa okkar skynrænu reynslu. Markmiðið var ekki að fanga heiminn eða ná tökum á 

honum, heldur aðeins að kynnast hinum ólíku birtingarmyndum heimsins í reynslu okkar. 

Fyrirbærafræðin myndi verða „vísindi reynslunnar“. Hún virtist kannski ekki eins traust og hið 

hreina og klára viðfang sem vísindin þóttust standa á, en væri eini grunnurinn mögulegur fyrir 

þekkingu sem sprettur frá reynslu okkar af hlutunum í kring um okkur.
6
 

 

Samhuglægni 

Á fyrri hluta ferils síns talaði Husserl um veröld reynslunnar (eða heim fyrirbæranna) sem 

algjörlega huglægan vettvang. Til þess að hægt væri að skoða hann heimspekilega yrði að líta á 

hann sem andlega, óefnislega vídd.  Ein helsta gagnrýnin sem Husserl fékk á sig, var sú að með 

þessari fullyrðingu læsti hann sig inni í sinni eigin aðskildu reynslu, væri ófær um að mæta neinu 

utan síns eigin huga.
7
 Husserl var mikið í mun um að svara þessari mikilvægu gagnrýni. Hvernig 

leyfir huglæg reynsla okkur að skilja raunveruleika annarra sjálfa, annarra skynjandi vera? Lausnin 

fólst í því að gera líkamann að mikilvægum þætti á fyrirbærasviðinu.
8
 Líkaminn er margslungið 

fyrirbæri sem fylgir ávallt meðvitund okkar og þar er staðsetning hennar.  En á fyrirbærasviðinu eru 

                                                 
4
Zahavi 2008: 29 

5
Zahavi 2008: 21 

6
Abram 1996:  36 

7
Abram 1996:  37, Hann væri það sem á ensku er kallað „solipsistic“ 

8
 Það sem Abram kallar „The field of appearances“ 
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einnig margir aðrir líkamar sem við upplifum aðeins utanfrá. Þrátt fyrir þennan grundvallarmun 

gerir tjáning okkur kleyft að þekkja aðra líkama sem bergmál af okkur sjálfum, sem aðrar skynjandi 

verur. Með okkur myndast samkennd. Þó að fyrirbærasviðið væri ennþá huglægt svið, var það nú 

upplifað af fleiri skynjandi verum. Það var sameiginlegt landslag, sem samanstóð af fleiri en einu 

sjálfi.
9
 Husserl átti fyrst og fremst við upplifun okkar á öðru fólki, en Abram þróar hugmynd hans 

lengra og vill meina að sömu lögmál gildi um upplifun okkar á öðrum fyrirbærum í náttúrunni, í 

hinum meira-en-mennska heimi.  

 

Hugtakið samhuglægni bauð upp á nýja túlkun á því sem oft er kallað „hinn hlutlægi heimur“. 

Andstæðurnar huglægt og hlutlægt var nú hægt að endurorða sem vægi á milli huglægra (draumar, 

hugsanir) og sam-huglægra fyrirbæra á reynslusviði manns. Hefðbundin hugmynd okkar um hina 

vísindalegu aðferð er að hún felist í að stefna að sem mestri hlutlægni. Í samhengi 

fyrirbærafræðinnar má hinsvegar skilja hana á þann veg að markmiðið sé meiri sam-huglægni. 

Reynt er að ná betra samþykki og samhengi meðal margra viðfangsefna / rannsakenda (subjects) – 

frekar en að forðast huglægni yfirleitt. Hinn hreini „hlutlægi raunveruleiki“ sem vísindin gerðu svo 

oft ráð fyrir, var aðeins fræðileg uppfinning, sprottin upp úr sam-huglægri reynslu.
10

 

  

Heimurinn sem við búum í, þessi sem vísindin keppast við að komast til botns í, er þannig ekki 

„hlutur“, ekki tilbúinn gagnabanki sem hægt er að greina niður í hið óendanlega. Heimurinn er 

fjölþætt net tilfinninga og skynjana, sameiginlegt reynslusvið með mörgum mismunandi 

sjónarhólum. 

 

Lífheimurinn (Lebenswelt) 

Þessi lýsing hér að ofan, er það sem Husserl fór að kalla lífheiminn. Það er sá heimur sem mætir 

okkur þegar við vöknum á morgnanna. Það er sá veruleiki sem við tökum þátt í áður en við förum 

að hugsa um hann, vega hann og meta. Hversdagurinn eins og hann mætir okkur áður en við förum 

að greina hann með öllum okkar kenningum og vísindum. Við treystum á hann án þess að leiða að 

honum hugann, hann er alltaf til staðar áður en við byrjum að íhuga, stunda heimspeki. Þetta er ekki 

einkaveröld, heldur sameiginleg vídd okkar og þeirra sem við njótum samneytis við, en er samt sem 

áður óþjál og óráðin þar sem reynsla okkar af henni veltur alltaf á stöðu okkar innan hennar.
11

 

  

Husserl áttaði sig á því að hlutlægnishyggjan skyggði svo verulega á lífheiminn í nútímanum, að 

hann var nær gleymdur.  Hlutlægnishyggjan lítur svo á að raunveruleikinn sé í algildum skilningi 

                                                 
9
 Abram 1996: 37 

10
 Abram 1996: 38 

11
 Abram 1996: 40 
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óháður túlkun, upplifun og sögulegu samhengi. Leitast hún við að lýsa alheiminum á hlutlægan hátt, 

frá sjónarhorni þriðju persónu.
12

 Í þessari viðleitni til að reyna að kortleggja veruleikann á „óháðan“ 

hátt höfðu vísindin fjarlægst mennska reynslu. Hin gífurlega sérhæfða og tæknilega orðræða 

vísindanna hafði misst allar augljósar tengingar við reynslu fólks. Þetta leiddi til rýrnunar 

tungumálsins, og kom að einhverju leyti í stað sameiginlegra umræða um lífsgæði og reynslu fólks, 

svo að Husserl taldi að stefndi í kreppu í evrópskri menningu. Hin vestrænu vísindi og þær 

tækninýjungar sem fylgdu þeim, óminnug um hin gæðahlaðna heim sem þau stóluðu sjálf á fyrir 

merkingu sína og tilveru, hættu á það að í blindni sinni að valta yfir lífheiminn, jafnvel útmá hann.  

 

Abram bætir því við að lífheimurinn hljóti að vera mismunandi fyrir ólíkar siðmenningar. 

Heimurinn sem fólk upplifir og treystir er mótaður ofan í kjölinn af því hvernig fólk lifir og tekst á 

við þann heim. Meðlimir sérhverrar menningar mynda sín eigin viðhorf og sitt sérstaka samband 

við það umhverfi sem þeir lifa og hrærast í, útfrá ólíkum lífsstílum og tungumálum.  Jafnvel hinn 

vísindalega upplýsti „hlutlægi alheimur“ er ekki með góðu móti hægt að skilja frá vestrænni 

menningu samtímans, og þeim stofnunum, tækniþróun og lífstíl sem fylgt hafa því samfélagi síðan 

á 17. öld. Það gefur því að skilja að upplifun hinna ólíku siðmenninga á lífheiminum er gríðarlega 

ólík. Svo ekki sé minnst á upplifanir annarra dýrategunda! En Husserl gefur til kynna að 

lífheimurinn sé lagkenndur. Neðan við menningarfjölbreytnina eru sameiginlegir grunnpunktar sem 

allir deila, og neðsta lagið er jörðin sjálf. 

 

Þekking okkar á stjörnufræði segir okkur að jörðin sé ekki nema einn hnöttur af óendanlega 

mörgum fljótandi um himingeiminn. En samkvæmt Husserl er geimurinn sem stærðfræðilega 

óendanlegt rými bara hugmynd sem við getum skilið vitsmunalega. Dýpra undir henni er skilningur 

okkar á rými eins og við upplifum það útfrá jörðinni. Samkvæmt allri mannlegri skynjun og 

upplifun stendur jörðin kyrr og óhögguð á meðan himintunglin hringsóla um hana.  Þessar 

hugmyndir tekur Abram frá blöðum sem fundust á skrifborði Husserl í umslagi merktu „Kollvörpun 

kenningar Kópernikusar“.
13 

Í því lýsir hann hugmyndum sínum um að er sólmiðjukenningin varð 

viðtekin hafi myndast ósamræmi milli þess sem að líkami okkar skynjaði og þess sem hugur okkar 

trúði. Þetta stuðlaði að djúpstæðum klofningi milli sannfæringar hugans og sannfæringar 

skilningarvitanna, milli hugmynda okkar og skynjana. Í þeim skilningi sem við ennþá tölum um 

sólsetur og sólarupprás, gat Husserl talað um að jörðin stæði í stað. 
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 Zahavi 2008: 38 
13

Abram 1996:  42-43 
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Heimspeki Husserl má þó enn og aftur ekki skilja sem höfnun á vísindunum. Hún var krafa um að 

vísindin, þeirra vegna, viðurkenndu að rætur þeirra liggja í sama heimi og við tökumst öll á við í 

hversdeginum. Þrátt fyrir öll tækniundrin eru stærðfræðileg vísindi (e. quantitative sciences) tjáning 

á og stýrt af huglægum heimi (e. the qualitative world) okkar sameiginlegu reynslu. 

 

Maurice Merleau-Ponty – hinn lifandi líkami 

Maurice Merleau-Ponty byggði sínar kenningar á fyrirbærafræði Husserl og reyndi bæði að skýra 

gallana á heimspeki hans ásamt því að þróa hana í enn rótækari átt. Hinn skynjandi líkami hafði 

spilað sífellt stærra hlutverk í heimspeki Husserl, hann tryggði að við værum ekki innilokuð hvert í 

sínum reynsluheimi. Líkaminn var tenging okkar við umheiminn, það var í gegnum hann sem við 

gátum skynjað, og aðeins sem líkama sem aðrir gátu skynjað okkur. Samt var líkaminn ekki annað 

en birtingarmynd í huga Husserl. Líkaminn var forsenda hins skynjandi sjálfs, en sjálfið var samt 

ennþá yfirlíkamlegt, að endingu aðskilið frá fyrirbærunum sem það skynjaði, þ.m.t. líkamanum.  

Þessu aðskilda sjálfi hafnaði Merleau-Ponty. Fyrst að það er aðeins í gegn um líkamann sem hægt er 

að skynja; fyrst án augna, handa og tungu, myndum við ekki sjá, finna eða bragða, – þá er líkaminn 

sjálft viðfang reynslunnar. Skynjandi sjálfið byrjar hann því á að tengja beint við hinn lifandi 

líkama.
14

 

 

Mörg okkar erum vön því að tengja okkur „sjálf“ – kjarnann í okkur – við eitthvað óefnislegt, sem á 

endanum er óháð líkamanum. Þetta er því mjög byltingarkennd afstaða. En hún er kjarninn í 

hugmynd Merleau-Ponty, líkaminn er forsenda fyrir öllu sem við gerum, öllu sem við erum. En það 

er ekki „líkaminn“ eins og líffræðin hefur kennt okkur að nálgast hann sem átt er við. Hinn lifandi 

líkami er ekki hin flókna líffræðilega vél með aðskildum kerfum og funksjónum sem læknisvísindin 

hafa greint og gert er við með tækninýjungum á því sviði. Undir allri anatómíunni og vélvirkninni 

er líkaminn eins og hann upplifir hlutina, sá lifandi kraftur er byrjar öll okkar verk og miðlar öllum 

okkar tilfinningum. Þetta hefur á íslensku verið kallað hin holdlega sjálfsvera.
15

 Að viðurkenna 

tilvist hins lifandi líkama er að endingu að viðurkenna okkar hlutskipti sem eitt af dýrum 

jarðarinnar, og lífrænan uppruna hugsanna okkar og greindar. 

 

Hugmyndin er þó ekki að læsa hugann inn í takmörkum líkamans eða gera okkur að nokkurskonar 

vélmennum. Þó að líkaminn sé að sumu leyti fast og ákveðið form, fær hann súrefni og næringu frá 

umhverfinu i kring og er í stöðugu ferli sem tengir hann við umheiminn. Líkaminn takmarkar ekki 

aðgang okkar að heiminum, hann er leið okkar til þess að kynnast honum. Þó að með þessu móti sé 

útilokað að heimspekin muni einhvern tíma getað málað heila, fullkomna og kláraða mynd af 
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raunveruleikanum, – til þess myndi þurfa einhvern sem stæði utan við tilveruna – þá er í staðinn 

opnað fyrir fyrirbærafræði sem virkar, heimspeki sem reynir ekki að útskýra heiminn utanfrá, heldur 

lýsir heiminum frá okkar sjónarhorni innan hans.
16

 

 

Skynjun myndast í sambandi þess sem skynjar og þess sem er skynjað, tveggja hluta innan 

lífheimsins. Ekkert er algjörlega hlutlaust eða kyrrt. Aðeins með því að viðurkenna líf hinna 

skynjuðu hluta leyfum við orðum að myndast í dýpi sambands okkar við umheiminn. Skynjun er 

þátttaka í umheiminum. Abram fær lánað hugtakið þáttaka, eða partcipation sem franski 

mannfræðingurinn Lucien Lévy-Bruhl notaði til þess að greina skynjun í munnlegum 

menningarsamfélögum, þar sem „dauðir“ hlutir eins og fjöll og ský eru upplifuð sem lifandi. Fyrir 

Merleau-Ponty, var þáttaka einnig lykilhluti skynjunnar.
17

 

  

Galdrabrögð, sem töframanninum Abram er tamt að taka dæmi af, myndu ekki ganga upp nema 

þetta væri tilfellið. Skynjun áhorfenda lætur þau ganga upp. Okkur sýnist silfurpeningur hverfa úr 

annarri hendi töframanns og birtast í hinni, þótt rökréttast væri að álykta að um tvo peninga væri að 

ræða, falda í sitthvorri hendinni. Hinn skynjandi líkami reiknar ekki út líkur, hann tekur virkan þátt í 

skynjuninni og beitir til þess ímyndunaraflinu.
18

 Mikilvægur partur af hugmynd Merleau-Ponty var 

einnig að skynjun væri heildstæð upplifun, synaesthetic perception. Það orð er yfirleitt notað um 

sjaldgæf fyrirbrigði þegar fólk telur sig heyra liti, eða sjá tóna, en hann notaði það í öðrum og 

hversdagslegri skilningi. Skilningarvitin eru ekki aðgreind í huga okkar heldur eru hljóð, sjón og 

snerting hlutar af stærri heild, sem við aðgreinum aðeins við það að brjóta upp skynjunina, eignað 

eftirá mismunandi skynfærum. Við finnum vindhviðuna strjúka okkur, sjáum hana hrista trén og 

heyrum þyt laufanna, og þurfum ekki að setja það saman að þetta sé allt sami vindurinn.
19

  

 

Þessi heildstæða samanlagða skynjun dofnar í samfélagi þar sem mest af því sem við leggjum sjálf 

til virkrar skoðunar fyrir skilningarvit okkar er manngert, endanlegt, og býður ekki upp á neina 

fjölbreytni. Þegar við setjum okkur í spor hins mennska dýrs, líkama Merleau-Ponty, vaknar hinn 

efnislegi heimur og talar til okkar. Þar bjóða hlutir frá jörðinni, lífrænt efni upp á fjölbreyttara 

samtal. Þeir þróuðust samhliða okkur, dýpt þeirra og mynstur eru ekki eins einhæf og endanleg 

heldur má sífellt skoða í nýju ljósi. Þannig að snúa aftur til hins skynjandi líkama er að snúa aftur að 

náttúruheiminum. Þar er kominn lífheimurinn sem Husserl talaði um í seinni skrifum sínum. Í 

rauninni er það ekkert annað en lífhvelið (e. biosphere), samtengdur vefur alls jarðlífs sem við erum 

hluti af. Þetta er samt ekki lífhvelið skoðað utanfrá af hlutlægum vísindum, heldur upplifað innanfrá 
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af greindri manneskju, sem er þátttakandi í því. Við getum aðeins skynjað að því gefnu að við séum 

sjálf skynjanleg, skynjun er gagnkvæmt ferli. 

 

Hugmyndir Merleau-Ponty um hold heimsins eiga margt sameiginlegt með heimsmynd margra 

mismunandi ritmálslausra menningarheima. Gæti það verið að hin nýja siðfræði náttúrunnar sem er 

mörgum svo hugleikin um þessar mundir verði ekki til fyrst og fremst í gegn um hugsun 

heimspekinga og menntamanna og samhljóðandi umbætur löggjafarvaldsins, heldur fremur vegna 

endurnýjaðrar athygli okkar á einstaklingsgrundvelli, sem nær dýpra en öll okkar rökhugsun, og 

beinist að náttúruheiminum sjálfum, hinu lifandi landi sem nærir okkur?
20

 

 

3. Kafli 

Hvernig tengjast sýn okkar á tungumálið og hið fjarlæga sjónarhorn okkar við lífheiminn? Allt frá 

dögum Aristótelesar hafa heimspekingar reynt að sýna fram á sérstöðu mannkynsins, og um 

iðnbyltinguna varð það enn nauðsynlegra er geta okkar til þess að stjórna öðrum lífverum og 

umhverfinu okkur í hag margfaldaðist. Á seinni hluta 19. aldar, þegar verk Darwins komu fram á 

sjónarsviðið, var grafið undan mörgum þeim sjónarmiðum sem menn höfðu réttlætt drottnun sína 

með. Fyrst menn voru tilkomnir með náttúruvali líkt og aðrar tegundir hlytum við að eiga meira 

sameiginlegt með dýrum en við héldum. Nýja skýringu á yfirburðum mannsins þurfti þar með. 

Hana var að finna í tungumálinu. Dýr byggja sér heimili og nota verkfæri. En þrátt fyrir að þau tjái 

sig með hljóðum, söng og dansi er geta mannanna til samskipta með tungumáli óviðjafnanleg. 

 

En Abram álítur að þarna sé of djúpt í árinni tekið. Hefðbundin sýn á tungumál er að það sé tilbúið 

kerfi til að tákna hlutina, aðskilið raunheiminum. Manngert og ekki náttúrulegt. Merleau-Ponty 

segir virka samræðu vera kjarna tungumálsins, tónn og áferð orða sé ekki tilviljanakennd heldur séu 

í samræmi við hljóðheiminn í kring, sprottið frá honum. Þannig er aldrei hægt að aðskilja talað mál 

frá skynvídd hinnar beinu meiningar.
21

 Tungumálið er vefur hugtaka, villt og lifandi svið sem er 

hluti af lífheimi Merleau-Ponty. Ef að þetta er kjarni tungumálsins, er það þá ekki af sama stofni og 

kvak froska og söngur fugla? Tungumál sem líkamlegt fyrirbæri á við alla líkama, ekki bara þá 

mennsku. Á frumstigi skynjunar erum við í heimi sem tjáir sig og talar. Er æ fleiri fuglategundum er 

útrýmt, og náttúruheimurinn missir fjölbreytni sína og dýpt, missir tungumál okkar að sama skapi 

gildi sitt. 

 

                                                 
20

Abram 1996:  69 
21

Abram 1996:  bls. 79 

 



16 

 

Sjónarmið Merleau-Ponty sem Abram lýsir á þennan hátt passar að hans mati alveg við heimsmynd 

ýmissa ritmálslausra samfélaga, líkt og á við hugmyndir hans um skynjun. Þar er samband 

tungumálsins og hins lifandi lands greinilegt. Abram dregur saman helstu niðurstöður fyrirbæra-

fræðilegra rannsókna Merleau-Ponty á eftirfarandi hátt: 

 

1. Skynjun er eðlislæg athöfn sem krefst þátttöku, gagnkvæmra samskipta þess sem 

skynjar og hins skynjaða. 

2. Skynjaðir hlutir eru upplifðir af þeim er skynjar sem lifandi kraftar sem draga okkur í 

samband við þá. Okkar sjálfsprottna reynsla býður ekki upp á skiptinguna milli lifandi 

og dauðra hluta, aðeins mismunandi form lífs. 

3. Gagnkvæm skynjun milli líkama okkar og hins lifandi landslags stuðlar að 

meðvitaðri samskiptum við aðra. Hin flóknu samskipti sem felast í tungumálinu, eiga 

rætur sínar í hinum orðlausu samskiptum líkama okkar við hold heimsins. 

4. Mennsk tungumál eru þess vegna ekki aðeins mótuð af líkama okkar og samfélagi, 

einnig af formum og mynstrum hins meira-en-mennska samfélags. Tungumál er ekki 

frekar séreiginleiki manna en það er tjáning hinnar lifandi jarðar sem umlykur okkur.
22

 

 

Andatrú og stafrófið 

Heimspekingar hafa talsvert velt fyrir sér ástæðum vistkreppunnar, og hunsun vestrænnar 

menningar á þörfum náttúruheimsins. Sumir halda því fram að gjörnýting (e. exploition) sé hluti af 

eðli mannskepnunnar, og því hafi hún frá upphafi staðið í baráttu við aðrar lífverur og jörðina sjálfa. 

Aðrir benda á að aldagömul frumbyggjasamfélög víðsvegar um heiminn virðast merkilega oft búa í 

samstöðu með landi sínu, ásamt því að bera virðingu fyrir hinum dýrategundunum sem þar búa. 

Þessu hefur verið viðhaldið í gegnum kynslóðirnar án þess að ganga af landinu dauðu. Þegar 

Evrópubúar komu til Norður-Ameríku litu þeir á landið sem villt, en þar hafði fólk búið í yfir 

tíuþúsund ár. Nokkrar aldir af vestrænni búsetu hafa svo skemmt skóga, mengað vatnslindir og 

útrýmt dýrategundum. Sú einfalda saga sýnir að það er ekki mannkynið sem er í eðli sínu bundið til 

þess að eyðileggja og spilla öllu sem þeir koma nálægt, heldur hefur það eitthvað með lífsstíl og 

menningu að gera.
23

 

 

Sumir fræðimenn hafa fært fyrir því rök að helsta ástæða vanrækslu okkar á hinni lifandi jörð sé að 

finna í hefðum gyðingdóms og kristni, þar sem kjarni þeirra trúarbragða er upphafinn guð, sem ekki 

tilheyrir þessum heimi, og felur mannkyninu að vera drottnari sköpunarverksins. Aðrir hafa snúið 

sér að Grikklandi, rótum heimspekinnar og séð upphaf „ófaranna“ þar. Yngri heimspekingar hafa 

                                                 
22

Abram 1996:  89-90 
23

Abram 1996:  94 
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allt frá Nietzsche bent á hvernig frummyndakenning Platons jók fjarlægð okkar frá skynheiminum. 

David Abram byggir sína kenningu hinsvegar á einu af því fáa sem þessir tveir menningarheimar 

áttu sameiginlegt. Bæði samfélögin höfðu tekið upp tækninýjungina ritmál.
24

 

 

Ritmál, rétt eins og tungumálið, er að mati Abram heppilegast að líta ekki einungis á sem mennska 

uppfinningu, heldur sem framlengingu á náttúrulegri samskiptagetu mannsins. Rétt eins og við 

lesum orð á prenti í dag, lásu forfeður okkar í ummerkin í kring um sig í leit að bráð sinni í 

skóginum. Svartir bókstafir eru ekki svo frábrugðnir frá fótsporum í snjónum. Af því leiðir að fyrsta 

„skrift“ mannkynsins voru okkar eigin fótspor, þau ummerki sem forfeður okkar skildu eftir sig. 

Næst lærðum við auk þess að herma eftir förum og sporum annarra dýra, og að færa útlínur 

villibráðar okkar af jörðinni þar sem hún lá og upp á hellaveggina. 

 

Öll fyrstu ritmálskerfi sem urðu til héldu þessari tengingu við hinn meira-en-mennska heim. 

Myndmál indíána í Norður Ameríku voru myndaraðir af dýrum, sporum þeirra, veðri og 

manneskjum, eða hálf-mennskum dýrum sem sögðu svo ákveðna sögu. En ekki var til staðar bein 

tenging milli myndar og tungumáls, og er því deilt um hvort telja beri þetta sem ritmál. Í 

hefðbundnari ritmálskerfum eins og egypskum helgirúnum eða kínversku myndletri voru dýr, 

plöntur og athafnir manna ennþá grunnur að táknum. Þar komu einnig til sögunnar „ideograms“,  

beinar myndlíkingar sem notaðar voru til þess að skrifa um óhlutstæð hugtök sem ekki voru 

sjáanleg. Gamall maður gæti táknað elli, eða hlébarði á stökki þýtt hraði.
25

 

 

Þó að tákn af þessu tagi takmarki þátttöku í lífheiminum með því að hindra að við heyrum raddblæ 

eða sjáum látbragð, þá minna táknin okkur sífellt á uppruna sinn úr þeim heimi, með því að vísa til 

hans sjónrænt. En er slík ritmál þróuðust varð algengara að orð væru sett saman til þess að tákna 

hluti sem erfitt var að ná mynd af. Ímyndað dæmi sem Abram tekur eru ensku orðin bee og leaf sem 

myndu saman þýða belief.  Þetta opnaði fyrir möguleikann á ritmáli byggðu á hljóðfræði  (e. 

phonetic script). Sú þróun varð ekki allstaðar, í Kína er enn myndmál að vissri gerð, það hentaði 

betur við rituð samskipti á mörgum mismunandi tungumálum. En í Miðausturlöndum varð slíkt 

ritmál að reglu, og upp frá því þróaðist það stafróf sem við notum í dag. 

 

Um 1500 f.kr. var hebreska stafrófið Aleph Beth fullmótað. Það hafði bókstaf fyrir hvern samhljóða, 

en sérhljóðum þurfti sá sem las að bæta inn í. Þetta einfaldaði ritmál mjög, stafir voru nú aðeins 22, 

(8000 tákn eru notuð í Kína í dag)
26

 sem gerði það að verkum að fleiri gátu lært að lesa. Þetta olli að 

                                                 
24
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Abram 1996:  97 
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mati Abram enn meiri fjarlægð milli mennsks samfélags og hins meira-en-mennska náttúruheims. 

Myndmál flutti vissulega athygli skynfæra okkar frá dýpt umhverfisins að flötum táknum á hvítum 

bakgrunni, en nú var svo komið að bókstafirnir minntu aðeins óljóst á þann ytri heim sem þeir voru 

sprottnir úr, táknuðu ekki hluti og athafnir heldur aðeins hljóð. Hinn stærri, meira-en-mennski 

heimur var ekki lengur nauðsynlegur hluti kerfisins. Í sköpunarsögu gyðinga segja dýrin ekki Adam 

nafn sitt, heldur gefur hann þeim nafn. Tungumál var að verða sér mennskur eiginleiki í augum 

þeirra. 

 

Samt var það ekki fyrr en hljóðfræðilegt ritmál fluttist til Grikklands sem tenging tungumáls við 

hinn ytri heim var að fullu rofin að mati Abram. Gríska stafrófið byggði að hluta á því semitíska, 

aleph varð alpha osfrv. En aleph hafði á semetísku þýtt uxi (bókstafnum A snúið á hvolf minnir enn 

á uxahöfuð með hornum), beth þýddi hús osfrv. Orðin alpha og beta höfðu á grísku enga slíka 

merkingu, og vísuðu því ekki til neins nema hljóðmerkingarinnar. Bókstafirnir höfðu enga 

skynræna tilvísun lengur, ekkert sem minnti á uppruna þeirra. Skuld ritmáls manna við hið meira-

en-mennska skynjunarsvið gat nú gleymst. Það er því ef til vill ekki tilviljun að Sókrates segir í 

Fædrusi: „ég elska að læra, og tré og opið land geta ekki kennt mér neitt, það geta mennirnir í 

bænum“
27

, þó að sagnaljóðin Hómerskviður séu stútfullar af persónugervingum lifandi náttúru. 

Þarna kristallast munurinn á ritmálslausu samfélagi og því sem ritmál hefur náð fótfestu í. Þegar 

hægt var að festa orð niður á blað voru guðirnir reknir úr náttúrunni. Þó að Sókrates hafi e.t.v. ekki 

getað skrifað mikið meira en nafn sitt nýtti hann sér þessa fylgifiska ritmálssamfélags til hins 

ýtrasta.
28

 

 

Skilgreiningaraðferð hans snerist um að brjóta upp svör viðmælenda hans, þvinga þá til þess að 

endurhugsa og orða hluti sífellt upp á nýtt. Hann var sannfærður um að handan tungumáls okkar 

væru til fastar skilgreiningar hugmynda eins og „réttlætis“, hann vildi ekki aðeins upptalningu 

heldur komast nær hugtakinu. Þetta hefði hann ekki getað án grísks ritmáls, því aðeins á blaði 

verður gildishlaðið orð sjálfstætt og óháð samhengi og mælenda, og því umhugsunarvert í sjálfu sér. 

Platon tók svo þessa hugmynd skrefi lengra og áleit að til væru ósnertanlegar frummyndir fyrir alla 

hluti. Rétt eins og stafir stafrófsins, sem ekki eru til í heimi rúms og tíma heldur birtast okkur 

ósnertanlegir eins og úr annarri vídd. Fædrus er samkvæm Abram samt sú samræða Platons sem 

fjallar hvað mest um hina eldri þekkingu sveitarinnar og ber saman við heimspeki borganna. Þetta 

er líka eina samræða hans sem gerist utanvið borgarmúrana. 

 

                                                 
27

Abram, bls. 102. Útleggst á ensku „...I‘m a lover of learning, and trees and open country won‘t teach me anything, 

whereas men in the town do.“ 
28

Abram, bls. 103 
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Sókrates lýsir í Fædrusi goðsögn um söngtifur, flugur sem spruttu upp af líkömum manna sem dóu 

eftir tilkomu tónlistarinnar, sem séu gæddar þeim hæfileika að borða hvorki né drekka frá fæðingu, 

en syngi alla lífsleiðina. Abram ber sögu Sókratesar saman við sögur „fjarlægs tíma“ (e. distant 

time) Koyukon indjána í Alaska og „draumatíma“ (e. dream time) söngva frumbyggja Ástralíu. 

Þetta eru goðsagnir sem útskýra fyrirbæri í náttúrunni, í sögu Sókratesar hið endalausa suð 

söngtifanna. Mannfræðingar hafa oft litið á slíkar sögur sem misheppnaða tilraun frumstæðra 

samfélaga til að átta sig á orsakasamhengi heimsins í kringum þau. Abram telur það vera 

misskilning. Án ritmáls þurftu samfélög aðra leið til þess að viðhalda og geyma þekkingu. Um 

landið í kring um það, plöntur og dýr. Hvað má borða og hvað ekki, hvað læknar hvern sjúkdóm og 

svo framvegis. Við myndum ef til vill stinga upp á að gera bara lista yfir staðreyndir, en slíkan lista 

væri ekki auðvelt að leggja á minnið, hvað þá að varðveita í gegn um kynslóðirnar. Besta 

geymsluaðferð þekkingar var að vefja hana inn í sögur. Ævintýri sem útskýra eiginleika plöntu í 

gegnum atburði og samskipti. Líkt og ljóð og söngvar innlima sögur sig í reynslu okkar, þegar við 

heyrum sögu erum við á vissan hátt að upplifa hana. Og því líflegri sem sagan er, því dýpri verður 

upplifunin. Á þennan hátt þarf ekki annað en að rifja upp söguna af ákveðinni plöntu eða dýri til 

þess að kalla fram alla samansafnaða þekkingu samfélagsins á því og hlutverki þess í samfélagi 

manna. 

 

Abram telur merkilegt að enginn af stærstu heimspekingum 20. aldar sem skoðað hafi áhrif læsis, 

hafi beint athygli sinni að þeim breytingum sem ritmál byggt á hljóðfræði hafði á reynslu manna af 

hinum meira-en-mennska heimi. Slíkar rannsóknir hafa fremur beinst að áhrifum ritmáls á ferli 

innan huga og samfélags manna, en á upplifun hans af náttúruheiminum. En í fjarlægð ritmálsins er 

hvorki hægt að skoða meðvitund né samfélag manna einangrað frá þeim ómennsku kröftum sem 

það býr við. Þarna rifjar Abram upp eitt lykilhugtak Merleau-Ponty, synaesthesia. Forfeður okkar 

gátu við veiðar nýtt öll sín skynfæri til síns ýtrasta, við minnsta hljóð spenntust allir vöðvar og 

fókus augnanna skerptist ómeðvitað í þá átt sem það heyrðist. Skilningarvitin tengjast öll og upplifa 

sem heild umhverfið sem þau eru í svo sterkt að svo virðist stundum sem landið tali til þeirra. Þetta 

er upplifun sem íbúar ritmáls samfélags eiga erfitt með að samsvara sér með. Tré tala ekki lengur til 

okkar, dýr koma ekki að okkur eins og sendiherrar annarra menninga, sólin og máninn taka ekki 

lengur við bænum okkar heldur askvaða yfir himinhvolfið. Fyrst við upplifum jörðina ekki lengur 

sem tjáningarríka og lifandi hlýtur þessi leikandi samhæfing skynfæranna að hafa færst. Það er hinn 

skrifaði texti sem hefur tekið við athygli okkar. 

 

Við lestur myndum við djúpt samband við svörtu táknin á síðunni. Þegar við lærum að lesa þurfum 

við að læra að brjóta hina ósjálfráðu þátttöku augna okkar og eyrna í umhverfinu í kring til þess að 

geta beitt þeim á flatt yfirborð blaðsins. Smám saman þá einbeitum við okkur að prentuðu 
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táknunum og förum að heyra raddir, rétt eins og öldungar ýmissa ættbálka gátu starað á plöntur og 

dýr og heyrt þau tala við sig. Í gegnum bækur heyrum við orð, upplifum atburði og kynnumst 

jafnvel öðrum lífum og öðrum heimum! Rétt eins og plöntur, dýr og jafnvel „lífvana“ fljót og lækir 

töluðu eitt sinn við forfeður okkar, þá tala prentaðir stafirnir núna við okkur. Þetta er tegund af  

„andatrú“ (e. animism) sem við tökum sem sjálfsögðum hlut, en er virkni andatrúar þrátt fyrir það – 

„jafn dularfullt og talandi steinn“
 
.
29

 Og það er ekki fyrr en við færum töfrum gædda athyglisgáfu 

okkar að hinum skrifaða bókstaf sem steinarnir þagna. 

 

Það má ekki taka kenningu Abram á þann veg að hann álíti ekkert nema böl hafa fylgt ritmáli. 

Ástæða þeirra óheppilegu fylgifiska sem hann útlistar svo nákvæmlega er jú einmitt sú að ritmálið 

er svo „töfrum gætt“  að það yfirgnæfir samband manneskjunnar og náttúrunnar svo mjög að kraftar 

þess dvína. Þetta sést líklega best í enska orðinu spell. Tvöföld merking þess, að stafa og álög voru 

áður fyrr ekki svo langt frá hvorri annarri. Með því að læra að lesa „leggjum við álög“ á 

skilningarvit okkar.  

 

4.  kafli 

Landslag tungumálsins 

Ein meginspurningin sem þessi ritgerð útlistar snýst um hvers vegna vestræn menning varð svo 

fjarlæg ómennskri náttúru, svo tillitslaus að lífsstíll okkar veldur eyðingu heilla vistkerfa. Hvernig 

gat siðmenningin brotist frá og skilið eftir andatrúarreynslu allra frumstæðra samfélaga? Abram 

svarar þeirri spurningu þannig að tilhneiging mannsins til að gæða viðföng sín lífi hafi aðeins verið 

færð til, frá djúpum hins umhverfandi lífheims til slétts yfirborðs blaðsíðunnar. Þrátt fyrir vaxandi 

einmenningu nútímans sem helst í hendur við hnattvæðingu þá er vesturlönd hafa hrint af stað eru 

enn til lítil og staðbundin samfélög, sem enn hafa ekki lokað sig af frá hinum stærri náttúruheimi. 

Abram tekur fjölda dæma frá slíkum ritmálslausum samfélögum til að undirstrika kenningu sína. 

Fyrir þau er „tungumál“ alveg eins eiginleiki hins lifandi landslags og mannanna sem þar dvelja. 

Ekki er unnt að rekja dæmi hans í þaula hér, en til að gefa hugmyndir um þá tilhneigingu sem átt er 

við má skauta yfir nokkur þeirra. 

 

Nefna má Perúbúann Manuel Córdova-Rios sem árið 1907 var tekin höndum af litlum ættbálki 

djúpt inn í Amazon frumskógi. Í reynslusögu sinni sagðist hann ekki hafa lært tungumál ættbálksins 

fyrr en hann lærði fyrst að stilla skilningarvit sín að hljóðheimi regnskógarins, svo samofin voru 

þau. Ekki var hægt að skilja tungumálið utan samhengis staðarins sem það tilheyrir.
30

 Það sama gilti 

um Koyukon indíána í Alaska. Þeir eiga goðsagnir af „fjarlægum tíma“ (e.distant time)  þar sem öll 
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dýr og plöntur töluðu sama málið. Ennþá er tungumál þeirra innblásið af náttúruhljóðum, hver 

fuglasöngur hefur sína merkingu. Koyukon fólk álítur sig aldrei eitt, fyrst við skiljum fuglana skilja 

þeir okkur. Ávallt skal varast að móðga öfl náttúrunnar með orðum eða gjörðum. Í Arizona búa 

Apachar sem þrátt fyrir margra kynslóða aðlögun að vestrænum gildum halda mörgum af sínum 

venjum. Þar virðist landið eiga sér stærri sess í hugum fólks en við þekkjum. Staðarnöfn eru lýsandi 

setningar, og við hundruðir þeirra eru tengdar litlar dæmisögur sem kenna rétta hegðun. Sögurnar 

eru alltaf tengdar við staði, það var ekki tilviljun hvar þær eiga sér stað, landið er virkur þátttakandi 

í atburðunum. Samkvæmt gamalli konu á svæðinu þá lítur landið eftir fólkinu, og lætur það lifa 

rétt.
31

 

 

Þjóðir frumbyggja Ástralíu mega líklega teljast elstu menningarheimar jarðarinnar, en elstu 

ummerki um mannavistir þeirra eru 40-60.000 ára gamlar. Sameiginlegt eiga þær goðsagnakennda 

söngva kennda við „draumatímann“ (e. dreamtime) sem Abram tekur til umfjöllunar. Með 

draumatímanum er ekki átt við einhverskonar fortíð, heldur frekar vídd falin aftan við okkar tíma, 

sem leikur stóran þátt í mýtum frumbyggja Ástralíu. Sögur draumatímans segja frá forfeðrum 

kenndum við ýmis dýr og náttúrufyrirbæri sem á þessum tíma gengu um landið og sungu, og 

mótuðu það með gjörðum sínum áður en þeir hurfu til baka í náttúruna og urðu að dýri eða plöntu. 

Þúsundir slíkra söngva hafa varðveist í gegnum kynslóðirnar og fylgja leiðum þvert yfir ástralska 

meginlandið. Þessum sögum hefur verið safnað saman í skriflegar útgáfur, en þær eru í besta falli 

áhugaverðar en samhengislausar. Þá vantar í söguna landið, rétt eins og landið þarfnast sögunnar til 

þess að menningin sé lifandi. Söngleiðirnar eru fyrir íbúana gagnlegir staðir, sem innihalda m.a. 

vatnslindir, skjól og útsýni sem erfitt er að finna í eyðimörkinni. 

 

Ljóst er að talað mál hefðbundinna munnlegra menningarheima er bundið við tjáningarfull hljóð, 

form og athafnir hinnar lifandi jarðar. Í fjarveru ritmáls getur mennsk umræða einfaldlega ekki 

einangrað sig frá hinu stærra sviði merkingar sem hún tekur þátt í. Þess vegna er auðvelt að sjá að 

þegar þjóðir munnlegra menningarheima hafa verið neyddar í brottflutninga frá sínum hefðbundnu 

löndum í nafni siðvæddrar framþróunar, er verið að svipta þær kjarna menningar sinnar. Þjóðin eru 

gerð mállaus eða mál hennar í það minnsta gert merkingarlaust.
32

 

 

Tími, rúm og hringrás jarðar 

Er tækninýjungin ritmál breiðist um munnlegan menningarheim, byrjar kraftur og persónuleiki 

staða að dvína. Því sögurnar sem tjá og líkamna þann kraft eru smám saman settar niður á blað, sem 

aðskilur þær frá þeim stöðum sem þær gerðust á. Sögurnar má nú bera annað, lesa í fjarlægum 
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löndum, og sýnast brátt óháðar sérstökum staðsetningum. Landið hafði verið lykillinn að því að 

muna og varðveita sögurnar, og var því óaðskiljanlegur hluti menningarinnar. Textinn tók yfir sem 

uppkveikja sagnanna og athygli manna beindist að svörtum pennastrokum í stað landsins. Staðir 

voru ekki nauðsynlegir til að muna sögur, og brátt skiptu þeir minna máli í frásögn þeirra líka og 

urðu oft lítið annað en tilviljanakenndur bakgrunnir atburða. Þannig missa sögurnar tengsl sín við 

hina meir-en-mennsku jörð, og landið, strípað hinum fjölbreyttu frásögnum í hverjum læk og helli, 

gleymist.
33

 

 

Abram tekur vissulega fram að þessar breytingar á sambandi mannskepnunnar og því umhverfi sem 

hún þrífst í megi rekja til fjölda annarra þátta. Samtímis þróun ritmáls varð á mörgum stöðum mikil 

fólksfjölgun og aukin geta eða vilji mannsins til þess að rækta og breyta landi kom til sögunnar. Þó 

fyrstu vísar landbúnaðarbyltingarinnar hafi komið fram við lok síðustu ísaldar, þá var ritmál ásamt 

formlegu talnakerfi, sem heldur fer ekki mikið fyrir í verki Abram, forsenda þess að hægt væri að 

halda utan um birgðir og framleiðslu og gerði einnig skipulögð viðskipti og dreifingu matvæla 

möguleg. En um gríðarleg áhrif þéttbýlismyndunar og landbúnaðarbyltingarinnar hefur mikið verið 

skrifað, og því gerir Abram það ekki að frekara umfjöllunarefni sínu. 

 

Við höfum séð hvernig stafrófsskrift grefur á tvenna vegu undan samþættingu manns og lands í 

munnlegum menningarheimum. Í fyrsta lagi kemur lestur og skrift, sem sterkt og einbeitt 

þátttökuform, í stað hinnar eldri þátttöku skynfæranna í umheiminum, landinu.
34

 Í öðru lagi hverfur 

samband sagna við staðina sem þær gerðust á við það að skrifa þær niður. Þetta tvöfalda fráhvarf frá 

landinu ryður brautina fyrir hugmyndinni um tómt og líflaust „rými“, sem virðist nú nánast 

frumstæðara og sannara en hinir jarðbundnu staðir sem við lifum á.  En rétt eins og stafrófsskrift var 

nauðsynleg fyrir hugmyndina um hið einsleita rými, var hún ekki síður mikilvæg fyrir tilurð 

hugmyndarinnar um línulegan tíma. 

 

Fyrir okkur í tæknisamfélagi framþróunar er auðvelt að skilja, og finna, skriðþunga línulegs og 

óbreytanlegs tíma á bakvið allar náttúrulegar sveiflur. En fyrir íbúa munnlegra samfélaga, sem enn 

hafa skynfæri sín samstillt landinu í kring um þá, verður tími ekki skilinn frá hringrás lífsins, sólar 

og mána, sumars og veturs, fæðingar og dauða. Sum tungumál indíána vantar hugtök yfir fortíð og 

framtíð, allt hvílir í nútíðinni. Minnst hefur verið á goðsagnir Koyukon indíána í Alaska um 

„fjarlægan tíma“, sem og „draumatíma“ söngva frumbyggja Ástralíu, sem lýsa m.a. sköpun 

heimsins. Ólíkt Biblíusögunum er þar ekki um að ræða lýsingar á atburðum sem gerst eiga að hafa 

einu sinni í fjarlægri fortíð. Frekar mætti segja að flutningur slíkra sagna taki beint þátt í 
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sköpunarferli til þess að endurvekja atburðinn. Sögur forfeðranna eru sagðar aftur og aftur, því 

aðeins þannig varðveitast þær, og þessi reglubundna endurtekning bindur mennskt samfélag við 

hringrás umheimsins. Mennskir atburðir fá merkingu sína úr heimi sagna sem eru sagðar aftur og 

aftur.
35

 

 

Stafrófið breytir þessu. Til þess að lesa þurfum við að rjúfa heildstæða upplifun okkar á 

umheiminum. Stafirnir virka eins og speglar sem vísa tilbaka í okkur sjálf, þau hljóð sem við gerum 

með munninum. Sambandið er nú á milli mannsins og hans tilbúnu tákna. Við það að skrifa niður 

mýtur missa þær bergmál sitt við samtímann og verða fastar og óaðlaganlegar. Nýir atburðir fá 

sérhæfða eiginleika sem einnig eru skjalfestir. Þannig víkur munnleg geymd fyrir skriflegri 

mannkynssögu.
36

 

 

Ólík skynjun á tíma og rúmi er líklega ein stærsta hindrun þess að raunverulegur skilningur geti 

orðið milli vestrænnar siðmenningar og ólæsra menningarheima. Aðskilnaður okkar á einni vídd í 

tíma og þrem víddum í rúmi er fyrir slík samfélög alls ekki sjálfgefinn hlutur. Hringrásartími er ekki 

aðskilinn frá þeim rýmisfyrirbærum sem sýna hann með góðu móti. Sjónarsvið okkar yfir landið 

hverju sinni er afmarkað af sjóndeildarhringnum, sem sést sérstaklega ef klifrað er á háan 

útsýnisstað. Tími og rúm hafa sama form. Og hringirnir tveir eru í raun einn. Tölum við ekki enn 

um vegalengdir í tímum? Dæmin sem Abram tekur eru víðsvegar að úr heiminum, en sýna að tími 

og rúm sem aðskild hugtök eru ekki sjálfsögð í mannlegri reynslu, og líklega er formlegt talnakerfi 

og ritmál forsenda fyrir því að hægt sé að mynda þann skilning.
37

 

 

Stiklað í gegn um hugtakasöguna 

Gyðingar eru líklega fyrsta þjóðin sem „uppgötvaði“ línulegan tíma. Þeir voru líka fyrsta 

bókaþjóðin. Í stað endurtekinna mýta fundu þeir einstaka atburði og öfluga, eilífa, rödd sem talaði 

aðeins til manna, og ávarpaði Hebresku þjóðina – bókina.  Þeir geymdu menningararf sinn á bók og 

varðveittu hann þannig þrátt fyrir að vera útlæg frá heimalandi sínu. Þannig varð bókin þeirra 

heimaland, en hin þungbæra útlegð þeirra var því einnig útlegð frá möguleikanum á því að eiga 

ákveðna gleymda nánd við umheiminn. Hæfileikinn til þess hafði flust yfir á síður bókarinnar.
38

 

 

Grikkir þróuðu stafrófið enn lengra, og með þeim jókst aðskilnaður tíma og rúms. Heimspekingar 

fundu upp á heimi ósnertanlegra hugmynda, utan við hinn skynjanlega heim. Sagnaritararnir 

Þúkídídes og Heródótus notuðu lýsandi texta í stað ljóðabálka og forðuðust yfirnáttúrulegar 
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skýringar. Aristóteles skilgreindi tíma sem röð nú-punkta. Evklíð feðraði rúmfræðina með kenningu 

sinni um að tvær samsíða línur geti aldrei snerst. Allt voru þetta skref sem breyttu skynjun fólks á 

landinu í kring um það, í átt að þeirri heimsmynd sem okkar menning byggist á enn í dag.
39

 

 

Hinn endanlegi aðskilnaður varð þó ekki fyrr en með tilkomu prentlistarinnar, er almenningur fór að 

geta lesið. Galdrabrennurnar á sextándu og sautjándu öld má skilja sem tilraun til þess að útrýma 

síðustu munnlegu hefðum Evrópu. Isaac Newton setti árið 1687 fram klassíska aflfræði sína í ritinu 

Principia Mathematica og skilgreindi með henni tíma og rúm sem algjörlega aðskildar víddir, 

„absolute space“ og „absolute time“ óháðum raunveruleika manna. Immanuel Kant gaf árið 1781 út 

Gagnrýni hreinnar skynsemi, þar sem hann lýsti tíma og rúmi sem aðskildum víddum innan 

mennskrar reynslu, hvað svo sem lægi utan hennar. Það var svo með afstæðiskenningu Einsteins 

sem í ljós kom að tími og rúm væru ef til vill ekki svo aðskilin. Hugtakið  rúmtíma (e. space-time) 

notaði hann til þess að lýsa tíma og rúmi sem hluta af stærri heild. Þetta hafði mikil áhrif innan 

fræðasamfélagsins um vitsmunalegan skilning á eðli rúms og tíma, en gerði þó lítið til að breyta 

upplifun fólks. Í reynslu almennings voru tími og rúm enn óhjákvæmilega aðskildar víddir.
40

 

 

Það var því fyrirbærafræðinnar að endurskoða málið. Husserl, Heidegger og Merleau-Ponty komust 

allir að þeirri niðurstöðu á sjálfstæðan hátt að hin hefðbundna skipting tíma og rúms væri ófýsileg 

frá sjónarhorni beinnar upplifunar. Við höfum séð að slíkur lífsmáti er algengur í munnlegum 

samfélögum. Fyrirbærafræðin virðist því vera að reyna að endurheimta slíka reynslu, án þess að 

fórna ritmálshefðinni. Abram rýnir í rit fyrirbærafræðinganna þriggja en telur að enginn þeirra hafi 

fundið leið til þess að sætta tíma og rúm. Hann byggir þó á hugmyndum þeirra allra í framhaldinu. 

Fyrsti innblásturinn kemur frá Merleau-Ponty, þar sem hann lýsir sambandi óþreifanlegra 

hugmynda okkar og hins skynjanlega heims. Við byggjum upp hugarheim okkar með því að fá 

lánað úr hinum sýnilega heimi. Spurningin sem Abram spyr sig er því, hvar í hinu lifandi landslagi 

getum við staðsett fortíð og framtíð?
41

 Heidegger spurði, hvar er tíminn, og komst að því að nútíð 

(e. present) væri réttara að kalla nærveru (e. presence), sem hefði víðara svið. Í nærverunni getum 

við svipast um eftir bæði fortíð og framtíð. 

 

Abram finnur sín svör með því að leita í hið lifandi landslag. Framtíðin hlýtur að vera handan 

sjóndeildarhringsins, sem afmarkar það sem okkur er sýnilegt hverju sinni. En hvar er fortíðin, ekki 

snúum við okkur í 180°? Fortíðin er liðin, og þangað er ógerlegt að snúa aftur. Fortíðin er því undir 

fótum okkar, inn í líkömum okkar. Tímavíddirnar tvær sem hér er lýst eiga sér þannig báðar stað í 
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landslaginu, stað sem við vitum af og finnum fyrir en getum ekki skynjað. Sjóndeildarhringurinn 

heldur aftur af „nærveru“ sinni, en neðan-jörðin neitar okkur sinni. Í síðustu bók sinni Vera og tími, 

notaði Heidegger einmitt þessi hugtök til þess að lýsa eiginleikum fortíðar og framtíðar. Framtíðin 

bíður eftir okkur en fortíðin er liðin, og Abram telur sig hafa fundið staðsetningu sem miðlar 

þessum eiginleikum. Þarna hefur hann sýnt fram á allavega eina leið til þess að sameina reynsluna 

af tíma og rúmi.
42

 

 

Heilagleiki loftsins 

Síðasta stóra athugasemd Abram er að sýna fram á heilagleika andrúmsloftsins fyrir ýmis frumstæð 

samfélög, þar á meðal þau sem vestræn menning spratt síðar upp frá. Loftið umlykur okkur 

algjörlega og er forsenda fyrir tilveru okkar, og alls lífs í kring um okkur. Við erum eins niðursokkin 

í það og fiskur í vatn. Hinsvegar er það líka okkar mesta fjarvera. Þó að við finnum vindinn leika 

við okkur, heyrum í honum, sjáum allt sem loftið gerir mögulegt, þá sjáum við ekki sjálft loftið. Það 

er ekki falið líkt og það sem er handan sjóndeildarhringsins, það er einfaldlega ósýnilegt. Við sjáum 

og heyrum allt annað í gegn um það.
43

 

 

Loftið er sál hins lifandi landslags. Það sameinar líkama okkar við allt líf á hnettinum. Það sem 

plönturnar anda frá sér eru gagnlegar lofttegundir fyrir okkur, og öfugt.  Það sem hinar fjölbreyttu 

innfæddu siðmenningar eiga mest sameiginlegt af öllu er viðurkenningin á loftinu, vindunum og 

andardrættinum sem sameinuðum heilögum krafti. Loftið er tákn alls þess sem við þekkjum ekki og 

skiljum, það gerir tungumál okkar mögulegt og sjálfa sál okkar. Nefna má fjölda dæma um þetta. 

Draumatími frumbyggja Ástralíu býr í þykkt hins umvefjandi andrúmslofts, og öllum fyrirbrigðum 

þess, eldingum, regnbogum og fuglum, eru gefin merking. Heilagasta náttúrufyrirbæri Lakota 

indíána í suðaustri Bandaríkjanna er oft kallaður „Great Spirit“ – hinn mikli andi. Hann er sagður 

dvelja allstaðar og sjá allt, en er aðeins sjáanlegur okkur sem bláminn á himninum. Vindurinn er 

hans hliðarsjálf og þegar friðarpípa er reykt er vindum höfuðáttanna fyrst boðin þátttaka á 

táknrænan hátt, með því að rétta pípuna í áttirnar fjórar.
44

 Líkt og flestir frumbyggjar Norður-

Ameríku halda Navajo indíánar vindana einnig heilaga. Vindarnir blása jafnt innra með mönnum 

sem ytra. Þeir eru sálrænir og geta blásið mönnum móð í brjóst eða dregið úr þeim allan þrótt. Þeir 

eru krafturinn sem gerir hugsun okkar mögulega og gera okkur kleift að tala.  Hugurinn er því ekki 

okkar eingöngu, hann er hluti af vistkerfinu sem gerir allt okkar líf mögulegt.
45
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Þó að þessi hugmynd hljómi framandi sýnir orðsifjafræði fram á að greinileg tenging var í 

vestrænum samfélögum milli loftsins og sálarinnar. Nærtækast fyrir okkur er nafnorðið andi og 

sögnin að anda, með afleidd orð eins og andardráttur, andlegt og andagift. Abram nefnir bæði dæmi 

úr grísku, -Psyché þýddi ekki aðeins sál heldur einnig andardráttur eða vindkviða, hið sama gilti um 

orðið pneuma - og latínu- hugtakið anima náði yfir bæði sálina og loftið. Ekki er hægt annað en að 

draga þá ályktun að í Miðjarðarhafsmenningarheiminum sem vestræn gildi spretta frá hafi loftið 

ekki síður en hjá frumbyggjum Norður Ameríku haldið ákveðnum heilagleika. Einhvern veginn 

hvarf þó sálin inn í höfuðkúpuna, og eftir það blésu vindar okkur óviðkomandi um tóm og líflaus 

rými.
46

 

  

Gyðingdómur er í dag oft álitinn fyrirrennari kristinnar og evrópskar hugsunar, en Abram telur að 

þrátt fyrir að Hebrear hafi verið fyrsta “stafrófsþjóðin“, hafi þeir staðið mun nær hinni skynrænu 

jörðu en við sjáum í dag. Við tengjum gyðingdóm oft við trú á himnaríki og helvíti, og ódauðleika 

óefnislegrar sálar, en slíkt er ekki að finna í Hebresku biblíunni. Abram heldur því fram eins og við 

höfum séð að með stafrófsskrift hafi fylgt þekkingarfræðilegt sjálfstæði sem kallaði á afneitun á 

heilagleika náttúrunnar, skurðgoðadýrkun. En þótt Hebrear hafi afneitað skurðgoðadýrkun, allri 

sýnilegri „andatrú“ (e. animism) hins náttúrulega heims, þá viðhöfðu þeir ennþá heilagt samband 

við hið ósýnilega í skynræna heiminum, vindinn og andardráttinn.
47

 

 

Þetta var mögulegt vegna gerðar hebreska stafrófsins, en það samanstóð sem kunnugt er aðeins af 

samhljóðum, en sérhljóðunum þurfti sá sem las upp að bæta inn í. Því var hebreskur texti mun 

opnari fyrir túlkun en síðar varð, og lestur hans var meiri þátttaka. Hvort sem það er tilviljun eða 

ekki eru samhljóðar ekkert annað en hljóðaður andardráttur, og í andardrættinum og vindinum var 

fyrir semíta meðvitund lífsins. Guð blés lífi í Adam, og gyðingarnir blésu lífi í textann við túlkun 

sína á honum. Stafirnir voru því enn háðir hinum lifandi skynjandi heimi.
48

  

 

Grikkir tóku eins og áður kom fram stafrófið í sína þjónustu með þeim breytingum að bæta 

samhljóðunum inn. Gríska stafrófið hafði því öðruvísi áhrif á þann sem beindi skilningarvitum 

sínum að því. Textinn bauð nú ekki upp á túlkun þess sem las, líkt og hebreskir helgitextar gerðu, 

heldur var ein rétt leið til þess að lesa hann. Hægt var að lesa á sjálfsstýringu. Þetta vill Abram 

meina að hafi haft þau áhrif að svipta loftið og andardráttinn heilagleika sínum. Með því að finna 

upp sýnileg tákn fyrir það sem var í eðli sínu ósýnilegt, samhljóða, var ráðgáta hins umhverfandi 

andrúmslofts horfin. Á 6. öld f. kr., fyrir almenna upptöku stafrófsins, talaði Anaximenes frá 
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Mílesíu um psyché sem loft sem heldur manninum og alheiminum saman og gefur þeim líf.
49

 Hálfri 

annarri öld síðar, er skrift var kennd í skólum, töluðu Platon og Sókrates um psyché sem var alls 

ekki hluti af hinum skynræna heimi, heldur óhlutgert hugtak, læst inn í líkama okkar. Það var svo á 

grísku sem Nýja testamentið var skrifað, og með dreifingu þess fylgdi læsi og því ómeðvitaðir 

fylgifiskar stafrófsins um alla Evrópu. Við þetta losnaði tungumálið við sín fornu tengsl við 

andadráttinn, hinn ósýnilega anda vindanna, þegar sálin greindi sig frá loftinu í kring og tók sér 

bólsetur innan í líkama okkar. 

 

5. kafli  

Niðurstöður Abram 

Yfirlýst markmið Abram var að rekja það hvernig mannshugurinn hafnaði sínum skynræna arfi og 

afstöðu og einangraði sig frá hinum dýrunum og hinni lifandi jörð. Í leiðinni reyndi hann að 

endurnýja þau kynni, og finna rætur mennskrar greindar í hinum meira-en-mennska heimi. Hann 

sýndi hvernig ýmis andleg fyrirbæri eru háð augljósum en oft gleymdum atriðum í skynheiminum. 

Tungumál var líkamlegt, haldið við af hinum lifandi hljóðheimi í kring um okkur. Hin „rökrétta 

greind“ (e. rational intellect) sem er svo mikils metin í vestrænum samfélögum er háð bókstöfum 

stafrófsins. Skynjun okkar á framtíð og fortíð sýndi hann fram á að væri háð skynjun okkar á því 

sem er falið í hinu lifandi landslagi, undir fótum okkar og handan sjóndeildarhringsins. Vitundin 

sjálf var svo tengd leyndardómum andardráttarins og andrúmsloftsins sem umhverfir okkur. 

Mannshugurinn er ekki einhverskonar kjarni úr öðrum heimi sem tekur bólfestu í líkama okkar. 

Hann er stilltur og örvaður af skynheiminum sem hann er partur af. 

 

Með því að viðurkenna þessar tengingar milli sálarlífs okkar og skynheimsins í kring um okkur, 

snúum við okkur á rönguna, losum hið sálræna úr fangelsi hins sér mennska sviðs, og leyfum 

meðvitundinni að snúa aftur í heiminn sem umkringir okkur. Greind er ekki lengur aðeins mennskur 

eiginleiki heldur tilheyrir jörðinni. Hvert svæði, hvert vistkerfi hefur sína eigin greind, sinn eigin 

orðaforða. Þeirri tilfinningu, að vera hluti af lifandi heimi er miðlað í munnlegum sögum og 

söngvum frumstæðra þjóða, í þeirri trú að allt sem við skynjum sé meðvitað. Tungumál er fyrir þær 

ekki mennsk uppfinning heldur gjöf landsins sjálfs. 

 

Því verður ekki neitað að tungumálageta mannsins er einstök, og frá ákveðnu sjónarhorni virðist 

hún eiga mjög lítið sameiginlegt með fuglasöng eða vatnsnið. En Abram vill minna á að þetta var 

ekki sjónarhorn forfeðra okkar sem fyrst öðluðust ritmál. Tungumálið þróaðist í samhengi 

andatrúar, og virkaði ekki aðeins sem samskiptatæki milli manna, heldur einnig við krafta hins 

lifandi heims í kring um okkur. Með því að afneita þeirri staðreynd erum við að hefta getu 
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tungumálsins sjálfs. Ef að dýrin og jörðin eru mállaus í okkar augum, girðum við fyrir okkar beinu 

reynslu, og aðskiljum tungumál okkar frá því sem heldur því við. 

 

Til þess að meta hvernig siðmenning okkar afvegaleiddist, sneri Abram sér að þróun ritmáls. Hann 

tekur þó fram að ætlun hans sé ekki halda því fram að þetta sé eini þátturinn í gríðarlega flóknu ferli 

sem tekið hefur þúsundir ára. Hægt hefði verið að velja marga aðra þætti, svo sem landbúnað, þróun 

talnakerfis, og þann fjölda uppfinninga sem fylgt hefur þessum framförum. En markmið hans fólst 

einnig í að nota ákveðna aðferð, að skoða nútímamenningu frá sjónarhorni ritmálslausra samfélaga, 

sem hefði einnig verið hægt að beita á önnur viðfangsefni en ritmálið. 

 

En tókst Abram að hitta á sannleikann með bók sinni? Abram segir sjálfur að aðferð sín tengi ekki 

sannleikann við staðnaðar staðreyndir, heldur frekar við gæði þeirra tengsla sem hann myndar. Þau 

samfélög sem viðhalda gagnkvæmt hagkvæmu sambandi við land sitt, lifa þannig í sannleika. 

Hefðir og fullyrðingar þess samfélags, eru þannig á þennan mikilvæga hátt sannar. Fullyrðingar og 

skoðanir sem stuðla að ofbeldi í garð náttúrunnar, þankagangar sem leyfa eyðileggingu vistkerfa, 

hljóta því að vera ósannar. Siðmenning sem vægðarlaust eyðileggur umhverfi sitt er ekki mjög 

nálægt sannleikanum, sama hve mörgum útreiknuðum staðreyndum á eðli heimsins hún hefur 

safnað saman. Þess vegna segir Abram að hann hafi ekki miklar áhyggjur af því hvort saga hans sé 

bókstaflega sönn, mestu skipti hvernig sambönd hún geri möguleg. Þankagangur hans reynir ekki 

að vera sannur skrifuðum gögnum heldur skynheiminum sjálfum. 

 

Hin sjálfstæða vídd sem opnaðist með stafrófinu, og gerði samskipti með okkar eigin táknum 

algjörlega óháð umhverfi okkar möguleg, hefur blómstrað og orðið að endalausri breiðu rafrænna 

samskipta og upplýsingaveitu. Kjarni kenningar Abram er að sú vídd hafi fangað athygli okkar, flutt 

hana frá skynheiminum. Við þetta gleymdum við töfrum landsins og lífveranna í kring um okkur, 

einskonar skammhlaup varð þegar við byrjuðum að beita töfrum líkri athyglisgáfu okkar eingöngu 

að mannlegum víddum, og þær náttúrulegu hættu að hafa sömu merkingu og áður. 

 

Lokabón Abram til lesenda er sú, að við rifjum það upp hvar við búum. Við búum ekki í ákveðnu 

þjóðríki, eða ákveðinni sýslu. Þetta eru óhlutgerð hugtök, búin til af stafrófsmenningunni. Við búum 

á jörðinni, og hvert okkar í sínu einstaka landslagi. Á meðan átök pólitískra og efnahagslega 

heimskrafta ganga yfir á kostnað vistkerfisins er auðvelt að gleyma því. Gríðarstór yfirþjóðleg 

miðstýrð verkefni munu aldrei duga til þess að laga og vernda heilsu jarðarinnar. Það er aðeins á 

skala okkar beinu reynslu við landið sem við getum raunverulega skilið og tekið eftir þörfum hins 

lifandi heims. 

 



29 

 

Þetta er samt ekki spurning um að snúa til baka, heldur að fara allan hringinn. Að sameina kalda 

skynsemi okkar við beina þátttöku okkar í skynheiminum. Mannkynið þarf að vaxa upp úr 

bernskubrekum sínum og sigrast á tilhneigingu sinni til þess að vilja yfirgnæfa og stjórna öllu sem 

er til. Annars gæti kostnaður við sér-mennsku okkar verið sameiginleg útrýming. 

 

Þetta þýðir ekki að við eigum að afsala okkur ritmálinu. Skrifuð orð bera með sér öfluga töfra, svo 

öfluga að þau yfirgnæfa hina eldri náttúrulegu töfra, en sömu töfrana engu að síður. Verkefnið sem 

okkar bíður er að skrifa tungumálið aftur inn í landið. Vekja upp sagnahefð sem innlimar náttúruna í 

frásögnum sínum. Koma orðunum af skjáum og blaðsíðum okkar og út í náttúruna... En þangað til 

við viðurkennum krafta ritmálsins, erum við undir álögum þess.
50

 

 

Mat 

Verk Abrams er hægt að meta á marga ólíka vegu. Abram hefur doktorsgráðu í vistfræði sem og 

heimspeki, og líta má á bókina sem fræðirit í báðum þessum fögum, sem og texta til þess fallinn að 

veita almennari lesendum innblástur. Í seinni flokknum tel ég víst að bókin sé vel heppnuð. Abram 

setur fram heillandi kenningu, sem er á yfirborðinu auðvelt að skilja þrátt fyrir flóknar 

heimspekilegar hugmyndir. En hvernig á að meta bókina sem heimspekiverk? Bókin fékk mjög 

góðar viðtökur er hún kom út, ef marka má fjölda umsagna frá ljóðskáldum, rithöfundum og 

fræðimönnum og á sviði mannfræði, sálfræði og vistfræði sem lesa má á fyrstu síðum 

kiljuútgáfunnar. Kenningin er þó vel til þess fallin að vera umdeild, og innan heimspekinnar hefur 

bókin fengið allnokkra gagnrýni. Hér verður tæpt á þremur greinum, sem allar koma úr sitt hvorri 

áttinni. Er það til marks um hvað bókin nær yfir vítt svið.  

 

Helst er það heimspekingurinn Ted Toadvine sem sett hefur út á meðferð Abram á hugmyndum 

Merleau-Ponty.
51

 Hann telur Abram kasta hugtakinu íhugun (e. reflection) fyrir róða og segir hann 

einfaldlega snúa við hefðbundinni goggunarröð hugar yfir líkama í stað þess að endurhugsa hana. 

Toadvine gefur einnig lítið fyrir hugmyndina um „týnt ástand upprunalegs samlyndis“ (the lost state 

of original harmony) okkar með náttúruheiminum sem hann segir vera meginþema bókarinnar.  Þá 

segir hann Abram með áherslu sinni á skynjun sem beina þátttöku gera lítið úr táknræna þættinum í 

samskiptum okkar við aðra, sem siðferði eigi frekar að byggja á. Abram hefur svarað gagnrýni hans 

vel og skilmerkilega, og segir hana hljóta að byggjast á mislestri á texta sínum. Hann fær ekki séð 

hvernig hann geri lítið úr táknrænum samskiptum, og segir alla bókina snúast um táknræna vídd 

samskipta, hvernig sögur eru sagðar. Aldrei hafi verið ætlun hans að halda fram frumstæðum 

samfélögum sem glataðri væminni útópíu. Slík túlkun byggi á kristilegum skilningi á línulegum 
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tíma (goðsögninni um Eden) sem sé augljóslega ekki viðfang sitt. Þótt skyldleiki frumstæðra 

samfélaga við umheiminn hafi verið viðurkenndur og virtur hafi það heldur ekki þýtt að öll dýrin í 

skóginum hafi alltaf verið vinir. Að mestu leyti er í gagnrýni Toadvine og svari Abram um að ræða 

hefðbundnar heimspekilegar hártoganir á skilgreiningum.
52

  

 

Lorraine F. Brundige og J. Douglas Rabb skrifuðu ritrýni á bók Abram í Ayaangwaamizin: The 

International Journal of Indigenous Philosophy
 
þar sem þeim þótti Abram full ákafur í leit sinni af 

einhverjum alheimssannleik að leggja að jöfnu hina gríðarlega fjölbreyttu menningarheima sem 

hann tekur til umfjöllunar, en hafi minni áhuga á að greina það sem mismunandi er í þeim. Slíkur 

alheimssannleikur skipti ekki máli frá sjónarhorni innfæddra, sem rétt eins og Abram tekur fram 

finna sinn sannleik í sínu nærumhverfi. Þau vilja meina að hann velji um of dæmi sem passi við 

frásögn hans, og minnist síður á goðsagnir sem ekki gera það. Þau viðurkenndu þó að fremsta 

markmið Abram væri ekki að rannsaka hugsun og hefðir frumstæðra samfélaga, heldur að nota þær 

til þess að upplýsa kenningu sína um tengsli lands og manns. Þá væru auðvitað merkilega oft líkindi 

milli ritmálslausra samfélaga. Gagnrýni þeirra risti þannig ekki dýpra en svo að þau mæltu 

eindregið með bókinni til kennslu á sínu sviði.
53

  

 

Kenning Abram hefur einnig fengið áhugaverða skoðun frá femínískum sjónarhóli, en Anne 

Zavalkoff notaði í greininni Dis/located in Nature? A Feminist Critique of David Abram verk Mary 

Daly um skapandi tungumál til þess að prufa kenningu Abram. Hún komst að því að líklegri orsök 

misbrests samfélags okkar við náttúruheiminn væri feðraveldið, og lausnin við þeim vanda væri 

falin í því að brjótast undan oki tungumáls feðraveldisins. Nýtt og skapandi tungumál, óbundið 

skilgreiningum Webster orðabókarinnar, væri líklegra til þess að geta tjáð raunveruleika kvenna, 

dýra og umheimsins. Hugmynd 
 
Daly um lifandi tungumál, þar sem orðaleikjum er beitt með því að 

breyta stafsetningu orða eða snúa út úr gömlum orðatiltækjum, notar Zavalkoff til að draga í efa 

ályktun Abrams að með tilkomu fastrar stafsetningar  (í grísku, og ensku) þurfi merking 

nauðsynlega að staðna og festast, og þar með draga allt líf úr textanum.
54

  

 

Ljóst er að kenning Abram er mjög róttæk, og byggir á grunni sem við fyrstu sýn virðist ekki svo 

traustur. Auk þess er Abram óhræddur við að setja fram stórar fullyrðingar. Tók ritmál yfir getu 

okkar til þess að eiga í samskiptum við hinn meira-en-mennska náttúruheim? Má virkilega rekja 

eins fjölbreytt samfélagsvandamál eins og þunglyndi, krabbamein og aukna glæpatíðni til þess 
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misbrests sem ritmál á að hafa valdið? Er ritmál virkilega þessi gífurlegi orsakavaldur sem Abram 

vill meina að það sé?  

 

Svarið skiptir kannski ekki öllu máli, og það viðurkennir Abram fúslega. Að sjálfsögðu eru ótal 

aðrir þættir sem spilað hafa inn í þessa þúsaldaþróun, sem alveg eins hefði verið hægt að beina 

sjónum að. En það er ekki hinn eini sanni hlutlægi sannleikur sem Abram er að leita eftir. Í bókinni 

The Spell of the Sensuous er Abram að rekja ákveðna sögu. Hann færir bæði sannfærandi rök fyrir 

máli sínu, og slær nógu marga varnagla til að auðvelt sé að taka kenningu hans alvarlega. Öfugt við 

hefðir félagsvísindanna að veita rökrétta og vísindalega skýringu á andatrúarhefðum, reynir Abram 

að skoða okkar vestræna samfélag í gegnum linsu þeirra frásagnarhefða, sem hann telur eldri og 

dýpri. Þeirri aðferð hefði einnig verið hægt að beita á önnur viðfangsefni en ritmál eins og hann 

bendir réttilega á. 

 

Það kann við fyrstu sín að virðast þverstæða að skrifa bók um það hve ritmál hefur afvegaleitt 

vestræna menningu. En niðurstaða Abram hins vegar ekki sú að leggja eigi niður notkun ritmáls, 

hann gerir sér fulla grein fyrir því að til að koma hugsunum og kenningum alvarlega á framfæri í 

fræðasamfélagi þarf að skrifa þær niður. Það gerir hann listilega vel.  

 

Það sem lokkaði mig upphaflega að höfundinum Abram var hve skemmtilegur frásagnarstíll hans 

er. Með því að vefja persónulegri reynslu sinni, ásamt ýmsum viðkomandi frásögnum saman við 

texta sinn gæðir hann kenningar sem gætu verið torskildar og erfiðar miklu lífi án þess að einfalda 

þær og fórna dýpt fyrirbærafræðinnar. Sterkustu meðmæli sem ég get gefið á þessari stundu er að 

þrátt fyrir að hafa kaldhæðnislega varið allt of miklum tíma hangandi inni við tölvuskjái og 

grúskandi á bókasöfnum við vinnu ritgerðar sem hvetur til betri tengsla við náttúruna, blés texti 

Abram mér ekki einungis það í brjóst að fara aftur út í sólina heldur hvatti mig einnig til þess að 

kynna mér enn frekar verk hans og hið stærra fræðasvið siðfræða náttúrunnar. Þá hlýtur markmiðum 

bókarinnar að einhverju leyti að vera náð.  
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