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Ágrip 

Í þessari ritgerð skoða ég nokkur möguleg svör við spurningum um 

persónusamsemd. Það eru spurningar sem velta því fyrir sér hvað gerir mig að mér 

og hvernig, eða hvort, það helst í gegnum tíma. Ég mun byrja á því að fara í gegnum 

helstu hugtök og grunnhugmyndir varðandi persónusamsemd til að skapa ákveðin 

grundvöll fyrir umræðu. Svo mun ég einbeita mér að tveimur kenningum sem mér 

finnst áhugaverðar og rýna í þær og skoða kosti og galla þeirra. Þetta eru kenningar 

Derek Parfit og Eric T. Olson. Kenning Parfit leggur áherslu á sálræna þætti þegar 

kemur að persónusamsemd. Hann telur að þeir séu grundvallar atriði í varðveislu 

persóna. Olson einbeitir sér hins vegar að líkamlegum og líffræðilegum þáttum og 

setur fram kenningu sem hann kallar dýreðlishyggja (e. animalism) sem heldur því 

fram að við séum í grunvallaratriðum dýr. Í lokin mun ég svo gera samanburð á 

þessum kenningum Parfit og Olson og athuga hvort þær samrýmist hvor annari að 

einhverju leiti og skoða hvar þá greinir á. Einnig mun ég setja fram mitt mat á 

hugmyndum þeirra og gera tilraun til að leggja grunn að mögulegri kenningu sem 

sameinar þætti úr báðum þessum kenningum.         
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Inngangur 

Í gegnum tíðina hef ég sagt við fólk að ég hafi einu sinni farið í lególand þegar ég var 

krakki, en muni ekkert eftir að hafa farið því ég var svo ungur. Þetta er nokkuð 

venjuleg staðhæfing í okkar daglegu máli, en ef við skoðum hana aðeins betur þá er 

hægt að velta ýmsu fyrir sér varðandi þessa staðhæfingu. Vissulega er satt að 

foreldrar mínir hafi farið með barnið sitt í lególand þegar það var ungt og þetta barn er 

það sem ég tel vera „ég“ þegar ég var yngri. En er þetta barn sem fór í lególand í 

raun sami einstaklingur og ég er í dag? Þetta er dæmi um spurningu sem varðar 

persónusamsemd. Önnur leið til að orða spurninguna er „hvernig getur það sem við 

köllum „ég“ varðveist í gegnum tíma“. Auk þess er hægt að spyrja „hvað er ég?“, 

„hver er ég?“ og „hvað gerir mig að mér?“. 

Við þessum spurningum hafa verið gefin ótal svör og mun ég í þessari ritgerð 

skoða nokkur þeirra. Upp hafa komið ýmsar hugmyndir um það hvað geri mig að mér 

og hvað stjórni því hvort ég sé „ég“ og leggja þær hugmyndir áherslu á mismunandi 

atriði. Sumar hugmyndir leggja áherslu á mikilvægi sálrænna þátta eins og minninga 

á meðan aðrar hugmyndir leggja áherslu á líkamlega eiginleika. Hér á eftir mun ég 

byrja á því að fara í gegnum helstu hugtök og grunnhugmyndir varðandi 

persónusamsemd til að skapa ákveðin grundvöll fyrir umræðu. Svo mun ég einbeita 

mér að tveimur kenningum sem mér finnst áhugaverðar og rýna í þær og skoða kosti 

og galla þeirra. Þetta eru kenningar Derek Parfit og Eric T. Olson. Kenning Parfit 

leggur áherslu á sálræna þætti þegar kemur að persónusamsemd. Hann telur að þeir 

séu grundvallar atriði í varðveislu persóna. Olson einbeitir sér hins vegar að 

líkamlegum og líffræðilegum þáttum og setur fram kenningu sem hann kallar 

dýreðlishyggja (e. animalism) sem heldur því fram að við séum í grunvallaratriðum 

dýr. Í lokin mun ég svo gera samanburð á þessum kenningum Parfit og Olson og 

athuga hvort þær samrýmist hvor annari að einhverju leyti og skoða hvar þá greinir á. 

Einnig mun ég setja fram mitt mat á hugmyndum þeirra og gera tilraun til að leggja 

grunn að mögulegri kenningu sem sameinar þætti úr báðum þessum kenningum.         
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1. Kafli: Helstu kenningar og hugtök 

Áður en ég skoða hugmyndir þeirra Parfit og Olson tel ég að best sé að fara yfir 

nokkur atriði sem er gott að vera með á hreinu þegar talað er um persónusamsemd 

og einnig mun ég fara yfir nokkrar kenningar sem hafa verið mest áberandi í 

umræðunni um persónusamsemd í gegnum tíðina. 

1.1. Tvær tegundir samsvörunnar 

Til eru tvær tegundir samsvörunnar sem við þurfum að hafa á hreinu. Annars vegar 

er það bókstafleg samsemd (e. Numerical Identity) og hins vegar eigindleg samsemd 

(e. Qualitative Identity). Þegar talað er um bókstaflega samsemd er átt við að hlutur X 

á tíma 1 og hlutur X á tíma 2 er sami hluturinn, þ.e. einn hlutur. Eigindleg samsemd 

er það að hlutur X og hlutur Y eru nákvæmlega eins en eru samt tveir aðskildir hlutir, 

ekki sami hluturinn eins og í bókstaflegri samsemd. 

Hægt er að taka dæmi um biljarðkúlur, segjum sem svo að við séum með tvær 

hvítar biljarðkúlur, kúlu 1 og kúlu 2. Þær eru nákvæmlega eins og eru því bókstaflega 

samsvarandi hvor annari. En ef við tökum aðra kúluna, kúlu 1, og málum hana rauða 

þá er hún ekki lengur eigindlega samsvarandi hinni hvítu kúlunni, kúlu 2, en rauða 

kúlan, kúla 1, er samt sem áður bókstaflega samsvarandi kúlunni sem var áður hvít,  

kúla 1. Kúlan sem búið er að mála rauða er enn sama kúlan og kúla 1, bókstaflega 

samsemdin gildir áfram þótt útlitsbreyting hafi átt sér stað.1 

1.2. Líkamleg skilyrði persónusamsemdar 

Ein af helstu kenningum um persónusamsemd sem hefur mikið verið rædd er 

kenningin um líkamlega skilyrði persónusamsemdar (e. Physical criterion of personal 

identity). Einfaldasta útgáfan af þessari kenningu hljóðar þannig að ef 

persónusamsemd á að eiga sér stað þá þurfi líkami og heili persónu að varðveitast 

og vera starfandi í lifandi manneskju í gegnum tíma og rúm. Á meðan þessi ákveðni 

líkami og heili eru starfandi í lifandi líkama þá er persónan enn til staðar.2 Meðal 

fylgismanna þessarar kenningar eru Bernard A. O. Williams og Judith J. Thompson.  

Einnig er til önnur útgáfu af kenningunni um líkamleg skilyrði 

persónusamsemdar, en sú útgáfa telur það ekki vera nauðsynlegt að allur líkaminn í 

heild sinni varðveitist í gegnum tíma, heldur þarf aðeins nógu mikið af heila 

persónunnar að varðveitast til að heilinn geti starfað í lifandi manneskju. Ef þessi 

                                            
1
 Parfit, Derek. Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984) bls: 201–202. 

2
 Sama rit, bls: 203–204. 
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skilyrði eru uppfyllt þá á persónusamsemd sér stað. Sem sagt persóna X í dag er 

sama persóna  og Y í gær aðeins ef nógu mikið af heila Y hefur varðveist og er nú 

starfandi heili í líkama X. Þeir sem aðhyllast kenninguna um líkamleg skilyrði 

persónusamsemdar telja því það vera tegund af dauða að flytja hugarstarfsemi 

persónu milli líkama, þ.e. að flytja hugarstarfsemina án þess að flytja heilan með. 

Einnig hafna þeir endurholdgun þ.e. að sálin, eða persónan, geti flust yfir í annan 

líkama eftir líkamlegan dauða.3 

1.3. Sálræn skilyrði persónusamsemdar 

Kenningin um sálræn skilyrði persónusamsemdar (e. Psychological criterion of 

personal identity) snýst um staðreyndir sem okkur eru kunnugar eins og minningar. 

Það eru minningarnar sem gera okkur meðvituð um tilveru okkar í gegnum tíma. 

Minningar geta verið tvenns konar, annarsvegar reynslu minningar (e. experience 

memories), þ.e. minningar um upplifanir okkar, og hins vegar staðreyndar minningar, 

þ.e. minningar um ákveðnar staðreyndir um okkar eigið líf. Heimspekingurinn John 

Locke setti fram þá tilgátu að reynslu minningar væru forsenda persónusamsemdar.4  

Locke tók dæmi um að ef sál úr prins myndi yfirgefa líkama sinn, og taka með 

sér alla meðvitund prinsins um fyrri reynslu, og fara yfir í líkama skósmiðs, eftir að sál 

skósmiðsins er búin að yfirgefa líkama hans, þá væri persóna prinsins í líkama 

skósmiðsins.5 Kenningar um sálræna forsendu persónusamsemdar byggja margar á 

tilgátum Locke. 

Við þróun á tilgátu Locke skilgreinir Derek Parfit tvær tegundir sálrænna 

skyldleika. Annarsvegar sálræn tengsl (e. psychological connectedness) og 

hinsvegar sálræn samfella (e. psychological continuity). Sálræn tengsl eru til staðar 

þegar það eru bein tengsl milli sálræns ástands míns í gær og sálræns ástands míns 

í dag, þetta sálræna ástand getur falist í minningum, áætlunum, skoðunum o.s.frv. 

Sálræn tengsl milli gærdagsins og dagsins í dag eru oftast mjög sterk en tengslin milli 

dagsins í dag og sama mánaðardag fyrir fimm árum eru ekki jafn sterk, því minningar 

hafa gleymst og áætlanir og skoðanir breyst. Þar sem sálræn tengsl geta verið mis 

sterk þá er spurning hversu sterk þau þurfa að vera til að teljast nægileg. Parfit heldur 

því fram að við getum gefið okkur það að ef að minnstakosti helmingur mögulegra 

                                            
3
 Parfit, Derek. Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984) bls: 204. 

4
 Sama rit, bls: 205 

5
 Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding (London: Collins Clear-Type 

Press, 1973) bls: 216. 
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sálrænna tengsla haldist milli daga þá sé það nægilegt fyrir persónusamsemd. Þegar 

það eru nægileg tengsl milli tveggja tíma þá kallast það sterk sálræn tengsl (e. Strong 

psychological conectedness). En þessi tengsl eru ekki nægileg fyrir 

persónusamsemd yfir lengri tíma, eins og heila mannsævi, því þau eru ekki gagnvirk 

tengsl. Til að persónusamsemd yfir lengri tíma geti átt sér stað þurfa að vera til staðar 

gagnvirk tengsl (e. Transitive relation). Dæmi um tengsl af þeim toga er t.d. ef hlutur 

A er hlutur B, og hlutur B er hlutur C, þá er hlutur A sami hlutur og hlutur C. Gagnvirk 

tengsl eru nauðsynleg skilyrði fyrir persónusamsemd.  

Sálræn samfella er dæmi um gagnvirk tengsl. Sálræn samfella á sér stað 

þegar samfléttuð keðja sterkra sálrænna tengsla er til staðar. Sem sagt á milli 

dagsins í gær og dagsins í dag þurfa að vera sterk sálræn tengsl til að 

persónusamsemd sé til staðar og milli dagsins í gær og dagsins þar á undan þurfa að 

vera sterk sálræn tengsl og svo framveigis, en það þurfa ekki að vera sterk sálræn 

tengsl milli persónu minnar í dag og persónu minnar í fyrir fimm dögum samkvæmt 

sálrænni samfellu ef samfléttuð keðja sterkra sálrænna tengsla tengir þá saman, og 

eins með persónu mína í dag og persónu mína fyrir fimm árum.6 

Út frá þessu er hægt að segja að kenningin um sálræn skilyrði 

persónusamsemdar gerir kröfu um að það sé til staðar samfléttuð keðja sterkra 

sálrænna tengsla. Að X í dag sé sama persónan og Y á einhverjum fyrri tíma aðeins 

ef það er sálræn samfella milli X og Y. En þá vaknar spurning um orsök samfellunnar, 

hvernig þurfa orsökin að vera og hvað telst sem rétt og góð orsök sálrænnar 

samfellu?  

Til eru þrjár útgáfur af kenningunni um sálrænar forsendur 

persónusamsemdar. Þessar þrjár útgáfur eru ekki sammála um hvernig orsök 

samfellunnar eiga að vera og hvað teljist sem góð og gild orsök. Þessar þrjár útgáfur 

eru Þrönga útgáfan, sem segir til um að það þurfi að vera til staðar eðlileg orsök, víða 

útgáfan, sem telur öll áreiðanleg orsök gild, og loks víðasta útgáfan, sem telur öll 

orsök vera gild orsök. Eðlileg orsök sálrænnar samfellu er t.d. að ég hafi upplifað 

sjálfur mínar eigin minningar og að persónuleiki minn hafi breyst með eðlilegum hætti 

eins og með aldri eða sem viðbrögð við aðstæðum. Óeðlileg orsök væru þá að ég 

hafi minningar um einhverja upplifun sem ég upplifði ekki og að persónuleika mínum 

hafi verið breytt með vísvitandi hætti, t.d. með heila aðgerð. Áreiðanleg orsök er 

                                            
6
 Parfit, Derek. Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984) bls: 206. 
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orsök sem leiðir alltaf til sömu niðurstöðu, t.d. ef það væri til tæki sem gæfi mér 

minningu um að hafa farið í fallhlífastökk án þess að ég þurfi að framkvæma það en 

minningin er svo sterk að það sé alveg eins og ég hafi stokkið sjálfur þá er orsök 

minningarinnar ekki eðlileg en samt sem áður áreiðanleg. Þegar Parfit talar um 

sálrænar forsendur persónusamsemdar er hann að tala um hana í sínum víðasta 

skilningi. 7  

1.4. Tvíhyggju kenning um persónusamsemd    

Tvíhyggju kenning um persónusamsemd (e. The dualist theory of personal identity) 

heldur því fram að það eina sem þarf nauðsynlega að vera til staðar til að persóna sé 

til eru ákveðnir sálrænir eiginleikar. Þessir sálrænu eiginleikar eru þeir eiginleikar sem 

stafa að meðvituðum upplifunum, t.d. hugsanir og skynjanir, og gera manni kleift að 

framkvæma gjörðir sem eru vísvitandi, þ.e. framkvæma þær gjörðir sem maður ætlar 

sér að framkvæma.8  

Samkvæmt þessari kenningu eru líkamar okkar ekkert annað en farartæki fyrir 

tilverknað okkar í heiminum. Við getum hreyft limi líkamans  og notað þá til að hafa 

áhrif á umhverfi okkar. Einnig fáum við upplýsingar um umhverfi okkar í gegnum 

líkamann. Við sjáum hluti með augum okkar og skynjum hluti með því að snerta þá, 

allar upplýsingar um umheiminn fara í gegnum líkamann. Ef þetta er hlutverk 

líkamans þá er hægt að hugsa sér að annar líkami en sá sem ég stjórna núna geti 

líka uppfyllt þetta hlutverk, og því er það hugsanlegt að ég gæti farið yfir í annan 

líkama en þann sem ég er staddur í núna. Einnig er það hugsanlegt að ég geti verið 

til án líkama, það eina sem þarf að vera til staðar fyrir tilvist mína sem persónu eru 

hugsanir, skynjanir og eiginleikinn til að framkvæma.9 

  Tvíhyggju kenningin heldur því sem sagt fram að við erum samansett úr 

tveimur hlutum, annars vegar hinum efnislega hluta, líkaminn, og hinum óefnislega 

hluta, sálin. Sálin er kjarni persónunnar og persónusamsemd er háð tilvist 

sálarinnar.10 

Þó að líkaminn sé ekki nauðsynlegur fyrir tilvist persónu þá er hann samt sem 

áður hluti af henni. Hendur mínar og fætur eru hlutar af mér, ekki skilgreinandi eða 

                                            
7
 Parfit, Derek. Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984), bls: 207. 

8
 Shoemaker, Sydney og Swinburne, Richard, Personal Identity, (Oxford: Basil Blackwell 

Publisher Limited, 1984), bls: 26–27. 
9
 Sama rit, bls: 22–24. 

10
 Sama rit, bls: 27. 
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nauðsynlegir hlutar heldur tilfallandi og jafnvel tímabundnir hlutar, en hlutar af mér 

engu að síður.11 

1.5. Kenningar um smættanlega og ósmættanlega persónusamsemd   

Hægt er að skipta kenningum um persónusamsemd í tvo flokka, kenningar sem telja 

persónusamsemd vera smættanlega (e. Reductive)  og kenningar sem telja 

persónusamsemd vera ósmættanlega (e. Non-reductive). Þegar talað er um 

smættarkenningu um persónusamsemd er átt við kenningar sem helda því fram að 

persónusamsemd samanstandi af ákveðnum eiginleikum. Þessir eiginleikar eru ekki 

háðir því að persóna sé til staðar og það er hægt að tala um þá án þess að tileinka 

ákveðinni persónu þá. Þessir eiginleikar koma frá líkama og/eða heila manneskju og 

gætu t.d. verið hugsanir, minningar, áætlanir eða tilvist líkamlegra þátta eins og heila. 

Samkvæmt smættarkenningum er persóna samansafn eiginleika sem mynda 

ákveðna heild sem verður persóna. Það er hægt að skipta þessari heild, sem 

persóna er, niður í búta en engin einn bútur gæti flokkast sem persóna heldur er það 

samansafn bútana sem mynda persónu. Sem sagt smættarkenningar telja að 

persóna sé mynduð úr mörgum nauðsynlegum eiginleikum sem þurfa allir að vera til 

staðar til að persóna geti verið til.12 Ef til vill er hægt er að taka BLT samloku (e. 

Bacon, Lettuce and Tomato sandwich) sem dæmi. Til að samloka geti kallast BLT 

samloka þá þarf hún að innihalda beikon, tómat og salat. Eiginleikarnir að innihalda 

þessi þrjú hráefni eru því nauðsynlegir eiginleikar BLT samloku. Ef þessir eiginleikar 

eru ekki til staðar þá getur samloka ekki verið BLT samloka. Einnig er ekki næganlegt 

að samloka búi yfir tveimur af þessum þremur eiginleikum. Allir nauðsynlegu 

eiginleikarnir þurfa að vera til staðar til að samlokan sé BLT samloka. 

Smættarkenningar telja að persóna sé samansafn ákveðinna nauðsynlegra 

eiginleika, eins og BLT samlokan. Kenningarnar um líkamleg- og sálræn skilyrði 

persónusamsemdar eru smættarkenningar. 

Kenningar um ósmættanlega persónusamsemd halda því fram að persóna 

okkar sé ákveðin eining sem er aðskilin líkama okkar, líkt og tvíhyggju kenningin 

heldur fram. Ósmættarkenningar telja að persóna sé ekki afurð líkama og/eða heila 

okkar heldur er persónan ákveðin eining sem er ósmættanleg og óháð líkama og 

heila okkar, þetta getur t.d. verið sál. Persónan býr þá í sálinni og getur flust með 

                                            
11

 Shoemaker, Sydney og Swinburne, Richard, Personal Identity, (Oxford: Basil Blackwell 
Publisher Limited, 1984), bls: 31. 

12
 Parfit, Derek. Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984) bls: 210. 
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henni milli líkama. Þetta veldur því, samkvæmt ósmættarkenningum um 

persónusamsemd, að það er alltaf ljóst hvort ákveðin einstaklingur sé ég eða ekki ég, 

einstaklingurinn er aðeins ég ef hann hefur sál mína. Ósmættarkenningar ráð fyrir því 

að persónusamsemd sé alltaf fastákveðin, annað hvort er þessi persóna ég eða ekki. 

Smættarkenningar gera ekki ráð fyrir því að persónusamsemd sé alltaf svona 

fastmótuð.13 

2. Kafli: Derek Parfit um mikilvægi persónusamsemdar 

Derek Parfit heldur því fram að sannleikurinn um persónusamsemd sé allt annar en 

það sem náttúruleg tilhneiging telur okkur trú um. Hann telur að við höfum þá 

náttúrulega tilhneigingu til að aðhyllast kenningar um ósmættanlega 

persónusamsemd, þ.e. við eigum það til að trúa, jafnvel ómeðvitað, að persóna okkar 

og áframhaldandi tilvist stafi af ákveðnum eiginleikum, t.d. sál, sem eru aðskildir og 

óháðir líkamlegri og sálrænni samfellu okkar og geti því í raun lifað sjálfstætt, óháð 

líkama og heila okkar. Parfit heldur því fram að þessi náttúrulega tilhneiging okkar sé 

röng.14  

2.1. Tómar spurningar 

Tilhneiging okkar er oft að trúa því að persónusamsemd sé í öllum tilvikum 

fastmótuð, þ.e. ákveðin framtíðar einstaklingur er alltaf annaðhvort ég eða ekki ég, en 

Parfit hafnar þessari tilhneigingu. Parfit aðhyllist smættarkenningu um 

persónusamsemd og heldur því fram að spurningar um persónusamsemd, t.d. „er 

þessi einstaklingur ég eða ekki?“, geti í sumum tilfellum verið, það sem hann kallar, 

tómar spurningar. Tómar spurningar þurfa ekki að hafa svör og hafa í raun ekkert eitt 

rétt svar. Ef við vitum allt um spurninguna og viðfang hennar en höfum samt ekki eitt 

svar sem er rétt eða rangt þá er spurningin tóm. Þegar við gefum svar við tómum 

spurningum erum við ekki að segja hvað er rétt eða rangt heldur erum við í raun 

aðeins að velja leið til að lýsa viðfangi spurningarinnar. 

Til að útskýra þetta betur tekur Parfit dæmi um klúbb sem hefur verið starfandi 

í nokkur ár. Hann var með ákveðnar reglur og starfshætti en eftir einhvern tíma hætti 

klúbburinn að starfa. Nokkrum árum seinna taka tveir einstaklingar, sem voru virkir í 

starfi klúbbsins áður fyrr, sig til og setja klúbbastarfið aftur af stað. Þeir nota sama 

                                            
13

 Parfit, Derek. Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984) bls: 210–211. 
14

 Sama rit, bls: 281. 
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nafn og styðjast við sömu reglur og starfshætti. En þá er spurningin, er þetta sami 

klúbbur og lagði niður starfsemi nokkrum áður fyrr?, eða er þetta nýr klúbbur sem er 

alveg eins og sá fyrri? Það er ekkert sem við vitum ekki um þessa klúbba en samt 

getum við ekki sagt hvort er rétt svar, hvort þetta sé sami klúbburinn eða er þetta nýr 

klúbbur sem er alveg eins. Í raun skiptir ekki máli hvort það sé eitt rétt svar við 

spurningunni eða ekki, við vitum allt sem við þurfum að vita um þessa klúbba. Þetta 

er dæmi um tóma spurningu. Það svar sem við kjósum að gefa spurningunni er 

aðeins sú lýsing sem við ákveðum að nota yfir þróun klúbbsins, eða klúbbana.15 

2.2. Persónuskanninn 

Til að gera umræðu um persónusamsemd skýrari og myndrænni setur Parfit fram 

hugsanatilraun. Í þessari hugsanatilraun stíg ég inn í vél sem ég mun kalla 

persónuskanna (e. Teletransporter). Persónuskanninn getur flutt mig frá Jörðinni og 

yfir á plánetuna Mars á einu augnarbliki. Það eina sem ég þarf að gera er að ýta á 

græna takkann og ég verð kominn á Mars eftir örskamma stund. Ég er örlítið 

taugaóstyrkur og hef áhyggjur af því hvort persónuskanninn muni virka eða ekki, en 

ég veit að það eina sem mun gerast er að ég mun missa meðvitund og vakna á Mars. 

Ég hef áður farið á Mars í geimskutlu, en þetta er fyrsta ferðin mín í 

persónuskannanum. Ég hef enga ástæðu til að hafa áhyggjuraf því að þetta muni 

fara illa því eiginkona mín hefur marg oft farið í ferðir með skannanum og hún hefur 

aldrei orðið fyrir neinum skaða. Persónuskanninn virkar þannig að skanninn á 

Jörðinni tekur afrit af mér og eyðir svo líkama og heilanum úr mér. Gögnin um mig 

fara til Mars á einu augnabliki og þar verð ég endurskapaður nákvæmlega eins og ég 

var þegar ég stóð í persónuskannanum á Jörðinni. 

Þegar ég ýti á græna takkan þá missi ég meðvitund í örskamma stund og 

vakna svo í öðru herberg en ég var í og er kominn á Mars. Ég skoða nýja líkama 

minn og hann er nákvæmlega eins og hann var áður, jafnvel skurðurinn á vörinni á 

mér sem ég fékk við rakstur í morgun er til staðar. 

Mörg ár líða og ég nota persónuskannann marg oft og alltaf er ferlið eins og 

skanninn virkar fullkomlega. Einn daginn fer ég í persónuskannann og ýti á græna 

takkan en í þetta skiptið missi ég ekki meðvitund. Ég tala við umjónarmanninn og 

segi að skanninn virki ekki en umsjónarmaðurinn segir mér að þetta sé nýr skanni 

sem skannar mig og sendir gögnin til Mars til endursköpunar en þessi nýji skanni 
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 Sama rit, bls: 213-214. 
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eyðir ekki frumritinu af mér. Umsjónarmaðurinn segir mér að ef ég bíð í smá stund þá 

get ég talað við afrit mitt á Mars í gegnum talstöð. Aðstoðarmaður umsjónarmannsins 

kemur hlaupandi inn og segir að nýji skanninn hafi ekki virkað sem skildi. Afrit mitt á 

Mars er í góðu lagi en skanninn hefur skemmt hjartað í jarðar útgáfunni af mér og 

hún mun deyja innan nokkurra daga. 

Parfit telur að þessi hugsanatilraun veki upp sterkar tilfinningar hjá fólki og 

hjálpi því að skýra og skilja tilfinningar sínar um persónusamsemd og þar með verður 

það auðveldara fyrir fólk að ræða um persónusamsemd.16  

Þegar persóna ferðast í fyrri útgáfunni af persónuskannanum, þar sem 

líkamanum og heilanum á Jörðinni er eytt, er tilhneigingin hjá mörgum að trúa því að 

persónan sem verður til á Mars sé sú sama og var á Jörðinni. En þegar ferðast er í 

nýju útgáfunni af skannanum er tilhneigingin hjá mörgum að líta á það sem dauða 

þegar manneskjan ýtir á græna takkan og að persónan sem birtist á Mars sé önnur 

persóna en sú sem ýtti á græna takkann á Jörðinni. Þessi seinni útgáfa af  

hugsanatilrauninni, þar sem tilvist persónunnar á Jörðinni og afrit hennar á Mars 

skarast, kallar Parfit trjágreina tilfelli (e. Branch-Line case). Í fyrstu útgáfunni á 

persónuskannanum er það tilhneiging margra að líta á skannann sem eins konar 

farartæki, þú ferð inn í hann og hann flytur þig til Mars. Trjágreina tilfellið sýnir fram á 

að persónuskanninn er alls ekki farartæki. Skanninn flytur þig ekki heldur afritar hann 

þig, þú verður eftir á Jörðinni og þótt persónan á Mars sé alveg eins og þú þá er hún 

augljóslega ekki þú. Ég get ekki bæði verið á Jörðinni og á Mars á sama tíma og 

þegar ég klípi mig í handlegginn finn ég fyrir sársauka en persónan á Mars finnur ekki 

fyrir neinu.17 Með þessari hugsanatilraun sýnir Parfit fram á að tilhneiging okkar, hvað 

varðar persónusamsemd, hefur oft rangt fyrir sér.   

Kenningin um líkamleg skilyrði persónusamsemdar myndi augljóslega telja 

persónuna á Mars vera aðra persónu en sú sem er á Jörðinni. Það eru engin 

líkamleg samfella til staðar. Líkaminn á Mars er nýr líkami sem er nákvæmlega eins 

samansettur og líkaminn sem var á Jörðinni, en engir hlutar líkamans á Jörðinni eru í 

líkamanum á Mars.  

Tvíhyggja um persónusamsemd myndi eflaust samþykkja að persónan á 

Jörðinni og persónan á Mars séu sama persónan ef persónuskanninn flutti þann 

aðskilda þátt sem hýsir persónuna, t.d. sálina, yfir í líkama á Mars. Þá myndi sálin 

                                            
16

 Parfit, Derek. Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984) bls: 199–200. 
17

 Sama rit, bls: 200–201. 
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flytjast með einhverjum hætti yfir í manneskju sem er á Mars og á Jörðinni yrði þá 

eftir manneskja sem hefur enga sál og þar að leiðandi enga persónu.  

Kenningin um sálræn skilyrði persónusamsemdar, í sínum víðari skilningi, 

myndi telja að þessi ákveðna persóna hafi farið frá Jörðinni og yfir á Mars. Allir 

sálrænir eiginleikar  eru enn til staðar og því eru sálræn tengsl og sálræna samfella 

einnig til staðar. En spurningar vakna þegar trjágreina tilfellið kemur upp. Þó að það 

séu sálræn tengsl og sálræn samfella milli jarðarútgáfurnar og marsútgáfurnar þá er 

ómögulegt að til séu tvær persónur sem eru ég, það fer gegn skilgreiningunni á 

persónu.  

Í aðstæðum eins og í persónuskanna sögunni eru í raun aðeins tvær 

mögulegar útkomur hvað varðar persónusamsemd. Annaðhvort mun ég, þ.e. persóna 

mín, deyja eða ég mun lifa áfram. Ef það áframhaldandi líf sem er til staðar, í seinni 

möguleikanum, er þess virði að lifa því þá er sá möguleiki mun meira heillandi en sá 

fyrri, en það sem er í raun verið að spyrja um í aðstæðum sem þessum er hvort það 

mun einhver lifa í framtíðinni sem er ég? Eitt sjónarmið er að þetta sé alltaf 

mikilvægasta atriðið í svona aðstæðum, þ.e. hvort það mun einhver lifa áfram sem er 

ég. Þessu sjónarmiði er Parfit ósammála. Parfit telur persónusamsemd ekki vera það 

mikilvægasta í aframhaldandi tilveru okkar. Það sem hann telur skipta mestu máli er 

það sem hann kallar R-tengsl (e. Relation R). 

R-tengsl eru sálræn tengsl og/eða sálræn samfella sem eru komin til af réttum 

orsökum og að mati Parfit eru öll orsök rétt orsök, þ.e. að svo lengi sem sálræn 

tengsl og/eða sálræn samfella er til staðar þá hefur Parfit ekki áhyggjur af því hver 

orsök þeirra voru.   

Parfit tekur trjágreina tilfellið sem dæmi. Ef persónusamsemd er það sem 

skiptir mestu máli og við teljum að ég á Jörðinni og afrit mitt á Mars séum tvær 

mismunandi persónur þá eru framtíðarhorfur mínar dauði. Því ég á Jörðinni mun 

deyja vegna hjartagallans sem skanninn gaf mér. En ef R-tengsl eru það 

mikilvægasta þá lít ég á framtíðarhorfur mínar, sem eru samt sem áður viss tegund af 

dauða, nánast jafn góðar og venjuleg áframhaldandi tilvist. Sá dauði er ekki jafn 

slæmur og venjulegur dauði vegna þess að afrit mitt á Mars, sem hefur sömu 

minningar, áætlanir og eiginleika og ég, mun lifa áfram og e.t.v. uppfylla langanir og 

áætlanir sem ég hafði. Sú vitneskja gerir þá staðreynd að ég, jarðar útgáfan, mun 

deyja mun bærilegri og ef R-tengslin eru það mikilvægasta þá ætti þessi dauði ekki 
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að skipta mig neinu máli.18 Í aðstæðum eins og trjágreina tilfellið setur fram er ég 

aðeins að glata persónu minni, sem er ekki það mikilvæg að mati Parfit, en ekki allri 

tilvist minni.   

2.3. Klofnun 

Parfit styðst við rannsóknir úr læknisfræði til að færa rök fyrir máli sínu að 

persónusamsemd sé ekki það mikilvægasta í áframhaldandi tilveru okkar. 

Læknisfræðin hefur sýnt fram á það að mannsheilinn skiptist í tvo hluta, 

hvelaheilann (e. cerebrum) og litla heila (e. cerebellum). Hvelaheilinn skiptist í tvö 

heilahvel sem hafa hvort fyrir sig sér hlutverk. Hægra heilahvelið stjórnar vinstri hluta 

líkamans og vinstra heilhvelið stjórnar hægri hluta líkamans.19 

Framkvæmdar hafa verið tilraunir þar sem tengslin milli heilahvelanna hafa 

verið rofinn. Við það að rjúfa þessi tengsl urðu til tvö aðskild svið meðvitundar (e. 

spheres of consciousness). Þetta var staðfest með tilraunum þar sem lagðar voru 

tvær mismunandi þrautir fyrir einn einstakling með aðskilin heilahvel. Önnur þrautin 

var lögð á borðið í vinstra sjónsviði einstaklingsins og hin þrautin í hægra sjónsvið 

hans. Einstaklingurinn gat nú notað aðskildu svið meðvitundarinnar sinnar til að leysa 

báðar þrautirnar í einu, hægra heilahvelið til að leysa þrautina sem var vinstra megin 

og vinstra heilahvelið til að leysa þrautina sem var hægra meginn. Með þessu fengust 

tvö mismunandi svör skrifuð með sitt hvorri hendinni.  

Í flestum manneskjum hefur hvort heilahvel fyrir sig ákveðna eiginleika sem hitt 

hefur ekki og er því eins konar verka skipting sem á sér stað í heilanum, og við slit 

tengsla heilahvelanna geta komið upp vandamál vegna eiginleika sem annað hvelið 

býr ekki yfir, t.d. ef vinstra heilahvelið býr ekki yfir stærðfræði kunnáttur og getur því 

ekki leyst þrautina í dæminu hér fyrir ofan. En því er haldið fram að í örfáum 

einstaklingum búi bæði heilahvel yfir nákvæmlega sömu eiginleikum og séu því 

jafnvíg á öllum sviðum.20    

Parfit telur að þar sem það er læknisfræðileg staðreynd að einn einstaklingur 

geti búið yfir tveimur aðskildum sviðum meðvitundar þá geti hann réttilega notfært sér 

þessa staðreynd til að færa rök fyrir máli sínu og setur fram hugsunartilraun. Í 

hugsunartilraun Parfit er ég í stærðfræðiprófi og ég er einn af þessum örfáu 

                                            
18

 Sama rit, bls: 215. 
19

 Valtýr Stefnánsson Thors, „Hvernig starfar mannsheilinn? Hverjar eru helstu 
heilastöðvarnar?,“ Vísindavefurinn http://www.visindavefur.is/svar.php?id=999 

20
 Parfit, Derek. Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984) bls: 245-246. 
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einstaklingum sem hefur jafnvíg heilahvel. Það hefur verið sett tæki í heilan á mér 

þannig að ég get aðskilið, og sameinað aftur, heilahvelin í mér að vild og útilokað öll 

samskipti þar á milli. Ég er á loka spurningu prófsins og hef aðeins fimmtán mínútur 

til að leysa þessa spurningu. Ég sé að það eru tvær mögulegar leiðir til að leysa 

spurninguna en er ekki viss hvor leiðin er sú rétta, því aðskil ég heilahvel mín til þess 

að nota vinstra hvelið til að prufa aðra leiðina og hægra hvelið fyrir hina. Þegar ég er 

búinn að prófa báðar leiðirnar mun ég svo sameina hvelin aftur og sjá hvor leiðin var 

sú rétta. Þegar ég aðskil heilahvelin finn ég ekki fyrir neinu. Hvort hvelið fyrir sig er 

áframhald af meðvitund minni áður enn ég aðskildi hvelin. Einu munurinn sem ég finn 

er að hvert hvel fyrir sig getur aðeins notað annað augað og annann handlegginn. Á 

meðan ég leysi stærðfræðidæmið veit hægra hvelið ekki hvað vinstra hvelið er að 

gera og öfugt. Nú hef ég reiknað dæmið með báðum aðferðunum og er að fara 

sameina heilahvelin aftur. Parfit segir að við getum ímyndað okkur að við það að 

sameina heilahvelin aftur þá fái ég allt í einu tvö sett af minningum um að hafa leyst 

stærðfræðidæmið á tvo mismunandi vegu. Hvort heilahvelið fyrir sig hefur sína eigin 

meðvitund, í þann tíma sem þau eru aðskilinn, og þar að leiðandi sitt eigið 

vitundarstreymi(e. stream of consciousness). Við samruna hvelanna blandast 

vitundarsteymin og mynda sameinaðan minningarbanka sem eru minningar og 

reynsla heildarinnar. 

Í þessu dæmi býr hvort heilahvelið fyrir sig yfir sinni eigin sálrænu samfellu og 

myndu því ef til vill einhverjir segja að þetta væri í raun tveir hugar í einum líkama 

enn ekki einn hugur sem skiptist í tvennt. Parfit gefur lítið fyrir þessa gagnrýni og 

segir að þetta sé í raun aðeins önnur leið til að lýsa því sem á sér stað, en ekki 

efnisleg gagnrýni á umfjöllunarefnið. Það sama gildir um gagnrýninna um að þetta 

gætu verið tvær persónur í einum líkama sem hvor fyrir sig hafi stjórna á ákveðnum 

hlutum líkamans.21    

Parfit fer með þessa hugsunartilraun lengra og setur fram tilraun þar sem ég 

og tvíburabróðir minn lendum í slysi. Líkami minn og heili hans eru ónothæfir eftir 

slysið. Læknar telja sig geta sett okkur saman, þ.e. notað heila minn í líkama bróðir 

míns. Í þessari hugsunartilraun gefum við okkur það að það sé hægt að tengja heila 

við nýjan líkama og þessi nýja heild væri fullkomlega heilbrigð. Þá má spyrja sig hver 

þessi persóna er? Er þetta ég, er þetta tvíburabróðir minn eða er þetta ný persóna? 
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Kenningin um sálræn skilyrði persónusamsemdar myndi halda því fram að þetta væri 

ég, því heilanum fylgir sálræn samfella og sálræn tengsl. Sumir fylgjendur 

kenningarinnar um líkamleg skilyrði persónusamsemdar væri á sama máli. Þótt að 

allur líkami minn er ekki til staðar þá er samt nógu mikið af heila mínum sem 

varðveitist til að hann sé starfandi í lifandi manneskju, og það nægir í sumum 

útgáfum kenningarinnar um líkamleg skilyrði persónusamsemdar.22  

   Það sem þessar tvær hugsanatilraunir halda fram er að ég myndi varðveitast 

ef heili minn yrði settur í nýjan starfandi líkama og að það nægir að hafa aðeins 

annað heilahvel heilans til að hafa sjálfstætt starfandi vitundarstreymi. Ég gæti jafnvel 

varðveist með aðeins eitt starfandi heilahvel. Parfit notast við báðar þessar 

niðurstöður í enn einni hugsanatilraun sem á að sína enn betur fram á það að 

persónusamsemd sé ekki það mikilvægasta í áframhaldandi tilvist okkar. Í þessari 

tilraun gefur Parfit sér að ýmislegt sé mögulegt sem í raun er það ekki. En það skiptir 

ekki máli að hans mati, það sem skiptir máli er að klofnun heilahvelanna sé möguleg 

og að annað sé tæknilega ómögulegt breytir ekki því sem hugsanatilraunin á að sýna 

fram á.  

Í hugsanatilrauninni er ég einn af þríburum sem lenda í slysi. Líkami minn er 

ónothæfur eftir slysið en heilinn er í góðu lagi. Heilar bræðra minna er hins vega 

ónothæfir en líkamar þeirra eru nothæfir. Heila mínum er skipt í tvennt og eitt 

heilahvel er sett í báða bræður mína. Báðir einstaklingarnir sem eru með heilahvel úr 

mér trúa því að þeir séu ég. Þeir hafa báðir minningar mínar, persónueinkenni mín og 

eru sálrænlega samfallnir mér. Spurningin er hvað verður um mig? Parfit telur að það 

séu fjórar mögulegar útkomur úr þessum aðstæðum. Fyrsta útkoman er að ég lifi ekki 

af, persóna mín varðveitist ekki. Önnur útkoman er að ég varðveitist sem annar 

aðilinn, þriðja útkoman er að ég varðveitist sem hinn aðilinn og fjórða útkoman er að 

ég varðveitist sem báðir aðilarnir. 

Fyrsta útkoman er augljóslega röng þar sem það hefur komið fram að ég geti 

varðveist í nýjum líkama ef heili minn er fluttir í hann, og einnig hefur verið sýnt fram 

á að það sé mögulegt að hafa aðeins eitt heilahvel til að lifa. Parfit telur það órökrétt 

að halda því fram að persóna mín geti ekki varðveist þegar bæði heilahvelin eru flutt í 

tvo mismunandi starfandi líkama, þegar það er þegar búið að sýna fram á að persóna 

mín geti varðveist ef annað heilahvel mitt er flutt í nýjan starfandi líkama, en hinu 
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heilahvelinu er eitt. Það er órökrétt að halda því fram að tvær vel heppnaðar 

ígræðslur heilahvela leiði til engrar persónusamsemdar þegar ein vel heppnuð 

ígræðsla gerir það. Parfit telur útkomur tvö og þrjú ekki heldur raunhæfar. Þar sem að 

bæði heilahvelin eru nákvæmlega eins og líkamarnir líka þá spyr Parfit sig hvernig ég 

geti þá mögulega varðveist sem annar einstaklingurinn en ekki hinn. Hann telur þetta 

ekki vera rökrétt og hafnar því útkomum tvö og þrjú.  

Á meðan við höldum því fram að persónusamsemd sé það mikilvægasta í 

áframhaldandi tilvist okkar þá neyðumst við til þess að hafna fyrstu þremur 

útkomunum. Þá er aðeins fjórða útkoman eftir, að ég er báðir einstaklingarnir. Þetta 

telur Parfit ekki heldur vera mögulegt. Út frá skilgreiningu okkar á því að vera 

persóna, að vera ég, þá er ekki mögulegt að ég geti samsvarað tveimur 

einstaklingum. Það gengur gegn því sem við teljum að sé að vera persóna.23  

   Ef við aðhyllumst kenningu Parfit um smættanlega persónusamsemd þá 

hverfur þetta vandamál sem hugsanatilraunin setur fram. Samkvæmt kenningu Parfit 

eru þessar útkomur sem hann settur fram ekki listi af útkomum sem allar gætu 

mögulega verið réttar, og ein er nauðsynlega rétt. Heldur eru þetta mismunandi 

lýsingar á sömu niðurstöðunni. Við vittum allt sem hægt er að vita um það sem á sér 

stað í hugsunartilrauninni, við vitum að það verða til tvær manneskjur með tvo 

nákvæmlega eins líkama og eru hvor með eitt heilahvel úr mér og eru því báðir 

einstaklingarnir sálrænlega samfallnir mér. Við vitum nákvæmlega hvað gerist en 

getum ekki svarað spurningunni, „verð ég annar þessara einstaklinga eða verð ég 

hvorugur?“ Að mati Parfit er þetta tóm spurning.24  

Parfit telur þetta dæmi einnig sýna það skýrt að sálræn samfella geri ekki kröfu 

um persónusamsemd. Þótt að það sé sálræn samfella milli mín og þessara tveggja 

einstaklinga þá er samt ekki hægt að segja að annar þessara einstaklinga sé ég, og 

ekki er mögulegt að ég sé báðir.25  

2.4. Það sem skiptir máli þegar ég klofna 

Þeir sem halda enn í persónusamsemd sem það mikilvægasta í áframhaldandi tilvist 

myndu líta á klofnun sem dauða. En Parfit telur það ekki vera skynsamlegt. Parfit 

telur að þessir  tveir einstaklingar sem urðu til vegna klofnunar heila míns séu tveir 

mismunandi einstaklingar. Parfit telur tengsl mín við þessa tvo einstaklinga innihalda 
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alla eiginleika eðlilegrar varðveislu, og innihalda allt sem til þarf fyrir áframhaldandi 

tilvist mína. Efasemdir hjá fólki um þessa niðurstöðu vakna vegna þess að klofnun 

passar ekki við venjulegar hugmyndir um persónusamsemd. Þeir sem aðhyllast 

smættarkenningum um persónusamsemd, eins og Parfit, eru sannfærðir um að það 

séu R-tengslin, þ.e. sálræn tengsl og/eða sálræn samfella sem eru komin til af réttum 

orsökum, sem eru það mikilvægasta í áframhaldandi tilvist. Þegar R-tengslin eru 

þess eðlis að það er aðeins einn einstaklingur á tíma 1 R-tengdur einum einstakling á 

tíma 2 þá er hægt að tala um persónusamsemd. En í dæmum þar sem klofnun á sér 

stað og R-tengslin eru milli eins einstaklings á tíma 1 og tveggja einstaklinga á tíma 2 

þá er ekki hægt að tala um persónusamsemd eða hvor þeirra væri ég, því ég get ekki 

samsvarað tveimur persónum. Í þeim tilfellum er best lýsa því þannig að ég er 

hvorugur þessara einstaklinga. Í venjulegum tilvikum þar sem R-tengslin eru milli 

einnar manneskju á tíma 1 og einnar manneskju á tíma 2 þá þurfum við ekki að meta 

hvort R-tengslin eða persónusamsemdin er mikilvægari, því þessir tveir þættir fara 

saman. En í dæmum þar sem klofnun á sér stað fara þessir tveir þættir ekki saman 

og þá þarf að meta hvor tengslin eru mikilvægari. Þar sem persónusamsemd er háð 

R-tengslunum, og getur ekki verið til staðar án þeirra, telur Parfit það augljóst að R-

tengslin eru mikilvægari og í raun það eina sem skiptir máli þegar kemur að 

áframhaldandi tilvist okkar.26  

3. Kafli: Olson og dýreðlishyggjan 

Dýreðlishyggja (e. Animalism) er kenning sem er tiltölulegar ný í umræðunni um 

persónusamsemd. Kenningin hefur ekki fengið mikla athygli fyrr enn heimspekingar 

eins og Eric T. Olson, Michael R. Ayers og Peter Van Inwagen byrjuðu að ræða 

þessa kenningu í sambandi við persónusamsemd. Dýreðlishyggjan setur fram 

staðhæfingar um grundvallar eðli okkar. Í stuttu máli segir dýreðlishyggjan að við 

séum dýr.27 Í mörgum, ef ekki flestum, tilfellum hefur fólk tilhneigingu til að samþykkja 

þessa staðhæfingu.  

Ég mun fjalla um dýreðlishyggju Eric T. Olson og setja fram hugmyndir hans 

um það hvernig hún hefur áhrif á persónusamsemd okkar. Olson telur að ein af 

ástæðunum fyrir því að dýreðlishyggjan hafi fengið litla athygli í gegnum tíðina sé að 
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sögulega hefur heimspekingum fundist það erfitt að ímynda sér að efnislegir hlutir 

gætu hugsað, og dýr eru efnislegir hlutir. Það er nokkuð ljóst að við hugsum og þá 

telja sumir það vera nokkuð ljóst að við erum ekki dýr. Olson veltir því einnig fyrir sér 

af hverju nútíma efnishyggjumenn (e. materialists) hafni dýreðlishyggjunni svo 

auðveldlega. Hann telur að ástæðan sé sú að þegar þeir hugsa um 

persónusamsemd þá byrja þeir ekki á því að spyrja, „hvað erum við?“ . Það er ekki 

spurt hvort við séum dýr eða hvort við séum eitthvað annað. Áherslan er á 

spurningunni, hvað þarf að vera til staðar til að við getum varðveist í gegnum tíma. 

Dýreðlishyggjan leggur áherslu á spurninguna, „hvað erum við?“ 28   

3.1. Afleiðingar kenningarinnar um sálræn skilyrði 

persónusamsemdar 

Olson setur fram tvö dæmi til að styðja mál sitt. Í fyrra dæminu ert þú inni á sjúkrahúsi 

vegna hjartagalla sem var valdur þess að heili þinn fékk ekki súrefni í tíu mínútur. 

Þetta veldur því að heilahvel þín skemmast og virka ekki lengur. Þú getur ekki 

hugsað, þú ert ekki meðvituð um neitt og öll þín æðri heilastarfsemi er óvirk. Þú munt 

aldrei aftur muna eftir fortíð þinni eða skipuleggja framtíð þína, einnig munt þú aldrei 

vera meðvituð um neitt aftur. Geta þín til að framkvæma þessa hluti er horfin. Sá hluti 

heila þíns sem stjórnar ósjálfráðri starfsemi líkamans, t.d. öndun, blóðflæði, meltingu 

og efnaskiptum, starfar enn eins og hann á að starfa. Sú vera sem liggur í 

sjúkrahúsrúminu er mennskt dýr sem er eins líkt þér og hugsunarlaus hlutur getur 

verið. Veran sem liggur í sjúkrahúsrúminu er ekki algjörlega heiladauð því það er enn 

nógu mikil heilastarfsemi eftir til að halda líkamanum lifandi. Veran er í því ástandi 

sem kallast á ensku „vegetative state“.29 Þetta dæmi mun ég kalla grænmetis-dæmið. 

Í seinna dæminu sem Olson setur fram tekur skurðlæknir heilhvelin úr líkama 

þínum og flytur þau í annan líkama. Heilahvelin starfa eðlilega í nýja líkamanum og 

taka alla sína heilastarfsemi með sér. Afleiðing flutningsins er sú að til verður 

maneskja sem er alveg eins og þú hvað sálarlíf varðar. Hún hefur minningar þínar og 

getur framkvæmt áætlanir þínar. Líkamlega er þessi manneskja ekki eins og þú varst 

áður, og gæti það haft áhrif á persónuleika manneskjunnar til lengri tíma en til að 

byrja með er persónuleiki manneskjunnar alveg eins og þinn. Manneskjan hefur enga 
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vitneskju um það hvað varð um persónuna sem var í þessum líkama áður og erfir 

ekkert af persónuleika hennar. Gamli líkami heilahvela þinna býr ennþá yfir eðlilegri 

ósjálfráða starfsemi líkamans en engri vitsmunalegri getu, vegna skorts á 

heilahvelum.30 Þetta dæmi mun ég kalla flutnings-dæmið. 

Spurningin í þessum dæmum sem Olson setur fram er, hvað verður um þig? 

Kenningin um sálrænar forsendur persónusamsemdar myndi halda því fram að 

einstaklingurinn í grænmetis-dæminu væri ekki þú, sá einstaklingur er í raun ekki 

persóna. Það sama gildir um heilahvelslausa líkamann í flutnings-dæminu. Það eru 

engin sálræn tengsl eða sálræn samfella og því engin persónusamsemd.  

En manneskjan sem fékk heilahvelin þín í flutningsdæminu væri þú samkvæmt 

kenningunni um sálræn skilyrði. Heilastarfsemi þín flyst yfir með heilahvelunum og er 

því sálræn samfella til staðar sem stuðlar að persónusamsemd.  

3.2. Líffræðileg nálgun 

Olson telur að við þurfum einnig að íhuga aðra tegund samfellu, þ.e. líffræðilega 

samfellu (e. Biological continuity). Í grænmetis-dæminu er heilahvelalausi líkaminn 

liffræðilega samfelldur þér, það varð engin truflun á starfsemi hans og því engir 

brestir í samfellunni. Þetta er ekki aðeins líkamleg samfella, heldur hýsir 

heilahvelalausi líkaminn þitt líffræðilega lífríki (e. Biological life). Sama gildir um 

heilahvelalausa líkamann í flutnings dæminu, en ekki líkamann sem hefur heilahvelin 

úr þér. Svo lengi sem líkami minn býr yfir starfseminni til að halda sér lifandi þá er 

enn líffræðileg samfella til staðar. Í umræðunni um persónusamsemd hefur líffræðileg 

samfella að mestu leyti verið hunsuð og sálræn samfella hefur almennt verið talin 

megin forsenda persónusamsemdar.31 

Olson heldur því fram að kenningin um sálrænar forsendur 

persónusamsemdar sé röng og telur sálrænar forsendur hvorki vera nauðsynlegar né 

næganlegar fyrir persónusamsemd. Olson telur að líffræðileg samfella sé helsta 

forsenda persónusamsemdar og að ég varðveitist í gegnum tíma svo lengi sem 

ósjálfráða starfsemi líkama míns er virk. Þessa kenningu kallar Olson líkamlega 

nálgun um persónusamsemd (e. The Biological Approach). Líkamlega nálgunin setur 

fram tvær staðhæfingar, í fyrsta lagi þá staðhæfingu að ég og þú erum dýr, Við erum 

lífverur af dýrategundinni homo sapiens. Því er ekki haldið fram að allar persónur (e. 
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persons) séu mennsk dýr (e. human animal), það gæti vel verið að til séu persónur 

sem eru guðir eða englar og eru ekki mennsk dýr, en kenningin heldur því fram að 

allar mennskar persónur séu dýr. Sem sagt ég samsvara, bókstaflega (e. 

numerically), ákveðnu dýri.  

Í öðru lagi heldur líffræðilega nálgunin því fram að sálræn samfella sé hvorki 

nægjanleg né nauðsynleg fyrir varðveislu mennskra dýra í gegnum tíma. Þessa 

staðhæfingu telur Olson vera sjálfsagða þegar búið er að skoða hvað fellst í því að 

vera lifandi lífvera. T.d. í grænmetis-dæminu virðist mennska dýrið lifa áfram eftir að 

sálrænu eiginleikar þess voru fjarlægðir. Það er enn lifandi mennskt dýr til staðar með 

sjálfbæra líkamsstarfsemi. Þetta dýr mun kannski ekki lifa mjög innihaldsríku lífi án 

sálrænna eiginleika en þetta er samt sem áður einstök lifandi lífvera. Þetta er lífvera 

sem er ennþá bókstaflega samsvarandi lífverunni sem var með sálrænu eiginleikana 

áður. Mennska dýrið sem lifir af missi sálrænna eiginleika sinna er sem sagt þú, þar 

sem þú ert dýr, og það leiðir til þess að þú getur varðveist í gegnum tíma án 

sálrænna eiginleika. Olson telur samt að ef til vill sé ekki hægt að kalla mennsk dýr 

sem eru án sálrænna eiginleika persónur, en þá sýnir þetta dæmi aðeins fram á það 

að hægt er að varðveitast í gegnum tíma án þess að vera persóna.  

Olson líkir eiginleikanum að vera persóna við tilfallandi eiginleika eins og að 

vera nemandi eða heimspekingur, það er mögulegt fyrir mig að varðveitast í gegnum 

tíma án þess að vera persóna eins og það er mögulegt fyrir mig að varðveitast í 

gegnum tíma án þess að vera nemandi.32     

3.3. Hef ég alltaf verið „ég“? 

Eitt vandamál sem kenningin um sálræn skilyrði persónusamsemdar stendur frammi 

fyrir er hin svo kallaði fóstur vandi. Nú segir bæði almenn skynsemi og læknisvísindi 

að ég hafi eitt sinn verið fóstur í móðurkvið, í þeim skilningi að ég í dag samsvara 

bókstaflega ákveðnu fóstri frá fyrri tíma, ég og fóstrið erum sami hluturinn. Með 

tímanum breyttist fóstrið í barn og svo að lokum í þann einstakling sem ég er í dag. 

Vandamálið sem kenningin um sálræn skilyrði persónusamsemdar stendur frammi 

fyrir er að fóstur sem er yngra en sex mánaða gamalt hefur enga sálræna eiginleika 

og heilahvel fóstursins hafa ekki getuna til að hýsa sálrænar athafnir eins og hugsun 

og skynjun. Samkvæmt kenningunni um sálræn skilyrði persónusamsemdar er gerð 
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krafa um sálræna samfellu. Ekki er hægt að uppfylla þessa kröfu um samfellu milli 

mín og fóstursins því fóstrið býr ekki yfir neinum sálrænum eiginleikum sem gera 

sálræna samfellu mögulega. Eins ef ég missi alla mína sálrænu eiginleika þá getur 

persóna mín ekki varðveist áfram í gegnum tíma, þá get ég ekki heldur hafa verið ég 

án sálrænna eiginleika á fyrri tíma og ég með sálræna eiginleika á öðrum tíma. 

Kenningin um sálrænar forsendur virðist halda því fram að ekkert fóstur geti orðið 

persóna og engin persóna hefur nokkurn tíman verið fóstur.33    

Samkvæmt líffræðilegu nálguninni varðveitist ég í gegnum tíma svo lengi sem 

ég bý yfir sjálfbærri líkamsstarfsemi, starfandi blóðrás, öndun, efnaskiptum o.s.frv., 

sem heldur mér lifandi. Þessi starfsemi gerir ekki kröfu um neina sálræna eiginleika 

og því gerir líffræðilega nálgunin það kleift að ég á í dag samsvari fóstri úr fortíðinni. 

Þessi lífvera sem fóstrið er hverfur ekki og breytist í nýja lífveru við það að öðlast 

sálræna eiginleika heldur öðlast fóstrið þann tilfallandi eiginleika að vera persóna en 

heldur samt einnig áfram að vera þessi tiltekna lífvera. Fóstur vandinn virðist sem 

sagt ekki vera mikill vandi fyrir líffræðilegu nálgunina. Samt sem áður vakna upp 

spurningar sem líffræðilega nálgunin þarf að svara, t.d. hvenær byrja ég að lifa? Á 

hvaða tímapunkti verður einhver ákveðin fruma ég?  

Olson svara þessu út frá læknisfræðinni, en þar er talið að raunverulegur 

mennskur fósturvísir, sem seinna meir verður að fóstri og síðar að barni, verði til um 

sextán daga eftir frjóvgun. Á þessum tímapunkti mynda frumurnar ákveðna 

órjúfanlega heild sem þróast undir réttum kringumstæðum í manneskju. Þessa 

sameinuðu frumu er hægt að kalla upphafspunkt einstaklings. Líffræðilega nálgunin 

styðst við líffræðilegar staðreyndir til að finna upphaf einstaklingsins.34  

3.4. Erum við í raun dýr? 

Grundavallaratriðið í líffræðilegu nálguninni um persónusamsemd er að við, ég, þú og 

allar mannverur, erum dýr. En erum við það í raun og veru? 

Þegar talsmenn dýreðlishyggjunnar segja að við séum dýr eru þeir að segja að 

hvert og eitt okkar samsvari bókstaflega ákveðnu dýri. Með öðrum orðum þá er 

tilstaðar ákveðin lífvera af tegundinni manneskja, og þessi lífvera ert þú. Lífveran 

manneskja er af dýrategundinni homo sapiens og þar að leiðandi ert þú dýr. 

Dýreðlishyggjan gerir ráð fyrir efnishyggju, sem segir til um að við séum saman sett 
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úr efni og eru því dýr efnislegar verur. Þó að dýreðlishyggjan segi að við séum dýr þá 

útilokar hún ekki tilvist persóna sem eru ekki dýr, t.d. englar, guðir eða andar myndu 

flokkast sem persónur en ekki endilega sem dýr. Einnig telur dýreðlishyggjan ekki að 

öll mennsk dýr séu persónur, manneskjur sem hafa takmarkaða, eða enga, sálræna 

eiginleika, eins og manneskjan í grænmetis-dæminu, myndu flokkast sem dýr en ekki 

persónur. Olson heldur því fram að allar mennskar persónur séu dýr.35  

  Olson telur að þar sem við samþykkjum að við séum efnislegar verur þá er 

það freka augljóst að við séum þá líka dýr. Við erum ekki aðeins lifandi dýr heldur 

hefur dýrafræðin sýnt fram á að við erum af dýrategundinni homo sapiens.36 Jafnvel 

fylgjendur kenningarinnar um sálræn skilyrði persónusamsemdar samþykkja 

staðhæfinguna að til séu mennsk dýr. Þeir sem aðhyllast kenningar um sálræn 

skilyrði halda því fram að í stólnum sem ég sit í núna er vissulega mennskt dýr til 

staðar, það klæðist fötunum mínum og tekur upp sama rými og ég og einnig hefur 

þetta dýr sömu efnasamsetningu og ég. Þetta dýr er samansett úr sama efni og ég 

og samansett á sama hátt, en samt sem áður er þetta dýr ekki ég. Ef þessi heild sem 

ég og dýrið myndum glataði öllum sínum sálrænu eiginleikum og missa þar með 

vitsmunalega getu sína þá myndi dýrið samt sem áður lifa áfram, en ég myndi eyðast 

og hætta að vera til. Fylgjendur sálrænna skilyrða halda því fram að ég og þetta dýr 

samsvörum ekki hvor öðru því þær aðstæður sem gera okkur kleift að varðveitast eru 

ekki þær sömu.  

Við þessari kenningu blasir stórt vandamál að mati Olson. Hann telur að þar 

sem ég og dýrið erum mynduð af sömu frumum og atómum og samansett á 

nákvæmlega sama hátt, þá lítur það út fyrir að við séum nákvæmlega eins. Þá spyr 

Olson, þar sem ég og dýrið erum nákvæmlega eins hvernig getur það þá verið að 

aðeins annað okkar eyðist þegar við lendum bæði í nákvæmlega sama atviki.37  

Það virðist vera augljóst að það er ákveðið mennskt dýr sem er tengt okkur á 

mjög náinn hátt. Þegar ég bendi á mig þá er ég að benda á þetta ákveðna dýr. Einnig 

telur Olson það augljóst að mennsk dýr geta hugsað, að minnsta kosti þau með 

fullmótað og virkt taugakerfi. Þau geta framkvæmt athafnir og eru meðvituð um sjálft 
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sig og umhverfi sitt. Út frá þessu setur Olson fram rök sýn fyrir dýreðlishyggju sem 

hann einfaldlega kallar hugsandi dýra-rökin (e. The Thinking-Animal Argument). 

Rökfærslan er svo hljóðandi, (1) það situr mennskt dýr í stólnum mínum, (2) 

þetta mennska dýr sem situr í stólnum mínum er hugsandi. (3) Ég er þessi hugsandi 

vera sem situr í stólnum og er eina hugsandi veran í þessum stól. Þar af leiðir er ég 

þetta dýr og það er ekkert einstakt við mig, við erum öll dýr.38 Þessi rökfærsla 

samanstendur af þremur þáttum og telur Olson að það séu þrjár leiðir til að mótmæla 

henni og styður mál sitt með því að færa frekari rök fyrir hverri staðhæfingu fyrir sig. 

Fyrsta staðhæfing röksemdafærslu Olson er að það sitji mennskt dýr í stólnum 

mínum. Hægt væri að andmæla þessu og segja að það sé ekkert til sem heitir 

mennskt dýr. Olson telur að þeir sem neita því að til séu mennsk dýr sé í raun að 

neita því að til séu lífverur yfir höfuð, og ef efnishyggjan er samþykkt þá er erfitt að 

ímynda sér það. Ef tilvist dýra er útilokuð telur Olson erfitt að ímynda sér hvað við 

gætum þá verið.39  

Önnur staðhæfingin er að þetta mennska dýr í stólnum mínu er hugsandi. Það 

væri hægt að neita því að dýr geti hugsað. Þessi andmæli eru í raun að segja að 

engin dýr geti hugsað, en mennsk dýr geta hýst þig og þú getur hugsað, en ekki dýrið 

sjálft. Olson bendir á að dýr hafa flest, ef ekki öll, heila og að það sé ekkert því til 

fyrirstöðu að noti heilann til að hugsa, því heilinn er nú til þess gerður að hugsa. Þeir 

sem neiti því að dýr geti hugsað eru oftast að neita því að efnislegir hlutir, eða verur, 

geti hugsað og eru því í raun að neita efnishyggjunni.40 

Þriðja staðhæfingin í röksemdarfærslu Olson er að ég er eina hugsandi veran í 

stólnum, en hvað ef ég er ekki eina hugsandi veran í stólnum? Hvað ef í stólnum eru 

tvær hugsandi verur ég og mennska dýrið. Ef það eru í raun tvær verur að hugsa 

hugsanir mínar og framkvæmar athafnir mínar þá er rökrétt að spyrja sig hvor veran 

sé ég? Ég tel eflaust að ég sé persónan en ekki dýrið, en dýrið hugsar væntanlega 

einnig að það sé persónan en ekki dýrið, það hefur jafn góðar ástæður til að hugsa 

það og ég. Ef ég væri í raun dýrið þá myndi ég einnig halda að ég væri persónan en 

ekki dýrið, hvernig get ég þá vitað hvort ég er? Ég gæti aldrei haft neina gilda ástæðu 

til að ætla að ég sé ekki dýrið.  
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Þar að auki bendir Olson á að ef dýrið gæti hugsað óháð persónunni þá væri 

dýrið í raun einnig persóna, getan til að hugsa sjálfstætt gerir það að persónu. En 

það er nánast ómögulegt að hugsa sér að dýrið sem situr í stólnum mínum sé 

sjálfstæð persóna sem er ekki samsvarandi mér, að allar manneskar persónu deili 

hugsunum sýnum með annarri sjálfstæðri persónu. Olson telur þetta fara gegn þeirri 

staðhæfingu að einstaklingar búi yfir sínu eigin sálræna einkenni, og þar að leiðandi 

er ástæðan fyrir því að neita því að við séum dýr horfin. Einnig myndi þetta gera það 

mögulegt að til væru vitsmunalegar verur sem væru ekki persónur, og í raun myndi 

ein vitsmunaleg ó-persóna fylgja hverri raunverulegri persónu. Það myndi eyða 

mikilvægi þess að búa yfir einstöku persónulegu einkenni.41 

3.5. Lík vandinn 

Ein helsta gagnrýnin á dýreðlishyggjuna er hin svo kallaði lík vandi (e. Corpse 

problem). Þessi gagnrýni tekur fyrir þá staðhæfingu, sem fylgjendur 

dýreðlishyggjunnar samþykkja, að dýr geti hugsað. Samkvæmt dýreðlishyggjunni 

hafa dýr alla getu til að hugsa, þau hafa heila og alla aðra líkamsstarfsemi sem gerir 

hugsun mögulega. Gagnrýnendur, t.d. Sydney Shoemaker og Lynne Rudder Baker, 

telja að þar sem dýreðlishyggjusinnar samþykkja að dýr geti hugsað þá þurfa þeir 

einnig að samþykkja að líkamar hugsi, þar sem ég er dýr, og líkamar og dýr eru bæði 

efnislegir hlutir sem eru myndaðir úr nákvæmlega sama efni þá hljóta þessir tveir 

hlutir að búa yfir sömu eiginleikum.42  

Út frá þessu er rökfærslan sett fram, (1) eftir dauða minn mun vera eftir líflaust 

lík, þ.e. það efni sem ég var samansettur úr áður enn ég dó mun mynda líflaust lík 

eftir að ég dey. (2) Lík mitt mun ekki skapast við dauða minn heldur hefur það verið 

með mér á meðan ég var enn á lífi sem líkami minn. (3) Líkami minn hugsar eins og 

ég hugsa. (4) Ef ég samsvara líkama sem hugsar nákvæmlega eins og ég, þá get ég 

ekki verið viss um að ég sé ekki líkami minn. (5) Líkami minn er ekki dýr þar sem það 

er í eðli dýra að þau hætta að vera til þegar þau deyja, þ.e. dýrið sem situr í stólnum 

mínum er ekki líkami minn eða það sem mun verða lík mitt þegar ég dey. Þar af 

leiðir, ég get ekki verið viss um að ég sé dýr.43  
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Þetta er í raun mjög svipað vandamál og kom upp þegar við vorum að velta 

því fyrir okkur hvort það gætu mögulega verið tvær hugsandi verur í stólnum sem ég 

sit í núna, þ.e. persónan ég og hugsandi dýr. Í þessari gagnrýni hefur þessi hugsun 

færst yfir í hlutann sem er hugsandi dýr. Ég er dýr og það dýr er skipt í tvo hluta 

annarsvega dýrs hlutan og hins vegar líkamann. Dýrið getur ekki bókstaflega 

samsvarað líkamanum af því líkaminn getur varðveist eftir dauða sem lík en dýrið 

hættir að vera til við dauða. Við höfum þegar komist að þeirri niðurstöðu að dýr geti 

hugsað og það er erfitt að neita því að líkamar geti hugsað, því þeir búa yfir öllum 

sömu eiginleikum og dýrið til að hugsa. Þá stöndum við frammi fyrir því vandamáli að 

ég get ekki verið viss um hvort ég sé dýr eða líkami. Því báðir hlutarnir geta hugsað 

og hafa jafn góða ástæðu til að ætla að þeir séu ég. 

Steinvör Þöll Árnadóttir setur fram svar við þessari gagnrýni í grein sinni 

„Bodily Thought and the Corpse Problem“ og byrjar á því að skoða staðhæfingarnar 

þrjár sem lík vandinn gerir ráð fyrir. Þær eru (1) ég get ekki varðveist eftir dauða minn 

sem lík, (2) líkami minn getur varðveist eftir dauða minn sem lík, og (3) líkami minn 

getur hugsað. Fyrstu tvær staðhæfingarnar fela í sér vissa aðgreiningu frá líkama 

okkar á meðan þriðja staðhæfingin gerir aðgreininguna vandasama með því að 

tileinka líkamanum hugsun.44 Ef við skoðum grundvallar muninn á lifandi og dauðum 

hlutum þá eru hugmyndir um að ástæðan fyrir því að við hættum að vera til við dauða 

sé að við erum dýr sem eru lifandi verur, og allar lifandi verur búa yfir ákveðnum 

einstökum og skilgreinandi eiginleika sem þær öðlast við það að vera lifandi. Þennan 

eiginleika er ómögulegt að missa án þess að hætta að vera til og við dauða missum 

við þennan eiginleika.45 Einnig er mikill munur á tilvist lifandi og dauðra hluta. Eftir 

dauða heldur líflaust lík formi sínu einungis vegna eðlis þess efnis sem það er 

myndað úr. Lifandi vera, aftur á móti, heldur formi sínu vegna stöðugrar líkamsvirkni. 

Líkamsvirknin græðir sár, berst við sýkingar og meltir mat, svo dæmi séu tekin, til að 

viðhalda formi sínu. Líkamsvirkni er ekki til staðar í líflausum líkum. Líkið viðheldur 

sér ekki og eyðist með tímanum, líkið er algjörlega óvirkt fyrirbæri.46   

Út frá þessu er hægt að draga þá ályktun að þar sem ég get ekki varðveist eftir 

dauða því ég er lifandi vera, og þar sem líkami okkar getur varðveist eftir dauða sem 
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lík þá sé líkaminn ekki lifandi vera. En setjum þessa ályktun til hliðar í augnablik og 

gefum okkur að ekki sé hægt að neita því að líkamar lifandi vera séu lifandi, og 

gefum okkur að líkamar geti vaðveist eftir dauða sem lík. Við það að gefa okkur að 

þessi staðhæfing sé sönn þá erum við um leið að grafa undan fyrstu staðhæfingunni, 

að ég geti ekki varðveist eftir dauða minn sem lík. Þar sem að megin rökin fyrir þeirri 

staðhæfingu voru að lifandi verur væru svo frábrugðnar dauðum hlutum að sami 

hluturinn getur ekki fyrst verið lifandi og svo dauður. Gefum okkur nú að engin lifandi 

vera geti varðveist eftir dauða sem lík og þar af leiðandi er ómögulegt fyrir mig að 

varðveitast eftir dauða sem lík. En þá verðum við að neita því að líkamar geti 

varðveist eftir dauða sem lík, þar sem við teljum að líkamar séu lifandi verur. Í báðum 

tilfellunum er lík vandinn ekki lengur til staðar.  

Gefum okkur nú að við getum réttilega neitað því að líkamar lifandi vera séu 

lifandi. Þá eru líkamar eins konar hylki fyrir lifandi verur en eru ekki sjálfir lifandi. 

Núna getum við samþykkt að ég geti ekki varðveist eftir dauða minn sem lík og að 

líkami minn geti varðveist eftir dauða minn sem lík en nú þurfum við að hafna því að 

líkami minn geti hugsað. Ef líkami minn er aðeins hylki sem hýsir lifandi veru og er 

ekki lifandi sjálfur þá er hann einnig hylki sem hýsir hugsun, en hugsar ekki sjálfur. 

Þessar ályktanir gera einnig lítið úr lík vandanum.47 

Gagnrýnin sem lík vandinn setur fram fellur eiginlega um sjálfa sig með því að 

gera svo skýran greinarmun á milli lifandi vera og dauðra hluta. Þessi greinarmunur 

gerir það að verkum að ef líkaminn er sjálfu lifandi vera þá getur hann ekki seinna 

orðið dauður hlutur og ef líkaminn sjálfur er ekki lifandi vera þá getur hann ekki 

hugsað. 

4. kafli: Samanburður og mat 

Við fyrstu sýn virðast hugmyndir Parfit og Olson stangast töluvert á. Það lítur ekki út 

fyrir að þeir væru sammála um margt, en ef til vill leynast einhverjir samrýmanlegir 

þættir í hugmyndum þeirra. 

Það fyrsta sem kemur í ljós þegar þessar tvær hugmyndir eru bornar saman er 

að áherslur þeirra Olson og Parfit eru á mjög mismunandi sviðum. Olson leggur 

áherslu á líkamann og líffræðilega starfsemi á meðan Parfit leggur áherslu á sálræna 

eiginleika og vitsmunalega getu. Þrátt fyrir þessar ólíku áherslur þá virðast þeir vera 
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nokkuð sammála um eitt, og það er að persónan er ekki eins mikilvæg og margir hafa 

talið, að minnsta kosti telja þeir að það sem almennt hefur verið haldið fram að sé 

„ég“, þegar talað er um persónu mína, sé ekki mikilvægt hvað varðar varðveislu 

okkar. Það mætti jafnvel segja að þeir taki ég-ið úr persónusamsemd að vissu leiti.  

Olson telur að ég-ið sé ekkert annað en það ákveðna dýr sem ég er. Ég er 

þessi ákveðna lifandi líffræðilega heild sem ég sé þegar ég lít í spegil. Ég er ekki 

samansafn minninga, persónueinkenna eða sálfræðilegra eiginleika. Persónuleiki 

minn er ekki ég, heldur er ég þessi starfandi líffræðilega heild og þegar hún hættir að 

starfa þá hætti ég að vera til. Parfit aftur á móti leggur litla áherslu á líffræðilega þætti. 

Hans áhersla er á R-tengslum, þ.e. sálræn tengsl og/eða sálræn samfella. Hann telur 

spurninguna „er þetta ég eða ekki?“ vera tóma spurningu og persónusamsemd ekki 

skipta máli. En þá er hann eflaust að tala um það sem almennt séð er talið vera ég 

eða persóna, en ekki þessi heild sálrænna eiginleika sem R-tengslin mynda. Þegar 

Parfit hugsar „þetta er ég“ þá er hann að tala um einstaka heild sálrænna eiginleika 

og vitsmuna sem ákveðinn einstaklingur býr yfir. Það er varðveisla þessarar heildar 

sem Parfit telur vera það mikilvægasta, R-tengslin sjá um að varðveita þessa heild. 

Þegar Parfit setur fram dæmið um klofnun heilahvelanna þá mætti segja að hann sé 

að fjarlæga hefðbundna ég-ið úr persónusamsemd, það er persónulegu upplifun 

mína. Hún skiptir ekki máli, að hans mati, aðeins þessi einstaka heild. Í klofnunar 

dæminu eru R-tengsl milli mín og tveggja bræðra minna en ég er ekki lengur til 

staðar. Þessi einstaka heild, sem Parfit leggur áherslu á, varðveitist á tveimur stöðum 

en upplifun mín varðveitist ekki. „Ég“, persónulega upplifun mín, skipti ekki máli hvað 

varðar varðveislu í gegnum tíma. Parfit telur að persónusamsemd eigi sér aðeins 

stað þegar það eru R-tengsl milli einnar manneskju á tíma 1 og einnar manneskju á 

tíma 2, ef R-tengslin eru millin einnar manneskju á tíma 1 og tveggja á tíma 2 þá 

varðveitist ég ekki og persónusamsemd er ekki möguleg. Þetta virðist, fyrir mér, fara 

eftir hentisemi Parfit, persónusamsemd á sér aðeins stað þegar það passar honum. 

Mér finnst hann ekki útskýra nógu vel hvað verður um ég-ið þegar það eru R-tengsl 

milli einnar manneskju á tíma 1 og tveggja á tíma 2 og einnig þyrfti hann þá einnig að 

útskýra hvernig ég-ið flyst á milli þegar persónusamsemd á sér stað.     

Athyglisvert er að skoða hvernig Olson og Parfit fara með persónulegt 

sjónarhorn einstaklinga. Því vissulega upplifum við veruleika okkar út frá ákveðnu 

sjónarhorni sem við teljum vera okkar eigið. Olson virðist halda persónulega 

sjónarhorninu hjá dýrinu sem er ég. Þótt sjónarhornið sé alltaf á sama stað þá er 
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mismunandi hvort það sé virkt, hvort það sé meðvitað eða ekki. Þar sem persóna er 

tilfallandi eiginleiki hjá Olson þá er persónulega sjónarhornið aðeins meðvitað þegar 

dýrið býr yfir þeim eiginleika að vera persóna og ómeðvitað þegar persónan er ekki til 

staðar. Með meðvituðu sjónarhorni er hægt að meðtaka upplýsingar og skapa 

minningar og þar með myndast ákveðin persóna, en ómeðvitaða sjónarhornið er 

algjörlega óvirkt og býr ekki yfir getunni til að meðtaka neitt. 

Að mínu mati hunsar Parfit persónulega sjónarhornið. Ef við rifjum upp 

trjágreina tilfellið þá er gerð nákvæm eftirmynd af mér á Mars en ég á Jörðinni er enn 

til staðar. Persónulega sjónarhornið mitt helst með mér á Jörðinni allan tímann en 

hvað um sjónarhorn marsútgáfunnar af mér? Upplifun jarðarútgáfunnar er sú að 

persónulegt sjónarhorn hennar er enn til staðar og fer ekki fyrr en hún deyr vegna 

hjarta gallans. marsútgáfan hefur sitt eigið persónulega sjónarhorn á meðan 

jarðarsjónarhornið er enn til staðar og heldur áfram eftir að jarðarsjónarhornið er 

farið. Þetta getur varla verið sama persónulega sjónarhorn og jarðarútgáfan var með 

heldur hlýtur afritunin af jarðarútgáfunni að hafa skapað nýtt persónulegt sjónarhorn. 

Einhverjir gætu haldið því fram að sköpun nýs persónulegs sjónarhorns geti talist 

sem sköpun nýrrar persónu og að þetta væri þá nýr einstaklingur sem hefur sitt eigið 

persónulega sjónarhorn. Ég tel að þessi hunsun persónulega sjónarhornsins hjá 

Parfit sé vísvituð. Hann telur það ekki skipta máli hvað varðar varðveislu í gegnum 

tíma. Hann leggur áherslu á varðveislu einstöku sálrænu heildarinnar sem gerir 

manneskju einstaka, þótt að þessi sálræna heild búi yfir fleira en einu persónulegu 

sjónarhorni yfir ævina þá breytir það engu fyrir Parfit. Svo lengi sem sálræna heildin 

varðveitist þá skiptir það engu máli fyrir Parfit hvaða persónulega sjónarhorn fylgir. 

Bæði Olson og Parfit setja fram sína eigin útgáfu af því hvað felst í því að vera 

persóna, hvað það er að vera „ég“, og báðar útgáfurnar eru töluvert frábrugðnar því 

sem við höfum tilhneigingu til að trúa þegar við hugsum í daglegu lífi okkar um hvað 

við erum. Einhverjir myndu ef til vill segja að þeir væru ekki í raun að svara 

spurningunnir um persónusamsemd og að þeir væru aðeins að snúa út úr með því að 

búa til sína eigin skilgreiningu á því hvað það er að vera ég sem passar við 

hugmyndir þeirra. En þó að tilhneigingin segi okkur að trúa einhverju þá er það ekki 

alltaf byggt á góðum rökum og ég tel að fyrsta skrefið til að takast á við spurninguna 

um persónusamsemd sé, eins og Olson og Parfit gera, að reyna finna það sem 

skilgreinir okkur og ganga síðan út frá því. Parfit leggur aðaláherslu sína á R-tengslin, 

þ.e. sálræn tengsl og/eða sálræna samfellu, og það mætti ef til vill segja að útgáfa 
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Olson af R-tengslunum sé líffræðileg samfella auk persónulegs og starfandi 

líffræðilegs lífríkis, en þetta eru þeir eiginleikar sem gera tilvist dýrsins sem ég er 

mögulega. Það sem gerir manneskju einstaka í hugmyndum Parfit er einstakt 

samansafn sálrænna eiginleika en hjá Olson er það líffræðilega heildin sem þú ert 

sem gerir manneskjuna einstaka. 

En ef við lítum aftur á upprunalegu spurninguna um persónusamsemd og 

hvernig, og hvort, persóna mín, ég, varðveitist í gegnum tíma þá tel ég að af þessum 

tveimur kenningum þá svari hugmyndir Olson spurningunni um persónusamsemd 

betur en hugmyndir Parfit. Olson tekur meira tillit til persónunnar sem er ég, þó 

vissulega sé það hluti af hugmyndum Olson að ég geti verið án persónu þá er ég 

samt alltaf á sama stað. Parfit lítur á persónuna sem ákveðna einstaka veru en þessi 

einstaka vera er ekki nauðsynlega ég. Hann snýr sér frekar að spurningu um 

varðveislu einstaklingsins, hvernig einstaka heildin sem einstaklingurinn er 

varðveitist. Parfit setur fram góða kenningu um hvað þurfi að eiga sér stað til að þessi 

heild varðveitist en hann skilur persónulega sjónarhornið eftir, og telur það ekki skipta 

máli. 

Persónulegt sjónarhorn og persónuleg upplifun tel ég vera lykilatriði hvað 

varðar persónusamsemd. Þótt ég sé vissulega sammála því að ákveðnir eiginleikar 

séu hluti af því sem gerir mig að mér þá tel ég að þetta samansafn eiginleika sé ekki 

það eina sem ég er. Það sem gerir persónu mína einstaka er samansafn eiginleika 

eins og persónuleika, minninga og áætlana en það sem gerir þessa einstöku persónu 

að mér er það að ég upplifa að vera hún og upplifi heimin út frá hennar sjónarhorni. 

Ef persónulega sjónarhorn mitt fylgir ekki því einstaka samansafni eiginleika sem 

persóna mín er þá get ég ekki samþykkt að það sé ég. Þessi einstaklingur getur verið 

manneskja sem er alveg eins og ég en er samt ekki ég í raun. Í hugmyndum Olson er 

persónan aldrei til staðar án persónulega sjónarhornsins og sjónarhornið og 

persónan eru bundnar við sama líkamann, eða dýrið. Þó að persónulega 

sjónarhornið sé ekki endilega meðvitað þá er það alltaf á sama stað. Þegar ég bý yfir 

eiginleikanum að vera persóna þá er persónulega sjónarhornið meðvitað, en ef ég 

hef ekki eiginleikann að vera persóna þá er það ómeðvitað en samt sem áður er það 

enn til staðar í dýrinu, sem er ég.  

Ef við fylgjum persónulega sjónarhorninu, sem ég tel vera það mikilvægasta 

atriðið í því hvað ég er, þá er erfitt að sýna fram á að það geti flust milli líkama. 

Trjágreina tilfelli Parfit sýnir vandamálin sem geta komið upp þar. Þannig að ef 
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persónulegt sjónarhorn er grundvöllur þess sem ég er, þá tel ég að það þyrfti að vera 

bundið við einn líkama, líkt og hjá Olson. Þá er komin ákveðinn grunnur sem ef til vill 

er hægt að byggja á. Ég er sá líkami sem hýsir hið persónulega sjónarhorn mitt. En 

þó að persónulega sjónarhornið sé grundvallaratriði þess sem ég er þá vantar ef til 

vill eitthvað upp á. Ef hver líkami hefur sitt eigið persónulega sjónarhorn og það er 

ekkert fleira sem gerir þessa heild einstaka þá eru öll „ég“ sem búa í líkömum alveg 

eins, því það er ekkert sem greinir þau í sundur. Það þyrftu að vera skilgreinandi 

eiginleikar til staðar til að þetta geti talist sem einstök heild sem hægt væri að kalla 

persónu. Þá getum við ef til vill bætt við R-tengslum Parfit í þessa hugmynd. Sem 

sagt til að vera persóna sem er hægt að kalla „ég“ þá þarf persónan að búa yfir 

persónulegu sjónarhorni sem er fast við einn ákveðin líkama, og persónulega 

sjónarhornið horfir út frá sálrænum tengslum og /eða sálrænni samfellu, sem eru R-

tengslin. Persóna er eitt ákveðið sjónarhorn og einkennandi eiginleikar sem gera 

hana einstaka. Persónuan er bæði einstök vegna þeirra sálrænu eiginleika sem hún 

býr yfir, t.d. persónueinkennum, minningum, áætlanir o.s.frv., og vegna þess að hún 

upplifir heimin út frá einu ákveðnu sjónarhorni, sem engin önnur persóna upplifir 

heiminn frá, sem er fast við einn ákveðinn líkama. Með því að taka þá þætti frá Olson 

og Parfit sem mér finnst rökréttastir og leggja meiri áherslu á persónulega 

sjónarhornið þá fæ ég út þessa kenningu um það hvað er að vera persóna.  

Ef til vill finnst sumum þessi kenning setja of ströng skilyrði um hvað teljast 

sem persóna. En sem samkvæmt henni þá væri ég ekki lengur „ég“ ef líkami minn 

væri með óvirk, eða engin, heilahvel. Jafnvel þótt líkami minn væri ennþá starfandi. 

Einnig er einstaklingur sem hefur fengið alla sálræna starfsemi frá mér, er sem sagt 

R-tengdur mér, en er í öðrum líkama ekki ég. Jafnvel ef líkami hans væri 

nákvæmlega eins og minn, þ.e. afriti af mínum líkama. Þó að sumum gæti fundist 

þetta vera of ströng skilyrði þá tel ég þau ekki vera óraunhæf. Að mínu mati þá eiga 

að vera mjög ströng skilyrði um hvaða persóna teljist vera „ég“. Því það er aðeins til 

ein persóna sem er ég og það er alls ekki sjálfgefið að það geti breyst að einhverju 

leiti. Hvort sem það er að til verði fleiri enn ein persóna sem er „ég“ eða að persónan 

sem ég er skipti um líkama. 
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Lokaorð    

Í þessari ritgerð byrjaði ég á því að fara yfir grundvallar hugtök og hugmyndir um 

persónusamsemd og skoðaði svo ítarlega kenningar Derek Parfit og Eric T. Olson og 

bar þær saman og setti fram mitt mat. Við samanburð kom í ljós að Parfit og Olson 

virðast vera sammála um að persónan sé ekki eins mikilvæg og margir telja. Báðar 

kenningarnar bjóða upp á aðstæður þar sem persónan er ekki til staðar, þ.e. 

heilahvelalaust dýr hjá Olson og R-tengsl milli mín á tíma 1 og tveggja einstaklinga á 

tíma 2 hjá Parfit. Olson heldur því reyndar fram að ég sé alltaf dýrið sem ég er sama 

þótt því fylgi persóna eða ekki á meðan Parfit vill meina að ef ég er R-tengdur tveimur 

eða fleirum einstaklingum þá sé „ég“ ekki lengur til staðar, heldur aðeins R-tengslin. 

Sem sagt ef við skoðum spurninguna um persónusamsemd út frá þessum 

kenningum þá á hún sér stað hjá Parfit aðeins þegar ein manneskja er R-tengd einni 

manneskju, en hjá Olson á persónusamsemd sér stað ef það er líffræðileg samfella 

milli ákveðins dýrs á tíma 1 og ákveðins dýrs á tíma 2. 

Þegar litið er til persónulegs sjónarhorns einstaklinga koma í ljós mismunandi 

skoðanir hjá þeim Olson og Parfit. Olson heldur persónulega sjónarhorninu ávalt hjá 

dýrinu sem er ég. Ef dýrið býr yfir þeim eiginleika að vera persóna þá er persónulega 

sjónarhornið meðvitað en annars er það ómeðvitað en samt sem áður alltaf á sama 

stað. Parfit virðist ekki telja að persónulegt sjónarhorn hafi mikla merkingu hvað 

varðar persónusamsemd. Hann virðist hunsa það og skiptir því út að vild, eins og í 

trjágreina tilfellum.  

Þessar kenningar hafa einnig mismunandi hugmyndir um það hvað „ég“ er. 

Parfit telur að ég, eða persóna sé ákveðin heild sálrænna eiginleika sem R-tengslin, 

þ.e. sálræn tengsl og/eða sálræn samfella, orsaka. Parfit telur varðveislu þeirrar 

einstöku sálrænu heildar sem einstaklingur er mikilvægari heldur en að hugsa um 

hvort ég sé þessi heild eða ekki. Olson telur að „ég“ er ákveðin líffræðilega heild sem 

er það dýr sem ég er.  

Að mínu mati er persónulegt sjónarhorn og persónuleg upplifun lykilatriði í því 

að vera ég, eða ákveðin persóna. Það sem gerir einstakling einstakan, að mínu mati, 

er að hann sér og upplifir heiminn frá sjónarhorni sem enginn annar hefur. Hans sýn 

á umhverfi sitt er algjörlega einstakt. Vissulega hafa sálrænir eiginleikar áhrif á okkur 

en ég tel að þetta einstaka sjónarhorn á veruleikann sé það sem skilgreinir okkur sem 

einstaklinga. Þannig að ég sting upp á að við notumst við hugmynd Olson um að 
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einstaklingurinn og sjónarhorn hans sé ávallt bundið við ákveðinn líkama til að leggja 

grunn að mögulegri kenningu sem sameinar kenningar Olson og Parfit. En til að 

líkamar séu ekki aðeins tóm sjónarhorn þá fáum við R-tengslin lánuð frá Parfit og þá 

er „ég“ ákveðin persóna sem upplifir umheimin út frá mínu einstaka sjónarhorni með 

tilliti til minna einstöku sálrænu eiginleika sem R-tenglsin gefa mér. Þetta er mín 

tilraun til að sameina kenningar Olson og Parfit. 

Spurningar um hvað „ég“ er og hvort „ég“ sé sama persóna og ég var fyrir tíu 

árum munu ávalt vera umhugsunarefni fyrir fólk. Þessar tvær kenningar frá Eric T. 

Olson og Derek Parfit varpa áhugaverðu ljósi á þessar spurningar en ég tel að það 

sé langt þangað til, ef það mun einhvern tíman gerast, að það verði ein viðurkennd 

kenning sem kemur með svar við spurningunni um persónusamsemd. Þangað til mun 

fólk halda áfram að velta þessum hlutum fyrir sér.   
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