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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um nyśtárlega kenningu á sviði heimspeki og fagurfræði sem 

nefnist hlutmiðuð verufræði (e. object-oriented ontology). Kenning þessi felur í sér að 

allt sé hlutur og upphafsmenn hennar færa rök fyrir því að orsakasamhengi eigi sér stað 

í vídd skynjunar. Í ritgerðinni er gerð grein fyrir því hvað hlutmiðuð verufræði er og því 

sem skiptir máli til þess að öðlast skilning á fyrirbærinu. Ritgerðin rekur í þeim tilgangi 

þræði raunhyggju og rökhyggju fortíðarinnar. Inn í þetta fléttast uppgötvanir á sviði 

eðlisfræði á 20. öld auk þess sem hlutmiðuð verufræði er sett í samhengi við 

heimspekilega orðræðu og listsköpun í samtímanum.  
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Abstract 

This thesis analyzes new theories in philosophy and aesthetics named Object-Oriented 

Ontology (OOO), which consider everything to be an object and argue that causality 

happens in the aesthetic dimension. The thesis outlines the scope of OOO and its 

discourse and in order to clarify its content discusses empiricism and rationalism of the 

past, as well as new discoveries in quantum physics and contemporary discourse within 

philosophy and visual art. 
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Formáli 

Áhugi minn á hlutmiðaðri verufræði kviknaði 2014. Ég hafði verið að lesa um fagurfræði 

og hafði áhuga á að kynna mér nánar sniðmengi heimspeki og myndlistar í samtímanum.  

Speculations er fræðitímarit sem fjallar um heimspeki kennilegs raunsæis og 

hlutmiðaðrar verufræði og er 5. tölublaðið, Speculations - Aesthetics in the 21st Century 

(2014) helgað fagurfræði og skrifum um myndlist. Skrif Grahams Harman á þessum 

vettvangi vöktu áhuga minn. Gegnum Harman rakst ég á Timothy Morton og fannst mér 

nálgun hans strax áhugaverð. Það var því ánægjulegt að komast að því að bréfaskipti 

hans og tónlistarkonunnar Bjarkar Guðmundsdóttur birtust í bók sem kom út í tengslum 

við sýninguna Björk í MoMA, New York árið 2015,  en ég var þátttakandi í þeirri sýningu 

vegna samstarfs míns við Björk á plötunni Volta.  

Sniðmengi myndlistar og heimspeki er spennandi staður. Sjálf hef ég starfað sem 

myndlistarmaður áður en ég fór að lesa heimspeki með skipulegum hætti við Háskóla 

Íslands. Greinarnar tvær geta stutt hvor aðra og samsláttur þeirra er uppspretta frjórrar 

umræðu.  

Hlutmiðuð verufræði hefur auk þess að tengjast myndlist, einnig fjallað um það sem 

er að gerast í vistkerfinu og á það sameiginlegt með mörgum listamönnum að greina 

ástandið og efla samræðu á breiðu sviði, um það hvernig bregðast megi við. Þar þurfa 

allar manneskjur að koma að borðinu. Samkvæmt nýjustu fréttum erum við mannkynið 

á leið inní tímabil öfga í veðurfarslegum skilningi sem nú þegar hefur áhrif og mun hafa 

mun meiri áhrif í framtíðinni. Það má segja að fagurfræði í víðasta skilningi þess orðs 

taki til alls umhverfis okkar og sé á þann hátt réttnefnd skynfræði. Listin tekst á við hið 

óþekkta og með því að greina ástandið getum við hugsanlega verið betur undirbúin fyrir 

það sem koma skal. Listin leysir kannski ekki vandann, en getur hjálpað okkur að lifa 

betur. Inn í þetta fléttast sú aðferðafræði listarinnar að skoða hlutina í samhengi sínu og 

rannsaka þá, að kanna afstöðu milli hluta í rými, rétt einsog vísindin, en búa þar fyrir 

utan yfir frelsi til ákveðinnar órökvísi, ef svo mætti segja. Rökvísi sem er á sviði skynjunar 

eða öllu heldur skynvísi sem er óstaðbundin, ótímasett, óefniskennd og skapandi.



8 

1 Inngangur 

Í ritgerðinni verður fjallað um heimspekikenningu sem kom fram um síðustu aldamót og 

nefnist á ensku object-oriented philosophy eða object-oriented ontology, sem ég hef kosið að 

þýða sem hlutmiðuð verufræði á íslensku. Gerð verður grein fyrir því hvað hlutmiðuð 

verufræði er og þeim þráðum sem skipta máli til þess að öðlast skilning á fyrirbærinu. 

Með hlutmiðaðri verufræði er gerð tilraun til þess að varpa ljósi á orsakasamhengi og 

reynt að takast á við raunveruleikann sem heild, ekki bara sem nálgun við mennska vitund. 

Að mati hlutmiðaðra verufræðinga hefur heimspeki þróast í þá átt að einangra sig við eitt 

svið tilverunnar, sem er mennsk hugsun. Hlutmiðaðir verufræðingar sjá þennan vanda sem 

birtingarmynd þess að heimspeki sé í tilvistarkreppu gagnvart vísindum. Í þessari viðleitni 

hafa hlutmiðuðu verufræðingarnir leitað aftur til sautjándu aldar til þess að finna upptök 

vandans. Þeir rekja hann til upphafs vísindanna og upplýsingarinnar og almennt þeirra 

hugmynda sem aðgreindu mennskan hug og heim, með afgerandi hætti.  

Gefum einum forsprakka hlutmiðuðu verufræðinnar, Timothy Morton, orðið:  

Getur verið að leitin að gangverkinu að baki orsakasamhengi, sem á að vera á einhvern 

hátt undir yfirborðinu eða handan við sýndina (reyndin), sé varnarviðbrögð við þeirri 

staðreynd að orsakasamhengi er ráðgáta sem á sér stað í sífellu beint fyrir framan nefið 

á okkur? Ef við eigum að vinda ofan af þessum varnarviðbrögðum verðum við að snúa 

okkur að hinu skynfræðilega og taka til  alvarlegrar endurskoðunar ýmsar ályktanir sem 

hafa verið dregnar síðan á sautjándu öld. Sú staðreynd að heimspekin hefur sniðið sér 

sífellt þrengri stakk og hefur smám saman einangrast á lítill eyju sem kallast mannleg 

merking, umlukin gígantísku tómi staðfestir þetta. Samhliða þeirri dapurlegu þróun er í 

auknum mæli litið á listir og hina fagurfræðilega vídd lífsins sem eitthvað huggulegt en 

eiginlega gagnslaust skraut á yfirborði þessa ímyndaða gangverks. Ég held hinu 

gagnstæða fram. Gangverkið er hugarburður okkar mannanna, lífæð orsakasamhengis er 

að finna í hinni skynfræðilegu vídd. Áhrif (eða afleiðingar) eru alltaf skynfræðileg. Það er 

að segja að afleiðingar orsaka eru alltaf einhverskonar skynfræðilegur atburður fyrir 

einhverja verund, hvort sem sú verund hefur húð, taugar og heila eða ekki.1 

 

                                                      
1 Timothy Morton, Realist Magic: Objects, Ontology, Causality, Ann Arbor, Open Humanities Press, 2013, (New 
Metaphysics), s. 119. Þýðing á tilvitnunum í ritgerðinni er verk höfundar nema annað sé tekið fram. 
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Hlutmiðuð verufræði tekst því á við eina af hinum stóru spurningum heimspekinnar, 

hugar-/heimsvandann svonefnda. Hugsun mannkynsins andspænis hinum ógnarstóra 

veruleika sem liggur utan hugarins. Þessi vandi, sem segja má að hafi verið eitt 

aðalviðfangsefni heimspekinnar allt frá tímum Forn-Grikkja, sýnir alltaf á sér nýjar og nýjar 

hliðar. Platón smíðaði frummyndakenninguna, Immanúel Kant sagði að við hefðum ekki 

aðgang að hlutnum-í-sjálfum-sér. Því samsinntu síðari tíma hugsuðir á borð við Jacques 

Lacan og Jacques Derrida. Og líka Graham Harman sem er upphafsmaður hlutmiðaðrar 

verufræði, einsog nánar verður rakið hér. En hann notar það gamalkunna heimspekilega 

vopn að snúa hlutunum við og skoðar hlutinn frá sjónarhorni hlutarins.  

Þeir sem aðhyllast hlutmiðaða verufræði telja að við upphaf nútíma, þegar sjálfsveran og 

hlutveran voru aðskilin með afgerandi hætti, hafi það haft þau áhrif að svið heimspekinnar 

hafi þrengst. Þar vegur þyngst heimspeki René Descartes og sú staðhæfing Immanúels Kant 

að til séu annarsvegar heimur fyrirbæranna (phenomena) og hinsvegar heimur hlutarins í 

sjálfum sér (noumena). Við manneskjurnar, erum gædd skilningarvitum sem eru fær um að 

skynja fyrirbærin, en um hlutinn í sjálfum sér getum við ekkert vitað. Til þess höfum við ekki 

forsendur. Þessi aðgreining milli hugveru og hlutveru hafi orðið til þess að heimspekin forðist 

að fjalla um það sem liggur utan mennsks hugar. Þetta kalla hlutmiðaðir verufræðingar 

samhengishyggju (e. correlationism) og telja að hún liti meira og minna alla vestræna 

heimspeki samtímans. Enn fremur hafi þessi aðgreining orðið til þess að setja skynjun skör 

neðar en rökhugsun, sem hefur stuðlað að stigveldi milli lista og vísinda og ennfremur 

raunvísinda og hugvísinda. 

Samkvæmt skilgreiningu hlutmiðaðrar verufræði er allt hlutur. En hlutir, af hvaða meiði 

sem þeir kunna að vera, hörfa samt alltaf undan. Í þessum skilningi getum við aldrei komist 

að öllum sannleika um hluti. Þetta endurspeglast í kenningum skammtafræðinnar, 

annarsvegar að samkvæmt grunnforsendum hennar er ekki hægt að mæla samtímis bæði 

hraða og staðsetningu eindar (óvissulögmál Werners Heisenberg), og hins vegar þá furðu að 

ljós er bæði bylgja og eind.   

Timothy Morton, einn af hinum hlutmiðuðu verufræðingum, hefur þess vegna fært rök 

fyrir því að í ljósi þessa standist mótsagnarlögmálið ekki. Hlutir eru bæði p og ekki p, eða 

bæði sýnd og reynd. Allt er bæði sýnd og reynd. Og á sviði sýndarinnar, eða sviði hins 

skynfræðilega, á orsakasamband sér stað. Vegna þess að hlutir hörfa undan og sýna sig aldrei 
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að fullu í reynd, er þó alltaf um að ræða samtal og túlkun. Rétt einsog við, sem samkvæmt 

skilgreiningu erum sjálfsverur, höfum ekki beinan aðgang að öðrum sjálfsverum, né hlutnum-

í-sjálfum-sér, hafa hlutir ekki heldur aðgang hver að öðrum.   

Hlutmiðuð verufræði í meðförum áðurnefnds Tims Morton er viðleitni til að taka inn 

heild alls sem er og sýna fram á að það sem stýrir heiminum og knýr lífið áfram er ekki 

vélrænt orsakasamhengi, heldur núningur í vídd skynjunarinnar. Samkvæmt hlutmiðaðri 

verufræði er ekkert tóm. Allt er hlutur. En vissulega byggja þeir sem aðhyllast  hlutmiðaða 

verufræði á  hugmyndum og skrifum margra forvera sinna allt frá upphafi heimspekinnar og 

kenningin er póstmódernísk að því leyti að hún velur sér það sem hún vill úr heimspeki-

stórmarkaðnum. Allt frá Aristótelesi, gegnum skólaspekingana, búddísk fræði, íslömsk fræði, 

nýaldarheimspeki, fyrirbærafræði, rökgreiningarheimspeki, strúktúralisma, 

póststrúktúralisma, órofahyggju2 og póstmódernisma, svo aðeins fátt eitt sé nefnt sem telja 

má til áhrifavalda hlutmiðaðra verufræðinga. En auk hinna fjölbreyttu heimspekistefna má 

nefna myndlist, tónlist, tölvur og netvæðingu og margt fleira úr samtíma okkar. Það má því 

segja hugtakið rísóm sem frönsku heimspekingarnir Félix Guattari og Gilles Deleuze 

mögnuðu upp í bók sinni Þúsund flekar3 árið 1980, sé hér lifandi komið.4  

En við getum samt aldrei komist að öllum sannleikanum um veruna, hlutina eða heiminn 

í heild. Vegna þess að hlutir hörfa undan. Þeir sýna aldrei allt. Það er dýpsti eiginleiki 

alheimsins.  

Það sem er til umfjöllunar innan þessara kenninga um verufræði og frumspeki er því 

dýpsti sannleikur og eiginleiki verunnar. Ný vísindi sýna okkur eitthvað, og svo virðist sem 

tungumálið, form og miðill hugsunarinnar sem við búum yfir, séu ekki alltaf fær um að tjá 

hvað á sér stað. Það er staða manneskjunnar í heiminum, að hún hefur enga möguleika til 

þess að skilja allt sem er og tungumálið nær einungis að fanga brotabrot veruleikans. Niels 

Bohr virðist hafa áttað sig á þessu, en margir vísindamenn og heimspekingar hafa jafnframt 

staðið frammi fyrir því sama og tekið eftir því að ýmis óútskýrð hegðun eða fyrirbæri í 

huglægum og hlutlægum skilningi, væru bara eitthvað sem við getum ekki fjallað um. 

                                                      
2 Órofahyggja er aum tilraun til þess að þýða enska orðið organicism. 
3 Gilles Deleuze og Félix Guattari, A Thousand Plateaus, Brian Massumi þýddi, London, Continuum, 2004. 
„Rísóm“ hefur verið þýdd á íslensku af Hjörleifi Finnssyni og kom út í Atviksbókinni Heimspeki verðandinnar, 
ritstjóri Geir Svansson, Reykjavík, ReykjavíkurAkademían, 2002, s. 12–58. 
4 Gerð er nánari grein fyrir þessu hugtaki í kafla 5.2.1 Rísóm. 
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Saga hugmyndafræði og trúarbragða snýst um að steypa sannleikann í það mót sem þau 

telja að henti, í stað þess að meðtaka veruleikann og alla hans fjölbreytni og töfra. „Ef ég skil 

það ekki, þá er það ekki til“ er slagorð þessarar lífsskoðunar. En samt er það til.  

Það er svo margt sem hefur verið þaggað niður. Verið bannað. Verið gert ósýnilegt. Verið 

gert að synd. Bannað að spyrja um. Af þessu hefur hlotist margháttaður harmur svo ekki sé 

meira sagt.  

Heimspeki og vísindi eru með fullkomnar röksemdafærslur á heilanum ef svo má segja. 

Að setja fram pottþétta sönnun er markmiðið frekar en að leggja fram vitrænar tillögur í 

umræðu. 

1.1 Orsakasamhengi hlutanna og verunnar 

Í viðleitni til þess að lifa af, virðist það oft gerast að manneskjunni finnst að hún skilji, til þess 

að verða ekki geðveik og lömuð. Henni verður að finnast hún hafa náð tökum á veruleikanum 

til þess að geta haldið áfram með líf sitt. Manneskjan hefur kannski bara náð tökum á örlitlu 

brotabrotabroti af veruleikanum en öryggistilfinningin sem það gefur henni, eykur henni 

kjark og sjálfsálit og henni líður jafnvel einsog hún skilji allt og geti jafnvel byrjað að útskýra 

þetta fyrir öllum öðrum og segja þeim hvernig þetta er allt saman.  

Vissulega býr mannkynið yfir mikilli þekkingu. En sú þekkingarsköpun er samfléttuð úr 

tveimur þáttum sem virka á hvorn annan með víxlverkandi hætti, annars vegar þekkingu sem 

er til staðar og á þeim grunni verður til ný þekking, eitthvað nýtt er búið til, sem afturámóti 

hefur áhrif á þekkinguna sem er til staðar, sem aftur opnar eitthvað nýtt sem hugsun nær 

ekki utan um. Smám saman hefur myndast aukinn skilningur og ný viðmið hafa komið í ljós. 

En andstaðan við breytingar sem ný viðmið hafa í för með sér er oft mikil. 

Í byrjun 20. aldar opnuðu vísindin mikið Pandóru-box, skammtafræðina, og gátu  virkjað 

hana og notað í útreikningum, en náðu samt ekki utan um það heimspekilega. Sumir 

heimspekingar, t.d. þeir sem aðhylltust rökfræðilega raunhyggju, (e. logical positivism), 

sögðu þá að frumspeki væri merkingarleysa, jafnvel þó að lögmálin sem að vísindamennirnir 

settu fram kölluðu eftir frumspekilegri nálgun. Á sama tíma gerðu sumir listamenn listaverk 

sem voru viljandi merkingarleysa - abstraksjón, dadaismi, súrrealismi. Þetta er áhugverð 

hliðstæða (e. juxtaposition) eða ef til vill þverstæða.  
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Það tekur tíma að vinna úr upplýsingum og heimspekin hefur ýmist reynt að takast á við 

þessar hugmyndir sem heimurinn birtir okkur, sem einhverskonar heild, eða að heimspekin 

hefur tekist á við það sem henni finnst hún ná utan um og dæmt allt annað  fyrir utan 

umræðugrundvöll okkar. Heimspekin hefur leitt í ljós að sýn okkar er mjög hlutdræg. Við 

sjáum ekki hlutina eins og þeir eru, heldur út frá því hvernig við erum. Það má færa rök fyrir 

því að við horfum yfirleitt á hlutina eins og við erum vön, jafnvel þegar við vitum ekki hvað 

það er sem við sjáum. Það er afrek fyrri hugsuða að reyna í sífellu að draga gluggatjöld 

hugmyndafræði og hefðarfestu frá. Á þeirri arfleifð byggjum við í dag. Hlutmiðuð verufræði 

reynir auk þess að beina athyglinni að því að hlutir hafa líka sjónarhorn. Það hefur komið á 

daginn að þó að ekki sé hægt að tala um markhyggju hugsun í náttúrunni þá samræmast 

markmið mannkynsins og markmið vistkerfisins ekki nema að litlu leyti. Til þess að eiga 

möguleika á bættum samskiptum við vistkerfið verðum við því að reyna að setja okkur í spor 

annarra aðila eða hluta innan þess.  

Frumspeki er rakin aftur til Aristótelesar, en er jafngömul mannkyninu sem hefur frá 

örófi alda reynt að skilja umhverfi sitt og spurt sig hvernig standi á þessu öllu saman. 

Frumspeki er samofin trúarbrögðum. Frumspekin hefur verið lögð til hliðar og tekin aftur til 

skoðunar. Í þessari ritgerð er fjallað um heimspekinga sem færa rök fyrir því að skynjun sé 

frumspekileg og að virkni (orsakasamband) sé skynjun.  

1.2 Markmið ritgerðarinnar 

Eftirfarandi skýring nær nokkuð vel utan um fyrirbærið hlutmiðaða verufræði. Verufræði (e. 

ontology) er sú grein heimspekinnar sem fjallar um tilvist - það að vera. Hlutmiðuð verufræði 

setur hluti sem miðpunkt verufræðinnar. Fylgjendur hlutmiðaðrar verufræði telja að ekkert 

eitt hafi sérstakan sess, allt er hlutur og allir hlutir eru til jafnt. Hlutmiðuð verufræði hafnar 

því þar að auki, að mannleg reynsla sé miðja heimspekinnar og að hægt sé að skilja hluti á 

grundvelli þess hvernig þeir birtast mönnum. Hlutmiðuð verufræði nýtir tilgátur og kenningar 

til þess að lýsa hlutum og hvað einkenni tilvist þeirra og hvernig hlutir orki hver á annan.    

Verkefni ritgerðarinnar er að rekja þræði hlutmiðaðrar verufræði, kanna hvaðan hún er 

sprottin og viðbrögð við hvaða hugmyndastraumum er þar að finna, og setja þessa hugsun í 

samhengi innan heimspekilegrar orðræðu, lista og vísinda.  
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2 Aðdragandi og tilurð hlutmiðaðrar verufræði 

Eitt af því sem telja má nýstárlegt við hlutmiðaða verufræði er áherslan á að skynjunin sé 

frumspekileg. Eða að frumspeki sé skynfræðileg (e. aesthetic). Frumspeki er íslenska orðið 

yfir hugtakið metaphysics, sem vísar til þess að þegar rit Aristótelesar voru gefin út á 1. öld 

fyrir Krist, var ritunum um frumspeki gefinn titillinn ta meta ta physika sem þýðir beinlínis 

„bækurnar á eftir eðlisfræðinni“. Aristóteles nefndi þó þessi fræði sjálfur „hina fyrstu speki“  

(gr. he prote filosofia)  og þaðan er íslenska orðið frumspeki fengið.5  

Eigum við kost á frumspeki? spurði Kant og svaraði á þessa leið: „Já, ef við förum hina 

gagnrýnu leið og könnum forsendurnar.“ Kant hafði fengið sig fullsaddan af kreddufestu 

fortíðarinnar en sömuleiðis á leið efahyggjunnar, sem gefur yfirleitt engin fyrirheit. 

Samkvæmt Kant eru orsök og verund hugtök sem gera okkur kleift að koma skipan á 

reynsluna og skilja veruleikann. Orsakarhugtakið tengir á milli ólíkra skynjana. Verkfærin eru 

skynjun, skilningur og skynsemi, hinir röklegu undanfarar reynslunnar, en ekki afleiðing 

hennar einsog hjá David Hume. Orsakarhugtakið er áskapaður hæfileiki sem við búum yfir til 

að koma skipan á reynslu okkar, þetta er svipað og hjá René Descartes, en hjá honum gilti 

það um allt, en hjá Kant einungis um heim fyrirbæranna.6 Þessum hugmyndum raunhyggju 

og rökhyggju verða gerð betri skil í fjórða kafla.  

2.1 Verufræði, fagurfræði, frumspeki 

Hlutmiðuð verufræði byggir á skilgreiningum heimspekinnar á hugtökunum verufræði, 

fagurfræði og frumspeki. Til þess að ná betri skilningi á hugmyndum hlutmiðaðra 

verufræðinga er nauðsynlegt að glöggva sig aðeins á þessum kenningum heimspekinnar sem 

eru þekktar frá Forn-Grikkjum, en hafa þó tekið breytingum í gegnum tíðina. 

2.1.1 Verufræði 

Verufræðin er ein af megingreinum frumspekinnar og fjallar um það sem er og hvað það er 

að vera. Nokkur af þeim atriðum sem hefur reynst flókið að gera grein fyrir með 

verufræðilegum hætti, eru sálin eða andinn, tölur og hugmyndir á borð við ást, réttlæti, 

fegurð og list. Þessar vangaveltur má rekja eins langt aftur og heimildir ná. Heimspekingar 

                                                      
5 Geir Þ. Þórarinsson, „Hvað er frumspeki?“, Vísindavefurinn, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=5346, 21. 
október 2005, (sótt 3. janúar 2016).  
6 Immanúel Kant, Forspjall að sérhverri vísindalegri frumspeki framtíðar, Skúli Pálsson þýddi, Reykjavík, 
Háskólaútgáfan, 2008, (Rit Heimspekistofnunar Háskóla Íslands; 10).  



14 

hafa einnig dregið í efa tilvist efnis og sú hugmynd að allir hlutir virðast vera búnir til úr 

svipuðum byggingareiningum eða atómum, sem innihalda þar að auki að stórum hluta 

tómarúm, vefst fyrir okkur enn þann dag í dag. Að mati Demókrítosar voru atómin í 

einhverjum skilningi raunverulegri en hlutir eins og stólar og borð. Parmenídes taldi aftur á 

móti að ekkert væri til nema veran, ein og óskipt, en hann taldi að blekkingin eða sýndin lægi 

á sviði mismunarins, breytinganna og hreyfingar.7 Platón gerði sem kunnugt er tilraun til þess 

að skýra þetta vandamál með helliskenningu sinni og hugmyndinni um frummyndir. 

Samkvæmt henni er okkar heimur (efnisheimurinn) ekki raunverulegur, heldur einungis 

skuggamynd eða eftirlíking frummynda.  

Það er ljóst að margt er TIL og hefur áhrif í heiminum með einhverjum hætti. Það er ekki 

allt sýnilegt hinu mennska auga né yrðanlegt gegnum tungumálið. Skynfæri og skilningarvit 

okkar án hjálpartækja ná aðeins að kortleggja lítinn hluta af þessum heimi, sumt er of smátt, 

annað of stórt. Sumt er af þeirri gerð að það verður ekki náð utan um það með viðhlítandi 

hætti, með þeim aðferðum sem við höfum á valdi okkar núna. En það hefur samt sem áður 

áhrif. Vísindi hafa náð mjög langt í því að gera grein fyrir því agnarsmáa, atómum, rafeindum 

og þessháttar verum, en einnig hinu allra stærsta svo sem plánetum, fjarlægum 

vetrarbrautum og sólkerfum, en það er þó mörgum spurningum ósvarað á þessum vettvangi. 

Í hversdagsleikanum rekumst við sífellt á öfl sem eru utan okkar skilnings, eins og bara 

veðrið, eða aðra hegðun náttúrunnar sem maðurinn ræður ekki við s.s. skordýrabit, rigningu, 

jarðskjálfta og eldgos. Okkar eigin líkami er að stórum hluta utan okkar stjórnar. Hjartað 

slær. Við getum ekki sagt því að stoppa. Ekki höfum við stjórn á ytra útliti líkamans nema að 

litlu leyti. Tilfinningar hlaupa með okkur um víðan völl án þess að við fáum miklu þar um 

ráðið og svo mætti lengi telja.   

2.1.2 Fagurfræði 

Það má segja að fagurfræði í víðasta skilningi þess orðs taki til alls umhverfis okkar. Reyndar 

er orðið fagurfræði nokkur vandræðagripur samanber inngang ritgerðinnar. Hægt er að rekja 

upphaf aesthetics eða fagurfræði sem fræðigreinar innan vestrænnar heimspeki til þýska 

heimspekingsins Alexanders Baumgarten, en ritgerð hans Aesthetika kom út árið 1735. 

                                                      
7 Geir Þ. Þórarinsson, „Hvað er frumspeki?“ 
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Fagurfræði er þekking skynfæranna og á 18. öldinni voru menn að reyna að átta sig á 

greinarmuninum á milli rökrænnar og skynrænnar þekkingar. Gríska orðið aesthetikos þýðir 

einsog áður hefur komið fram, skynjun eða skyntúlkun. Íslenska orðið fagurfræði er því 

heldur þröngt. Margir hafa bent á að mögulega ætti þessi grein að heita skynfræði. Í 

samhengi hlutmiðaðrar verufræði virðist það eiga enn betur við.  

Tengsl eru ekki bara á milli manna og hluta og allir hlutir eiga möguleika á tengslum við 

aðra hluti á forsendum þeirrar birtingarmyndar sem þeir eru færir um að meðtaka og því 

sem aðrir hlutir gefa frá sér. Eiginleikar hlutar eru ekki hluturinn. (Hluturinn-í-sjálfum-sér 

heldur áfram að vera óaðgengilegur.) Þetta hefur ekki á neinn hátt með fegurð að gera, 

einsog orðið fagurfræði vísar óneitanlega til, heldur varpar hver eining (hlutur eða vera) 

einungis mynd af sjálfri sér inn á hið samhlutlæga svið (e. interobjective space) skynjunar.8 

Við  (manneskjur, en líka dýr og annað efni sem hefur ekki tungumál) skynjum veruna í 

heild á skynfræðilegum forsendum yfirborðsins. Orð ná ekki utan um heildarskynjun. Og 

mennsk skynjun nær ekki utan um allt sem er. Á þessum grundvelli er skynfræði hin fyrsta 

speki eða frumspeki vegna þess að áhrif skynjunarinnar koma á undan tungumáli og túlkun. 

Þessi hugmynd er ágætlega skýrð með eftirfarandi setningu bandaríska 

menningarfræðingsins Stevens Shaviro, sem hefur blandað sér í umræðu um hlutmiðaða 

verufræði: „Sjálfsveran er upplýst af heiminum utan við hana, heimi sem fyllir upp veruna, 

áður en hugurinn hugsar.“9 Hlutmiðuð verufræði er því frumspekileg og leggur þar að auki 

alla tilvist að jöfnu. Hún hafnar því að vera eða verufræðileg staða hluta sé einungis 

nálganleg sem samband við mennska vitund.  

Þessar nýju hugmyndir á sviði raunsæis (e. realism) storka á margan hátt hinum ríkjandi 

forsendum menningarumræðu og fræðilegrar umfjöllunar á sviði lista og opna þannig nýjar 

víddir bæði í rannsóknum og listrænum nálgunum. Reyndar má segja að nálgun að hætti 

Timothys Morton endurspegli að sumu leyti aðferðir listarinnar. Hlutmiðuð verufræði setur 

ýmis spurningarmerki við þá ríkjandi hefð sem á rætur að rekja til fyrirbærafræði, 

túlkunarfræði, póst-strúktúralisma, afbyggingar og sálgreiningar auk póstmódernisma, að því 

                                                      
8 Morton, Realist Magic, s. 26. 
9 Steven Shaviro, “Non-Phenomenological Thought”, í Speculations V: Aesthetics in the 21st Century,  ritstjóri 

Ridvan Askin o.fl., New York, Punctum Books, 2014, s. 42. 
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leyti að hún leitast við að komast undan því sem nefnt hefur verið correlationism eða 

samhengishyggja.10  

Hlutmiðuð verufræði byggir vissulega á hinum póstmódernísku nálgunum sem þróast 

hafa undanfarna áratugi. En að mati hlutmiðaðra verufræðinga vantar þó eitthvað inn í þá 

mynd póstmódernismans að allt sé texti og að handan samhengisins sé ekki neitt.11 Þeir vilja 

að minnsta kosti innlima það sem er handan þess „samhengis“ sem er aðgengilegt mennskri 

vitund inn í heildarsamhengið. Gagnrýni þeirra á þær kenningar 20. aldar sem kenndar eru 

við huglæga hughyggju (e. subjective idealism) er að heimspekin verði að vera fær um að 

ávarpa hvaðeina sem fyrirfinnst í alheimi, en ekki einungis það sem liggur innan sviðs 

mennskrar hugsunar. En þetta er snúið mál, því heimspekingar eru allir útbúnir mennskum 

huga og það er þeirra meginvopn og helsta atvinnutæki.  

Á hinn bóginn er það ef til vill málum blandið hvort þessi fjandskapur sumra hlutmiðaðra 

verufræðinga við fyrirbærafræði og þá heimspeki sem á henni byggir, sé ekki að einhverju 

marki nokkurskonar fræðileg látalæti. Að manni læðist sá grunur að í þessum fjandskap sé í 

raun fólgin nokkurs konar unglingaveiki eða uppreisnargirni, hvöt til þess að ráðast á feðurna 

(og kannski líka nokkrar mæður, ef einhver man eftir þeim), til þess eins að ráðast á þá. En 

þegar upp er staðið eru börnin afkomendur foreldranna, í örlítið breyttri mynd. Þarna er 

vissulega stigsmunur milli hinna mismunandi heimspekinga sem kenna sig við hlutmiðaða 

verufræði enda greinir þá á innbyrðis um mörg grundvallaratriði.  

Einnig læðist að manni sá grunur að um sé að ræða auglýsingabrellu (e. gimmick). Það 

fær fólk vissulega til að sperra eyrun ef einhver segist vera búinn að snúa á Kant. En hið rétta 

í málinu er að hlutmiðuð verufræði byggir á þeirri heimspeki fortíðarinnar sem hún gagnrýnir 

að mörgu leyti en er fyrst og fremst í samræðu við. Hugsun Immanuels Kants, Edmunds 

                                                      
10 Samkvæmt orðabók.is þýðir orðið correlation samhengi, samsvörun eða fylgni. Samhengishyggja sem þýðing 
á orðinu correlationism er ekki alveg fullkomin lausn þar sem samhengi skírskotar til víðara og stærra „nets“ 
heldur en orðið correlation gefur til kynna. Fylgnihyggja gæti komið til greina sem skírskotar þá til þess hvernig 
merking er fengin hlutum með tilliti til fylgni hennar við mennska kennistærð (e. parameters).  
11 Björn Þorsteinsson, „Hluturinn snýr aftur: Póstmódernisminn kveður“, Lesbók Morgunblaðsins, 17. 
september, 2005. Aðgengilegt á: Tímarit.is, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=260638&pageId=3647937&lang=is&q=Hluturinn%20sn%FDr%20aftur 
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Husserl, Martins Heidegger, Alfreds North Whitehead, Bruno Latour og Gilles Deleuze eru 

meginstoðir hugsunar hlutmiðaðra verufræðinga.   

 

2.1.3 Fagurfræði / skynfræði 

Allt fram til 18. aldar má segja að  ríkt hafi kenningar um hlutlægni fegurðar, sem byggðust á 

hugmyndum um hlutföll, samræmi og harmóníu. En svo komu fram kenningar um huglægni 

fegurðar á 18. öldinni, að fegurðina sé að finna í huga þess sem skynjar (e. beauty is in the 

eye of the beholder).  Þessi áherslubreyting kemur fram á því tímabili sem kallað hefur verið 

árnútími (e. early modern age), þegar fræðigreinin fagurfræði þróast í þau fræði sem fjalla 

um mannlega skynjun. Í framhaldinu var hún einskorðuð við skynjun ákveðinna hluta eða 

listaverka. 

Ef við lítum til orðsins skynfræði, þá verður allt það sem skynjunin nemur að viðfangsefni 

skynfræðinnar. Veran í heild. Það er því erfitt að draga skýra línu milli þess sem heyrir undir 

fagurfræði og listsköpun og þess sem heyrir undir skynfræði. Enda verður listin ekki aðskilin 

frá raunveruleikanum og lífinu. 

Tæknilegar framfarir hafa líka haft áhrif á miðlunina, og þó svo að kjarni listarinnar hafi 

ef til vill ekki breyst, þá hefur það verið mikið starf að greina listina í þeim margvíslegum 

miðlum sem hafa þróast. En það er einmitt til marks um hversu víðtækt afl listin er, að hún 

birtist í allra kvikinda líki og í öllum aðstæðum. Listin verður því ekki aðskilin frá lífinu sem 

sérstök deild, heldur er hún samofin því á öllum sviðum.  
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3 Tilurð hugtaksins hlutmiðuð verufræði 

Bandaríski heimspekingurinn Graham Harman setti fyrst fram hugtakið object-oriented 

philosophy í samnefndri grein árið 1999.12 Hugmyndir hans má flokka sem forskilvitlega 

raunhyggju (e. transcendental empiricism), sem ef til vill má lesa sem umorðun á hugtakinu 

um kennilegt raunsæi (e. speculative realism). Harman hefur skýrt hugmyndir sínar um 

fagurfræði sem frumspeki, með þeim orðum að eitt helsta vandamál frumspekinnar hafi 

reynst vera hvernig efnið, eða aðskildir hlutir, geti haft samskipti við hvorn annan. Hann talar 

um frumspeki á þann veg að hlutir eigi í innbyrðis sambandi sín á milli og á milli þeirra ríki 

frumspekileg aðlöðun (e. allure). Samtalið sem á sér stað milli efnis og anda, eða öllu heldur 

milli efnis og efnis, er raunverulegt, en hvernig það á sér nákvæmlega stað er enn á stigi 

kenninga. Með því að beina athyglinni frá sjónarhorni sjálfsverunnar yfir á sjónarhorn 

hlutarins þegar fjallað er um vanda hugar og heims, þá opnast nýjar brautir í umræðu sem 

virðist föst í þrátefli. Að mati hlutmiðaðra verufræðinga lýsir þráteflið sér í því að samræðan 

strandar á því hvort við höfum yfirhöfuð möguleika á því að fjalla um hlutinn-í-sjálfum-sér og 

þar með hinn ytri raunveruleika sem liggur utan hugarins. 

Harman lýsir þessu þannig í grein sinni „Object-Oriented Philosophy“:  

Þessi endalausa deila heldur áfram, en á meðan ólgar raunveruleikinn. Jafnvel þegar 

bæði málspekin og hinir svokölluðu afturhaldssömu andstæðingar hennar hrósa sigri 

hver yfir öðrum, er vettvangurinn - heimurinn - troðfullur af margvíslegum hlutum, og 

kraftur þeirra er óbeislaður og að miklu leyti afskiptur. Rauðar billjarðkúlur skella á 

grænum billjarðkúlum. Snjókorn glitra í ljósinu sem miskunnarlaust eyðir þeim; ónýtir 

kafbátar ryðga á hafsbotninum. Kvarnir þreskja hveiti og jarðskjálftar mylja 

kalksteinsklappir, risasveppir breiða úr sér í skógum Michigan. Á meðan mennskir 

spekingar takast á um möguleikann á „aðgangi“ að heiminum, bíta hákarlar í túnfiska og 

borgarísjakar skella á strandlengjum.  

Allar þessar verundir berast um alheiminn, og leggja blessun eða bölvun á allt sem þær 

snerta, farast án nokkurra ummerkja eða breiða mátt sinn víðar - líkt og ef milljón 

skepnur hefðu sloppið úr dýragarði tíbetskrar heimsfræði. Mun heimspekin halda áfram 

að hræra saman öpum, hvirfilbyljum, demöntum og olíu undir einum og sama hatti þess  

sem liggur fyrir utan?13 

 

                                                      
12 Graham Harman, „Object-Oriented Philosophy“, í Towards Speculative Realism, Essays and Lectures, 

Winchester, Zero Books, 2010, s. 93-105. 
13 Sama, s. 94-95. 
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Harman telur að við höfum hvorki aðgang að hinu algilda né veru hlutarins-í-sjálfum-sér. 

En hann hvetur okkur til þess að nýta skynþekkingu okkar til þess að upplifa hina skrýtnu og 

oft á tíðum samhengislausu fegurð raunveruleikans. Það er skoðun Harmans að engir tveir 

hlutir geti haft samskipti nema í gegnum „skynjunarstaðgengla“ (e. sensual vicars). Orðið 

sensual tengist líkamleikanum, hinu holdlega, og er erfitt að þýða. En í því liggur áhersla á 

efnislega skynjun, líkamsvísi, sem er þá öðruvísi en rökvísi. Hér má sjá ákveðinn samhljóm 

með þeirri verufræði sem franski heimspekingurinn Maurice Merleau-Ponty vann að innan 

úr véum fyrirbærafræðinnar. Sú grundvallarhugmynd hans að við séum hluti af veruleikanum 

og veruleikinn sé hluti af okkur, molar þann tvíhyggða skilning að við sem búum yfir 

mennskri vitund stöndum á einhvern hátt andspænis veruleikanum. Öllu heldur er mennsk 

vitund samofin öllu sem er.  Samofin því sem Merleau-Ponty kaus að kalla „hold heimsins“ 

(fr. la chair du monde) sem „skynjar, hugsar, sér og athafnar sig (meðal annars) gegnum 

okkur.“14 Þessi grunnþáttur veruleikans býr undir eða að baki hverskyns skilgreiningum, 

hvort sem um er að ræða sjálfsveru eða hlutveru, lífveru eða dauðan hlut. Reyndar virðist 

hugtakið dauður hlutur daga uppi sem merkingarleysa í ljósi aukinnar þekkingar okkar á efni 

og öreindum.  

Að mati Harman verður hluturinn alltaf í einhverjum skilningi óaðgengilegur. Allir hlutir 

dyljast eða draga sig í hlé. Hlutir geta myndað samband sín á milli en ekki þekkt hvern annan 

til hlítar. Þarna birtist leyndardómur, sem verður aldrei upp lokið, en  gæti borið okkur aftur 

að kunnuglegri tvíhyggju. Við höfum annars vegar það sem við getum vitað um og  hins vegar 

það sem við getum ekki vitað um. En Harman vill þó einmitt leysa þessa tvíhyggju upp.  

Samkvæmt Harman og hlutmiðaðri verufræði er allt í einhverjum skilningi hlutur. Bæði 

það sem er „ímyndað“ og það sem er „alvöru“, það sem er skilgreint sem náttúrlegt og sem 

gervi, allt sem er í einhverjum skilningi til, er hlutur. Það er ekki hægt að smætta þá né 

vensla. Hlutur er ekki bara skilgreinanlegur út frá því hvernig hann er samsettur, né út frá því 

sem hann er hluti af. Hann er heldur ekki skilgreinanlegur fyrir tilstilli þess hvað hann gerir 

eða hvaða áhrif hann hefur.  

                                                      
14 Björn Þorsteinsson, „Flókinn: Samþætting mannveru og náttúru hjá Maurice Merleau-Ponty, Niels Bohr og 

Karen Barad“, í Náttúran í ljósaskiptunum: Mannvera og náttúra í austrænni og vestrænni hugsun, ritstjóri 
Björn Þorsteinsson, Reykjavík, Heimspekistofnun, 2016 (væntanlegt), s. 2. 
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Í greininni „The Third Table“ sem Harman ritaði í sýningarskrá myndlistarsýningarinnar 

Documenta árið 2012, skýrir hann hlutmiðaða verufræði í tengslum við listaverk. Þriðja 

borðið vísar til borðs sem er hvorki smættað né venslað. Hugmyndin er sú að eðlisfræðingur 

horfi á borð og veit að það er búið til úr óteljandi atómum, rafeindum á brautum sem 

hreyfast mjög hratt og gera það að verkum að borðið er hart. Venslaheimspekingur sem er á 

valdi samhengishyggju horfir á borðið og sér hvaða tengsl það getur myndað við aðra hluti og 

þar með hvaða áhrif það getur haft. En Harman vill meina að til sé þriðja borðið. Borðið sem 

hlutur. Hlutur sem er hvorki smættaður né venslaður.15 Ef við skoðum listaverk þá er það líka 

hlutur sem birtist okkur sem þriðja borðið, jafnvel þó að við sjáum að það er búið til úr 

einhverju efni, málningu og spýtum til dæmis, og það hefur tengsl við aðra hluti, til dæmis 

þann sem bjó það til og það getur haft áhrif á líðan okkar, látið okkur (eða einhverjum 

öðrum) líða einhvernveginn, einnig getur það haft áhrif á markaðinn eða hvaðeina. Listaverk 

er allt þetta, fyrsti (smættað), annar (venslað) og þriðji hluturinn sem er verkið sjálft sem 

hlutur.  

Einsog fyrr segir virðast hlutmiðaðir verufræðingar hafa stillt Immanuel Kant upp sem 

sínum helsta andstæðingi, og líta svo á að hann einskorði vandann um tengslin á milli heims 

fyrirbæranna og heims hlutarins-í-sjálfum-sér við tengslin milli mennsks hugar og hluta. 

Harman vill færa þetta út og halda því fram að þetta samband eða öllu heldur sambandsleysi 

eigi við um alla hluti, allan heiminn. Enginn hlutur hefur fullan aðgang að öðrum hlutum. Í 

samskiptum á milli hluta, hvort sem þeir eru mennskir eða ekki, á sér stað túlkun, sem veldur 

því að hlutir afskræma, skekkja og brengla jafnvel hvern annan.   

3.1 Það sem liggur fyrir utan  

En hvernig getum við fjallað um eitthvað sem við höfum ekki nokkra hugmynd um og engan 

möguleika á að komast að? „Erum við þá ekki að tala um skáldskap frekar en heimspeki?“ 

gæti einhver spurt. En það er staðreynd að hlutir hafa samskipti sín á milli og þessi samskipti 

hafa mikil áhrif í heiminum. Raunveruleikinn er ævintýri. Því er það í einhverjum skilningi 

eins og róandi lyf, að einbeita sér bara að því sem við þekkjum og skiljum, eða höfum 

möguleika á að þekkja og skilja, og reyna svo bara að gleyma hinu sem við þekkjum ekki og 

                                                      
15 Graham Harman, „The Third Table“, í 100 Notes: 100 Thoughts, Documenta 13, [sýningarskrá], ritstjóri 
Carolyn Christov-Bakargiev, Kassel, Hatje Cantz, 2012, (Documenta Series 086), s. 7.   
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skiljum ekki. Í þessu ljósi er áhugavert að rifja upp ummæli sem eðlisfræðingurinn Niels Bohr 

lét falla snemma á síðustu öld, en hann átti mikinn þátt í því að ljúka upp leyndardómunum 

um eðli efnisins, sem hófst með skilningi á byggingu atómsins og í framhaldi af því 

skammtafræðinni. „Hver sá sem verður ekki fyrir áfalli þegar hann kynnist skammtafræði 

hefur ekki skilið hana.“16  

Hér birtist þó ákveðin þversögn. Því áfallið sem Bohr vísar til, er að skammtafræðin birtir 

okkur vitnisburð um að við skiljum í rauninni afar lítið. Það er ekki hægt að skilja 

skammtafræði til hlítar. Veruleikinn er langt frá því að verða að fullu kortlagður og 

skilgreindur, hann er óútreiknanlegur. En það er hægt að reikna með óútreiknanleika. 

En áður en við föllum ofan í hyldýpið er rétt að taka upp léttara hjal. „Ef við gefum okkur 

að hlutir séu til, en að við getum aldrei þekkt þá til fulls, þá hvetur hlutmiðuð verufræði 

okkur til þess að geta okkur til um hvernig það sé að vera hlutur.“ segir ein léttleikandi rödd 

innan hlutmiðaðrar verufræði, Ian Bogost, í bók sinni Alien Phenomenology, or What It’s Like 

to Be a Thing.17  Þessi tilvitnun vísar einnig til þess sem margir innan heimspeki samtímans 

hafa bent á, bæði hlutmiðaðir verufræðingar og pósthúmanistar, að aðgreining milli hinnar 

mennsku veru og hlutveru er ekki eins skýr og halda mætti. Sem dæmi gegna tæki og ýmsar 

tækninýjungar sífellt stærra hlutverki í lífi manna og samskiptum okkar er í æ ríkara mæli 

stýrt af tölvum og forritum.  

 

 

 

 

  

                                                      
16 Björn Þorsteinsson, „Flókinn“, s. 7.  
17 Ian Bogost, Alien Phenomenology, or What It's Like to Be a Thing, Minneapolis, The University of Minnesota 

Press, 2012.  
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4 Hughyggja og hluthyggja 

Í gegnum aldirnar hafa heimspekingar nálgast hugmyndina um efnið með mismunandi hætti. 

Flestar venjulegar manneskjur gera ráð fyrir því að við sjálf og hlutirnir sem við sjáum allt í 

kringum okkur séu raunverulega til og hugsa ekki meira út í það. En þetta er víst ekki svo 

einfalt. Í heiminum er ógrynni hluta og margvíslegra líkama. Við, manneskjurnar, erum auk 

þess öll gædd vitund, sál, sjálfi, persónu og þetta gildir líka í einhverjum skilningi um flest dýr. 

Þau hafa vitund af einhverju tagi. Þannig að allar skyni gæddar verur hafa bæði hlutlæga og 

huglæga eiginleika. Auk þess er ekki til nein algerlega skýr lína um það hvað beri að kalla 

skyni gæddar verur.  

Hugmyndir rökhyggju og raunhyggju 17. og 18. aldar hafa haft mikil áhrif á skilning okkar 

á alheiminum. Í þessum kafla verða mismunandi nálganir raktar í grófum dráttum, en 

almennt er talið að Kant hafi að lokum náð að sameina og samtvinna það besta úr hvorri 

stefnu fyrir sig. Hugmyndum hans hefur ekki verið andmælt jafn kröftuglega, eins og nú, af 

hálfu hins kennilega raunsæis og hlutmiðaðrar verufræði, sem hverfur í vissum skilningi aftur 

til Aristótelesar.  

4.1 Tvíhyggja um líkama og sál 

René Descartes, sem stundum er nefndur faðir nútímaheimspeki, gerði skýran greinarmun á 

sál og líkama. Í viðleitni sinni til þess að endurhugsa ýmsar hugmyndir skólaspekinga18 

samtíma síns, sem að hans mati voru úr sér gengnar, beitti hann efa sem aðferð og véfengdi 

kerfisbundið viðurkenndar hugmyndir. Hann var rökhyggjumaður og dró í efa að reynsla væri 

heppileg aðferð til að byggja traustan grundvöll fyrir vísindi.19 Eitt gat hann þó ekki dregið í 

efa, og það var að hugur hans gat hugsað. Af því sprettur hin fræga setning „Cogito ergo 

sum“ eða „Ég hugsa, þess vegna er ég“. Tvíhyggja hans um sál og líkama hafði mikil áhrif og 

Descartes hafnaði hinni aristótelísku skýringu skólaspekinnar um að allir efnislegir hlutir 

                                                      
18 Skólaspeki er sú heimspekihefð sem var ríkjandi í Evrópu á miðöldum eða frá árunum 1000-1500. 
Skólaspekingar byggðu á kristinni guðfræði og ritum Aristótelesar sem Boethius hafði þýtt á latínu um 500 árum 
fyrr. Markmið skólaspekinnar var að sætta kristna speki við rökfræði fornaldar. Það er almennt litið niður á 
skólaspekina enn þann dag í dag. Skólaspekingar lögðu stund á frumspeki sem módernistar höfnuðu. Timothy 
Morton telur að við þurfum nú að skilja við módernismann, hann hafi komið okkur og öllu umhverfinu á 
hvínandi kúpuna. En þá fáum við í vissum skilningi Aristóteles aftur.  
19 Þorsteinn Gylfason, „Inngangur“ í Hugleiðingar um frumspeki eftir René Descartes, Þorsteinn Gylfason þýddi, 
Reykjavík, Hið íslenzka bókmenntafélag, 2001, (Lærdómsrit bókmenntafélagsins). 
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væru bæði efni og form. Sálin var raunveruleg fyrir Descartes og Guð sömuleiðis, en með 

rökhyggju færði hann sönnur á tilvist Guðs.20 

Descartes skoðaði heiminn og sjálfan sig með hlutlægum hætti. Þetta er hin kartesíska 

skoðun sem er enn mjög ráðandi, og var studd og staðfest gegnum stærðfræði og eðlisfræði. 

Þessi hlutlæga nálgun var þó á forsendum rökhugsunar en ekki skynjunar. Með þessum hætti 

klippti hinn kartesíska heimsmynd út hina skynfræðilegu vídd. Hið skynfræðilega féll undir 

„persónulegt“ mat. Skynfræði og vísindi voru aðskilin og jafnframt hugtökin list og rannsókn. 

Við þessa aðgreiningu losnaði einnig um þau tök sem guðstrú hafði á þekkingu og list.21 

Þessar hugmyndir áttu fylgi að fagna allt fram á 20. öldina þegar sterkari efnishyggja náði 

fótfestu og sú hugmynd að allt væri með einum eða öðrum hætti smættanlegt í efnið, þar 

með talið mannshugurinn, sem væri einungis safn taugaboða.  

4.1.1 George Berkeley biskup og John Locke 

Einn þekktasti fulltrúi hughyggju fyrr á öldum var George Berkeley, biskup af Cloyne á Írlandi. 

Einkunnarorð hans voru: „Esse est percipi“  eða „Að vera er að vera skynjaður“. Hann hafnaði 

algerlega tilvist efnislegra hluta utan hugans. Berkeley var að bregðast við kenningum 

heimspekinganna Johns Locke og Descartes, sem á hans samtíð höfðu gefið út 

byltingarkennd rit sem drógu í efa þær grunnstoðir sem vald kirkju og konunga byggði á.  

Locke sagði: „Hugurinn er autt blað“. En samkvæmt honum fæðast allar manneskjur með 

jafna hæfileika til þess að taka við áreiti. Afl í ytri hlutum skapar þetta áreiti. Þannig að í 

fyrstu er hugurinn auður en svo fyllist hann af heimi.   

Þessu mótmælti Berkeley og sagði að það væri ekkert til nema hugmyndir. Heimurinn í 

heild sinni er hugrænn. Það er ekkert til þarna úti. Það eru ekki ytri hlutir sem að skapa áreiti 

heldur eru eiginleikar hlutanna í skynjuninni. Hluturinn er bara í skynjun manns. Efnisleg 

verund sem er óháð huganum er ómöguleg að hans mati. Berkeley birti hugmyndir sínar í 

formi samræðna á milli tveggja persóna í bókinni Three Dialouges between Hylas and 

Philonous (1713).22 Philonous tekst að sannfæra Hylas um að það sé ómögulegt að hugsa um 

það sem enginn hefur ekki skynjað. Því um leið og Hylas hefur hugsað um það þá er það 

                                                      
20 René Descartes, Hugleiðingar um frumspeki, Þorsteinn Gylfason þýddi, Reykjavík, Hið íslenzka 
bókmenntafélag, 2001, (Lærdómsrit bókmenntafélagsins). 
21 Morton, Realist Magic, s. 79. 
22  Philonous er gríska og þýðir sá sem elskar hugann en Hylas er gríska orðið yfir efni. 
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skynjað. Og hið skynjaða er því í huganum. Hylas reynir að klóra í bakkann og nefnir 

stjörnurnar og mánann. En Philonous er fastur fyrir og segir að þetta séu hugmyndir í huga 

hans og hvorki skynjunin né rökhugsun geti fært sönnur á að þessir hlutir séu til utan nokkurs 

hugar.23 

Locke og Descartes færðu rök fyrir því að hlutirnir væru til úti í heiminum, þeir hefðu þar 

ákveðna eiginleika svo sem þyngd, stærð og tregðu, en inni í manninum yrðu svo til 

eiginleikar eins og lykt, litur og áferð. Locke greindi ennfremur á milli fyrsta stigs eiginleika 

sem eru  stærð og lögun, og annars stigs eiginleika eða litar, lyktar, hita, hljóðs og bragðs. 

Fyrsta stigs eiginleika má mæla með aðferðum eðlisfræðinnar en annars stigs eiginleikar eru 

persónubundnir.24 Locke og Descartes greindi þó á um veigamikið atriði varðandi þekkingu, 

en Descartes var á því að maðurinn, eða hugurinn, byggi yfir ákveðnum ásköpuðum 

eiginleikum sem Locke taldi hins vegar áunna, samanber hið „auða blað“. Hann hafnaði 

alfarið ásköpuðum hugmyndum. Allt er komið til okkar gegnum reynslu og skynjun.   

John Locke var læknir og náttúruvísindamaður í grunninn og kenningar hans um 

þekkingarfræði hafa haft mikil áhrif. Hann byggði allt á athugunum og reynslu, sem hann 

taldi mikilvæga aðferðarfræði til skilnings og hann vildi forðast að ganga að fyrirframgefnum 

sannindum sem vísum. Þar með töldum frumspekilegum kenningum samtíma síns. Locke 

hefur einnig haft mikil áhrif í stjórnmálaheimspeki og þess má geta að hugmyndir hans um 

stjórnspeki voru nýttar við gerð bandarísku stjórnarskrárinnar. Líkt og Descartes vildi hann 

hreinsa til og byggja upp nýjan grundvöll fyrir framrás þekkingarinnar. Locke er talinn vera 

upphafsmaður bresku raunhyggjuhefðarinnar og var samstarfsmaður vísindamannsins 

Roberts Boyle, sem kemur við sögu í kafla 4.6.  

Locke gaf í skyn að frumspekirannsóknir og það sem sé handan reynslunnar sé ekki þess 

virði að eltast við. Í stuttu máli má segja að með kenningum sínum hafi Locke dregið í efa 

ýmsar kenningar kirkjunnar og einnig hugmyndina um blátt blóð og arfgengan konungdóm. 

Allar manneskjur fæðast með jafna möguleika til þess að afla sér þekkingar. Hann hafði þó 

ekki óbilandi trú á vísindunum en vildi setja sér þekkingarfræðileg mörk út frá eigin 

                                                      
23 Robert J. Fogelin, Routledge Philosophy Guidebook to Berkeley and the Principles of Human Knowledge, 
London, Routledge, 2001, (Routledge Philosophy Guidebooks). 
24 Michael Jacovides, „Lockes Distinctions Between Primary and Secondary Qualities“, í The Cambridge 
Companion to Locke’s Essay Concerning Human Understanding, ritstjóri Lex Newman, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2007, s. 101-129. 
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forsendum. Hans þekktasta rit er Ritgerð um mannlegan skilning sem kom fyrst út árið 

1689.25 

Grunnspurningar Locke voru: „Hvað gerir mig að því sem ég er?“ og „Hvernig held ég 

áfram að vera sama persónan í gegnum lífið?“ Svar hans var að ef maðurinn er meðvitaður 

um persónusögu sína, þá er hann sama persóna. Við höfum getuna til þess að afla okkur 

vitneskju. Hugurinn er að öðru leyti autt blað. Við fæðumst öll jöfn og hrein.  

Skilgreining Locke á fyrstu og annars stigs eiginleikum var á sínum tíma gagnrýnd og taldi 

David Hume að bæði fyrstu og annars stigs eiginleikar ættu upptök sín í hlutunum, veruleika 

utan hugans. En Kant taldi afturámóti að hvort tveggja væru eiginleikar mannshugans.  Þetta 

er enn umdeilt og ekki með með öllu útkljáð.  

4.1.2 David Hume 

David Hume var skoskur heimspekingur, einn þekktasti fulltrúi raunhyggjunnar og undir 

áhrifum frá bæði Locke og Berkeley. Heimspeki hans mætti flokka sem náttúruhyggju og 

markmið hans var að átta sig á náttúru mannsins, og hann hafði áhrif á Kant, Jeremy 

Bentham og Charles Darwin. Hann forðaðist frumspekilegar pælingar og taldi trúarbrögð til 

þess fallin að ala á fáfræði og hleypidómum. Samkvæmt Hume er maðurinn safn af 

eiginleikum og þessir eiginleikar og hvernig þeir virka er það sem leggur grunninn að 

vísindum. Í raun hafði Hume ekki mikinn áhuga á hinum ytri veruleika, en mun meira á því 

hvaða áhrif hann hefur innra með manninum. Að hans mati lá beinast við að rannsaka 

þekkingarbúnað mannsins, en jafnframt taldi hann það liggja fyrir að við sem mannkyn 

gætum aldrei öðlast algilda þekkingu.26 

Svo dæmi sé tekið getum við ekki vitað mikið um orsakatengsl. Hume er sammála 

Newton að því leyti að við höfum margskonar möguleika til þess að útskýra hvernig hlutirnir 

virka, en það er ekki þar með sagt að það skýri afhverju þeir virki. En við vitum að við 

byggjum hugmyndir okkar á reynslu og vana. Til dæmis þá skoðun okkar að sólin komi upp á 

hverjum morgni. Hume var þeirrar skoðunar, að við séum þess fullviss  að sólin muni koma 

aftur upp á morgun vegna þess að þannig hefur það alltaf verið, en ekki vegna þess að við 

                                                      
25 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, ritstjóri Roger Woolhouse, London, Penguin, 2004.  
26 David Fate Norton, „Introduction to Hume's Thought“, í The Cambridge Companion to Hume, ritstjóri David 
Fate Norton, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, s. 1-33.  
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höfum svo djúpan skilning á virkni himintunglanna. Orsakasamband er því vitund um fylgni. 

En ein orsök getur þó haft óteljandi mismunandi afleiðingar í för með sér. Heimurinn er 

kannski fullkomlega óreiðukenndur, en náttúran kennir okkur. Frá ungum aldri lærum við af 

reynslunni í samskiptum okkar við ytri og innri heim. Það er fyrirfram ákveðið samræmi milli 

ytri og innri náttúru. „Þannig er þetta bara“ segir Hume. Orsakasamhengi eru hugboð um 

orsakir og tengsl. Þetta viðhorf endurspeglast að einhverju leyti innan kennilegs raunsæis í 

hugmyndum franska heimspekingsins Quentins Meillassoux. Hann vill meina að það sé í raun 

ekkert sem segir að náttúrulögmálin, lögmál eðlisfræðinnar, geti ekki breyst. Þau eru ekki 

bundin nauðsyn.27 

Hume lagði einnig áherslu á þá hugmynd að það að vera maður er miklu ríkari og flóknari 

hugmynd en svo að þekkingin og vísindin geti gert grein fyrir henni. Enda var það síðar dregið 

í efa að tungumálið geti með gagnsæjum hætti gert grein fyrir heiminum. Á dögum Hume og 

Isaacs Newton töldu menn að tungumálið væri miðill sem gæti teiknað upp sannferðuga og 

tæmandi lýsingu á raunveruleikanum og að athugandinn gæti með hlutlausum hætt beint 

augum sínum að fyrirbærunum og heiminum. Nánar verður fjallað um þessar hugmyndir í 

kafla 5.1 um Karen Barad og Niels Bohr. 

Skynjun er flókið og einstaklingsbundið fyrirbæri og Hume reyndi að skilgreina hvað ætti 

sér stað innra með okkur þegar við skynjum. Hann greindi á milli frumskynjana (e. 

impressions) og hugmynda (e. ideas). Frumskynjanir greinast enn fremur í innri og ytri 

skynjanir. Upptök hugmynda eru í frumskynjunum. Hugmyndir eru eftirmyndir þeirra og 

ímyndunaraflið gerir okkur svo kleift að setja saman hugmyndir, sem aftur framkallar 

margvísleg tengsl og nýjar hugmyndir.28 

4.2 Hluturinn-í-sjálfum-sér - hughyggja Immanúels Kant 

Immanúel Kant er sá hugsuður sem brúar bilið á milli raun- og rökhyggju en heimspeki hans 

tvinnar saman ýmsa þræði beggja greina. 

Í heimspeki Kants, og hinni þýsku hughyggju, sem kom fram eftir daga hans, skiptist 

heimurinn í raun í tvennt. Annarsvegar er heimur fyrirbæranna (phenomena) eða hlutirnir 

                                                      
27 Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency, Ray Brassier þýddi, London, 
Continuum, 2008, s. 66. 
28 William Edward Morris og Charlotte R. Brown, „David Hume“, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
http://plato.stanford.edu/entries/hume/, ritstjóri Edward N. Zalta, 21. maí 2014, (sótt 2.3.2016). 
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eins og við skynjum þá, og hinsvegar heimur hlutanna í sjálfum sér (noumena), hugmyndin 

um að hlutir eigi sér tilveru, sem sé handan við það sem við getum skynjað. Samkvæmt Kant 

getum aldrei vitað neitt um hlutinn-í-sjálfum-sér sem hann nefndi á þýsku „Ding an sich“. 

Kant er sporgöngumaður þýska heimspekingsins Alexanders Gottlieb Baumgarten og eiga 

hugmyndir Kants meðal annars rætur að rekja til skrifa hans, en þó ekki síður til hinna 

mismunandi nálgana rökhyggju- og raunhyggjumanna. Annarleiki hlutanna er staðreynd. Þó 

svo að við getum horft á hluti og snert þá og gefið þeim ýmiskonar merkingu, þá getum við 

samt sem áður ekkert vitað um hlutinn-í-sjálfum-sér. Kant hélt því fram að hlutir móti ekki 

hugsun mannsins, heldur sé það hugsun mannins sem gefi hlutum form. Hann sneri þannig 

við hugmyndum Descartes og Locke. Þetta er mjög and-frumspekileg yfirlýsing. En þetta er 

kjarni samhengishyggjunnar sem er þyrnir í augum kennilegs raunsæis. Tími og rúm eru form 

skynjunarinnar sagði Kant og skilgreindi hugsunarbúnaðinn sem skynjun, skilning og 

skynsemi. Maðurinn skynjar innan tíma og rúms og beitir skilningi og skynsemi á skynjunina. 

Þar liggja landamæri þekkingarbúnaðar okkar. Með því að vera form skynjunarinnar eru tími 

og rúm ekki eiginleikar hlutanna, heldur eiginleikar skynjunarinnar, eða okkar eiginleikar. 

Mennirnir eru fangar í eigin líkama og eru á valdi tíma og rúms. Á vissan hátt erum við líka 

fullkomlega á valdi tungumálsins. En tungumálið getur ekki tjáð á fullnægjandi hátt allt sem 

til er. 

Kant gefur sér ákveðnar sálargáfur: skynjun, skilning, skynsemi og ímyndunarafl. Þessar 

gáfur gegna mismunandi hlutverki. Skynjun og skilningur eru tengd. Skynsemi fer út fyrir 

skynjun, hugmyndir um réttlæti eða frelsi skynjum við ekki. Það er eitthvað sem skynsemin 

sér um. Dómgreindin tengir mismunandi sálargáfur og miðlar á milli. Síðan eru til ólíkir 

dómar. 

Kant kallar heimspeki sína forskilvitlega hughyggju (e. transcendental idealism). Hún er 

gagnrýnin að því leyti að hún hefur skoðað sínar eigin forsendur. Áhrif Humes (og höfnun 

frumspekinnar) vöktu Kant af kredduföstum blundi. Hann áttaði sig á því að hann hafði 

gengið að allskyns hugmyndum vísum, til dæmis um eiginleika skynseminnar. Kant hafnar 

líka allri fyrri frumspeki og vill rannsaka og setja upp mælikvarða um hvað frumspeki getur 

verið. Kant segir að frumspeki sé huglæg staðreynd. Manneskjur hugsa frumspekilega. Við 

spyrjum spurninga sem kalla á frumspekileg svör. En fyrri frumspekingar skilgreindu ekki 

forsendurnar og rugluðu saman hugtökum. Þeir gerðust sekir um það sem Kant kallar 
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kvíavillur.  Ákveðin hugtök eru gild á einu sviði en það má ekki fara með þau yfir á önnur svið, 

þar virka þau ekki sem skyldi. Sum hugtök getum við sannreynt í reynslu, en svo eru til 

hugtök sem eiga sér enga samsvörun í reynslunni, til dæmis hugtakið sál og hugtakið 

heimurinn í heild sinni. Hvernig má sannreyna þessi hugtök?29 

Kant greindi ennfremur á milli ólíkra dóma, annars vegar analýtískra eða greinandi dóma 

og hins vegar syntetískra eða sameinandi dóma. Þeir dómar sem eru a priori eru óháðir 

reynslu, alkvæðir og nauðsynlegir. Þeir sem eru a posteriori eru byggðir á reynslu, einkvæðir 

og nauðsynjalausir. Hjá Kant gildir orsakarhugtakið í heimi fyrirbæranna, en ekki í heimi 

hlutanna-í-sjálfum-sér. Hér komum við að einni af þeim staðhæfingum Kants sem hlutmiðuð 

verufræði dregur í efa. Hversvegna gildir orsakarhugtakið ekki í heimi hlutarins-í-sjálfum-sér? 

Orsakarhugtakið er takmarkað við reynsluna, segir Kant, en það er ekki sprottið úr 

reynslunni. Orsakarhugtak Hume er eitthvað sem verður til í kjölfar reynslunnar. Það er allt 

öðruvísi hjá Kant. Orsakarhugtakið er skilyrði þess að við getum öðlast einhverja reynslu og 

er fyrirframhugtak sem kemur á undan reynslu ekki á eftir henni. Orsakatengsl eru 

nauðsynleg, hlutlæg og gilda um alla mögulega reynslu. 

Orsakatengsl eru undanfari reynslu hjá Kant. En spretta úr reynslu hjá Hume. Hume bauð 

upp á tvo ólíka möguleika hugsunar, rökhæfingar sem taka til hugmyndavensla og 

raunhæfingar sem taka til staðreynda. En Kant býður upp á þriðja möguleikann,  sameinandi 

fyrirframdóma eða fyrirframsannar raunhæfingar. Eins og áður sagði, taldi Kant að við 

þörfnumst frumspeki. Hugsandi verur hugsa frumspekilega. Frumspekileg þekking er 

sameinandi fyrirframþekking. Það sem er forskilvitlegt er skilyrði reynslu, það sem kemur á 

undan reynslunni. 

Kópernikusarbyltingu Kants má lýsa með þeim hætti að það eina sem við getum vitað, er 

hvernig heimurinn birtist í skynjuninni. „Vitsmunir okkar draga ekki lögmál sín úr náttúrunni 

heldur þröngva þeir lögmálum sínum uppá náttúruna“, hefur austurrísk/breski 

heimspekingurinn Karl Popper eftir Kant.30  Einsog við vitum er Kópernikus höfundur 

sólmiðjukenningarinnar, sem segir til um það að jörðin snýst í kringum sólina. Þessi mikla 

uppgötvun færði manninn úr miðju alheimsins. Kant kallar uppgötvun sína 
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Kópernikusarbyltingu á þeim forsendum að maðurinn skynjar heiminn engu að síður á sínum 

forsendum. Hver maður er miðja í sínum alheimi. Að hans mati kemur maðurinn skipulagi á 

heiminn og heimurinn ber merki huga okkar. 

Kant gerir greinarmun á fyrirbærafræðilegu sjálfi og forskilvitlegu sjálfi, þ.e. sjálfinu sem 

fyrirbæri einsog við upplifum það og sjálfinu sem skilyrði þess að skynja. Hlutirnir eru 

fyrirbæri sem birtast í tíma og rúmi innan skynhæfni okkar. Sjálfið er forskilvitlegt og huglægt 

af því að það er skilyrði reynslunnar og tilheyrir okkur sem þekkingarverum. En það er á sama 

tíma hlutlægt að því leyti að það gildir um allar manneskjur sem fyrirbæri. 

Mótsagnarlögmálið er eitt sterkasta lögmál rökhugsunar og heimspekikerfi Kants brýtur 

ekki gegn því lögmáli enda var það markmið hans. Gagnkvæður (antinómíur) eru því annað 

hugtak úr kerfi Kants sem vísa til þess þegar árekstur verður milli tveggja sannana.  Við 

lendum í mótsögn ef við beitum skynseminni með ákveðnum hætti, til dæmis ef hugsað er 

um heiminn sem heild. 

4.2.1  Hugsýnir og gagnkvæður 

Heimurinn sem heild er samkvæmt Kant leiðsagnarhugtak sem gegnir ákveðnu 

aðhaldshlutverki fyrir vísindalega þekkingu og reynsluþekkingu.31 

Slíkt hugtak, heimurinn sem heild, er ein af þeim hugsýnum sem Kant fjallar um en alls 

fjallar hann um þrjár tegundir fræðilegra hugsýna: sálfræðilegar, heimsfræðilegar og 

guðfræðilegar. Þegar við erum komin út fyrir reynsluna þá grípa þessi hugtök í tómt, því þar 

er óendanleikinn. Það sem síðan gerist er díalektík sem leiðir í ljós þverstæður í þessum 

frumspekilegu hugtökum. Þessar skoðanir eru þannig að við getum fengið algjörlega 

mótsagnakenndar niðurstöður út frá sömu forsendum. 

Sálfræðilega hugsýnin er fyrsta hugsýn Kants. Ef við hugsum um sálina sem hlut-í-

sjálfum-sér förum við út fyrir landamærin. Eins og fyrr sagði, er sálin þó bæði fyrirbæri og 

hlutur-í-sjálfum-sér hjá Kant. En við getum ekki vitað neitt um sálina sem hlut-í-sjálfum-sér. 

Kant gagnrýndi Descartes fyrir að hugsa kreddukennt þegar hann sagði það vera augljóst 

að Guð sé til. Þá hafi hann farið út fyrir mörkin og ekki skoðað orsakarhugtakið nægilega vel. 

Hann gaf sér ákveðna hluti. Orsakarhugtakið gerir reynslu okkar af heiminum mögulega. Og 
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það er ekki hægt að nota það handan reynslunnar, á hluti handan reynslu. Því það má ekki 

taka hugtak sem hefur gildi í heimi fyrirbæranna og beita því á hluti-í-sjálfum-sér.  

Hin heimsfræðilega hugsýn er önnur hugsýn Kants. Samkvæmt kristinni trú á heimurinn 

sér upphaf. En hjá Aristótelesi er heimurinn óendanlegur. Kant bendir á að þarna liggi innri 

mótsögn í hugmyndinni um tíma. Tími er forskilvitlegt skilyrði skynjunarinnar. Þessu skilyrði 

má ekki beita á hluti-í-sjálfum-sér né heiminn í heild. Því getum við ekki vitað hvort 

heimurinn eigi sér upphaf, eða hvort hann sé óendanlegur.  

Hin guðfræðilega hugsýn er þriðja hugsýn Kants. Þar tökum við hugmynd um fullkomna 

veru, sem er í sjálfu sér skynsamleg hugmynd samkvæmt Kant, og notum hana handan 

skynseminnar. En það er kvíavilla. Þá beitum við hugmynd úr heimi fyrirbæranna á eitthvað 

sem er handan landamæranna. Þessa villu taldi Kant að Descartes hefði gert með guðs-

sönnun sinni. Ef maður hugsar um Guð og viljann fer maður einnig út fyrir svið mögulegrar 

reynslu og inn á svið hlutanna-í-sjálfum-sér. Með því að hugsa um sambandið milli heims 

fyrirbæranna og heims hlutanna-í-sjálfum-sér getum við forðast dogmatíska 

manngyðishugmynd, en fengið táknræna manngyðishugmynd. Gagnrýnin hugsun gefur 

okkur möguleika á því að hugsa um Guð sem höfund heimsins, sem gefur okkur þar með 

undirstöðu fyrir siðferði og samfélag. Með þessum hætti færði Kant rök fyrir því að Guð væri 

til.  

Sumir túlka heim hlutanna-í-sjálfum-sér og heim fyrirbæranna sem tvo ólíka heima. En 

sumir segja heim fyrirbæranna birtingarmynd heims hlutanna-í-sjálfum-sér. Kant tilheyrir 

fyrri hópnum, því að með því að nota hugtakið birtingarmynd erum við að beita 

orsakarhugtakinu á eitthvað sem er handan reynslunnar. En við getum ekki látið okkur heim 

fyrirbæranna nægja. Skynsemin hvílist ekki við landamærin. Þegar Kant fer að reyna að skilja 

orsakasambandið milli heims fyrirbæranna og heims hlutanna-í-sjálfum-sér, má segja að 

hann geri ákveðna villu í eigin kerfi. Hann brýtur eiginlega gegn eigin reglum, því hann heldur 

því fram að það sé samband milli hins þekkta og hins óþekkta, og reynir þannig að hugsa sig 

út fyrir eigið kerfi. Hugsýnir hans eru þannig leiðsagnarhugtök um það sem ekki er gefið í 

reynslu. 

Þegar við reynum að skilja heim hlutanna-í-sjálfum-sér verðum við að beita hugmyndum 

sem við höfum reynslu af frá heimi fyrirbæranna. Og þá lendum við í mótsögn og getum 

sannað og afsannað sömu setningar. Bæði er hægt að færa rök fyrir óendanleika og 
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endanleika heimsins. Heimspekingurinn Georg Wilhelm Friedrich Hegel tekur upp þessar 

hugmyndir og þá erum við komin í átt að hinni þýsku hughyggju. 

4.2.2 Fagurfræðilegir dómar 

Að mati Kants eru fagurfræðilegir dómar ólitaðir af hagsmunum. Óhagsmunablandnir í þeim 

skilningi að eigin hagsmunir tengjast þeim ekki. Þeir eru þó algildir að því leyti, að ef ég segi 

að eitthvað sé fallegt, þá munu aðrir vera sammála mér. Reyndar er Kant fyrst og fremst að 

hugsa um náttúrufegurð en líka um listaverk. Smekksdómar beinast að einhverju einstöku. 

Ekki tónlist eða myndlist almennt, heldur ákveðnum tónverkum eða sérstökum 

myndverkum. Þeir snúast um hið einstaka. Til þess að geta dæmt um gildi einhvers verks þarf 

það að vera einstakt og við þurfum að geta skynjað það. En dómur okkar hefur samt almennt 

gildi. 

Þversögn David Hume felst í því að hver og einn hefur sinn smekk, en samt erum við 

sammála um að eitt sé betra en annað.32 Kant skírskotar í rauninni til þessarar þversagnar 

með því að segja að dómar okkar hafi almennt gildi. Huglægir dómar eru þannig, að 

einstaklingur leggur persónulegan dóm á einhvern hlut. Manneskja sem er einstök, upplifir 

einstakt verk. Hið einstaka upplifir hið einstaka. Upplifunin er fagurfræðileg, skynræn ímynd, 

sem höfðar til tilfinninga þess sem skoðar. Við verðum að vera í einhverjum skilningi í 

nærveru hlutarins. Þessi hugmynd um hagsmunaleysi (e. disinterestedness) tengist því að 

þetta er tilfinningaleg upplifun. Sú tilfinning sem vaknar við það að vera í návist hlutarins 

tengist engri löngun eða eigingirni eða hagsmunum þess sem skoðar. Það er nóg að vera í 

návist hlutarins. Ánægja af hinu fagra er hrein ánægja sem tengist ekki hagsmunum. Það 

þýðir hins vegar ekki að hið persónulega skipti ekki máli, heldur sýnir slík upplifun fram á að 

það er eitthvað sem er mönnum sameiginlegt, hið sam-mannlega. Þess vegna getur 

smekksdómurinn haft algilda skírskotun. Hann fer inn að kjarna allra manna og þar er 

uppspretta hinnar fagurfræðilegu ánægju. Kant greindi einnfremur á milli hins fagra og hins 

háleita. Skynsemin hjá Kant er sú sálargáfa sem hugsar eða gengur út frá heiminum sem 

heild. Við getum ekki skynjað né skilið heiminn sem heild, en skynsemin getur það, og hið 

háleita sprengir hið skynjanlega. Hin fagurfræðilega kenning Kants fjallar ekki um hluti heldur 

                                                      
32 David Hume, „Um mælikvarðann á smekk“, Gunnar Ragnarsson þýddi, Hugur: tímarit um heimspeki, 18. ár, 
2006, s. 28-41.  



32 

um viðbrögð manneskjunnar við listrænni og náttúrulegri fegurð. Hún er sjálfsmiðuð og færir 

athyglina frá hlutnum sjálfum yfir á upplifun sjálfsverunnar af hlutnum.  

4.3 Rökgreiningarheimspeki   

„Hið algilda gengur inn í þróun og framfarir, en er í sjálfu sér ófært um þróun og framfarir.“33 

Þetta eru orð breska hughyggjumannsins Francis Herbert Bradley, sem samlandi hans, 

rökgreiningarheimspekingurinn Alfred Jules Ayer, tekur sem dæmi í fyrsta kafla bókarinnar 

Language, Truth and Logic, „The Elimination of Metaphysics“, um yrðingu sem hefur ekki 

merkingu.   

Undanfari rökgreiningarheimspekinnar, pósitífisminn, taldi vísindin hafa svar við öllu. Svo 

víðtæk var þessi trú pósitífista að þeir álitu félagsfræði vera eðlisfræði samfélagsins. Þessi 

hugsunarháttur hefur verið vandlega upprættur og ef einhver heimspekingur nú til dags 

missir út úr sér orðið „eðli“ þá er hann strax kominn í vörn og segist ekki aðhyllast 

eðlishyggju. Þetta er auðvitað sérlega eldfimt mál á vettvangi hverskyns réttindabaráttu, 

kynþáttabaráttu og femínisma.  

Bók Ayer um tungumálið, sannleikann og rökvísina kom út árið 1936. Þar ræðir hann um 

þá erfiðleika sem felast í því að ræða með röklegum hætti um innihald heimspeki 

(hughyggju) sem byggi á kennilegri frumspeki. Hann bendir með sannfærandi hætti á, að sú 

regla að fullyrðingar verði að vera hægt að sannreyna með einhverjum hætti, sé mjög 

nytsamleg og skynsamleg. Þetta er grundvallaratriði ef ræða á um hluti undir formerkjum 

vísinda og heimspeki. Það gengur illa ef menn kasta fram ljóðrænum fullyrðingum um 

hugsanlegt eðli veruleikans. „Þetta er það sem sannreynslulögmálið undirstrikar. En það er 

rétt að taka það fram að sú staðreynd að yrðingar frumspekinganna eru merkingarleysa 

byggir ekki einungis á því að þær innihalda ekki staðreyndir, heldur einnig þeirri staðreynd að 

þær eru ekki a priori staðhæfingar.“34 Frumspekingurinn er ljóðskáld á villigötum. 

                                                      
33 Alfred Jules Ayer, „The Elimination of Metaphysics“, í Language, Truth and Logic, London, Gollancz, 1946, s. 
36.  
34 Ayer, „The Elimination of Metaphysics“, s. 38. 
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Á svipuðum slóðum var þýsk-bandaríski heimspekingurinn Rudolf Carnap. Í greininni 

„Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“35 færir hann rök fyrir því 

að tungumálið sem kerfi hafi ekki rúm fyrir frumspeki. Betra sé að nálgast umfjöllunarefni 

frumspekinnar með aðferðum listarinnar, til dæmis í gegnum tónlist. Margir samtíða Carnap 

og Ayer voru fullir skilnings á þessari skýru línu sem heimspekin dró, en töldu þó að margt 

væri þá fallið út fyrir svið heimspekilegrar nálgunar. Hvert er svið heimspekinnar eftir þessa 

afmörkun? Svarið var rökgreining. 

4.3.1 Bertrand Russell og byrjun 20. aldar 

Rökgreiningarheimspekin hafnaði frumspeki á þeim forsendum að setningar hennar væru 

merkingarlausar. En margir telja að sú fullyrðing/höfnun hafi haft í för með sér þá ófrjóu 

niðurstöðu að heimspekin varð þjónn vísindanna. Niðurstaðan varð: vísindi = skynsemi vs. list 

= trú.  

En það er vandkvæðum bundið að draga svo skýrar línur. Í hvert sinn sem markmiðið er 

að skipta hlutunum niður í ákveðin mengi birtast einhverjir frávillingar sem falla ekki í neinn 

flokk. Í bókinni Realist Magic segir Timothy Morton frá stærðfræðingnum Georg Cantor, 

höfundi kenningarinnar um mengi. Innan þeirrar kenningar eru hugtökin „óendanleg mengi“ 

(e. infinite sets) og „mengi ofurendanlegra talna“ (e. transfinite sets). Það þýðir að innan 

mengis rauntalna er mengi talna sem eru ekki rauntölur. Þetta er mjög óþægileg hugsun fyrir 

marga. Morton nefnir að þetta hafi farið fyrir brjóstið á Bertrand Russell sem var 

stórkostlegur stærðfræðispekingur, og fleirum sem fengust við rökgreiningu og stærðfræði. 

Þeirra „lausn“ var að segja að þetta mengi væri ekki mengi. En það er auðvitað engin lausn.36  

Russell byggir að einhverju leyti á hinum þýska Gottlob Frege sem var hluthyggjusinni um 

tölur. Að hans mati eru tölur hlutir sem eru til af eigin rammleik. Hlutmiðaðir verufræðingar 

ættu því að samsinna honum um það, að minnsta kosti að einhverju leyti. En það sem greinir 

þá að, er tungumálið sem mannmiðjuð hugmynd. Hugmyndir Freges og síðar Russells byggja 

á hugmyndum um rökgerð tungumálsins og að þá rökgerð megi heimfæra upp á veruleikann. 

Margir reyndu að andæfa þessu, meðal annars austurríski heimspekingurinn Alexius 

                                                      
35 Carnap, Rudolf, „The elimination of metaphysics through logical analysis of language“, Arthur Pap þýddi. 

Aðgengilegt á: Digital Text International, http://www.ditext.com/carnap/elimination.html, (sótt 3. mars 
2016).  

36 Morton, Realist Magic, s. 115. 

http://www.ditext.com/carnap/elimination.html
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Meinong, sem setti fram verufræðilega kenningu um hluti sem byggir á ætlandi (e. 

intentionality), en Meinong var nemandi þýska heimspekingsins Franz Brentano eins og 

Edmund Husserl, faðir fyrirbærafræðinnar. Margar heimspekilegar tilraunir og fléttur voru 

gerðar til þess að kanna og sýna fram á hvort tungumálið væri raunveruleikinn. Á þeim tíma 

þegar heimspekingar voru að ræða þetta (á fyrri hluta 20. aldar) fengust margir listamenn við 

að mála myndir af einhverju sem var ekki þekkjanlegt sem fígúratíft mótíf. Þarna birtist 

ákveðinn árekstur milli heimspeki og listar.  

Bandaríski rökgreiningarheimspekingurinn Willard van Orman Quine gagnrýndi 

raunhyggjumenn, m.a. Carnap,37 en umfjöllunarefni Quines er þó heildarsamhengi heimspeki 

og vísinda og nauðsynleg samfella þess. Áherslu hans á sterk tengsl við vísindin má túlka með 

tvennum hætti. Í fyrsta lagi er það mikilvægt að heimspekin skilgreini heiminn í samhengi við 

vísindalega þekkingu og þróun, en í annan stað verður heimspekin einnig að gæta að 

sjálfstæði sínu og standa vörð um þá grunnhugmynd að heimurinn sem heild verður ekki 

meðtekinn með aðferðum vísinda eingöngu. 

Bertrand Russell var mikill raunhyggjumaður, sem leit svo á að þekking sé að miklu leyti 

byggð á skynreynslu. Þó hafði hann ákveðinn fyrirvara á og taldi að reynsla leiði ekki alltaf til 

traustrar þekkingar. Hann greindi á milli sýndar og reyndar í veruleikanum. Annars vegar 

höfum við sýndir sem er skynjunin sem við upplifum hvert og eitt. Hins vegar er reyndin, það 

sem heimurinn er. Þetta tvennt þarf ekki alltaf að fara saman. Milliliðinn milli sýndar og 

reyndar nefndi Russell skynreyndir (e. sense-data). Skynreyndin er fulltrúi hlutarins. Við 

getum öðlast þekkingu á efninu, ekki gegnum sjálft efnið, heldur gegnum skynreyndirnar 

sem efnið orsakar í vitund okkar. Russell segir að skynreyndirnar séu til marks um að efnið sé 

til. Hlutir eru til, þó að við höfum ekki beinan aðgang að þeim (hluturinn-í-sjálfum-sér). Írski 

biskupinn George Berkeley hefði sagt að það væri mótsagnakennt að tala og fullyrða nokkuð 

um það sem við höfum ekki aðgang að.  

                                                      
37 Soames, Scott, „Ontology, Analyticity and Meaning: The Quine-Carnap Dispute“, University of Southern 

California, Los Angeles, 
http://dornsife.usc.edu/assets/sites/678/docs/Selected_Publication/Quine_Carnap.pdf, mars 2008, (sótt 3. 
apríl 2016).  

 



35 

4.4 Fyrirbærafræði - Edmund Husserl, Martin Heidegger og Maurice Merleau-
Ponty 

Um aldamótin 1900 kom út ritið Rökfræðilegar rannsóknir (Logische Untersuchungen) eftir 

Edmund Husserl og olli það straumhvörfum. Þar með var fyrirbærafræðin fædd, en upptök 

hennar má rekja til áðurnefnds Franz Brentano, læriföður Husserls. Husserl hvatti til þess að 

við myndum lýsa hlutum, eins og þeir koma okkur fyrir sjónir eða hvernig þeir birtast okkur í 

skynjun. Fyrirbæri er eitthvað sem fyrir okkur ber. Með því að nýta sér aðferð afturfærslu (e. 

reduction) og frestunar (gr. epoché) getum við komist að kjarna upplifunar og starfsemi 

vitundarinnar.38 Einkunnarorð fyrirbærafræðinnar eru að halda til haga mikilvægi þess 

sjónarhorns sem bundið er við fyrstu persónu. Þessvegna hefur fyrirbærafræðin legið undir 

ámæli um afstæðishyggju. 

Samveruleiki er þýðing á enska orðinu intersubjectivity, sem er annað hugtak ættað frá 

Husserl og fyrirbærafræðinni, og þýðir að ólík sjálf eða ólíkar sjálfsvitundir deila sömu 

upplifunum. Við upplifum að stórum hluta svipaða hluti. Afturfærsla og frestun koma í veg 

fyrir að við göngum að hlutunum vísum.  Með afturfærslunni er átt við afturhvarf til 

forskilvitlegrar vitundar, sem er þess eðlis að heimurinn birtist henni í algeru gegnsæi.39 Með 

frestuninni sláum ákveðinni fastmótaðri afstöðu til heimsins á frest í þeim tilgangi að beina 

huganum að því sem er fyrirbærafræðilega gefið, viðfanginu nákvæmlega eins og það birtist 

vitundinni. Husserl taldi mjög mikilvægt að reyna ekki að smíða kenningar um óséða 

(óþekkta) hluti eða finna upp útskýringar á lítt þekktum fyrirbærum. Segja má að Husserl hafi 

séð hversu mikilvægt það var að sporna með ákveðnum hætti gegn vísindavæðingunni. 

Vísindin voru að reyna að taka yfir heimspekina. En hann vissi sem var, að vísinda 

kenningarnar eru góðar og gildar og sennilega margar hverjar réttar, en þeim er miðlað. Og 

við miðlun með tungumáli getur margt skolast til og merking verður lögð í eitthvað sem 

inniheldur ekki þá merkingu. Við eigum eftir að sjá þessari hugsun bregða aftur fyrir, í 

kaflanum um Niels Bohr og Karen Barad. 

                                                      
38 Björn Þorsteinsson, „Vitund og viðfang: Ágrip af grunnhugtökum fyrirbærafræðinnar“, Veit efnið af andanum 
- Sjö fyrirlestrar um meðvitundina, ritstjórar Steinar Örn Atlason og Þórdís Helgadóttir, Reykjavík, 
Háskólaútgáfan, 2009, (Rit Heimspekistofnunar Háskóla Íslands; 12), s. 147.  
39 Maurice Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar“, Jón Laxdal Halldórsson, Páll Skúlason 
og Björn Þorsteinsson þýddu, Hugur: tímarit um heimspeki, 20. ár, 2008, s. 117. 
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Fyrirbærafræðingar vissu einnig að hin vísindalega hlið mála var heldur engan veginn 

tæmandi. Tökum dæmi. Hurð lokast. Vísindin hafa ákveðna möguleika til þess að skýra þetta 

ferli, þ.e. með því að rekja orsakasamhengi og hvernig það verkar á skynfærin, hvernig hljóð 

berst og svo framvegis. En atburður sem þessi getur haft allskyns mismunandi sálræn áhrif á 

hugveruna, sem vísindin hafa engan möguleika á að miðla. Umhverfið allt hefur áhrif á 

vitundina og sjálfið. Og fyrirbærafræðin vinnur sífellt með þessi áhrif. 

En Husserl sneri einnig raunhyggjunni á hvolf. Áður er komið fram að Hume og fleiri 

töldu að hlutirnir væru bara safn af eiginleikum, epli er bara þægilegt nafn á einhvern hlut 

sem er harður, rauður, kringlóttur, safaríkur og ilmandi. En Husserl taldi að vitundin hafi 

þann eiginleika að þekkja eitthvað sem heild. Og þar með sé hlutur eða vera ekki 

smættanleg. Jafnvel þó að fyrirbærið sé í rauninni ólíkt frá degi til dags. Kona þekkir vinkonu 

sína aftur þó að hún hafi að einhverju leyti breyst eða elst frá því að þær sáust síðast. Hlutur 

er ekki bara eiginleikar, ekki smættanlegur með vísindalegum hætti. Eftirfarandi dæmi frá 

fyrirbærafræðingnum Maurice Merleau-Ponty, sem hélt uppi merkjum fyrirbærafræðinnar 

fram eftir tuttugustu öldinni, varpar ágætu ljósi á þessa hugmynd: „Svarti liturinn á bleki er 

ekki sá sami og svarti liturinn á hettu böðuls, jafnvel þó að tíðni ljóssins sé nákvæmlega hin 

sama.“40 

4.4.1 Martin Heidegger 

Martin Heidegger var einn helsti nemandi Husserls, en hann þróaði sína speki í átt frá Husserl 

sem varð á endanum algerlega ósammála honum og fannst miður hvernig fyrirbærafræðin 

hafði þróast í meðhöndlun Heideggers, en það er önnur saga.41 Heidegger sá hinsvegar strax 

ákveðinn galla á hugmynd Husserls. Í huga Heideggers tökum við í rauninni ekkert eftir 

flestum hlutum í umhverfinu. Húsin, heimurinn, súrefnið, sólarljósið, tilheyra bakgrunni sem 

við tökum varla eftir, fyrr en eitthvað fer úrskeiðis, ekki fyrr en það verður einhver truflun 

eða bilun. Þannig að hann snýr Husserl við. Svokölluð verkfærisgreining er eitt af mikilvægum 

framlögum Heideggers til heimspekinnar. Í verkfærisgreiningunni birtast hugtökin um að 

eitthvað sé fyrir hendi (þ. vorhanden, e. present-at-hand) eða við höndina (þ. zuhanden, e. 

                                                      
40 Graham Harman, „What is an object?“, fyrirlestur í Moderna Museet í Stokkhólmi, 16.janúar 2015, [vídeó], 
https://www.youtube.com/watch?v=9eiv-rQw1lc, 29.janúar 2015, (sótt 2. apríl 2016). 
41 Hér skiptir einnig máli sú grátlega staðreynd að Heidegger varð handgenginn nasismanum og Husserl var 
gyðingur.  



37 

ready-to-hand). Hamar er gjarnan notaður til þess að lýsa þessum mun. Þegar við notum 

hamar þá er hann við höndina (zuhanden). En ef eitthvað er að honum þá verður hann fyrir 

hendi (vorhanden). Þá horfum við á hann sem hlutinn sem hann er, ekki sem verkfæri sem er 

hluti af okkur og okkar ætlan. Verkfærisgreiningin lýsir sambandi mannsins við heiminn og 

verunni sem heild. Stöðu mála hjá/í Da-sein. Dasein, þarveran grundvallast á veru-í-

heiminum, In-der-Welt-Sein. 

Sú hugsun sem felst í hlutmiðaðri verufræði hefur sterka tengingu við speki Heideggers. 

Hann er skilgetið afkvæmi þýskrar hughyggju. Heidegger var nemandi Husserls og er 

fyrirbærafræðingur í grunninn, þó að nálganir Heideggers og Husserls séu ólíkar. Hjá 

Heidegger er einnig að finna mikil áhrif frá Aristótelesi. Kennilegt raunsæi og hlutmiðuð 

verufræði eiga hugsun Heideggers margt að þakka. Hann kynnti frumspekina aftur til 

sögunnar innan meginlandsheimspekinnar eftir nokkurt hlé. Eftirfarandi brot er úr frægri 

grein Heideggers frá árinu 1929,  „Hvað er frumspeki?“ (þ. Was ist metaphysik?), sem er 

viðbragð við hinni vægðarlausu gagnrýni rökgreiningarheimspekinga á frumspeki. En 

Heidegger fullyrðir að vísindin séu byggð á frumspekilegum forsendum, sem séu þeim 

sjálfum hulin.42 

Frumspekin tilheyrir „náttúru mannsins“. Hún er hvorki grein innan skólaheimspekinnar 

né vettvangur tilviljanakenndra hugdetta. Frumspekin er grundvallaratburður í 

tilverunni. Hún er sjálf tilveran. Vegna þess að sannleikur frumspekinnar býr í þessum 

botnlausa grunni, er næsti nágranni hennar hin veglausa villa, sem sætir stöðugt færis. 

Af þessum sökum kemst engin vísindaleg ögun í hálfkvisti við alvöru frumspekinnar. 

Heimspekina er aldrei hægt að mæla með mælistiku hugmyndar vísindanna.43 

 

Heidegger greindi á milli útreiknandi og íhugandi hugsunar. Útreiknandi hugsun er 

viljahugsun sem stefnir að niðurstöðu eða ákveðinni lausn, en íhugandi hugsun er einskonar 

meðvitund um það sem koma skal, opin fyrir þeim möguleikum sem leynast í verunni. 

Í ritinu Beiträge zur Philosophie segir Heidegger á sinn sérstæða hátt frá aðilum sem 

hann nefnir „Hin ókomnu“. Þau bera veldissprota sannleika verunnar, böðuð í því sem er 

                                                      
42 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Continental Philosophy eftir Simon Critchley: ritdómur“, Heimspekivefurinn, 
https://heimspeki.hi.is/?page_id=402, (sótt 23.3.2016). 
43 Martin Heidegger, „Hvað er frumspeki?“, Magnús Diðrik Baldursson þýddi, Hugur: tímarit um heimspeki, 23. 
ár. 2011, s. 119.   



38 

framtíðarinnar. Þetta eru oft listamenn og þýska skáldið Friedrich Hölderlin er þeirra 

fremstur.44 

Með samsvarandi en ögn jarðbundnari hætti segir Maurice Merleau-Ponty í formála að 

bókinni Fyrirbærafræði skynjunarinnar (fr. Phénoménologie de la perception): „Heimspekin 

endurspeglar engin fyrirframsannindi, hún raungerir sannindi einsog listin“.45 

4.5 Fyrirbærafræði listaverka í skrifum Romans Ingarden 

Fyrirbærafræðin er gott tæki til þess að skoða myndlist og í raun má segja að frestunin (gr. 

epoché), aðalsmerki fyrirbærafræðinnar, sé mjög nytsamleg til þess að skoða list og leyfa 

henni að hafa áhrif á sig. Við sláum ákveðinni fastmótaðri afstöðu til heimsins á frest í þeim 

tilgangi að beina huganum að því sem er fyrirbærafræðilega gefið, viðfanginu eða 

listaverkinu, nákvæmlega eins og það birtist vitundinni. Husserl lagði ríka áherslu á mikilvægi 

fagurfræðilegrar meðvitundar og sá hliðstæður með fyrirbærafræðilegri og fagurfræðilegri 

nálgun.  

Pólski heimspekingurinn Roman Ingarden lagði stund á fyrirbærafræði og skrifaði mikið 

um list og fagurfræði. Hann var nemandi Husserls en var þó andvígur honum í ýmsu. 

Ingarden hafnaði hreinni forskilvitlegri hughyggju, einkum vegna þess að hann taldi að hún 

leiddi til afstæðishyggju, en skilgreindi sig sem verufræðilegan hluthyggjumann. Husserl taldi 

sig ekki þurfa verufræðinnar við, á þeim forsendum að það sem er hugsað er gefið í 

hugsuninni. 

Ingarden mótaði mjög áhugaverða og viðamikla verufræðilega kenningu, en samkvæmt 

henni er allt hlutur.46 Ferli og tengsl eru líka hlutir. Þetta er áhugavert í ljósi hlutmiðaðrar 

verufræði.  

Ingarden vann einnig að því að skilgreina fagurfræðilega upplifun og greina þætti 

listaverka. Samkvæmt fagurfræðikenningu hans er listaverk margradda eining, sem á rætur 

sínar í efnisheiminum. Hann greindi mismunandi þætti listaverka án þess þó að gera ráð fyrir 

                                                      
44 Martin Heidegger, Contributions to Philosophy (of the Event), Richard Roccewicz og Daniela Vallega-Neu 

þýddu, Bloomington, Indiana University Press, 2012. 
45 Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar“, s. 125.  
46 Roman Ingarden, Ontology of the Work of Art: the Musical Work, the Picture, the Architectural Work, the 

Film, Raymond Meyer þýddi, Athens, Ohio University Press, 1989. 
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að hægt sé að smætta listaverkið niður í efnið sem það er búið til úr. Ingarden skynjaði 

frumspekilega þætti í sönnum listaverkum. Kenning hans greinir listaverk og fagurfræðilega 

upplifun sem tvo aðskilda hluti. Það er grundvallarregla í hans huga að listaverk þarfnast 

alltaf aðkomu áhorfanda til þess að fullnusta virkni sína. Upplifun af listaverki byggir fyrst og 

fremst á samskiptum. Allar manneskjur eru gæddar þeim grunnþáttum sem þarf til þess að 

skynja list, en áhorfandi sem hefur hlotið þjálfun er þó fær um að njóta dýpri og flóknari 

þátta verkisins. Áhorfandi skapar fagurfræðilega upplifun í samskiptum sínum við listhlut. 

Þetta er ferli. Sjálfsvera mætir listaverki í fyrstu með þekkingarfræðilegri og jarðbundinni 

nálgun, sem svo þróast yfir í fagurfræðilega nálgun og í þessu ferli koma við sögu tilfinningar 

á borð við þrá. Það sem efnið tjáir kemur sjálfsverum í uppnám, vekur með þeim þrá, örvar 

þær og æsir. Sjálfsveran setur þessar kenndir í samhengi við reynslu sína og smíðar þannig 

hina fagurfræðilegu upplifun. Samtalið er á milli listamanns, listaverks og áhorfanda47. Þeirri 

spurningu er þó enn ósvarað hvernig efni getur haft slík áhrif á andann. 

4.6 Bruno Latour 

Franski heimspekingurinn, mannfræðingurinn og vísindafélagsfræðingurinn Bruno Latour, er 

höfundur gerendanetskenningarinnar (e. actor-network theory). Að hans mati er raunveru-

leikinn ekki einungis félagsleg smíð. Kennilegt raunsæi og hlutmiðuð verufræði eru undir 

miklum áhrifum frá skrifum Latours. Graham Harman hefur ritað bók um Latour sem nefnist 

The Prince of Networks - Bruno Latour and Metaphysics.48 

Í stuttu máli má segja að Latour leggist hvorki á sveif með vísindamönnum og þeirra 

raunhyggju, né póstmódernistum og þeirra hughyggju, heldur álíti að báðir hafi sitthvað til 

síns máls. Hann segir að heimurinn sé kerfi þar sem saman koma skoðanir, valdastofnanir, 

margvíslegt efni og texti. Kerfið er fullt af gerendum, orsakavöldum og hlutum og hver og 

einn þeirra er stöðugt að þýða og túlka afl og skilaboð hinna. Enginn hefur beinan aðgang að 

hinum. Latour segir að aðgangur að innri veruleika mennskra einstaklinga sé jafn miðlaður og 

aðgangur að innri veruleika laufblaðs eða múrsteins. Gerendur í kerfinu hafi bæði huglæga 

og hlutlæga stöðu og hagi sér eftir því. Ýmislegt sem hefur mikil áhrif í umhverfinu er þannig 

sambræðingur af ólíkum öflum, nokkurs konar blendingar. Sem dæmi má nefna 

                                                      
47 Janina Makota, „Roman Ingarden’s Views on the Communication with a Work of Art“, Roman Ingarden and 

Contemporary Polish Aesthetics, ritstjórar Piotr Graff og Sław Krzemień-Ojak, Varsjá, PWN, 1975, s. 145-158. 
48 Graham Harman, The Prince of Networks: Bruno Latour and Metaphysics, Melbourne, re.press, 2009. 
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loftslagsbreytingar og internetið. Latour spyr hver verufræðileg staða eftirtalinna hluta (eða 

blendinga) sé: „Frosinna fósturvísa, stafrænna véla, skynjandi véla (róbóta), erfðabreytts 

maís, gagnabanka, hugbreytandi efna og hvala útbúnum mælitækjum sem rannsaka 

loftslagsbreytingar.“49 

 Í bókinni We Have Never Been Modern rekur Latour upphaf nútíma (módernisma) til 

heimspekingsins Thomas Hobbes og írska eðlis- og efnafræðingsins Roberts Boyle, eins af 

frumkvöðlum nútíma vísinda. Með vísindarannsóknum sínum sýndi Boyle fram á að til er 

tómarúm, en Hobbes hélt fram með verufræðilegum og pólitískum rökum að til sé eitthvað 

sem hann kallaði ljósvakavind (e. ether wind), sem hljómar næstum því eins og 

einhverskonar alheimsvilji, að það séu (guðdómleg) öfl að verki í heiminum sem hreyfa við 

efninu. Hobbes virðist hafa verið meira fyrir hugsun en rannsóknir, en því var öfugt farið með 

Boyle. Aðferð Boyle og nálgun við vísindarannsóknir varð að lokum ofan á. Það mun hafa 

verið fjöður af hænu sem var örlagavaldurinn í þessu máli.50 Með hjálp fjöðurinnar og 

loftdælu „sannaði“ Boyle að það væri til tómarúm, sem „afsannaði“ þar með hugmyndina 

um ljósvakavind Hobbes. Þetta telur Latour ennfremur hafa fest í sessi hugmyndina um 

hlutlægni vísindanna. Og þar með muninn á huglægni og hlutlægni.  

Latour og Harman greinir þó á um hina verufræðilegu stöðu hlutanna, en fyrir Latour er 

hlutur það sem hann gerir, og er hann þá meira á sveif með ferlisheimspeki (e. process 

philosophy) sem einbeitir sér að verðandi og ferli í heiminum eða venslaheimspeki (e. 

relational philosophy), þar sem allt sé álitið vera tengsl.51 Hlutmiðuð verufræði vill halda í 

súbstansinn, kjarnann, sem er allt annað en hlutverkið eða samskiptin. Hlutverkið og 

samskiptin breytast en hluturinn er samt sem áður til.52 

4.7 Kennilegt raunsæi 

Eins og áður kom fram er Graham Harman einn af upphafsmönnum kennilega raunsæisins 

svokallaða, en það er regnhlífarheiti yfir nokkuð fjölbreyttar kenningar ólíkra heimspekinga 

sem eiga það þó sammerkt að hafna Kópernikusarbyltingu Immanúels Kant og þeirri 

                                                      
49 Bruno Latour, We Have Never Been Modern, Catherine Porter þýddi, Cambridge, Harvard University Press, 

1993, s. 49-50. 
50 Sama, s. 22. 
51 Í einhverjum skilningi mætti segja að Nietzsche, Heidegger og Deleuze séu ferlis- og venslaheimspekingar. 
52 Harman, „What is an object?“ 
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mannmiðjuhyggju sem þeir telja hana standa fyrir. Þetta andóf þeirra kemur til dæmis fram 

hjá áðurnefndum Quentin Meillassoux þegar hann heldur því fram að það sé öfugmæli að 

kenna kenningu Kants við Kópernikusarbyltingu. Einsog við vitum var það byltingarkennd 

hugmynd Kópernikusar að staðsetja sólina sem miðju sólkerfisins, í stað jarðarinnar, en 

Meillassoux telur að Kant færi með sinni kenningu miðjuna aftur beint til jarðarinnar og 

raunar lengra en það, þ.e. inn í huga mannsins.  

Harman hefur reyndar dregið nokkuð í land með þessa andstöðu kennilegs raunsæis og 

hlutmiðaðrar verufræði við kenningar Kants. Menn hafi valið og hafnað úr heimspeki Kants 

einsog gengur og gerist. En tilraunin til þess að færa sig út fyrir mörk mennskrar vitundar er 

þó til staðar. Innan kennilegs raunsæis rúmast nokkur afbrigði eins og áður sagði og takast 

spekingarnir á um grundvallaratriði ef svo má segja, en ekki aðeins smávægileg blæbrigði. 

Þeir hafna þó allir einhliða áherslu á mannlega reynslu. Sumir vilja minnka vægi mannsins og 

sumir vilja minnka vægi reynslunnar í þessu tvíeyki. Harman hefur skrifað bókina Philosophy 

in the Making um speki Quentins Meillassoux.53 Þar greinir hann hina ólíku strauma og 

tilbrigði innan hreyfingarinnar. Þó að Meillassoux hafi lítið skrifað um fagurfræði hefur hann 

þó gefið út ævisögu symbólska ljóðskáldsins Stéphane Mallarmé.54 Auk Meillassoux má telja 

heimspekingana Ray Brassier, Iain Hamilton Grant og Graham Harman til upphafsmanna 

kennilegs raunsæis.55 

Kenningar eru í einhverjum skilningi spádómar - eitthvað sem gæti verið, eða tilgátur um 

heiminn. En raunsæi er fast í hendi - það sem er í gangi hér og nú. Meillassoux setur fram 

hugmyndir um þetta í bók sinni Handan endanleikans (Après la finitude), sem kom út 2008. 

Hann bendir á að vísindin hafi sett fram kenningar, byggðar á rannsóknum á samsætum, um 

að alheimurinn sé 13,8 milljarða ára gamall. Ef það er rétt og við samþykkjum þessa 

fullyrðingu, þá segir Meillassoux að færðar hafi verið sönnur á tilvist hins algilda, eða m.ö.o. 

tilvist veruleika sem er óháður vitundinni, á þeim forsendum að fyrir 13,8 milljörðum ára hafi 

                                                      
53 Graham Harman, Quentin Meillassoux: Philosophy in the Making, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
2011. 
54 Quentin Meillassoux, The Number and The Siren: a Decipherment of Mallarmé's Coup de dés, Robin Mackay 
þýddi, New York, Urbanomic/Sequence Press, 2012. 
55 Harman segir frá því í bókinni Quentin Meillassoux - Philosophy in the Making að hann hafi lesið bók 
Meillassoux, Après la finitude, þegar hann var staddur á Íslandi vegna ráðstefnu árið 2006. Stuttu eftir 
Íslandsförina kallaði hann saman hina þrjá heimspekingana, Brassier, Hamilton og Meillassoux til fundar í 
Goldsmiths College í London, og þar varð hin nýja heimspekihreyfing til. Philosophy in the Making, s. 78-79. 
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engin sjálfsvitund verið til staðar. En samt var eitthvað til. Þetta er spennandi frumspekileg 

pæling. 

Eins og áður hefur verið vikið að telur Meillassoux að stór hluti vestrænnar heimspeki sé 

heltekinn af því sem hann nefnir correlationism eða samhengishyggju, og það hljómar nánast 

einsog skammaryrði úr munni hans. Samhengishyggja einkennist af því að maðurinn hugsar 

allt í samhengi við sjálfan sig. Það virðist ómögulegt að nálgast veruna-í-sjálfri-sér, óháða 

hugsuninni, vegna þess að um leið og maður hugsar þessa veru-í-sjálfri-sér gerir maður hana 

að viðfangi hugsunarinnar. Eins og það er „fyrir okkur“. Meillassoux greinir á milli veikrar og 

sterkrar samhengishyggju, sú veika á við um heimspeki sem byggir á hugmyndum Kants og 

Husserl, og sú sterka á þá við heimspeki sem byggir á hugmyndum Ludwigs Wittgenstein og 

Heideggers. 

Meillassoux notar hugtökin um fyrsta stigs og annars stigs eiginleika sem fjallað var um í 

kafla 4.1.1. um John Locke. Alla þá eiginleika sem megi tjá gegnum stærðfræðina segir 

Meillassoux tilheyra hlutnum-í-sjálfum sér og eru þannig fyrsta stigs eiginleikar. Hann 

viðurkennir að þessi hugmynd virki einsog afturhvarf til löngu úreltrar heimspeki, en telur 

engu að síður að það sé kominn tími til þess að skoða á ný þessar hugmyndir sem samtíminn 

hafi dæmt úr leik sem einfeldningslegar og einstrengingslegar.56  

Hefðbundin raunhyggja byggir á þeirri skoðun að til sé raunveruleiki utan hugarins. 

Eitthvað var til áður en mennskur hugur kom fram á sjónarsviðið. Það er í raun óumdeilt. En 

Meillassoux segir að samhengisheimspekingar bæti alltaf við „fyrir okkur“, ef til vill ekki 

upphátt en örugglega í hljóði. „Atburður Y átti sér stað fyrir X árþúsundum síðan… (og þá er 

átt við: fyrir okkur mennina, eða frá okkur mönnunum séð).“57 Þetta kallar hann the 

modernist codicil, eða eftirábreytingu módernismans á erfðaskránni. 

Meillassoux telur sig vera rökhyggjumann og að öll rök sýni honum að lögmál séu ekki 

nauðsyn. Hann biður okkur að treysta þessum rökum og samþykkja að lögmál eru ekki 

nauðsyn - heldur eru lögmál staðreyndir og staðreyndir geta breyst án nokkurrar ástæðu eða 

fyrirvara. Þetta má orða þannig að óvissueðlið sé nauðsyn. Einsog áður sagði taldi Hume að 

orsakasamhengi  væri hugboð um orsakir og tengsl sem náttúran kenndi okkur að 

                                                      
56 Harman, Quentin Meillassoux, s. 50.  
57 Meillassoux, After Finitude, s. 27.  
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endurtækju sig. Þetta viðhorf endurspeglast að einhverju leyti í hugmyndum Meillassoux 

innan kennilegs raunsæis. Hann staðhæfir að það sé ekkert sem segi, að náttúrulögmálin, 

lögmál eðlisfræðinnar geti ekki breyst. Þau eru ekki bundin nauðsyn.58 Hann hafnar hinu 

kantíska a priori en kýs a priori að hætti Hume. En Hume sagði að sama orsök geti leitt til 

hundrað mismunandi afleiðinga. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
58 Sama, s. 66. 
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5 Hlutmiðuð verufræði í samhengi við vísindi og listir 

Timothy Morton víkur að skammtafræði á fleiri en einum stað í bókinni Realist Magic, og 

Meillassoux gefur óvissueðli (e. contingency) stóran sess í skrifum sínum. Gefum Morton 

orðið:  

Ímyndum okkur tvær samþættar [entangled] ljóseindir. Þær vita ekki „hvað þær eru“, en 

þær verða að „mæla“ hvor aðra, það er að segja önnur þeirra verður að vera skautuð í 

ákveðna átt, til þess að komast að gildi hinnar. Þær eru raunverulega tvær ljóseindir. Þær 

eru að „túlka“ hver aðra, líkamlega aðlagaðar. Líkamleg aðlögun, þýðing, 

orsakasamband, skynfræði: þetta eru allt sami hluturinn. Hér er ekki verið að lýsa 

ídealískum heimi þar sem ljóseindirnar eru ekki raunverulegar fyrr en þær hafa verið 

skynjaðar. Nei, þetta er einmitt öfugt, enn frekar en í hefðbundnum raun- eða 

efnishyggjugreinargerðum. Það er að segja, skynjun sem slík er líkamlegt inngrip, sem 

þýðir að orsakasamband er í djúpum skilningi skynfræði.59 

 

Það sem Morton á hér við, er að það sem hlutir eiga kost á í samskiptum sínum við hvern 

annan er að skynja hinn og túlka með einhverjum hætti. Samtalið á sér stað í gegnum 

líkamlega skynjun allt frá sviði öreindanna og uppúr út í gegnum alheiminn. Í ljósi slíkra 

fullyrðinga hlutmiðaðra verufræðinga um að skynfræði sé frumspeki er áhugavert að skoða 

nánar þær uppgötvanir sem gerðar hafa verið á sviði eðlisfræði og skammtafræði á 20. öld 

og fram á okkar daga. 

Franski stærðfræðingurinn Pierre-Simon Laplace trúði því að einhvern tímann yrði hægt 

að reikna allt út. Hann er stundum kallaður hinn franski Isaac Newton og bjó yfir 

yfirnáttúrulegri stærðfræðigáfu. Höfðurit hans nefnist Himnesk vélfræði (Mécanique Céleste) 

og er greinandi rit um sólkerfið okkar. Útreikningar Laplace eru stórmerkir, en markmið hans 

var að ná fram formúlum með aðferðum stærðfræðinnar sem sýndu fram á löghyggju á sviði 

orsakasamhengis. En hvernig er hægt að ímynda sér að hægt sé að reikna allt út? Hvað er 

allt? 

Þessu er erfitt að svara, en sú trú að allt sem gerðist í heiminum réðist af undanfarandi 

orsökum ríkti fram undir aldamótin 1900. Þeir sem aðhylltust slíka löghyggju trúðu því að á 

einhvern hátt væri „allt“ með einhverjum hætti nálganlegt í gegnum stærðfræði og lyti 

                                                      
59 Morton, Realist Magic, s. 92-93. 
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orsakalögmálinu og myndaði orsakakeðjur. Þessi trú lifir í rauninni sumstaðar enn. Kannski 

mun koma á daginn að þetta sé rétt.  

Fyrir um 300 árum lagði Newton fram stærðfræðilega skýringu á aðdráttaraflinu, 

þyngdarlögmálið. Síðan hefur hvert undrið á fætur öðru í heiminum verið smættað niður í 

hvíta krít á svartri töflu. Jöfnur, formúlur, forrit. Laplace á að hafa verið spurður hvernig Guð 

passaði inn í hugmyndina um að allt væri stærðfræði. Hann svaraði að hann hefði ekki ennþá 

þurft að reikna með þeirri breytu. 

Í fyrirlestrinum Kastar Guð teningum? (Does God Play Dice?), sem enski eðlisfræð-

ingurinn Stephen Hawking hefur gert aðgengilegan á vefsíðu sinni segir hann að vísindalegt 

lögmál sé ekki vísindalegt lögmál, ef það stenst einungis vegna þess að einhver yfirnáttúruleg 

vera ákveður að skipta sér ekki af því. Þrátt fyrir einarða trú á getu vísindanna, segir hann að 

það verði samt aldrei hægt að spá fyrir um framtíðina, vegna þess að breyturnar í þeirri jöfnu 

séu svo margar. Það sé svo mikil óreiða í þessu kerfi, sem alheimurinn er.60  

Eins og áður segir ríkti vísindaleg löghyggja fram undir lok 19. aldar og því var trúað að 

það væri mögulegt að reikna allt út. En samkvæmt fyrirlestri Hawkings voru það aðallega 

tveir þættir sem eyðilögðu þá trú eða vissu. Í fyrsta lagi tilgáta Max Planck um skammta í 

stað stöðugs flæðis í skammtafræði og svo óvissulögmál Werners Heisenberg. Samkvæmt 

lögmáli Heisenbergs er ekki mögulegt að vita bæði nákvæma staðsetningu og nákvæman 

hraða eindar á sama tíma. Hawking bendir á að Albert Einstein hafi verið afar ósáttur með 

þessa tilviljanakenndu hegðun náttúrunnar,61 og látið í því sambandi eftirfarandi orð falla og 

endurtekið margoft: „Guð kastar ekki teningum?“62  

Heisenberg, Erwin Schrödinger og ekki hvað síst Niels Bohr tókust á við Einstein um þessi 

efni. Og eins og staðan er núna í eðlisfræðilegri þekkingu, þá virðist Guð ekki bara leika með 

teninga heldur vera algjör spilafíkill, svo mikil er óreiðan og óvissan. Skammtafræðin hefur 

verið þróuð áfram í heila öld, en enginn mun hafa skilið hana til hlítar, meira að segja ekki 

þeir sem nota hana til útreikninga og til að finna upp óteljandi tæki og tól sem byggja á 

                                                      
60 Stephen Hawking, „Does God Play Dice?“, Stephen Hawking: The Official Website, 

http://www.hawking.org.uk/does-god-play-dice.html, 1999, (sótt 1. desember 2015).  
61 Sama. 
62 Af þeim eðlisfræðingum sem minnst er á í þessum texta (Bohr, Planck, Heisenberg, Einstein, Schrödinger, 
Hawking og Barad), er Einstein fulltrúi newtonskrar eðlisfræði og frumspekilegrar eindahyggju, þar sem skýr og 
klár orsakatengsl liggja til grundvallar. - Björn Þorsteinsson, „Flókinn“, s. 5. 

http://www.hawking.org.uk/does-god-play-dice.html
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henni. Því það hefur ekki enn reynst hægt að vita samtímis bæði hraða og staðsetningu 

einda. Þó er að finna nýlega mynd á Internetinu, sem er sögð vera fyrsta myndin af ljósi sem 

eind og bylgju samtímis.63 

Í almennu afstæðiskenningunni fléttaði Einstein saman tíma og rými í tímarúm. Hann 

setti einnig fram „svonefnt almennt afstæðislögmál til grundvallar þessari kenningu. 

Samkvæmt þessu lögmáli eru allir athugendur jafnréttháir, þótt þeir hreyfist ekki með 

jöfnum hraða innbyrðis og hefur það ýmsar skrýtnar afleiðingar í för með sér.“64  

Í tímarúminu fer ljósið í sveigjum og er undir áhrifum. Undir áhrifum nákvæmlega hvers 

er hins vegar ekki með öllu ljóst. Hawking líkir tímarúmi við gúmmídúk í fyrirlestrinum, en 

hér væri ef til vill betra að tala um slím þar sem misþungar kúlur svamla um, í ljósi þess að 

gúmmídúkur er fremur tvívíð pæling. Sumar kúlur verða svo þungar að þær byrja að falla og 

draga annað lauslegt með sér. Þannig verða til svarthol. Ekkert kemst út úr þeim, ekki einu 

sinni ljós. Tímarúmið verpist eða aflagast af þessum sökum. En Hawking uppgötvaði einnig 

að svarthol eru ekki alveg svört. Frá þeim streyma eindir og geislun. Hawking segir að þessi 

uppgötvun hafi komið honum og öllum öðrum algerlega í opna skjöldu, en þegar hann hafi 

litið til baka hafi þetta samt verið svo augljóst. Að mínu mati er einhver póesía þarna, þessar 

lýsingar á svartholum sem eru ekki alveg svört, búa yfir ljóðrænum skeikulleika.  

Einnig hefur komið í ljós að tómarúm er ekki heldur alveg tómt. Þar eru eindir og 

andeindir sem stöðugt lifna og útrýma hver annarri. Víddirnar gætu heldur ekki verið alveg 

núll, því það stríðir gegn óvissulögmálinu. Hawking telur að ef víddin væri núll, væri 

mögulega hægt að segja til um staðsetningu og hraða eindar, samtímis. Slímið er því ekki 

hlutlaust. Ekkert er hlutlaust. Það er ekkert tóm. Vegna eindanna og andeindanna, sem hann 

kallar líka sýndareindir (e. virtual particles), er það sem er kallað tómarúmssveiflur (e. 

vacuum fluctuation) í öllum víddum. Þessar sýndareindir eru óskrifað blað, þar sem ekki er 

hægt að mæla þær með eindaskynjara (e. particle detector).  

                                                      
63 „The first ever photograph of light as both a particle and wave“, Phys, http://phys.org/news/2015-03-

particle.html, 2. mars 2015, (sótt 3. febrúar 2016).  
64 Sævar Helgi Bragason „Hvernig er afstæðiskenning Alberts Einstein?“, Vísindavefurinn, 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4984,  4. maí 2005, (sótt: 3. desember 2015).  

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4984
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Hawking segir marga vísindamenn vera einsog Einstein, með djúp tilfinningatengsl við 

löghyggju, einsog hann orðar það.65 Þeim finnst slæmt að skammtafræðin hafi tekið frá þeim 

helminginn af möguleikunum til að sjá allt fyrir og síðan bæta svartholin enn við óvissuna. En 

Hawking segir að þá hafi þeir ekki áttað sig á því, sem ætti að vera lærdómur sögunnar, að 

alheimurinn hagar sér ekki í samræmi við fyrirframgefnar hugmyndir. Okkur er stöðugt 

komið á óvart og því má segja að það sé megin-lögmálið. Eitthvað óvænt mun gerast. The 

Law of Surprise! 

Jörðin er sem betur fer, mjög líklega í nokkurra ljósára fjarlægð frá næsta stóra svartholi. 

Þannig að lögmálin sem við göngum ævinlega út frá í daglegu amstri, þau halda … nokkurn-

veginn. En einnig eru tilgátur um að það sé fullt af pínulitlum svartholum út um allt, sem 

endalaust gleypa eindir, í litlu magni þó. Staða þeirra gæti breyst, þau gætu stækkað og það 

gæti haft áhrif á hversu mikið af upplýsingum, eða efni sem ber með sér ákveðnar 

upplýsingar, hverfur yfir í aðra vídd. Ef of mikið af upplýsingum hverfur, getur það breytt 

lögmálum. Það gæti skapast einhverskonar undantekningarástand. Það er aldrei að vita hvað 

gæti gerst.  

Rætur skammtafræðinnar má rekja til ársins 1900 en þá birti þýski eðlisfræðingurinn 

Max Planck í fyrsta skipti stuðul sinn í útreikningum, en hann er einkennisfasti 

skammtafræðinnar. Skipta má sögu skammtafræðinnar í tvö skeið. Hið fyrra er kennt við 

danska eðlisfræðinginn Niels Bohr og kenningu hans um atómið sem kom fram á árunum 

1900-1913. Með henni leystust ýmis álitamál, en það var einnig ljóst að þar var ekki komin 

endanleg lausn. Á seinna skeiðinu frá 1913 til ársins 1926 setja Werner Heisenberg, sem áður 

er nefndur, og austurríski eðlisfræðingurinn Erwin Schrödinger fram sínar skammtakenningar 

sem fjalla um hegðun öreinda án þess að afstæðiskenningin komi við sögu. Sú kenning um 

atómið sem er viðtekin í dag, kom fram á árunum 1925-26. En eins og áður hefur komið 

fram, þá hefur það reynst illleysanlegt að flétta kenningar skammtafræðinnar saman við 

afstæðiskenningu Einsteins. Þekktustu furður skammtafræðinnar eru einmitt óvissulögmál 

Heisenbergs og kenningarnar um tvíeðli bylgju og agnar.66 

                                                      
65 Hawking, „Does God Play Dice?“ 
66 Þorsteinn Vilhjálmsson, „Skammtafræði í ljósi vísindasögu og heimspeki“, Tímarit um raunvísindi og 
stærðfræði, 6. árg. 1. hefti, 2009, s. 68. 
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5.1 Niels Bohr og kenningar Karenar Barad um tengsl sem undanfara hins einstaka 

Karen Barad er bandarískur eðlisfræðingur og heimspekingur sem hefur velt fyrir sér mismun 

og af hverju hann stafar. Barad kallar kenningu sína atbeinaraunhyggju (e. agential realism) 

og er hún á sviði sið-, veru- og þekkingarfræði (ethico-onto-epistemology). Barad er með 

doktorspróf í kennilegri eðlisfræði en er nú prófessor í femínískum fræðum, heimspeki og 

sögu meðvitundarinnar við háskólann í Santa Cruz í Bandaríkjunum. Hún er höfundur 

bókarinnar Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter 

and Meaning.67 

Barad nefnir skammtafræði, femínísk fræði, póststrúktúralisma og hinsegin fræði sem 

áhrifavalda í viðleitni sinni til þess að hugsa um eðli eða náttúru efnis og hvernig mismunur 

verður til eða holdgast. Barad framlengir og uppfærir að hluta til eðlisfræði Níelsar Bohr í 

samræmi við þekkingu samtímaeðlisfræði, önnur vísindi og vísindaheimspeki. 

Hinn venjubundni skilningur er að heimurinn sé samsettur úr aðskildum hlutum og að 

samspil milli þeirra eigi sér svo stað. Það er að segja, hið einstaka er til og svo á það í 

samskiptum sín á milli. En í kenningum Barad má segja að þessu sé algerlega snúið við. Hið 

einstaka er til eða á sér stað einungis fyrir tilstilli samspilsins. Samskiptin og tengslin eru til 

staðar og þau skapa aðskildar agnir. Efni sem fyrirbæri er líkamning tengslanna og 

sambandsins. Tengslin eru a priori við hið einstaka. Þau eru upprunalegri. Hið einstaka 

verður til fyrir tilstuðlan innanvirkni (e. intra-action). Þetta er hugtak sem Barad notar til þess 

að skýra þessa hugsun. Innanvirkni er ekki víxlverkun (e. interaction) sem á sér stað milli 

tveggja ólíkra þátta. Innanvirkni á sér stað innan tiltekins þáttar.  

Einsog fyrr segir byggir Barad meðal annars á eðlisfræði Nielsar Bohr og þeirri hlið 

skammtafræði Bohr, sem bindur enda á frumspekilega einstaklings- og eindahyggju, að hætti 

Newtons og Einsteins.68 Þeirra á meðal er kenning Bohr um atómið og sú meinta mótsögn 

sem felst í kenningunni um að ljós sé bæði bylgja og eind. Bohr deildi um þetta við Einstein 

sem treysti á frumspekilega eindahyggju og arfleifð Newtons.  

                                                      
67 Karen Barad, Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and 

Meaning, London, Duke University Press, 2007. 
68 Björn Þorsteinsson, „Verulegar flækjur: Um verufræði skammtafræðinnar“, í Vísindavefur: Ritgerðasafn til 

heiðurs Þorsteini Vilhjálmssyni sjötugum 27. september 2010, ritnefnd Einar H. Guðmundsson o.fl., Reykjavík, 
Hið íslenzka bókmenntafélag, 2010, s. 7. 
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Bohr leit raunar svo á að orð einsog ,,bylgja” og „eind“ séu hreinlega merkingarlaus 

nema í samhengi við þau mælitæki eða skilgreiningartæki sem notuð eru til að mæla þessi 

fyrirbæri. Í ljós hefur komið að öreindir reyndust vera bæði bylgjur og eindir. Þetta ein af 

furðum skammtafræðinnar sem mönnum hefur enn ekki tekist að komast framhjá. Jafnvel 

þó að skammtafræðin sé ein nákvæmasta kenning sem til er.  

Bohr veigraði sér ekki við að horfast í augu við hinn verufræðilega og frumspekilega þátt 

uppgötvana sinna ólíkt mörgum öðrum vísindamönnum. Sumir þeirra, til að mynda 

bandaríski eðlisfræðingurinn Richard Feynman, hvatti nemendur sína og samstarfsmenn til 

þess að forðast það í lengstu lög að spyrja: „Hvernig geta hlutirnir verið svona?“ Að hans 

mati gat enginn vitað það, og því væri best að vera ekkert að spyrja.69  

Niels Bohr nam upphaflega heimspeki og stærðfræði við Kaupmannahafnarháskóla áður 

en hann sneri sér að eðlisfræði. Bohr áleit tungumálið sem við notum til þess að lýsa 

eðlisfræðilegum fyrirbærum vera mjög mikilvægt, í raun jafn mikilvægt og eðlisfræðin sjálf. 

Því hvað er tungumálið annað en mælitæki eða skilgreiningarafl? 

Hér má sjá sterka hliðstæðu við kenningar belgísk/franska heimspekingsins Luce Irigaray, 

sem leitar að rótum vanda kynjanna í tungumálinu og hefur sýnt fram á, hvernig tungumálið 

viðheldur hinum kúgandi hefðum og rökmiðjum, sem eru svo rótgrónar að þær eru nánast 

ósýnilegar.70 

Það má segja að veruleikinn hafi sprengt tungumálið í loft upp, enn eina ferðina. Bohr 

var heillaður af þeim þversögnum sem birtust í skammtafræðinni og í einhverjum skilningi 

má segja að hann hafi haft getuna til þess að sjá að það er ekki mótsögn að ljós hagi sér 

stundum sem eind og stundum sem bylgja. Hann var fær um að samþykkja þetta tvíeðli, sem 

í huga margra gengur gegn rökfræðilegum lögmálum.  

Annað dæmi um mikilvægi tungumálsins er munurinn á orðunum óvissa (e. uncertainty) 

og óákveðni (e. indeterminacy). Óvissa, samanber óvissulögmál Heisenbergs, hefur ákveðna 

merkingu, en Borh vildi fremur tengja þetta fyrirbæri óákveðni vegna þess að hægt er að 

komast að annaðhvort hraða eða staðsetningu einda og þetta tengist líka því að mælitækið 

                                                      
69 Björn Þorsteinsson, „Flókinn“, s. 6. 
70 Elizabeth Hirsh og Gary A. Olson, „Ég - Luce Irigaray: Samtal við Luce Irigaray“, Erla Karlsdóttir þýddi, Hugur: 
tímarit um heimspeki, 26. ár, 2014, s. 168-188. 
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eða athugandinn verður að ákveða sig hvort atriðið hún ætlar að mæla. Þarna er ákveðinn 

blæbrigðamunur, sem hefur þýðingu í hinni verufræðilegu nálgun.71 Hin innbyggða óákveðni 

veruleikans (e. indeterminacy) hörfar undan skilgreiningu. Veruleikinn er opinn fyrir 

möguleikum. 

Hugmynd Bohr um fyllingarlögmálið (e. the law of complementarity), tengist því að 

mismunandi þættir vega hvern annan upp. Eindir standa í tengslum og veruleikinn er 

samþættur. Í líforðasafni Íslenskrar orðabókar er orðið complement þýtt sem mögnuður eða 

hjástoð. Og vísar þannig til þess að eitt styður annað eða magnar það. Eitt getur ekki án hins 

verið og x er x í krafti þess að það er ekki y. Innan kenningar sinnar um atbeinaraunhyggju, 

fjallar Barad um hugtakið ábyrgð (e. responsibility). Hún lýsir ábyrgð sem mikilvægum þætti 

innanvirkninnar. Barad greinir orðið responsibility þannig að það snúist ekki einungis um 

ábyrgð heldur einnig viðbragð. Ábyrgðin felst í því að við bregðumst við, en hún smíðar nýtt 

enskt orð, respondability, til þess að lýsa þessum eiginleika. Hér er um að ræða einskonar 

boð sem gerir „Hinum“ kleift að bregðast við. Virkni „Hins“ er virkjuð í gegnum viðbragð og 

þar með ábyrgð eða responsibility. „Hinn“ er fær um að bregðast við. Hún sér í þessu 

samspil, að viðbragðið sé samspil. Þannig færir hún rök fyrir því á grunni skammtafræðinnar 

að grundvallandi eiginleiki verunnar, hvort sem um er að ræða manneskjur, öreindir, sólkerfi, 

efni eða anda, er eiginleikinn til viðbragðs.72 Þessi kenning tengist því kenningum 

hlutmiðaðra verufræðinga á þann hátt að hlutir og efni búa yfir samskiptahæfni. Sem er með 

öðrum hætti en okkar mennska samskiptahæfni, en samskiptahæfni engu að síður. 

5.2 Myndlist  

Hlutmiðuð verufræði hefur eins og áður segir, átt sérstöku fylgi að fagna meðal mynd-

listarmanna og þeirra fræðimanna sem fjalla um listsköpun. Merkja má að bæði listamenn og 

fræðimenn hafi margir tekið þessari nýju heimspeki feginsamlega, sem lið í þróun og 

framhaldi á kenningum póstmódernismans og þeirra hugmynda sem rekja má til greiningar 

Jean-François Lyotards á árunum í kringum 1979. En hlutmiðuð verufræði er einnig 

kærkomin viðbót við hugmyndir Gilles Deleuze og samstarfsmanns hans Félix Guattari sem 

gáfu saman út tímamótaverkið Þúsund fleka (Mille plateaux) árið 1980, þar sem þeir kynntu 

                                                      
71 Barad, Meeting the Universe Halfway, s. 399. 
72 Þetta kallar fram í hugann kenningar Emmanúels Levinas um að frumspekin sé siðferðið - „ethics as first 
philosophy“. 
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til sögunnar hugtakið rísóm (rhizome).73 Það má segja að sú hugmyndafræði endurspegli að 

einhverju leyti vinnuaðferðir margra samtímalistamanna, en greining og framsetning 

hugtaksins hafi einnig haft gríðarleg áhrif og að það sé dæmi um gagnvirkni listar og 

heimspeki. Ef til vill er fullmikil einföldun að segja að hlutmiðuðu verufræðingarnir Graham 

Harman og Timothy Morton hafi yfirtekið þetta hugtak og víkkað það út til mengis alls sem 

er, en það er þó í einhverjum skilningi raunin.  

5.2.1 Rísóm 

Franski sýningarstjórinn og listgagnrýnandinn Nicolas Bourriaud, höfundur kenningarinnar 

um fagurfræði vensla (e. relational aesthetics) vitnar mikið til Guattari og Deleuze. 

Hugmyndin um fagurfræði vensla fjallar um ný viðmið sem Bourriaud greindi í aðferðum 

listamanna sem voru að hefja feril sinn upp úr 1990 í Evrópu. Listamennirnir höfðu að 

útgangspunkti heild mannlegra vensla og samfélagslegt samhengi þeirra, fremur en 

sjálfstætt, lokað rými, sem kenna má við módernismann. Guattari var pólitískur aðgerðasinni 

og and-geðlæknir (e. antipsychiatrist).74 Honum var þó í nöp við að vera skilgreindur og 

flokkaður í ákveðinn hóp og vann alla ævi á gagnrýninn hátt og þvert á mörg svið. Hann er 

þekktastur fyrir samstarf sitt við Deleuze, en saman skrifuðu þeir bækurnar And-Ödipus 

(Anti-Oedipe)75 og fyrrnefnda Þúsund Fleka (Mille Plateaux).76  

 Deleuze og Guattari kynntust árið 1968. Bækurnar sem þeir skrifuðu í sameiningu hafa 

haft feikileg áhrif innan heimspeki jafnt sem listsköpunar, sálgreiningar og fleiri greina. 

Samstarf þeirra virðist hafa verið með þeim hætti að Guattari hafi látið móðan mása í 

                                                      
73 Deleuze og Guattari, A Thousand Plateaus. 
74 Á 6. áratug síðustu aldar stofnaði Guattari, ásamt sálfræðingnum Jean Oury, tilraunakennda geðspítalann La 

Borde í niðurníddri höll í Loire-dalnum í Frakklandi. Báðir voru þeir nemendur Jacques Lacan í Ecole 
Freudienne de Paris. Innan La Borde var vettvangur fyrir samtal milli heimspeki, félagsfræði og sálfræði. 
Sjúklingar tóku sjálfir þátt í stjórninni og meðferðinni. Í þessu starfi kynntist Guttari andsálfræði sem kemur 
úr ranni Lacan. Guattari áleit það ekki þjóna neinum tilgangi til lækninga að loka hina geðveiku inni. Heldur 
ætti skoða aðra kosti. Hann var sálgreindur af Lacan og varð einnig sálgreinir og starfaði sem slíkur í La 
Borde. Hann hafði þó sínar efasemdir um sumt af því sem Lacan boðaði. Í verkinu And-Ödipus andmælir 
hann (ásamt Deleuze) hugmyndum Lacans. Hluti af þessum hræringum öllum innan sálfræðinnar er einnig 
verk Michels Foucault, Saga sturlunarinnar, sem kom út árið 1961. Guattari og Deleuze fylgja þó Lacan að því 
leyti að þeir telja sjálfsveruna ekki gagnsæa, rökvísa og hreina veru, heldur sé hún ævinlega ómiðjuð og 
ófullgerð. 

75 Gilles Deleuze og Félix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, Robert Hurley þýddi, London, 
Penguin classics, 2009. 

76 Guattari var menntaður í heimspeki og lyfjafræði. Guattari tók þátt í mótmælahreyfingunni sem kennd hefur 
verið við 1968. Hann bjó til pólitískt leikhús, gjörninga og kvikmyndir meðal annars í samstarfi við Jean-Luc 
Godard og Jean-Jacques Lebel. 
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skapandi flæði, en Deleuze hafi náð að beina hugmyndunum í farveg, tengja við heimspeki 

fortíðar og greina þær á uppbyggilegan hátt. Saman smíðuðu þeir heimspeki verðandinnar, 

sem andsvar við hugmyndum strúktúralistanna um að formgerð samfélagsins og 

tungumálsins væri lokað kerfi. Að þeirra mati bauð sú hugmynd uppá tvískiptingu 

veruleikans, en í huga Guattari og Deleuze eru öll kerfi, hvort sem það eru tungumál, 

samfélag eða hugmyndafræði, flæðandi fyrirbæri sem eru í sífelldri sköpun. Heimspeki 

verðandinnar leysir okkur einnig á ákveðinn hátt undan oki uppruna eða fortíðar, því hún 

leggur áherslu á möguleikana sem geta orðið í stað þess að einblína á hvaðan við komum. 

Einnig þróuðu Deleuze og Guattari hugtakið kleyfgreiningu (e. schizoanalysis). Í því felst að 

firring sé sjúkdómseinkenni kapítalismans og að kapítalisminn knýi fram ágreining og rifrildi 

og sé uppspretta sundurlyndis.77 

 Úr þessum jarðvegi spretta þær kenningar sem nota hugtakið um rísóm til þess að lýsa því 

hvernig hugmyndir hríslast og hvernig rætur liggja djúpt á milli hugtakanna en allt er samt 

tengt. Upphafskafli bókarinnar Þúsund flekar nefnist einmitt Rísóm og hefur haft mikil áhrif, 

og er grundvallar lesning í póststrúktúralískum og póstmódernískum fræðum.78 Orðið er 

myndhverfing fyrir þann margbreytileika og þá endalausu tengimöguleika sem hugsunin 

býður uppá og menning og tungumál endurspeglar. Rísóm myndar rætur án „æxlunar“, án 

foreldra og hefur þannig ekki neinn skilgreindan uppruna. Þessi hugsun endurómar í skrifum 

Bourriaud. Segja má að starf Guattari í heild sinni hafi haft áhrif á hugsun Bourriaud og einnig 

sér hann áhrif Guattari í virkni í listaverkum og starfsaðferðum listamanna. Nálgunin er 

þverfagleg og sýnin er sú að allir hlutir og hugmyndir verði fyrir áhrifum hvert af öðru og að 

listin sé samofin lífinu og verði ekki skilin frá. Hlutmiðaðir verufræðingar andmæla þessum 

kenningum á þeim grundvelli að þær einskorðist við mannshugann, sem margir myndu telja 

að væri málum blandið. En þeir byggja engu að síður á þessum kenningum.  

5.2.2 Póstmódernismi  - undanfari og jarðvegur hlutmiðaðrar verufræði 

Samkvæmt kenningum Kants er upplifun okkar af raunveruleikanum alltaf miðlað gegnum 

okkar mennsku skilningarvit. Það sem er utan þessarar miðlunar getum við ekkert vitað um. 

                                                      
77 Daniel Smith og John Protevi, „Gilles Deleuze“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 

http://plato.stanford.edu/entries/deleuze/, ritstjóri Edward N. Zalta, 24. september 2012, (sótt 14. maí 
2014). 

78 Deleuze og Guattari, „Rhizome“. 
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Innan þess öfluga fræða- og hugmyndasamfélags sem orðið hefur til á síðari hluta 20. aldar 

hefur mikil áhersla verið lögð á hugmyndir og hugmyndafræði og hvernig tungumálið og 

hugsunin mótar raunveruleikann; svo mikil áhersla að hluturinn eða efnisveruleikinn að baki 

hugmyndunum hefur nánast horfið. Dæmi um þetta eru orð franska heimspekingsins 

Jacques Derrida um að allt sé texti, og dómur sálgreinandans Jacques Lacan sem sagði: „Það 

er ekkert til sem heitir raunveruleiki handan orðræðunnar“79. Þannig að það kveður við nýjan 

tón í samtíma okkar þegar fullyrt er að efnisveruleikinn eða hluturinn sé það sem er handan 

efnisins, textans eða reynslunnar. 

Margir fræðimenn innan menningar og lista hafa einsog áður segir tekið hlutmiðaðri 

verufræði opnum örmum. Sú staðhæfing, að hægt sé að þekkja veruleikann með einhverjum 

hætti án þess að ganga út frá því að hann sé skapaður af manneskjunni og fyrir 

mannshugann, er nýstárleg. Sá möguleiki að hugsun geti hugsað út fyrir sig losar um þau tök 

sem túlkun, orðræða, texti, merking, hugmyndafræði og vald hefur haft á fræðin undanfarin 

50 ár eða svo.80 

Í greininni „The Anti-Political Aesthetics of Objects and Worlds Beyond“eftir Svenju 

Bromberg sem birt er á vefsíðunni Mute er hlutmiðuð verufræði kölluð hin nýja 

uppáhaldsheimspeki listheimsins. Greinin er gagnrýnin á hugmyndir hlutmiðaðra 

verufræðinga að því leyti, að þær gagnist illa í pólitískri baráttu. Einkum telur greinar-

höfundur það vera galla á hlutmiðaðri verufræði Harmans, að í samskiptum hluta virðist ekki 

gert ráð fyrir neinni dómgreind eða ásetningi81. En það grunnatriði í hugmyndum hinna nýju 

verufræðinga, að hafna því að verufræði hlutanna sé einungis nálganleg sem samband við 

mennska vitund, gengur illa í hreinum póstmódernisma (ef hann er þá til), þar sem hin 

mennska vitund er að einhverju leyti að baki þeim kerfum sem við lifum og hrærumst innan. 

Hlutmiðuð verufræði tekur á sinn hátt hugmynd póstmódernismans um óreiðuna, sem hafi 

ekkert sérstakt upphaf né endi enn lengra. Því þar er hugtökum og hlutum, hinu huglæga og 

hinu hlutlæga blandað út í alheimsslímið án nokkurrar fyrirstöðu. Það er eitt af fyrirheitum 

                                                      
79 Christoph Cox, Jenny Jaskey og Suhail Malik, „Introduction“, í Realism Materialism Arts, Berlín, Sternberg 
Press, 2015, s. 16.  
80 Sama, s. 15. 
81 Svenja Bromberg, „The Anti-Political Aesthetics of Objects and Worlds Beyond“, Mute, 
http://www.metamute.org/editorial/articles/anti-political-aesthetics-objects-and-worlds-beyond, 25. júlí 2013,  
(sótt 1. mars 2016).  
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hlutmiðaðrar verufræði að leggja alla tilvist að jöfnu, sem getur skilist sem afneitun 

margvíslegra afla sem með ásetningi hafa áhrif í heiminum. Í grein Bromberg er vísað til 

þeirra skilyrða sem kapítalískt kerfi setur okkur, og hampar sumu á kostnað annarra. Þess má 

geta að Heidegger og Derrida kalla það veruguðfræði (e. ontotheology) þegar eitthvað er 

sagt vera meira raunverulegt en annað og gera því þannig skóna að þeir telji líka að „allt“ sé 

til með samsvarandi hætti. En þetta er tilhneiging sem á sér sögu allt aftur til Demókrítosar, 

sem taldi að atómin væru í einhverjum skilningi meira raunveruleg en hlutirnir eða 

birtingarmyndirnar. 

 Póstmódernisminn (og skyldar stefnur) hefur þannig ótvírætt gildi sem aðdragandi 

hlutmiðaðrar verufræði eða sem sá jarðvegur sem hugsun hennar sprettur úr. Því má segja 

að hlutmiðuð verufræði sé ekki í andstöðu við póstmódernismann heldur fremur þróun og 

framhald. Hinar póstmódernísku nálganir hverfa ekki, heldur stækka sviðið og fleiri þættir 

eru teknir inn sem breytur, rétt einsog póstmódernisminn og póststrúktúralisminn hafa 

kennt okkur að gera. Þannig má segja að hér sé um póst-póstmódernisma að ræða. En því 

myndu hlutmiðaðir verufræðingar að öllum líkindum andæfa. Enda er það viðurnefni ekki 

mjög skapandi né vel til þess fallið að skoða hluti frá nýjum sjónarhornum. Það er óþarflega 

innlimandi og letjandi.  

5.2.3 Myndlist og gjörningar 

Myndlist tjáir það sem er handan tungumálsins. Í myndlist er efni ljáður andi og/eða andi 

efnisins laðaður fram. Í myndlistinni birtist samtal mannsins við efnið og í gegnum þetta 

samtal myndast tengsl og skilningur. Það liggur í hlutarins eðli(!) að vera listaverksins liggur 

utan textans að meira eða minna leyti. Í gegnum tíðina virðast hræringar í myndlist hafa 

skipst á milli áherslunnar á andann og efnið - konseptið og formalisminn. Þetta endurspeglar 

þannig ídealisma og realisma að einhverju leyti. Eftir að ljósmyndin var fundin upp um miðja 

19. öldina breyttist myndlistin til mikilla muna vegna þess að hlutverk hennar sem heimildar 

um raunveruleikann tók stakkaskiptum. 

Tveir helstu postular hinnar ólíku nálgunar á 20. öld eru bandaríski listgagnrýnandinn 

Clement Greenberg, sem er fulltrúi efnisins og formalismans og franski listamaðurinn Marcel 

Duchamp sem fulltrúi andans eða konseptsins. Reyndar hverfist þessi greining um sjálfa sig 

þegar nánar er að gáð því að Greenberg beitti hugmyndafræði til þess að hafa áhrif á 

meðferð efnis og Duchamp beitti hlutum og efni til þess að hafa áhrif á hugmyndafræði. Það 
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má segja að þeir mætist að lokum á forskilvitlegu svæði og í vídd fagurfræðinnar. Myndlistin 

er rannsókn (útreiknandi hugsun) en hún er líka form kenningar (íhugandi hugsun). Listin er 

bæði ósk og meðal. Myndlistin er þannig afl í sjálfri sér, en líka tæki til þess að vinna úr 

upplýsingum, atburðum og reynslu. Fagurfræði yfirborðsins og djúpsins er það sem 

myndlistin vinnur með. Með því að einbeita sér að efninu og eiginleikum þess, kemur með 

dulúðlegum hætti hin andlega hlið listarinnar tærar fram. Listin er leið til þess að byggja 

þessa ómögulegu óhugsandi brú. Milli okkar og milli hluta. Þetta getur verið mjög dramatískt 

en líka kómískt.  

Nálgun myndlistarinnar gengur oft þvert á allar kenningar. En samt skiljum við. 

Táknfræðin öll og sögnin í mismunandi hlutum býr til skilning, eða að minnsta kosti 

hugrenningatengsl. En það er ekki hægt að skýra myndlist með aðferðum vísinda. Hlutir eða 

efni geta orkað á andann með hætti sem þekkingarfræði eða vísindum þætti í stórum 

dráttum órökrétt. Hlutmiðaðir verufræðingar hafa bent á að það að leggja stund á eða skoða 

myndlist er í raun rannsókn á orsakasamhengi. Grípum hér niður í kafla úr bókinni Realist 

Magic eftir Timothy Morton:  

„Ávinningurinn við slíka nálgun er margvíslegur, en einn helsti kosturinn er ef til vill sá, 

að slík nálgun við orsakasamhengi getur innifalið allskyns fyrirbæri sem aðrar kenningar 

eiga í vandræðum með. Hlutmiðuð verufræði er kenning um orsakasamband sem getur 

til dæmis falið í sér skugga, ótta, tungumál og varalit samhliða billjarðkúlum og 

ljóseindum.  

Ein af ástæðunum fyrir því að list er svo mikilvæg, er að listin er rannsókn á 

orsakasamhengi, sem við  vitum, allt frá póst-newtonskri eðlisfræði, að felur í sér miklu 

fleira en bara litlar kúlur sem klessa hver á aðra ... verundir eru í samskiptum innan 

næmisviðs (e. sensual ether) sem er í einhverjum skilningi óstaðbundið (e. nonlocal) og 

ótímatengt (e. nontemporal).  

Þannig að ávinningurinn af því að halda því fram að orsakasamhengi sé skynfræðilegt er 

að það gefur tækifæri til þess að ígrunda það sem við köllum vitund samhliða því sem við 

köllum hluti.82 

 

                                                      
82 Morton, Realist Magic, s. 21. 
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Eftirminnilegt dæmi um myndlistarverk sem fjallar beinlínis um efni og anda var 

gjörningurinn Hugris sem austurríski myndlistarhópurinn Gelitin flutti í Kling og Bang galleríi í 

Reykjavík árið 2006. „Okkur langar að rannsaka mörkin milli ímyndaðs ferlis og 

raunverulegrar, áþreifanlegrar niðurstöðu“, sagði Ali Janka, einn úr hópnum, í viðtali við 

íslenskan blaðamann fyrir gjörninginn.83 Gjörningurinn fór þannig fram að meðlimir Gelitin 

sátu naktir í litlu rými og markmiðið var að láta sér rísa hold með hugarorkunni einni saman. 

Samanber titilinn: Hugris. Tilraunin heppnaðist.  

5.2.4 Ljósmyndin 

Listaverk bræða saman efni og anda. Ljósmyndin er efnafræði og list, tæknilegt afrek sem 

hafði gríðarleg áhrif á þróun myndlistar. Ljósmynd er í sjálfu sér frumspekilegt fyrirbæri. Hún 

fangar augnablik í tíma og frystir það. Hún opnar sýn inn í áður óþekktan veruleika. Hún 

gefur manninum færi á að geyma í föstu formi sneið tímans. Þetta er ekki á færi 

mannshugans. Strax í árdaga tækninnar var þetta ljóst og fólk velti fyrir sér hvaða áhrif þessi 

nýja þekking myndi hafa á lífið. Það er enn að koma í ljós.  

Franski bókmenntarýnirinn Roland Barthes greindi hina tvo virku þætti 

ljósmyndarinnar sem studium og punctum. Studium tengist þekkingunni og menningunni, og 

miðlar upplýsingum, vekur orð og hugmyndir. Studium birtist í margslungnum merkjum eða 

táknum og umsnýst þegar í stað í túlkun og orðræðu. Punctum á hinn bóginn, brýtur 

táknforðann á óvæntan og oft óþægilegan hátt. Við berum kennsl á það með skynjun, frekar 

en hugsun84. Punctum skýst út úr myndinni eins og elding eða oddhvass fleygur og  er þá í 

raun frumspekilegt fyrirbæri. Þar er ef til vill einnig fólgið það sem Aristóteles nefndi 

kaþarsis, sem þýðir hreinsun eða útrás. Skynjun skammtar okkur kaþarsis í misstórum 

skömmtum. Litlir skammtar og stórir og hvort tveggja er jafn nauðsynlegt og hollt. 

Ljósmyndin breytti heiminum. Ritmálið breytti hugsun mannsins, prenttæknin breytti hugsun 

mannsins, tölvan breytti hugsun mannsins og internetið hefur breytt hugsun mannsins. 

Maðurinn nær nýjum tökum á sjálfum sér og uppfinningum sínum með víxlverkandi hætti. 

Það sem eitt sinn var talið til frumspeki og aðeins á færi Guðs að skilja, eru nú tiltölulega 

einföld vísindi sem við lærum í bernsku. Skynjun mannsins hefur áhrif á tæknina og tæknin 

hefur áhrif á skynjunina.  

                                                      
83 Ásgeir Ingvarsson, „Aðþrengdir Austurríkismenn“, Morgunblaðið,  15. júlí 2006. Aðgengilegt á: Greinasafn 

Morgunblaðsins: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1092978/, (sótt 02. desember 2015).  
84 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, New York, Farrar, Strauss & Giroux, 2010.  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1092978/
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5.3 Rauntöfrar - skynfræði og fagurfræði sem frumspeki 

Eins og ástralska leik- og söngkonan Olivia Newton-John söng um töfra í laginu Magic, talar 

Timothy Morton um töfra í bókinni Realist Magic. Hún kom út árið 2013 á vegum Open 

Humanities Press í ritröð sem nefnist New Metaphysics. Ritstjórar raðarinnar eru þeir 

Graham Harman og Bruno Latour. Á innsíðu bókarinnar er ávarp frá þeim félögum þar sem 

þeir segja að heimurinn eigi nú kröfu á því að kennileg frumspeki verði endurvakin. Þeir vilja 

skapa athvarf fyrir slíka hugsun í því umhverfi akademískrar heimspeki sem þeir segja að sé 

svo gætið og prútt að það dragi kjark úr öllum. Þeir gagnrýna einnig báðar „deildirnar“, 

rökgreiningarheimspekina kalla þeir smásmugulega og meginlandsheimspekina segja þeir of 

upptekna af lotningu sinni fyrir rykföllnum texta. Þeir vilja styðja við þá sem taka áhættu í 

hugsun (e. the intellectual gambler).85  Þarna er ef til vill að finna ákveðna fordóma en einnig 

sannleikskorn. Altént birtist hér eindregin viðleitni til þess að hrista upp í lesendum. Það ríki 

ákveðið þrátefli á þessu sviði heimspekinnar og þar af leiðandi er spurning um hvað sé til 

bragðs að taka og hvaða leið sé best að fara. En þetta er vissulega hressandi og setur skrif 

Mortons í ákveðið samhengi.  

Morton fer um víðan völl í umfjöllun sinni og stekkur óhikað frá nýrómantískri 

popptónlist samtímans til rómantíska enska skáldsins Williams Wordsworth og þaðan til 

gríska heimspekingsins Herakleitosar. Þessari nálgun svipar til aðferða myndlistarinnar, þar 

sem ólíklegar og órökréttar tengingar eru vel þekktar. Ytri og innri áhrif, hraði og áreiti gera 

tilveruna svona, litríka, órökrétta og brotakennda. Myndin af Dorian Grey og Loch Ness 

skrímslið hjálpa líka til við að koma hugsuninni til skila, svo fátt eitt sé nefnt. 

Í titli bókarinnar Realist Magic er tekinn ákveðinn snúningur á bókmenntahefðinni 

töfraraunsæi sem suður-amerísku skáldin Jorge Luis Borges, Gabriel Garçia Marquez og 

Isabel Allende eru þekkt fyrir. Töfraraunsæið á einmitt rætur í myndlist en það sem einkennir 

þessa bókmenntahefð er að saman við raunverulegar lýsingar á hversdagslegum atburðum, 

er fléttað órökréttum, töfrum líkum og oft mótsagnakenndum þáttum, ættuðum úr 

draumum eða goðsögnum. Þetta byggir þó á ákveðinni rökvísi því vissulega er draumurinn 

hluti af hversdagslegum raunveruleika okkar mannanna og goðsagnir eru sprottnar úr okkar 

heimi. Vísunin rennir stoðum undir þá staðreynd að Morton hafnar mótsagnarlögmálinu og 

telur þvert á móti að það séu mótsagnir út um allt í heiminum. 

                                                      
85 Bruno Latour og Graham Harman, nóta á innsíðu bókarinnar Realist Magic eftir Timothy Morton, s. 2. 
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5.3.1 Nánar um mótsagnarlögmálið 

Segja má að allt heimspekikerfi Kants miði að því að halda mótsagnarlögmálið. Morton telur 

hinsvegar að forsendur séu nú til þess að minnka vægi þessa lögmáls. Í rauninni býður 

hversdagsleg skynjun okkur í sífellu uppá  brot á mótsagnarlögmálinu. Hugsunin sjálf gengur 

sífellt gegn því þar sem hún er bæði óstaðbundin (e. nonlocal) og órýmistímabundin (e. 

nonspatiotemporal). Eitthvað í umhverfinu getur vakið upp minningar frá löngu liðnum tíma. 

Hugurinn gerir tengingar milli ólíkra hluta, myndar orsakasamband sem að erfitt er að rekja 

með rökvísum hætti. Sumar kenningar á sviði skammtafræði segja að efnið sé líka gætt 

þessum eiginleikum.  

Morton vísar til hugtaksins dialetheism, sem er jafngamalt mannkyninu. Orðið dialetheia 

þýðir tví-sannleikur. Í hefðbundinni rökfræði jafngildir tvígildislögmálið því að engin 

staðhæfing geti verið bæði sönn og ósönn. Staðhæfing sem er hvorki sönn né ósönn er 

óákvarðanleg.  

Í Frumspekinni kynnir Aristóteles til sögunnar það lögmál, sem er lögmál allra lögmála, 

mótsagnarlögmálið. Guðspekingar á miðöldum kölluðu það á latínu firmissimum omnium 

principiorum. Mótsagnarlögmálið, (e. Law of Noncontradiction, LNC) er meginregla í sígildri 

rökfræði og á táknmáli rökfræðinnar P v ¬P  (p eða ekki p).  Þetta lögmál er talið vera 

óhrekjanleg og óumdeild regla hugsunarinnar og verunnar og er einn af hornsteinum 

þekkingar og vísinda. Engin staðhæfing er bæði sönn og ósönn.86 En með skammtafræðinni 

virðist hafa molnað undan þessari grunnstoð. Ljós er bæði bylgja og eind. 

Á þessu byggir Morton þá ályktun að verufræðileg staða hluta sem eru ávallt bæði 

hluturinn-í-sjálfum-sér og skynjanlegir eiginleikar hans, sé í raun brot á tvígildislögmálinu. 

Einn af rauðu þráðunum í bók Mortons er að gera grein fyrir þeirri kenningu að hlutir eigi sér 

bæði p og ekki p eiginleika. Hluturinn víkur undan og hluturinn birtir sig. Og að í þessari 

verufræðilegu staðreynd sé fólginn kraftur. Frá mismuninum stafar afl, lífsorkan.87  

Klofningur atóms er ofbeldisfull aðgerð sem knýr fram orku með valdi og vélrænum hætti. En 

náttúrulegur mismunur, sem er friðsamlegur og blikkandi, er orkan sem knýr fram alheiminn. 

Óvissa og brigði eru innbyggð.  

                                                      
86 Graham Priest and Francesco Berto, „Dialetheism“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy,  
http://plato.stanford.edu/entries/dialetheism/, ritstjóri Edward N. Zalta, 28. mars 2013, (sótt 10. febrúar 2016).  
87 Hér má heyra enduróm af heimspeki mismunarins sem er heimspeki Derrida og Luce Irigaray.  

http://plato.stanford.edu/entries/dialetheism/
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5.3.2   Gjáin 

Morton heldur því fram að mótsagnarlögmálið haldi ekki vegna þess að til staðar sé 

gegnumgangandi gjá milli hlutar og skynrænna eiginleika. Þetta tekur á sig mynd tvísanninda, 

p og ekki p. Morton kallar þetta gjána (e. the rift). „Ég vil viðhalda hugmyndinni um gjá milli 

sýndar og reyndar, eða birtingarmyndar og kjarna (e. appearance and essence). Hvers 

vegna? Vegna þess að hún viðheldur, eins þverstæðukennt og það hljómar, því skynlega við 

hina skynfræðilegu vídd. Ef raunveruleikinn væri eintóm skynfræði alla leið, þá myndum við 

vita að hann væri „bara“ tálmynd, og þá væri hann ekki tálmynd. Þess vegna er gjáin til.“88   

Þannig má færa rök fyrir því, á þeim forsendum að ljós er bæði bylgja og eind, að allt sé 

bæði sýnd og reynd. Og hvorki smættanlegt í sýnd né reynd. Og bæði p og ekki p. Við lendum 

í vanda með mótsagnarlögmálið vegna þess að til staðar er eindregin skörun á milli hlutar og 

skynjaðra eiginleika hans. Það liggur í hlutarins eðli að víkja sér undan, hörfa, draga sig í hlé, 

á stórum og smáum skala. Einungis takmörkuð vídd er aðgengileg til túlkunar.  

Morton útskýrir að samkvæmt hefðbundinni rökfræði leiði brot á mótsagnarlögmálinu til  

þess sem nefnt hefur verið sprengilögmálið, ex contradiction quodlibet (ECQ], (e. principle of 

explosion). En það þýðir, að ef við samþykkjum mótsögn þá samþykkjum við hvað sem er. Ef 

við samþykkjum að eitthvað sé bæði p og ekki p þá samþykkjum við að það sé hvað sem er. 

En Morton telur þó ekki víst að svo sé. Að samþykkja að eitthvað sé bæði p og ekki p gerir 

það ekki að verkum að veröldin hrynji eða springi eða leysist upp í hreina óreiðu.89 

Reyndar er veröldin endalaus óreiða. Þegar betur er að gáð og þær orsakir og afleiðingar 

sem eru í gangi hverju sinni eru hugleiddar, er það auðvitað ekkert annað en sprenging. Hver 

sem situr á stól, í herbergi með glugga, getur hugsað nánast út í hið óendanlega um orsakir 

og afleiðingar sem eiga sér stað í verðandi hvers augnabliks. Þannig er hversdagsleikinn. Sem 

betur fer þá er þetta stóráfallalaust hjá flestum manneskjum, en það sama er kannski ekki 

hægt að segja um allt umhverfið eða líkamann. Það eru meiriháttar hamfarir í gangi hverju 

sinni ... eða rólegheitadagur, það fer í rauninni eftir því hvernig maður lítur á málin eða frá 

hvaða sjónarhorni maður horfir. Margvísleg barátta á sér stað í blóðinu og meltingar-

færunum. Stanslausar sprengingar í bílvélum knýja þá áfram. Geislar sólarinnar valda 

margháttuðum áhrifum. Smádýr eru að borða önnur smádýr í jarðveginum og þar fram eftir 

götunum.  

                                                      
88 Morton, Realist Magic, s. 98. 
89 Sama, s. 98. 
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5.3.3   Hugvera og hlutvera í hlutmiðaðri verufræði 

Hlutmiðuð verufræði er raunhyggja (e. realism), ekki efnishyggja (e. materialism). Samkvæmt 

hlutmiðaðri verufræði er allt hlutur, en það er ekki þar með sagt að allir hlutir séu búnir til úr 

efni. Þvert á móti. Hlutmiðuð verufræði segist til dæmis skilgreina bæði stjórnmálaskoðun og 

byggingu sem hlut. Hlutmiðuð verufræði er hvorki smættarhyggja né heildarhyggja. En hlutir 

hörfa undan og eru ekki aðgengilegir í heild. Hluturinn sjálfur hefur auk þess ekki aðgang að 

sjálfum sér í heild. Úr því að það sem hluturinn er samsettur úr er ekki hluturinn, er hann 

ekki smættanlegur í brot sín. Hlutmiðuð verufræði er þannig andsmættarhyggja. En 

hlutmiðuð verufræði er líka andheildarhyggja að því leyti að það er ekki hægt að „smætta“ 

upp í einhverskonar heild. Heildin er ekki stærri en summa hlutanna.90 

Samkvæmt hlutmiðaðri verufræði er ekki um neinn „yfirhlut“ að ræða, sem gefi hinum 

hlutunum merkingu og reynd (verund), og sé því einhverskonar Guðshlutur. Og það getur 

samkvæmt þessu ekki heldur verið neinn „grunnhlutur“, einhver grundvallareind sem allt 

annað er búið til úr. En útfrá þessu er einnig hægt að fullyrða, að það er heldur enginn 

„millihlutur“ sem hinir hlutirnir fljóta í.91 Hlutir liggja ekki í einhverskonar boxi tíma og rúms. 

Heldur er því öfugt farið, segir Morton. Tími og rúm eiga upptök sín í hlutum.92  

Frá sjónarhóli hlutmiðaðrar verufræði Mortons er ekki svo mikill munur á hugveru og 

hlutveru. Einsog við munum þá greindi Descartes þarna á milli. Morton og aðrir, til dæmis 

Harman og Latour, bræða það saman aftur. Í heimi hlutmiðaðrar verufræði er allt hlutur, líka 

hugar. Allir hlutir hafa aftur á móti ekki sömu eiginleika. Það má vissulega gera grein fyrir 

mörgum hlutum á formi empirískrar gagnasöfnunar, en hugurinn er ekki með þeim hætti, 

heldur er hugurinn eða sjálfið yfirskilvitleg staðreynd (e. transcendental fact).93 

Sjálfsveruleikinn er fyrir okkur mennina (og líklega margar aðrar verur líka) verufræðileg 

staðreynd. Afleiðing ákveðins orsakasamhengis í samsetningu líkamans. Verufræðileg staða 

okkar sem manneskjur, er að við erum gædd sjálfi. Þetta sjálf er hægt að skoða með ýmsum 

hætti, þar á meðal með fagurfræðilegum hætti. 

                                                      
90 Sama, s. 44.  
91 Sama, s. 49. 
92 Sama, s. 48. 
93 Sama, s. 63. 
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Orsakasamband er eins og áður segir fagurfræðilegt eða skynjunarlegt ferli fyrir Morton. 

„Orsakasambandið sjálft hefur eitthvað með töfrandi tælingu að gera,“ segir Morton í bréfi 

til Bjarkar Guðmundsdóttur, en bréfasamskipti þeirra eru birt í bók sem gefin var út í 

tengslum við sýningu um feril Bjarkar í MoMA í New York í mars 2015.94 Vegna þess að hlutir 

hafa ekki fullan aðgang hver að öðrum (ekki frekar en við mennirnir), laðast þeir hver að 

öðrum fyrir tilstilli sömu yfirborðssýndarinnar. Sýndin eða yfirborðið sem allt í heiminum 

hefur er grunnur fyrir þessa skynfræðilegu nálgun alls við allt (eða að minnsta kosti sums við 

sumt). Og svo blandast hlutir með óteljandi mögulegum afleiðingum eins og við þekkjum. En 

hver er ástæða þess að hlutir eiga í orsakasambandi? Morton telur, líkt og Harman, að það sé 

aðlöðun, virkni tálsýnarinnar (hlutir draga hvern annan á tálar), sem sé grunnur 

orsakasambanda. Og við þekkjum þetta úr mannheimum. Sýndin er allsráðandi.  

Eins og áður kom fram sagði Kant að tími og rúm væru form skynjunarinnar, en ekki 

eiginleikar hlutanna, heldur okkar eiginleikar. Morton telur þó að tíma og rúmi stafi frá 

hlutunum og snýr Kant þannig á hvolf. Morton segir í greininni „Here Comes Everything“: 

„Skammtafræði segir til um það að eindirnar hörfa undan, eða snúa sér undan hver annarri, 

líka eindirnar sem við notum til þess að mæla hinar eindirnar. Með öðrum orðum þá eru 

eindir mjög feimnar, eitt ummerki þessa er hinn sífelldi (mis)skilningur sem á sér stað á milli 

eindanna. Þegar verið er að mæla og reikna þessar eindir er alltaf einn þáttur sem víkur sér 

undan.“95 Óvissulögmál Heisenbergs segir til um þetta. Þegar „athugandi“ (ekki endilega 

mennskt sjálf, einhver athugandi, heldur eitthvað athugandi, sem getur t.d. verið ljóseind 

eða rafeind) athugar, þá er ein hlið hins athugaða alltaf ósýnileg. Niels Bohr sá þetta líka, 

engin eind hefur fullan aðgang að annarri eind. 

Sum fyrirbæri virðast auk þess vera með þeim hætti að þau eru óendanlega óákvörðuð. 

Þau eru bæði eind og bylgja. Morton heldur áfram og lýsir veruleikanum á atómstigi þannig, 

að þegar rafeind hittir kjarna þá er hún ekki fær um að kynnast öllum kjarnanum, því það er 

eitthvað sem er hulið. Allir hlutir á hvaða plani sem er, hylja sig og eru óaðgengilegir öðrum 

hlutum. Hlutmiðuð verufræði er þannig samsvarandi eðlisfræðinni og eins og hún lýsir 

raunveruleikanum. 

                                                      
94 Timothy Morton og Björk Guðmundsdóttir, ,,This huge sunlit abyss from the future right there next to you ... 

emails between Björk Guðmundsdóttir and Timothy Morton”, í Björk, ritstjóri Klaus Biesenbach, Nicola Dibben 
og Alex Ross, New York, Museum of Modern Art, 2015. 
95 Timothy Morton: „Here Comes Everything: The Promise of Object-Oriented Ontology“, Rice University 
Houston, http://english.rice.edu/uploadedfiles/mortonquiparlerice.pdf, (sótt 5. mars 2016). 
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5.3.4 Athugandinn 

Í samtíma okkar er það alkunna að athugandi eða mælitæki hefur áhrif á umhverfi sitt. Enska 

orðið reciprocal lýsir þessu.96 Slík áhrif eru þekkt í daglegu lífi, innan vísinda, hugvísinda og 

lista. Einfalt gæti verið að skýra það frá sjónarhóli mannfræðinnar. Hvítur mannfræðingur, 

uppalinn á Vesturlöndum, kemur til Suður-Ameríku til þess að rannsaka ættbálk sem hefur 

„fundist“ í frumskógum Amazon. Þrátt fyrir að hann reyni eftir fremsta megni að vera 

hlédrægur, kemst hann fljótlega að því að vera hans í þorpi indjánanna hefur áhrif á lífið þar 

og skekkir þar með rannsóknina. Og þorpið hefur áhrif á rannsakandann að sama skapi. 

Myndin hefur almenna skírskotun, hvort sem við berum hana saman við 

skammtafræðina, félagsvísindin, listir eða gufuhvolfið. Það er aldrei hægt að komast að 

öllum raunveruleikanum og þegar við reynum að komast að raunveruleikanum, þá höfum við 

áhrif á hann og hann breytist. 

Þegar ljóseind „mælir“ rafeind, þá breytir hún henni. „Á einhvern djúpstæðan hátt er 

ekki til nein stök, hörð, aðgreind ljóseind,“97 segir Morton, og endurómar þar hugmynd 

Karenar Barad um viðbragð og atbeinaraunhyggju.  

 Morton færir rök fyrir því að hlutmiðuð verufræði sé raunhæf túlkun á skammtafræði. 

„Hér er á ferðinni einhverskonar órofahyggja (e. organicism), einhver andeðlishyggja sem 

dregur úr tilhneigingu til vélhyggjulegra útskýringa í líffræði (ný-darwinisma) og hugvísindum 

(sumra afbrigða pósthúmanisma)“, segir hann.98 

 Þegar talað er um órofahyggju er átt við heimspekilegt viðhorf þar sem alheimurinn og 

allir hlutar hans eru lífræn heild. Órofahyggjan er andstæð smættarhyggju og vélhyggju sem 

hafa ráðið ferðinni í vísindum allt frá sautjándu öld.  

Morton er umhugað um að verja hlutmiðaða verufræði gegn ásökunum um að vera 

tómhyggja. Hann telur að venslaspekingarnir (e. relationists), sem aðhyllast  að hans mati 

gagnstæð sjónarmið, séu undir áhrifum tómhyggju. Venslaspekingar telja að allt sé vensl og 

að hlutir séu ekkert annað en safn vensla við aðra hluti/önnur vensl. En hvað eru þá hlutir ef 

allt er vensl? Slík skilgreining, að allt sé safn vensla, býður heim vítarunu (e. infinite regress). 

Ef við samþykkjum að hlutur sé vensl á milli tveggja hluta, kemur strax upp spurningin um 

                                                      
96 Reciprocal mætti hugsanlega þýða sem gagnkvæmni, sem er þó í einhverjum skilningi ekki nógu lýsandi.  
97 Morton, „Here comes everything“, s. 19. 
98 Sama, s. 24.  
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það hvaða hlutir það séu? Samkvæmt venslahyggju eru þeir hlutir líka vensl milli annarra 

hluta ... út í hið óendanlega (ad inifinitum). Morton álitur að hlutmiðuð verufræði reyni að 

stoppa og skilgreina hlut sem hlut, sem enginn hefur þó fullan aðgang og að víkur sér undan. 

Það þýðir þó alls ekki að þeir eigi ekki í neinum samskiptum. Öllu heldur þýðir það, að það 

eru til allskonar hlutir og þeir birtast hver öðrum með óskýrum, tælandi, töfrandi, 

„einkennilega framandi“ hætti.99  

5.3.5  Háhlutur - hyperobject 

Árið 2013 kom út önnur bók eftir Morton, Hyperobjects100, en hún var gefin út af University 

of Minnesota Press í ritröð um pósthúmanisma101 Hjá Morton er háhlutur (e. hyperobject)102 

eitthvað á borð við hlýnun jarðar, olíu eða frauðplast, eitthvað sem þenur út skilgreiningar 

okkar á því hvað hlutur sé. Háhlutur liggur svo víða í tíma og rúmi að það er ekki hægt að 

staðsetja hann með góðu móti, ekki hægt að ná utan um áhrifin af honum eða samskipti 

hans við aðra hluti. Kveikjur Mortons að þessari hugmynd er ekki hvað síst að finna í þeirri 

yfirvofandi vá sem hlýnun jarðar er og samskiptum mannsins við náttúruna, eða öllu heldur 

misnotkun mannsins á náttúrunni. Bókin Hyperobjects virðist búa yfir svartsýnni eða 

dystópískari tón en Realist Magic. Rétt eins og Latour bendir á, er hlýnun jarðar fyrirbæri 

sem lifir á mörgum sviðum. Ef mannkynið ætlar að takast á við hlýnun jarðarinnar verðum 

við að reyna að ná utan um fyrirbærið sem slíkan háhlut.  

5.4 List sem tungumál - miðill milli hluta 

Morton álítur að listin komi úr framtíðinni, á þeim forsendum að listin sé með einhverjum 

hætti alltaf á undan hugsuninni. Listin stillir hugsunina að raunveruleikanum sem er 

stórskrýtinn.103 Að stilla er íslenskun á ensku sögninni to tune sem Morton notar til þess að 

lýsa sambandi listar og raunveruleika. Orðið attunement hefur verið notað sem þýðing á 

                                                      
99 Sama, s. 25.  
100 Timothy Morton, Hyperobjects, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013. 
101 Kenningar um hlutmiðaða verufræði og pósthúmanisma tengjast að því leyti að fylgjendur beggja telja að  
minnka eigi áhersluna á hina mannmiðjuðu nálgun.  
102 Orðið hyperobject er notað í forritunarmáli, þar sem það vísar til þess að skipun getur virkað á mörgum 

sviðum samtímis og þar með haft margar mismunandi afleiðingar innan forrits. Ég vel hér að nota orðið 
háhlutur sem íslenskun á þessu orði en ofurhlutur kæmi líka til greina. 

103 Morton og Björk. 
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þýska orðinu Stimmung sem er lykilorð úr verufræði Heideggers og lýsir því hvernig 

stemmning umlykur og tengir alla tilvist.  

Hlutir tala. Þeir nota samt ekki allir sama tjáningarmáta. En þeir eiga í samskiptum. Þetta 

vita listamenn og þetta vita vísindamenn. Þetta vitum við raunar öll. Manneskjurnar vinna 

líka í því að láta hlutina tala. Við höfum margskonar aðferðir til þess að ljá hlutum mál eða 

túlka frásögn þeirra svo við skiljum. Í samtíma okkar safna ýmiskonar skynjarar upplýsingum 

um margskonar fyrirbæri, til dæmis veðrið, sem gerir það að verkum að við getum spáð fyrir 

um það fram í tímann. Við höfum smíðað skynjunarbúnað sem les í fyrirbrigðin, greinir þau 

og túlkar og hefur jafnvel möguleika á að bregðast við. Algrím (e. algorithm) innan 

hugbúnaðar eru fær um að bregðast við ólíkri hegðun með mismunandi hætti. Hlutir hafa 

þar með öðlast ákveðið gerandavald, sem hefur áhrif á stórum og smáum skala.  

Hlutir hafa áhrif og við getum útbúið hluti með þeim hætti að þeir geti talað við okkur. 

Þannig hefur heimurinn alltaf verið. List hefur alltaf verið miðlun hlutanna, eða samtal efnis 

og anda. Í gegnum listina hefur mannkynið náð að skapa og ná utan um samband sitt við 

„náttúruna“, náttúruna í sjálfum sér og náttúruna allt um kring. Með aðskilnaði náttúru og 

menningar átti sér stað ákveðið yfirstig. Náttúran var álitin vera einskonar bakgrunnur eða 

svið þar sem menningin átti sér stað. En nú er svo komið að hin náttúrlegu öfl breytast 

óeðlilega hratt og að mannkynið er engan veginn við stjórn. Sú trú að maðurinn hafi stjórn á 

náttúrunni er úti.  

Til þess að átta okkur á þessari stöðu og hvað skuli til bragðs taka, eru heimspeki og list 

mikilvæg tæki, sem geta hjálpað okkur til þess að að endurskapa þetta samband okkar, við 

okkur sjálf og hina hlutina sem við erum í samtali við. 

Í samræðu Platóns þar sem Sókrates og Menón ræða saman um dyggðina, koma þeir að 

áhugverðum punkti. Menón spyr: „Hvernig getum við leitað að einhverju sem við vitum ekki 

hvað er? Ef við vitum ekki að hverju við erum að leita, þá munum við ekki bera kennsl á það 

þegar við finnum það. Hins vegar má segja að ef við þekktum það, þá myndum við ekki þurfa 

að leita að því.“104 Sókrates kemst að þeirri niðurstöðu að sálin þekki í raun allt, vegna þess 

að hún var eitt sinn í heimi frummyndanna. Og þegar við öðlumst nýja þekkingu eftir að sálin 

                                                      
104 Platón, Menón, Sveinbjörn Egilsson þýddi, með inngangi og skýringum eftir Eyjólf Kjalar Emilsson og Gunnar 
Harðarson, Reykjavík, Hið íslenzka bókmenntafélag, 2009, (Lærdómsrit bókmenntafélagsins), s. 59. 
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hefur tekið sér bólfestu í efnislíkamanum, þá erum við að rifja þessa þekkingu upp. Þess 

vegna er þessi kenning nefnd upprifjunarkenningin. Í einhverjum skilningi erum við sem 

skapandi verur sífellt að takast á við þverstæðu Menóns. 

Þessi sama hugmynd endurómar í einhverjum skilningi í skilgreiningu Heideggers á 

útreiknandi og íhugandi hugsun sem fjallað var um í kafla 4.4.1. 

Platón skilgreindi þekkingu sem sanna rökstudda skoðun og hafði ekki mikið álit á 

listamönnum. En  heimspekingar og listamenn leita stöðugt að einhverju sem þeir vita ekki 

hvað er og móta þannig framtíðina. Eða einsog Merleau-Ponty orðaði það: „Heimspekin 

endurspeglar engin fyrirframsannindi, hún raungerir sannindi einsog listin.“105 

 

 

 

  

                                                      
105 Merleau-Ponty, „Formáli að Fyrirbærafræði skynjunarinnar“, s. 125.  
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6 Gildi hlutmiðaðrar verufræði 

Hugtökin „heimur“, „náttúra“ og „umhverfi“ eru allt hjálparhugtök sem aðgreina sjálfsveruna 

frá þeirri heild sem hún hrærist innan. Samkvæmt hlutmiðaðri verufræði er enginn 

bakgrunnur til, því heildin er eitt samhangandi slím þar sem ekkert tóm er að finna. En 

hugtökin sem talin voru upp, eru til, og þau eru mikilvæg, rétt einsog hugtakið manneskja er 

mikilvægt til þess að skilgreina þá heild margra þátta, sem hefur þann eiginleika að þróa með 

sér vitund um eigið sjálf. Hver sjálfsvera hefur nokkuð skýra vitund um það hvað tilheyrir 

henni og hvað ekki og hvað er aðgengilegt öðrum og hvað tilheyrir hennar innri heimi. Margir 

telja þó að þeir geti leynt tilfinningum sínum og líkamlegum ferlum, en það er miserfitt.  

Myndlist er tjáningarmáti og aðferðafræði, sem gerir manneskjur meðvitaðar um 

umhverfi sitt og samtíma og meðvitaðar um ferli og allar þær óteljandi ákvarðanir sem það 

kallar á. Myndlist gerir miklar kröfur til þeirra sem hana stunda, vegna þess að í henni er 

fólginn mikill lærdómur og stúdía um eðli og verkan hins ytri heims í víðri merkingu. Hún er 

einnig mikil rannsókn á sjálfsverunni, hinum innri veruleika hvers og eins. Það er vandi að 

tvinna saman þessa tvo heima og það getur kostað mikil átök. Listirnar vísa stöðugt út fyrir 

sig, jafnvel þó að þær vinni eftir ákveðnum innri verkferlum. Innan listanna á sér stað stöðug 

rannsókn sem beinist að lífinu sem heild. Listin sprettur bæði úr fortíð og framtíð, en 

birtingarmyndin á sér stað í núinu. Í listinni er að finna draugagang liðins tíma en einnig anda 

framtíðarinnar, hins óorðna og það er sameiginlegt verkefni okkar allra að taka á móti því og 

móta með þeim hætti að allir geti vel við unað.  

6.1 Raunveruleikinn er ævintýri og listin er aðferð til þess að henda reiður á 
honum 

„Hvers vegna eigum við að skoða eða búa til list?“ spyr Timothy Morton og svarar eigin 

spurningu á þennan hátt: „Vegna þess að með því að skoða eða búa til list þá erum við að 

kanna orsakasamhengi.“ Þannig setur hann myndlistina og rannsókn hennar fram sem 

miðlægt afl í samfélagi og heimi. En hann telur jafnframt að listin sé í ákveðnum ógöngum, 

sem stafar af langri hefð. Hann tengir það við hina dapurlegu þróun frumspekinnar og 

verufræðinnar, og hvernig hugsunina hefur rekið í burtu frá grunnstoðum heimspekinnar, 

einsog hann nefnir það. Kennilegt raunsæi hefur rakið þessa þróun aftur til Kants og 

samhengishyggjunnar, sem einskorðaði heimspekina við samhengið milli mennsks hugar og 

hlutanna. Þetta er einnig rakið til þeirrar staðhæfingar að við getum ekkert vitað um hlutinn í 
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sjálfum sér, sem hefur orðið til þess að við forðumst það að hugsa um hlutinn-í-sjálfum-sér. 

Morton vill fara enn lengra aftur, til endurreisnarinnar, þegar skilið var á milli rökfræði og 

mælskulistar. Áður en þessi aðgreining var gerð var rökfræði talin vera óaðskiljanlegur þáttur 

mælskulistarinnar. Þetta má orða þannig að fyrir tíma endurreisnarinnar þótti það skipta jafn 

miklu máli hvernig rök voru sett fram og rökin sjálf. Aðgreining þarna á milli endurspeglar 

einnig aðskilnað vísinda og lista. Tilhneigingin er að telja vísindin sem hinar hörðu 

staðreyndir, en að listir séu aðeins yfirborðslegt skraut. Morton telur að mælskulistin eða 

framsetningarmátinn,  hafi verið smættuð niður í stíl. Listin sé stíll, sem hafi ekkert 

innihald.106 

Hér er vert að rifja upp þá afstöðu Nielsar Bohr, að tungumálið skipti miklu máli í 

vísindum. En hann taldi að framsetning eðlisfræðinnar í gegnum tungumálið væri ekki síður 

mikilvæg en eðlisfræðin sjálf. Fyrirbærafræði Husserls er einnig viðnám gegn þeirri hugmynd 

að miðlun hinna „hörðu staðreynda“ vísinda sé í einhverjum skilningi hlutlaus. Þannig er 

samhljómur með Bohr, Husserl og Morton.  

Listin býr yfir aðferðum sem eru oft og tíðum frjálsari og þar með í einhverjum skilningi  

víðfeðmari en aðferðir vísindanna, en þær hafa ýmsa möguleika á að láta hlutina tala með 

sínum hætti. Enda má líta svo á að þessar nálganir bæti hvor aðra upp samkvæmt 

fyllingarlögmáli skammtafræðinnar (e. law of complementarity).   

List skoðar hluti í rými og afstöðu hluta í rými með þeim hætti, sem aðrar greinar eiga 

erfitt með að notfæra sér. Til dæmis með því að taka inn heild, hvort sem það er fíngerð 

tilfinning, minni, samtenging í tíma og rúmi sem að brýtur lögmál rökvísinnar.   

Ef við færum hugmyndina um aðskilnað rökfræði og mælskulistar yfir á umhverfið og 

það hvernig við leyfum við hlutum að tala, þá getum við orðið margs vísari. Verksmiðja er 

fyrirbæri og hún getur talað með margvíslegum hætti, eftir því hvernig við kjósum að miðla 

því. Verksmiðja getur talað gegnum hagtölur, framleiðslu, byggðasjónarmið,  mælingar á 

mengun, útblástur eitraðra lofttegunda og þar fram eftir götunum. En hvaða hluta ræðunnar 

ætlum við að velja okkur til að hlusta á?  

Listin hjálpar okkur að hlusta á þetta tal milli hluta, miðla því til okkar og skilningarvita 

okkar. Hluturinn-í-sjálfum-sér hefur margar leiðir til þess að tala við okkur og hann talar í 

                                                      
106 Morton, Realist Magic, s. 78. 
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sífellu. Þannig má því segja að hluturinn-í-sjálfum-sér sé listamaður, sem er sífellt að skapa 

eitthvað. Það heitir orsakasamband. Mennskir listamenn blanda sér í það samtal. Og yfirleitt 

er um að ræða samtal milli hluta og hluta og sjálfsvera (sem eru líka hlutir). 

6.2 Gagnrýnisraddir - umræða 

Helstu gagnrýnendur hlutmiðaðrar verufræði úr röðum heimspekinga og menningarfræðinga 

spyrja eðlilega: „Hvað er nýtt hér?“107 Á þeim forsendum að það sé mun meira líkt með Kant 

og hlutmiðaðri verufræði, en helstu forsprakkar stefnunnar vilja vera að láta,108 og að 

hlutmiðuð verufræði sé þýsk hughyggja í nýjum búningi. Þegar hlutmiðuð verufræði kom 

fyrst fram á sjónarsviðið og í kjölfarið kennilegt raunsæi, mátti skilja forsprakka stefnanna 

sem svo, að málflutningur þeirra væri árás á Kant og einhversskonar afsönnun á hans speki. 

En tilgangurinn var ef til vill sá að leita róta þess sem margir telja vera þann vanda sem við 

stöndum frammi fyrir, sem er aðgreining sjálfsveru og hlutar. Í þessu samhengi skiptir tíminn 

máli og aukinn og breyttur skilningur á hvernig afstaða milli hluta hefur þróast. 

Nokkur munur er á skrifum allra þeirra ólíku fræðimanna sem tengja sig við kennilegt 

raunsæi og hlutmiðaða verufræði og gefst ekki tækifæri til þess að rekja það allt hér. Graham 

Harman hefur þó viljað draga úr því að um sé að ræða hreina andstöðu við Kant og alla hans 

speki, en telur að um sé að ræða samtal og og skilgreiningu á því hvernig speki Kants hefur 

haft áhrif sem Kant gat auðvitað ekki alveg séð fyrir. Hugmyndir hans, einsog allra annarra 

heimspekinga hafa verið túlkaðar með ýmsum hætti eins og gefur að skilja.  

Andrew Cole, prófessor í ensku við Princeton-háskóla, er afar gagnrýninn á hlutmiðaða 

verufræði og telur að erfitt sé að sjá hvaða erindi þessi speki eigi. Hann telur að 

heimspekingarnir hafi ekki lesið skrif Kants nægilega vel, mörgum af þeim punktum sem þeir 

gagnrýni hafi Kant sjálfur velt fyrir sér og boðið uppá möguleika til úrlausnar. Til dæmis að 

hugsa hlutinn-í-sjálfum-sér. Kant lagði að sjálfsögðu ekki blátt bann við því, og eru 

hugsýnirnar hans leið að þeim vanda. Kant býður uppá fjölbreyttar leiðir og skoðanir á því 

                                                      
107 „Not so much magic to be found in Realist Magic“, Theoretical Living tumblr, http://theoreticalliving. 

tumblr.com/post/69684205623/not-so-much-magic-to-be-found-in-realist-magic, (sótt 8. janúar 2016). 
108 Daniel Spaulding, „Inside Out“, Mute, http://www.metamute.org/editorial/articles/inside-out-0, 20. október 
2015, (sótt 3. apríl 2016).  
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hvernig megi hugsa hið óhugsanlega. Í ritinu Gagnrýni hreinnar skynsemi segir hann 

ennfremur: „Að hugsa hlut og að þekkja hlut er engan veginn það sama.“109 

Cole telur einnig að hin „illræmda“ samhengishyggja (e. correlationism) sem hlutmiðuð 

verufræði vill afmá úr hugsun sinni, sé í raun einn af hennar sérstöku eiginleikum.110  

Kant kann að hafa sagt svipaða hluti, en heimurinn var öðruvísi þá. Afstaða hluta í rými 

hefur breyst. Heimurinn hefur tekið verufræðilegum breytingum frá því á dögum Kants. 

Ýmsar tækninýjunar á borð við síma, faratæki margskonar, tölvur og internetið hafa haft svo 

mikil áhrif á heiminn að það er ekki hægt að tala um nákvæmlega sama heim í 

verufræðilegum skilningi. Þekking mannkynsins hefur einnig breytt eðliseiginleikum í 

heiminum. Kjarnorkusprengjur höfðu ekki verið sprengdar þegar Kant var uppi og 

gróðurhúsaáhrif af manna völdum ógnuðu ekki heldur lífríkinu. Og þá þarf að taka stöðuna 

aftur. Allir eru litaðir af umhverfi sínu, einnig Kant þó hann hafi náð að hugsa sig með 

rökrænum hætti langt út fyrir samtíma sinn, enda hefur hugsun hans haft mikil áhrif og hefur 

enn. Þrátt fyrir hugsýnir sínar og viðureign við Guð, hlutinn-í-sjálfum-sér og fleiri 

forskilvitlegar hugmyndir þá er það eftirfarandi framsetning heimspekingsins Matts 

McCormick á hugmyndum Kant sem við könnumst við og hlutmiðuð verufræði er ef til vill að 

takast á við: „Kant segir að það sé ómögulegt að færa mörk þekkingarinnar út til hinnar 

yfirnáttúrulegu víddar kennilegrar frumspeki.“111  

Margir hafa einnig orðið til þess að gagnrýna þá kenningu að skynfræði og verufræði séu 

með einhverjum hætti það sama. Eða að skynjun sé frumspekileg. Gagnrýnendur telja að 

þetta sé órökstudd skoðun og það sé skaðlegt að bræða þessar tvær nálganir saman með svo 

yfirgripsmiklum hætti. Verufræði geti ekki í neinum skilningi byggst á yfirborðslegri 

birtingarmynd hlutanna.  

Gagnrýnendur saka einnig hlutmiðaða verufræðinga, einkum Morton, um skort á 

heimspekilegri nákvæmni, og fullyrða að heimspeki hans sé öðru fremur tilraun hans til þess 

að tengja saman ólík áhugamál sín, allt frá búddisma til breska pönksins, og að hann sé á 

                                                      
109 Andrew Cole, „Those Obscure Objects of Desire“, Artforum, summer 2015, s. 320. 
110 Sama, s. 320.  
111 „It is impossible, Kant argues, to extend knowledge to the supersensible realm of speculative metaphysics.“ 
Matt McCormick, „Immanuel Kant: Metaphysics“, Internet Encyclopedia of Philosophy, 
http://www.iep.utm.edu/kantmeta/, (sótt 20. janúar 2016). 
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ljóðrænu flugi.112 Þetta endurómar á vissan hátt gagnrýni Carnaps á frumspekinginn F.H. 

Bradley, um ljóðskáld á rangri hillu. En þá vakna spurningar um hvað eigi erindi í 

heimspekilega umræðu? Er listræn nálgun ekki heimspekileg? Er til ákveðinn staður fyrir 

ljóðskáld, og eiga þau ekki erindi út fyrir hann? Þetta eru allt mjög áhugaverðar spurningar 

og mikilvægt að hafa þær í huga. 

Einnig hafa gagnrýnendur haft á orði að kenningar Karenar Barad séu öflugar kenningar 

sem hlutmiðaðir verufræðingar geti ekki skorast undan að ræða eða taka til umfjöllunar í 

samhengi við sínar kenningar. Kenning Barad um atbeinaraunhyggju styttir sér hvergi leið í 

umfjöllun um hinn vísindalega þátt og þá merkingu sem uppgötvanir á sviði skammtafræði 

hafa á hinu verufræðilega sviði.113 Enda er Barad með doktorsgráðu í eðlisfræði uppá vasann 

og kann að virka ofurlítið ógnandi á heterónormatífa í sínum hinsegin málflutningi, hvort sem 

menn vilja viðurkenna það eða ekki.  

Það er rétt að Morton gefur til dæmis kenningum Barad lítinn gaum í bókinni Realist 

Magic. En Morton telur að kenningar hennar séu endurómun á speki Forn-Grikkjans 

Anaxímandrosar, sem setti fram hina gagnmerku frumspekilegu hugmynd um apeiron eða 

ómælið og telur að úr því fæðist allt sem er. Reyndar er þessi samlíking mjög áhugaverð.  

Hvernig stenst það að allir hlutir séu jafnir? Lífið er ekki þannig. Andrew Cole bendir á að 

samkvæmt hlutmiðaðri verufræði sé enginn munur á þér og mér og flóaskít.114 Vissulega er 

erfitt að sjá hvernig tilvist þessa er jöfn. En allt þrennt er engu að síður til. Það er óumdeilt. 

Hvort eitt sé meira til en annað er svo aftur annað mál. Með því að segja að allir hlutir séu til 

jafnt, er tekist á við risavaxið vandamál, stigveldi og sífellda flokkun, sem hefur lýst sér í 

kúgun og misrétti. Stigveldi kynja og kynþátta koma auðvitað fyrst upp í hugann, en einnig 

ýmiskonar mat og stigveldi í lífríkinu og hverju má fórna á altari kapítalismans. Það er mikið 

undir og full ástæða til þess að skora á hólm inngrónar hugmyndir um hvað sé merkilegra en 

annað. Mismunur er vissulega til staðar, en gildismatið er rígbundið við hefðir og hefðarrétt. 

Þarna kemur upp í hugann hugtak Johns Locke um hið „auða blað.“ Að við manneskjurnar 

fæðumst öll með jafna möguleika til þess að tileinka okkur þekkingu og hæfileika. Hvort sem 

                                                      
112 „Not so much magic to be found in Realist Magic“. 
113  Sama. 
114 Cole, "Those Obscure Objects of Desire", s. 319. 
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þetta er rétt eða ekki þá er það yfirlýsing um að allir eigi í einhverjum skilningi að eiga 

möguleika. 

Sú yfirlýsing að hlutir séu til jafnt hefur einnig áhrif á þá aðgreiningu sem ríkir milli 

náttúru og menningar. Við teljum að hlutir séu á forsendum okkar mannfólksins, sem er 

auðvitað mikill misskilningur. Þetta er hin stóra gagnrýni á mannmiðjukenningar sem 

hlutmiðuð verufræði og kennilegt raunsæi freista þess að opna umræðu um. Mannkynið 

raðar hlutum og mikilvægi þeirra í samhengi við sig sjálft og það hefur komið okkur í 

ógöngur.  

Ýmsir fræðimenn telja að runnið hafi upp nýtt jarðsögulegt skeið, mannöld (e. 

anthropocene),115 vegna þess að tegundin hefur haft slík áhrif á lífríkið að talað er um 

jarðsöguleg skil. Hið opinbera skeið sem nú ríkir er nútími (e. holoscene eða recent holoscene 

sem hófst fyrir 11.700 árum, er síðustu ísöld (e. pleistocene) lauk. En æ fleiri hallast að því að 

mannöldin sé upp runnin. Manninum og öðrum verum stafar mikil ógn af 

loftslagsbreytingum og þeim áhrifum sem hækkun hitastigs hefur á vistkerfið. Segja má að 

frá sjónarhóli jarðarinnar, sé það mannkynið sem er orðið að vandamáli.  

Varðandi þær gagnrýnisraddir sem kalla eftir ábyrgð hlutmiðaðrar verufræði í 

guðfræðilegum skilningi, þá er ljóst að hlutmiðuð verufræði treystir ekki á guðlegar verur, 

(ekki í þeim skilningi sem trúarbrögð gera) og deilir þeirri skoðun með stórum hluta 

heimspekinnar að trúarbrögðin séu uppspretta margháttaðs vanda og að erfitt og ómögulegt 

sé að samþætta samtímaheimspeki og trú.  

Hlutmiðuð verufræði er kostur sem býður okkur að skoða hluti frá ólíkum sjónarhornum. 

Hún bræðir saman eitthvað sem álitið var aðskilið, og það gefur möguleika á nýjum 

niðurstöðum. Hlutmiðuð verufræði dustar einnig rykið af hugmyndum sem eiga skilið að vera 

skoðaðar í nýju ljósi. Hugmyndir sem voru viðleitni til þess að skilja heiminn og opna hann 

upp. En það virðist vera tilhneiging allra hugmynda, sama hversu nýjar og ferskar og 

byltingarkenndar þær voru í byrjun, að þær þróast yfir í staðlaða túlkun og fá á sig 

kreddukennda mynd. Þannig að það er vissulega jákvætt að hrista undirstöðurnar og fá 

þannig endurnýjað líf í þær. Einn gegnumgangandi eiginleiki alheimsins er, að vera opinn fyrir 

möguleikum. 

                                                      
115 Samanber ísöld og bronsöld. „Mannöld“ mun þó ekki hafa verið opinberlega lýst yfir af þar til bærum 
stofnunum.  
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7 Lokaorð 

Tíminn mun leiða í ljós hvort hlutmiðuð verufræði muni lifa af sem grein innan 

heimspekinnar eða falla í gleymskunnar dá sem dægurfluga. Fyrirbærið virðist hafa náð 

ákveðinni útbreiðslu og er sannarlega að hafa áhrif innan myndlistarinnar. Í einhverjum 

skilningi er þessi heimspeki yrðing á því sem myndlistin hefur alltaf vitað.     

Ágiskunin er til. Hugboðið. Yrðing þess ómögulega.  

Hlutmiðuð verufræði gæti reynst vera hjálpartæki til þess að kanna heiminn og 

vitundina, gjöf til okkar allra, hvort sem við vinnum innan lista, heilbrigðisgeirans, 

heimspeki, vísinda, í landbúnaði eða á bensínstöð. Aðferðir listarinnar hafa náð að 

nálgast margt af því sem vísindin hafa ekki haft möguleika á að snerta. Alla fegurðina og 

melankólíuna og vandræðaganginn og millibilsástandið og snertinguna við eitthvað sem 

er titrandi.  

Það er eitthvað flökt eða blikk sem knýr lífið áfram. Ekkert eitt má ráða, því þá 

lamast samtalið. Allt er gætt eiginleikanum til þess að bregðast við, með tregðu eða 

ekki. Mótsagnir eru til, en hugmyndin um að þær séu grunneining tilverunnar er 

eitthvað sem erfitt er að kyngja.  

Ein ástæða þess að fáir vilja tala um verufræði og frumspeki er sennilega sú að það 

er svo auðvelt að gera sig að fífli í þeim fræðum. Vera í einu vetfangi orðinn 

draumóramaður og ljóðskáld, sem stendur á loftkenndri undirstöðu. Það þarf hugrekki 

til þess að taka þá áhættu.  

Í sumum birtingarmyndum listarinnar s.s. í gjörningum (e. performances) er áhætta 

sem þessi tekin. Stundum heppnast að ná utan um einhvern kjarna. En hann er hverfull, 

og ef þessi kjarni er hnepptur í fast form, þá tapast einn mikilvægasti þátturinn. Og 

rannsóknin stendur ekki, því hún virkaði bara á þessu augnabliki.  

 Þekkingarfræðingur sem segir: „Gott og vel, þetta er það sem við getum vitað, og 

við skulum rannsaka það“ er ekki mjög hugrakkur. Sá sem segir: „Ég hef á tilfinningunni 

að ókannað svæði sé framundan, ég ætla að kanna það“ er hugrakkari. Hann tekur þó 

áhættuna á að koma með eitthvað til baka sem enginn hefur skilning á og er þess vegna 

ósýnilegt. Frumspekingar hafa komið til hjálpar, Heidegger steig stórt skref og einnig 
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listamenn. Það eru til töfrar og það er ekki hægt að reikna út framtíðina og það er ekki 

hægt að vita allt. Þetta er vitað.  

Hlutmiðuð verufræði er sýn á heiminn sem er raunveruleg. Og það er mikilvægt, 

einsog fyrirbærafræðingarnir sögðu, að fæða sannleikann inn í heiminn. Hlutmiðuð 

verufræði er í einhverjum skilningi listræn sýn á veruleikann ef hægt að er nota svoleiðis 

orð. Heimspeki sem leyfir ekki listræna nálgun er pósitífísk rökvísi afturgengin. Mennsk 

hugsun hefur hæfileika til þess að brjóta mótsagnarlögmálið og hugsunin er hvorki 

bundin tíma né rúmi. Afhverju ímyndum við okkur að slíkt sé bara til í huga mannsins, 

þegar það kemur í ljós í gegnum skammtafræðinna, að það er eiginleiki alheimsins?     

Á endanum er hér um að tefla, enn og aftur, spurninguna um það hver hafi valdið til 

þess að skilgreina hvað sé til og hvað ekki. Og aukinheldur, hvað af því sem er til hafi 

áhrif og hvað ekki.  

En ef það er til, þá er það til. Það er mín heimspeki.
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