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 Í draumi sérhvers manns 

Í draumi sérhvers manns er fall hans falið. 

Þú ferðast gegnum dimman kynjaskóg 

af blekkingum, sem brjóst þitt hefur alið 

á bak við veruleikans köldu ró. 

Þinn draumur býr þeim mikla mætti yfir 

að mynda sjálfstætt líf, sem ógnar þér. 

Hann vex á milli þín og þess, sem lifir, 

og þó er engum ljóst, hvað milli ber. 

Gegn þinni líkamsorku og andans mætti 

og öndvert þinni skoðun, reynslu og trú, 

í dimmri þögn, með dularfullum hætti 

rís draumsins bákn og jafnframt minnkar þú. 

Og sjá, þú fellur fyrir draumi þínum 

í fullkominni uppgjöf sigraðs manns. 

Hann lykur um þig löngum armi sínum, 

og loksins ert þú sjálfur draumur hans. 

–Steinn Steinarr 

 
 

Æðsti tilgangurinn er að hafa alls engan tilgang. Það kemur 
manni í samræmi við náttúruna, í hennar framgangsmáta. 
–John Cage1 
 
 
Strangt til tekið er ekki til uppljómuð manneskja, það er aðeins 
til uppljómuð virkni.  
–Shunryu Suzuki2 

 

 

                                                      
1 The highest purpose is to have no purpose at all. This puts one in accord with nature, in her manner of 
operation. 
2 There are, strictly speaking, no enlightened people, there is only enlightened activity. 
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Ágrip 

Á grundvelli hugmynda sinna um manninn og einkenni hans á öllum tímum rannsakaði 
Karl Marx sögulega framvindu hans og greindi hvernig efnahagslegar kringumstæður 
breyta ástandi mannsins á hverjum tíma. Með því að gaumgæfa hvernig mennirnir 
framleiða á hverjum tíma og tengsl þeirra við vinnu sína, afurðir hennar, sjálfan sig og 
samferðamenn kom Marx auga á mótsagnir í manninum. Vinna hans, sem Marx áleit vera 
skapandi lífsvirkni, eða lífið sjálft, var orðin að atvinnu – söluvöru – sem er ekki markmið 
í sjálfu sér heldur tæki til að uppfylla aðrar þarfir, til að afla peninga sem æðsta gildis því 
þeir eru ígildi alls sem hugurinn girnist. Lífið sjálft verður aðeins tæki sem hefur atvinnuna 
að markmiði svo við missum tengsl við lífsvirkni okkar, okkur sjálf. Afleiðingar þess að 
peningar verða æðsta gildið eru mótsagnir sem tvístra manninum, firra hann. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar eru hugmyndir Karl Marx um manninn, firringu hans og 
ýmsar birtingarmyndir hennar til skoðunar ásamt hugmyndum Marx um frelsun 
mannsins. Í síðari hlutanum er leitað nýrra gilda sem verið geta manninum leiðarljós, 
frelsað hann undan firringu sinni og gert hann heildrænan að nýju. Í því sjónarmiði verður 
horft til listarinnar. Að gera alla menn að listamönnum, sköpurum hversdagslegs lífs síns, 
var markmið hugmynda Friedrichs Schillers um fagurfræðilegt uppeldi mannsins. Schiller 
vildi efla tilfinningaþroska mannsins til jafnvægis við skynsemina taldi frjálsa sýnd leiksins 
til þess fallna. Þar er maðurinn í fagurfræðilegu ástandi og hefur sig yfir mótsagnir 
firringarinnar í fullkomnu jafnvægi skynhæfni og tilfinninga, verður heill að nýju og frjáls 
til athafna sem eru sér tæki og markmið í senn.  

Í lokakafla er leitast við að setja hugmyndir Marx og Schillers í samhengi við ástand 
mannsins í samtímanum sem einkennist af upphafningu á neysludrifnum lífsháttum. Að 
endingu er því velt upp að lykillinn að hugmyndum þeirra sé að finna í tímanum og að 
firring og fegurð leiði af mismunandi sjónarhornum á hann. 
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Abstract 

Money or Life? Marx on Man‘s Alienation and Schiller on Liberation in Beauty 

 

On the basis of his concept of man and what characterizes him at all times, Karl Marx 
studied man‘s progress and analyzed how the economic circumstances change his 
condition. By looking into the human mode of productuin and the relationships between 
human beings with their work, its products, their own nature and their fellow men, Marx 
identified contradictions in man. Work, the creative life activity or life itself, had become 
a product - not a goal in itself, but a means to the end of earning money the highest value 
of society, since money had come to be identified with the realization of all desires. Life 
itself becomes a means which has work as its goal, which, again, leads to disconnection 
from life, our activity, from ourselves and our fellow men. These contradictions, leading 
to alienation, are the consequences of money becoming the highest value in human life.  

In the first part of this thesis Marx’s ideas on man, his alienation and its various 
manifestations are examined, as well as his ideas on man‘s emancipation. In the second 
half new values are explored as man‘s potential guiding light through life, capable of 
liberating him from his alienation, and bring him back to wholeness. In this regard, art 
will play a central role. To make all men artists, creators in their everyday lives, was the 
goal of Friedrich Schiller's ideas on the aesthetic educatuin the man. In the games free 
appearance man finds himself in an aesthetic condition where reason and emotions are 
harmonized. This enables him to transcend his contradictions, his alienation, and 
become complete and free to choose actions which are simultaneously their own means 
and goals.  

In the final chapter an attempt is made to put Marx’s and Schiller’s ideas in the 
context of our age, where the condition of man is characterized by the glorification of 
lifestyle-driven consumption. Finally, speculations that the key to their ideas is to be 
found in two different conceptions of time, which alienation and beauty derive from 
them, are elaborated.  
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Inngangur  

Í ærslafullum leik benda krakkar vísifingri hvert að öðru og spyrja í offorsi: „peningana 
eða lífið?“ Í leiknum velja krakkarnir nær undantekningalaust lífið fram yfir peninga, en 
þegar árin færast yfir virðist fólk almennt velja peninga fram yfir lífið. Alvara lífsins tekur 
við og tíminn verður peningar, við öflum lífsviðurværis í atvinnunni – vinnum okkur inn 
peninga. En hvers konar líf ávinnum við okkur og hvort ræður í raun för: peningarnir eða 
lífið? 

Í Veldinu (Empire) segja höfundarnir, Michael Hardt og Antonio Negri, að nú séu 
einstaklingar markvisst þvingaðir í „...átt að ástandi sjálfstýrðrar firringar frá lífsskynjun 
og sköpunarþrá.“ 3  Þessi hugtök – firring, lífsskynjun, sköpunarþrá – voru Karl Marx 
(1818–1883) hugleikin. Þau gegndu veigamiklu hlutverki í hugmynd hans um manninn og 
gagnrýni. Á grundvelli þessarar hugmyndar rannsakaði Marx sögulega framvindu 
mannsins og greindi hvernig efnahagslegar kringumstæður hafa gjörbreytt ástandi hans. 
Með því að gaumgæfa tengsl mannsins við vinnuna, afurðir hennar, sjálfan sig og 
samferðamenn sína sá Marx ákveðnar mótsagnir sem hann taldi vera einkenni firringar 
mannsins, hvernig allt var orðið „...í sjálfu sér eitthvað frábrugðið því sjálfu.“4 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er ætlunin að skoða hugmyndir Marx um manninn5 og 
firringu hans. Firringuna taldi Marx best greinda með því að skoða hvernig maðurinn 
framleiðir því framleiðsluhættirnir eru vísbending um lífshætti einstaklinganna sem 
„…eru um leið og þeir framleiða, bæði í skilningi þess, hvað þeir framleiða og hvernig.“6 
Vinna mannsins – sem Marx skildi sem skapandi lífsvirkni hans, eða lífið sjálft – er 
söluvara – atvinna – sem þjóðhagfræðin upphefur og allt líf manna síðan hverfist um. Í 
atvinnunni felst þó engin lífstjáning heldur þjáning, maðurinn staðfestir sig ekki sem 
tegundarveran (e. species being) maður heldur er í mótsögn við sitt innra eðli, við athafnir 
sínar, afurðir og aðra menn. Atvinnan er ekki fullnæging innri þarfar heldur leið til að 
uppfylla (tilbúnar) langanir utan hennar – hún er tæki til peningaöflunar. Þegar markmið 
atvinnunnar felst ekki í henni sjálfri missum við tengsl við athöfnina að vinna, eða ferlið 
sjálft. Á sama hátt verður lífið aðeins tæki sem hefur atvinnuna að markmiði, við sóum 
því í atvinnu til þess að afla peninga. Þessi ásókn í peninga gerir það að verkum að 
samskipti fólks hneigjast til þess að einkennast af samkeppni og sundrungu, hver og einn 

                                                      
3 Michael Hardt og Antonio Negri, Empire, 2000: 23. Þessi kafli bókarinnar hefur birst í íslenskri þýðingu, 
sjá Hardt og Negri, Lífpólitísk framleiðsla - ásamt formála að Veldinu, Viðar Þorsteinsson þýddi, 2004: 
158, og er notast við þýðinguna í ritgerðinni.  
4 Karl Marx, 1959, Economic and philosophic manuscripts of 1844: 54. „...everything is itself something 
different from itself.“ Allar þýðingar ritgerðarinnar eru höfundar nema annað sé tekið fram. 
5 Rétt er að taka fram að í ritgerðinni er fylgt þeirri venju að tala um manninn í hugmyndum Marx og 
Schillers þótt í dag þyki réttara og snoturra að tala um manneskjuna. Þetta er til einföldunar gert, Marx, 
Ollman, Fromm og fleiri tala um manninn í þessu samhengi og auðveldara að fylgja því eftir í þýðingum.  
6 Sama rit, 42. 
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otar sínum tota, nálgast aðra á útreiknaðan hátt, nytjahyggja einkennir athafnir 
mannsins. Þetta veldur því að allt verður í sjálfu sér eitthvað frábrugðið því sjálfu – ekkert 
hefur lengur gildi í sjálfu sér heldur aðeins sem markmið eða tæki í öðrum tilgangi. Og 
eins og Marx bendir á – og gagnrýnir harðlega – er endanlega markmiðið síðan 
valdsmönnum, auðmagnseigendunum, í hag. Allt hverfist um auðsöfnun, af græðgi 
mannsins í peninga „...sem hið ríkjandi og virka virðishugtak...“ 7, sem er grundvöllur 
firringarinnar að mati Marx, leiðir mótsagnir milli manns og náttúru og milli manns og 
manns, milli tilveru og eðlis, hlutgervingar og sjálfsstaðfestingar, frelsis og nauðsynjar, 
einstaklingsins og tegundarinnar.8  

Gagnrýni Marx hafði mikil áhrif og hefur enn, leynt og ljóst, en hefur hún eitthvað 
gildi í samtímanum? Kjarni þeirra hugmynda Marx sem hér eru til rannsóknar virðist 
standast tímans tönn þótt ýmislegt hafi vissulega breyst: í stað atvinnu og 
auðmagnssöfnunar upphefur kapítalisminn nú neysluna, eða réttara sagt tiltekna 
lífshætti sem hverfast um neyslu. Kerfið etur einstaklingum markvisst út í 
neyslukapphlaup með loforðum sem skírskota til djúpstæðrar þrár fólks eftir öryggi, 
frelsi, fullkomnun, eða, í einu orði sagt: hamingju þess. Enn eru peningar eftirsóttasta 
gildið í þessari leit okkar að hamingjunni og atvinnan fremsta leiðin til að afla þeirra. Eitt 
er þó gjörbreytt: nú stöndum við frammi fyrir því að þessi lífsstíll sem kapítalisminn 
upphefur ógni tilveru mannsins eins og við þekkjum hana, meðal annars vegna 
umhverfisáhrifa sem munu að óbreyttu leiða til síversnandi lífsskilyrða. Ljóst er að 
breytinga er þörf. Lausn kerfisins sem keyrði okkur útaf sporinu virðist felast í því að 
athafnasemin gerist græn, sjálfbær, ábyrg og umhverfsisvæn – sem sagt, í lausn á 
forsendum markaðskerfisins, en að öðru leyti árangur áfram, ekkert stopp. En er nóg að 
breyta bara umgjörðinni, skipta um gír en halda utanvegaakstrinum ótrauðum áfram? 
Krefjast kringumstæðurnar ekki róttækari breytinga? „Að vera róttækur er að grípa rætur 
hlutanna“, sagði Marx, og „...manninum er rótin maðurinn sjálfur.“9 Verðum við ekki að 
leita nýrra lífshátta sem byggja á öðrum gildum?  

Síðari hluta ritgerðarinnar verður varið í þessa leit. Hugtök eins og lífsskynjun og 
sköpunarþrá, sem maðurinn er að mati Hardt og Negri firrtur frá, vekja 
hugrenningartengsl við listir: skynjun á umhverfi sínu og samtíma og skapandi tjáning og 
miðlun hennar einkenna starf listamannsins. Og þótt verk listamannsins seljist á markaði 
virðist það ekki vera grundvöllur starfs hans, heldur einhver knýjandi, innri þörf. Getur 
verið að starf listamannsins geti verið okkur fyrirmynd í leit að nýjum gildum? Áhugavert 
er að kanna hvort fagurfræðin geti gefið lífinu nýtt gildi. 

Friedrich Schiller (1759–1805) taldi einmitt að fegurðin gæti verið manninum gildi 

                                                      
7 Sama rit, 61. 
8 Sama rit, 43. 
9 Karl Marx, „Drög að gagnrýni réttarheimspeki Hegels. Inngangur.“, 2011: 223. 
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sem gæti varðað honum veginn að frelsinu – gert hann heilan á grundvelli nýrra gilda, 
nýrra lífshátta, en til þess „...þarf að verða algjör bylting í tilfinningalífi mannsins.“10 
Hugmyndir sínar um uppeldi mannsins sem miðaði að þessu marki setti Schiller fram í 
bókinni Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins sem kom út árið 1795. Þar segir hann að 
firring mannsins11 sé til komin vegna þess að í nútímalegu „kerfi sérgæskunnar“ hafi 
skynsemin óskoruð yfirráð yfir tilfinningunum – formhvötin yfir skynhvötinni, hugur yfir 
líkama, hugmyndir yfir verknuðum, o.s.frv. Þetta veldur mótsögnum í manninum sem 
leiða til þess að nautnin er aðskilin frá vinnunni, tilgangurinn frá meðalinu og erfiðið frá 
umbuninni.12 Lausn mannsins telur hann felast í leiknum: í því að setja leikhvötinni fyrir 
að koma á jafnvægi milli formhvatar og skynhvatar, stillingu á milli skynseminnar og 
tilfinninganna. Í þessu fagurfræðilega ástandi þar sem maðurinn leikur sér með fegurðina 
er maðurinn loks heill því hann „...leikur sér aðeins þegar hann er manneskja í orðsins 
fyllstu merkingu, og hann er aðeins heill maður þegar hann leikur sér.“ 13  Að gera 
manninum þetta kleift krefst fagurfræðilegs uppeldis sem miðar að eflingu 
tilfinningaþroska mannsins. Hafa verður í huga að Schiller hafði ákveðnar hugmyndir um 
hvað fegurð væri, líkt og í ljós mun koma, og að markmið hans var fyrst og fremst að hafa 
áhrif á erfiðustu listina, eða sjálfa lífslistina sem við sköpum í hversdagslegustu gjörðum 
okkar.  
 
Í fyrri hluta ritgerðarinnar eru hugmyndir Marx teknar til umfjöllunar og skiptist hún í 
nokkra þætti. Fyrst er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og forsendum þeim sem Marx 
grundvallar gagnrýni sína á.14 Þá er fjallað um hugmyndir Marx um manninn og eðli, en 
það er nauðsynlegt til að betri skilningur fáist á því í hverju hann taldi ástand mannsins 
einkennast af firringu, sem fjallað er um því næst. Síðan eru nokkrar birtingarmyndir 
firringarinnar til umfjöllunar með áherslu á áhrif peninga, samkeppni og nytjahyggju á 
samskipti manna. Þætti Marx lýkur með hugmyndum hans um frelsi mannsins, í hverju 
þær felast og hvernig hann taldi að gera mætti manninn heilan að nýju. 

Til grundvallar síðari hluta ritgerðarinnar liggja þær hugmyndir sem Schiller hefur um 

                                                      
10 Friedrich Schiller, Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins, 2006: 244. Notast er við þýðingu þessarar 
útgáfu utan að í nokkrum tilfellum er kommusetningu hnikað til samræmis við ritgerðina og þá er dygð 
umritað í dyggð hér.  
11 Í bókinni notar Schiller raunar aldrei hugtakið firring til að lýsa ástandi mannsins en gagnrýni hans er 
um margt keimlík þeirri sem Marx setti fram síðar – sem dæmi segja þýðendur í inngangi bókarinnar að 
Schiller taki „...til umfjöllunar fjölmörg einkenni nútímasamfélagsins og firringarinnar sem seinna urðu 
meginviðfangsefni Karls Marx í æskuritum hans.“ Þröstur Ásmundsson, „Inngangur og skýringar.“, 2006: 
45.  
12 Schiller, 2006: 92.  
13 Sama rit, 160.  
14 Rétt er að taka fram að til grundvallar liggja svokölluð æskurit Marx en ekki allt höfundarverk hans. 
Aðallega er unnið úr Hagfræði- og heimspekilegu handritunum frá 1844 (kölluð Parísarhandritin hér eftir) 
og Þýsku hugmyndafræðina ásamt ritgerð hans Um gyðingamálið. 
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fagurfræðilegt uppeldi mannsins og hlutverk fegurðarinnar sem leiðarhnoða til frelsis 
hans. Fyrst er lauslega litið til gagnrýni Schillers á samtíma sinn, sem er um margt keimlík 
þeirri sem Marx setti fram síðar. Næst eru settar fram hugmyndir hans um muninn á 
náttúrulegu og siðfræðilegu ríki og íbúum þeirra, og því næst kannað hvernig Schiller sá 
fyrir sér hlutverk listarinnar, fagurfræðinnar, fegurðarinnar og leiksins í því markmiði að 
gera úr manninum listamann hversdagslífsins. Þá er mikilvægi þeirra í fagurfræðilegu 
uppeldi mannsins skoðað og loks hið fagurfræðilega ríki þar sem menn rækta fögur 
samskipti sín í millum.  

Í lokakafla ritgerðarinnar er fjallað um snertiflöt hugmynda Marx og Schillers og leitast 
við að setja hugmyndir þær í samhengi við samtíma okkar.
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1 Marx um firringuna 

Til að öðlast einhvern skilning á því hvernig Marx notaði hugtakið firringu um ástand 
mannsins er nauðsynlegt að skoða hugmyndir hans um manninn og eðli hans. Marx 
skoðaði manneðlið almennt – það sem allir menn á öllum tímum eiga sameiginlegt – og 
síðan manneðlið eins og því er umbreytt á hverju tímabili, og í umbreytingum mannsins 
greindi Marx firringu hans frá eðli sínu.1  Fyrir Marx var þróunarsaga mannkyns saga 
aukinnar firringar mannsins, en hann sá fyrir sér þróun þar sem maðurinn næði að 
yfirstíga firringu sína og verða frjáls.2  

Í þessum kafla verður fjallað um hugmyndir Marx um manninn, í hverju hann taldi 
firringu hans felast, ásamt birtingarmyndum firringarinnar, og að lokum um hvernig Marx 
sá fyrir sér manninn frjálsan undan firringu sinni, sem hinn heila mann. Fyrst er þó 
nauðsynlegt að fjalla stuttlega um þá aðferð sem Marx beitti í rannsókn sinni.  

1.1 Aðferð Marx og forsendur  
Aðferð Marx er jafnan kölluð efnishyggja, sem vísar til þeirrar stefnu heimspekinnar sem 
telur að efni á hreyfingu sé undirstöðuþáttur alheimsins.3  Efnislegan grunn aðferðar 
Marx er að finna í grundvallarástandi mannsins. Með því að rannsaka framvindu 
sögunnar greindi Marx hagrænt og samfélagslegt líf manna og áhrif raunverulegra 
lifnaðarhátta þeirra.4 Greining hans er reynsluathugun (empirísk greining) og „… byggir á 
vandaðri, gagnrýninni rannsókn á þjóðhagfræði.“5  Forsendurnar eru „...raunverulegir 
einstaklingar, virkni þeirra og efnisleg lífsskilyrði, bæði upphafleg og hin sem þeir hafa 
sjálfir skapað með athöfnum sínum.“6  

Fyrir Marx vakti að sýna fram á að það hvernig maðurinn framleiðir – hlutlægir 
hagfræði- og samfélagslegir þættir tengdir framleiðsluháttum mannsins – ákvarði hugsun 
mannsins, þrár hans og allt atferli. Frumforsenda mannkynssögunnar eru lifandi, 
mannlegir einstaklingar og þeir greinast frá dýrum þegar þeir taka að framleiða 
lífsviðurværi sitt í krafti líkamsgerðar sinnar og möguleikanna sem hún færir þeim: „Með 
því að framleiða lífsviðurværi sitt eru menn óbeint að framleiða raunverulegt efnislegt líf 

                                                      
1 Sjá Erich Fromm, 1963, Marx´s Concept of a Man: 25.  
2 Sjá sama rit, 43. 
3 Sjá sama rit, 8. Efnishyggja Marx hefur ýmist verið kennd við díalektík, við söguna eða við Marx sjálfan 
4 Sjá sama rit, 9. 
5 Karl Marx, 1959: 1. 
6 Karl Marx, 1970, The German Ideology, 42.  
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sitt.“ 7  Þannig ákvarðast eðli mannanna af þeim efnislegu skilyrðum sem ákvarða 
framleiðslu þeirra, því „[f]ramleiðsla manna á lífsviðurværi sínu er fyrst og fremst háð 
gerð þess lífsviðurværis sem fyrir er og framleiða þarf á nýjan leik.“ 8  Framleiðslu-
hættirnir eru þannig vísbending um lífshætti einstaklinganna – þessi virkni er tjáning 
ákveðins lífsmáta því mennirnir „…eru um leið og þeir framleiða, bæði í skilningi þess, 
hvað þeir framleiða og hvernig.“9 Hér má greina samspil á milli eðlis mannsins, efnislegra 
skilyrða hans og framleiðslunnar; maðurinn framleiðir lífsviðurværi sitt og sjálfan sig – 
eðli sitt – undir efnislegum skilyrðum um leið og hann mótar þessi skilyrði sjálfur. 
Snertiflöturinn er fólginn í vinnu mannsins.10  

Í vinnu með umhverfi sitt móta mennirnir sögu sína og sjálfa sig um leið, þeir eru 
„...höfundar og leikarar eigin sögu.“11 Þegar kemur að túlkun þessarar sögu mannsins 
töldu Marx og Engels að fyrst þyrfti að líta til þess að „…maðurinn þarf að vera í þeirri 
stöðu að geta lifað til þess að geta 'skapað sögu'.“ Öðru fremur felst lífið í að draga fram 
lífið, afla fæðu, skjóls, fata, og svo framvegis, og fullnæging grunnþarfa er framleiðsla 
sjálfs efnislega lífsins. Þetta er „…grundvallarskilyrði allrar sögunnar, sem í dag, líkt og 
fyrir þúsundum ára, þarf daglega og á hverri stundu að fullnægja til þess að viðhalda 
mannlegu lífi.“ 12  Í öðru lagi þarf að hafa í huga að „...fullnæging fyrstu þarfarinnar 
(athöfnin að fullnægja henni og leiðin (e. instrument) til fullnægingar sem tileinkuð er) 
leiðir til nýrrar þarfar; og þessi framleiðsla á nýrri þörf er fyrsta sögulega athöfnin...“.13 Í 
þriðja lagi þarf að taka til mikilvægis fjölskyldunnar – sambands karls og konu, foreldra 
og barna – því „...menn, sem daglega endurgera sitt eigið líf, byrja að búa til aðra menn...“ 
og í upphafi eru fjölskyldutengslin einu samfélagslegu tengslin.14 Þessar þrjár forsendur 
hafa fylgt manninum frá örófi og ríkja enn, að mati Marx og Engels. 

Af þessu má sjá að mennirnir framleiða líf með tvennum hætti; annars vegar eigið líf 
með vinnu á náttúrulegan máta og hins vegar nýtt líf með getnaði, í gegnum félagslegt 
samband, sem er því félagslegur máti. Af þessu leiðir að ákveðnir framleiðsluhættir, 
iðnaðarstig, eru ávallt tengdir ákveðnum samstarfsháttum, eða félagsstigum, og háttur 
samstarfsins er framleiðsluafl. Þessi framleiðsluöfl ákvarða síðan samfélagsmyndina því 
framleiðsla manna er um leið endurframleiðsla samfélagsgerðarinnar. Þess vegna er 
„...augljóst frá upphafi að til eru efnisleg tengsl manna hver við aðra, sem er ákvörðuð af 
þörfum þeirra og framleiðsluháttunum [...] sem eru jafngömul manninum sjálfum.“15 

                                                      
7 Sama rit: 42.  
8 Sama rit, 42. 
9 Sama rit, 42. 
10 C.J. Arthur, Editor´s Introduction to The German Ideology, 1970: 21. 
11 Fromm, 1963: 13. 
12 Marx, 1970: 48. 
13 Sama rit. 49. 
14 Sama rit, 49. 
15 Sama rit, 50. 
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Þessi tengsl taka sífellt á sig nýjar myndir og þess vegna ber ávallt að skoða sögu mannsins 
í tengslum við sögu iðnaðar og viðskipta.  

Greining Marx var fyrst og fremst rannsókn á tengslum mannsins, samböndum hans 
og mótsagnanna í þeim greindi Marx firringu mannsins. Áður en gerð er grein fyrir í hverju 
hann taldi firringuna felast er nauðsynlegt að fjalla um þá hugmynd sem Marx hafði um 
manninn og eðli hans. 

1.2 Hugmyndir Marx um manninn 

[Ö]ll sambönd mannsins eiga uppruna sinn í hugmyndinni um manninn, 
manninum eins og hann er skilinn, eðli mannsins, Maður.16 

1.2.1 Kraftar mannsins og þarfir hans 

Hugtökin kraftur (e. power) og þörf (e. need) eru lykilatriði í hugmyndum Marx um 
manninn.17 Annars vegar búa allir menn yfir náttúrulegum kröftum og þörfum sem þeir 
eiga sameiginlega með öllum lifandi verum, hins vegar kröftum og þörfum sem eru 
tegundarlegs eðlis, sem aðskilja manninn frá öðrum verum og gera hann að 
tegundarveru. Með kröftum á Marx við hæfileika, hæfni, eða getu, en þarfir eru skynjaðar 
þrár, upplifun á skorti sem vekur löngun, kennd sem veldur hvöt.18 Kraftur og þörf eru 
samhangandi:  

Hver kraftur er í manninum paraður aðgreindri þörf fyrir þá hluti sem 
nauðsynlegir eru til að framkvæma hann, til þess að hann þekkist og þróist 
sem kraftur. Á sama hátt er kraftur hvaðeina sem notað er sem uppfyllir 
þörf.19  

Til þess að uppfylla þörf þarf tiltekinn kraft og til þess að raungera kraft upplifir 
maðurinn tiltekna þörf. Þarfir eru fastar eða breytilegar: þarfir sem hafa fylgt manninum 
frá örófi, eins og hungur og kynlífsþrá, eru fastar en aðrar breytast með breyttum 
kringumstæðum mannsins. Hvert tímabil „...skapar sínar eigin aðskildu þarfir í 
manninum...“ og breytingar á þeim vitnar um „…þróun sem hefur átt sér stað á kröftum 
hans.“20 Nýjar leiðir til að uppfylla krafta mannsins, svo sem tækninýjungar, skapa nýjar 
þarfir hjá manninum, og öfugt.  

1.2.2 Maðurinn sem náttúruleg vera  

Menn (og dýr) lifa af lífrænni náttúru sem gerir þeim kleift að viðhalda lífi sínu. Matur, 

                                                      
16 Marx, 1970: 67. 
17 Sjá í Bertell Ollman, Alienation: Marx´s Conception of Man in Capitalist Society, 1971: 76. 
18 Sjá í sama rit, 80. 
19 Sama rit, 78. 
20 Sama rit, 78. 
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hiti, föt, húsaskjól, o.s.frv., eru afurðir náttúrunnar. Maðurinn þarf að leita út fyrir sig til 
náttúrunnar til að draga fram lífið, það er einkenni athafnasemi hans. Náttúran er því 
lífsviðurværi mannsins um leið og hún er „…efniviður, viðfang, og verkfæri…“ athafna 
hans.21  

Maðurinn er því náttúruleg vera, gæddur „…náttúrulegum kröftum, lífskröftum – 
hann er virk náttúruleg vera.“22 Til náttúrulegra krafta mannsins taldi Marx til dæmis 
vinnu, át og kynlíf.23 Þessir náttúrulegu kraftar  

búa í [manninum] sem tilhneigingar og hæfileikar – sem hvatir. Á hinn bóginn, 
sem náttúruleg, líkamleg, skynræn hlutgerð vera er hann þjáð, skilyrt og 
takmörkuð vera, líkt og dýr og plöntur. Það er að segja, viðföng hvata hans 
eru til utan hans, sem viðföng óháð honum; þessi viðföng eru samt sem áður 
viðföng þarfa hans – nauðsynleg viðföng, ómissandi fyrir tjáningu og 
staðfestingu eðlislægra krafta hans.24 

Hér má greina tvö einkenni náttúrulegra krafta. Annars vegar búa kraftarnir í 
manninum, sem tilhneigingar og hæfileikar, sem hvatir. Kraftarnir eru eðlislægir, innra 
með manninum, og  

[f]yrir hvern náttúrulegan kraft sem hann býr yfir finnur maðurinn „hvatir“ 
(þarfir) til að framkvæma eða raungera hann; hann hefur „hæfileika“ sem 
gera honum kleift að framkvæma hann; og hann býr yfir „tilhneigingum“ sem 
stýra þessari framkvæmd í átt að tilteknum markmiðum.25  

Hins vegar þarfnast maðurinn viðfanga26 sem eru utan við hann, óháð honum. Marx 
tekur dæmi af hungri sem náttúrulegri þörf sem þarfnast umhverfis „...utan við sjálfa sig, 
viðfang utan við sjálfa sig til þess að fullnægja sér, til að seðja sig. Hungur er viðurkennd 
þörf líkama míns fyrir viðfang sem er til utan hans, ómissandi fyrir heild hans og fyrir 
tjáningu eðlislægrar veru þess.“27 Hungur vekur upphvöt hjá manninum svo hann beitir 
kröftum, hæfileikum sínum, til að afla viðfanga úr umhverfinu og matast. Á sambærilegan 
hátt og hann seður hungur sitt getur maðurinn aðeins fullnægt öðrum þörfum sínum með 
og í gegnum viðföng í umhverfi sínu. Hann tjáir og raungerir krafta sína einungis með 

                                                      
21 Marx, 1970: 31. 
22 Marx, 1959: 69. 
23 Sjá í Ollman, 1971: 79. Ollman bendir á að Marx hafi aldrei gert tæmandi lista yfir krafta mannsins. 
24 Marx, 1959: 69. 
25 Ollman, 1971: 80.  
26 Viðföng er þýðing á objects. Ollman bendir á að Marx noti orðið ekki með vísun til efnislegra hluta 
heldur með vísan til viðfangs hugveru (the object of a subject). Um leið eru allir efnislegir hlutir innifalnir í 
viðfangi en Marx hefur víðara samhengi í huga því allt sem maðurinn kemst í snertingu við er viðfang 
hans; plöntur, dýr, steinar, andrúmsloft, ljós og margt fleira - í raun gjörvallur umheimurinn (eða 
skynheimurinn). Sjá í Ollman, 80.  
27 Marx, 1959: 69.  
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viðföngum sem eru utan við hann sjálfan.  
Sem náttúruleg vera er maðurinn „...líkamleg, lifandi, raunveruleg, skynræn, hlutgerð 

vera full af náttúrulegum þrótti...“ sem hefur „...raunveruleg, skynræn viðföng sem 
viðföng tilveru sinnar...“ og getur „...aðeins tjáð líf sitt í gegnum raunveruleg, skynræn 
viðföng.“28 Um leið er maðurinn „...þjáð, skilyrt og takmörkuð vera.“29 Því það „[a]ð vera 
skynrænn er að þjást.“30 Viðföng skynjunarinnar eru í umhverfinu utan við manninn svo 
hann getur ekki raungert krafta sína að eigin vild – viðföngin eru ekki alltaf tiltæk í 
nánasta umhverfi mannsins þegar þörfin krefur. Því mun manninn alltaf skorta eitthvað; 
maka, mat, eða önnur viðföng – í raun gjörvallan heiminn ef hann á að fullnægja sér að 
öllu leyti. Maðurinn er háður náttúrunni vegna athafna sinna og langanna, takmarkaður. 
Þess vegna þjáist hann.  

1.2.3 Maðurinn sem tegundarvera 

En maðurinn er ekki einungis náttúruvera: hann er mannleg náttúruvera. Það 
er að segja, hann er vera fyrir sjálfa sig. Þess vegna er hann tegundarvera og 
þarf að staðfesta og tjá sjálfa sig sem slíka í tilvist sinni og þekkingu.31  

Að vera fyrir sjálfan sig þýðir að maðurinn hafi sjálfsmeðvitund, að hann hafi vitund um 
sjálfan sig sem virkan einstakling, um aðra sína líka og um tegundina sem heild, sem 
viðfang sitt. Sem tegundarvera „...veit maðurinn það sem aðeins maðurinn getur vitað, 
nefnilega að hann er tegundarveran, maður.“32 Maðurinn opinberar sig og tjáir sig í veru 
sinni á tvennan hátt. Í fyrsta lagi eru líkamsbygging og einkenni mannsins mannleg: 
maðurinn horfir, hljómar, lyktar, er viðkomu og bragðast eins og maður. Í öðru lagi tjáir 
maðurinn sig „...sem tegundarvera með virkni af ákveðinni tegund, gæðum og hrynjandi, 
sem gæti aðeins verið framkvæmd af hendi mannlegrar veru.“33 Sem tegundarvera býr 
maðurinn yfir kröftum og þörfum sem eru einkennandi og einstök fyrir náttúrulegar 
verur. Marx nefnir hæfileikann að sjá, heyra, lykta, bragða, finna, hugsa, vera 
meðvitaður, skynja, langa, athafna sig, elska, vilja, fjölga sér, stunda kynlíf, vita og 
dæma. 34  Marx kallar þessa tegundarkrafta einnig skilningarvit. Með skilningarvitum 
mannsins taldi Marx skynfærin fimm vegna þess að sem tegundarvera notar maðurinn 
skynfærin á mannlegan hátt.35  

Til að skilja muninn á náttúrukröftum og tegundarkröftum er hægt að ímynda sér 

                                                      
28 Sama rit, 69. 
29 Sama rit, 69. 
30 Sama rit, 69. 
31 Sama rit, 69. Hér gætir áhrifa frá Hegel og Feuerbach hjá Marx.   
32 Ollman, 1971: 84. 
33 Sama rit, 84. 
34 Sjá í sama rit, 84-5. 
35 Sjá í sama rit, 85-6. 
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manninn gæddan náttúrukröftum einvörðungu, án allra sérkenna sem gera hann að 
tegundarveru. Sem slíkur væri hann dýr. „Náttúrulegir kraftar eru gangur lífsins 
gjörsneytt mannlegum eiginleikum...“ og ef segja má að þeir myndi umgjörð lífsins „…þá 
tjá tegundarkraftar hans þá tegund lífs sem maðurinn, frábrugðinn öllum öðrum verum, 
lifir innan umgjarðarinnar.“36  

Áður en við skoðum betur þetta líf sem maðurinn lifir sem tegundarvera er gagnlegt 
að skoða sérstaklega hvernig Marx sá samband mannsins við viðföng sín og umhverfið. 

1.2.3.1 Maðurinn og umhverfi hans 

Maðurinn raungerir krafta sína einungis með og í gegnum viðföng í umhverfinu; að sjá er 
að sjá viðföng, til dæmis. Með kröftum sínum myndar maðurinn þetta sérstaka samband 
milli sín og umhverfis síns og hvernig maðurinn raungerir, tjáir eða staðfestir krafta sína 
skiptir máli hjá Marx.  

Samkvæmt Ollman er sambandið milli krafta mannsins og umhverfis hans tilkomið 
vegna þriggja innbyrðis tengdra ferla; skynjunar (e. perception), áttunar (e. orientation) 
og tileinkunar (e. appropriation)37. Skynjun er sú milliliðalausa snerting sem maðurinn 
kemst í við umhverfi sitt í gegnum skilningarvit sín. Áttun „...mótar mynstur, tilnefnir 
staði og gildi...“ og hefur að gera með hvernig við skiljum eða áttum okkur á hlutum, 
sérstaklega með tilliti til tilgangs þeirra. 38  Þar af leiðandi myndar hún umgjörð um 
athafnir okkar andspænis umheiminum. Tileinkun vísar til þess hvernig kraftar nýta sér 
umhverfið sem þeir komast í snertingu við í eigin markmiði, til samspilsins á milli 
skilningarvitanna og umhverfisins. Í skrifum Marx vísar tileinkun ávallt til þess að einhver 
kraftur mannsins sé raungerður.39 Ollman telur þessa þrjá þætti mynda órjúfanlega heild 
en aðgreinir þá einvörðungu til að útskýra ferlið sem á sér stað. Um leið og maðurinn 
skynjar umhverfi sitt og áttar sig á því er hann að tileinka sér það. Með beitingu kraftsins 
sem til þarf er skynjun tileinkun og sama gildir um áttun sem setur beitingunni takmörk 
og ákvarðar afrakstur þess. Tileinkun getur aftur á móti ekki átt sér stað án skynjunar og 
áttunar.40  

                                                      
36 Sama rit, 85. 
37 Vert er að taka fram að ekki fannst nein ásættanleg þýðing á hugtakinu appropriation. Í íslenskri 
þýðingu á Þýsku hugmyndafræðinni er það þýtt sem eignarnám, en í samhenginu hér þykir það sú þýðing 
of hlaðin lagalegri merkingu til að gagnast sem skyldi. Nám væri nær lagi en getur valdið ruglingi í sumum 
tilfellum. Hér er valin sú leið að þýða appropriation sem tileinkun og í örfáum tilfellum sem að gera að 
sínu en vissulega hefði verið ákjósanlegt ef til væri þjált orð sem næði meiningu Marx betur. Hugtakið fær 
betri útskýringu örlitlu síðar.  
38 Sama rit, 88. 
39 Sjá í sama rit, 88.  
40 Sjá í sama rit, 88. Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í huga að skynjun mannsins á umhverfi sínu og 
öðrum tegundarverum er skynjun á yfirbragði (e. appearances) en ekki innra eðli hluta eða einstaklinga: 
„Takmörkin á skynjun okkar er heimurinn eins og hann birtist okkur og þetta er, fyrir Marx, alvarleg 
takmörkun sem hefur áhrif á bæði hugsun og athafnir, vegna þess að heimurinn er miklu meira en það 
sem sýnist.“ Sama rit, 90. Menn móta sjálfsvitund sína með samanburði við aðra, en, og þetta er 
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Tileinkun gegnir veigamestu hlutverki og Ollman bendir á að Marx hafi síðar fellt 
skynjun og áttun alfarið undir hatt tileinkunar.41 Hjá Marx er tileinkun það „...að nota á 
uppbyggilegan hátt, að byggja á innlimun; viðfangsefnið, hvort sem tilgreint eða gefið til 
kynna, er eðliskraftar mannsins.“42 Ollman telur að þótt það sé ef til vill öfgakennt dæmi 
þá sé best að skilja hugmyndina um tileinkun með dæmi af sólsetri og hvernig maðurinn 
nemur það:  

Það verður okkar í reynslu okkar af því. Formin og litirnir sem við sjáum, 
tilfinningin um að vakna til fegurðar sem við finnum og vöxturinn í 
tilfinninganæmi sem fylgir slíkum atburði eru öll merki um nýja tileinkun 
okkar.43  

Ollman vitnar í heimspekinginn Martin Buber sem lýsir iðju listamannsins sem  

málar með öllum skilningarvitunum. Sjón hans er samtímis málverk, því það 
sem hann sér er ekki einvörðungu það sem líkamleg sjón hans skynjar: styrkt 
af tveimur víddum er það eitthvað sem sýnin skapar. Og þessi sköpun kemur 
ekki eftir á heldur er til staðar í sjón hans. Jafnvel heyrn hans, þefskyn, eru 
þegar málverk, því þau auðga fyrir honum myndræn einkenni hlutarins; þau 
veita honum ekki aðeins skynhrif heldur einnig örvun. Skynjun hans er þá 
þegar ummyndun skynjaða hlutarins í ljóðrænan efnivið.44  

Líkt og sjónin gegndi mikilvægu hlutverki í að nema sólsetrið hafa önnur skilningarvit 
og aðrir kraftar sína eigin möguleika til að tileinka sér viðföng umhverfisins. Það er eðli 
þessa sambands milli krafta mannsins og viðfanga hans sem ákvarðar upplifun mannsins 
á umhverfi sínu:    

Hátturinn sem [viðföngin] verða hans er háður eiginleikum viðfanganna og 
eiginleikum hliðstæðra eðliskrafta; því það er einmitt ákvarðandi eðli þessa 
sambands sem mótar hinn tiltekna, raunverulega staðfestingarmáta. Fyrir 
augað verður viðfang annað heldur en það er fyrir eyranu, og viðfang augans 
er annað viðfang en viðfang eyrans. Sérstæðir eiginleikar hvers eðliskrafts er 
einmitt sérstætt eðli hans og þess vegna einnig sérstæður máti hlutgervingar 
hans, hans hlutlægt raunverulegu, lifandi veru. Þess vegna er maðurinn ekki 
einungis staðfestur í hinum hlutlæga heimi í athöfn hugsunarinnar heldur 
með öllum skilningarvitum sínum.45    

Hér má sjá hvernig sá tiltekni máti sem kraftur kemst í snertingu við viðfang sitt er um 

                                                      
mikilvægt, ekki við hverjir þeir eru í raun og veru heldur eins og þeir birtast okkur á yfirborðinu.  
41 Sjá í sama rit, 88. 
42 Sama rit, 91. 
43 Sama rit, 91. 
44 Martin Buber, sjá tilvitnun í Ollman, 1971: 278-9. 
45 Marx, 1959: 46.  
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leið sá einkennandi máti sem hann öðlast fullnægju sína í gegnum, því „...ef aðeins er til 
kirkjutónlist, þá öðlast getan [krafturinn] til að heyra aðeins fullnægju í gegnum tónlist í 
kirkju.“46  

Marx segir ennfremur að líkt og einungis 

tónlist vekur í manninum skynbragð fyrir tónlist og rétt eins og hin fallegasta 
tónlist veitir ekkert skynbragð hinu ómúsíkalska eyra – er [ekkert] viðfang 
fyrir því, af því að viðfang mitt getur aðeins verið staðfesting á einum af 
eðliskröftum mínum, getur þess vegna aðeins verið til að svo miklu leyti sem 
eðliskraftar mínir eru mér huglæg geta vegna þess að gildi viðfangsins 
takmarkast við skilningarvit mín ([viðfang] hefur aðeins gildi fyrir skilningarvit 
sem samsvarar því viðfangi) [...] Aðeins með útbreiðslu hlutlægra auðæfa 
eðlisveru mannsins eru auðæfi huglægs mannlegs tilfinningaskynbragðs 
(eyra fyrir tónlist, auga fyrir fegurð forms – í stuttu máli, skilningarvit fær til 
mannlegrar fullnægingar, skilningarvit sem staðfesta sig sem eðliskraftar 
mannsins) ræktuð eða raungerð. Því ekki aðeins skynfærin fimm heldur 
einnig hin svokölluðu hugrænu skilningarvit, hin verklegu skilningarvit (að 
vilja, elska, o.s.frv.), í einu orði sagt, mannlegt skynbragð, hið mannlega eðli 
skilningarvitanna, verður til vegna viðfanga þeirra, fyrir tilstilli manngerðs 
eðlis [þeirra]. [...] Þess vegna er hlutgerving mannlega eðlisins, bæði í 
kennilegum og verklegum skilningi, nauðsynleg til að gera skynbragð 
mannsins mannlegt, ásamt því að skapa mannlegt skynbragð sem samsvarar 
gjörvöllum auð mannlegs og náttúrulegs innihalds.47  

Hér sést greinilega hve miklu tileinkunin skiptir hjá Marx. Þeim mun hærra stigi sem 
hún nær, þeim mun meira sem tileinkunin og skynbragð mannsins er, þeim mun betra. 
Eftir því sem skynbragðið er öflugra og því betri sem geta mannsins til að nema umhverfi 
sitt með sem flestum kröftum sínum og gera það að sínu, því fyllri er maðurinn 
samkvæmt þessu.48  

Samspil manns og viðfanga hans í umhverfinu gegnir sem sjá má mikilvægu hlutverki 
hjá Marx. Hann lýsir þessu sambandi vel með tengslum plöntu og sólar: „Sólin er viðfang 
plöntunnar – ómissandi viðfang fyrir það, sem staðfestir líf þess – rétt eins og plantan er 
viðfang sólarinnar, sem tjáning lífvekjandi krafta sólarinnar, hlutlægra eðliskrafta 
sólarinnar.“49 Líkt og sólin er plöntunni nauðsynlegt viðfang eru viðföng mannsins honum 

                                                      
46 Ollman, 1971: 92. 
47 Marx, 1959: 46-7. 
48 Kraftarnir geta síðan verkað hver á annan og magnað upplifunina. Marx tekur dæmi af einstökum 
kröftum, að sjá, að heyra, o.s.frv., en kraftarnir eru samtengdir og þess vegna virkjast þeir fleiri samtímis 
og jafnvel allir í einu. Sólsetrið sem virkar á augað getur virkjað aðra krafta, svo sem „...tilfinningu, 
hugsun, ástríki ([maðurinn] finnur til þess, hann hugsar um það, hann elskar það).“ Sjá Ollman, 1971: 93. 
Þannig virkar sólsetrið á alla þessa krafta en einnig má hugsa sér að þegar einn kraftur er virkjaður þá 
virki aðrir kraftar á annan hátt. Ef sólsetrið vekur með manni hrifningu gæti það leitt til þess að maður 
leggur við hlustir, finnur til kærleika og aukinnar meðvitundar um stað og stund, svo dæmi séu tekin.  
49 Marx, 1959: 69. 
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nauðsynleg til staðfestingar hans, þau eru vitnisburður lífs hans. Og líkt og sólin tjáir 
eðlislæga krafta sína í gegnum plöntuna, viðfang sitt, birtist mannlegt eðli í því hvernig 
maðurinn tjáir líf sitt með og í gegnum viðföng sín og hvernig hann raungerir eðliskrafta 
sína með og í gegnum þau.50  

Þessi athafnasemi mannsins – virkni hans – hefur mikla þýðingu hjá Marx. Sem dæmi 
gagnrýnir Marx (ásamt Engels) í Þýsku hugmyndafræðinni að Ludwig Feurbach skilgreini 
manninn sem skynræna veru en nái ekki almennilega utan um lifandi, skynræna virkni 
hans.51 Skoðum þessa virkni mannsins betur. 

1.2.3.2  Virkni, sköpun og vinna sem tegundareðli mannsins 

Virkni er aðferð mannsins til að tileinka sér viðföng sín og gera heiminn að sínum í 
gegnum krafta sína með skynjun, áttun og tileinkun.52 Virkni er gagnkvæm víxlverkun 
manns og umhverfis, „…raunverulegt gangverk krafta mannsins í raunheiminum, hið 
lifandi ferli þess að hlutgera þessa krafta í umhverfinu.“53 Tileinkun krefst miðlunar til 
þess að færa krafta mannsins og umhverfið saman.54 Þessi miðlun er virkni mannsins.  

Kraftar einstaklinga eru hvað augljósastir í efnislegri framleiðslu þeirra, bæði vegna 
eðlis hennar og vegna þess að til hennar verja þeir hvað mestum tíma.55 Í því ljósi er 
virknin vinna mannsins og Marx segir þessa vinnu vera tegundareinkenni hans: 

Það er einmitt í úrvinnslu hlutgerða heimsins [...] sem maðurinn raunverulega 
staðfestir sjálfan sig sem tegundarveru. Þessi framleiðsla er virkt tegundarlíf 
hans. Með framleiðslu sinni birtist náttúran sem hans vinna og hans 
raunveruleiki. Viðfang vinnunnar er, þess vegna, hlutgerving tegundarlífs 
mannsins...56  

Samkvæmt Marx er hvorki hlutlæg náttúra eða huglæg náttúra „...beinlínis gefin í 
mynd sem hæfir mannlegri veru.“57 Því þarf maðurinn að eiga við náttúruna – búa sér til 
mat, föt, hús, o.sfrv. – svo hann komist lífs af. Með skipulagi, hæfni og einbeitingu mótar 
hann náttúruna í hæfilega mynd og með hverri ummótun gerir hann kröftum sínum kleift 
að njóta nýrra tegunda uppfyllinga nýrra þarfa, víkkar út mörk sín og skapar nýja 
möguleika. Þessi skapandi virkni mannsins hefur hvað mest áhrif á þroska hæfileika 
hans. 58  Virkni mannsins, sem einstaklings og sögulegrar heild, hefur stuðlað að 

                                                      
50 Hvar sem er gefst manninum tækifæri til að raungera krafta sína og tjá líf sitt, öll svið lífsins „...bjóða 
uppá tilefni og efnivið fyrir hlutgervingu (e. objectification) eðliskrafta mannsins.“ Ollman, 1971: 97.  
51 Sjá í Marx, 1970: 64. 
52 Sjá í Ollman, 1971: 99. 
53 Sama rit, 99. 
54 Sjá í sama rit, 99. 
55 Sjá í sama rit, 97. 
56 Marx, 1959: 32.  
57 Sama rit, 69. 
58 Ollman vitnar í Marx sem spyr: „„Hvernig getur vinna nokkurn tíma verið annað en þróun mannlegrar 
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framþróun getu hans því með henni mótar maðurinn ekki aðeins umhverfi sitt heldur 
sjálfan sig um leið: „Með því að verka á ytri heiminn og breyta honum breytir [maðurinn] 
um leið sínu eigin eðli. Hann þroskar sofandi krafta sína og knýr þá til að virka undir sinni 
stjórn.“59 Virkni mannsins er það sem allir menn eiga sameiginlegt á öllum tímum, því 
með henni aðskilur maðurinn sig sem tegund frá öllum öðrum skynverum. Nokkrir þættir 
stuðla að því að virkni mannsins er frábrugðin virkni annarra dýra. Í fyrsta lagi að 
maðurinn skuli vera meðvitaður um virkni sína. Dýrið er eitt með lífsvirkni sinni og 
aðgreinir sig ekki frá henni á meðan maðurinn gerir lífsvirknina sjálfa að viðfangi „…vilja 
síns og meðvitundar“:  

Meðvituð lífsvirkni aðgreinir manninn umsvifalaust frá lífsvirkni dýra. Það er 
aðeins vegna þessa sem hann er tegundarvera. Eða það er einvörðungu 
vegna þess að hann er tegundarvera sem hann er meðvituð vera, það er að 
hans eigið líf skuli vera honum viðfang. Aðeins þess vegna er virkni hans frjáls 
virkni.60 

Í öðru lagi er virkni mannsins skipulögð, það er að segja maðurinn veit hverju hann 
ætlar að ná fram og hvað hann þarf til þess. Marx tekur dæmi um þetta:  

Starfsemi köngulóarinnar minnir á vefarans, og býfluga gerir lítið úr mörgum 
arkítektinum í byggingu búa sinna. En það sem greinir hinn versta arkitekt frá 
snjöllustu býflugunni er að arkitektinn reisir mannvirki sín í ímynduninni áður 
en hann byggir þau í raunveruleikanum. Hann breytir ekki einungis formi 
efnisins sem hann vinnur með, heldur gerir hann eigin tilgang að veruleika.61  

Marx á við að niðurstaða vinnuferils arkítektsins var þegar til í huga hans frá upphafi 
og fólst í náttúrulegum tilgangi hans.  

Í þriðja lagi einkennir líkamlegur og andlegur sveigjanleiki virkni mannsins. Hann getur 
aðlagað virkni sína, sem miðar að því að uppfylla þarfir hans, að mismunandi viðföngum 
eftir eiginleikum þeirra og því sem þörfin krefur. Þá er í fjórða lagi athygli mannsins 
mikilvægur þáttur, eða geta hans til að einbeita sér að verkefnum sínum til lengri tíma, 
því „...fyrir utan beitingu líkamspartanna krefst vinnuferlið þess að á meðan á því varir 
þarf vilji verkamannsins að vera stöðugt samstilltur tilgangi sínum. Það krefst náinnar 
athygli.“62 Fimmti og síðasti þátturinn sem Ollman telur upp sem einkenni mannsins sem 
tegundarveru er að virkni hans er ávallt samfélagsleg því öll starfsemi mannsins byggir á 
                                                      
getu?“ – sjá tilvitnun í Ollman, 1971: 102.  
59 Karl Marx, tilvitnun í Ollman, 1971: 103. 
60 Marx, 1959: 31. 
61 Karl Marx – tilvitnun í Ollman, 1971: 113. Þýðingin byggir á þýðingu Vilhjálms Árnasonar í Vilhjálmur 
Árnason, „Samfélagsgreining Marx“, 2008: 150. Á ensku hljóðar síðasta setningin svo: „He not only 
effects a change of form in the material on which he works, but he also realizes a purpose of his own that 
gives the law to his modus operandi, and to which he must sobordinate his will.“ 
62 Karl Marx - tilvitnun í Ollman, 1971: 114.  
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forsendum sem hann fæðist inní, svo sem tækni sem til staðar er og tungumálinu.  
Af framangreindri umfjöllun er ljóst að Marx hafði mun dýpri hugmyndir um eðli 

vinnunnar en almennt eru uppi í dag. Að hlutgera krafta sína í framleiðslu sinni í og með 
umhverfi sínu er tegundarlíf mannsins, þessi vinna er „...lífsvirkni, skapandi lífið sjálft...“ 
og „...skapandi líf er líf tegundarinnar. Það er líf sem gefur af sér líf. Öll sérkenni 
tegundarinnar, tegundareðli hennar, er innifalið í eðli virkni hennar; og frjáls, meðvituð 
virkni er tegundareðli mannsins.“63  

Vinna er því ekki leið (eða tæki) til að fullnægja tilvistarþörf mannsins heldur er þessi 
virkni sjálft tegundarlífið. Í vinnunni tjá einstaklingarnir margbreytilega, náttúrulega, 
andlega og samfélagslega virkni sína.64 Í vinnunni felst sjálfstjáning þeirra því vinnan er 
miðill fyrir „...sanna sjálfsfullnægingu mannsins, fyrir fulla þróun möguleika hans.“65 
Vinnan er sjálfskapandi athöfn mannsins.66  

Marx gerði í raun ekki skýran greinarmun á milli virkni, vinnu67 og sköpunar því hann 
taldi að í víxlverkandi samspili við umhverfi sitt leggði maðurinn til persónueinkenni sín í 
virknina, svo afurðirnar endurspegluðu persónuna sem framkvæmir. Þetta lýsir jafnt 
virkni, vinnu og sköpun.68 Þannig leit Marx á alla vinnu sem sköpun og talaði jafnvel um 
þessa skapandi virkni sem sköpunarkraft mannsins.69 Svo lengi sem eðliskraftar mannsins 
eru að verki þá er enginn munur á sköpun listaverks og hversdagslegri virkni. Um þetta 
sagði Marx að skáldið John „Milton [skapaði] Paradísarmissi af sömu ástæðu og 
silkiormur framleiðir silki. Það var virkni eðlis hans.“70 Með virkni sinni skapar maðurinn 
sjálfan sig og einungis með því taldi Marx manninn geta orðið sjálfstæðan og frjálsan.71 

1.2.4 Maðurinn sem samfélagsvera 

Í Greinum um Feuerbach segir Marx að „...eðli mannsins sé engin sértekning ásköpuð 
hverjum einasta einstaklingi. Í raunveruleikanum er [eðlið] heild félagslegra sambanda 

                                                      
63 Marx, 1959: 31. 
64 Sjá sama rit, 4. 
65 Herbert Marcuse,1941, Reason and revolution: 277. 
66 Fromm, 1963:40. Í notkun Marx á hugtakinu sjálfs-sköpun gætir áhrifa frá Hegel. 
67 Marx gerði greinarmun á vinnu og atvinnu, sem Engels lýsti svo: „Vinnan sem skapar notagildi og telur 
eigindlega er Vinna, sem er aðgreind frá Atvinnu; því sem skapar virði og telur megindlega, er Atvinna 
sem aðgreind frá Vinnu.“ Sjá tilvitnun í Ollman, 1971: 100. Vinna hafði notagildi til frekari virkni en 
atvinna skapaði virði og hafði skiptigildi. Þegar virkni mannsins tók að hafa skiptigildi varð hún söluvara, 
atvinna og líkt og síðar kemur fram var slík starfsemi unnin í þágu annarra sem höfðu af henni arðsemi 
umfram launakostnað sem Marx taldi vera arðrán. Stuðst er við mun á vinnu og atvinnu hér en hugtökin 
notagildi og skiptigildi koma ekki fyrir þó þau hafi haft mikilvæga þýðingu fyrir Marx síðar, kannski vegna 
þess að þýska orðið Arbeit nær yfir bæði vinnu og atvinnu, en sá greinarmunur er látinn duga hér. 
68 En alls ekki atvinnu samkvæmt áðurnefndum greinarmuni. 
69 Sjá í Ollman, 1971: 104.  
70 Sama rit, 104. 
71 Fromm, 1963: 37. 
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hans.“72  

Allar gjörðir mannsins hafa einhverja skírskotun til samfélagsins, hvort sem hann er 
meðvitaður um það eða ekki: „Einstaklingurinn er samfélagsveran. Lífstjáningar hans – 
jafnvel þótt þær birtist ekki í beinu formi sameignarlegrar lífstjáningar sem unnin er í 
samfélagi við aðra – eru þess vegna tjáning og staðfesting samfélagslífs.“73 

Maðurinn er virkur með öðrum eða fyrir aðra og gagnkvæm virkni manna er tilkomin 
vegna þess að þeir þurfa hver á öðrum að halda til að uppfylla þarfir sínar og raungera 
krafta sína. Það er þessi þörf mannsins fyrir hinn sem heldur samfélaginu saman á öllum 
tímum.74 Marx segir samband manns og konu – „...hið beina, náttúrulega og nauðsynlega 
tegundarsamband...“ – sýna að hvaða leyti „...þörf mannsins hefur orðið mannleg þörf; 
að hve miklu leyti [...] hin persónan sem persóna hefur orðið honum þörf...“ og „...að hve 
miklu leyti hann í einstaklingsbundinni tilvist sinni er á sama tíma samfélagsvera.“75 
Maðurinn þarfnast annarra sem einstaklingur og sem tegundarvera því þegar öllu er á 
botninn hvolft er maðurinn dýr sem getur aðeins þróast innan samfélags: 

Í bókstaflegasta skilningi orðsins er maðurinn zoon politikon, ekki aðeins 
félagslegt dýr heldur dýr sem getur aðeins þróast í einstakling innan 
samfélags. Framleiðsla einangraðra einstaklinga utan samfélagsins – eitthvað 
sem gæti í undantekningartilfellum hent siðaðan einstakling sem slysaðist út 
í óbyggðir og réði þá þegar innra með sér yfir samfélagsöflunum – er jafn mikil 
fjarstæða og hugmyndin um þróun tungumáls án einstaklinga sem lifa saman 
og tala sín í millum.76 

Félagsleg einkenni mannsins eru hvað greinilegust í efnislegri framleiðslu hans sem 
mótar sambönd mannsins. Slík sambönd eru óhjákvæmileg og tilkomin því framleiðsla 
mannsins er ávallt ýmist „...með, fyrir eða í gegnum aðra og á grundvelli þess sem aðrir 
hafa óskað, útvegað eða hugsað...“77 og jafnvel þótt einstaklingur telji sig starfa í algjöru 
tómarúmi þá er hann iðulega að vinna með efni, tæki og tækni sem eru samfélagslegar 
afurðir líkt og tungumálið sem hann hugsar og talar. Því „...tungumálið, líkt og vitundin, 
sprettur aðeins frá þörfinni, nauðsyninni, fyrir samskipti við aðra menn.“78 Það „...er 
verkleg vitund...“ mannsins.79 Félagslegt samhengi ákvarðar ennfremur „...starfsferil og 
önnur lífsmarkmið sem einstaklingurinn tileinkar sér, hvernig hann vinnur að valkostum 

                                                      
72 Karl Marx, „Thesis on Feuerbach“, 1970: 122. 
73 Marx, 1959: 45. 
74 Sjá í Ollman, 1971: 106. 
75 Marx, 1959: 43 
76 Karl Marx - tilvitnun í Ollman, 1971: 107.  
77 Ollman, 1971: 107. 
78 Marx, 1970: 51. 
79 Sama rit, 51. 
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sínum og hvort honum takist vel til.“80 Þess vegna er vitund mannsins um sjálfan sig og 
sambönd sín við aðra og umhverfi sitt félagslegs eðlis: „Vitund er [...] frá upphafi 
samfélagsleg afurð og verður það svo lengi sem maðurinn er yfir höfuð til.“ Fyrst er 
vitundin einungis um „…nánasta skynjanlega umhverfi og vitund um takmörkuð tengsl 
við aðrar persónur og hluti utan einstaklings sem er að verða sjálfs-meðvitaður.“ Síðan 
vaknar „…meðvitund mannsins um nauðsyn þess að tengjast einstaklingunum í kringum… 
og það „…er upphaf vitundar um að hann lifi í samfélagi...“ manna81 

Það hvernig mennirnir framleiða, ríkjandi framleiðsluhættir, hefur síðan áhrif á 
ríkjandi samfélagsmynd og manninn um leið: „Framleiðsla hugmynda, hugtaka, vitundar, 
er [...] beinlínis samofin efnislegri virkni og efnislegum samskiptum manna...“82 Menn 
tengjast böndum í gegnum félagslega framleiðslu lífs þeirra  

sem eru nauðsynleg og óháð vilja þeirra, framleiðslusamböndum sem eru í 
samræmi við tiltekin þróunarstig efnislegs framleiðsluafls þeirra. Heild 
þessara framleiðslusambanda mynda hagkerfi samfélagsins, hinn 
raunverulega grundvöll, á hverjum lagaleg og stjórnmálaleg yfirbygging er 
reist sem síðan ákveðin form félagsvitundar samræmast. Framleiðsluhættir 
hins efnislega lífs skilyrða samfélagslega, stjórnmálalega og vitsmunalega 
lífsferla almennt. Það er ekki vitund manna sem ákvarðar veru þeirra, heldur, 
þvert á móti, félagsvera þeirra sem ákvarðar vitund þeirra.“83  

Vitund manna mótast þannig af ríkjandi samfélagsmynd. Marcuse bendir á að 
gagnrýni Marx hafi einmitt beinst að því að þessi tengsl milli vitundar og samfélagslegrar 
tilvistar byggi á fölskum forsendum.84 Þessar fölsku forsendur taldi Marx vera firringu 
mannsins en hana skoðum við betur hér á eftir.  

1.3 Firring mannsins 
Marx taldi ríkjandi ástand mannsins einkennast af firringu85 sem er „...mistök, galli, sem 
ætti ekki að vera.“ 86  Marx gengur út frá henni sem „...raunverulegri hagfræðilegri 
staðreynd.“ 87  Staðreyndin er afleiðing sögulegrar framvindu einkaeignar, skiptingu 

                                                      
80 Ollman, 1971: 107. 
81 Marx, 1970: 51. 
82 Marx, 1971: 47. 
83 Karl Marx - tilvitnun í Fromm, 1963: 17. 
84 Sjá í Marcuse, 1941: 273. 
85 Hér skal tekið fram að Marx gerði greinarmun á hugtökunum Entfremdung og Entäusserung, en notkun 
hans á hugtökunum virðist ekki hafa verið kerfisbundin. Í stað þess að nota hugtök eins og úthverfing eða 
fráhverfing til aðgreiningar er hér til einföldunar valið að fara þá leið að þýða bæði hugtökin með firringu 
líkt og virðist almennt gert.  
86 Marx, 1959: 75. 
87 Sama rit, 28. Marx segir líka: ,,Við gáfum okkur einkaeign, aðskilnað vinnu, auðmagns og lands, og 
launa, hagnaðar fjármagns og landrentu - á sama hátt skiptingu vinnunnar, samkeppni, hugmyndarinnar 
um skiptivirði, o.sfr.v.“ 
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vinnunnar, auðmagns og samkeppni, en hjá Marx gegna þessir þættir og tengsl þeirra 
veigamiklu hlutverki.  

Marx telur að skilja verði  

innri tengsl milli einkaeignar, græðgi, aðskilnaðar vinnu, auðmagns og 
landareigna; tengsla viðskipta og samkeppni, virðis og virðisrýrnunar 
mannsins, einokunar og samkeppni, o.s.frv. – tengslin á milli allrar þessarar 
firringar og peningakerfisins.88 

Greining Marx á ástandi mannsins leiddi í ljós að þegar vinnan, lífsvirkni hans, varð að 
atvinnu, þá þróuðust ákveðnar mótsagnir í tengslum mannanna: tengslum þeirra við 
vinnu sína og lífsvirkni, því þeir ráða engu um hvað þeir vinna eða hvernig; við afurðir 
sínar, því þeir ráða ekki hvað þeir framleiða eða hvað verður um afurðirnar; við 
tegundarveruna, því sem aðgreinir manninn frá öðrum tegundum; og að lokum við aðra 
menn því samkeppni og fjandskapur sundra mönnum og gera samstarf ómögulegt.89 
Þessar mótsagnir í tengslum manna taldi Marx vera einkenni firringar hans undir ríkjandi 
efnahagslegum kringumstæðum. Í Parísarhandritunum fjallar Marx um hvern þessara 
fjögurra þátta firringarinnar sem tengsl sem í heild sinni ná utanum gjörvalla mannlega 
tilvist.90  

1.3.1 Firring frá afurðum vinnunnar 

Tileinkun mannsins á viðföngum í umhverfi hans er vinna að mati Marx, lífsvirkni 
sprotting af þörfum hans sjálfs og í fullnægingu þeirra er lífsuppfylling mannsins fólgin. 
Afurð vinnu mannsins er hlutgerð efnislega, svo „...raungerving vinnunnar er hlutgerving 
hennar...“ í afurð.91 Undir venjulegum kringumstæðum væri virknin uppfylling þarfar eða 
afurðin eitthvað sem nýttist manninum til frekari uppfyllingar þarfa sinna eða til aukinnar 
virkni. Í atvinnu horfir öðruvísi við því þar er virknin seld öðrum, sem ráða því hvað 
maðurinn starfar við, og afurð hennar verður eign annarra, sem ráða því hvað um hana 
verður. Með því birtist hluturinn sem vinnan framleiðir manninum sem firrtur hlutur, 
„...sem kraftur óháður framleiðandanum.“ 92  Af þessu leiðir að mati Marx að 
„...raungerving atvinnunnar birtist sem tap á [eigin] uppfyllingu verkamannanna, 
hlutgerving atvinnunnar sem tap á hlutnum og ánauð undir honum, tileinkun mannsins 
sem firring.“93  

Atvinnan er ekki sjálfsprottin lífsvirkni mannsins, sjálfstjáning eða hlutgerving 

                                                      
88 Sama rit, 28. 
89 Sjá Ollman, 1971: 133-4. 
90 Sjá í sama rit, 137. 
91 Marx, 1959: 29. 
92 Sama rit, 29. 
93 Sama rit, 29. 
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eðliskrafta hans heldur „…setur verkamaðurinn líf sitt í hlutinn; en nú tilheyrir líf hans 
ekki honum heldur hlutnum.“94 Vinnan er ekki lengur framleiðsla lífs, heldur er lífinu 
varið í framleiðslu hluta sem í ofanálag verða ekki eigin eign mannsins. Maðurinn eyðir 
lífsvirkni sinni í að búa til hluti sem síðan öðlast því meira vægi sem hann stritar meira og 
„…því kraftmeiri [sem] hin firrta veröld hluta sem hann skapar andspænis sjálfum sér…“ 
verður „…því fátækari verður hann – hans innri heimur…“ og „…þeim mun minni er hann 
sjálfur.“95 Tileinkun mannsins á hlutnum birtist sem þvílík firring, að mati Marx, að „...því 
fleiri hluti sem hann framleiðir því færri getur hann átt og þess meira fellur hann undir 
yfirráð afurðar sinnar, auðmagnsins.“96 Um leið og maðurinn framleiðir meira, með þeirri 
afleiðingu að hann á minna, býr framleiðslan til skort eða nýjar þarfir hjá manninum og 
„...því meiri sem [framleiðslan] er, því meira skortir verkamanninn hluti.“97 Hlutirnir taka 
að ráða yfir manninnum: hann þarfnast hlutanna en það er ekki í hans valdi hvort, og þá 
hvenær og í hvaða formi, þeir bjóðast honum. Hann verður að kaupa þá til að njóta þeirra 
og afleiðing þess er að verkamaðurinn aðlagar sig algjörlega þörfum (og þar með kröfum) 
hlutanna.98 Maðurinn þarf að hafa fyrir hlutunum, vinna fyrir þeim. Afurðir framleiðslu 
mannsins hneppa hann í ánauð þegar þær verða „...kraftur á eigin vegum andspænis 
honum.“99 

En firring mannsins í framleiðslu afurðar 

þýðir ekki aðeins að vinna hans verði hlutur, að ytri tilvist, heldur að [vinnan 
sjálf] sé til utan hans, sjálfstæð, sem eitthvað honum firrt, og að hún verði 
kraftur á eigin vegum andspænis honum. Það þýðir að lífið sem hann ver í 
hlutinn mætir honum sem eitthvað fjandsamlegt og firrt.100 

Vinnan verður að sjálfstæðu, óháðu afli sem er framandi manninum. Líkt og við sáum 
telur Marx náttúruna umhverfis manninn vera lífsviðurværi mannsins og verkfæri virkni 
hans, en atvinnan verður afl sem vofir yfir manninum og „...meir og meir hættir [vinnan] 
að vera lífsviðurværi í eiginlegum skilningi, leið til efnislegrar framfærslu...“ lífsins þegar 
maðurinn „...fær viðfangsefni í vinnunni, það er að hann fær atvinnu.“101 Það er þetta 
sem Marx á við þegar hann segir að „...svo lengi sem virkni [...] er ekki sjálfboðin [...] 
verða gjörðir mannsins firrtur kraftur andspænis honum, sem hneppa hann í þrældóm í 
stað þess að vera undir hans yfirráðum.“102 Og því meira sem maðurinn vinnur með 

                                                      
94 Sama rit, 29. 
95 Sama rit, 29. 
96 Sama rit, 29. 
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99 Marx, 1959: 29. 
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101 Sama rit, 29. 
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umhverfi sitt 

því meira dregur hann úr [möguleikum sínum til] eigin lífsviðurværis í 
tvennum skilningi: í fyrsta lagi, í því að hinn skynjanlegi ytri heimur hættir 
meir og meir að vera viðfang sem tilheyrir vinnu hans – að vera lífsviðurværi 
vinnu hans; og í öðru lagi, í því að meir og meir hættir hún að vera 
lífsviðurværi í beinum skilningi, leið til efnislegrar viðveru verkamannsins.103 

Í fyrsta lagi hættir maðurinn að leita lífsviðurværis í hinum skynjanlega ytri heimi en 
þess í stað leitar hann þess í auknum mæli í afurðum framleiðslunnar, í hlutum sem hljóta 
eigin, sjálfstæða tilvist. Tengsl færast frá mönnum yfir á hlutina sem leiðir til þeirrar 
blekkingar að „...dauðir hlutir séu lifandi líffæri með eigin krafta og þarfir...“ með þeirri 
afleiðinginu að tengsl manna verða í auknum mæli skilgreind sem tengsl hluta.104 Í öðru 
lagi hættir lífsvirknin að vera lífsviðurværi hans og í hennar stað kemur atvinnan, 
maðurinn tekur að lifa fyrir atvinnuna. Lífið sjálft verður manninum tæki sem hefur að 
markmiði að afla peningum til kaupa á hlutunum sem hann framleiðir. Í skilningi hvors 
tveggja verður verkamaðurinn „…þjónn hluta sinna…“ vegna þess að hann fær atvinnu 
og tæki til framfærslu sem „…gerir honum kleift að vera til, í fyrsta lagi sem verkamaður; 
og í öðru lagi sem efnisleg hugvera.“105 Með þessu hefur verkamaðurinn snúið tilgangi 
sínum á hvolf, hann er fyrst verkamaður og síðan manneskja en ekki öfugt, atvinnan 
kemur fyrst og síðan lífið. Atvinnan tekur yfir lífshrynjandi einstaklinga og miðar að 
markmiðum sem þegar öllu er á botninn hvolft eru alls ekki einstaklinganna sjálfra heldur 
ákveðins gangverks:  

Þessi fastmótun samfélagslegrar virkni, þessi þétting þess sem við sjálf 
framleiðum í hlutlægt vald yfir okkur, sem vex og verður okkur um megn, 
kemur í veg fyrir væntingar okkar, gerir að engu ætlanir okkar (e. calculations, 
útreikninga), er einn helsti þáttur sögulegrar framvindu til þessa dags. 
Félagsaflið, þ.e. hin margföldu framleiðsluöfl, sem sprettur úr samstarfi 
mismunandi einstaklinga svo sem ákvarðað er af skiptingu vinnunnar, birtist 
þessum einstaklingum, þar sem samstarf þeirra er ekki sjálfboðið heldur 
hefur orðið til náttúrlega, ekki sem þeirra eigin sameinuðu kraftar, heldur 
sem framandi [firrt] afl utan við þá sjálfa, hvers tilurð og markmið þeir eru 
fávísir um, sem þeir þess vegna geta ekki stjórnað, sem þvert á móti rennur í 
gegnum furðulega fasa og stig óháð vilja og athöfnum manna, meira að segja 
er jafnvel megin gangráður þeirra.106 

                                                      
103 Marx, 1959: 29. 
104 Ollman, 1971: 145. Slík yfirfærsla tengsla af mönnum yfir á hluti gegndi veigameira hlutverki á síðari 
stigum hjá Marx, þegar hann fjallaði um blætiseðli vörunnar.  
105 Marx, 1959: 29. 
106 Marx, 1970: 54. Með því að segja að þetta hafi orðið til náttúrlega á Marx við að söguleg framvinda 
hafi mótað framleiðsluhættina. 
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Hverjum manni er úthlutað afmörkuðum bás undir starfsemi hans í kapítalísku samfélagi, 
bás sem er þvingaður uppá hann og hann sleppur ekki úr nema að hætta bjargræði sínu. 
Maðurinn „…er veiðimaður, fiskimaður, hirðir eða gagnrýninn gagnrýnandi og verður að 
vera slíkur ef hann vill ekki tapa lífsviðurværi sínu.“107 Að mati Marx hafa einstaklingarnir 
lítið val því þeir fæðast inn í ákveðna framleiðsluhætti sem þeir síðan alast upp í fávísir 
um tilurð þess og markmið. Lífið sjálft verður tæki í tilgangi sem ekki er einstaklinganna 
sjálfra. Firrt vinna verður mikilvægur hluti þess „…að verða sannkallaður borgari.“108 Að 
gangast firringunni á hönd verður viðtekinn þáttur þess að teljast fullgildur borgari í 
samfélagi manna.  

1.3.2 Firring frá athöfninni að vinna 

Firringin birtist einnig í athöfninni „...að framleiða, í framleiðandi athöfninni, sjálfri.“109 
Hér eru til skoðunar „...tengsl atvinnunnar við athöfnina að framleiða innan 
atvinnuferlisins.“110 Í sjálfri athöfninni að vinna firrir maðurinn sig frá sjálfum sér því 
framleiðslan er „...virk firring, firring virkninnar, virkni firringarinnar.“ 111  Því hlýtur 
athöfnin sjálf að vera firrt.  

En í hverju felst þessi firring? Marx svarar því til að hún felist í þeirri staðreynd að 
„...vinnan er utan við verkamanninn... [því] ...hún tilheyrir ekki hans innra eðli...“.112 Í 
atvinnunni „...staðfestir [maðurinn] ekki sjálfan sig heldur neitar sér, finnur ekki til sáttar 
heldur óhamingju, þróar ekki frjáls sína líkamlegu og andlegu orku heldur smánar líkama 
sinn og spillir huga sínum.“113 Af þessu leiðar að manninum finnst aðeins sem hann sé 
hann sjálfur 

utan vinnu sinnar og í vinnu sinni er hann utan við sig. Hann er á heimavelli 
þegar hann vinnur ekki og á útivelli í vinnunni. Vinna hans er þess vegna ekki 
sjálfboðin, heldur þvinguð; hún er tilneydd vinna. Hún er þess vegna ekki 
uppfylling þarfar; hún er aðeins tæki til að uppfylla þarfir utan við hana. Firrtir 
eiginleikar hennar birtast greinilega í þeirri staðreynd að um leið og engin 
líkamleg eða annars konar þörf er til staðar, þá forðast menn vinnuna eins og 
pláguna.114  

Atvinnan er þess eðlis að hún gerir manninum ekki kleift að þroska sig nema á mjög 
takmarkaðan hátt og þá ekki á forsendum mannsins heldur framleiðsluaflanna. Maðurinn 
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hlýtur „...einhliða, heftan þroska.“115 Í stað þess að stuðla að þroska mannsins eyðir 
vinnan kröftum hans, „...brennir þeim upp líkt og eldsneyti...“ án þess að endurnæra þá 
og gerir verkamanninn fátækari sem því nemur. 116  Atvinnan tilheyrir ekki innra eðli 
mannsins, er ekki uppfylling þarfar heldur aðeins tæki til að uppfylla aðrar þarfir, oftar 
en ekki tilbúnar.  

Aðeins í dýrslegum athöfnum sínum upplifir maðurinn frelsi, 

étandi, drekkandi, fjölgandi sér, eða í mesta lagi í híbýlum sínum og klæðnaði, 
o.s.frv.; og í mannlegum athöfnum sínum finnst honum hann ekkert vera 
nema dýr. Það sem er dýrslegt verður mannlegt og það sem er mannlegt 
verður dýrslegt. Vissulega eru át, drykkja og fjölgun, o.s.frv. líka mannlegar 
athafnir. En sérteknar, aðskildar frá sviði allrar annarrar mannlegrar virkni og 
snúið upp í hin einu og hinstu markmið, eru þær dýrslegar athafnir.117 

Það sem Marx á við er að maðurinn upplifir sig sem dýr í mannlegum athöfnum sínum 
þegar vinna er atvinna og ófrjáls leitar hann frelsis síns utan hennar. Honum finnst hann 
loks vera frjáls maður þegar hann borðar, drekkur, o.s.frv., en þessar athafnir eru 
dýrslegar en ekki sérkenni mannsins sem tegundarveru, þær uppfylla ekki þörf mannsins 
fyrir þroska því þær virkja ekki tegundarkrafta hans. Þessar athafnir eru dýrsleg útrás; í 
áti sínu seður maðurinn dýrslegt hungur sitt, o.s.frv., því það er ekkert mannlegt við það 
hvernig maðurinn borðar að mati Marx á meðan það er aðeins til að uppfylla þetta eina 
markmið.  

Samband vinnunnar við athöfnina að framleiða er því „...samband verkamannsins við 
eigin virkni sem firrta virkni sem tilheyrir ekki honum...“ og því sjálfsfirring mannsins: 

hún er virkni sem þjáning, styrkur sem veikleiki, geta sem máttleysi, eigin 
líkamleg og andleg orka verkamannsins, hans persónulega líf – því hvað er 
lífið annað en virkni? – sem virkni sem er snúið gegn honum, óháð honum og 
ekki tilheyrandi honum.118 

1.3.3 Firring frá tegundarverunni 

Með því að firra frá  

manninum 1) náttúruna, og 2) hann sjálfan, hans eigin virku athafnir, lífsvirkni 
hans, firrir firrt atvinna tegundina frá manninum. Hún breytir fyrir honum lífi 
tegundarinnar í tæki einstaklingslífs hans. Fyrst firrir hún líf tegundarinnar og 
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einstaklingslífið, og síðan gerir hún einstaklingslífið í sínu sértæka formi að 
tilgangi tegundarinnar, á sama hátt í sínu sértæka og firrta formi.119  

Maðurinn tileinkar sér í minni mæli ytra, skynjanlega umhverfið en leitar í auknum 
mæli lífsviðurværis í framleidda hluti og er firrtur frá virkni sinni sem er ekki lengur 
lífsviðurværi hans heldur aðeins tæki til að afla sér framfæri í hlutum. Maðurinn er með 
þessu firrtur frá tegundarverunni, því vinnan, 

lífsvirknin, skapandi lífið sjálft, birtist manninum í fyrsta lagi aðeins sem tæki 
til að fullnægja þörf – þörfina fyrir að viðhalda líkamlegri tilvist. En hið 
skapandi líf er líf tegundarinnar. Öll sérkenni tegundarinnar, tegundareðli 
hennar, er fólgið í einkennum virkni hennar; og frjáls, meðvituð virkni er 
tegundareðli mannsins. Lífið sjálft birtist aðeins sem tæki til lífs.120 

Lífsvirkni tegundarinnar er ekki lengur markmið í sjálfri sér heldur aðeins tæki til að 
ná öðrum markmiðum og í stað þess að lífið sé í hvívetna tækifæri til virkni er atvinnan 
orðin eina leiðin til að viðhalda lífinu. Frjáls, meðvituð virkni er tegundareðli mannsins 
svo hann gerir virknina að viðfangi vilja síns og þar með frjálsa. En í firrtri vinnu er þessu 
sambandi snúið við því „...það er aðeins vegna þess að maðurinn er meðvituð vera sem 
hann gerir lífsvirkni sína, hans eðlislægu veru, einungis að tæki tilvistar hans.“ 121 
Maðurinn nýtir ekki meðvitaða virkni sína til frjálsrar virkni heldur meðvitað selur öðrum 
hana. Með því að „...niðurlægja sjálfsprottna, frjálsa virkni mannsins...“ og gera hana 
aðeins að tæki að öðrum markmiðum mannsins gerir firrt vinna tegundarlífið að tæki til 
framfærslu.122 

Afurðir mannsins eru ekki hans eigin og með  

því að hrifsa frá manninum afurðir framleiðslu hans hrifsar firrt vinna frá 
honum tegundarlífið, hans raunverulegu hlutgervingu sem meðlimur 
tegundarinnar og umbreytir yfirburðum [mannsins] yfir öðrum dýrum þannig 
að hann stendur verr að vígi þegar ólífrænn líkaminn, náttúran, er tekinn frá 
honum.123  

Sum dýr eru frjálsari en önnur. Býflugur, bifrar, maurar, o.s.frv., skapa frjáls og búa 
þannig til umgjörð lífs síns eftir eigin þörfum. Í kapítalísku kerfi skapar maðurinn á 
forsendum kerfisins og er því líkari klafabundnum húsdýrum en frjálsum dýrum.  

Þegar Marx segir að „...einstaklingslífið í sínu sértæka formi [sé orðið] að tilgangi 
tegundarinnar, á líkan hátt í sínu sértæka og firrta formi...“ á hann við að vinnan, án allra 

                                                      
119 Sama rit, 31. 
120 Marx, 1959: 31. 
121 Sama rit, 31. 
122 Sama rit, 32. 
123 Sama rit, 31-2. 
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mannlegra sérkenna, sé orðin að tilgangi tilvistar mannsins, sömuleiðis án allra 
mannlegra sérkenna. Atvinna í kapítalísku kerfi firrir manninn mannlegum þáttum sínum. 

1.3.4 Firring frá samferðamönnum sínum 

Að tegundareðli mannsins sé firrt þýðir að „…sérhver maður sé firrtur frá öðrum 
mönnum, líkt og hver þeirra er frá náttúrulegu eðli mannsins.“124 Þegar maðurinn er 
firrtur afurðum sínum, lífsvirkni sinni og tegundarverunni er hann firrtur frá 
samferðamönnum sínum. Með öðrum orðum segir Marx að „...tafarlaus afleiðing þeirrar 
staðreyndar að maðurinn er firrtur frá afurðum vinnu sinnar, frá lífsvirkni sinni, frá 
tegundarverunni, [sé] firring mannsins frá manninum.“125 

Með firrtri vinnu skapar maðurinn ekki aðeins samband sitt við afurðina og 
við athöfnina að framleiða og við krafta sem eru firrtir og honum ógnandi; 
hann skapar einnig sambandið sem aðrir menn eiga í við framleiðslu hans og 
afurð hans og samböndin sem hann á í við aðra menn.126 

 Maðurinn mótar sjálfsvitund sína í samanburði við aðra og þegar maðurinn stendur 
andspænis sjálfum sér stendur hann um leið andspænis hinum (e. the other) manninum, 
svo það 

sem á við samband mannsins við vinnu hans, við afurðir vinnu hans og hann 
sjálfan, á einnig við um sambönd mannsins við hinn manninn og við vinnu 
hins mannsins og afurðir vinnu hans. [...] Firring mannsins, og í rauninni hvert 
samband sem maðurinn á sjálfur í, er einvörðungu raungerð og tjáð í 
sambandinu sem maðurinn á í við aðra menn. Af því leiðir að innan sambands 
firrtrar vinnu lítur hver maður til hinna í samræmi við viðtekna mælikvarða 
og sambandið sem hann finnur sig í sem verkamaður.127 

Þegar maðurinn fær atvinnu finnur hann sig í ákveðnu sambandi við aðra menn og 
það hefur áhrif á það hvernig maðurinn lítur á samferðamenn sína, á sambönd þeirra og 
samskipti. Maðurinn er skilyrtur af aðstæðum sínum sem einkennast af framleiðslu-
öflunum og samskiptaháttum hvers tíma og í kapítalísku kerfi telur Marx 
samskiptahættina einkennast af samkeppni, fjandskap og sundrungu því þau grundvallist 
á kaupum og sölu.128  

Ákveðið samband segir Marx að leiði í ljós og tjái hina firrtu vinnu í raunveruleikanum: 
„Í hinum raunverulega, verklega heimi getur sjálfsfirring aðeins birst í gegnum 

                                                      
124 Marx, 1959: 32. 
125 Sama rit, 32. 
126 Sama rit, 33. 
127 Sama rit, 32. 
128 Sjá í Marx, 1970: 79, einnig 102. Betur er fjallað um viðskipta-peningasambönd mannsins síðar sem 
eina af birtingarmyndum firringar mannsins. 
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raunveruleg, verkleg sambönd við aðra menn.“129 Og ef virkni mannsins „...er honum 
þjáning...“ þá hlýtur það að þýða að hún veiti „...öðrum fullnægju og ánægju.“130  Ef 
hlutgerð atvinna hans er verkamanninum  

firrtur, ógnvekjandi, valdamikill hlutur óháður honum, þá er staða 
[verkamannsins] andspænis honum slík að einhver annar er húsbóndi yfir 
hlutnum, einhver sem er framandi, fjandsamlegur, valdmikill og óháður 
honum. Ef [verkamaðurinn] álítur eigin virkni vera ófrjálsa virkni, þá álítur 
hann hana vera virkni sem unnin er í þjónustu, undir yfirráðum, þvingun og 
ánauð annars manns. [...] Líkt og maðurinn skapar sína eigin framleiðslu … 
skapar hann yfirráð persónunnar sem framleiðir ekki yfir framleiðslunni og 
yfir afurðinni. Líkt og hann firrir sína eigin virkni frá sjálfum sér, þá veitir hann 
hinum ókunnuga virkni sem er ekki hans eigin.131 

 Þetta tiltekna samband skiptir sköpum hjá Marx því ef „…afurð vinnunnar er mér 
firrt, ef hún mætir mér sem firrt afl, hverjum tilheyrir hún þá?“ Hún hlýtur að tilheyra 
„…veru sem er önnur en ég sjálf.“132 En hver er þá þessi vera? „Þessi firrta vera, sem 
atvinnan og afurðir atvinnunnar tilheyrir, í þjónustu hvers atvinnan er unnin og fyrir hvers 
ábata afurðir vinnunnar eru veittar, getur aðeins verið maðurinn sjálfur.“133 Marx hefur 
þó ekki alla menn í huga, heldur auðmagnseigandann – kapítalistann – „...eða hvað sem 
maður velur að kalla húsbónda vinnunnar.“134  
 
Hjá Marx er það djúpstæð firring að maðurinn noti ekki tíma sinn til að þróa alhliða getu 
sína og uppfylla þarfir sínar sem tegundarveru, heldur eyði í atvinnu sem nýtist öðrum. 
Sjálfsprottin virkni mannsins birtist „…sem virkni fyrir annan og sem virkni annars, 
lífsþróttur sem lífsfórn, framleiðsla afurðarinnar sem tap á afurðinni til firrts afls, til 
firrtrar persónu...“135. Vegna þess að virknin er orðin að atvinnu segir Marx að einkaeignin 
sé „...afurðin, niðurstaðan, hin nauðsynlega afleiðing, af firrtri vinnu.“136 Það hljómar 
óneitanlega sem mótsögn að einkaeignin sé afleiðing firringarinnar en ekki öfugt og Marx 
gerir sér fyllilega grein fyrir því: 

Sannarlega er það sem afleiðing gangverks einkaeignarinnar sem við höfum 
öðlast hugmynd um firrta vinnu (um firrt líf) í þjóðhagfræði. En með rannsókn 
á þessari hugmynd verður það ljóst að þótt einkaeign virðist vera ástæðan, 

                                                      
129 Marx, 1959: 33. 
130 Sama rit, 33. 
131 Marx, 1959: 33. 
132 Sama rit, 32. 
133 Sama rit, 32-3. 
134 Sama rit, 33. 
135 Sama rit, 35. 
136 Sama rit. 33. 



34 

orsök firringar vinnunnar, er hún frekar afleiðing, rétt eins og guðirnir eru 
upphaflega ekki orsök heldur afleiðing vitsmunalegs glundroða mannsins.137  

Þegar rannsókn Marx hefur leitt einkaeignina af firrtri vinnu, telur hann sig geta leitt 
fram alla flokka þjóðhagfræðinnar, svo sem auðmagn, skiptingu vinnunnar, viðskipti, 
samkeppni og peninga, með aðstoð þessara tveggja þátta og að í hverjum þeirra munum 
við aðeins sjá aftur „...tiltekna og þróaða tjáningu þessara fyrstu frumþátta.“138 Hér næst 
verður fjallað um ákveðnar birtingarmyndir firringarinnar með áherslu á áhrif þess á 
tengsl manna þegar viðskipti, samkeppni og peningar verða æðstu og eftirsóttustu gildin. 

1.4 Birtingarmyndir firringar139 
Í Parísarhandritunum segir Marx að grundvöll þjóðhagfræðinnar sé að finna í 
einkaeigninni.140 Atvinna er kjarni einkaeignar því „...huglægt eðli einkeignar – einkaeign 
sem virkni fyrir sjálfa sig, sem viðfangsefni, sem persóna – er atvinna.“141 Með því að 
þjóðhagfræðin áliti atvinnuna vera undirstöðuatriði gerir hún manninn sjálfan að kjarna 
einkaeignarinnar og upphefur atvinnuna. 142  Atvinna er auðmagn og auðmagn er 
uppsöfnuð vinna, virk eign mannsins. 143  Auðmagnssöfnunin leiðir til samkeppni og 
skiptingar vinnunnar. Af þessu leiðir samfélag sundrungar, sem byggir á einkaeign, en 

[e]inkaeignin hefur gert okkur svo heimsk og einhliða að hlutur er aðeins 
okkar þegar við eigum hann – þegar hann tilheyrir okkur sem auðmagn, eða 
þegar við beinlínis ráðskumst með hann, étum hann, drekkum, klæðumst, 
dveljum í, o.s.frv., – í stuttu máli, þegar hann er notaður af okkur. Þótt 
einkeignin sjálf upphugsi öll þessi beinu sambönd eignarhalds aðeins sem 
tæki til lífs, og lífið sem þau þjóni sem leiðar sé líf einkaeignarinnar – atvinna 
og ummyndun [hennar] í auðmagn. 
Í stað allra líkamlegra og vitsmunalegra skilningarvita hefur þess vegna komið 
helber firring allra þessara skilningarvita, skilningarvitið að eiga (e. the sense 
of having).144  

                                                      
137 Sama rit, 33. 
138 Marx, 1959: 34. 
139 Ætlunin að fjalla í mýflugumynd um sumar birtingarmyndir en betur um aðrar, enda efnistökum 
takmörk sett í ritgerð sem þessari. Sem dæmi verða mikilvæg hugtök í greiningu Marx eins og atvinna, 
einkaeign, skipting vinnunnar og auðmagn að mestu að láta í minnipokann hér.  
140 Sama rit, 28.: ,,Political economy starts with the fact of private property.“  
141 Sama rit, 40. 
142 „...einkaeign var innlimuð í manninn sjálfan og maðurinn var auðkenndur sem kjarni hennar...“ - Marx 
líkir því hvernig iðjusemin varð „...afl í ríki vitundarinnar...“ við trúarbrögðin, hvernig Lúther græddi 
prestinn í hjörtu leikmannanna svo þeir yrðu héldu trúnni öllum stundum, þannig varð auðmagnssöfnun 
og vinna eitthvað sem stöðugt skyldi ásælast – í raun líkir Marx ýmsu í firringu þjóðhagfræðinnar við 
firringu trúarbragðanna. Sjá Marx, 1959: 40 og áfram.  
143 Sjá í sama rit, 4, 6 og 11. 
144 KM, 1959: 45. 
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Náttúrleg, söguleg framvinda hefur leitt til samfélags sem einstaklingar fæðast inní 
og án vitundar um öflin sem eru að verki verða þeir hluti af keðjuverkun sem gerir 
verkamanninn snauðan og smættar hann í vél.145 Gangráður þess er afl sem vex og vex 
um leið og einstaklingarnir verða meira og meira okaðir undir þessu firrta feiknaafli sem 
á endanum kemur í ljós að er heimsmarkaðurinn.146 Hann gerir samkeppni algilda og 
stjórnun auðmagns miðlæga, neyðir einstaklinga til að beita orku sinni til hins ýtrasta í 
þágu auðmagnsins, og breytir öllum samböndum í peningasambönd.147 Heimsmarkaður-
inn fellir allt undir rökvísi viðskiptanna – samkeppnin og hinn eini sanni viðskiptaandi 
verða algild.  

Viðskipti eru ekkert annað en „...skipti á vörum [eignum] ýmissa einstaklinga og 
landa...“ 148 en undirstöðu hneigðarinnar til viðskipta er að finna í síngirni mannsins.149 
Þar sem þessi hneigð svífur yfir vötnum einkaeignarinnar er ein list ofar öðrum: að 
ígrunda hvernig megi 

búa til nýja þörf hjá öðrum, til þess að knýja hann til nýrrar fórnar, til þess að 
gera hann [einhverju] nýju háðan og til að tæla hann í nýjan máta nautnar og 
þar af leiðandi til efnahagslegs þrots. Sérhver reynir að koma yfir hina firrtu 
valdi svo að með því megi hann finna fullnægju sinna eigin síngjörnu þarfa.150  

Eftirsóknarvert er að verða frumkvöðull og eignast peninga, frægð og völd. Hlutum 
sem fólki standa til boða fjölgar og heimur hins firrta, kúgandi valds stækkar. Að mati 
Marx táknar hver ný vara nýjan möguleika á gagnkvæmu svindli og ráni í millum 
manna.151 „Maðurinn verður stöðugt fátækari sem maður, þörf hans fyrir peninga verður 
stöðugt meiri ef hann vill ná yfirráðum yfir hinu ógnandi valdi.“152 En völd peninganna 
minnka í öfugu hlufalli við framleiðsluna svo þörf mannsins fyrir peninga vex eftir því sem 
völd peninganna aukast, svo hún „…er þess vegna hin sanna þörf sem hagkerfið 
framleiðir, og hún er eina þörfin sem það framleiðir.“153 Magn verður einasti eiginleiki 
peninganna sem eitthvert gildi hefur og „[o]fgnótt og óhóf verða sanna viðmið þeirra.“154 
Afleiðing þessa er að útvíkkun vara og þarfa verður „...upphugsuð og sífellt útreiknuð 
þrælslund ómennskra, fágaðra, ónáttúrulegra og ímyndaðra langana.“155  

Við þessar kringumstæður skiptir uppfylling mannlegra þarfa, þroski mannsins sem 

                                                      
145 Sjá í Marx, 1959. 6.  
146 Sjá í Marx, 1970: 55. 
147 Sjá í sama rit, 77-8.  
148 Marx, 1971: 54. 
149 Sjá í Marx, 1959: 59. 
150 Sama rit,  49. 
151 Sjá í sama rit, 49. 
152 Sama rit, 49. 
153 Sama rit, 49. 
154 Sama rit, 49. 
155 Sama rit, 49. 



36 

tegundarveru, harla litlu máli. Hugsjón einkaeignarinnar er „...hugarburður, duttlungar 
og uppátæki...“ en hún veit ekki „...hvernig á að breyta hrárri þörf í mannlega þörf.“156 Í 
mestum metum samfélagsins er sá sem er duglegastur að búa til nýjar þarfir, en ekki hjá 
Marx því  

enginn geldingur smjaðrar auvirðilegar fyrir kúgara sínum, eða notar 
fyrirlitlegri aðferðir til að örva sljóvgaða getu hans fyrir ánægju, til þess að 
verða sér úti um greiða heldur en geldingur iðnaðarins – frumkvöðullinn157 – 
í þeim tilgangi að verða sér úti um nokkra mola silfurs, til þess að töfra gylltu 
fuglana upp úr vösum hans ástkæru náunga í Kristi. Hann kemur sér í 
þjónustu við siðspilltustu hugaróra hins, leikur hórmangara milli hans og 
þarfa hans, espir upp í honum óheilbrigðar langanir, liggur í launsátri fyrir 
hverjum veikleika hans – allt til þess að hann geti krafist reiðufés fyrir þessa 
kærleiksþjónustu.158  

Og áfram heldur Marx og segir að hver einasta vara hans sé 

tálbeita til þess að tæla burt sjálfa tilveru hins, peninga hans; allar 
raunverulegar og mögulegar þarfir eru veikleikar sem munu leiða flugurnar 
að límpottinum. Allsherjar arðrán sameignar mannlegrar náttúru, rétt eins og 
hver ófullkomleiki mannsins, er tenging við himnaríki – greið leið prestsins að 
hjarta hans; hver þörf er tækifæri til að nálgast nágranna sinn í gervi 
ljúfmennskunnar og segja við hann: Kæri vinur, ég gef þér það sem þú 
þarfnast, en þú kannast við conditio sine qua non [undantekningalaust 
skilyrðið]; þú þekkir blekið sem þú afsalar sjálfum þér til mín með; til þess að 
sjá þér fyrir ánægju, rýi ég þig inn að skinni.159 

Þessa má sjá vitnisburð í því að raunverulegar, mannlegar þarfir – hér nefnir Marx 
þörfina fyrir ferskt loft, lýsingu, o.s.frv. – hætta að vera manninum þarfir þegar hann 
hættir að vera meðvitaður um sínar upprunalegu, eðlislægu þarfir. Drekktur í áreiti 
heimsmarkaðarins verða dýrslegar þarfir hans og aðferðirnar til að fullnægja þeim á hinn 
bóginn sífellt fágaðari, enda er það í þeim sem frumkvöðlarnir sjá mestu tækifærin – í því 
að gera hversdagslífið sem auðveldast með tæknilegum úrlausnum (gegn gjaldi, 
vitanlega) svo maðurinn geti unnið meira: „Einföldun vélarinnar, atvinnunnar er notuð til 
að búa til verkamann úr mannverunni [...] Vélin aðlagar sig að veikleikum mannverunnar 
til þess að gera hina veiku mannveru að vél.“160  

                                                      
156 Sama rit, 49. 
157 Í þeirri útgáfu enskrar þýðingar sem hér er stuðst við birtist hér orðið producer, framleiðandinn, en í 
annarri útgáfu, í þýðingunni í bók Erich Fromm (1963), birtist entrepreneur, frumkvöðullinn. Ákveðið er 
að fylgja þeirri útgáfu hvað þýðingu orðsins varðar vegna þess að frumkvöðull hefur breiðari skýrskotun 
og á betur við í samtíma okkar.  
158 Marx, 1959, 49-50. 
159 Sama rit, 50. 
160 Sama rit, 50. 
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Þjóðhagfræðin smættar þarfir verkamannsins í algjört lágmark og telur hann enga 
þörf hafa fyrir virkni eða ánægju, en um leið að hið fátæklegasta líf sé almennt viðmið. 
Hún er því á sama tíma vísindi afneitunar, skorts og sparnaðar, og er að mati Marx sem 
slík „...sönn siðferðileg vísindagrein – hin siðferðilegasta allra vísindagreina...“ hvers 
meginkenning er „...sjálfsafneitun, afneitun lífsins og allra mannlegra þarfa.“161  Þess 
vegna er það svo að því 

minna sem þú étur, drekkur og kaupir bækur; því minna sem þú ferð í leikhús, 
danssalinn, á kránna; því minna sem þú hugsar, elskar, myndar skoðanir, 
syngur, málar, skylmist, o.s.frv., þess meira sparar þú – þeim mun meiri 
verður fjársjóður þinn sem hvorki mölur né ryð éta upp – auðmagn þitt. Því 
minna sem þú ert, því minna sem þú tjáir þitt eigið líf, þess meira átt þú , þ.e. 
þeim mun firrtara er líf þitt, þeim mun stærri eru birgðir firrtrar tilveru 
þinnar.162 

En allt sem tekið er frá lífinu og mennskunni er manninum bætt með peningum, svo  

allt sem þú getur ekki gert geta peningarnir þínir gert. Þeir geta étið og 
drukkið, farið í danssalinn og leikhúsið; þeir geta ferðast, tileinkað sér list, 
nám, dýrgripi fortíðar, pólitísk völd – allt þetta geta þeir tileinkað þér fyrir þig 
– þeir geta keypt allt þetta, þeir eru sannarlega styrktarsjóður. Samt sem 
áður, verandi allt þetta, vilja þeir ekki gera neitt annað en skapa sjálfa sig, 
kaupa sjálfa sig; því þegar öllu er á botninn hvolft þjónar allt annað undir 
þeim, og þegar ég á drottnarann á ég þjóninn og þarf ekki þjón hans.163  

Peningar eru orðnir að æðsta gildi lífsins – allar ástríður og öll virkni mannsins er 
kaffærð í græðgi hans.164 Peningar hafa yfir að ráða eiginleikanum að geta keypt allt, að 
geta gert allt að sínu og eru þess vegna eignin sem er í mestum metum: „Algildi eiginleika 
þeirra er almætti tilveru þeirra.“165  

Peningarnir virka sem tenging lífsins við lífsviðurværi mannsins, tengja hann við líf 
hans, við samfélagið, náttúruna og samferðamenn hans. Marx spyr hvort peningarnir séu 
ekki „...tengsl allra tengsla?“ og geta þeir þá ekki „...leyst upp og bundið öll tengsl?“ Og 
eru þeir þá ekki „...allsherjar sundrungarafl? Það er myntin sem í raun og veru aðskilur 
auk þess sem hún er raunverulegt tengingarafl...“. 166  En þetta er ekki eina virkni 
peninganna því þeir miðla á milli þarfa mannsins og hlutanna, eru milligönguaðilar um 
allt sem huga eigendanna girnist og búa yfir mættinum til að umbreyta eiginleikum 
eigenda þeirra: 

                                                      
161 Sama rit, 51. 
162 Marx, 1959: 51. 
163 Sama rit, 51. 
164 Sjá í sama rit, 51. 
165 Sama rit, 59. 
166 Sama rit, 61. 
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Það sem er mitt í gegnum miðlun peninga – það sem ég get borgað fyrir (þ.e. 
það sem peningar geta keypt) – það er ég sjálfur, eigandi peninganna. 
Umfang valds peninganna er umfang míns valds. Eiginleikar peninganna eru 
mínir – eigandans – eiginleikar og eðliskraftar. Þess vegna er það sem ég er 
og er fær um á engan hátt ákvarðað af sérkennum mínum. Ég er ljótur, en ég 
get keypt mér hinar fríðustu kvenna. Þess vegna er ég ekki ljótur, því áhrif 
ljótleikans – hamlandi áhrifavald hans – nema peningarnir úr gildi. 
Samkvæmt einstaklingseinkennum mínum er ég máttlítill, en peningar láta 
mér í té tuttugu og fjóra fætur167. Þess vegna er ég ekki máttlítill. Ég er illur, 
óheiðarlegur, harðsvíraður, heimskur; en peningar eru háttvirtir og með þeim 
eigandi þeirra. Peningar eru hin æðstu gæði, þess vegna er eigandi þeirra 
góður. Peningar, þess utan, hlífa mér við þeim vandkvæðum að vera 
óheiðarlegur: ég er þess vegna álitinn heiðarlegur. Ég er heilalaus, en 
peningar eru raunverulegur heili allra hluta og hvernig ætti þá eigandi þeirra 
að vera heilalaus? Að auki getur hann keypt sér klárt fólk og er sá sem hefur 
vald yfir þeim kláru ekki klárari en hinir kláru? Er ekki ég, sem þökk sé 
peningum er fær um allt sem mannshjartað þráir, búinn öllum mannlegum 
hæfileikum? Umbreyta þess vegna peningar mínir ekki allri vanhæfni minni í 
andstöðu sína?168 

 Allt sem er manninum ómögulegt sem maður gera peningar honum kleift. Með því 
að afskræma og rugla í mannlegum og náttúrulegum eiginleikum mannsins og gera út 
um allan ómöguleika hans er guðdómlegt vald peninganna orðin firrt hæfni mann-
kynsins.169 Peningarnir hafa sannarlega sköpunarmátt. Þeir umbreyta óskum mannsins 
úr „...einhverju í heimi ímyndunaraflsins [...] í skynjanlega, raunverulega tilvist – úr 
ímyndun til lífs, úr ímyndaðri veru í raunverulega veru.“170 Vissulega hefur sá snauði 
þarfir, en þær eru einskær hugarburður og því óvirkar – en peningar gætu hæglega 
virkjað þær. Sá sem ekki á peninga hefur engar raunverulegar, framkvæmanlegar þarfir. 
Peningar eru þannig miðill og hæfileiki í senn. Þeir breyta ímynd í veruleika og 
veruleikanum í einskæra ímynd. Þeir umbreyta raunverulegum eðliskröftum mannsins í 
eitthvað „...sem er ekkert annað en sérteknir dyntir og þess vegna takmarkanir og 
pínlegar tálsýnir...“ um leið og þeir breyta „...raunverulegum takmörkunum og tálsýnum 
– eðliskröftum sem eru í raun og veru máttlausir, sem eru aðeins til í ímyndunarafli 
einstaklingsins – í raunverulega krafta og hæfileika.“ 171  Sá sem raunverulega er 
hæfileikum búinn en skortir fé getur í sinni sáru fátækt ekki raungert hæfni sína á meðan 

                                                      
167 Þegar Marx segir að peningar láti sér í té tuttugu og fjórar fætur vitnar hann í brot úr ljóði Goethes, 
Fást, sem hann birtir í Parísarhandritunum ásamt búti úr ljóði Shakespeare sem ekki eru birt hér. Í 
lauslegri þýðingu hljóðar brotið svo: ,,Sex stóðhesta, segirðu, ég hafi efni á/Er ekki þeirra styrkur eiginleiki 
minn?/Ég geysist um, glæfralegur herra/Sem fætur þeirra tilheyrðu mér.“ – Sjá ljóð í Marx, 1959: 59. 
168 Marx, 1959: 59.  
169 Sama rit, 61. 
170 Sama rit, 61. 
171 Sama rit, 61. 
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sá sem á peninga en hefur enga hæfileika til brunns að bera getur áhyggjulaus gert hvað 
sem er því í krafti peninganna eru honum allir vegir færir. Með því að breyta kröftum 
þannig í andstæður sínar eða setja mótsagnakennda eiginleika í þeirra stað, þá valda 
peningar allsherjar afskræmingu einstaklinga.  

Peningar birtast því sem þetta afskræmingarafl gegn einstaklingum og gegn 
tengslum samfélagsins, o.s.frv., sem teljast vera einingar í sjálfum sér. Þeir 
umbreyta hollustu í óhollustu, ást í hatur, dyggð í löst, löst í dyggð, þjóni í 
húsbónda, húsbónda í þjón, flónsku í greind og greind í í flónsku.172 

Að mati Marx valda peningarnir, „...sem hið ríkjandi og virka virðishugtak...“, 
allsherjar ruglingi; þeir eru „...allsherjar ringulreið og glundroði allra hluta – heimurinn á 
hvolfi – ringulreið og glundroði allra náttúrlegra og mannlegra eiginleika.“173  

Peningarnir setja úr skorðum alla hluti, fólk og sambönd, en Marx telur sambönd ekki 
lengur byggð á raunverulegum eiginleikum mannsins þegar hann segir: 

Gefðu þér að maðurinn sé maður og að samband hans við umheiminn sé 
mannlegs eðlis: þá getur þú aðeins skipt ást fyrir ást, trausti fyrir traust, 
o.s.frv. Ef þú vilt njóta lista, þá þarft þú að vera listrænt þroskuð persóna; ef 
þú vilt beita áhrifum á annað fólk, þá þarft þú að vera persóna sem hefur 
örvandi og hvetjandi áhrif á annað fólk. Hvert og eitt samband þitt við menn 
og náttúru þarf að vera tiltekin tjáning, sem samræmist viðfangi vilja þíns, 
þíns raunverulega einstaklingsbundna lífs. Ef þú elskar án þess að kalla fram 
endurgoldna ást – það er, ef ást þín sem ást framkallar ekki gagnkvæma ást; 
ef þú með lifandi tjáningu sjálfs þíns sem elskandi persónu gerir þig ekki 
elskaðan, þá er ást þín máttlaus – ógæfa. 174  

Þetta sér Marx hvert sem hann lítur í samfélaginu, sambönd eru ekki lengur tiltekin 
tjáning einhverra eiginleika mannsins heldur miða öll að öðrum markmiðum. Í samfélagi 
þar sem peningar eru æðsta gildi verða allar athafnir mannsins að hafa nytjar og um leið 
þurfa öll sambönd hans að vera hagnýtanleg, að leiða til einhvers nýtilegs. Slík 
nytjahyggja er fyrir honum (og Engels) „...kenning um gagnkvæm vélabrögð...“, og augljós  

heimska þess að steypa öllum hinum fjölbreytilegu samböndum fólks saman 
í eitt samband nytsemi, þessi að því er virðist frumspekilega sértekning rís af 
þeirri staðreynd að í borgarasamfélagi nútímans eru öll sambönd í 
raunveruleikanum sett undir hið eina sértekna peninga-viðskiptasamband.175  

Í Þýsku hugmyndafræðinni rekja Marx og Engels hvernig áhrifasaga nytjastefnunnar 

                                                      
172 Sama rit, 61. 
173 Marx, 1959: 61. 
174 Sama rit. 62. 
175 Marx, 1970: 109. 
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er samofin þróun borgarastéttarinnar. Algjöra niðurfellingu allra sambanda undir 
nytjasambandið og „...skilyrðislausa upphafningu þess í að vera hið eina inntak allra 
sambanda...“ rekja þeir til Bentham en algjöran samruna þessa við hagfræðina til Mill.176 
Þegar skipting vinnunnar og viðskipti voru felld undir nytjasambandið var kenningu 
Benthams „...breytt í sömu allsherjarnytsemi og er í gildi í samkeppni.“177  

Þegar sambönd – samtal, ást, sem dæmi – eru raunveruleg felst í þeim ákveðin tjáning 
mannlegra eiginleika; að tala eða að elska. Þegar sambönd eru byggð á grundvelli nytja 
verða þau á hinn bóginn tjáning sem hefur eitthvað annað að markmiði, þau verða 
birtingarmynd einhvers þriðja sambands. Þetta þriðja samand er nytjasambandið. Hið 
eiginlega samband verður úlfur í sauðargæru því undir niðri er markmið um að fá eitthvað 
annað út úr sambandinu en felst í því sjálfu.178 Fyrir borgaranum hefur þetta vélráða-
samband aðeins eitt gildi sem markmið í sjálfu sér, því  

öll önnur sambönd hafa einvörðungu gildi fyrir honum að því leyti sem hann 
getur fellt þau undir þetta eina samband, og jafnvel þar sem hann kemst í 
sambönd sem hann getur ekki beinlínis fellt undir samband hagnýtingar, fellir 
hann þau að minnsta kosti undir það í huga sínum.179 

Efnisleg tjáning og helsta birtingarmynd þessarar nytjahyggju er einmitt „...peningar, 
sem standa fyrir gildi allra hluta, fólks og félagslegra sambanda.“180  

Rökvísi peninganna er orðið að mati Marx orðið að ráðandi félagsafli, heimsvaldi. Til 
að skilja betur áhrif þessarar sögulegu framvindu er gagnlegt að skoða ritgerð Marx, Um 
gyðingamálið181. Í henni fjallar Marx um gyðingdóminn í yfirfærðri mynd sem birtingar-
mynd peninganna sem ráðandi félagsafls í ánauðarheimi samtímans. Marx vill leita 
leyndardóms gyðinganna með því að skoða „...raunverulega, veraldlega [...] 
hversdagslega gyðinga ...“ en ekki „...tyllidagagyðinga sem halda sabbatsdag...“182 og 
spyr: 

Hver er veraldlegur grundvöllur gyðingdómsins? Hagnýtar þarfir, sérgæska.  

                                                      
176 Sama rit, 112-3. 
177 Sama rit, 113. 
178 Sjá í Marx, 1971: 110.  
179 Sama rit, 110. 
180 Sama rit, 110. 
181 Ritgerð Marx er í tveimur hlutum og er hvor hluti andsvar við sjálfstæðum ritgerðum Bruno Bauer, 
fyrri hlutinn við ritgerðinni Gyðingamálið, sá síðari við ritgerðinni Möguleikar til frelsis Gyðinga og 
Kristinna (í lauslegri þýðingu minni). Í mjög stuttu máli taldi Bauer að pólitískt frelsi Gyðinga fælist í 
trúarlegu frelsi en Marx taldi trú þeirra aftur á móti einungis birtingarmynd veraldlegrar firringar sem eigi 
sér efnahagslegan grundvöll. Hér er aðallega rakið efni seinni hluta andsvars Marx og því væri ef til vill 
nær lagi að segja að til skoðunar sé ritgerðin Um möguleikana til frelsis Gyðinga og Kristinna, en venja er 
að kenna efnið við fyrri titilinn og er því fylgt hér. 
182 Karl Marx, „Um gyðingamálið.“, 2011: 198-9. 
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Hver er veraldleg trú gyðingsins? Braskið. Hver er veraldlegur guð hans? 
Peningarnir.183 

Að mati Marx birtist í gyðingdóminum „...hinn almenni andfélagslegi þáttur vorra 
tíma...“ sem hefur víðari skírskotun en að ná aðeins til gyðinga.184 Marx hefur ekki áhuga 
á gyðingum sem trúariðkendum heldur sem viðskiptamönnum sem lagt hafa mikið til 
þeirrar þróunar sem kom þessum andfélagslega þætti á hástig. 185  Í krafti þess að 
athafnaandi gyðinga er orðinn að athafnaanda kristilegra þjóða eru peningarnir orðnir að 
heimsvaldi. Þessi „...gyðinglegi athafnaandi, gyðingdómurinn, hefur viðhaldið sér og 
raunar náð fullum þroska í samfélagi kristinna manna.“ Þess vegna eru gyðingar ekkert 
annað en „...stakir meðlimir borgarasamfélagsins...“, „...ein tiltekin birtingarmynd 
gyðingdóms borgarasamfélagsins...“ sem skapar þá „...án afláts í iðrum sínum.“ 186 
„Hagnýt þörf, sérgæska, er frumregla borgarasamfélagsins…“ og goð þeirra „…er 
peningarnir.“ 187 

Peningarnir smána öll mannanna goð og breyta þeim í vörur. Peningarnir eru 
algildur sjálfskipaður kvarði á gildi allra hluta. Þeir hafa þannig rænt gjörvallan 
heiminn, heim manna og náttúrunnar, sínu sérstaka gildi. Peningarnir eru hið 
firrta inntak vinnu manna og tilveru þeirra, og þetta framandeðli drottnar yfir 
mönnum, sem tilbiðja það.188  

Þjóðerni gyðingsins er „...þjóðerni kaupmannsins, peningamannsins almennt...“189 og 
guð þeirra er orðinn að „...veraldlegum guð heimsins alls...“ þótt hann sé aðeins tálsýn.190 
Smánun og fyrirlitning á að náttúra, fræði, listir, saga og maðurinn sjálfur hafi markmið í 
sjálfu sér er „...raunveruleg, meðvituð afstaða peningamannsins.“191 Allt er orðið að eign 
– jafnvel samband karls og konu – tegundarsambandið sjálft – gengur kaupum og sölum.  

Gyðingdómurinn gat aðeins náð hástigi innan borgarasamfélagsins í heimi 
kristindómsins, sem 

gerir öll þjóðleg, náttúruleg, siðferðileg og fræðileg skilyrði að einkunnum 
utan mannanna sjálfra, og aðeins þar sem hann var ráðandi gat 
borgarasamfélagið greinst algerlega frá ríkisumsvifunum, slitið öll 
tegundarbönd manna og sett sérgæskuþarfir í stað þeirra, leyst hinn 

                                                      
183 Sama rit, 199. 
184 Sama rit, 199. 
185 Sjá í sama rit, 199. 
186 Sama rit, 203. 
187 Sama rit, 203. 
188 Sama rit, 203. 
189 Sama rit, 205. 
190 Sama rit, 205. 
191 Sama rit, 204. 
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mannlega heim upp í frumeindir, einstaklinga sem sýna hver öðrum fullan 
fjandskap.192  

Útfrá gyðingdómnum spratt kristindómurinn en með framvindu borgarasamfélagsins 
runnu þeir saman aftur. Gyðingdómurinn sem beiting kristindómsins á athafnasviðinu 
varð almennur þegar „...kristindómurinn sem þroskuð trúarbrögð [hafði] fullkomnað 
fræðilega firringu mannsins frá sjálfum sér og náttúrunni.“ 193  Þegar maðurinn hafði 
fyrirkomið öllum einkunnum sínum utan við sjálfan sig, undir dóm framandi veru, gat 
gyðingdómurinn  

náð algerum yfirráðum og gjört hinn firrta mann og hina firrtu náttúru að 
hlutum sem menn geta firrt sig og selt, undirorpnum ánauð sérgæsku og 
verslunar. 
Sala er verkleg hlið firringar. Menn sem eru enn á valdi trúarbragðanna geta 
einungis hlutgert eðli sitt með því að breyta því í eitthvað framandlegt og 
órakennt. Á sama hátt geta menn á valdi sérgæskuþarfanna aðeins starfað 
og framleitt hluti með því að setja afurðir sínar og starfsemi sína undir yfirráð 
framandi veru og gæða svo þýðingu framandi hlutar, peninga.194  

Þessi „...ástundun kristilegrar hagsmunasérgæslu...“ snérist upp í „...búklega 
sérgæsku gyðingdómsins, himnaþörfin .... í heimsþörf... [og] ...hugsjónin í sérgæsku.“195 
Þrautseigja gyðinga verður að mati Marx ekki útskýrð með trúarbrögðum þeirra heldur 
trúarbrögðin með mannlegum grundvelli þeirra: hagnýtum þörfum, sérgæsku. Þetta eðli 
gyðingsins er almennur, veraldlegur og hversdagslegur raunveruleiki allra manna í 
borgarasamfélagi samtímans.  

Það er einmitt slíkt samfélag, sem hefur slitið öll tegundarbönd, leyst þau upp í 
frumeindir sínar og er grundvallað á græðgi og samkeppni, á nytjum og peningum, á 
einstaklingum sem sýna hver öðrum fullan fjandskap – á stríði allra gegn öllum – sem 
þjóðhagfræðinni er kærast því „...[þ]á [er] nauðsynlegt að nánast allir menn [séu] 
viðskiptamenn, eða [taki] þátt í viðskiptum af einhverju tagi.“196 En „...einu hjólin sem 
þjóðhagfræðin kemur á hreyfingu...“ að mati Marx eru einmitt „...græðgi, og stríðinu 
meðal hinna gráðugu – samkeppni.“197  
 

Henry Lefebvre telur verkefni Marx hafa verið tvískipt: annað siðferðilegt, hitt 
fagurfræðilegt, en að þau „...liggi miðja vegu milli Útópíu og raunveruleikans, en fela 

                                                      
192 Sama rit, 206. 
193 Sama rit, 206. 
194 Sama rit, 207. 
195 Sama rit, 207. 
196 Adam Smith – tilvitnun í Marx, 1959: 14. 
197 Sama rit, 28.  
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bæði í sér byltingarkennda reynd (e. praxis).“198 Lykilatriði, að mati Lefebvre, er hugmynd 
Marx um hinn heila mann. Erich Fromm telur markmið Marx hafa verið „...andleg frelsun 
mannsins, lausn hans úr ánauð hagfræðilegrar skilyrðingar, að endurreisa hann í 
mannlegri heild hans, að gera honum kleift að finna einingu og samhljóm með félögum 
sínum og náttúrunni.“199 Í næsta kafla verður skoðað hvernig Marx sá þessa þróun fyrir 
sér. 

1.5 Frjáls maður, heill maður 
Frelsun mannsins var Marx leiðarljós, en hann virðist hafa haft tvenns konar hugmyndir 
um frelsun mannsins, annars vegar pólítíska frelsun en hins vegar mannlega frelsun.200 
Til að af þeirri fyrri geti orðið er nauðsynlegt að skapa manninum nýjar kringumstæður, 
nýtt samfélag sem hefur sagt skilið við firringuna með afnámi einkaeignarinnar í 
samfélagi sameignar. En með mannlegri frelsun vildi Marx endurreisa manninn sjálfan í 
heild sína, því aðeins þannig getur hann ræktað alla hæfileika sína og skilningarvit á 
heildrænan hátt. Í umfjölluninni hér á eftir verður lögð áhersla á þessa síðari tegund 
frelsunar.  

Marx taldi að gaumgæfa þyrfti mótsagnirnar í tengslum manna svo þær megi leysa 
upp og skapa manninum nýjar kringumstæður. Marx segir ljóst að af  

sambandi firrtrar vinnu við einkaeign leiðir [...] að frelsun samfélagsins frá 
einkaeign, o.s.frv., frá þældómi, er tjáð í sinni pólitísku mynd með frelsun 
verkamannanna [...] og hún felur hana í sér vegna þess að gjörvöll mannleg 
ánauð er fólgin í sambandi verkamannsins við framleiðslu, og öll sambönd 
ánauðar eru aðeins afbrigði og afleiðingar þessa sambands.201 

Í þessari frelsun undan ánauð framleiðslusambandanna, grundvölluðum á 
einkaeigninni, felst pólitísk lausn mannsins: pólitísk frelsun mannsins í sameignarríki sem 
hefur sagt skilið við einkaeignina. Í slíku ríki hefur enginn 

afmarkað verksvið heldur getur hver orðið fullfær í hvaða grein sem hann 
lystir. Samfélagið stillir almenna framleiðslu og gerir mönnum kleift að gera 
eitt í dag og annað á morgun: að ganga til veiða á morgnanna, fara til fiskjar 

                                                      
198 Henry Lefebvre, Critique of everyday life: The one volume edition, 2014: 330. 
199 Fromm, 1963: 3. 
200 Ég útskýri greinarmuninn betur með framvindu kaflans. Í Veldinu segja Hardt og Negri að Marx hafi 
haft tvær hugmyndir um annars vegar lausn úr ánauð (e. emancipation) og hins vegar frelsun (e. 
liberation) og benda á þessa ritgerð Marx því til stuðnings (sjá í Hardt og Negri, 2000: 363). Í Íslenskri 
þýðingu sýnist mér enginn greinarmunur gerður á hugtökunum, sem bæði eru þýdd með frelsun, t.d. í 
þýðingu ritgerðarinnar Um gyðingamálið sem vitnað er til í þessari ritgerð. Mér virðist nægjanlegt að 
nota hugtakið frelsun en gera greinarmun á pólitískri og mannlegri frelsun þar sem greinarmunurinn 
skiptir máli. 
201 Marx, 1959: 34. 
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eftir hádegi, rækta sauðfé síðdegis og gagnrýna eftir kvöldmat, allt eftir eigin 
höfði, án þess að verða nokkurn tíma veiðimaður, fiskimaður, fjármaður eða 
gagnrýnandi.202  

Marx telur að afnema megi einkaeignina með því að mennirnir geri ríkjandi 
framleiðsluöfl að sínum:  

Tileinkun þessara afla er sjálf ekkert annað en þróun þeirra einstaklings-
hæfileika sem samsvara efnislegu framleiðslutækjunum. Tileinkun heildar 
framleiðslutækjanna er, af þessari ástæðu, þróun heildarhæfileikanna í 
einstaklingunum sjálfum.203 

Tileinkunin má hins vegar ekki vera slík að verkamaðurinn eigi framleiðslutæki sitt 
sjálfur en sé enn undir ánauð framleiðsluháttanna sem hólfar starfsemi hans er 
framleiðsluna varðar, heldur þarf „...massi framleiðslutækjanna...“ að komast undir 
yfirráð hvers einstaklings og í sameign allra er þeim „...aðeins stjórnað af einstaklingum 
þegar þeim er stjórnað af öllum.“204 Þetta er einungis hægt með algjörri einingu allra, en 
aðeins með þessu telur Marx að „...sjálfsvirkni falli saman með efnislegu lífi, sem 
samsvarar þróun einstaklinga í heila einstaklinga...“. 205  Í þessu felst „...umbreyting 
atvinnu í sjálfsvirkni...“ því það að mennirnir geri heild framleiðsluaflanna að sameign í 
gegnum einingu einstaklinganna þýðir endalok einkaeignarinnar.206 

Í slíku afnámi einkaeignarinnar felst pólitísk frelsun mannsins en það er ekki algjör og 
afdráttarlaus mannleg frelsun, þótt hún geti vissulega verið grundvöllur hennar. Marx 
bendir á það þegar hann segir að slík (pólitísk) „...frelsun verkamannanna [feli] í sér 
altæka mannlega frelsun...“, en til þess að sjá hvað felst í mannlegri frelsun er gagnlegt 
að skoða aftur ritgerð hans Um gyðingamálið. Eins og áður kom fram fjallaði hún um 
hvernig hinn gyðinglegi athafnaandi væri almennur í borgarasamfélaginu, að veraldlegur 
grundvöllur gyðinganna væru hagnýtar þarfir og sérgæska, trúarbrögð þeirra braskið og 
peningarnir guðinn.207 „Gott og vel...“, segir Marx: 

                                                      
202 Marx, 1970: 54. 
203 Sama rit, 92. Rétt er að benda á að í íslenskri þýðingu Gests Guðmundssonar á Þýsku 
hugmyndafræðinni er ekki notað hugtakið tileinkun heldur eignarnám til að þýðingar á appropriation. 
Það kann að eiga betur við hér þótt það hafi alls ekki átt við á undan, en til að gæta samræmis í 
ritgerðinni er þetta einnig þýtt með tileinkun. En það gefur raunar færi á aðeins dýpri túlkun: að 
maðurinn eigi ekki einvörðungu að gera framleiðsluöflin að sínum í eignarréttalegum skilningi, heldur eigi 
hann líka að renna saman við atvinnuferlið sjálft, verða eitt með því, og þannig yfirstíga fleiri mótsagnir 
en þær sem felast í eignarhaldinu. Sjá um þetta í Þýska hugmyndafræðin, 1983: 74. 
204 Marx, 1970: 92. 
205 Sama rit, 93. 
206 Sama rit, 92. „Með tileinkun heildar framleiðsluaflanna í gegnum einingu einstaklinganna, líður 
einkaeignin undir lok.“ Með vísan í túlkunina í neðanmálsgrein 213 að ofan þá er atvinnu ekki breytt í 
sjálfsvirkni með breyttu eignarhaldi, heldur þegar menn tileinka sér framleiðsluöflin á viðeigandi hátt, 
þegar þeir samsama sig algjörlega ferlinu að vinna.  
207 Sem fyrr ber að hafa í huga að Marx fjallaði um gyðinga í yfirfærðri mynd sem borgarana við ríkjandi 
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Tímar vorir yrðu frjálsir ef [gyðingunum] tækist að losna við braskið og 
peningana, hinn hagnýta og raunverulega gyðingdóm. 
Samfélagsskipan er afnema mundi þau skilyrði sem braskið er háð, og tæki 
þannig fyrir möguleikann á því, gerði gyðinginn óhugsandi. Trúarvitund hans 
mundi greiðast sundur eins og þunnt mistur í hollu samfélagsloftinu. En ef 
gyðingar viðurkenna fáfengileika iðju sinnar og beita sér fyrir afnámi hennar, 
þá hefur þeim tekist að losna úr þróunarfari sínu; þeir keppa þá að eiginlegu 
frelsi manna og snúast gegn þeirri birtingarmynd firringar mannsins frá 
sjálfum sér sem mestu varðar í verki.208 

Þegar öllu er á botninn hvolft er frelsisheimt gyðinga ekki lausn þeirra undan 
trúarbrögðunum (eins og Bauer taldi) heldur lausn mannkyns undan gyðingdómnum – 
frelsisheimt borgarans er lausn mannkyns undan braskinu og peningunum. Í þessu felst 
mannleg frelsun sem felur um leið í sér hina pólitísku frelsun mannsins, því einkaeignin á 
sér engan grundvöll þegar maðurinn er frjáls undan hagnýtum þörfum og sérgæsku.  

Frelsi mannsins felst í fullkominni endurkomu hans til heildar sjálfs síns frá því sem 
tvístrar sönnu eðli hans: frá græðginni, frá peningunum, frá einkaeigninni – frá allri 
firringunni. Í þessu felst endurkoma hans í algjöra einingu sjálfs sín og samfélagsins, eða 
„...hin raunverulega tileinkun hins mannlega eðlis af og fyrir manninn...“ og fullkomin 
„...endurkoma mannsins til sjálfs sín sem samfélags (þ.e. mannleg) vera.“209 Þetta væri 
gegnheil 

lausn á ágreiningnum milli manns og náttúru og milli manns og manns – hin 
sanna lausn á átökunum milli tilveru og eðlis, milli hlutgervingar og sjálfs-
staðfestingar, milli frelsis og nauðsynjar, milli einstaklingsins og 
tegundarinnar.210  

Marx sá fyrir sér að maðurinn gæti hafið sig yfir allar mótsagnirnar sem einkenna 
tilveru hans og hinar ríkjandi efnahagslegu kringumstæður espa upp í honum. Án 
mótsagna yrði maðurinn heill maður sem tileinkar sér „...heildareðli sitt á heildrænan 
hátt, það er að segja, sem heill maður...“211 en til þess þarf fullkomin frelsun mannsins að 
vera „...frelsun allra mannlegra skilningavita og eiginleika...“ hans svo þau verði 
„…huglægt og hlutlægt, mannleg...“: 

Augað er orðið mannlegt auga, rétt eins og viðfang þess er orðið félagslegt, 
mannlegt viðfang – viðfang búið til af manninum fyrir manninn. 
Skilningarvitin hafa þess vegna beinlínis orðið í athöfnum sínum kennismiðir 
(e. theoreticians). Þau tengjast hlutnum fyrir sakir hlutarins, en hluturinn 

                                                      
aðstæður í borgarasamfélagsinu og um gyðingdóminn sem athafnaanda borgarans innan þess. 
208 Marx, 2011: 199. 
209 Marx, 1959: 43.  
210 Sama rit, 43. 
211 Sama rit, 45. 
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sjálfur er hlutgerð mannleg tenging við sjálfan sig og við manninn, [Í reynd 
get ég tengst hlut mannlega einvörðungu ef hluturinn tengist mannlega við 
mannveruna. – athugasemd Marx] og öfugt. Þörfin eða nautnin hafa þar af 
leiðandi glatað þeirra egóíska [sjálfhverfa] eðli, og náttúran hefur glatað 
einskærum nytjum sínar með því að not hafa orðið mannleg not.212  

Mennirnir nálgast hlutina og hver aðra af virðingu, ekki sem tæki í einhverjum öðrum 
tilgangi heldur fyrir sakir þeirra sjálfra – þeir hafa gildi í sjálfum sér. Nytjahyggjan er brotin 
á bak aftur þegar not hafa orðið mannleg not og skilningarvitin orðið mannleg 
skilningarvit, en ekki lengur firrt undir eina skilningarvitinu að eiga sem veldur því að allt 
verður í sjálfu sér eitthvað frábrugðið því sjálfu, hefur eitthvað annað að markmiði. 

Marx segir að samfélagslíffæri þróist svo virknin í samstarfi við aðra verður sjálf 
líffæri213  til að tjá líf einstaklinganna, ákveðinn máti til að tileinka sér mannlegt líf. 
Einungis í samfélagi algjörrar einingar verður manninum þetta fært, þar sem tengsl 
manna eru laus undan öllum fjandskap og menn eru samferðamönnum sínum stoð og 
stytta því það „…er ljóst að raunverulegur vitrænn auður einstaklingsins er algjörlega 
háður ríkidæmi raunverulegra tengsla hans.“ Því einstaklingar – innbyrðis háðir svo líta 
má á þá „…sem einn einstakling, sem nær að afreka leyndardóm þess að skapa sjálfan 
sig…“ – „…skapa hvern annan, líkamlega og andlega, en ekki sjálfa sig.“214  

Að mati Marx er það einungis svo að „...í samfélagi [með öðrum hefur hver] 
einstaklingur tækifæri á að rækta hæfileika sína í allar áttir...“ og þess vegna er 
persónulegt frelsi aðeins mögulegt í samfélagi.215 Því „...hugvera og hlutvera, hughyggja 
og efnishyggja, virkni og þjáning, missa aðeins gagnstæða eiginleika sína, og – þar með 
tilvist sína sem slíkar andstæður einungis innan...“ samfélags.216 Samfélagið „...framleiðir 
manninn í [...] gjörvöllu veldi veru hans, framleiðir hinn ríka mann ríkulega búinn öllum 
skilningarvitunum – sem hans varanlega veruleika.“ 217  En Marx skildi orðin ríkur og 
fátækur ekki sama skilningi og hagfræðingarnir: 

Í ljós mun koma [að] í stað auðs og fátæktar þjóðhagfræðinnar kemur hin 
ríka mannvera og hin ríkulega mannlega þörf. Hin ríka mannvera er um leið 
mannveran sem þarfnast heildar mannlegrar raungervingar lífsins – 
maðurinn í hverjum hans eigin uppfylling er til sem nauðsyn, sem þörf. Ekki 
aðeins auðæfi, heldur einnig fátækt mannsins – í hugmyndum félags-
hyggjunnar – fær í jöfnum hlutföllum mannlegt og þess vegna samfélagslegt 
mikilvægi. Fátækt er það óvirka samband sem veldur því að mannveran 
upplifir þörf fyrir hinn mesta auð – hina mannveruna. Yfirráð hlutgerðu 

                                                      
212 Sama rit, 46. 
213 Í þessu samhengi öðlast orðið líffæri nýja merkingu, að gera manninum fært að tjá líf. 
214 Marx, 1970: 55-6. 
215 Marx, 1959: 83. 
216 Sama rit, 47. 
217 Sama rit, 47. 
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verunnar í mér, hin skynjanlega útrás lífsvirkni minnar, er ástríða, sem þannig 
verður virkni veru minnar.218 

Að vera ríkur í augum Marx er að finna til þarfar fyrir uppfyllingu mannlegra þarfa 
sinna og fá tækifæri til að uppfylla þær. Sönn auðæfi eru í hans huga að vera í sem 
fyllstum tengslum við samferðafólk sitt, að rækja sambönd sín á sem bestan hátt. Að 
upplifa þörf fyrir mannlega nánd er sárasta fátæktin að mati Marx. Í kapítalísku samfélagi 
er okkur birgð sýn á okkar raunverulegu, mannlegu þarfir. 

 

Hafi Marx haft þessar tvær hugmyndir um frelsun mannsins sem fjallað er um hér á 
undan, virðist sem hvor þeirra gæti falið hina í sér, að þær séu tvær nálganir að sama 
markmiði. Á síðari stigum fjarlægðist Marx heimspekina og sneri sér nær eingöngu að 
hagfræði og félagsfræði. Á því timabili einbeitti hann sér nær eingöngu að afnámi 
einkaeignarinnar með stofnun sameingarríkis. Segja má að pólitíska frelsun undan 
einkaeigninni sem almennri birtingarmynd firringarinnar þurfi að nálgast frá sjónarhóli 
félagsfræðinnar, á meðan mannleg frelsun sé einstakari og ef til vill heimspekilegri 
hugmynd. Marx er þó aldrei alveg skýr um í hverju endanlegur grundvöllur frelsi 
mannsins felist, rétt eins og hann virðist nefna rót firringarinnar einungis í framhjáhlaupi: 
þegar hann segir grundvöll þjóðhagfræðinnar vera að finna í einkaeigninni, sem hann 
síðan leiðir af firringunni, en undirstöðu einkaeignarinnar í landareign og grundvöll 
landareignarinnar í soralegri síngirni mannsins.219 Þannig virðist leit Marx að uppsprettu 
firringar mannsins leiða okkur að græðgi hans, þótt hún safnist síðan saman í sinni 
almennustu mynd í einkaeigninni. En eftir hvaða farvegi þurfum við að þræða til að finna 
uppsprettu frelsisins? 

Líkt og segir í upphafi kaflans taldi Lefebvre sig greina tvíþætt áform hjá Marx, annað 
siðfræðilegt en hitt fagurfræðilegt. Áhugavert er að velta fyrir sér hvort í þessu megi finna 
grundvöllinn að frelsinu hjá Marx. Hið siðfræðilega áform hans miðaði að gagnsæi í 
tengslum þarfa mannsins og langana, og í því að fletta ofan af torræðum og ógagnsæum 
samböndum. Takmark þess er að einstaklingarnir hefji hversdagslegt líf sitt á æðra, 
siðferðilegt stig. Um hin fagurfræðilegu áform Marx segir Lefebvre: 

Fyrir Marx er nautn á umheiminum ekki takmörkuð við neyslu efnislegra vara, 
sama hve fáguðum, eða neyslu menningarvara, sama hve listilega gerðum. 
Hún er miklu meira en það. Hann ímyndar sér ekki heim þar sem allir menn 
yrðu umkringdir listaverkum, ekki einu sinni samfélag þar sem allir yrðu 
listmálarar, skáld eða tónlistarmenn. Það væru enn aðeins umbreytingastig. 

                                                      
218 Marx, 1959: 48. 
219 Sama rit, 28.: ,,Political economy starts with the fact of private property.“ Á bls. 26: „…landed 
property, the root of private property…“; og á sömu bls.: „…and that which is the root of landed property 
— filthy self-interest…“. 
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Hann ímyndar sér samfélag þar sem allir myndu enduruppgötva hið 
sjálfsprottna náttúrulíf og upphaflegan sköpunarkraft þess og skynja lífið 
með augum listamannsins, njóta þess skynjanlega í gegnum augu 
listmálarans, eyru tónlistarmannsins og tungumál skáldsins.220  

Eins og áður sagði eru þessar fagurfræðilegu hugmyndir Marx ekki augljósar í 
framsetningu hans, þótt þær virðist stundum felast í forsendunum, liggja á milli línanna 
án þess að vera beinlínis sagðar berum orðum. Í Parísarhandritunum segir Marx að í 
samanburði við dýrin þá móti maðurinn „...hluti í samræmi við lögmál fegurðarinnar.“221 
Með þessu virðist Marx telja að eitt einkenni mannsins sem tegundarveru sé hvernig 
hann mótar viðföng sín og að um það geti lögmál fegurðarinnar gilt, og hann segir líka að 
í virkni sinni framleiði maðurinn eðli sitt. Að segja að fegurðin hafi verið Marx leiðarljós 
er þó að nokkru leyti að fylla upp í eyðurnar af ónákvæmni.222  

Það þarf þó ekki að leita mjög langt í forverum Marx til að sjá að fagurfræðin gegndi 
veigarmiklu hlutverki hjá heimspekingum þýsku hughyggjunnar223  og líkur hafa verið 
leiddar að því að hinn ungi Marx hafi verið undir áhrifum frá Friedrich Schiller.224 Schiller 
taldi að listin og fagurfræðilegt uppeldi mannsins gæti stuðlað að því að gera manninn 
heilan að nýju og að fullveldi listarinnar gæti leitt til manneskjulegra samfélags og betri 
heims.225 Sú list sem Schiller hafði í huga átti að helga sig fullkomnasta listaverki allra 
tíma sem að hans mati var að skapa sannkallað pólitískt frelsi.226 Í skilningi Marx er það 
algjört mannlegt frelsi. Þessi list verður að mati Schillers að 

hverfa frá veruleikanum og hefja sig með fullkomnu skeytingarleysi yfir þarfir 
okkar og langanir; því listin er dóttir frelsisins, og hún á ekki að beygja sig fyrir 
nauðþurft efnisins heldur aðeins hlíta því sem andinn býður henni. Nú um 
stundir drottna hins vegar efnislegar þarfir og beygja vesælt mannkynið undir 
harðneskjulegt ok sitt. Nytsemin er hið mikla skurðgoð okkar tíma, sem 
hneppir alla krafta í ánauð og allir þeir, sem einhvers mega sín, verða að lúta. 
Á þessari grófgerðu vog hafa andlegir verðleikar listarinnar ekkert vægi og 

                                                      
220 Lefebvre, 2014: 331. 
221 Marx, 1959: 32. 
222 Það má þó alveg gera sér í hugarlund hvað hafi mögulega leynst í týndum hlutum Parísarhandritanna, 
þótt það verði vissulega aldrei annað en hugarórar.  
223 Um þetta segir Jacques Ranciére: „Þeir textar sem hinn ungi Marx skrifaði og veita vinnunni þá stöðu 
að vera skapandi eðli mannkyns voru einungis mögulegir á grundvelli fagurfræði Þýsku hughyggjunnar, 
þ.e. list sem umbreytingu hugsunar í skynreynslu samfélagsins.“ Sjá Jacques Ranciére, The Politics of 
Aesthetics: The distribution of the sensible, 2004: 44.  
224 Sjá í Vilhjálmur Árnason, 2008: 158. Einnig er komið inná áhrif Schiller á Marx í grein Leonard P. 
Wessell, The Aesthetics of Living Form in Schiller and Marx, 1978: 189-201. 
225 Sjá í Þröstur Ásmundsson, 2006: 48. 
226 Sjá í Friedrich Schiller, 2006: 69. 
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eftir að búið er að reyta þannig af henni fjaðrirnar flýr hún háreystina á 
markaðstorgi aldarinnar.227  

Þetta taldi Schiller vera firringu samtíma síns, en gagnrýni hans er um margt lík þeirri 
sem Marx setti fram síðar. Útópían sem Schiller grundvallar á fagurfræðinni miðaði fyrst 
og fremst að því að „…umbylta samskiptaháttum manna, brjóta upp gömul skynjunar- og 
tjáningarmynstur og skapa ný.“228  Að þessu beindist fagurfræðilegt uppeldi Schillers, 
vandann verður að nálgast „…um veg fagurfræðinnar því fegurðin varðar veginn til 
frelsisins.“229 En listin sem Schiller hafði í huga var fyrst og fremst hin erfiða lífslist – listin 
að lifa hversdaglega lífinu.230

                                                      
227 Sama rit, 70. 
228 Þröstur Ásmundsson, 2006: 53. 
229 Schiller, 2006: 72. 
230 Sjá í sama rit, 161. 
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2 Schiller um fegurðina 

Í bókinni Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins færir Schiller fram rök fyrir því að fegurðin 
geti verið manninum leiðarljós í leit hans að frelsinu. Marcuse segir markmið Schiller hafa 
verið að „...grundvalla siðferðið á skynjun...“ með því að samræma lögmál skynseminnar 
við hagsmuni skynjunarinnar og hemja drottnun hugsunarinnar yfir tilfinningunum.1 Í 
þessum hluta ritgerðarinnar verða hugmyndir Schillers útlistaðar.  

Sjálfur taldi Schiller verkefni sitt varða heill og hamingju manna, og „...ekki fjarskylt 
því sem göfugast er í mannlegu siðferði.“2 Hjá Schiller hefur fegurðin siðferðilegt gildi og 
hann fer ekki í grafgötur með að hann byggi á siðspeki Kants, þeim vísdómi heilbrigðrar 
skynsemi eða siðferðilegrar eðlisávísunar sem náttúran færir manninum til leiðsagnar 
áður en upplýstur skilningur kemur til skjalanna.3 Skilningurinn nálgast sannleikann með 
því að leysa viðfang sitt upp, „…hneppa það í fjötra reglunnar, búta fagran líkama þess 
niður í hugtök og varðveita lifandi anda þess í fátæklegri beinagrind orða.“4 Skilningurinn 
sundurgreinir raunveruleikann frá því sem hann er í það sem er skiljanlegt, á kostnað 
tilfinninganna. Þannig verður sannleikurinn þversögn. 

Schiller varar við því að einmitt þetta kunni að standa rannsókn hans fyrir þrifum því 
viðfangsefnið gæti fallið utan hins skynjanlega einmitt þegar reynt er að ná á því 
skynsemistökum.  

Áður en hugmyndir Schiller um tilgang fegurðarinnar í uppeldi mannsins eru skoðaðar 
betur er gagnlegt að gera stuttlega grein fyrir því samfélagi sem Schiller taldi að þyrfti að 
breyta. 

2.1 Gagnrýni Schillers á siðmenninguna 
Upplýsing siðmenningarinnar segir Schiller hafa harla lítil göfgandi áhrif haft heldur þvert 
á móti gert mönnum kleift að rökstyðja spillingu sína: „Í skjóli háþróaðs samfélags hefur 
sjálfselskan komið sér upp kerfi...“ sem við fórnum dómgreind okkar og tilfinningum 
undir.5  

                                                      
1 Herbert Marcuse, Eros & civilisation, 1972: 137. 
2 Schiller, 2006: 65. 
3 Sama rit, 67. Á öðrum stað segir Schiller að „…sá sem enn er ekki farinn að iðka heimspeki [sé] nær 
sannleikanum en heimspekingurinn sem ekki hefur enn lokið rannsókn sinni.“ Sjá athugasemd Schillers, 
sama rit, 178. 
4 Sama rit, 67. 
5 Sama rit, 86-7. 
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Siðmenningin, fjarri því að veita okkur frelsi, skapar í raun nýja þörf með 
hverjum nýjum hæfileika sem hún þroskar með okkur. Hinir efnislegu fjötrar 
herða sífellt skelfilegar að okkur, svo að óttinn við að glata því sem við eigum 
nær jafnvel að kæfa eldlegustu hvatir til umbóta og lífsregla aðgerðarlausrar 
hlýðni verður hátindur lífsviskunnar.6  

Afleiðingin verkaskiptingarinnar er að einingarband mannlegs eðlis slitnar svo 
samfélagið er sundrung ein.7 Sköpunareldur mannsins slökknar því þegar 

manneskjan takmarkar sig þannig við ákveðið svið hefur hún beygt sig undir 
harðstjóra innra með sér, sem oftar en ekki gengur svo langt að bæla niður 
alla aðra hæfileika. Á meðan taumlaust ímyndunaraflið eyðileggur gróðurinn 
sem skilningurinn hefur hlúð að, kæfir hin sértæka hugsun þann eld, sem 
hjartað hefði átt að ylja sér við og ímyndunaraflið að sækja neistann í.8  

Siðmenningin leiðir af sér upplausn, í stað lífrænnar heildar kom hugvitsamlegt 
gangverk „…þar sem ótölulegum fjölda líflausra eininga var skeytt saman í eina vélræna 
heild.“9 Um leið var „…nautnin … skilin frá vinnunni, meðalið frá tilganginum, erfiðið frá 
umbuninni.“10 Þetta var mikil afturför að mati Schillers:  

Eilíflega hlekkjaður við örlítið brot af heildinni, nær maðurinn ekki að þroska 
nema brot af sjálfum sér; eilíflega hefur hann í eyrunum tilbreytingalaust 
hjólið sem hann snýr og því nær hann aldrei að stilla saman strengi síns innsta 
eðlis, og í stað þess að leggja rækt við mennskuna í sínu eigin eðli, verður 
hann ekki annað en afsteypa af starfi sínu, sérþekkingu sinni.11 

Svigrúm til alhliða þroska þrengdist þegar samfélagið gerði starfið að mælistiku 
mannsins. Lífi einstaklingsins var fórnað fyrir sértæka hugmynd heildarinnar, ríkið.12 Gat 
þetta öðruvísi farið, spyr Schiller, eða átti mennskan á öðru völ? Maðurinn hlaut að verða 
utangátta í skynheiminum þegar andi rökvísinnar leitaði sífellt nýlendna í ríki 
hugmyndanna, framkvæmdaandinn missti sjónar á hinni frjálsu heild: 

Líkt og andi rökvísinnar freistast til þess að fella raunveruleikann í mót hins 
hugsanlega og hefja skilyrði eigin hugarstarfs upp í að vera grundvallarlögmál 
tilvistar allra hluta, þá lenti andi framkvæmdaseminnar þvert á móti í þeim 

                                                      
6 Sama rit, 86-7. 
7 Sama rit, 91. 
8 Sama rit, 91-2. 
9 Sama rit, 92. 
10 Sama rit, 92. 
11 Sama rit, 92. 
12 Sama rit, 94. 
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öfgum að meta alla mögulega reynslu eftir örlitlu broti hennar og leitaðist við 
að þröngva þeim reglum sem giltu um starf hans upp á alla aðra starfsemi.13  

Þessir annmarkar einskorðuðust þó ekki við þekkinguna og framleiðsluna, „…þeir 
náðu ekki síður til tilfinninga og breytni.“ 14  En þessi sundurhlutun tilverunnar var 
tegundinni nauðsynleg til framfara, viðurkennir Schiller, óhjákvæmilegt var að etja 
mönnunum gegn hverjum öðrum, láta innri öfl þeirra takast á í því miði að þroska 
margvíslega hæfileika mannsins, en einstaklingarnir þjást. Þessi átök eru verkfæri 
siðmenningarinnar, „…en þó ekki annað en verkfæri…“ því á meðan þau vara enn hefur 
markmiðinu ekki verið náð.15 Einhliða áhersla á leikfimiæfingar geta skapað stælta líkama 

en fegurðin verður einungis til í frjálsum og samstilltum leik útlimanna. Á 
sama hátt getur áreynsla og þjálfun einstakra andlegra hæfileika leitt af sér 
óvenjulega menn, en aðeins alhliða samspil þeirra hamingjusama og 
fullkomna einstaklinga.16 

Schiller horfir til forn–Grikkja sem urðu að gefa heilsteypta tilveru sína uppá bátinn til 
að forðast stöðnun. Náttúruleg mennska þeirra var „…nátengd töfrum listarinnar og 
mikilfengleika viskunnar...“ án þess að þeir yrðu fórnarlömb þeirra. 17  Mikilfengleiki 
mennsku þeirra leiddi af sameiningu æskuþróttar „…ímyndunaraflsins og karlmennsku 
skynseminnar...“ í einfaldleikanum.18 Þar var engar andstæður að finna í manninum því 
á „...þeim fagra morgni þegar kraftar andans voru að vakna voru engin skýr landamæri 
hugsunar og skynjunar; því enn hafði enginn ágreiningur stíað þeim í sundur og gert þær 
að svörnum fjendum.“19  

Forn-Grikkirnir voru heilir menn, segir Schiller, en samtímamenn hans, jafnvel heilar 
stéttir, þroska með sér aðeins hluta hæfileika sinna. 20  Einingarmáttur náttúrunnar 
mótaði þá fyrrnefndu, en sundrungarmáttur skilningsins skóp þá síðarnefndu.21  

Firring einkennir manninn og það var siðmenningin sjálf sem særði hann þessu sári, 
bútaði hann i sundur þegar leiðir skildu með skynjuninni og skynseminni. Fagurfræðilegt 
uppeldi getur grætt hann saman í heild sína á ný og eins og Schiller vill sýna. Hann byrjar 
á að skilgreina manninn í ríkinu. 

                                                      
13 Sama rit, 95. 
14 Sama rit, 95. 
15 Sama rit, 97. 
16 Sama rit, 99. 
17 Sama rit, 89. 
18 Sama rit, 89. 
19 Sama rit, 89. 
20 Sjá í sama rit, 90. 
21 Sjá í sama rit, 91. 
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2.2 Maður og ríki 
Sem náttúruleg vera lýtur maðurinn nauðungar náttúrulegra lögmála. Í heimi  
skynjunarinnar er hann undirorpinn eigin þörfum og blindri nauðsyn. Samfélag slíkra 
kallar Schiller náttúrulegt ríki. Sem skynsemisvera býr maðurinn yfir getu til að umbreyta 
nauðung í frjálsa ákvörðun og hefja með því „…hina náttúrulegu nauðsyn á æðra stig 
siðferðilegrar nauðsynjar.“22 Fyrir tilstilli lögmála skynseminnar getur maðurinn í krafti 
frelsis síns losað sig undan ofríki nauðsynjarinnar, með hjálp siðferðisins valið sjálfur og 
síðan göfgað val sitt fyrir tilverknað fegurðarinnar. En hinn „…náttúrulegi maður [er] 
raunverulega til en maðurinn sem siðferðisvera er aðeins mögulegur.“23  

Skynsemin leitast við að stofna siðferðilega ríkið, en stofnar tilvist hins raunverulega 
manns og samfélagsins í hættu vegna hugsjóna sem eru aðeins mögulegar.24 Náttúrulega 
ríkið má „…aldrei hætta að vera til eitt augnablik í tímanum…“25 og því brýnt að skjóta 
stoð undir það en hana finnum við hvorki í náttúrulega manninum né í hinum 
siðferðilega.26 Hér þarf að losa náttúrulegu manngerðina „…við duttlungana og skilja 
frelsið frá hinni siðferðilegu…“, „…koma lögum yfir hina fyrrnefndu og gera hina 
síðarnefndu háða skynhrifunum…“, „…þoka hinni fyrrnefndu fjær efninu og færa hina 
síðarnefndu [...] nær því…“ allt 

í þeim tilgangi að skapa þriðju manngerðina sem væri skyld hinum tveimur 
og gæti vísað veginn frá drottnun blindra aflsmuna til drottnunar laganna og 
án þess að hamla siðferðilegum þroska gæti hún þvert á móti orðið eins konar 
trygging hinu ósýnilega siðferði í skynheiminum.27  

Þesskonar manngerð er stoðin sem vantar og getur tryggt að breytingin verði 
varanleg. 

Í þessu siðferðilega ríki yrði „…siðgæðislögmálið virkt afl og frjálsum vilja fundinn 
staður í ríki orsakar og afleiðingar, þar sem allt tengist af strangri nauðsyn og festu.“28 
Markmiðið er því að náttúruleg og siðferðileg nauðsyn haldist í hendur hjá manneskjunni, 
en til þess þarf siðferðileg breytni að verða náttúra manneskjunnar, ósjálfráð breytni 
hennar sprottin af hvöt.29 Með því „…að einstaklingurinn verði ríkið...“ göfgar maðurinn 
sig í tímanum „...í átt að manninum sem hugsjón.“30 Ríkið á að „…vera skipulag sem 
verður til af eigin rammleik og vegna sín sjálfs…“ sem getur aðeins „…orðið að veruleika 

                                                      
22 Sama rit, 73. 
23 Sama rit, 75. 
24 Sama rit, 76. 
25 Sama rit, 76. 
26 Sama rit, 76. 
27 Sama rit, 77. 
28 Sama rit, 78. 
29 Sama rit, 78. 
30 Sama rit, 79. 
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að svo miklu leyti sem einstakir hlutar þess hafa verið stilltir saman við 
heildarhugmyndina.“31  Fjölbreytilegir einstaklingar mynda heild sem stefnir að sömu 
hugsjón og „…einungis vegna þess að heildin þjónar hlutunum geta hlutirnir gengið upp 
í heildinni.“32  

Ríkið er almenn og hlutlæg birting hins huglæga í manninum og er í besta falli, ef 
maðurinn er sáttur við sjálfan sig og í samræmi hið innra, „…útlegging göfugustu 
eðlisávísunar hans sjálfs, hin skýrari mynd innri löggjafar hans sjálfs.“33 Gerist maðurinn 
sekur um freklega einstaklingshyggju neyðist ríkið til að bæla hana niður með valdi og 
birtist þá þegnunum sem ríkisvald. Í slíkri einstaklingshyggju er maðurinn andstæður 
sjálfum sér „…annaðhvort sem villimaður, þegar tilfinningarnar drottna yfir lífsreglunum; 
eða sem barbari, þegar lífsreglurnar eyðileggja tilfinningarnar.“34  

Til að hörfa frá ríki nauðungar inn í ríki frelsis segir Schiller þurfa sáttagjörð milli 
mótsagnanna í manninum, allsherjarsamstillingu allra skapgerðarþátta, algjört jafnvægi 
siðferðilegrar einingar og náttúrulegs margbreytileika.35  

2.3 Listin og listamaðurinn 
Upplýsing skilningsins dugar ekki til að mati Schillers því leiðin gegnum hjartað til 
höfuðsins verður líka að vera greið. Þess vegna er „...enn brýnna á okkar tímum að efla 
tilfinningaþroskann, ekki aðeins vegna þess að hann geri okkur færari um að beita því 
sem okkur hefur skilist, í lífinu, heldur einmitt vegna þess að hann glæðir sjálfan 
skilninginn.“36 Til þess þarf sannleikurinn að „…verða afl og útnefna eina af hvötunum 
sem málsvara sinn í heimi fyrirbæranna…“ því hvatirnar „…eru einu hreifiöflin…“ í 
skynheiminum.37 Hann þarf verkfæri sem opnar fyrir uppsprettur sem haldast hreinar og 
tærar, hvað sem allri pólitískri spillingu líður. Schiller telur listina vera verkfærið sem 
opnar ómengaðar uppsprettur því hún er laus undan mannasetningum og hefðum og því 
óháð geðþótta.38 Listin er ekki fyrirfram skilyrt af ráðandi öflum heldur sprettur fram úr 
skapandi tómi, því þótt listamaðurinn sæki efnivið sinn í samtímann er formið  

léð frá öðrum og göfugri tíma, já, tíma sem er handan alls tíma, frá hinni 
algjörlega óumbreytanlegu einingu sem býr í honum sjálfum. Héðan, úr 
hreinum ljósvaka hins demónska eðlis, streymir tær lind fegurðarinnar, 

                                                      
31 Sama rit, 81-2. 
32 Sama rit, 81. 
33 Sama rit, 82. 
34 Sama rit, 82-3. 
35 Sama rit, 83.  
36 Sama rit, 109. 
37 Sama rit, 106. 
38 Sama rit, 110.  
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ósnortin af spillingu kynslóðanna og tímanna sem byltast um í gruggugum 
svelgnum, langt fyrir neðan.39 

Verk slíks listamanns eru algjörlega óháð duttlungum almenningsálitsins, hann skeytir 
ekki um álit þess heldur hugar „...að háleitri köllun sinni…“ og eltist ekki „…við 
velgengnina og þarfir daglegs lífs.“40 Með því losar hann sig við „...fánýta iðjusemi sem 
[...] [setur] mark sitt á hverfult augnablikið og óþreyjufulla sveimhygli sem leggur 
mælikvarða hins altæka á lítilmótleg og stundleg fyrirbæri…“ og gefst þannig tóm til að 
„…leitast við að láta hið mögulega og hið nauðsynlega renna saman í hugsjóninni.“41 Hið 
mögulega er listin, hið nauðsynlega siðferðið og eining þessa er hugsjón mennskunnar, 
segir Schiller42, og þessa hugsjón á maðurinn að „...tjá bæði í sýnd og sannleika, láta hana 
setja mark sitt á leik ímyndunaraflsins sem og á alvöru athafna sinna, og láta hana birtast 
í öllum skynjanlegum og andlegum myndum og varpa henni þögull inn í óendanleika 
tímans.“43  

Samtíminn er fórnarlamb annars vegar óheflaðs lífernis og hins vegar sljóleika og 
siðspillingar, og það er hlutverk fagurfræðinnar að leiða hann út úr þessum tvöföldu 
ógöngum. Fagurfræðin á að gera alla menn að listamönnum hversdagslífsins sem 
sameina hið nauðsynlega og hið mögulega.  

2.4 Fagurfræði, fegurð og leikur  
Schiller telur þó ekki að þroskað fegurðarskyn leiði til siðfágunar heldur blómstri listin á 
tímabilum þar sem mannkynið er í djúpri lægð.44 Er þá einhvers vert að ýta undir þroska 
tilfinninga sem reynsludæmi sýna að séu öðru fremur ógn við sanna siðmenningu? Áður 
en tekið er mark á þessum vitnisburði reynslunnar ítrekar Schiller að taka þurfi af öll 
tvímæli um að fegurðin sem hann hefur í huga sé sú sama og dæmin vitna um. Forsenda 
þess er að fegurðarhugtak hans eigi sér aðra uppsprettu en reynsluna, það þarf að kveða 
upp úr með það „...hvort það sem við í reynd köllum fegurð beri með réttu þetta heiti.“45 

2.4.1 Hið forskilvitlega rými fegurðarinnar 

Nú er Schiller kominn á þær slóðir sem hann varaði í upphafi við að gætu staðið rannsókn 

                                                      
39 Sama rit, 111-2. 
40 Sama rit, 113. 
41 Sama rit, 113-4.  
42 Sjá Þröstur Ásmundsson, 2006: 114. 
43 Sama rit, 114. 
44 Sama rit, 118 og 122. Sem dæmi nefnir Schiller Grikkland til forna, Rómverja, Araba og endurreisnar-
tímabil Ítala: hvergi blómstraði menning fyrr en í kjölfar styrjalda, sundrungar og hnignandi sjálfstæðis. 
Listinni tekst loks að „…hrósa sigri yfir haðneskjulegu siðferði…“ í andrými óeirða og „[h]vert sem litið er í 
fortíðinni blasir við að smekkvísi og frelsi eru sem eldur og vatn og vald fegurðarinnar byggist á hnignun 
og hruni hetjulegra dyggða.“ Sama rit, 23. 
45 Sama rit, 125. 
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hans fyrir þrifum, á slóðir hins forskilvitlega. Til skoðunar er það „...afl í sálarlífinu...“ sem 
er „...meginuppspretta alls sem er stórt og tilkomumikið í manninum og sem annað 
ágæti, hversu mikið sem það kann að vera, kemur aldrei í staðinn fyrir.“46 Það er ekki 
hægt að leiða af reynslunni heldur verður að finna þetta hreina skynsemishugtak 
fegurðarinnar með hjálp sértekningarinnar og sýna fram á að fegurðin sé 
„…óhjákvæmilegt skilyrði mennskunnar.“ 47 Til þess verðum við að  

hefja okkur til hins hreina hugtaks mennskunnar og þar sem reynslan sýnir 
okkur aðeins einstaklinga við einstakar aðstæður, en aldrei mennskuna sem 
slíka, verðum við að freistast til að finna það sem er altækt og óhagganlegt í 
öllum þessum einstaklingsbundnu aðstæðum, og öðlast skilning á 
nauðsynlegum skilyrðum mannlegrar tilvistar, með því að þoka til hliðar 
öllum tilviljanakenndum takmörkunum.48 

Þarna er Schiller kominn á forskilvitlegar slóðir og þar leitar Schiller þess sem 
einkennir aðstæður mannlegrar tilvistar á öllum tímum.  

2.4.2 Persóna og ástand 

Í forskilvitlega rýminu greinir sértekningin aðeins á milli tveggja hugtaka: persónu, sem 
varir í manninum, og ástands hennar, sem er síbreytilegt. Þrátt fyrir breytingar á ástandi 
er persónan ávallt sú sama, við erum „…alltaf ein og söm og það sem kemur beint frá 
okkur sjálfum er varanlegt.“49 Persónan er því sinn eigin grundvöllur og þannig telur 
Schiller sig kominn „...að hugmyndinni um hina altæku veru sem er grundvöllur sjálfrar 
sín, það er frelsinu.“50 En ástandið er ekki rakið til persónunnar, og því ekki altækt, og 
hlýtur því að „...vera komið af einhverju öðru...“ og þarna er Schiller kominn „...að 
forsendu allrar skilyrtrar veru eða verðandi, þ.e. tímanum.“51 Án tímans, „...án þess að 
verða...“ væri persónuleiki mannsins aðeins til sem möguleiki, en ekki í raun.52  

Viðfangsefni athafna mannsins er skynjanlegur veruleiki sem er „…utan við hann 
sjálfan í rúmi og eitthvað sem breytist innra með honum sjálfum í tíma.“53 Eining þess 
mögulega og raunverulega er sú viðleitni sem stefnir að því óendanlega markmiði að 
raungera hið mögulega í einingu hins nauðsynlega.54 En persónuleiki mannsins óháður 
skynjun er aðeins „…hneigð til mögulegrar tjáningar á því óendanlega sem í honum býr…“ 

                                                      
46 Sama rit, 124. 
47 Sama rit, 125. 
48 Sama rit, 125. 
49 Sama rit, 127-8. 
50 Sama rit, 129. 
51 Sama rit, 129. 
52 Sama rit, 129-30. 
53 Sama rit, 130. 
54 Sama rit, 131. „…að raungera … skilyrðislausa opinberun máttarins (veruleiki alls sem er mögulegt) og 
algjöra einingu þess sem opinberað er (nauðsyn þess sem er raunverulegt). 
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og á meðan maðurinn hvorki skynjar né finnur til er hann aðeins form og innantóm 
geta.55 Af þessu leiðir að maðurinn verður sjálfur að gefa efninu form og gera möguleik-
ana sem í honum búa að veruleika, hann verður að skapa með virkri tjáningu:  

öllu sem er einungis form á [maðurinn] að breyta í heim og gera alla þá 
möguleika sem í honum búa að sýnilegum veruleika [...] hann á að úthýsa öllu 
í sjálfum sér sem er einungis heimur og skapa samræmi í öllum breytingum 
sínum. Með öðrum orðum: hann á að breyta því sem innra með honum býr í 
ytri veruleika og gefa öllu form sem er utan við hann sjálfan.56  

Maðurinn á sjálfur að skapa heiminn sem hann skynjar utan við sig um leið og hann 
tjáir innri möguleika sína. Krafan er „…að gera þá nauðsyn sem í okkur býr að veruleika 
og beygja veruleikann utan við okkur undir lögmál nauðsynjarinnar.“57  

2.4.3 Tvær hvatir: skynhvöt og formhvöt 

Við erum drifin áfram af tveimur gagnstæðum öflum, eða hvötum, samkvæmt Schiller.58 
Fyrri hvötina kallar hann skynhvöt. Hún á sér líkamlega tilvist í skynrænu eðli mannsins 
og krefst breytinga, af því leiðir „…ástand, sem er ekkert annað en tími fylltur innihaldi…“ 
og kallast tilfinning.59 Aðeins vegna þessarar virkni opinberar líkamleg, skynræn tilvist sig 
og þar sem  

allt sem á sér tilvist í tíma rekur hvað annað, þá leiðir af því að ef eitthvað er 
til, útilokar það allt annað. Sé tónn sleginn á hljóðfæri, er aðeins þessi eini 
tónn, af öllum þeim sem hljóðfærið getur gefið frá sér, raunverulegur; þegar 
maðurinn skynjar andrána er allur óendanleiki mögulegra ákvæða saman 
þjappaður í þessum eina tilvistarhætti. [...] Í þessu ástandi er maðurinn ekkert 
annað en stærðareining, eitt augnablik fyllingar í tíma – eða öllu heldur, hann 
er alls ekki, því persónuleiki hans þarf að víkja á meðan hann stýrist af 
tilfinningu og er hrifinn burt í straumi tímans.60 

Andinn er fjötraður við skynheiminn og þótt hugsunin nái stundarkorn að losa sig 
undan skynhvötinni, svo viljinn nái sínu fram gagnvart kröfum hennar, kemur „…að því 
að kúguð náttúran nær aftur að rétta hlut sinn…“ og knýr „…á um að tilvist okkar sé 
raunveruleg, að þekking hafi innihald og athafnir okkar tilgang.“61  

Seinni hvötina kallar Schiller formhvöt. Rætur hennar liggja í altækri tilvist mannsins, 
skynsemiseðli hans, og veitir honum „…frelsi til að koma á samræmi…“ í margbreytileika 

                                                      
55 Sama rit, 131. 
56 Sama rit, 132.  
57 Sama rit, 133. 
58 Sama rit, 133. 
59 Sama rit, 134. 
60 Sama rit, 134. 
61 Sama rit, 135. 
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sínum og „…standa vörð um persónuna…“ þrátt fyrir breytilegt ástand hennar.62 Altæk 
og ódeilanleg persóna getur aldrei verið sjálfri sér andstæð, því „…við erum við sjálf um 
alla eilífð…“ eins og áður kom fram. Formhvötin krefst ekki annars en „…þess sem hún 
hlýtur að krefjast um alla eilífð.“63  Hún ákvarðar fyrir tiltekið augnablik eins og hún 
ákvarðar fyrir alla tíma. Formhvötin umlykur „…alla rás tímans... [og] …upphefur tímann, 
hún upphefur breytinguna.“64 Krafa hennar er að „…hið raunverulega sé nauðsynlegt og 
eilíft, og hið eilífa og nauðsynlega sé raunverulegt.“65  

2.4.3.1 Virkni hvatanna 
Schiller setur fram andstæðu tveggja verumáta. Ef skynhvötin er allsráðandi og 
tilfinningar frá skynhrifum skilningarvitanna binda manninn er hann aðeins fjötruð 
stærðareining í straumkasti breytinganna. Þegar formhvötin aftur á móti ríkir, og hrein 
skynsemin innra með okkur ræður för, þá er „…vera mannsins umfangsmest…“ svo allar 
takmarkanir hverfa. Þá hefur maðurinn sig upp og verður „…hugmyndaeining sem 
umlykur ríki fyrirbæranna.“66 Þá erum við 

ekki lengur í tímanum, heldur er tíminn, með framvindu sinni, sem aldrei 
tekur enda, í okkur. Við erum ekki lengur einstaklingar, heldur tegund; dómur 
allra hugsandi vera er felldur með úrskurði okkar, athöfn okkar tjáir val allra 
hjartna.67 

En þótt hugtak mennskunnar sé að fullu fólgið í hvötunum tveim virðast þær 
andstæðar hvor annarri: skynhvötin vill breytingar en formhvötin óbreytanleika. Krafa 
skynhvatarinnar um breytingar nær þó ekki til persónunnar og krafa formhvatarinnar um 
einingu og staðfestu varðar ekki ástand persónunnar. 68  Andstæðurnar eru því ekki 
upprunalegar, heldur urðu andstæðar með því að misskilja sjálfar sig og rugla saman 
reitum sínum.69  

Verkefni Schillers er því að eigna hvötunum yfirráðarsvæði, að tryggja að tilfinningin 
verði valdalaus í ríki skynseminnar og að skynsemin seilist ekki til valda á áhrifasvæði 
tilfinninganna.70  Sem yfirvald skipar Schiller menninguna71  sem hann telur geta haft 
„…gætur á þessum hvötum og [tryggt] þeim hvorri um sig örugg landamæri…“ og haldið 

                                                      
62 Sama rit, 135-6. 
63 Sama rit, 136. 
64 Sama rit, 136. 
65 Sama rit, 136. 
66 Sama rit, 137-8. 
67 Sama rit, 138. 
68 Sama rit, 139. 
69 Sama rit, 140. 
70 Sama rit, 141. Sjá athugasemd Schillers í neðanmálsgrein. 
71 Í skýringu segja þýðendur að með menningu eigi Schiller við upphaflega merkingu hennar: „...að rækta, 
annast um og móta.“ Sjá í Þröstur Ásmundsson, 2006: 141. 
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hvorri hvöt fram gegn hinni. Hlutverk menningarinnar er annars vegar að „…verja 
skynreynsluna gegn íhlutun frelsisins…“ með því efla tilfinningagetu mannsins og hins 
vegar að „…brynja persónuleikann gegn veldi tilfinninganna...“ með því að efla 
skynsemisgetuna.72  Vegna þess að heimurinn er síbreytileg útfærsla í tímanum felst 
fullkomnun tilfinningagetunnar í hámarksbreytileika og mesta mögulega umtaki 
(skynjun), og vegna þess að hið varanlega í þessum heimi er persónan „…hlýtur 
hámarkssjálfstæði og hámarkskraftur að vera fullkomnun [skynsemisgetunnar] sem á að 
standa í vegi fyrir breytingar.“73 Menningarinnar er að móta og rækta manninn að þessu 
leyti og því  

fleiri hliðar sem næmleikinn þroskar með sér, því sveigjanlegri sem hann er, 
og því stærri sem flöturinn er sem hann snýr að fyrirbærunum, þeim mun 
meira af heiminum tekst manneskjunni að fanga, því meiri möguleika þroskar 
hún með sjálfri sér; þeim mun öflugri og dýpri sem persónuleikinn verður, 
þeim mun meira frelsi sem skynsemin öðlast, þeim mun meira skilur 
maðurinn af heiminum, þeim mun fleiri form skapar hann í heiminum fyrir 
utan sig.74  

Uppeldi mannsins verður að tryggja að skynhæfnin komist í sem fjölbreytilegasta 
snertingu við heiminn og að tilfinningin verði eins afskiptalaus og hugsast getur. Samtímis 
þarf „...að stuðla að því að ákvörðunargetan verði í hæsta máta óháð...“ skynhæfninni og 
að skynsemin leiði til hámarksvirkni.75 Takist manninum að sameina þessa eiginleika mun 
hann „...tengja mestu lífsfyllingu við æðsta sjálfræði og frelsi, og í stað þess að falla 
heiminum í hendur mun hann þvert á móti toga hann til sín og inn í sig með öllum hans 
óendanlega mörgu fyrirbærum og beygja hann undir einingu skynsemi sinnar.“76 

2.4.4 Þriðja hvötin: leikhvötin 

Schiller fikrar sig nær hugtaki yfir víxlverkandi og gagnkvæm áhrif hvatanna, sem vekja 
upp og takmarka hvor aðra í senn, og virkjar hvatirnar báðar í einu. Þessa víxlverkun, sem 
skynsemin felur okkur er manninum aðeins fært „…að leysa til fulls af hendi þegar tilvist 
hans hefur náð fullkomnun.“77 Um er að ræða „…hugmynd um mennsku hans…“ og því 
eitthvað óendanlegt „…sem hann getur smám saman nálgast í tímans rás…“ en aldrei til 
fulls.78  

Maðurinn á ekki að leita forms á kostnað efnis og ekki efnis á kostnað forms, heldur 

                                                      
72 Sama rit, 141. 
73 Sama rit, 141. 
74 Sama rit, 142. 
75 Sama rit, 142. 
76 Sama rit, 142.  
77 Sama rit, 149. 
78 Sama rit, 149. 
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hefja sig yfir hvort tveggja og leita hins altæka með hjálp hins einstaka og hins einstaka 
með hjálp hins altæka. Hann á að gera heiminn andspænis sér að sínum af því hann er 
persóna og hann á að vera persóna af því andspænis honum er heimur. „Hann á að finna 
til, vegna þess að hann er meðvitaður um sjálfan sig, og hann á að vera meðvitaður um 
sjálfan sig, vegna þess að hann finnur til.“79 Svo lengi sem maðurinn fullnægir aðeins 
annarri þessara hvata og útilokar hina, eða fullnægir þeim hvorri á eftir annarri, nær hann 
aldrei að laga sig raunverulega að þessari hugmynd og verða manneskja. Því ef maðurinn 
er  

allur í tilfinningunni, verður persóna hans eða altæk tilvist hans honum hulin; 
og svo lengi sem hann er allur í hugsuninni, er tilvist hans í tímanum og ástand 
hans honum leyndardómur. Væri samt sem áður um að ræða tilvik þar sem 
hann yrði fyrir þessari tvöföldu reynslu samtímis, þar sem hann væri bæði 
meðvitaður um frelsi sitt og finndi fyrir tilvist sinni, þar sem hann bæði 
skynjaði sig sem efni og bæri kennsl á sjálfan sig sem anda, þá hefði hann í 
slíkum tilvikum, og reyndar aðeins í slíkum tilvikum, fullkomið innsæi í eigin 
mennsku, og það sem færði honum þetta innsæi yrði fyrir honum tákn um að 
hann hefði uppfyllt ætlunarverk sitt og væri honum þar af leiðandi (því þessu 
verður ekki náð nema í tímanum öllum) opinberun óendanleikans.80 

Það eru tilvik slíkrar tvöföldrar reynslu, frelsi og tilvist í senn, efni og anda samtímis, 
sem veitir manninum innsýn í mennskuna og það eru þessi tilvik sem Schiller vill skoða 
betur. Kæmu þau fyrir í raunveruleikanum telur Schiller að þau myndu „...kveikja í 
manninum nýja hvöt sem væri, einmitt vegna þess að báðar hinar fyrri vinna saman í 
honum, andstæð þeim, hvorri fyrir sig, og þess vegna gæti hún með réttu kallast ný 
hvöt.“81  

Þetta er aflið sem Schiller leitaði að og þessa þriðju hvöt kallar hann leikhvöt. Hún 
virkjar báðar hinar hvatirnar, upphefur „…tímann í tímanum…“ og sættir „…hina verðandi 
og altæku veru, breytinguna og samsemdina.“82 Skynhvötin vill taka á móti viðfangi sínu, 
vill vera ákvörðuð, en formhvötin vill skapa sitt eigið viðfang, vill ákvarða. Leikhvötin vill 
aftur á móti „…taka við eins og hún hafi sjálf skapað og skapa eins og skilningarvitin þrá 
að taka á móti.“83 Hlutverk leikhvatarinnar er því að sætta og stilla hinar hvatirnar tvær: 

Að því marki sem leikhvötin dregur úr krafti á áhrifamætti tilfinninganna og 
ástríðnanna, stillir hún þær saman við hugmyndir skynseminnar; og í sama 

                                                      
79 Sama rit, 150. Samkvæmt skýringu  þýðenda vitnar Schiller hér í Fichte. Sjá í Þröstur Ásmundsson, 
2006: 149-50. Fyrri hluti tilvitnunar Schillers er endursagður í textanum hér á undan tilvitnuðu. 
80 Sama rit, 150-1. 
81 Sama rit, 151. 
82 Sama rit, 151. 
83 Sama rit, 152. 
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mæli og hún léttir siðferðilegum þvingunum af lögmálum skynseminnar, 
sættir hún skynsemina við þarfir skilningarvitanna.84 

Viðfang leikhvatarinnar er lifandi form85, hugtak sem táknar „…alla fagurfræðilega 
eiginleika fyrirbæranna...“ og „...það sem heitir í víðasta skilningi fegurð.“86 Í þessum 
skilningi á fegurð þó ekki við allt sem lifandi er, né nær það einvörðungu yfir þetta svið: 

Marmarasteinn, þótt hann sé og verði líflaus, getur engu að síður orðið lifandi 
form fyrir tilverknað húsameistara eða myndhöggvara; og þótt manneskja lifi 
og hafi form, fer því fjarri að hún sé þess vegna lifandi form. Til þess að svo 
megi vera þarf form hennar að vera líf og líf hennar form. Á meðan við gerum 
ekki annað en að hugsa um form hennar er hún líflaus, hrein sértekning; á 
meðan við höfum aðeins tilfinningu fyrir lífi hennar, er hún formlaus, aðeins 
skynhrif. Það er ekki fyrr en form hennar lifnar í tilfinningunni, og líf hennar 
tekur á sig form í skilningi okkar að hún verður lifandi form; og þetta á við alls 
staðar, þar sem við segjum að manneskjan sé fögur.87 

Leikhvötin sameinar formhvötina og efnishvötina og að mati Schillers er það aðeins 
þessi „…eining raunveruleika og forms, tilviljunar og nauðsynjar, hlutleysis og frelsis, 
[sem] fullkomnar hugtak mennskunnar.“ 88  Án einingarinnar nær manneðlið engri 
fullkomnun vegna þess að því er ávallt takmarkanir settar. Maðurinn er hvorki eingöngu 
efni né andi og því getur fegurðin, „…sem hátindur mennsku hans…“, hvorki verið 
„…eingöngu líf né eingöngu form.“89 Fegurðin sem lifandi form er „…sameiginlegt viðfang 
beggja hvata og þar með viðfang leikhvatarinnar.“90 Schiller segir það ennfremur venju 
„...að kalla það leik sem hvorki er huglæg né hlutlæg tilviljun, og hvorki veldur neinni ytri 
né heldur neinni innri nauðung.“91 Þegar maðurinn virðir fegurðina fyrir sér er hann 
staddur „...í ánægjulegri miðju á milli lögmálsins og líkamlegrar þarfar...“ og því „...laus 
við þvinganir beggja.“92  

2.4.5 Leikur fegurðarinnar gerir manninn heilan 

Leikurinn er hver sú iðja sem hefur sjálfa sig að markmiði, er ekki tæki í einhverjum öðrum 
tilgangi, og miðar ekki að því að öðlast vald yfir hlutum eða öðrum einstaklingum.93 Og 

                                                      
84 Sama rit, 153. 
85 Hugtak yfir viðfang skynhvatarinnar nefnist líf og felur í sér alla efnislega veru ásamt öllu því sem 
skilningarvitin hafa beinan aðgang að. Viðfang formhvatarinnar nefnist form og felur í sér alla formlega 
eiginleika viðfanganna og tengsl þeirra við hugsunaröflin. 
86 Sama rit, 154. 
87 Sama rit, 155. 
88 Sama rit, 156. 
89 Sama rit, 156. 
90 Sama rit, 157. 
91 Sama rit, 157. 
92 Sama rit, 157. 
93 Jacques Ranciére, „Aesthetics of politics“, 2009: 30. 
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það er leikurinn „...og leikurinn einn...“ sem gera manninn heilan og leyfir „...tvíeinu eðli 
hans að njóta sín í einu.“ 94  Maðurinn tekur „…hið þægilega, góða og fullkomna … 
alvarlega, en með fegurðina leikur hann sér.“95 En hið fagra er lifandi form, með öðrum, 
og „...með fegurðina á mannskjan aðeins að leika sér og hún á að leika sér aðeins með 
fegurðina. 96  Hér telur Schiller sig kominn að kjarna málsins þegar hann segir að 
„…maðurinn leikur sér aðeins þegar hann er manneskja í orðsins fyllstu merkingu, og 
hann er aðeins heill maður þegar hann leikur sér.“97  

Þessa setningu segir hann „…bera uppi alla byggingu hinna fögru lista sem og hinnar 
enn erfiðari lífslistar.“98 Hún var „…lifandi og virkur þáttur í list og tilfinningu…“ forn-
Grikkja, sem voru „…fremstu meistarar hvors tveggja…“ en gerðu þau mistök að færa upp 
til guðanna á Ólympstindi það „…sem átti að vera veruleiki hér á jörðu niðri.“ Fullvissir 
um sannleik setningarinnar „...struku þeir af enni hinna sælu guða alvöruna og erfiðið...“ 
og „...frelsuðu hinar síglöðu verur úr fjötrum sérhvers tilgangs, hverrar skyldu og allra 
áhyggna...“ og gerðu þar með „....iðjuleysið og afskiptaleysið að öfundsverðu hlutskipti 
guðanna, sem eru aðeins mennskari heiti fyrir hina frjálsustu og göfugustu veru.“99  

Í jákvæðasta skilningi einkennir iðjuleysi og afskiptaleysi breytni sem er handan við 
efnislegar þarfir og nauðsynlega vinnu.100 Guðirnir grísku voru fyrirmyndir um frelsið 
undan oki hversdaglega lífsins. Hjá þeim varð bæði „...efnisleg nauðung 
náttúrulögmálanna og andleg þvingun siðalögmálanna … að engu í æðra hugtaki þeirra 
um nauðsynina, sem fól í sér báða heima í senn og þeir litu svo á að aðeins af einingu 
þessarar tvenns konar nauðsynjar gæti hið sanna frelsi sprottið.“101 Þeir fléttuðu hneigð-
irnar og viljann í órjúfanlega einingu og ásjóna Juno ludovisi, brjóstmyndar sviplausrar 
gyðju, er Schiller dæmi um þetta: styttan tjáir „…hvorki þokka né reisn…“ heldur 
„…hvorugt, því það er hvort tveggja í senn.“102 

Um leið og kvenguðinn heimtar tilbeiðslu okkar, tendrar hin goðumlíka kona 
ást okkar; en um leið og við gefum okkur hinum himneska þokka algjörlega á 
vald, ægja okkur hinar himnesku sjálfsnægtir. Öll myndin hvílir og dvelur í 
sjálfri sér, fullkomlega afmörkuð sköpun, líkt og hún væri handan rúmsins 
gefur hún hvorki eftir né veitir mótstöðu; hér er ekkert afl sem tekst á við 
önnur öfl og hér er engan höggstað að finna þar sem tímanleikinn gæti brotist 
inn. Ómótstæðilega hrærð og hrifin af hinum fyrrnefndu eiginleikum, og 
hrundið frá af hinum síðarnefndu, erum við í ástandi sem einkennist í senn af 

                                                      
94 Schiller, 2006: 159. 
95 Sama rit, 159. 
96 Sama rit, 160. 
97 Sama rit, 160. 
98 Sama rit, 161.  
99 Sama rit, 161. 
100 Sjá í Þröstur Ásmundsson, 2006: 161.  
101Schiller, 2006: 161-2. 
102 Sama rit, 162. 
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fullkominni ró og algjöru uppnámi, og afleiðingin er sú að við erum 
undursamlega snortin og um það á skilningurinn ekkert hugtak og tungumálið 
ekkert heiti.103  

Franski heimspekingurinn Jacques Ranciére segir að guðdómleiki styttunnar felist í að 
„...vilja ekkert, að vera frelsaður undan áhyggjum þess að setja sjálfum sér markmið og 
að þurfa að ná þeim.“104 Í leiknum felst skynrúm (e. sensorium), sem veldur annars konar 
skynreynslu, gerir hlé á hefðbundnum tengslum sýndar og veruleika, forms og efnis, 
virkni og óvirkni, skilnings og skynjunar.105  Ásjóna styttunnar gerir hlé í skynreynslu 
okkar, kemur okkur á vald leiksins, í víðáttu rýmisins handan allra útskýringa og það er 
einungis þar, þegar eining og jafnvægi raunveruleika og forms hafa náð mestri mögulegri 
fullkomnun, sem æðstu hugsjón fegurðarinnar er að finna sem er frelsið úr fjötrum 
sérhvers tilgangs, hverrar skyldu og allra áhyggna.  

Þessu næst vill Schiller sýna hvernig fegurðar getur leitt manninn til einingar, gert 
hann heilan með því að skoða „…hvernig hann nýtir sér frelsið á tilfallandi hátt.“106 Það 
er að segja í breytni mannsins. 

Fegurðin kemur á jafnvægi, umbreytir takmörkuðu ástandi í altækt ástand og 
„...skapar úr manninum heild, sem fullkomnar sjálfa sig.“107 Sem skynjandi veru leiðir 
fegurðin manninn á vit forms og hugsunar, en sem andlega veru aftur til efnisins og heims 
skynjunarinnar. Því virðist Schiller sem eitthvert miðlægt ástand sé á milli efnis og forms, 
aðgerðaleysis og athafnasemi, sem fegurðin komi okkur í. En þar sem fjarlægðin á milli 
efnis og forms, aðgerðarleysis og athafnasemi, tilfinningar og hugsunar er óendanleg, 
telur Schiller ekkert jafn mikla fjarstæðu og jafn mótsagnakennt og þetta, og ekki hægt 
að hugsa sér neitt sem getur fyllt þetta bil.108 Spurningin um fegurðina snýst að mati 
Schillers um þessa mótsögn og hann telur svarið vera það „…leiðarhnoða sem við getum 
rakið okkur eftir um völundarhús fagurfræðinnar.“109 Með því að gera ráð fyrir skiptingu 
þessara tveggja frumþátta frá upphafi telur Schiller hægt að hefja sig til hreinnar 
fagurfræðilegrar einingar.110 Það er einmitt með hjálp fagurfræðilegu einingarinnar sem 
það tvenns konar ástand, sem Schiller lýsti sem andstæðum, hverfur.111 

                                                      
103 Sama rit, 162. 
104 Ranciére, 2009: 27. 
105 Sama rit, 30. 
106 Schiller, 2006: 170. Til einföldunar er hoppað yfir aðgreiningu Schillers á tvenns konar fegurð, 
bræðandi og örvandi, sem hvor hefur það hlutverk að koma jafnvægi á manninn með mismunandi hætti: 
bræðandi fegurð losar um spennu í siðferðilegu og líkamlegu tilliti, á meðan örvandi fegurð örvar 
manninn í líkamlegu og siðferðilegu tilliti og veldur spennu. Schiller fjallar sjálfur aðeins um bræðandi 
fegurð.  
107 Sama rit, 170. 
108 Sjá í sama rit, 174-5 
109 Sama rit, 175. 
110 Sama rit, 178. 
111 Sama rit, 178. 
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2.4.6 Hið fagurfræðilega ástand og frelsi þess 

Schiller útlistar nánar hvernig fegurðin miðlar á milli tilfinninga og hugsunar. Stystu 
leiðina að markinu segir hann felast í að skýra greinarmun á „…virkum og óvirkum 
ákvarðanleika í manneskjunni sem slíkri…“, eða persónu hennar, og „…tvenns konar 
ástandi virkrar og óvirkrar ákvörðunar.“112  

Ákvarðanleiki er  það ástand óendanlegra möguleika sem fer á undan allri ákvörðun: 
annars vegar tómt en virkt ákvörðunarleysi áður en ákvörðun er tekin eða hins vegar 
jafnsterkar en andstæðar ákvarðanir í jafnvægisástandi sem er virkt og innihaldsríkt í 
senn. Síðarnefndi ákvarðanleikinn er að verki í hinu fagurfræðilega ástandi.113 Áður en 
ástand mannsandans ákvarðast af nokkrum skynhrifum yfirleitt segir Schiller hann 
einkennast af ótakmörkuðum ákvarðanleika: „Ímyndunaraflið getur gert það sem því 
sýnist við óendanleika rúms og tíma.“114 Ekkert er ákvarðað, allt er mögulegt – í ríki 
möguleikanna hefur enn ekkert verið fastsett og þar með ekkert útilokað. Þegar 
hugmynd kviknar verður ein af óendanlega mörgum mögulegum ákvörðunum að 
veruleika. Það sem áður var getan ein, eða möguleiki til ákvörðunar, fær innihald og afl 
til áhrifa. Áhrifaafl er takmörkunum háð en getan var ótakmörkuð. Óendanleikinn tapast 
um leið og raunveruleikinn verður til og þetta kallast „…að fella dóm eða að hugsa; og 
niðurstöðu hennar köllum við hugsun.“115  

Gapið milli tilfinninga og hugsunar er óendanlegt og því mun hið fagra ekki fylla upp í 
gjána heldur brúa bilið. Til þess verður að koma til „…einhver ný og sjálfstæð geta…“116 
og sjálfsprottin athöfn hennar er hugsun, sem þó er svo óháð skilningarvitunum að hún 
er andstæða þeirra og 

útilokar öll framandi áhrif; og það er ekki með því að hjálpa hugsuninni (sem 
felur í sér augljósa mótsögn), heldur með því að veita hugsunaröflunum frelsi 
til að tjá sig samkvæmt eigin lögmálum sem fegurðin getur orðið meðal til að 
leiða manninn frá efninu til formsins, frá tilfinningunum til lögmála, frá 
takmarkaðri til altækrar tilvistar.117 

Eins og áður sagði felst þetta í sameiningu hvatanna118 – formhvötinni, sem beinist 

                                                      
112 Sama rit, 179.  
113 Þröstur Ásmundsson, 2006: 179. 
114 Schiller, 2006: 180. 
115 Sama rit, 181. Rúmið er ekki til fyrir okkur áður en við getum ákvarðað í því stað, en „…án altæks rúms 
gætum við aldrei ákvarðað nokkurn stað yfirleitt.“ Og það sama gildir um tímann. Við „...nálgumst 
heildina í gegnum einstaka hluta hennar, og hið ótakmarkaða einungis í gegnum takmarkanirnar; á hinn 
bóginn getum við líka aðeins nálgast hlutana í gegnum heildina og takmarkanirnar í gegnum hið 
ótakmarkaða.“ 
116 Sama rit, 181. Án getunnar „…getur ekkert almennt sprottið uppúr hinu einstaka, engin nauðsyn upp 
úr hinu tilfallandi.“ 
117 Sama rit, 182. 
118 Slík sameining gæti að sögn Schiller vafist „…fyrir frumspekingum en ekki heimspekingum sem beita 
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að hinu altæka, og efnishvötinni, sem beinist að hinu takmarkaða – í einum og sama 
endanlega (og þar með mannlega) andanum. Til þess verður að gera skýran greinarmun 
á hvötunum, sem eru til og að verki, og sjálfum andanum, sem er „…hvorki efni né 
form…“ né heldur skynjun eða skynsemi.119  

Báðar sækjast hvatirnar eftir fullnægingu og þar sem „…báðar eru nauðsynlegar og 
stefna þó í gagnstæðar áttir…“ þá mun þessi tvöfalda nauðung upphefja sjálfa sig svo 
viljinn verður fullkomlega frjáls á milli þeirra. 120  Viljinn verkar því sem „…vald (sem 
undirstaða raunveruleikans) andspænis þessum tveimur hvötum…“ en hvatirnar gætu 
ekki verkað sem vald gegn hvor annarri. Það er „…ekkert annað vald í manninum en vilji 
hans…“ og aðeins dauði eða meðvitundarleysi getur eyðilagt innra frelsi mannsins.121  

Schiller segir vissa nauðsyn utan við okkur sem með tilstyrk skynreynslunnar ákvarðar 
ástand okkar og tilvist í tímanum, óháð vilja okkar, svo við verðum að þola áhrif hennar. 
Á sama hátt er viss nauðsyn í okkur sem fyrir tilverknað þessarar skynreynslu og í 
andstæðu við hana vekur persónuleika okkar, „…því sjálfsvitundin, sem er forsenda 
viljans, getur ekki verið háð honum.“122 Þegar náttúran sleppir af manninum hendinni er 
undir honum komið að varðveita mennskuna sem hún opnaði fyrir innra með honum, því 
þegar „…tvær algjörlega andstæðar hvatir verða virkar í honum, hætta báðar að vera 
nauðung og upp úr andstæðu tveggja nauðsynlegra þátta sprettur frelsið.“123 Þetta frelsi 
er undir vilja mannsins sjálfs komið. 

Að ekkert geti haft áhrif á frelsið segir Schiller felast í frelsishugtakinu sjálfu. Frelsið 
er „…tilverknaður náttúrunnar (í sínum víðasta skilningi) en ekki mannanna verk…“ sem 
þó má ýta undir og hefta með náttúrulegum meðulum. En frelsið „…vaknar ekki fyrr en 
manneskjan er orðin heil...“ þegar báðar hvatirnar hafa náð fullkomnum þroska og þess 
vegna telur Schiller að endurreisa megi frelsið með „…hverju því sem gerir hana heila á 
ný.“124  

Á vissu stigi er manneskjan hvorki sem tegund né einstaklingsvera orðin heil því 
einungis önnur hvatanna er virk í henni. Manneskjan byrjar á að vera einungis líf en endar 
síðan sem form; tilfinningin fer á undan vitundinni, skynhvötin tekur fyrr til starfa en hin 
skynsamlega, og að mati Schillers er „…þessi forgangur skynhvatarinnar [...] lykillinn til 
skilnings á allri sögu mannlegs frelsis.“125 Áður en skynsemin tekur völdin og rökræn eða 

                                                      
hinni forskilvitlegu aðferð.“ Sama rit, 183. 
119 Sama rit, 184. Ennfremur segir Schiller þetta hins vegar vera „…nokkuð sem ekki hefur verið tekið með 
í reikninginn af þeim sem aðeins viðurkenna að mannsandinn sé virkur þegar athafnir hans eru í 
samræmi við skynsemina, og kalla hann einungis óvirkan þegar þær eru í andstöðu við skynsemina.“  
120 Sama rit, 184. 
121 Sama rit, 184-5. 
122 Sama rit, 185. 
123 Sama rit, 187. 
124 Sama rit, 188. 
125 Sama rit, 189. 
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siðferðileg nauðsyn leysir hina líkamlegu af hólmi, starfar „…lífshvötin, sem formhvötin 
er enn ekki komin í andstöðu við … sem náttúra og nauðsyn…“ um leið og skynhæfnin er 
máttur „…því manneskjan er enn ekki orðin til sem slík; því í manneskjunni sjálfri getur 
enginn annar máttur verið að verki en viljinn.“126  

Svo skynsemin komist til valda þarf að brjóta vald tilfinninganna á bak aftur og því er 
„…ekki aðeins um það að ræða að eitthvað verði til sem ekki var áður…“ heldur verður 
eitthvað sem áður var að hætta að vera til.127 Til að komast frá tilfinningu til hugsunar 
verður manneskjan að taka eitt skref til baka, því aðeins „…með því að aflétta einni 
ákvörðun getur andstæð ákvörðun komið í staðinn.“128 

Til þess að hverfa frá aðgerðarleysi til sjálfræðis, frá óvirkri ákvörðun til 
virkrar, verður manneskjan um stund að vera laus undan allri ákvörðun, og 
ganga í gegnum ástand sem er ekkert annað en möguleiki til hvaða 
ákvörðunar sem vera skal.129  

Þessu ástandi þegar ekkert hefur áhrif á skilningarvit manneskjunnar – algjörlega 
innihaldslaust ástand – verður maðurinn að koma til samræmis við mesta mögulega 
innihald til að úr verði eitthvað raunverulegt. 130  Með því að viðhalda ákvörðun 
skynjunarinnar, svo hún missi ekki tök á raunveruleikanum, um leið og takmörkun 
ákvörðunarinnar er látin víkja, skapar maðurinn ótakmarkaða möguleika til 
ákvörðunar.131 Með öðrum orðum verður maðurinn að viðhalda skynjuninni án þess að 
ákvarða hana – án þess að um hana kvikni hugmynd. Að mati Schiller er vandinn hér að 
„...gera hvort tveggja í senn, að eyða og viðhalda ákvörðun þessa ástands – og þetta er 
einungis mögulegt með einum hætti: með því að tefla fram einni ákvörðun gegn 
annarri.“132 Vogaskálar hvatanna verða að finna jafnvægi, annað hvort þegar þær eru 
tómar eða þegar jafn þungt er í báðum. Hvatirnar aflétta ákvörðunarvaldi hvor annarrar 
og kalla fram neitun með hjálp andstæðunnar þegar þær eru í jafnvægi svo sálin hverfur 
frá tilfinningu til hugsunar um ákveðið millistig þar sem skynhæfnin og skynsemin eru 
báðar virkar samtímis. Í þessu rými, eða hléi, er sálin laus við öll líkamleg og siðferðileg 
höft eða ytri skilyrðingar en er þó virk á báðum sviðum í senn. Þetta millistig kallar Schiller 
frelsisstigið og þetta „… ástand raunverulegs og virks ákvarðanleika, hið fagurfræðilega 
ástand.“133 

                                                      
126 Sama rit, 189. 
127 Sama rit, 189. 
128 Sama rit, 190. 
129 Sama rit, 190. 
130 Sjá í sama rit, 190. 
131 Sjá í sama rit, 190. 
132 Sama rit, 190. 
133 Sama rit, 191. Í athugasemd útskýrir Schiller ástandið og segir alla reynsluskynjun mega skoða frá 
fjórum ólíkum sjónarhornum: líkamleg gerð hluta höfðar beint til skynræns ástands okkar; rökleg gerð 
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 Í fagurfræðilega ástandinu „…er sál okkar að sönnu frjáls…“ því við getum metið 
persónur og hluti og fellt fagurfræðilega dóma án tillits til skilyrðingar okkar eða tilgangs 
þeirra.134 Persónur og hlutir hafa gildi í sjálfum sér því í hinu fagurfræðilega ástandi erum 
við frjáls undan ríkjandi hugmyndum ráðandi afla og samfélagslegri stýringu. Í hinu 
fagurfræðilega ástandi erum við laus undan oki efnislegra þarfa og nauðsynlegrar vinnu 
og því að sönnu frjáls eins og guðirnir grísku. Það sem skilur fagurfræðilegt frelsi „…frá 
rökrænni nauðsyn hugsunarinnar og siðferðilegri nauðsyn viljans…“ er að mati Schillers 
að lögmálin, sem ráða breytni okkar, birtast okkur ekki sem lögmál og koma okkur því 
ekki fyrir sjónir sem nauðung því við viljum það sem verður að vera.135 Hvatirnar og viljinn 
hafa fundið einingu. Við erum „…neind, sé litið til einstakra afleiðinga fremur en 
heildargetu…“ og algjörlega óákvörðuð því hið fagurfræðilega ástand felur í sér 
ótakmarkaða möguleika.136 Þaðan getur siðferðileg breytni sprottið af hvöt. 

En þetta leiðir ekki til neins annars en „...þess eins að nú er [manninum] frá 
náttúrunnar hendi gert kleift að gera úr sjálfum sér það sem hann kærir sig um – að 
honum hefur aftur hlotnast að fullu frelsi til að vera það sem hann skal vera.“137 Samt 
hefur einhverju óendanlegu verið náð að mati Schillers, getu sem hið fagurfræðilega 
ástand færir manninum aftur og felst í frelsi „…undan einhliða nauðung náttúrunnar í 
skynjuninni og einokunarvaldi skynseminnar í hugsuninni“. 138  Það er því, að mati 
Schillers, „...ekki aðeins skáldaleyfi heldur heimspekileg sannindi þegar við köllum 
fegurðina okkar annan skapara.“ 139  En líkt og okkar upprunalegi skapari, náttúran, 
útdeildi okkur ekki öðru en getunni til að verða mennsk, gerir fegurðin okkur mennskuna 
aðeins mögulega. Frjálsum vilja okkar og ákvörðun er eftirlátið „…hvort við færum okkur 

                                                      
þeirra miðla þekkingu til skilnings okkar; siðferðileg gerð þeirra höfðar til vilja okkar og geta því verið 
skynsemisverum valkostur; og að lokum getur fagurfræðileg gerð þeirra höfðað til allra þessara ólíku 
eiginleika í heild sinni. Hann tekur sem dæmi að „…við getum haft ánægju af manni vegna þess að hvað 
hann er stimamjúkur; með orðræðu sinni getur hann veitt okkur umhugsunarefni; með skaphöfn sinni 
getur hann áunnið sér virðingu okkar; en að síðustu getur hann líka, óháð öllu þessu og án þess að við 
metum hann með tilliti til nokkurs lögmáls eða tilgangs, fallið okkur í geð, eingöngu vegna þess hvernig 
við lítum á hann og hvernig hann kemur okkur fyrir sjónir.“ Uppeldi manna gæti miðað að hverju þessara 
sem er, en markmið fagurfræðilegs uppeldis er að „…þroska okkar skynrænu og andlegu krafta þannig að 
þeir verði eins samstilltir og frekast er kostur.“ Sjá í samaa rit, 192, athugasemd Schillers í 
neðanmálsgrein. 
134 Sama rit, 192. Sjá athugasemd Schillers í neðanmálsgrein. 
135 Sama rit, 192. Sjá athugasemd Schillers í neðanmálsgrein. Síðasti hluti setningarinnar vísar til Aðventu 
Gunnars Gunnarssonar. Þar bregst Fjalla-Bensi við ófyrirséðri uppákomu og segir: „...það sem verður að 
vera, viljugur skal hver bera.“ Sjá Gunnar Gunnarsson, 2007: 54. 
136 Schiller, 2006, 195. 
137 Sama rit: 195. Fegurðin og hughrif hennar skipta „…engu máli og [leiða] ekki til neins...“, hafa „...engar 
sérstakar afleiðingar, hvorki fyrir skilninginn né viljann.“ Fegurðin þjónar engum tilgangi eða uppgötvar 
einhvern sannleik og er „...vanbúin til að leggja grunn að skaphöfn manna og að upplýsa skilning þeirra.“ 
Fagurfræðileg menning ákvarðar ekki „...manngildið, eða reisn mannsins...“ Sama bls. 
138 Sama rit, 196. 
139 Sama rit, 197. 
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þessa getu í nyt.“140 Hvernig maðurinn notar þetta frelsi, hvort hann geri úr sjálfum sér 
það sem hann kærir sig um, eða verði það sem hann skal vera, er algjörlega undir honum 
sjálfum komið. 

Fagurfræðilega ástandið „…losar manneðlið sem heild við allar takmarkanir…“ og 
felur því í sér alla mennsku þess.141 Í því felst allsherjar samstilling, því engum þætti er 
„…hampað á kostnað annarra…“ heldur gert jafn hátt undir höfði, því „…þetta 
sálarástand er sá grunnur sem möguleiki þeirra allra byggist á.“142 Allt ástand okkar er 
háð orsök og afleiðingu143 en 

aðeins hið fagurfræðilega er heild í sjálfu sér, þar sem það sameinar í sér bæði 
allar forsendur uppruna síns og eigin varanleika. Aðeins hér finnst okkur við 
vera hrifin burt úr tímanum og mennska okkar tjáir sig með hreinleika og 
heilindum, líkt og hún væri enn óspjölluð af öllum áhrifum ytri afla.144 

Á augnablikum þegar við erum á valdi nautnar sannrar fegurðar höfum við „…jafn 
mikið taumhald á þeim öflum sem eru virk og þeim sem eru óvirk…“ og okkur „…veitist 
jafn auðvelt að helga okkur alvöru og leik, kyrrð og hreyfingu, undanlátssemi og 
mótstöðu, sértækri hugsun og innsæi.“145 Við hefjum okkur yfir nauðung tímans, örsök 
og afleiðingu. Þessi opnun, þetta hlé ótakmarkaðra möguleika, er það sem skiptir sköpum 
fyrir Schiller.  
  

2.4.7 Íhugun og Sýnd 

Í fagurfræðilega ástandinu íhugar maðurinn heiminn svo „…persónuleiki hans skilur sig 
frá honum og heimurinn lýkst upp...“ fyrir honum. 146  Þessi íhugun, sem frjálslegt 
samband manns við umhverfi sitt, losar hann undan nauðung náttúrunnar: „Við þetta fá 
skynfæri hans stundarfrið; tíminn sjálfur, hin eilífa framrás, stöðvast; og [...] um leið og 
kyrrð færist yfir innra með honum, lægir líka storminn í alheiminum og stríðandi öfl 
náttúrunnar róast í föstum skorðum.“147  Maðurinn er ekki lengur þræll náttúrunnar 
heldur verður með íhugun sinni löggjafi hennar. Náttúran, sem drottnaði yfir manninum 
sem máttarvald, verður honum hans eigið viðfang. Gefi hann sjálfur efninu form „...er 
hann ónæmur fyrir áhrifum þess...“ og „...lætur [...] frelsi sitt í [ljós] með því að gefa hinu 

                                                      
140 Sama rit, 197. 
141 Sama rit, 198.  
142 Sama rit, 199. 
143 Allt ástand „...vísar til þess sem á undan fór, og til þess að því ljúki verður annað að fylgja á eftir…“ 
Sama rit, 199. 
144 Sama rit, 199. 
145 Sama rit, 200. 
146 Sama rit, 225. 
147 Sama rit, 226-7. 
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formlausa form.“148 Það er, með því að skapa eigin heim. 
Þar sem íhugandi sjálfsveran er takmarkalaus og breytni hennar óháð utanaðkomandi 

áhrifum – það er að segja sjálfráð – þá er verk hinnar frjálsu íhugunar sjálf fegurðin.149 
Og fegurðin er sannarlega viðfang íhugunarinnar, hún er „...form, vegna þess að við 
hugleiðum hana; um leið er hún líf, af því við kennum hennar. Í stuttu máli: hún er bæði 
ástand okkar og verknaður.“150 Að fegurðin sé þetta tvennt í senn er „…glæsileg sönnun 
þess að óvirknin útilokar engan veginn virknina, né efnið formið, né heldur takmörkunin 
óendanleikann.“151 Fegurðin er sönnun þess að siðferðilega frelsið líður ekki undir lok 
þótt maðurinn sé óhjákvæmilega háður náttúrunni og fegurðin „...ein getur sannað þetta 
fyrir okkur.“152 Því í fagurfræðilegri einingu, þegar við njótum fegurðarinnar 

á sér stað raunveruleg sameining og víxlverkun á milli efnis og forms, og 
þannig hafa einmitt verið færðar sönnur á samrýmanleika beggja eðlisþátta, 
þann möguleika að gera hið óendanlega að veruleika í hinu endanlega, og 
sanna þar með möguleika hins hæsta stigs mennskunnar.153 

Það er því óþarft að leita leiða frá ósjálfstæði okkar sem skynvera til siðferðilegs frelsis 
því fegurðin sýnir að þetta tvennt fer fullkomlega saman. Og til þess að rækja hlutverk 
sitt sem andleg vera þarf maðurinn alls ekki að flýja frá efninu. Spurningin er ekki lengur 
um leiðina frá fegurð til sannleika – sannleikurinn býr í fegurðinni sjálfri sem möguleiki – 
heldur snýst spurningin um „…hvaða leið [sé] manninum fær frá hversdagslegum 
veruleika til hins fagurfræðilega, hvernig hann [kemst] frá tilfinningum daglegs lífs til 
tilfinningar fyrir fegurðinni.“154 Það er einmitt þetta sem Schiller hefur í huga: að við 
gerum hversdagslegan veruleika – hin erfiðu lífslist – að listaverki og tilfinningar daglega 
lífsins að tilfinningum fegurðarinnar. 

Schiller telur merki þess að maðurinn sé á leið til mennskunnar mega sjá í gleðinni 
„...yfir sýndinni, hneigð fyrir skart og leiki.“155 Sýndina seturSchiller andspænis raunveru-
leikanum: ef þörf og dálæti fyrir raunveruleikann er afleiðing vöntunar (skorts), þá er 
skeytingarleysi um raunveruleikann og áhugi á sýndinni vitnisburður sannrar eflingar 
mennskunnar og mikilvægt skref í átt til menningar. Slíkt ber vitni ytra frelsis því aðeins 
laus undan þörf nær ímyndunaraflið „…að þroska þá ótakmörkuðu getu sem í því býr.“ 
Og jafnframt um innra frelsi því aflið sem sækir í sýndina sprettur af sjálfsdáðum og óháð 

                                                      
148 Sama rit, 227. 
149 Sjá sama rit, 227-8. 
150 Sama rit, 229-30. 
151 Sama rit, 230. 
152 Sama rit, 230. 
153 Sama rit, 230-1. 
154 Sama rit, 231. 
155 Sama rit, 233. 
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efnislegum ytri áhrifum. 156  „Raunveruleiki hlutanna...“ segir Schiller að sé „...verk 
hlutanna sjálfra...“ en „...sýnd þeirra er hins vegar mannanna verk, og sál sem hefur yndi 
af sýndinni gleðst ekki lengur yfir því sem hún tekur við, heldur því sem hún gerir.157 
Sýndin gleypir ekki umbúðalaust það sem að henni flýtur, heldur því sem hún skapar sjálf. 
En Schiller tekur fram að hann eigi ekki við röklega sýnd, heldur fagurfræðilega sýnd, 
aðgreinda frá veruleika og sannleika. Röklega sýndin er blekking en sú fagurfræðilega er 
leikur. Því „…leikhvötin, sem hefur ánægju af sýndinni, [...] lítur á sýndina sem eitthvað 
sjálfstætt.“158 Sýndin á sér rætur „...í manninum sem hugsandi sjálfsveru...“ og hann færir 
sér „...skilyrðislausan eignarrétt sinn í nyt, þegar hann endurheimtir sýndina frá því sem 
er í verunni og tekst á við hana í krafti laga sem hann sjálfur setur.159  

Til að skilja hluti þarf maðurinn að aðskilja þá, en í sýndinni reynir á hæfnina að 
„…setja aftur saman það sem náttúran skildi sundur.“160 Þeim mun skarpari sem tekst að 
gera skil forms og þess sem er í verunni, þeim mun meir víkkar maðurinn út ríki 
fegurðarinnar og treystir landamæri sannleikans. 161  Það er í list sýndarinnar sem 
maðurinn nýtir sér þennan mannlega rétt og aðeins í ríki ímyndunaraflsins í heimi 
sýndarinnar sem hann hefur þennan fullveldisrétt, en telji maðurinn sig hafa þennan rétt 
í raunveruleikanum, þá tapast hann umsvifalaust.162  

Sýndin er aðeins fagurfræðileg svo fremi hún sé heiðarleg og geri enga kröfu um 
raunveruleika, og sjálfstæð og komist af án aðstoðar raunveruleikans.163 Sé hún þetta 
ekki, þá er hún aðeins „...lítilfjörlegt verkfæri til að ná fram efnislegum markmiðum...“ en 
ekki „...vitnisburður um frelsi andans.“164 Þó þarf það ekki að þýða að hinn fagri hlutur sé 
ekki til í reynd, en dómur okkar um sýndina má ekki taka tillit til þessa raunveruleika, því 
„…að svo miklu leyti sem dómur okkar gerir það er hann ekki fagurfræðilegur.“165 Sýndin 
snýst því um að njóta hluta sem sjálfstæðrar sýndar og að þeir hafi gildi í sjálfum sér.166 
Ef okkur fellur eitt betur í geð en annað, þá „…höfðar [það] ekki lengur eingöngu til 

                                                      
156 Sama rit, 234. 
157 Sama rit, 234. 
158 Sama rit, 236. 
159 Sama rit, 237. 
160 Sama rit, 237. 
161 Sjá í sama rit, 237. 
162 Sjá í sama rit, 238 
163 Sjá í sama rit, 238. 
164 Sama rit,. 238-9. 
165 Sama rit,. 239. 
166 Hér sjást glöggt að þessi sjálfstæða, frjálsa sýnd er undir áhrifum frá Kant, þegar hann fjallar um frelsi 
undan hagsmunum, sem gera skylduboð hans skilorðsbundin en ekki skilyrðislaus, þ.e. að hlutir hafi göfgi 
en ekki verð, þar sem göfgi „...er gildi [...] hugsunarháttar sem er hafinn yfir allt verð...“, allt hafi innra 
gildi svo við sýnum öllu jafna virðingu á grundvelli sjálfræðis okkar. Sjá Kant, Grundvöllur að frumspeki 
siðlegrar breytni, 2003: 163. 
En að meta allt jafnt minnir líka á kenningu Aristótelesar um hinn gullna meðalveg sem byggir á innsæi 
frekar en skynsemi og veldur því að það „...sem vel er gert er [...] sjaldgæft, lofsvert og fagurt.“ Sjá í 
Siðfræði Níkomakkosar, fyrra bindi, 1995: 276.  
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hreinnar fagurfræðilegrar tilfinningar…“ heldur til sérhagsmuna okkar. 167  Í sýndinni 
metum við allt jafnt, allt hefur gildi í sjálfu sér. 

En hefur sýndin siðferðilegt gildi? Schiller segir svo, „…að svo miklu leyti sem [sýndin] 
er fagurfræðileg...“168, og tekur dæmi:  

Sá einn sem ekki hefur kynnst fáguðum umgengisvenjum mun líta á 
kurteislegt viðmót, sem er almennt form, eins og það sé merki um 
persónulega velvild, og kvarta um hræsni þegar hann verður fyrir 
vonbrigðum. En einungis sá sem er klunni í mannlegum samskiptum mun 
nýta sér fals til að sýnast háttvís og smjaður til að falla mönnum í geð. Sá 
fyrrnefndi ber ekki skynbragð á hina sjálfstæðu sýnd, enda hefur hún enga 
merkingu fyrir hann nema hann skoði hana undir sjónarhorni sannleikans. 
Þann síðarnefnda vantar á hinn bóginn raunveruleika og þess vegna vildi 
hann gjarnan fá sýndina í staðinn.169 

Í fyrra tilfellinu er felldur dómur af sérhagsmunum en í því síðara er sýndinni beitt í 
stað raunveruleika, í stað raunverulegrar kurteisi er falsi beitt til að fela klunnaskapinn. 
Hvorugt hefur siðferðilegt gildi að mati Schillers enda ekki um fagurfræðilega sýnd að 
ræða. Í fyrra tilfellinu ættum við að halda aftur af dómum (eða dæma framkomuna án 
tillits til nokkurs lögmáls eða tilgangs eða sérhagsmuna, heldur meta hana eins og hún 
er, sem gildi í sjálfri sér). Í því seinna ættum við að göfga breytni okkar með fegurðinni í 
stað þess að sýnast – að stefna að slíkri hugsjón um fagra breytni eftir bestu getu hvers 
og eins er siðferðileg breytni. Við eigum ekki að sækjast eftir sýnd eða beita henni þegar 
það er okkur í hag. 

2.5 Fagurfræðilegt uppeldi 
Maðurinn þarf að ná stigi hreinnar, fagurfræðilegrar sýndar, þar sem hann gerir skýr skil 
á milli tilvistar og fyrirbæra en þessu stigi hefur hann ekki náð meðan hann nýtur ekki 
fegurðar náttúrunnar án þess að ágirnast hana og dásamar ekki að fegurð listarinnar án 
þess að spyrja um tilgang hennar.170 Á meðan maðurinn er reyrður „...í fjötra efnisins 
lætur hann sýndina lengi vel þjóna sínum eigin markmiðum…“ í stað þess að leyfa 
„…henni að öðlast sjálfstæða tilvist í hugsjónaríki listarinnar.“171 En til þess að sýndin 
öðlist sjálfstæða tilvist „…þarf að verða algjör bylting í tilfinningalífi mannsins...“ og hvar 
sem við sjáum merki óeigingjarnrar og frjálsrar viðurkenningar á hreinni sýnd hefur slík 

                                                      
167 Schiller, 2006: 239. Schiller ber saman mynd af konu og lifandi konuna sjálfa og segir að ef okkur falli 
lifandi veran betur í geð sé það ekki hrein fagurfræðileg tilfinning. 
168 Sama rit, 240. 
169 Sama rit, 240. 
170 Sama rit, 242. 
171 Sama rit, 244. 
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bylting „…orðið innra með manninum og mennskan … skotið rótum í honum.“172 Þegar 
maðurinn tekur formið fram yfir efnið og teflir „…raunveruleikanum í tvísýnu vegna 
sýndarinnar…“ hefur hann rofið dýrslegan lífsferil sinn og fetað „…braut sem engan endi 
tekur.“173  

Schiller tekur dæmi af frelsi dýra og náttúrunnar frá ytri nauðung sem sprettur af 
ofgnótt þeirra og hann telur geta verið manninum fyrirmynd. Það er frelsi í sýslan 
dýranna, segir Schiller, en ekki frá öllum þörfum, heldur einungis einni ákveðinni ytri þörf, 
og því má segja að „...dýrið starfi, þegar skorturinn er driffjöður starfsemi þess...“ en 
„...það leikur sér, ef ofuraflið er driffjöðrin, þegar lífið hvetur sjálft sig til athafna með 
ofgnótt sinni.“174 Dýrir starfar aðeins ef það skortir eitthvað, en annars leikur það sér. 
Jafnframt segir Schiller að kalla megi gnægð krafta náttúrunnar leik, því hún brúar  

bilið til hins fagurfræðilega leiks, með þeirri ósjálfráðu hvöt sem fólgin er í 
ofgnóttinni, eða hinum náttúrulega leik; og áður en hún hefur sig upp yfir 
fjötra allra markmiða og alls tilgangs í hinu háleita frelsi fegurðarinnar, 
nálgast hún þetta sjálfstæði, þótt úr mikilli fjarlægð sé, í einskonar frjálsri 
athöfn, sem er sjálfri sér markmið og tæki í senn.175  

Og það er einmitt þetta sem Schiller vill að einkenni athafnir mannsins. Ofgnótt hans 
felst í ímyndunaraflinu, sem líkt og önnur líkamleg verkfæri hans, á sér „…sína frjálsu 
hreyfingu og leik í efninu…“ og nýtur „…eigin afls og hömluleysis…“ í leik ímyndunaraflsins 
og frjálsu flæði mynda sem tilheyra „...eingöngu dýrslegri tilvist [mannsins] og eru 
einungis til vitnis um að hann er frjáls undan allri ytri náttúrulegri nauðung, án þess að af 
því megi leiða að í honum búi einhver sjálfstæður skapandi kraftur.176 En það er frá 
þessum leik frjáls hugmyndaflæðis sem ímyndunaraflið freistar loks „…að taka stökkið til 
hins fagurfræðilega leiks.“177  

Líkt og Schiller taldi náttúruna gera hér að ofan má segja að markmið hins 
fagurfræðilega uppeldis sé að gera manninum kleift að hefja sig upp yfir fjötra allra 
markmiða og alls tilgangs í hinu háleita frelsi fegurðarinnar og nálgast sjálfstæði sitt í 
frjálsri athöfn, sem er sjálfri sér markmið og tæki í senn. Í því felst frelsi fagurfræðilega 
ástandsins. 

En í siðmenningunni valda hvatirnar „…ekki öðru en takmarkalausri löngun og 

                                                      
172 Sama rit, 244. 
173 Sama rit, 244. Schiller rekur þessa þróun en hér gefst einungis rúm til að stikla á stóru. 
174Sama rit, 245. 
175 Sama rit, 246. 
176 Sama rit, 246-7. 
177 Sama rit, 247. 



73 

skilyrðislausri þörf.“178  Ávextirnir eru kvíði og ótti.179  En þeir eru ekki eina uppskera 
mannsins því  

af þessum sama meiði eru allar kenningarnar um skilyrðislausa vellíðan, hvort 
sem þær beinast að deginum í dag, lífinu í heild eða – og það gerir þær fráleitt 
virðingarverðri – gjörvallri eilífðinni. Takmarkalaus varanleiki tilvistar og 
vellíðunnar, eingöngu þeirra sjálfra vegna, er ekki annað en hugsjón 
græðginnar, þ.e. krafa sem getur eingöngu komið frá dýrslegri veru sem sett 
hefur markið á hið altæka.180  

Með þessu glatar manneskjan hinni sælu takmörkun dýrsins, án þess að því fylgi 
nokkur ávinningur fyrir mennskuna, því manneskjan hefur 

misst fótana í því sem er hér og nú vegna löngunar sinnar eftir hinu fjarlæga, 
án þess þó að leita í fjarskanum neins annars en þess sem hún þegar hefur 
hér og nú.181 

Langanir, þarfir og krafa um vellíðan veldur því að við erum sífellt með hugan við 
framtíðina og upplifum ekki raunveruleika lífsins, skynjum ekki sjálft lífið, leitandi að því 
sem þó er hvergi annars staðar en nákvæmlega hér og nú, þessari síðbreytilegu andrá. 

 En jafnvel þótt krafa skynseminnar beinist að altækum tengslum og skilyrðislausum 
orsökum munu skynjunin og tilfinningarnar falsa svarið því þær þekkja „…engan annan 
tilgang en eigin ávinning og finnst þær ekki stjórnast af neinni annarri orsök en blindri 
tilviljun.“182  Því verður tilgangurinn að ráðandi afli í breytni mannsins og orsökin að 
drottnara heimsins.  

Að mati Schillers kemst jafnvel siðalögmálið sjálft, hið heilagasta í manninum, ekki hjá 
þessari afbökun. Þar sem hlutverk þess er að „…banna og mæla gegn hagsmunum 
náttúrulegrar sjálfselsku hans…“ upplifir maðurinn það sem utanaðkomandi þvingun, í 
stað þess að líta á „…sjálfselskuna sem utanaðkomandi og rödd skynseminnar aftur á 

                                                      
178 Sama rit, 220. Hvötin sem átti að beina manninum á braut sannleika og siðferðis veldur honum þessu 
sem þolanda og tilfinningaveru. Manneskjan er einhæf í markmiðum, hviklynd í dómum, „…sjálfhverf, án 
þess að vera hún sjálf; óbundin, án þess að vera frjáls, þræll, án þess að hlýða neinni reglu.“ Heimurinn er 
aðeins örlög en ekki ennþá viðfang hennar. Maðurinn stekkur á hlutina af græðgi eða hrindir þeim frá sér 
í viðbjóði og „…kvalinn af vægðarlausum þörfum, finnur hann hvergi ró fyrr en hann örmagnast og hvergi 
nein takmörk nema í fullnægðri girnd. Ókunnugur eigin reisn er maðurinn „…fjarri því að virða hana í 
öðrum; og meðvitaður um um sína eigin villimannslegu græðgi, óttast hann hana í hverri skepnu sem 
líkist honum sjálfum.“ Í stað þess að sjá aðra í sér sjálfum „…sér hann aðeins sjálfan sig í öðrum…“ og 
samfélagið þrengir sífellt meira að honum sem einstaklingi „…í stað þess að stækka hann og gera hann að 
verðugum fullrúa tegundarinnar.“ 
179 Sama rit, 220. 
180 Sama rit, 220. 
181 Sama rit, 221. 
182 Sama rit, 222. 



74 

móti sem hið sanna sjálf hans.“183 Maðurinn  

finnur aðeins til fjötranna sem skynsemin leggur á hann, en ekki til þeirrar 
óendanlegu frelsunar sem hún veitir honum. Án þess að hafa hugboð um 
reisn löggjafans innra með sjálfum sér, finnur hann einungis fyrir þvinguninni 
og hinu máttvana andófi undirsátans.184  

Það þarf að verða algjör bylting í tilfinningalífi mannsins og fagurfræðilegt uppeldi 
mannsins á að beinast að eflingu tilfinningaþroskans. Menningin þarf að  

beygja manninn undir formið á meðan hann lifir enn náttúrulegu lífi og gera 
hann handgenginn fegurðinni, svo langt sem ríki hennar getur náð; því hið 
siðferðilega ástand getur ekki sprottið úr hinu náttúrulega ástandi, heldur 
einungis hinu fagurfræðilega.185  

Og maðurinn getur gert þetta án þess að breyta gegn náttúrulegum markmiðum 
sínum. Kröfur náttúrunnar varða „…eingöngu það sem hann gerir, innihald athafna 
hans…“ en þær láta sig engu varða „…hvernig hann fer að því...“ eða um form athafna 
hans.186 En kröfur skynseminnar beinast einungis að formi athafna hans. Hvort hann lýtur 
eingöngu náttúrunni, „…er algjör þolandi [sem] lætur reka á reiðanum...“, skiptir hið 
náttúrulega hlutskipti hans litlu máli. En það er „…nauðsynlegt siðferðilega hlutskipti 
hans að hann lúti siðferðinu í einu og öllu og sýni fullkomið sjálfræði…“ í athöfnum.187 
Manninum er því í sjálfsvald sett hvort hann uppfylli aðeins hlutskipti sitt sem 
náttúruvera, bregðist einungis við því sem hreyfir við honum (líkt og kúla í ballskák) eða 
sem altæk skynsemisvera (sem velur viðbrögð sín, hvernig hann bregst við). Að mati 
Schillers „…ætti ekki að vefjast fyrir neinum hvor þessara tveggja kosta samræmist betur 
mannlegri reisn hans.“188 Að stjórnast af náttúrulegri hvöt í breytni sem maðurinn hefði 
átt að ákveða að gera af hreinni skyldu lítillækkar manninn, en það er honum sæmandi 
og göfgandi að „…sækjast eftir reglufestu, samræmi og algjöru frelsi á þeim sviðum þar 

                                                      
183 Sama rit, 222. 
184 Sama rit, 222-3. Í framhjáhlaupi má tengja þetta smásögu Hermans Melville um ritarann Bartleby. Í 
sem allra stystu máli fjallar sagan um sögumann, rólyndan lögfræðing, hvers helsta einkenni er hyggindi 
og telur að einfaldleikinn sé bestur. Og tilvera hans er einföld þar til hann ræður sér ritarann Bartleby 
sem svarar öllum fyrirmælum yfirmanns síns á sama veg: „Ég kýs það síður.“ og setur þar með rólega 
tilveru sögumannsins og tilfinningalíf á annan endan. Ein möguleg túlkun sögunnar, og sú sem er hvað 
áhugaverðust í þessu samhengi að mínu mati, er að Bartleby standi fyrir andóf undirsátans gegn reisn 
löggjafans innra með sjálfum sér. Í lok sögunnar lendir Bartleby í fangelsi vegna andstöðu sinnar við allt 
og alla, sem ýtir enn frekar undir þessa túlkun því það gæti táknað fjötrana sem skynsemin leggur á 
manninn, líti hann þannig á. Sjá í Melville, 2004. 
185 Schiller, 2006: 210. 
186 Sama rit, 210. 
187 Sama rit, 210-11. 
188 Sama rit, 211. 
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sem fólk lætur sér venjulega nægja að fullnægja réttmætum löngunum sínum.“189 „Þessi 
andríka og listrænt frjálsa umgengni við hversdagslegan veruleika … einkenni göfugrar 
sálar.“190 Göfugt er „…hvert það form sem setur mark sjálfstæðis á það sem eðli sínu 
samkvæmt þjónar einungis ákveðnum tilgangi (er ekki annað en meðal).“191 Og göfuga 
breytni kallar hann athafnir sem „ganga lengra en skyldan bíður…“, fara út fyrir tilgang 
athafna og gefa náttúrulegri breytni fagufræðilegt yfirbragð.192 Að mati Schillers er það 
göfgandi að vilja það sem verður að vera og breyta í samræmi við hugsjón fegurðarinnar. 

Fagurfræðilegt uppeldi miðar fyrst og fremst að athöfnum, því hinn hugsandi maður 
gerir „...sér sér dyggðina, sannleikann og hamingjuna í hugarlund; en maður athafnanna 
ástundar einungis dyggðina, skilur sannindin og nýtur aðeins hamingjusamra daga.“193 
Tilgangur hins fagurfræðilega uppeldis og hlutverk líkamlegarar og siðferðilegrar 
menntunnar er því að heimfæra reynslu og raunverulegar athafnir „...aftur upp á 
sértekningarnar...“ – að setja siðferðilegar athafnir í stað hugmynda um siðferðið, 
skilning í stað hugmynda um þekkinguna, hamingjustundir í stað hugmynda um 
hamingjuna í staðinn – með því að „...láta fegurðina stíga fram úr margbreytileika fagurra 
hluta...“ og þetta er „...verkefni fagurfræðilegrar menntunar.“194 Með henni vill Schiller 
ala úr manninum þá firringu sem felst í að setja sértekningar framar athöfnum og reynslu 
líðandi stundar. Dyggðin, sannleikurinn og hamingjan eiga að verða verknaðir en ekki að 
einskærar hugmyndir.  

Fagurfræðilegt uppeldi lýkur upp innra lífi mannsins með forminu sem það veitir ytra 
lífi hans. Það göfgar manninn með því að „…setja breytni manna og geðþótta þeirra [...] 
undir lögmál fegurðarinnar.“ 195  Maðurinn er ofurseldur valdi náttúrunnar sem 
náttúruvera en frelsar sig úr ánauðinni „...þegar hann kemst í hið fagurfræðilega ástand 
og í hinu siðferðilega nær hann síðan valdi yfir henni.“196 

Þegar allt kemur til alls er það manninum eiginlegt að sameina í eðli sínu hið 
hæsta og hið lægsta; og hvíli siðferðileg reisn hans á skýrum greinarmun 
þessa tvenns, þá er von hans um vellíðan og sælu bundin því að hægt sé að 
sætta þessar andstæður á verðugan hátt.197 

Að skapa samræmi á milli reisnar mannsins og hamingju hans er hlutverk 
menningarinnar og til þess verður hún að tryggja einingu þessara tveggja þátta og 

                                                      
189 Sama rit, 211. 
190 Sama rit, 211. Sjá athugasemd Schiller í neðanmálsgrein. 
191 Sama rit, 211. Sjá athugasemd. 
192 Sama rit, 211-2. Sjá athugasemd. 
193 Sama rit, 165. 
194 Sama rit, 165. 
195 Sama rit, 214. 
196 Sama rit, 215. 
197 Sama rit, 218. 
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sjálfstæði þeirra í senn.198  

2.6 Ríki fagurfræðinnar 
Breyting hefur orðið á manninum þegar hann leitar ekki lengur „...þess sem er nýtt og 
óvænt, litskrúðugt, ævintýralegt og kynlegt, ofbeldisfullt og villimannslegt...“199 til að 
hlutirnir verki á hann „...heldur af því að þeir hvetja hann til dáða. Þeir gleðja hann ekki 
vegna þess að þeir komi til móts við einhverja þörf, heldur vegna þess að þeir þjóna 
lögmáli sem hefur fengið mál í brjósti hans, þótt það tali enn með veikum rómi.“200 Loks 
kemur að því að maðurinn lætur sér ekki nægja að hlutirnir falli honum í geð því hann vill 
sjálfur vera viðfelldinn, í fyrstu „...með því sem er hans; að síðustu með því sem hann er.“  

Þeir hlutir sem hann á, þeir hlutir sem hann skapar, mega ekki lengur einungis 
bera nytsemd sinni vitni, og form þeirra má ekki lengur vera lítilmótleg tjáning 
á hlutverki þeirra; til viðbótar því hlutverki sem þeir gegna verða þeir líka að 
spegla þann andríka skilning sem hugsaði þá, þá gefandi hönd sem gerði þá, 
hinn glaða og frjálsa anda sem valdi þá og bar þá fram.201 

Síðan þegar hin frjálsa leikhvöt fær sig fullsadda af „…að einskorða fagurfræðilega 
ofgnótt við nytjahluti…“ losar hún sig „...loksins úr viðjum nauðþurftanna og fegurðin ein 
verður það viðfang sem viðleitni hennar beinist að.“202 Þá tekur maðurinn „…til við að 
skreyta sig.“203 Við það bætist frjáls nautn við fyrri þarfir mannsins og óþarfinn veitir 
honum mesta yndi. Formið nær tökum á manninum sjálfum og umbreytir honum, fyrst 
hinum ytri en að lokum líka hinum innri manni: „Óreglubundin stökk gleðinnar breytast í 
dans, formlausar hreyfingar líkamans verða að þokkafullu og samhæfðu látbragði; 
ruglingslegar tilfinningarokur fá skýrari merkingu, byrja að hlýða hrynjandinni og verða 
vísir að söng.“204 Og það er breytingin innra með manninum sem er æðsta hugsjónin. Ef 
fagurfræðilegt uppeldi Schillers nær tilgangi sínum mun fegurðin leysa ágreining ólíkra 
eðlishneigða mannsins, mótsagnirnar í honum, því fegurðin leitast „…við að sætta 
andstæðurnar í hinni flóknu þjóðfélagsmynd.“205 Fegurðin reynir „...að sætta allt sem er 
milt og ofsafengið í hinum siðferðilega heimi…“206 og leggur drög að hinu „...glaðlega ríki 
leiksins og sýndarinnar...“, léttir af mannninum fjötra aðstæðnanna og leysir undan 

                                                      
198 Sama rit, 218. 
199 Sama rit, 248. 
200 Sama rit, 249. 
201 Sama rit, 249. 
202 Sama rit, 249. 
203 Sama rit, 249. 
204 Sama rit, 250. 
205 Sama rit, 251. 
206 Sama rit, 251. 
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„...nauðung, jafnt í náttúrulegu sem siðferðilegu tilliti.“207 „Að veita frelsi með frelsi er 
stjórnarskrá...“ fagurfræðilega ríkisins þar sem menn „...rækta fögur samskipti sín á 
milli...“ og ekki má „...koma öðruvísi fram en sem form og aðeins umgangast aðra sem 
viðfang í frjálsum leik.“ 208 Í hinu fagurfræðilega ríki hafa allir gildi í sjálfum sér og aðeins 
það „...getur gert samfélagið að veruleika því þar uppfyllir einstaklingseðlið vilja 
heildarinnar.“209 

Fegurðin ein innrætir manninum félagslyndi og smekkvísin ein „…skapar samhljóm í 
mannlegu samfélagi…“ með því að koma á innra samræmi í manninum.210 Schiller segir 
öll önnur hugsanaform, sem ýmist byggja á tilfinningum og skynjun eða skilningi, valdi 
sundrungu í manninum. Einungis „…það hugsanaform sem á rætur sínar í fegurðinni gerir 
hann að heild…“ því það krefst fulls samræmis á milli beggja eðlisþátta hans. Og öll önnur 
samskiptaform, sem „…byggjast ýmist á móttækileika eða færni einstaklinga og þar af 
leiðandi á því sem skilur [mennina] hvern frá öðrum…“, valda sundrungu í samfélaginu. 
Hin fagurfræðilegu samskiptaform ein „…skapa einingu í samfélaginu, af því þau taka til 
þess sem öllum er sameiginlegt.“211 Sem einstaklingar njótum við ánægju skynfæranna 
en gleði þekkingarinnar (skynseminnar) sem tegund. Einungis fegurðarinnar njótum við 
bæði sem einstaklingar og tegundarverur í senn. Hún „…færir heiminum sælu og sérhver 
vera gleymir takmörkunum sínum svo lengi sem hún er undir töfravaldi hennar.“212  

Hvorki forréttindi né einræði líðast í ríki hinnar fögru sýndar, þar sem smekkvísin ein 
ræður ríkjum, svo andfélagsleg græðgi lætur af síngirni sinni. 213  Aðeins í hinu 
fagurfræðilega ríkinu er smekkvísinni þetta kleift því þar „...er allt – líka verkfærið sem 
þjónar – frjáls borgari sem nýtur sömu réttinda og þeir sem göfugastir eru...“svo „...í ríki 
hinnar fagurfræðilegu sýndar, hefur því jafnréttishugsjónin ræst sem eldhuginn vildi svo 
gjarnan sjá verða að raunveruleika í verunni.“ 214 Að endingu segir Schiller ríki hins 
fagurfræðilega að finna sem þörf í hverri samstilltri sál, en í reynd þar sem menn „...hafa 
hvorki þörf fyrir að skerða frelsi annarra til að tryggja sitt eigið, né heldur að gefa reisn 
sína upp á bátinn til að sýna af sér þokka.“215 

                                                      
207 Sama rit, 252. 
208 Sama rit, 252. 
209 Sama rit, 252. 
210 Sama rit, 252-3. 
211 Sama rit, 253. 
212 Sama rit, 254. 
213 Sama rit, 254-6. 
214 Sama rit, 254-6. 
215 Sama rit, 256. 
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Marx, Schiller og samtíminn 

Líkt og við sáum að framan greindi Marx í rannsókn sinni á þróun mannsins ákveðnar 
mótsagnir í tengslum hans – í tengslum við vinnuna, afurðir hennar, eðli sitt og aðra menn 
– sem tvístra honum og orsaka firringu hans. Greininguna byggði Marx á hugmynd um 
hvað einkennir alla menn á öllum tímum og hvernig því er umbreytt á hverjum tíma sem 
megi sjá á því hvernig mennirnir framleiða, það er að segja hvernig þeir eru virkir, hvernig 
þeir verja þessari lífsvirkni sinni. Í þessum kafla er ætlunin annars vegar að skoða með 
hliðsjón af Marx hvernig maðurinn er virkur í nútímanum, en hins vegar að færa gagnrýni 
hans til samtímans með hugmyndum um hvernig okkur er stýrt, og skoða síðan 
hugmyndir Schillers um siðferðilega breytni og frelsi leiksins í ljósi þessa. 

Marx segir að einkaeignin sé afleiðing firringar mannsins en ekki orsök hennar, sem 
bendir til þess að uppspretta hennar eigi sér dýpri rætur í manninum að hans mati. Þegar 
slóð þeirra er rakin leiðir hún að síngirni mannsins, græðgi okkar. Áhugavert er að velta 
fyrir sér hvernig græðgi mannsins, þessi djúpstæða, upprunalega tilfinning, hefur verið 
áhrifavaldur, jafnvel helsti drifkraftur þróunar hans. En þessi orka mannsins hefur verið 
beisluð á ákveðinn hátt.1 Kapítalisminn – sem þrífst á óþrjótandi þenslu – beislar þennan 
drifkraft mannsins og beinir honum í farveg, líkt og virkjun fallvatns, sem fyrst og fremst 
er þessu kerfi, gangverki, vél í hag en meginþorri mannkyns þjáist undan, orku þess 
brennt í tilgangi sem á endanum er ekki þeirra heldur ráðandi afla eins og Marx benti á.  

Eins og sagði í inngangi þá fullyrða Hardt og Negri ástand einstaklinga einkennist nú 
af sjálfstýrðri firringu frá lífsskynjun og sköpunarþrá. Þessa fullyrðingu byggja þeir á 
ákveðnum hugtakaramma sem ekki gefst færi á að fjalla nema stuttlega um en er þó vert 
að gera því um leið er samfélagsgagnrýni frá tímum Marx að verulegu leyti færð til 
samtímans.2  Hardt og Negri byggja á þeim hugmyndum Marx sem hér hafa verið til 
umfjöllunar3 og á greiningu Max Weber (1864–1920) á röklegri kerfis-bindingu lífsins.4 
Þeir byggja á hugmyndum Frankfurtarskólans um völd afþreyingar-iðnaðarins yfir 

                                                      
1 Í bókinni Small is Beautiful: A study of economics as if people mattered vitnar höfundur, E.F. 
Schumacher, í einn áhrifamesta hagfræðing sögunnar, John Maynard Keynes, sem á að hafa sagt að 
efnahagslegum framförum (eða hagvexti) yrði aðeins náð með því að nýta þá öflugu, mannlegu hvöt, sem 
síngirnin væri. Sjá í Schumacher, 1974: 29.  
2 Hér gefst að sjálfsögðu ekki rúm til að draga þessa mynd fyllilega upp heldur verða útlínurnar látnar 
duga. Umfjöllunin byggir á umfjöllun Hardt og Negri í Veldinu og íslenskum greinum sem komið hafa út 
um efnið. 
3 En kannski ennfremur á síðari verkum Marx, Grundrisse og Auðmagninu. 
4 Sjá um hugmyndir Max Weber í Geir Sigurðsson: „Síðustu mennirnir: Hversu weberskur er samtíminn?“, 
2014. 
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einstaklingum og áhrif hans á atferli þeirra, sem og á greiningu Michel Foucault (1926-
1984) á þróun ögunarsamfélaga og hugmynd hans um lífvald: hvernig viðfang yfirvaldsins 
breyttist úr lóðréttu valdi yfir lífi fólks (yfirvaldi) í lárétt vald sem stjórnar lífinu sjálfu og 
hvernig því er lifað (lífvald) með markvissri ögun líkamans annars vegar en hins vegar 
lýðfræðilega með skipulagningu fjöldans: „Ögun: pólitík sem snýr að mótun 
mannslíkamans og skipuleggjandi stýring: lífpólitík sem snýr að landslýð.“ 5  Rökvísi 
lífvaldsins miðaði fyrst og fremst að því að auka getu og framleiðni þegnanna.6 Þá byggja 
Hardt og Negri á greiningu Gilles Deleuze (1925-1995) á þróun stýringar valdsins frá 
ögunarsamfélögunum til stýringarsamfélaga. Lífvald ögunarinnar var þegnunum 
framandi og tókst því ekki að „...sporðrenna þeim algjörlega inn í taktbundin slög 
framleiðslunnar...“7, en af verksmiðjum tóku við fyrirtæki, í stað framleiðslu jókst vægi 
vörunnar sjálfrar og þátta eins og sölu, markaðssetningu, dreifingu, þjónustu og 
afþreyingar. Söludeildin er sál fyrirtækisins - sem var Deleuze nöturleg staðreynd: „Okkur 
er sagt að fyrirtæki hafi sál og er örygglega ekki hægt að ímynda sér hræðilegri tíðindi.“8 
Vald ögunarinnar var statískt og framandi en með stýringunni er lífvaldið orðið dýnamískt 
afl: mörk sjálfsemdar einstaklinga rofna svo hið innra og ytra rennur saman, „...[i]nnstu 
þrár, langanir og sköpunargáfa … lúta rökvísi félagslegrar og menningarlegrar framleiðslu 
kapítalisma eftirnútímans.“9 Stýringin er þannig íverandi (e. immanent) og fer fram í 
gegnum sjálfsverurnar sjálfar, með sjálfsstjórn þeirra. Rökvísi stýringarsamfélagsins er 
ekki lengur framandi afl heldur birtist staklingunum sem þeirra eigin hugmyndir, 
sprottnar af hugmyndaauðgi þeirra sjálfra. Markmiðið var líkt og áður aukin geta og 
framleiðni kerfinu í hag. 

Í Veldinu greina Hardt og Negri síðan tengsl efnislegrar framleiðslu og félagslegrar 
endurframleiðslu nútímans. Í dag er framleiðsla orðin vitsmunaleg, óefnisleg og byggir á 
boðskiptum. Sjálfsverurnar vinna því fyrst og fremst með þekkingu, samskipti og 
tungumál – vinna þeirra er með öðrum orðum óáþreifanleg, ekki efnisleg, og snýst um 
virðisauka með hagræðingu hrifa (e. affects). „Framleiðslugeta líkama og virði hrifa eru 
[...] algjört lykilatriði í þessu samhengi.“10 Framleiðslan snýst ekki lengur um vörur heldur 
fyrst og fremst um framleiðslu á gerandi sjálfsverum, framleiðslu á þörfum, félagslegum 
tengslum, líkömum og hugum – „...með öðrum orðum [að] framleiða [...] 
framleiðendur.“11 Og að sjálfsögðu neytendur. Í dag leikur boðskiptaiðnaðurinn lykil-
rullu í þessu kerfi með framleiðslu tungumáls, boðskipta og þess táknræna, um leið og 

                                                      
5 Michel Foucault, tilvitnun í Hjörleifur Finnsson, „Ótti á tímum öryggis: Öryggisneysla og áhættustjórnun 
í eftirnútímanum“, 2006: 134. 
6 Sama rit, 134. Skáletranir mínar. 
7 Hardt og Negri, 2004: 158. 
8 Deleuze, „Eftirmáli um stýringarsamfélög“, 2002: 161 
9 Hjörleifur Finnsson, 2006: 136.  
10 Hardt og Negri, 2004: 162 
11 Sama rit, 165. 
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hann kemur á nauðsynlegum tengslum og drottnar þannig yfir allri miðlun. Hann 
framleiðir og réttlætir um leið, því vald þess nær yfir orðræðuna. Tungumál 
boðskiptaiðnaðarins tjáir, framleiðir vörur og býr til sjálfsverur allt í senn, skapar þeim 
tengsl og skipar þeim niður og þannig er kerfið er sjálfsréttlætandi og sjálfskapandi.12 
Samkvæmt greiningu Hardt og Negri ákvarðar nú flókið ferli fjárfestinga og fjármála- og 
peningaaðgerða lífpólitíska formgerð heimsins:  

Fullgerðasta birtingarmynd þessa heims sést frá sjónarhóli peningamála. [...] 
Það er ekki neitt, ekkert „strípað líf“, enginn ytri sjónarhóll, sem hægt er að 
ímynda sér fyrir utan þetta peningamettaða svið; ekkert fær umflúið 
peningana. Framleiðsla og endurframleiðsla klæðast búningi peninganna. Í 
raun og veru eru allar ásjónur hins lífpólitíska íklæddar kufli peninganna.“13 

Á ofangreindum hugmyndum byggja Hardt og Negri þá fullyrðingu sína að í 
nútímanum sé valdi  

nú beitt með vélum sem beinlínis skipuleggja heilana (í samskiptakerfum, 
upplýsinganetum og svo framvegis) og líkamana (í velferðarkerfum, vaktaðri 
iðju og svo framvegis) í átt að ástandi sjálfstýrðrar firringar frá lífsskynjun og 
sköpunarþrá.14 

Samkvæmt þessu er firring nútímamannsins tilkomin vegna stýringar sem fer fram í 
flóknu kerfi undir yfirráðum peningaaflanna, í gegnum boðskiptatæknina, svo það eru í 
raun við sjálf sem stýrum hverju öðru í tilgangi sem á endanum er hins kapítalíska kerfis 
en ekki okkar. Það sem þessar hugmyndir benda til er að ráðandi yfirvöld peningaaflanna 
stjórni ríkjandi gildismati sér í hag. Framþróun miðar fyrst og fremst að útþenslu kerfis 
framleiðslu og viðskipta, peninga og tækni, því það þrífst aðeins með stöðugri útþenslu. 
Það sést vel á hagvaxtarkröfu þess en hagvöxtur er mælieining á útþenslu: kerfið þarf 
sífellt að finna nýja landvinninga og sölsa undir sig ný svið lífsins.15 Að því er virðist leika 

                                                      
12 Sjá sama rit, 2004: 166.  
13 Sama rit, 164-5.  
14 Sama rit, 157. 
15 Robert Kennedy lýsir eðli mælieiningar hagvaxtar, Vergri landsframleiðslu (VLF), ágætlega: „Í 
útreikningum sínum tekur VLF með í reikninginn mengunina, tóbaksauglýsingarnar og sjúkrabílana sem 
sækja hina slösuðu af vegum okkar. Hún skráir kostnað öryggiskerfanna sem við setjum upp til að tryggja 
öryggi heimila okkar og fangelsanna sem læsa inni þá sem tekst að brjótast inn í þau. Hún felur í sér 
eyðileggingu furuskóganna og umskipti þeirra með útbreiðslu óskipulegrar þéttbýlisvæðingar. Hún tekur 
til framleiðslu napalms, kjarnavopna og brynvarðra farartækja sem lögreglan notar til að bæla niður 
óeirðir. Hún færir til bókar [...] sjónvarpsþætti sem upphefja ofbeldi í þeim tilgangi að selja börnum 
leikföng. Á hinn bóginn, tekur VLF ekki til heilsu barna okkar, gæða menntunar okkar og glaðværð leikja 
okkar. Hún mælir ekki fegurð ljóða okkar og styrk hjónabanda okkar. Henni er ekki umhugað að meta 
gæði pólitískrar umræðu okkar og heilindi þingmanna okkar. Hún virðir að vettugi hugrekki okkar, visku 
og menningu. Hún segir ekkert um samhyggð okkar og hollustu við land okkar. Í einu orði sagt mælir VLF 
allt, nema það sem gerir lífið þjáningarinnar vert að lifa því.“ Tilvitnun í Zygmunt Bauman, The Art of Life, 
2008: 4.  
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tvær hugmyndir lykilrullu: annars vegar hugmynd um hagvöxt sem eftirsóknarvert 
samfélagslegt (lýðfræðilegt, sbr. Foucault) markmið og hins vegar hugmynd um hamingju 
sem einstaklingar skulu stefna að. Að stýra lýð og líkömum markvisst með lífvaldi í átt að 
hugmyndum kerfisins um hagvöxt og hamingju er kerfinu í hag en firrir einstaklingana.  

Ein aðferð í þessari viðleytni er að ýta undir tvíhyggju og stjórna síðan mælik-
varðanum sem metið er á. Í samfélagi sem grundvallast á gildismati kapítalisma – kerfi 
sem byggir á skorti, telur manninn ávallt hámarka nytjar sínar, lítur á samkeppni sem 
megineinkenni mannlegra sambanda, metur samfélagsstöðu út frá eignum og verðlaunar 
eftir árangri og skilvirkni, býr til stigveldi ríkra og fátækra – eru peningar æðsta og 
eftirsóttasta gildið því þeir eru samnefnari allra hluta, ígildi alls sem hugurinn girnist. Allt 
lífið tekur að hverfast um auðssöfnun, eignir og neyslu, en allt fellur þetta undir peninga 
sem verður því æðsta markið. Og þegar markvisst er ýtt undir skort, það er að segja að 
grundvallarútgangspunkturinn er að alltaf vanti eitthvað uppá, þá verðum við sífellt að 
velja og hafna, og veljum það sem samfélagsleg skilyrðing okkar – stýringin – segir okkur 
að sé betra, sem þegar allt kemur til alls er mælt með mælistiku peninganna og vegið og 
metið á vogarskálum þeirra. Allt sem talið er ákjósanlegt er það sem er hraðara, 
skilvirkara, árangursríkara í eftirsókninni eftir hamingjunni – og peningum sem greiðustu 
leiðinni til hennar. 

Á tímum Marx var stýringin yfirvald auðmagnseigendanna yfir framleiðsluháttunum, 
atvinnunni, og beindist gagnrýni hans að áhrifum hennar á líf einstaklinga. Nú er stýringin 
orðin íverandi lífvald, sjálfsstýring í gegnum neyslu. Einstaklingum er markvisst att út í 
kapphlaup með loforðum sem skírskota til djúpstæðrar þrár fólks eftir frelsi, fullkomnun, 
öryggi, eða hamingju þess. Kapphlaupið er drifið áfram af áberandi neyslu (e. conspicious 
consumption) þar sem keppt er um stöðutákn, eða gæði sem veita eigandum ákveðna 
stöðu.16 Þetta framkallar þörf sem Zygmunt Bauman lýsir sem einum-yfirmennsku (e. 
one-upmanship): óþrjótandi þörf fyrir að öðlast tilfinningu um að maður hafi forskot eða 
yfirburði yfir aðra.17 En í dag einskorðast þetta ekki við neysluvörur – sem þó skipta enn 
miklu máli – og ekki við atvinnuna – þótt hún sé vissulega enn helsta leiðin til að afla 
peninga – heldur snýst þetta um allt lífið og hvernig því er lifað. Kerfið upphefur ekki 
atvinnuna eða neysluna sem slíka heldur ákveðna lífshætti - að útgangspunktur lífsins 
sjálfs sé hugarfar neytandans. Lífshættirnir snúast í kringum neyslu, þar sem atvinna, 
frítími, afþreying, klæðnaður, búsetuhættir, sambönd, o.s.frv., allt þarf að miða að 
árangri í kapphlaupinu, vera deilt með öllum hinum fyrir opnum tjöldum, svo þeir espist 
upp og hlaupi hraðar til að jafna um, eða öðru fremur ná „einum yfir“ hina, og svo 

                                                      
16 Þetta er þýðing á enska hugtakinu positional goods, sem getur þýtt stöðuvörur eða -gæði. Til dæmis er 
farsími stöðuvara en um yfirmannsstöðu eða frítíma væri réttara að tala um gæði. Sjá í Claassen, The 
status struggle: a recognition based interpretation of the positional economy, 2008: 1022. 
17 Bauman, 2008: 23.  
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framvegis. Einstaklingar eru knúnir áfram af ásókn í hamingju sem kerfið sjálft skilgreinir 
í hverju felst. Í slíku samfélagi er neyslan helsta leiðin til að tjá og skapa sjálfan sig, hún 
er  samfélagslega viðurkennd leið til lífsfyllingar: á ég að fá mér hrærivél í gulu eða grænu, 
hvaða litur á blandara lýsir mér best? En hamingjan lætur standa á sér því hún er mýta, 
hjómið eitt.18 Á meðan vex kerfið að umfangi jafnt sem mætti og kapphlaupið reynist 
engan enda taka því það er vítahringur.  

Eitt dæmi um þetta er einmitt þróun boðskiptatækninnar sem Hardt og Negri segja 
leika lykilrullu í stýringu samtímans. Bók þeirra kom út fyrir almenna útbreiðslu snjallsíma 
og samfélagsmiðla en þeir eru rakið dæmi. Lausnir þeira miða að því að leysa vandamál, 
til dæmis að auðvelda okkur samskipti. En á sama tíma gerir það markaðsöflunum 
auðveldara að ná til okkar með auglýsingum,  svo við þurfum ekki lengur að fara út í búð 
til að komast í samhengi markaðarins heldur erum í viðjum þess öllum vakandi stundum. 
Þannig nær kerfið í sífellu að vekja upp tilfinningar um skort, oft ómeðvitaðar, og búa til 
nýjar þarfir, ala á samanburði sem síðan býr til nýjar langanir og knýr okkur til að uppfylla 
þær á markaðnum. Kannski er ekki svo fjarri lagi að þetta stýringarsamfélag, sem vinnur 
með tilfinningar og hrif, sé eins konar náttúruríki eins og Schiller fjallar um, þar sem hvað 
rekur annað, við hvörflum frá einum hrifum til annarra, og óvirk látum við reka á 
reiðanum - þó ekki stjórnlaust, því okkur er stýrt. 

Snjallsíminn er rakið dæmi: hvort er hann þarfasti þjónninn eða harðasti húsbóndinn? 
Samfélagsmiðlunin fer í gegnum ég-símana sem eru með okkur öllum stundum. 
Söludeildir fyrirtækjanna, sálir þeirra, miðla auglýsingum, oft með duldum hætti, í formi 
tákna og merkja um boðskiptaleiðirnar í vitundir sjálfsveranna. Takist þeim upp sem til 
er ætlast, þá selja þær sér vörurnar sjálfar, eða hver annarri, og hugmyndin um að verða 
                                                      
18Árið 1967 taldi Erich Fromm að tilgátan um jákvæð tengsl hamingju og neyslu hefði þegar verið 
afsönnuð í stærstu empirísku samfélagstilraun sögunnar, þeirri tilraun sem við hrærumst í á hverjum 
degi, og það sýndu augljósar staðreyndir: „...okkar tegund af 'leit að hamingju' leiðir ekki til vellíðunnar. 
Alkunna er að við erum samfélag óhamingjusamra: einmana, kvíðin, þunglynd, skaðleg, ósjálfstæð...“. Sjá 
í Fromm, 2012: 4. Og „augljósar staðreyndir“ nútímans benda síst til þess að ástandið hafi skánað síðan. Í 
bókinni The High Price of Materialism hrekur Tim Kasser meint orsakatengsl skilaboða markaðarins um 
að hamingjuna sé að finna í neyslu: umfram grunnþarfir eins og fæði, skjól og klæði hefur neysla lítil áhrif 
á vellíðan fólks. En Kasser skoðar ekki einvörðungu áhrif neyslu á hamingju heldur lítur hann til áhrifa 
þess þegar líf fólks hverfist í kringum efnisleg gæði: hvaða áhrif hefur það á túlkun þess á innri reynslu, á 
sambönd þess og raunveruleg lífsgæði? Með vísan í eigin rannsóknir og annarra sýnir Kesser að 
niðurstöður bendi ótvírætt til þess að fólk sem hafi efnisleg gildi (e. materialistic values) miðlæg í lífinu 
geri það á kostnað raunverulegra lífsgæða, sjálfsþroska og vellíðunar og lífsfyllingar fólks sem leiði til 
þunglyndis og kvíða, til líkamlegra vandamála og til persónuleikaraskana á borð við sjálfselsku (e. 
narcissism) og andfélagslegrar hegðan. Að mati Kesser eykst vellíðan ef fjórum þörfum er fullnægt: fyrir 
1) öryggi, 2) hæfni ( sjálfstraust, trú á eigin hæfni) 3) tengsl við aðra og 4) sjálfræði í, og sanna tengingu 
við, atferli. Sé þessum þörfum ekki fullnægt dregur úr vellíðan svo fólk leitar enn frekar í efnisleg gæði í 
leit að fullnægju þeirra. En þvert á móti leiði það til enn frekari ófullnægju því neyslukapphlaupið er 
vítahringur. Sjá í Kasser, 2002. Velta má fyrir sér þessum fjórum þáttum Kassers í ljósi hugmynda Marx 
um firringuna. 
Áhugaverða umfjöllun um hamingju, hagvöxt og neyslu er líka að finna í bók Bauman, The Art of Life, sem 
vitnað var í hér að framan. 
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að eignast þær kviknar í brjósti þeirra sem þeirra eigin.19 Með símanum og samfélaginu 
deilum við líka okkar hamingjusömustu stundum, tökum mynd, vonumst eftir 
viðbrögðum – samfélagslegu klappi á bakið fyrir hvað við erum að gera það gott, 
staðfesta að maður hafi náð „einum-yfir“ hina, í von um hamingju. Raunar má velta fyrir 
sér hvað hvetur suma breytni okkar, hvort það er innri þörf eða þessi þörf sem 
samfélagsmiðlunin býr til. Athöfnin (máltíðin eða fjallgangan eða maraþonið eða hvað 
annað) fer að snúast fyrst og fremst um samfélagslega viðurkenningu á tjáningunni, 
búnaði, útrásinni, að deila öllu saman með samfélagsmiðlunum, en hefur ekkert (eða að 
minnsta kosti mun minna) gildi í sjálfri sér. Og svo þegar okkur leiðist, vantar einhverja 
upplífgun í tóma tilveru okkar, leitum við í símann og sjáum hvað allir hinir hafa það miklu 
betra en við svo við finnum hjá okkur þörf til að bæta úr. Þannig espum við hvert annað 
og þessi félagslega æsing er síðan á endanum kerfinu í hag því flest felur þetta í sér aukna 
markaðsvirkni, fleiri krónur í kassann og aukinn hagvöxt. Sjálf missum við tengslin við það 
sem er hér og nú, á hamingjusamlega augnablikinu erum við með hugann við deilingu 
þess á samfélagsmiðlana og viðbrögð þeirra, en ekki andrána sjálfa, að skynja 
tilfinningarnar sem hún vekur og lífið sjálft. 

Í raun má skoða margar tækninýjungar útfrá þessum sjónarhóli og spyrja hvort kom 
á undan, þörfin eða lausnin? Í því sambandi má segja að kerfið upphefji nú einn lífshátt 
ofar öðrum, eða frumkvöðulinn. Þann sem Marx sagði töfra gyllta fugla upp úr vösum 
sinna ástkæru náunga með því að espa upp í þeim óheilbrigðar langanir. Þetta er orðin 
eins konar köllun, allir skulu fá góðar hugmyndir, enda er það augljóslega gott fyrir 
útþenslu kerfisins að virkja sköpunarþrá fólks í sína þágu. Þesskonar sköpun er ólík 
listamannsins að því leiti að hún er algjörlega á forsendum kerfisins, sköpunarkrafturinn 
virkjaður í farveg þess.  

Í dag er æði margt sem ætlað er að leysa vandamál frekar til þess fallið að gera okkur 
óvirkari með tæknilegum lausnum tilbúinna vandamála, kerfið býr til þarfir sem það síðan 
uppfyllir sjálft. Lausnum sem vinna á vanamynstrum okkar, eðlislægri leti og hégómagirni 
í löngunum. Lausnum sem markaðsöflin telji okkur trú um að sé einmitt það sem 
fullkomni okkur, veiti okkur öryggi, hamingju. Við verðum að spyrja okkur hvort þær hafa 
notagildi fyrir okkur, virkja þær okkur eða nýtast þær okkur til aukinnar virkni? Gera þær 
okkur kleift að rækta hæfileika okkar eða uppfylla þær raunverulegar þarfir okkar sem 
manneskjur? Ef tímasparnaður er það sem við leitumst eftir, í hvað erum við að nota 
þennan tíma sem við spörum? Aukna vinnu? Samfélagsmiðla? Innihaldslausa afþreyingu? 
Þetta eru spurningar sem við þurfum að spyrja okkur að, því það er ekki svo að allar 
tækninýjungar séu til hins verra, heldur snýst þetta líka um hvernig við umgöngumst þær.  

Margar lausnanna beinast að dýrslegu þörfunum sem Marx fjallaði um. Marx tók 

                                                      
19 Í þessu samhengi má velta fyrir sér hröðum vexti íslenskrar ferðaþjónustu á undanförum árum, en hún 
er líklega að mestu tilkomin vegna markaðssetningar í gegnum samfélagsmiðla. 
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dæmi af hungri og það á vel við í dag því Macdonaldsvæðing þess hvernig við borðum er 
lýsandi fyrir mörg svið nútímalífsins, fyrir lífshætti okkar. Við höfum úthýst kvöldmatnum 
til markaðarins, verðum sífellt óvirkari með aðkeyptum lausnum; skyndibita, tilbúnum 
matur, mat sem er sendur heim en við eldum sjálf, eða nýjasta útspilinu, mat sem við 
tökum með af leikskólanum! Að versla mat af leikskólanum er ekki galið ef það er í þágu 
aukinnar samveru fjölskyldunnar, en ef naumt skammtaður tími er tilkominn vegna þess 
að óvirk afþreying þrengir að, þá þurfum við að hugsa hvort við séum ekki betur sett að 
klípa af henni frekar. 

Uppfylling hungurþarfarinnar snýst um þægindi og hraða, en ennfremur er nálgun 
okkar á mat í nútímanum og áhrif þess hvernig við borðum skaðleg bæði fyrir umhverfi 
og ekki síður fyrir okkur sjálf eins og dæmin sanna.20 Þegar við uppfyllum þessa dýrslegu 
þörf þá gerum við það hratt og græðgislega og í auknum mæli á forsendum markaðarins. 
Marx taldi ekkert mennskt við að seðja dýrslegt hungur sitt ef það er eina markmið 
athafnarinnar. Hann taldi þurfa meira en uppfyllingu dýrslegra eða tilbúinna þarfa til þess 
að við værum að staðfesta okkur sem tegundar-verur. Til þess verðum við, í þessu tilfelli, 
að borða á mannlegan hátt. Marx lagði áherslu á þarfir fyrir að uppfylla mannlega krafta 
og virkni okkar í því leiðarljósi. Að draga björg í bú, að elda, að borða, í þessu felst saga 
mannlegrar þróunar. Í þessari tjáningu mannsins, lífsvirkni hans, birtist eðli hans, því eins 
og Marx bendir á framleiðum við í virkninni okkur sjálf og eðli okkar. Í auknum mæli 
förum við á mis við þessa virkni yfir höfuð vegna tæknilausna í stað þess að afreka 
eitthvað á eigin spýtur – að beita hæfileikum sínum hefur gildi í sjálfu sér og afrakstur vel 
unnins verks líka. Lausnir tækninnar mega ekki vera á kostnað mennskunnar.  

Maðurinn í hugmyndum Marx er nefnilega fyrst virk náttúruleg vera, líkamleg, lifandi, 
raunveruleg, skynræn, hlutgerð vera gædd náttúrulegum lífskröftum sem þarfnast 
uppfyllingar. Síðan er maðurinn tegundarvera sem opinberar sig og tjáir á mannlegan 
hátt í meðvitaðri, frjálsri breytni og framleiðir samkvæmt lögmálum fegurðarinnar. Þessir 
mannlegu lífskraftar þarfnast ekki síður uppfyllingar. Ríkidæmi Marx er að finna til þarfar 
fyrir uppfyllingu mannlegra þarfa sinna og fá tækifæri til að uppfylla þær. Okkur er hins 
vegar innrætt að telja okkur vera skynsemisverur sem hafi hugsunina fram yfir dýrin á 
sama tíma og við erum blekkt til að halda að fullnæging dýrslegra þarfa okkar á 
forsendum markaðarins sé nægjanleg. Þetta veldur því að allt er í sjálfu sér eitthvað 
frábrugðið því sjálfu vegna þess að eðli mannsins hefur verið snúið á hvolf. Við erum 

                                                      
20 Annað dæmi sem er síðan hvernig við umgöngumst líkama okkar og hug, hvernig líkamlegar áherslur 
miða að fagurfræðilegum sjónarmiðum (oft ríkjandi samfélagsviðhorfa) en sjaldnast að einhverju 
gagnlegu marki - enda stórir iðnaðir þessum þáttum, mataræði, fatnaður, snyrtivörur, o.s.frv., og þegar 
kemur að huganum snúast áherslur um eiginleika sem gagnast á vinnumarkaði og því kerfinu í hag, en 
andlegir þættir og samstilling líkama og hugar er af þorra fólks undanskilin. Þó virðist vera aukin vakning 
um mikilvægi þessa og andlegrar ræktunar, en oft er það kynnt sem leið til að ná auknum árangri eða til 
að höndla betur stress vinnuálagsins – sumsé lausn sem er kerfinu í hag. En dæmin eru mörg og verða 
ekki tæmd talin hér.  
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náttúruverur sem höfum það fram yfir dýrin að geta breytt á mannlegan hátt. Þótt 
skynsemisgeta mannsins sé mikilvæg á hugsunin ekki að vera í forgrunni heldur mannleg 
breytni. Í ljósi þessa skulum við skoða hugmyndir Schillers um hlutverk fegurðarinnar í að 
koma manninum til sjálfs síns aftur.21  

Það var rökvæðing mannsins, siðmenningin, sem skóp honum sértekinn heim 
blekkingar, sýnd sem fjarlægir hann frá því sem hann er hverju sinni í tímanum sem 
náttúruvera. Maðurinn varð allur í hugsuninni á kostnað skynhæfninnar hans. Schiller 
vildi efla tilfinningaþroska mannsins að nýju til jafns við skynsemina, greiða leiðina 
gegnum hjartað til höfuðsins, og sem mótvægi tefldi hann fram frjálsri sýnd leiksins. Þessi 
fagurfræðilega sýnd er eiginleiki mannsins sem hugsandi sjálfsvera, verk sálar sem gleðst 
ekki yfir því sem hún tekur við, heldur því sem hún gerir. Í sýndinni gleypir maðurinn ekki 
umbúðalaust það sem að honum flýtur, hinni blekktu sýnd, heldur skapar sjálf. Með 
þessu vildi Schiller sætta mótsagnirnar í manninum og koma honum til heildar að nýju 
líkt og Marx. 

                                                      
21 Þar sem það gefst ekki rúm innan ritgerðarinnar er vert að nefna það á hraðbergi hér neðanmáls að 
margir þeirra sem kallaðir eru til útskýringar á framþróun stýringarinnar hér að ofan virðast jafnframt sjá 
vonarglætu í fegurðinni, raunar er áhugavert hvernig samfélagsleg gagnrýni og fagurfræðin fléttast 
saman í gegnum tíðina. Tengsl Frankfurtarskólans við fagurfræðina var töluverð en í eftirnútímanum er 
listin talin vera tækifæri til nýrra verumáta. Foucault þótti „…sláandi að í samfélaginu...“ sé list aðeins 
tengd „...hlutum en ekki einstaklingum eða lífi..." en „...getur ekki líf hvers og eins orðið að listaverki?“ 
(bls. 53), sú staðreynd „…að sjálfið [er] ekki gefið [hefur] einungis eina praktíska afleiðingu: við verðum að 
skapa okkur sjálf sem listaverk.“ Sjá Foucault, o.fl., „Um Sifjafræði siðgæðisins“, 2014: 54  
  Deleuze horfir líka til listarinnar þegar hann vill að við útrýmum tilverumátum, „...eða, eins og Nietzsche 
sagði það, finna upp nýja lífsmöguleika. Að vera til ekki sem viðfang heldur sem listaverk – og þetta 
síðasta tímabil leiðir í ljós hugsun sem listrænt handbragð (e. artistry).” Tilvitnun í Surin, „Existing Not as 
a Subject But as a Work of Art: The Task of Ethics or Aesthetics.“, 2011: 142.   
Guattari taldi lausnina við umhverfisskaða, minnkandi samhug og afturför í efnislegu lífi manna í 
nútímanum verða að felast „…í bókstaflegri enduruppgötvun lífsháttanna og gerbreytingu hugarfars 
manna - í því að stuðla að nýrri list lífsins í samfélaginu.“ Felix Guattari, Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic 
Paradigm, 1995: 20. 
Sameiginlega töldu Deleuze og Guattari að listin væri "...ferli án markmiðs, sem öðlast þó fyllingu sem 
slíkt." Sjá Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, 1983: 370.  
Þá telur Negri það að „...skilja eðli listar í dag [vera] að skilja hvernig þjáning heims sem hefur villst af leið 
getur ratað inn á autt og óþekkt svæði til þess að skapa veru – nýja veru.“ Sjá Antonio Negri, Art & 
Multitude, 2011: 12.  
Segja má að þessir höfundar, Foucault, Deleuze, Guattari og Negri, séu undir beinum áhrifum frá 
Nietzsche, en sá sem les ritgerð hans Um sannleika og lygi í ósiðrænum skilningi með hliðsjón af 
hugmyndum Schillers kemst ekki hjá því að velta fyrir sér sifjafræði hugmynda. T.d. þegar Nietzsche segir 
að „...á milli tveggja jafn gerólíkra sviða og sjálfsveran og hlutveran eru, [ríki] ekkert samband orsaka, 
vissu eða tjáningar, heldur í mesta lagi fagurfræðilegt atferli og á [hann] þá við yfirfærslu sem ýjar 
varfærnislega að frumreynslunni og er nokkurs konar endurómur eða þýðing yfir á gjörsamlega framandi 
mál. Til þess þarf hins vegar skapandi og frjálst og uppfinningasamt millisvið og miðlunarafl.“  (bls. 23). 
Jafnframt sjáum við líkindi í síðustu málsgrein ritgerarinnar þegar hann talar um skynsemisveruna og 
innsæisveruna (í seinni skrifum, Apollón og Díónýsus). Er ekki sýnd Schillers áþekk hinni listrænu og fögru 
blekkingarhulu Nietzsches, sem blekkir án þess að gera mein? Sjá í Nietzsche, 1993: 27-8.  
Þó er ekki með þessu sagt að ofangreindir leggi sama skilning og Schiller í fegurð og list, heldur er þessi 
sameiginlega sýn á listina sem leiðarljós áhugaverð í þessu samhengi. 
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Leikurinn virkjar manninn sem skynsemisveru og skynveru í senn, kemur á  
allsherjarsamstillingu allra skapgerðarþátta og jafnvægi siðferðilegrar einingar og 
náttúrulegs margbreytileika, svo af leiðir fegurð sem fullkomnar hugtak mennskunnar. Í 
leiknum er engin ytri eða innri nauðung heldur er maðurinn staddur á milli lögmála 
skynseminnar og líkamlegrar þarfa skynverunnar, í fagurfræðilegu ástandi sem er því 
frjálst undan þvingunum beggja. Slíkur frjáls leikur mannsins með fegurðina er hátindur 
mennskunnar og því verður maðurinn heill þegar hann leikur sér.  

Grísku guðirnir, frelsaðir úr fjötrum sérhvers tilgangs, hverrar skyldu og allra áhyggna, 
undan efnislegum þörfum og nauðsynlegri vinnu, voru Schiller fyrirmynd. Brjóstmyndin 
af Juno Ludovisi, sem dvelur í sjálfri sér handan rúmsins, óháð öllum ytri öflum, vekur 
upp hjá okkur þessa sömu tilfinningu og kemur okkur í fullkomna ró og algjört uppnám 
samtímis, svo skilningurinn á ekkert hugtak og tungumálið ekkert heiti yfir. Það er vegna 
þess að við erum í rýminu áður en hugurinn tekur umheiminn til sín, hugtekur hann – 
grefur skynhrifin í grafreiti hugtakanna, eins og Nietzsche sagði. Þetta er lykillinn út úr 
firringunni að mati Schiller, að efla þessa tilfinningu er það sem samfélagið þarfnast að 
hans mati. 

Það sem Schiller á við er að þegar við virðum fyrir okkur ásjónu styttunnar komumst 
við á vald leiksins, í fagurfræðilegt ástand þar sem báðar hvatirnar eru jafnvirkar svo 
nauðung þeirra hættir. Hugsunin er virk en hrifsar ekki til sín völdin af virkri skynjuninni, 
hvatirnar eru í fullkomnu jafnvægi. Af þessum völdum verður einhvers konar hlé og við 
komumst í forskilvitlegt rými sem er handan allra útskýringa, allra hugmynda eða 
hugtaka, og þar með handan allrar stýringar ráðandi afla eða skilyrðingar samfélagsins. 
Við hefjum okkur þar með yfir fjötra sérhvers skilyrts tilgangs, skyldu og allra áhyggna – 
raunar aðeins stundarkorn, því náttúran mun alltaf hrifsa okkur aftur til baka – en í þessu 
örstutta hléi felst frelsið að mati Schiller og í því sér hann tækifæri á nýjum veruleika: 
frelsi mannsins til að að gera úr sjálfum sér það sem hann kærir sig um, frelsi til að vera 
það sem hann skal vera. Vandamálið sem virðist vakna er að við höfum ekki ígildi slíkrar 
styttu fyrir augum okkar allar stundir, svo þetta hlýtur að snúast um að geta komist í 
fagurfræðilega ástandið í hversdagslegu lífi sínu (en þar leggur Schiller raunar fátt til 
annað en hugmyndina). 

Fagurfræðilega ástandið byggir á ákveðinni hugmynd Schiller um fegurðina sem felst 
ekki í því að þykja eitthvað fallegt eftir eigin huglæga mati, heldur því að geta metið 
persónur og hluti og fellt fagurfræðilega dóma án tillits til eigin skilyrtu lögmála eða 
tilgangs þeirra. Þetta er inntak leiksins og hins fagurfræðilega ástands, að geta gert hlé á 
hugsuninni örskamma stund og öllum fordómum sem fylgja. Þar erum við frjáls undan 
ríkjandi hugmyndum um rétt og rangt, gott og slæmt, fagurt og ljótt, o.s.frv. – við erum 
laus undan tvíhyggjunni, hvers mælikvarða ráðandi öfl hverju sinni stjórna, og metum 
persónur og hluti eins og þeir eru, sem gildi í sjálfum sér. Laus undan henni örskotsstund 
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finnum við fyrir okkar sanna sjálf og þaðan getum tjáð okkar sanna eðli í líðandi andránni. 
Í leiknum erum við því frjáls undan stýringunni, hefjum okkur upp yfir fjötra allra 
markmiða og alls tilgangs, og erum sjálfráð um breytni okkar í leik, einskonar frjálsri 
athöfn, sem er sjálfri sér markmið og tæki í senn.  

Það er úr þessu fagurfræðilega ástandi sem siðferðilega ástandið getur sprottið. 
Siðferðisveran getur ekki sprottið úr náttúrulega ástandinu – hvorki í skilningi Schillers né 
náttúrulega ástandinu í ríki stýringarsamfélagsins – þar sem hvað rekur annað, heldur 
einungis úr frelsi hins fagurfræðilega, því einungis þar höfum við tækifæri til að slíta keðju 
orsakar og afleiðingar sem fjötrar okkur – vegna náttúrulögmálanna eða markaðs-
lögmálanna. Siðferðileg breytni sem er sjálfri sér markmið og tæki í senn sprettur úr hléi 
fagurfræðilega ástandsins því þaðan er okkur frjálst að setja okkur altæk siðferðislögmál. 

Náttúrulega ástandið lætur sig einvörðungu varða það sem maðurinn gerir, eða 
innihald athafna hans, en ekki hvernig hann gerir, sem skynsemi mannsins og sjálfræði á 
að láta sig varða. Maðurinn getur verið undir stjórn náttúruaflanna eða markaðsaflanna, 
verið þolandi sem lætur reka á reiðanum, eins og kúla í ballskák, eða beitt vilja sínum og 
sýnt sjálfræði í athöfnum. Um þetta hefur maðurinn val hverju sinni, hvort hann kasti til 
hendinni eða breyti af kostgæfni. Manninum er þannig í sjálfsvald sett hvort hann uppfylli 
aðeins hlutskipti sitt sem náttúruvera, bregðist bara við því sem hreyfir við honum í heimi 
skynjunarinnar (eða hrifanna) , eða sem altæk skynsemisvera, tegundarvera sem velur 
viðbrögð sín, hvernig hann bregst við áreitinu. Að gera það er að skapa eigin heim í 
tímanum og það er göfugt að mati Schillers, það er að setja mark sjálfstæðis á það sem 
þjónar einungis ákveðnum tilgangi, eða gefa breytni sinni gildi óháð öllu öðru, gildi í sjálfri 
sér sem markmið og tæki í senn. Í því felst að fara út fyrir tilgang athafna og gefa breytni 
sinni fagurfræðilegt yfirbragð: að beygja sig undir það náttúrulega sem verður að vera en 
velja að gefa viðbrögðum sínum fagurfræðilegt yfirbragð. Það er að vera takmörkuð 
náttúruvera en, með hugtökum frá Marx, staðfesta sig sem tegundarvera í samræmi við 
lögmál fegurðarinnar, sem framleiðir eðli sitt með frjálsri, meðvitaðri virkni sinni, eða 
sjálfráðri og siðferðilegri breytni.22 

Að slík breytni verði sjálfsprottin af hvöt, er markmið byltingar tilfinningalífsins.23 Í 
stað þess að gera sér sér dyggðina, sannleikann og hamingjuna í hugarlund á maðurinn 
að ástunda dyggðina, skilji sannindin og njóti hamingjusamra daga. Hugmyndir eiga að 

                                                      
22 Og aftur má í ljósi þessa velta fyrir sér þeim fjórum þáttum sem Kasser telur að leiði til vellíðunar: 1) 
öryggi, 2) hæfni ( sjálfstraust, trú á eigin hæfni) 3) tengsl við aðra og 4) sjálfræði í, og sanna tengingu við, 
atferli, en Schiller segir að vellíðan og sæla sé bundin því að sætta andstæðurnar í manninum á verðugan 
hátt, í siðferðilegri breytni. Í gegnum Aristóteles má tengja Marx og Schiller í dyggðugri breytni, þ.e. að 
mannleg heill sé „...sálarvirkni í samræmi við dyggð...“ (226-7, skáletrun mín), og með örlítilli breytingu 
getum við sagt að það að lifa vel og breyta fagurlega sé skilið sama skilningi og að farnast vel. Sjá í 
Aristóteles, 1995: 211. 
23 Það verður þó að segjast að þótt þetta markmið sé eftirsóknarvert, þá skortir óneitanlega á hugmyndir 
hans um hvernig megi ná því, það er að segja hvaða leiðir séu okkur færar að því.  
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verða verknaðir, en ekki einberar hugmyndir: við eigum ekki að túlka hugmyndir heldur 
breyta heiminum eins og Marx sagði.  

Geri hver fegurðina að sínu æðsta gildi sem leiðir hann áfram til innra samræmis og 
heildar skapast ríki fagurfræðinnar sem einkennist af samhljóm í stað sundrungar og það 
er þetta sem er markmið fagurfræðilega uppeldisins. Fagurfræðilega ríkið byggir á því 
sem mennirnir eiga sameiginlegt en ekki því sem sundrar þá. Fagurfræðilegt uppeldi 
miðar að því að nema úr gildi alla skiptingu, allt stigveldi því Schiller vill útrýma þeim 
hugsunarhætti að listin og lífið sé aðskilið yfir höfuð. Hann vill útrýma öllum 
mótsögnunum sem hljótast af því að skilja mismunandi svið lífsins að, að eitt sé vinna, 
annað nautn, því hvort tveggja er lífið sjálft, framrás þess í óumflýjanleika tímans. 
Nautnin og vinnan, umbunin og erfiðið, tilgangurinn og tækið sameinast að nýju í 
leiknum.  

Hér að ofan sagði að stýringarsamfélaginu mætti líkja við náttúrulegt ríki þar sem 
ráðskast er með tilfinningar, oft ómeðvitaðar, og breytni stjórnast af hrifum, óvirkt 
hvarfla einstaklingarnir frá einni athöfn til annarrar innan samhengis markaðarins, á 
forsendum þess og þágu. En er þá einhver von um útgönguleið, frelsi út úr stýringunni, 
frá firringunni? Hafa hugmyndir Schillers eitthvað erindi í nútímanum? Við verðum að 
minnsta kosti að standa á þeim möguleika fastar en fótunum og trúa því, eins og Eyjólfur 
kapellán, að „...hvorki frelsun né glötun [séu] nein ytri fyrirbæri. Frelsan sína ber hver 
maður í eigin barmi og hvergi nema þar. Þar er það, sem þvílíkir hlutir gerast.“24 

Ríkjandi yfirvöld hverju sinni hafa hagsmuni af óbreyttu ástandi, það sem þarf er 
leiðarljós sem veldur innri byltingu25 í manninum, gildi sem er óháð allri skilyrðingu og 
öllum hagsmunum og kemur manninum í ástand þar sem hann metur umhverfi sitt af 
virðingu óháð skilyrtum mælikvörðum. Fegurðin getur verið slíkt gildi og í henni felst 
vonin sem hlé Schillers vekur um nýja lífshætti, því í fagurfræðilega ástandinu gefst 
manninum hlé til að ákvarða breytni sína sjálfur, þó ekki sér í hag, heldur til samræmis 
við heildarhugmyndina, það er að segja samfélagið í fagurfræðilega ríkinu. Til þess þarf 
hann að göfga hversdagslega breytni sína.      

Að endingu er áhugavert að velta fyrir sér hlutverki tímans í tengslum við hugmyndir 
Marx og Schillers. Út frá sjónarhóli tímans má segja að firringin hljótist af því þegar við 
segjum að tíminn sé peningar og umgöngumst hann einvörðungu í því skyni að afla þeirra 
í stað þess að vera virk í tímanum og þroska alhliða hæfileika okkar eins og hann býður. 

                                                      
24 Sjá Gunnar Gunnarsson, Svartfugl, 1980:  170. 
25 Marx eygði von um byltingu og í Þýsku hugmyndafræðinni taldi hann tvennt þurfa að koma til: Annars 
vegar að firringin yrði mönnum óbærileg ánauð vegna þess að hún hefði gert þorra manna eignalausa, að 
öreigum. Hins vegar að framleiðsluöflin hafi komið á almennum (e. universal)  samskiptum. Sjá Marx, 
1970: 56. Í athugasemd segir Marx að áður en menn komi saman í almennu bandalagi þurfi 
stóriðnaðurinn að hafa framleitt ódýr og snögg samskipti. Sjá á bls. 79. Nú er ljóst að þessar síðari 
forsendan hefur verið uppfyllt, en spurningin er hvort þorri manna finni firringu þess að vera andlegir 
öreigar sem óbærilega ánauð og geri innri byltingu.     
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Hjá Schiller er tíminn forsenda allrar verðandi og það er í honum sem frelsið er okkur 
mögulegt, í frjálsri sýnd leiksins, því þar upphefur maðurinn tímann í tímanum og sættir 
hina verðandi náttúruveru og hina altæku skynsemisveru, siðferðisveruna. Frelsið felst í 
að umgangast tímann þannig að við undirgöngumst nauðsynina sem í honum felst af 
fúsum og frjálsum vilja sem náttúruverur en veljum að breyta með hugsjón um fegurðina 
að leiðarljósi, samkvæmt lögmálum fegurðarinnar, og staðfestum okkur þannig sem 
tegundarverur og sannar siðferðisverur. Allt sem að okkur flýtur í tímanum er metið jafnt. 
Allt sem við verðum að gera, hvort sem það er að vinna eða leika okkur, vaska upp eða 
lyfta okkur upp, er bara mismunandi birtingarmynd framrásar tímans. Allt 
undirgöngumst við með sömu virkninni í tímanum – raunar virkni og óvirkni í senn, kyrrð 
í hreyfingu, hreyfingu í kyrrð, því þetta er athöfn sem vill ekkert, hefur ekkert að markmiði 
– sýnum kostgæfni í öllum athöfnum, göfgum breytnina með fegurð. Eða stefnum að 
henni sem hugsjón. 

Að líta á tímann sem skipulagseiningu leiðir hugann að rökvísi, skynsemi, 
útreikningum, nytjahyggju, peningum, árangri, og svo framvegis. Að líta á tímann sem 
framrás tilverunnar opnar á annars konar víddir: flæði, skynjun, innsæi, spuna, og svo 
framvegis. Af þessum tveimur hliðum tímans leiðir mismunandi tilveruhættir, annar 
kallar fram hugrenningar í tengslum við skrifræði, en hinn sköpun, drifkraftur þess fyrri 
er stýring kerfisbundinnar rökvæðingar, en þess síðar knýjandi, innri þörf útfrá skapandi 
tómi listarinnar. Fyrri felur í sér þörfina að ná tökum á tímanum, stjórna honum sem 
skipulagseiningu, besta með hliðsjón af skilvirkni í eftirsókn eftir peningum; hinn flæði 
tímans, þörfina að skynja umhverfið og tjá möguleika í sýnilegan veruleika. Annar felur í 
sér skort sem veldur því að við missum fótana í því sem er hér og nú vegna löngunar eftir 
hinu fjarlæga, hinn ofgnótt skynjunarinnar í tímanum, hér og nú. Tvær hugmyndir um 
tímann, önnur megindleg en hin eigindleg, magn eða gæði. Má ekki segja að mismunandi 
lífshætti leiði af þessum mismunandi sjónarhornum tímans? Annar til firringar en hinn 
fegurðar?  

En tilveran sjálf er þó aldrei svona, annað hvort svört eða hvít, heldur felur hvorn 
háttinn í sér í einhverjum mæli í senn. Þó er morgunljóst að lífsháttur peninganna er mun 
meiri áhrifavaldur í hversdagslegu lífi okkar með afleiðingum sem gerast geigvænlegri 
fyrir umhverfi og jöfnuð, svo tvö dæmi séu tekin, en líka fyrir okkur sem manneskjur. 
Grundvöllur þess fyrri er reistur á blekkingu, falskri sýnd markaðsaflanna. Til mótvægis 
hefur hér verið velt upp hugmyndum um að vekja eigi lífshátt skynjunar upprunalega 
lífsins til vegs og virðingar að nýju, til jafnvægis hinum. Því sannur grundvöllur okkar er í 
náttúrunni, í tímanum, og þótt við getum verið viss um að lífið sé hverfullt, þá er meira 
öryggi að reisa tilveruna á grundvelli hennar en ótryggum grundvelli markaðstilverunnar. 
Í kjölfarið má velta fyrir hvort nýjir lífshættir á grundvelli fegurðarinnar geti ekki aðeins 
verið lífinu annars konar gildi, heldur enn fremur gefið lífinu aukið gildi. Sé svo er von til 
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þess að fegurðin geti verið annars konar lífsmáta leiðarljós, lífsmáta sem hverfist ekki um 
peninga og neyslu heldur að breyta vel og rækta fögur samskipti, og það er einmitt það 
sem við þörfnumst á þessum viðsjáarverðu tímum.  
 
En hvort eigum við þá að velja, peningana eða lífið? Annars vegar verðum við að velja á 
forsendum lífsins og vera meðvituð um eðli hvors fyrir sig, sérstaklega um lífið þegar það 
krefst þess að við veljum peningana, sem við þurfum að sjálfsögðu að gera. 26  Slík 
meðvitund er fyrsta skrefið út úr firringunni, í henni felst raunveruleg upplýsing 
skilningsins. Hins vegar, í ljósi hugmyndanna hér að framan, eigum við að fara handan 
nauðsynjar slíkrar tvíhyggju – þessara endalausu annað hvort eða valkosta – og velja 
leikinn, frjálsa athöfn sem er sjálfri sér markmið og tæki í senn. Þá hættum við að leita í 
fjarskanum þess sem við höfum hér og nú – það er ekkert ef–þá, bara núna. Við höfum 
tækifæri til þess í tímanum, hvar sem er, hvenær sem er og í hverju sem ber að höndum 
að skynja lífið, vera virk og að breyta af kostgæfni. Slík breytni er fyrsta skrefið áleiðis að 
jafnvæginu sem er sál fegurðarinnar og skilyrði mennskunnar, fyrsta skrefið í átt að hinni 
heilu manneskju.  

 
 

 
  

                                                      
26 Líkt og Marx taldi að atvinnan yrði alltaf nauðsynleg að vissu marki, þá verðum við að að telja 
peningana, neysluna og lífshættina sem felst í þeim nauðsynlega, en aðeins að vissu marki og helst á 
annan hátt, á grundvelli annars konar gilda. 
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