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Hugviśindasvið  

Heimspeki 

 

 

 

 

 

Hið Eina og hið marga 

Verufræðilegar og verðandifræðilegar samtengingar manns og 

náttúru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs í heimspeki 

Tómas Ævar Ólafsson 

Kt. 050189-3099 

Leiðbeinandi: Björn Þorsteinsson 

Maí 2017 

  



1 

Ágrip 
 

Í þessari ritgerð er samband manns og náttúru skoðað frá sjónarhorni verufræðinnar annars 

vegar og heimspeki verðandinnar hins vegar. Verufræðin er sú grein heimspekinnar sem 

rannsakar eðli þess sem er og getur átt sér tilvist. Fræði verðandinnar snúa helst að þeim 

veruleika sem birtist okkur hér og nú og er undirorpinn sífelldum breytingum. Varpað er ljósi 

á þann aðskilnað sem myndast hefur á milli hugtakanna um mann og náttúru ásamt því að 

skoða samtengingar sem ákveðnir heimspekingar hafa myndað á milli þeirra. 

Í fyrsta hluta er skoðað heimspekikerfi Páls Skúlasonar (1945-2015) sem hann setti 

fram í síðasta verki sínu Merking og tilgangur (2015). Sérstök áhersla er lögð á verufræðilegan 

hluta kerfisins ásamt því að gera grein fyrir þeim hugmyndasögulegu rótum sem liggja því að 

baki. Skoðað verður hvernig Páll býr til eins konar brú sem sameinar hugarheim okkar og þann 

náttúruheim sem birtist okkur. Í öðrum hluta er greint frá heimsmynd verðandinnar sem Gilles 

Deleuze (1925-1995) og Félix Guattari (1930-1992) setja fram í verkum sínum And-Ödipus 

(1972) og Þúsund flekar (1980). Farið verður yfir framsetningu þeirra á hugtökunum um 

rísómið og langanaframleiðslu sem leysir upp hvers kyns tvíhyggju um mann og náttúru eða 

hug og hlut eða anda og efni. Í þriðja hluta er gefinn gaumur af þeim margvíslegu hættum 

andlausrar efnishyggju og alhæfandi einsleitni sem geta stafað af hinu aðskilda sjónarhorni á 

hugtökin um mann og náttúru. Einnig er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem höfundarnir beita 

til að sporna við téðum hættum sem eru annars vegar andleg tilgangshyggja Páls og hins vegar 

sérstök greiningaraðferð langana er nefnist kleyfgreining hjá Deleuze og Guattari. Að lokum 

eru dregnar ályktanir af þessu hugmyndasögulega ferðalagi og lagt mat á hlutverk mannsins í 

náttúrunni. 
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Abstract 
 

The thesis examines the relationship between man and nature from an ontological 

perspective on the one hand and from the perspective of the philosophy of becoming on the 

other. Ontology is the branch of philosophy that deals with the essence of what is and can 

possess existence as such. The philosophy of becoming deals with the reality that discloses 

itself here and now and is subject to constant change. The objective is to shed some light on 

the separation that has developed between the concept of man and the concept of nature as 

well as looking towards possible connections between the concepts within the 

aforementioned branches of philosophy.  

 The first part of the essay explores a philosophical system put forth by Páll Skúlason 

(1945-2015) in his book Merking og tilgangur (2015) with special emphasis on its ontological 

structure as well tracing its ideological roots. The main concern of this part is accounting for 

how Páll constitutes a kind of a bridge between the world of the mind and the world of nature. 

The second part explores a method or a perspective within the philosophy of becoming put 

forth by Gilles Deleuze (1925-1995) and Félix Guattari (1930-1992) in Anti-Oedipus (1972) and 

A Thousand Plateaus (1980). This part examines their presentation of the concept of the 

rhizome and desiring-production, which deconstructs any dualism whether it be man vs. 

nature or spirit vs. matter or subject vs. object. The third part analyzes the different dangers, 

either despirited materialism or generalizing homogeneity, stemming from the separated 

view of man and nature. This part also seeks different solutions that the authors offer to said 

dangers; on the one hand, Páll proposes a spiritual and purpose-driven mode of thought; on 

the other hand, Deleuze and Guattari propose a heterogeneous method named 

schizoanalysis. The thesis ends with a few reflections and remarks on the role of man within 

nature. 
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Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um aðskilnað og tengsl manns og náttúru út frá tveimur sjónarhornum, 

verufræði annars vegar og heimspeki verðandinnar eða verðandifræðinnar hins vegar. 

Aðskilnaður hugtakanna hefur einangrað sjónarhorn mannsins á þann heim sem umlykur 

hann og skapar það illviðráðanlega tvíhyggju hugveru og hlutveru. Í gegnum tíðina hefur þessi 

tvíhyggja ásótt heimspekina því ákveðið vandamál hefur skapast við að mynda tengsl á milli 

þessara aðskildu hugtaka. Milli huga mannsins og náttúruheimsins, sem umlykur hann, hefur 

myndast einhverskonar rökleg gjá sem erfitt er að fylla upp í því óendanleikinn sjálfur virðist 

dvelja þar. Þó hafa verið gerðar tilraunir til að brúa gjána með margs konar tengslahugtökum 

og hefur þar ýmislegt komið við sögu, allt frá andefnistrú til sameiningar-bandstrika. 

Hinn mennski veruleiki, samkvæmt Hönnuh Arendt, lifir og hrærist að hluta til í eins 

konar gerviheimi hugans sem sprettur fram á yfirborði náttúruheimsins. Í okkur virðist blunda 

ákveðin löngun til að losna úr viðjum þessarar náttúru og hverfa algjörlega á vit gerviheimsins. 

Tæknilegar framfarir virðast oft stefna að þessu tilbúna markmiði, til dæmis með því að 

umbreyta erfðaupplýsingum fósturvísa og skapa þannig nánast yfirnáttúrulegar mannverur 

og með því að rannsaka himingeiminn til að uppgötva aðrar lífvænlegar plánetur sem mætti 

mögulega flytjast til einn góðan veðurdag og finna okkur ekki lengur bundin hinni takmörkuðu 

náttúru jarðarinnar.1 Aðlögun okkar að náttúrunni virðist á stundum ekki vera það sem máli 

skiptir heldur frekar einhvers konar sigur yfir henni; að koma upp um þær reglur og lögmál 

sem búa að baki henni til að nýta okkur í hag, í gerviheimssköpun, frekar en að mynda með 

þeim samhljóm. Slíkt viðhorf til þess yfirborðs sem hinn mannlegi heimur sprettur fram á gerir 

það að verkum að ójafnvægi myndast í samskiptum okkar við náttúruna. Ójafnvægi á 

tengslum okkar við náttúruna sem undirrót lífsins mun að öllum líkindum hafa í för með sér 

óstöðugleika alls þess sem af henni sprettur. 

Ójafnvægið er vissulega farið að gera vart við sig í nútímanum en þær lausnir sem við 

bindum trúss okkar við virðast ekki taka mið af þörfum náttúrunnar fyrir að fá að jafna sig á 

ágangi okkar heldur virðumst við frekar treysta á einhvers konar tæknilega lausn sem leysir 

okkur undan ábyrgð á öllum ósköpunum sem lifnaðarhættir okkar valda. Tíminn er naumur 

og aðstæður krefjast raunverulegra breytinga til að mæta ójafnvæginu. Breytingarnar fara 

                                                      
1 Sjá Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: The University of Chicago Press, 1998), 1-2. 
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ekki bara fram á stakkaskipti í gjörðum okkar og lifnaðarháttum heldur þarf að umbylta því 

hvernig við hugsum um og nálgumst heiminn. 

Hugsunin í samtíma okkar er gegnsýrð markaðs- og efnishyggju þar sem peningar og 

fjárhagslegir hagsmunir skipta máli fyrst og fremst og allt annað látið koma þar á eftir.2 Þessi 

tegund hugsunar hlutgerir allt sem tilheyrir náttúrunni og skilur fyrirbæri hennar aðeins á 

þeim forsendum að þau geti orðið einhvers konar nýtileg auðlind fyrir verðmætasköpun. 

Meira að segja þær gersemar sem við ákveðum að raska ekki við, girðum við af og stillum upp 

sem mikilvægum áfangastöðum ferðamanna. Gersemin verður eins konar sýningar- og 

neysluvara ferðaiðnaðarins.3 Þessi hugsun kemur einnig upp um sig í hversdagsleikanum þar 

sem það virðist vera viðtekin skoðun að maður þurfi alltaf að sýna virkni sína með því að gera 

eitthvað, vera með eitthvað á prjónunum, hafa eitthvað fyrir stafni og lítinn tíma til að gera 

eitthvað annað. Þessa hugsun rekur í rogastans um leið og við hyggjumst sýna af okkur óvirkni 

og reyna að ná áttum, til dæmis þegar verðandi neminn viðrar þá hugmynd að nema 

heimspeki eða einhvers konar hugvísindi sem binda hann ekki við ákveðið starf að loknu námi 

og þá, eins og sjálfvirkt mótstöðuafl, lekur vanalega spurningin: „og hvað ætlar þú eiginlega 

að gera við það?“ af vörum aðstandenda. 

Í þessari ritgerð ætlum við að fremja þann usla að staldra aðeins við og reyna að ná 

áttum. Við ætlum að gera atlögu að hinni viðteknu tæknihugsun peningahagsmuna. Við 

ætlum að leggja drög að mögulegri hugsanabreytingu með því að skoða þau tengsl sem maður 

og náttúra mynda yfir þá gjá sem spekingar hafa skapað þeim. Við ætlum að fylgja þremur 

meginhugsuðum innan tveggja heimspekistefna er láta sig varða aðskilnaðinn og bjóða okkur 

nýja sýn á hann ásamt mögulegum lausnum.  

Í fyrsta hluta skoðum við heimspekikerfi sem sett er fram í síðasta verki Páls 

Skúlasonar, Merkingu og tilgangi. Kerfið vinnur að miklum hluta á sviði frumspekinnar og 

verufræðinnar en einnig rekur það inn á svið siðfræðinnar og þekkingarfræðinnar. Í þessari 

ritgerð verður hinn verufræðilegi og frumspekilegi hluti þess skoðaður sérstaklega og munum 

við gaumgæfa hvernig Páll myndar eins konar brú sem sameinar hugarheim okkar og þann 

náttúruheim sem birtist okkur. 

                                                      
2 Páll Skúlason, Merking og tilgangur (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2015), 87. 
3 Sjá Martin Heidegger, „The Question Concerning Technology“, Basic Writings: From Being and Time (1927) to 
The Task of Thinking (1964), ritstj. David Farrell Krell (San Francisco: Harper San Francisco, 1993), 321. 
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Páll Skúlason var einn helsti hugsuður hinnar íslensku heimspekihefðar. Ungur kynntist 

hann ritum heimspekingsins Sigurðar Nordal ásamt textum frönsku tilvistarspekinganna 

Alberts Camus og Jean-Pauls Sartre og höfðu þau mótandi áhrif á hugsun hans allar götur 

síðan. Páll skrifaði doktorsritgerð sína um heimspeki Pauls Ricœur við Kaþólska háskólann í 

Louvain í Belgíu. Hann hóf störf við Háskóla Íslands árið 1971 en um svipað leyti varð 

heimspeki gerð að sjálfstæðu fagi sem kennt var til BA-prófs.4 Hann taldi mikilvægt að kynna 

heimspeki fyrir íslenskum háskólanemum og Íslendingum almennt og beitti hann sér á báðum 

sviðum sem kennari og talsmaður heimspekinnar á opinberum grundvelli. Ásamt því að kenna 

heimspeki skrifaði hann greinar, hélt erindi, gaf út bækur og birtist á sjónvarpsskjánum og í 

útvarpi að ræða hin ýmsu mál er tengdust margþættum sviðum hugsunarinnar, allt frá 

siðfræði og stjórnmálum til menntamála og umhverfismála til verufræði og frumspeki. 

Heimspeki Páls beindist í margar áttir og að mörgum viðfangsefnum. Því getur verið 

erfitt og veigamikið verkefni að koma auga á rauðan þráð í verkum hans. Hann segist sjálfur 

hafa vanrækt það verkefni að móta og setja fram heilsteypta heimspeki og er verkið Merking 

og tilgangur tilraun hans til að bæta upp fyrir það.5 Bókin er því mikilvæg samantekt á þeirri 

hugsun sem býr að baki þeim ótal greinum og bókum sem Páll skrifaði og gaf út. Í bókinni 

leitast Páll við að nota heimspekina til að breyta heiminum á þann hátt sem hann lýsir í 

formála verksins Hugsunin stjórnar heiminum:  

 

Ég tel að róttækasta og mikilvægasta breytingin á heiminum sem hægt sé að gera sé sú að koma fram með nýja, 

ferska og frumlega túlkun eða réttara sagt sýn á heiminn – sýn sem breytir skilningi okkar á sjálfum okkur og 

heiminum, sýn sem opnar óvænta möguleika og fær okkur til að endurskoða allar viðteknar venjur í mannlífinu, 

allt sem til þessa hefur verið talið sjálfsagt og eðlilegt.6 

 

 Heimspekikerfinu sem Páll leggur fram er stillt upp andspænis þeirri andlausu 

markaðs- og efnishyggju sem hefur lagt undir sig heiminn. Kerfið er andleg tilgangshyggja sem 

nálgast heildarveruna sem býr að baki heiminum og hugsuninni. Í viðleitni okkar til að skilja 

þessa heild hér á eftir munum við öðlast annars konar sýn á heiminn en hugsun 

markaðshyggjunnar býður upp á og verðum vitni að tilraunum til að mynda tengsl milli 

                                                      
4 Róbert Jack, „A Naturalistic System: Páll Skúlasons’s Way of Relating to the World“, Inquiring into 
Contemporary Icelandic Philosophy, ritstj. Gabriel Malenfant (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014), 57. 
5 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 7. 
6 Páll Skúlason, Hugsunin stjórnar heiminum (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014), 7-8. 
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hugarheims og náttúruheims. För okkar í gegnum verkið mun staldra við kenningar nokkurra 

hugsuða sem Páll byggir heimspekikerfi sitt á og ber þar helst að nefna Plótínos, Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel, Immanuel Kant, Martin Heidegger og Jean-Paul Sartre. Við munum 

sjá hvernig ákveðin atriði úr heimspeki þessara hugsuða mynda veigamikinn þátt í því kerfi 

sem Páll setur fram. 

Í öðrum hluta munum við skoða eins konar heimspekilega aðferðarfræði í stað röklegs 

heimspekikerfis. Við höldum á vit verðandinnar þar sem verufræðilegri staðfestu er varpað 

fyrir róða og hinn sífelldi breytileiki heimsins skoðaður á iði með hugtökum sem geta sjálf tekið 

breytingum. Höfundarnir Gilles Deleuze og Félix Guattari sendu á áttunda áratugnum frá sér 

heildarverkið Kapítalismi og geðklofi (Capitalisme et Schizophrénie) í tveimur hlutum. Fyrri 

hluti þess, And-Ödipus (L'anti-Œdipe), kom út árið 1972 og síðari hluti þess, Þúsund flekar 

(Mille plateaux), leit dagsins ljós árið 1980. Verkin bjóða einstaka sýn á veruleika okkar í 

gegnum óráð geðklofans eða þá verkferla dulvitundar okkar sem dvelja undir yfirborðinu og 

fylgja ferli geðklofans. Heimspekin sem þeir setja fram í þessu verki býður upp á einstaka sýn 

á heiminn og hefur því einnig möguleikann á að breyta viðhorfum okkar til hans. Verkin 

beinast meðal annars gegn því sem þeir nefna trjáhugsun sem einkennist af stigveldisskiptingu 

og festist í viðjum tvíhyggjunnar. Höfundarnir reyna að komast út fyrir mörk tvíhyggjunnar og 

sigrast þar með á aðskilnaði manns og náttúru eða hugveru og hlutveru. Ætlun okkar er að 

skoða þá aðferð sem þeir beita til að rekja upp tvíhyggjuna og sjá hvernig má tengja að nýju 

þessa tvo þætti veruleikans. 

 Gilles Deleuze var býsna áhrifamikill heimspekingur á síðari hluta tuttugustu aldar. 

Heimspeki hans vinnur aðallega á sviði frumspekinnar þar sem hann gengur ekki út frá 

hugtakinu um verund, sem hefur fylgt frumspekinni úr fornöld, heldur hugtakinu um 

mergðina sem kemur róti á hvers kyns staðfestu eðlismiðaðra hugtaka um verundir og til 

verður einhvers konar hugtakaverksmiðja þar sem stöðugt eru fundin upp ný hugtök til að 

nálgast hluti veruleikans. Deleuze fékkst einnig við heimspekisögu og heimspeki bókmennta 

og listir en skrif hans um þessi efni voru ávallt undir formerkjum frumspekinnar og 

hugtakaframleiðslu.7  

                                                      
7 Daniel Smith og John Protevi, „Gilles Deleuze“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (vetur 2015), ritstj. 
Edward N. Zalta, https://plato.stanford.edu/entries/deleuze/ 
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 Í sögulegri yfirferð Deleuze bar hann kennsl á rauðan þráð í verkum hugsuða sem voru 

í andstöðu við ríkjandi hefðir sinnar tíðar. Þessir hugsuðir birtust honum sem eins konar 

munaðarleysingjar eða hirðingjar sem tengjast aðeins fyrir tilstilli þeirra viðfangsefna sem þeir 

fást við s.s. andóf gegn neikvæðni, ræktun gleðinnar og fordæming á valdi. Hugsuðirnir voru 

til dæmis Lucretius, David Hume, Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche og Henri Bergson. 

Deleuze byggir heimspeki sína að miklu leyti á verkum þessara heimspekinga og beindi henni 

oft gegn þeim hugmyndum sem voru ríkjandi innan heimspekinnar á síðari hluta 20. aldar.8 

Félix Guattari var sálgreinandi, heimspekingur, umhverfissinni og pólitískur 

aðgerðasinni. Hann nam sálgreiningu (fr. psychanalyse) meðal annars hjá Jacques Lacan og 

starfaði til margra ára á hinu tilraunakennda geðsjúkrahúsi La Borde í Frakklandi þar sem 

markmiðið var að sigrast á hlutverkaskiptingu læknis og sjúklings með gagnvirkri 

hópameðferð. Guattari varð fyrir miklum áhrifum af maíbyltingunni 1968 í París og taldi hana 

og alla þá óreiðu sem henni fylgdi líklega vera eina af síðustu byltingum af „gamla skólanum“ 

og fyrirboði þeirra byltinga sem koma skyldu sem hann taldi verða svokallaðar „mólekúlískar“ 

byltingar eða eins konar smásæjar byltingar sem myndu eiga sér stað í smærri einingum 

samfélagsins og líklega ekki verða jafn stórtækar og öfgafullar og ’68-byltingin.9 

Guattari kynnist Deleuze árið 1969 og hófu þeir bréfaskriftir sín á milli ásamt því að 

hittast reglulega og deila hugmyndum þar til að því kom að þeir ákváðu að skrifa eitthvað 

saman.10 Af sambandi þessu spruttu mörg stórvirki þar á meðal Kapítalismi og geðklofi I-II, 

Hvað er heimspeki? (Qu'est-ce que la philosophie?, 1991) og Kafka: Um minniháttar 

bókmenntir (Kafka: Pour une littérature mineure, 1975). Í skriflegu samstarfi þeirra blandast 

áhrif hvors höfundar fyrir sig og mynda verk sem þeir telja að sé nokkurn veginn án höfunda 

eða jafnvel skrifað af of mörgum höfundum – eða, eins og segir í Þúsund flekum, „þar sem við 

erum hvor um sig margur, var þar saman kominn talsverður fjöldi“. 11  Frá Deleuze sjást 

greinileg áhrif mergðarfrumspekinnar og hugtakaframleiðslu sem tileinkar sér ákveðna 

þverfagmennsku og nýtir og finnur upp hugtök á sviðum grasafræði, sálgreiningar, heimspeki, 

líffræði og táknfræði. Frá Guattari má greina áhrif frá tilraunamennsku í sálgreiningu þar sem 

línur ödípusarlíkans Sigmunds Freud eru máðar út og dulvitundin skoðuð út frá „mólekúlískri“ 

                                                      
8 Brian Massumi, „Translator’s Foreword: Pleasures of Philosophy“, A Thousand Plateaus, viii. 
9 Ian Pindar og Paul Sutton, „Félix Guattari: A Chronology“, The Three Ecologies, xii-xiii. 
10 Sama rit, xiii. 
11 Gilles Deleuze og Félix Guattari, „Rísóm“, þýð. Hjörleifur Finnsson, Heimspeki verðandinnar: Rísóm, sifjar og 
innrætt siðferði, ritstj. Geir Svansson (Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2002), 15. 
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eða smásærri uppbyggingu sinni. Ætlun okkar er að skoða lítinn hluta þessara rita sem ná að 

einhverju leyti utan um þá hugsun sem höfundar rækta með sambandi sínu. Til þess skoðum 

við hinn margrómaða texta þeirra um rísómið úr Þúsund flekum ásamt því að gægjast inn á 

blaðsíður And-Ödipusar og skoða dulvitundina sem verksmiðju langana. 

 Í þriðja hluta förum við yfir þær mögulegu hættur sem höfundar beina hugsun sinni 

að vissu leyti gegn. Páll varar við hinni andlausu efnishyggju sem raungerist í markaðshyggju 

samtímans og Deleuze og Guattari vara við eins konar einsleitni sem getur skapast þegar við 

nálgumst heiminn í gegnum stigveldisbundin táknkerfi sem stimpla allt inn í sama skemað. 

Þrátt fyrir að ákveðin bölsýni ríki hjá höfundum í garð þessara hætta þá setja þeir fram 

mögulegar lausnir eða leiðir til þess að hugsa út fyrir þann ramma sem andlausa efnishyggjan 

eða stigveldistáknkerfin hneppa okkur í. Hin andlega tilgangshyggja Páls býður okkur að 

endurskoða gildasköpun með því að leggja stund á ákveðna tegund hugsunar sem lýtur ekki 

lögmálum efnishyggjunnar. Gegn stigveldistáknkerfum setja Deleuze og Guattari fram 

greiningaraðferð er nefnist kleyfgreining (fr. schizoanalyse) og skoðar hún langanir okkar sem 

hinar smæstu einingar dulvitundar okkar og þau hagsmunatengsl sem þær standa í innan 

vitundar okkar sem utan. Með því að skoða þessar hættur og lausnir munum við sjá betur þá 

þætti sem greina hugsun Deleuze og Guattari frá hugsun Páls Skúlasonar ásamt því að komast 

að þeim þáttum sem báðum kenningum eru sameiginlegir.  

Að lokum munum við viðra nokkrar ályktanir sem mætti draga af yfirferð okkar og 

munum við þá leiða þær sameiginlega af verkum Páls og Deleuze og Guattari. Ályktanirnar 

munu síðan bregða ljósi á það markmið okkar að komast í skilning um aðskilnaðinn milli 

hugtakanna um mann og náttúru ásamt því að draga fram þau mögulegu tengsl sem eru á 

milli þessara hugtaka og brúa þannig bilið á milli þeirra. Ef sú heimspeki sem við skoðum lætur 

okkur í té einhvers konar tengsl milli hugtakanna sem svo oft birtast aðskilin ætti það að hjálpa 

okkur að afhjúpa það ójafnvægi sem hefur skapast í samtíma okkar. Tengsl milli þessara 

hugtaka gætu því lagt mikilvægan grunn að umbreytingum í hugsun okkar um heiminn og 

jafnvelt útbúið drög að samlífi og jafnvægi milli manns og náttúru. 
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I. hluti – Hið Eina 

1.1 Veröld Öskju – Samband manns og náttúru 

Einn aðgengilegasti texti Páls Skúlasonar um samband manns og náttúru er líklega 

„Hugleiðingar við Öskju“. Í ritgerðinni segir hann frá ferðalagi sínu á Öskjuslóðir og rekur þau 

djúpstæðu áhrif sem hann varð fyrir þar. Askja vekur upp gamlar spurningar hjá Páli um heildir 

og tengsl og fær hann til að líkja henni við borgina París. Bæði Askja og París eru heildir sem 

mynda óendanlegt net tengsla milli einstakra fyrirbæra og báðar fanga þær hugann.12 Askja 

afhjúpar sig sem sjálfstæða veröld og er lýst á einstakan máta: 

 

[E]in skýrt afmörkuð heild sem spannar allt og fyllir hugann svo maður hefur á tilfinningunni að hafa numið 

veruleikann allan í fortíð, nútíð og framtíð. Handan sjóndeildarhringsins er hin ókunna eilífð, hið mikla, þögla 

tóm. Þegar maður kynnist slíkri veröld er maður kominn á leiðarenda. Kominn í snertingu við veruleikann sjálfan. 

Hugurinn opnast fyrir fullkominni fegurð og maður sér loksins um hvað lífið snýst.13 

 

Hvaða upplifun er þetta? Hvernig geta staðir eins og Askja og París afhjúpað sig sem 

þessi heild sem kemur manni í snertingu við veruleikann sjálfan? Bæði París og Askja eru tákn. 

Hvort fyrir sig táknar sérstök og mikilvæg kynni af veröldinni. París virðist vera safn margra 

tákna sem vísa fram og aftur, út og suður í hugmyndasögu Vesturlanda.14 Eiffelturninn vísar 

upp á við sem kapítalískt tákn fyrir hina gegndarlausa gildisaukningu peninganna, Sigurboginn 

vísar aftur til byltingar- og Napóleónsstríðanna og Montparnasse-hverfið táknar ákveðna 

stemmingu þeirra skálda og listamanna sem brutu upp hefðirnar. Þessi mikli suðupottur 

vestrænnar menningar tekur á sig mikilvæga táknmynd fyrir þroskasögu vitundar okkar og 

hjálpar henni að öðlast skilning á félagslegum veruleika okkar og komast nær fullri vitund um 

heiminn sem við byggjum en sú vitund afhjúpast í listum, heimspeki og trúarbrögðum.15 En 

hvers konar tákn er Askja þá? Ef París veitir okkur alla þessa þroskamöguleika, til hvers ættum 

við að leggja á okkur ferð til Öskju? 

 Táknið Askja nær til hinnar sjálfstæðu og hlutlægu veraldar. Hún táknar veröld sem er 

óháð öllu mannlífi og þar með allri hugsun, trú og tjáningu. Að koma til Öskju er eins og að 

                                                      
12 Páll Skúlason, Náttúrupælingar (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2014), 13. 
13 Sama rit, 13. 
14 Sama rit, 17. 
15 Páll Skúlason, Hugsun og veruleiki , 42. 
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heimsækja jörðina í fyrsta sinn. 16  Hollywood hefur hvað eftir annað reynt að líkja eftir 

svipuðum táknum og þannig sett okkur í spor ferðalangsins sem nemur nýjar plánetur og 

vistkerfi eða kemur aftur til jarðar í fortíð eða framtíð þar sem ummerki mannlífsins eru horfin 

eða ekki orðin og nemur þannig veröld sem er óháð honum. 17  Á svipaðan hátt og 

geimferðalangurinn getum við komist í snertingu við nýja eða öllu heldur gamla óháða veröld 

þegar við komum á Öskjuslóðir. Að ganga inn í Öskjuveröld leyfir okkur að uppgötva jörðina 

og okkur sjálf sem jarðarbúa. Jarðarbúinn finnur líf sitt bundið jörðinni, sprottið af henni og 

nemur hana sem forsendu lífsins.18  

Gagnvart Öskju og öðrum sambærilegum náttúrutáknum stað-festir maðurinn sig. Til 

að lifa virðumst við þurfa að geta fest hugann við einhverja reglu í veruleikanum. Hugurinn 

þarf að geta numið veruleikann sem sjálfstæða staðfasta heild til að geta haldið í einhver 

varanleg tengsl við hann. Páll býður okkur að skilja samband hugans við veruleikann sem 

trúarsamband eða trúnaðarsamband sem er fólgið í að leggja traust á annarlegan veruleika 

handan hugans, með öðrum orðum treysta því að veruleikinn sem við nemum búi yfir 

einhverskonar sjálfstæði sem er eitthvað annað en hugurinn sjálfur. 19  Trúnaðarsamband 

þetta telur Páll vera mikilvægt að rækta því að við lifum og hrærumst í því þrátt fyrir að það 

geti verið nokkuð brigðult eða brothætt. Tilgáta hans er sú að trúnaðarsambandið „sé 

upprunalega og í raun ævinlega samband við veruleikann sem náttúrulega heild, sem 

Náttúru“.20 Öll eiginleg trú, s.s. kristni eða gyðingdómur, hvílir á slíkri náttúrutrú og byggist í 

raun á henni. 21  Náttúrutrúnaðarsambandið er í þessum skilningi það sem býr að baki 

skipulegum trúarkerfum og skipar það sér sess sem hið upprunalega samband hugans við 

heiminn. 

Náttúrutrúnaðarsambandið gegnsýrir upplifun okkar af heiminum því hin upprunalegu 

tengsl eru rót allra annarra tengsla sem við myndum. Ein af ástæðum þess að tengsl okkar við 

náttúruna eru hin upprunalegu er sú að náttúran býr ekki einungis utan okkar heldur innan 

okkar líka. Það er einmitt í afstöðunni sem við tökum til þeirrar náttúru sem býr í senn innra 

                                                      
16 Páll Skúlason, Náttúrupælingar, 17. 
17 Hér mætti til dæmis nefna hinar vinsælu Star Trek-kvikmyndir þar sem fimm ára verkefni Enterprise-
geimfarsins er að kanna aðra heima. Einnig getum við nefnt kvikmyndir á borð við Prometheus og Interstellar 
sem varpa til okkar spurningum um upphaf mannsins og framtíðina sem bíður hans. 
18 Páll Skúlason, Náttúrupælingar, 18. 
19 Sama rit, 21. 
20 Sama rit, 22. 
21 Sama rit, 22. 
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með okkur og utan sem mannheimurinn verður til.22 Til að skilja þetta til hlítar getum við flett 

upp í bókinni Umhverfing eftir Pál og skoðað mynd sem þar birtist, sjá Mynd 1. Þar ber fyrir 

sjónir þrískiptingu hans á heiminum í hugarheim, umhverfi/mannheim og náttúru/alheim. 

Hugleiðingarnar sem leituðu á hann í Öskju um heildir og tengsl má túlka útfrá þessari 

þrískiptingu heimsins þar sem náttúran myndar heildarmengi alls sem er (nema að 

handanheimurinn afhjúpi sig), mannheimurinn skipar aðeins eilítið rými í þeirri náttúru og 

hugarheimurinn enn minna – og er meira að segja táknaður með punktalínu. Með 

trúnaðarsambandinu tengir hugsunin náttúruna sem býr innra með okkur (punktalína) við 

náttúruna sem alheild heimsins. Þessari trú verður að viðhalda og rækta til að öðlast staðfestu 

í heiminum. Við verðum að játast þessari trú og tjá hana í athöfnum og táknum. Þessi ræktun 

og viðhald, játun og tjáning okkar á milli skapar samfélag manna eða þann mannheim sem við 

lifum og hrærumst í dags daglega. 

Mynd 1. 

 

 

1.2 Hið Eina og Veran með stóra vaffinu 

Hugsun sú að einhver tiltekin eining, heild, regla, eða lögmál liggi að baki þeim veruleika sem 

ber fyrir skilningarvit okkar leikur stóran þátt í hugmyndasögu Vesturlanda. Hugmyndir af 

þessu tagi beinast gjarnan að ákveðnu samræmi eða reglu sem henda má reiður á í heiminum 

og streymir gjarnan út frá eða safnast saman í eina samsemdarheild og getur það verið Veran 

                                                      
22 Sama rit, 23. 
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öll, hið góða eða jafnvel Guð. Í lokaverki sínu Merkingu og tilgangi leitar Páll á náðir tveggja 

hugsuða sem láta sig varða veruna sem óaðgreinanlega heild. Spekingarnir Plótínos og Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel leituðust báðir við að útskýra veruleikann á röklegan og skipulegan 

hátt með því að bjóða okkur umfangsmikil heimspekikerfi sem rúma hvorki meira né minna 

en veruleikann sjálfan. 

Heimspekingurinn Plótínos var uppi á árunum 204/5 til 270 e.Kr. og er gjarnan talinn 

einn helsti frumkvöðull nýplatonismans sem er sú heimspeki sem leitar aftur til Platons og 

endurreisir ákveðna frumþætti kenningar hans. Plótínos skoðar rækilega skrif Platons og 

eftirheimildir um fyrirlestra hans og setur fram sína eigin túlkun sem hann telur að sé 

nákvæmur samrunaskilningur á þeim heimildum. Þetta þótti honum brýnt verkefni til að 

leiðrétta misskilning á verkum Platons og að verk hans yrðu ekki gagnrýnd á óréttmætan hátt. 

Verk Plótínosar búa þó yfir nokkuð einstakri sýn á heiminn sem rekja helst rætur sínar til 

verkanna Parmenídes, Sófistinn og Tímaíos eftir Platon.23 Þessi þrjú verk eru ekki beint þau 

vinsælustu í kanónu Platons en takast hins vegar á við frumspekilega glímu okkar við 

veruleikann. Kenning Plótínosar um hina undirliggjandi þætti veruleikans skoðar tilvist og 

samverkan þriggja eðlisþátta sem eru hið Eina, Hugsunin (eða hin vitsmunalega frumorsök) 

og alsálin.24 

Hið Eina er í skilningi Plótínosar ákveðin heild, hið fyrsta, óskiptanlegt og 

óaðgreinanlegt. Það er ekki hlutur á meðal hluta sem taka má hugtaki í hugsuninni heldur er 

það undirliggjandi möguleiki allra hluta. 25  Það er hið einfalda sem kemur á undan hinu 

margfalda.26 Hið Eina virðist í þessum skilningi vera hin endanlega smækkun allra hluta að 

grunneiningu sinni. Rétt eins og við teljum efnislega hluti eiga einhverskonar hlutdeild í hinum 

platonsku frummyndum hljóta frummyndirnar sjálfar að eiga hlutdeild í einhverskonar 

heildarfrummynd. Heildarfrummynd þessi hlýtur að vera samnefnari alls sem er, nefnilega 

veran sjálf, tilvistin, alveran – hið Eina. Sem dæmi um þessa veruheild getum við hugsað okkur 

hvítan sem undirliggjandi lit allra lita, hvíti liturinn er grunnurinn sem allir hinir litirnir streyma 

                                                      
23 Lloyd Gerson, „Plotinus“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (sumar 2014), ritstj. Edward N. Zalta, 
https://plato.stanford.edu/entries/plotinus/ 
24 Stephen MacKenna, „Extracts from the Explanatory Matter in the First Edition“, í Plotinus, The Enneads 
(London: Faber and Faber Limited, 1969), xxv. 
25 Plotinus, The Enneads (London: Faber and Faber Limited, 1969), 375. 
26 Sama rit, 373. 
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frá. Einnig mætti nefna vasareikni sem þá vél sem inniheldur nú þegar svör við öllum þeim 

spurningum sem mögulegt er að leggja fyrir hann.27 

Hin vitsmunalega frumorsök eða hinn guðdómlegi hugur streymir frá hinu Eina og 

birtist sem ímynd þess.28 Þessi heimur Hugsunarinnar í verkum Plótínosar sver sig nokkurn 

veginn í ætt við heim frummyndanna í verkum Platons. Hugsanirnar eru eilífar frummyndir, 

erkitýpur eða vitsmunaleg form alls þess sem er. Hugsanirnar, sem þessar frummyndir, 

streyma síðan til hins sálræna sviðs veruleikans. Hugsunin beinist þannig í tvær áttir, annars 

vegar til hins Eina og hins vegar til hinna lægri sviða veruleikans. Heimur Hugsunarinnar hefur 

einnig að geyma alla einstaka huga, þ.e. huga hvers manns, sem nálgast Hugsunina í gegnum 

ímyndun, tákn eða hugaróra. Þessi Hugsun birtist okkur aðallega í gegnum þessa þrjá 

fyrrnefndu þætti en tekur sér líka bólfestu í efnislegum veruleika okkar sem eftirmynd af sjálfri 

sér.29 Hér getum við tekið feikna vinsælt dæmi af stólnum sem við sitjum á eða borðinu sem 

ber fyrir sjónir. Stóllinn birtist okkur í efnisveruleika okkar sem nokkuð almennur hlutur en 

hann á hins vegar hlutdeild í æðri hugmynd eða Hugsun, eins konar fyrirmynd eða huglægu 

skapalóni þess sem birtist okkur sem stóll. Það er ákveðinn stólleiki sem hluturinn þarf að 

uppfylla til þess að geta verið stóll. Hugsun stólleikans eða frummynd hans á svo hlutdeild í 

hinu Eina. Hið Eina getur þannig sem frumorsök alls streymt út í gegnum Hugsunina til 

hlutanna sem verða á vegi okkar hversdagslega.  

Alsálin er eilíft útstreymi og ímynd Hugsunarinnar. Eins og Hugsunin beinist alsálin í 

tvær áttir, annars vegar beinist hún fyrst og fremst að útstreymisafli sínu, Hugsuninni, og 

þaðan til hins Eina, og hins vegar að lægst setta sviði veruleikans, efninu, en þá aðeins ef ekki 

verður hjá því komist.30 Þessar tvær sálarstöður getum við nefnt í fyrsta lagi ígrundunarsálina 

sem lætur sig Hugsunina varða, og í öðru lagi langanasálina sem lætur sig efnisheiminn varða. 

Ígrundunarsálin gaumgæfir þá Hugsun sem birtist henni í gegnum tákn, ímyndanir eða 

hugaróra á meðan langanasálin hugar aðallega að þörfum líkama okkar sem tjá sig í gegnum 

langanirnar. Löngun er hér nokkuð breitt hugtak og nær yfir hvers kyns eftirsókn í mat, svefn, 

                                                      
27 Gerson, „Plotinus“. 
28 Plotinus, The Enneads, 375. 
29 Stephen MacKenna, „Extracts from the Explanatory Matter in the First Edition“, í Plotinus, The Enneads, 
xxvii. 
30 Plotinus, The Enneads, 371. 
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kynlíf eða bara einhvers konar breytt ástand, eitthvað annað.31 Kerfi Plótínosar getum við 

reynt að rissa upp í skýringarmynd (mynd 2). 

Mynd 2. 

 

Hér sést glögglega hvernig hið Eina nær utan um allt sem er og útstreymi þess leiðir til 

hugsunar sem aftur á móti beinist til baka og reynir að höndla hið Eina. Hugsunin streymir svo 

til alsálarinnar sem beinist til baka til hugsunarinnar og einnig til efnisheimsins. 

Hegel býður okkur að skoða þessa miklu heild Verunnar, með stóra vaffinu, í upphafi 

bókar sinnar Rökfræði. Þessi heildar-vera er hin hreina Vera án frekari ákvörðunar, Veran sem 

rennur okkur úr greipum um leið og við reynum að tjá hana með einhverju móti.32 Hins vegar 

brýnir Hegel fyrir okkur að ef við hugsum Veruna heila og óaðgreinda þá getur hún ekki verið 

neitt því ef hún er allt sem er án þess að vera einhver hlutur eða eitthvað tiltekið þá þýðir lítið 

að tala um að hún sé eitthvað.33 Hér stendur lesandi frammi fyrir þeirri mótsögn að Veran sé 

hrein heild alls en á sama tíma ekkert eða neindin sjálf. 

Hugsunin bjargar málunum og er hún lykill að vegasalti neindar og Veru í veru-

leikanum eða, eins og Björn Þorsteinsson orðar það í greininni „Náttúran, raunin og veran“: 

„niðurstaðan sjálf, setningin „veran og neindin eru það sama“, felur í sér lausnina. 

                                                      
31 Lloyd Gerson, „Plotinus“. 
32 Björn Þorsteinsson, Eitthvað annað (Reykjavík: Heimspekistofnun - Háskólaútgáfan, 2016), 17. 
33 Sama rit, 18. 
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Greinarmunurinn á veru og neind er til – veran og neindin eru ekki það sama, að minnsta kosti 

ekki í hugsuninni“.34 Veran er frummynd eða frumgerð alls veruleika sem hefur hreyfingu sína 

í hugsun og er þannig nokkurs konar form hins skiljanlega. Þessa frumgerð nefnir Hegel Ídeu.35 

Hugsunin knýr kerfið áfram og kemur mótsögninni á hreyfingu. Það gefur að skilja að hugsunin 

hljóti því að búa í Verunni því sem heild alls verður hún ekki séð utan frá. 

Á þennan hátt hegðar hugsanakerfi Hegels sér og virðist það oft á tíðum vera stanslaus 

glíma mótsagna sem eru sameinaðar á einn eða annan hátt. Ein helsta forsenda hugsanakerfis 

Hegels er sú að hugarheimur og hlutaheimur séu einmitt ekki andstæður sem eigi ekki samleið 

heldur hljóti veruleikinn að samanstanda af bæði huga og hlut í senn. Þessa sameiningu huga 

og heims kallar hann anda (þ. Geist).36 

Hegel fer tvær leiðir að því að ná tökum á þessari sameiningu andans. Fyrri leiðin birtist 

í verkinu Fyrirbærafræði andans (Phänomenologie des Geistes, 1807) og lýsir þroskaferli 

vitundarinnar og framþróun hennar allt frá skynjun á hlutunum sem fyrir ber í okkar nánasta 

umhverfi til vitundar um andann sem, að sjálfsögðu, afhjúpar sig í hugtökum heimspekinnar. 

Síðari leiðin er sú sem birtist í Rökfræðinni (Wissenschaft der Logik, 1812-1816) þar sem farið 

er yfir þau hugtök sem við þurfum á að halda til að geta hugsað veruleikann, verurnar sem 

taka þátt í veruleikanum og hvernig náttúra, menning og hugsun sameinast í heiminum.37 

Þroskaferill andans sem leiðir til heimspekinnar nálgast þannig Ídeuna. 

Í verkinu Merking og tilgangur segir Páll að þetta kerfi Hegels megi líta á sem lykilinn 

að samhæfingu heimsins og raunar lausn á ráðgátunni um hvað geri veruleikann skiljanlegan. 

Ef svo er þá er kannski ekki tilefni til að móta annars konar heimspekikerfi en það sem Hegel 

býður upp á. Mögulega dugar þetta kerfi Hegels okkur fyrir fullt og allt en Páll telur hins vegar 

að það sé ekki hægt að njörva heimspekina niður í eina allsherjargreinargerð. Tengsl okkar við 

veruleikann eru síbreytileg og stanslaust yfirvegum við hugsanir okkar og breytum þeim. Í raun 

er heimspeki, rétt eins og Hegel heldur fram, ákveðin þroskabraut þar sem ríkjandi hugmyndir 

standa í stöðugum átökum við hugsanir okkar til þess að móta nýjar hugmyndir.38 Í Merkingu 

og tilgangi leitast Páll við að setja fram eigið kerfi ásamt því að skýra í rituðu máli tengslin milli 

                                                      
34 Sama rit, 18-19. 
35 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 42. 
36 Páll Skúlason, Hugsun og veruleiki, 41.  
37 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 42. 
38 Sama rit, 63. 
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ólíkra viðfangsefna sem hann hefur fengist við í gegnum tíðina.39 Kerfið sem hann býður 

lesendum sínum er þríþætt, þ.e. frumspekilegt (sem varðar veruleikann sjálfan), 

þekkingafræðilegt (sem varðar hugsunarhátt okkar) og siðfræðilegt (er varðar samband 

hugsunar og veruleika) en athygli okkar hér á eftir beinist helst að frumspekiþættinum og 

þeim verufræðilega og tilvistarspekilega grundvelli sem kerfið byggir á. Það fangar ákveðna 

sýn á heiminn sem gengur útfrá hinu plótínosíska Eina en gefur Veru Hegels minni gaum. Í 

verkinu stendur Páll frammi fyrir því að þurfa að samhæfa heiminn og kýs að fara aðra leið en 

Hegel. Ætlun okkar er að skoða hvernig hann samhæfir heiminn og brúar gjána milli Verunnar 

með stóra vaffinu og hugsanaheims mannsins sem mun einnig fela í sér brú milli manns og 

nattúru. 

1.3 Heimur og heimar 

Grunnhugmynd Páls um heiminn er, sem fyrr segir, þríþætt. Heimarnir þrír eru náttúruheimur, 

merkingarheimur og hugarheimur. Þessir heimar eru þrjú sjónarhorn á sama heildarheim sem 

við dveljum í. En spurningunni um samhæfingu þessara þriggja sjónarhorna undir hatti 

heildarinnar, hins Eina, verðum við að gera betri grein fyrir. Kafli Páls um samhæfingu 

heimsins hefst á því að kynna kenningu Immanuels Kants um heiminn sem felur í sér að það 

megi höndla hann í huganum utan frá sem eina órofa heild. Síðar gluggar Páll í kenningu 

Martins Heideggers um heiminn sem nálgast hann innan frá sem óhöndlanlega en órofa 

heild.40 Kenningar þessara tveggja höfunda varpa ljósi á hvernig heimarnir þrír geta hangið 

saman og myndað brú milli kaosins og kosmosins eða manns og náttúru. 

 Kant ber með sér einskonar tvíhyggju um aðgengi okkar að því sem býr í heiminum. 

Samkvæmt honum er okkur mögulegt að nálgast hluti heimsins eftir tveim mismunandi 

leiðum. Annars vegar nálgumst við fyrirbæri í skynjun okkar og hins vegar túlkum við hluti í 

skilningi okkar. Skilningurinn veitir okkur svokallaða a priori-þekkingu eða fyrirframgefna 

þekkingu en skynjunin veitir okkur a posteriori-þekkingu eða eftirágefna þekkingu.41 Þetta 

þýðir að skynjunin getur aðeins veitt okkur þekkingu í hugum okkar eftir að viðföng hennar 

hafa verið skynjuð. Við getum til dæmis aðeins myndað okkur þekkingu á bragðinu af 

tilteknum rétti eftir að við höfum bragðað á honum; að vísu getur lyktin gefið okkur 

                                                      
39 Sama rit, 21. 
40 Sama rit, 38. 
41 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (London, 1973), 43. 
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vísbendingu en það sama gildir um lyktina og bragðið, við getum aðeins dregið ályktun af 

vísbendingunni eftir að hafa fundið lyktina, þannig eru verkferlar skynjunar og a posteriori-

þekkingar. Skilningurinn styðst hins vegar við fyrirframgefnar reglur sem virðast vera að verki 

í raunveruleikanum. Þessar reglur getum við nálgast í huganum án þess að vera bundin 

skynjun af ytri veruleika. Stærðfræðin er gott dæmi um þessa tegund þekkingar því hún 

byggist á sértækum táknum sem ekki eru bundin efnisheiminum. Við getum lagt 43 við 22 og 

fyrir tilstilli skilningsgáfunnar komist að því að saman gerir það 65 án þess að þurfa að skoða 

og leggja saman efnislegar táknmyndir 65 hluta. Sem dæmi til skýringar nefnir Kant mann sem 

reisir hús sitt á frekar ótraustum grunni og hvernig það kemur okkur ekki á óvart að það falli 

vegna þess að við höfðum fyrirframgefna þekkingu af endanlegum örlögum þess.42 Í verkinu 

Gagnrýni hreinnar skynsemi (Kritik der reinen Vernunft, 1781) leitast Kant við að skýra til hlítar 

muninn á þessum aðgangi okkar okkar að heiminum með sérstakri áherslu á hreina skynsemi 

sem býr á sviði skilningsins. 

Kenning Kants um aðgang okkar að heiminum skiptir heiminum í tvennt, þ.e. rökheim 

(heim skilningsins) og skynheim (heim skynjunar). Aftur stöndum við frammi fyrir gjá á milli 

heimsins sem býr aðeins í huganum, skynseminni og ímyndunaraflinu og þess heims sem 

flæðir allt í kringum okkur í öllum sínum breytileika og tengist skynjun okkar. Í Gagnrýni 

hreinnar skynsemi reynir Kant að brúa bilið með því að líta svo á að í huganum búi ákveðnar 

hugmyndir og hugtök sem, óháð skynjun, skipuleggja hvernig fyrirbæri heimsins birtast okkur 

í skynjun. Þannig gera þessi hugtök og hugmyndir reynsluþekkingu mögulega.43 Páll telur 

þessa lausn ekki ásættanlega þar sem hún magnar eiginlega upp mótsögn skynheims og 

rökheims. Í stað þess að dvelja við lausn Kants leitar Páll til Heideggers og skoðar innri nálgun 

hans á heiminn. 

Í verki sínu Vera og tími (Sein und Zeit, 1927) glímir Heidegger við hina stóru spurningu 

um Veruna. Veran hjá Heidegger er nokkurs konar frumforsenda eða uppspretta veruleikans 

en leiðin til skilnings á henni krefst varkárni og ígrundandi hugsunar. Vera og tími átti 

upphaflega að koma út í tveimur hlutum þar sem hvor hluti um sig skiptist í þrennt en því 

miður komu aðeins tveir þriðjungshlutar af fyrsta hlutanum út áður en Heidegger skildi við 

                                                      
42 Sama rit, 43. 
43 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 41. 
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verkefnið.44 Það sem eftir stendur er löng útlistun á uppbyggingu þarverunnar (þ. Dasein) og 

tengslum hennar við heiminn. Þarveran er sú vera sem ávallt er mín og er þetta sú vera sem 

gerir eigin veru að viðfangsefni.45 Þarveran er sú vera sem við erum í fyrstu persónu, nokkurs 

konar grunn-egó, metasjálf eða grundvöllur þess að vera égið sem ég er. Þýska orðið Dasein 

getum við þýtt sem veran þarna og á það því við um veru sem er ávallt stödd á ákveðnum stað 

og tíma og kemur fram gagnvart sjálfri sér og heiminum. 46  Þarveran lifir og hrærist í 

meðalmennsku hversdagsins og því hefst greining Heidegger á henni í sínu hversdagslegu 

umhverfi.47  Sá heimur sem birtist þarverunni í hversdagsleikanum er nokkuð frábrugðinn 

þeim tvöfalda heimi sem Kant setti fram. 

Samkvæmt Heidegger hefur hugtakið um heiminn margþætta merkingu og greinir 

hann sjálfur á milli fjögurra ólíkra þátta hugtaksins. Í fyrsta lagi getum við fjallað um heim sem 

heild alls sem er og getur átt sér tilvist innan hans. Í öðru lagi getur heimur virkað sem 

verufræðilegt hugtak og merkt þær einingar sem eiga sér tilvist innan heimsins. Í þessari 

merkingu erum við komin á slóðir rökheimsins sem glímir við tákn þeirra hluta sem eru til og 

birtist þessi heimur mjög greinilega innan stærðfræðinnar. Í þriðja lagi höfum við þann heim 

sem þarveran lifir og hrærist innan og hefur þessi heimur forverufræðilega og tilvistarlega 

táknmynd (sem rætt verður nánar um hér á eftir). Hér getur heimurinn átt við um hið 

svokallaða almannafæri eða heimilisheim okkar sem fjölskyldan skapar sér eða einkaheim 

okkar í hugsuninni og í raun hvaða heima sem við getum myndað. 48  Í fjórða lagi getur 

heimurinn merkt það sem Heidegger nefnir heimsleika sem er einhverskonar heimseinkenni 

eða það sem heimur þarf að hafa til að bera til að geta kallast heimur. Sú merking orðsins 

heimur sem Heidegger og Páll beina sjónum sínum helst að er sú þriðja sem við töldum hér 

upp, eða sá heimur sem þarveran lifir og hrærast í.49 

Hin forveruræðilega og tilvistarlega táknmynd þriðju merkingarinnar um heiminn hjá 

Heidegger á við um stöðu þarverunnar sem veru-í-heiminum. Það er vera sem er ávallt þegar 

til staðar í heiminum og uppgötvar sjálfa sig innan hans og á meðal hluta hversdagsins. 

Skilningur okkar á því sem fyrir ber hefst því í þeim heimi sem er okkur næstur og er það sem 

                                                      
44 Michael Wheeler, „Martin Heidegger“, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (vetur 2016), ritstj. Edward 
N. Zalta, https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#TexPreHis  
45 Martin Heidegger, Being and Time (Oxford: Blackwell Publishing, 2013), 67. 
46 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 44. 
47 Heidegger, Being and Time, 69. 
48 Sama rit, 93. 
49 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 45. 

https://plato.stanford.edu/entries/heidegger/#TexPreHis
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við tengjum upphaflega við áður en við förum að móta okkur skýrar hugmyndir um heiminn. 

Það sem gerir heiminn að heimi býr í þessari upprunalegu tengingu okkar við næsta nágrenni. 

Páll tekur þetta saman á eftirfarandi hátt: 

 

Áður en við förum að móta okkur skýrar hugmyndir um hlutina og þær verur aðrar sem við uppgötvum eða 

rekumst á í heiminum erum við ákveðnar verur í heiminum og erum í sambandi við heiminn og allt sem í honum 

er með því að áforma tilvist okkar, koma fram gagnvart sjálfum okkur og mynda tengsl við allt sem við uppgötvum 

í heiminum og heiminn sjálfan.50 

 

Hlutirnir í umhverfinu mynda net tilvísana þar sem líf okkar og fyrirbærin sem verða á 

vegi okkar öðlast merkingu og gildi. Heimurinn er síðan nokkurs konar heild allra tilvísana og 

tilvísanakerfa sem skapast við tengsl okkar við hann. 51  Það gefur að skilja að þessi 

upprunalegu tengsl okkar við heiminn munu ávallt lita þann skilning sem við leggjum í hluti og 

verur innan hans. Tilvísanakerfið sem við byggjum upp meðal þeirra ólíku heima sem við 

hrærumst í, t.d. einkaheimi, almannaheimi eða umheimi, verður alltaf bakland okkar við að 

nálgast ný viðfangsefni sem eins konar þekkingarfræðilegt sjónarhorn. Við nálgumst hluti 

heimsins þannig í gegnum merkingarlegan tilvísunarforskilning. Sem dæmi um þetta getum 

við ímyndað okkur að viðhorf ungmenna, sem alast upp á okkar tímum, til náttúrunnar séu að 

miklu leyti lituð af öllum þeim tilvísunum sem á lofti eru um loftslagsmál. Mögulega mun sú 

kynslóð bera meiri virðingu fyrir náttúrunni en fyrri kynslóðir sökum þeirrar hættu sem steðjar 

að. 

 Þarveran gegnir lykilhlutverki í greiningu okkar á þessum heimi, þ.e. heimi sem heild 

tilvísana. Sameiningu veru og heims í hugtakinu vera-í-heiminum er því mikilvægt að skilja. 

Heidegger leggur fram hugtakið Sorge til að skerpa á tengslum þarveru og þeirra hluta sem 

skipta hana máli í heiminum. Sorge getum við þýtt sem umhyggja, fyrirhyggja eða áhyggja.52 

Hugtak þetta nær til eins konar afstöðu þarverunnar til þeirra hluta sem verða á vegi hennar 

og eru henni tiltækir. Þarverunni er umhugað um þessa hluti og verur og leggur sífellt á ráðin 

um gjörðir sínar eða hugsar fyrir því hvað hún getur gert.53 Umhyggjuhugtakið vill Heidegger 

skilja á verufræðilegan hátt sem uppbyggingu þarverunnar sem handan-sín-verandi-nú-þegar-

                                                      
50 Sama rit, 46. 
51 Sama rit, 47. 
52 Heidegger, Being and Time, 237. 
53 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 47. 
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í-(heiminum) (þ. sich-vorweg-schon-sein-in-(der-Welt), e. ahead-of-itself-Being-already-in-

(the-world)), sem áformandi vera, ásamt því að vera-hjá (þ. sein-bei, e. being-alongside) 

verunum sem verða á hennar vegi í heiminum.54 Þessi uppbygging á sér fjórfalda rót sem 

Heidegger nefnir veruhætti og eiga þeir við um hvernig þarveran vísar til heimsins, hluta hans 

og sjálfrar sín. Veruhættirnir eru í raun uppbygging þessara upphaflegu tengsla þarveru og 

heims. Hættirnir eru skilningurinn, aðstæðnatilfinningin, fallið og orðræðan. Hver þeirra hefur 

sína tímavídd og festir þannig rætur okkar í tímanum. 55 

 Skilningurinn felst í ákveðinni útsjónarsemi þarverunnar í fremur bókstaflegum 

skilningi, þ.e. í því að horfa í kringum sig eða bara að sjá. Þetta gefur þarverunni hæfileikann 

til að gera sér grein fyrir aðstæðum sínum og skilja þær og leggja á ráðin varðandi 

framtíðarmöguleika og beinist því að tímavídd framtíðarinnar.56 

 Aðstæðnatilfinningin beinist að skapgerð þarverunnar sem hvílir á fortíð hennar sem 

„hófst“ með varpinu, þ.e. því að henni var varpað inn í heiminn til þess eins að ranka við sér í 

hversdagsleika sínum. Aðstæðnatilfinningin hvílir þannig á því að hafa verið varpað sem hefur 

áhrif á tilfinningu þarverunnar í nútíð. Aðstæðnatilfinningin beinist því til fortíðar.57 

 Fallið dregur athygli þarverunnar til nútíðar. Þarveran ætti að láta athygli sína beinast 

til framtíðar, helst að dauðanum. Slíka kröfu er erfitt að uppfylla og því tælist hún til að deyfa 

sig með nútíðinni og taka þátt í hvers kyns þvaðri hversdagsleikans eins og að ánetjast 

fréttamiðlum og kommentakerfum og láta sig þannig varða hluti sem í raun snerta hana ekki 

beint.58 

 Orðræðan afhjúpar sig í málnotkun þarverunnar en málið flakkar á milli tímavídda og 

því hefur orðræðan ekki fasta tímavídd heldur er háð tímavíddum hinna 

uppbyggingarþáttanna.59 Orðræðan miðlar tilvísunum og höndlar þau tilvísanakerfi sem við 

tengjumst. Hún myndar ákveðið net tilvísana eða orða og hugtaka sem við notum til að vísa 

til hluta og fyrirbæra í heiminum. Við búum að vissu leyti í orðræðunni og skapar hún okkur 

eins konar tilvísanaheimili með tungumálinu sem gefur okkur ákveðna festu í nálgun okkar á 

hluti heimsins;60  við göngum að þeim hlutum sem á vegi okkar verða út frá okkar innra 

                                                      
54 Heidegger, Being and Time, 237. 
55 Sama rit, 385. 
56 Sama rit, § 68a. 
57 Sama rit, § 68b. 
58 Sama rit, § 68c. 
59 Sama rit, § 68d. 
60 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 53. 
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tilvísanakerfi. Orðræðan færir skilning, aðstæður og fall okkar í orð og hjálpar okkur að túlka 

veru okkar í heiminum. 

 Í Merkingu og tilgangi rekur Páll aðeins þrjá veruhætti þarverunnar, þ.e. 

aðstæðnatilfinninguna, skilninginn og orðræðuna. Þessa veruhætti tengir hann síðan við 

heimana þrjá sem við uppgötvuðum í byrjun þessa hluta. Aðstæðnatilfinningin vísar til 

náttúruheimsins og táknar þannig þá óendanlegu fortíð sem liggur að baki tilveru okkar og 

þau öfl sem varpa okkur inn í heiminn. Skilningurinn vísar á hugarheiminn sem er hið 

hugsanlega sem opnar fyrir möguleika framtíðarinnar. Orðræðan vísar svo á 

merkingarheiminn (eða mannheiminn, eða umhverfið) sem er hinn félagslegi 

merkingarheimur okkar á milli og við hrærumst í. 

 Að loknum þessum athugunum okkar virðast heimarnir sem við stöndum frammi fyrir 

nokkuð blandaðir; annars vegar skoðuðum við tvær leiðir til að nálgast heiminn samkvæmt 

Kant í gegnum rökheim og skynheim, og hins vegar skoðuðum við fjórskiptingu heimsins hjá 

Heidegger og huguðum sérstaklega að þeim heimi sem þarveran hrærist í. Að lokum tengdum 

við veruhætti hennar við þrískiptingu Páls á heiminum eins og fram kom í „Hugleiðingum við 

Öskju.“ Hvernig ber okkur að túlka alla þessa heima? 

 Þrískipting Páls á heiminum virðist byggja á tvískiptingu Kants að því leyti að þegar við 

stöndum frammi fyrir þessari heild sem heimurinn er virðast vera tvær leiðir til að nálgast 

hann, annars vegar í gegnum huglægan rökheim sem gaumgæfir þau lögmál og reglur sem 

virðast ríkja í hlutunum sjálfum og eru óháð skynjun og upplifun okkar á heiminum, og hins 

vegar í gegnum skynheim sem dregur ályktanir af reynslu okkar af þeim hlutum sem birtast 

okkur í heiminum. Þessi tvöfalda nálgun á sér stað í þarveru sem stendur andspænis heiminum 

en er einnig þegar hluti af honum. Þarveran lærir að skilja hann út frá tilvísanakerfum sem 

hún leiðir af skynjun á nánasta umhverfi sínu. Umhverfið er ávallt menningarbundið 

sjónarhorn og því er merkingarleg nálgun þarverunnar á heiminn ávallt lituð að einhverju leyti 

af forákvarðaðri túlkun annarra. Nálgun okkar á þennan heim heildarinnar sem við stöndum 

frammi fyrir er því bundin merkingarlegu sjónarhorni sem við fáum frá okkar nánasta umhverfi 

í gegnum skynjun og þeim lögmálum og reglum sem við getum aðeins nálgast í huganum. 

 Náttúruheimurinn virðist því vera eins konar alheimur sem allt byggist á, og sem 

manneskjur stöndum við frammi fyrir þessari heild með hugann einan að vopni til að botna 

eitthvað í honum. Hugurinn hefur tvær leiðir til að reyna að höndla náttúruna, skynjun og 

skilning. Þessar tvær leiðir túlkar Páll svo sem hugarheim og merkingarheim. 
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Merkingarheimur er heimur þekkingar sem við deilum á milli okkar í því sameiginlega verkefni 

að skilja náttúruheiminn. Hugarheimurinn er svo einstakur heimur hvers okkar sem getur 

orðið fyrir sérstökum hrifum frá náttúruheiminum en virðist líka geta beitt rökhugsun sem er 

algerlega óháð heiminum eins og hann birtist. 

Sjaldan nálgumst við hluti heimsins í naktri mynd þó svo að vissar aðstæður geti hreyft 

sérstaklega við hugsuninni eins og að koma í veröld Öskju eða að fara í göngutúr í skógi. Leið 

okkar liggur að skilningi á þeim heimi sem liggur á milli hugarheims og náttúruheims og fæðist 

svo að segja við samband þeirra. Merkingarheimurinn hefur það mikilvæga verkefni að brúa 

það bil sem myndast milli hugans og hins Eina. 

1.4 Neindin og afmörkunin 

Áður en Páll fer að greina merkingarheim okkar fetar hann slóðir tilvistarstefnunnar sem rekur 

rætur sínar til Friedrichs Nietzsche og Sørens Kierkegaard. Báðir hugsuðir voru nokkuð 

mótfallnir kerfishugsun og þá sérstaklega þeirri sem Hegel bauð upp á. Kierkegaard veltir fyrir 

sér hvað það er að vera raunverulega trúaður en ekki bara sóknarbarn og Nietzsche hörfar 

algjörlega undan trúnni og inn í heim verðandinnar sem sker sig frá flestöllum verufræðilegum 

hugtökum. Slík hugsunarbylting átti eftir að verða mörgum heimspekingum innblástur á fyrri 

hluta 20. aldar, þá sérstaklega Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir og Albert 

Camus. 

 Neindin sem við ræddum ögn um að ofan leikur veigamikið hlutverk í tilvistarstefnunni 

og þá sérstaklega hjá Heidegger og Sartre. Neindin er eitthvað sem erfitt er að ná utan um í 

hugsuninni. Að ímynda sér ekkert er nánast ómögulegt, hugsunin bætir alltaf einhverju við. 

Til dæmis hugsa margir „svart og hljótt“ þegar hugsað er um ekkert en ekkert getur ekki verið 

svart eða verið hljótt því það er ekkert. En neindin virðist samt vera að verki í veruleikanum á 

einhvern einkennilegan hátt, verkefni okkar er að hafa uppi á henni. 

 Í verki sínu Vera og neind (L'Être et le néant, 1943) gerir Sartre tilraun til að skilgreina 

neindina út frá forsendum verunnar. Samkvæmt honum getur neind aðeins átt virkni sína og 

„tilvist“ á yfirborði verunnar í gegnum neitun eða meðvitund um ekki-veru hlutarins. Neindin 

í verki Sartres er því ekki endilega eitthvað sértækt hugtak um eitthvert óhugsandi ekkert 

heldur hegðar hún sér nánast eins og vera á meðal vor í heiminum nema að hún er ekki. Veran 

sjálf er svo að segja gegnsýrð af neind en neindin birtist eða neindar aðeins fyrir tilstilli 

neitunar á verunni. Svo mettuð er veran af neind að Sartre talar um að „neindin hringi sig í 
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hjarta verunnar líkt og ormur“.61 Neitunarvaldið er manninum í blóð borið og er það mennskur 

veruleiki sem ber neindina með sér inn í heiminn.62 

 Neindin eða neitunin eða ekki-veran sem slík býr ekki í hlutum heimsins heldur kemur 

upp um sig í afhjúpun okkar á þeim. Neindin er þannig háð sambandi fyrirbæra heimsins við 

vitundir heimsins. Vinsælt dæmi þessu til stuðnings er að hugsa sér þunnan leirvasa sem er 

stillt upp í gluggakistu. Við vitum vel að ef hann fellur úr gluggakistunni og á gólfið eða ef ég 

missi hann úr höndunum getur hann glatað tilveru sinni sem vasi. Í afhjúpun okkar á vasanum 

sem hlut verðum við vör við möguleika hans á því að vera-ekki það sem hann er ef hann skyldi 

skyndilega brotna og sá möguleiki fær okkur til að túlka hann sem brothættan.63 Vitneskja 

okkar um mögulega ekki-veru vasans í krafti neindarinnar (að hann brotni) færir okkur skilning 

á honum sem vandmeðförnum hlut. 

 Maðurinn samkvæmt Sartre lætur sig veruleikann í kringum sig varða, honum er 

umhugað um hann líkt og hjá Heidegger. Maðurinn er hin afhjúpandi vera í sambandi sínu við 

hlutina sem eru.64 Hann er gæddur meðvitund og í skilningi Sartres, sem hann fær lánaðan frá 

Edmund Husserl, er meðvitund alltaf meðvitund um eitthvað.65 Meðvitund okkar beinist að 

hverju sem er, þ.e. verum heimsins og hlýtur af þeirri ástæðu að vera eitthvað frábrugðið því 

sem hún beinist að. Þessi greining leiðir Sartre að verufræðilegri skiptingu í svið íverunnar og 

svið sérverunnar.66 Munurinn á þessum tveimur sviðum verunnar liggur í eins konar þversögn. 

Íveran merkir veru hlutanna sem eru það sem þeir eru og eru upplifaðir sem óútskýranlegir, 

merkingarlausir og fjarstæðukenndir.67 Hún á við allt sem er vitund okkar utanaðkomandi og 

sver sig í ætt við Veruna með stóra vaffinu hjá Hegel eða hið Eina hjá Plótínosi. Sérveran er 

vera í þeim skilningi að hún er að svo miklu leyti sem hún er ekki.68 Hlutir heimsins tilheyra 

íverunni en meðvitund mannsins tilheyrir sérverunni. Sérveran inniheldur ekkert í sjálfri sér 

og birtist sem þessi neind á yfirborði íverunnar. Sérvera „sem er ekkert af því sem er, er fyrir 

sig sjálfa, hún er vitund um sig og hlutina“.69 Meðvituð sérvera er alltaf meðvituð um eitthvað 

                                                      
61 Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness (New York: Washington Square Press, 1992), 56. 
62 Steven Crowel, „Sartre’s Existentialism and the Nature of Consciousness“, The Cambridge Companion to 
Existentialism, ritstj. Steven Crowel (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 208. 
63 Sama rit, 209. 
64 Sama rit, 207. 
65 Sartre, Being and Nothingness, 23. 
66 Crowel, „Sartre’s Existentialism and the Nature of Consciousness“, 206. 
67 Páll Skúlason, Hugsunin stjórnar heiminum, 101. 
68 Sartre, Being and Nothingness, 127. 
69 Páll Skúlason, Hugsunin stjórnar heiminum, 101. 
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og þetta eitthvað eru þeir hlutar íverunnar sem birtast í meðvitund.70 Sérveran sver sig þannig 

í ætt við hugann og hugarheiminn sem Páll hefur útlistað fyrir okkur. 

 Neindareðli sérverunnar stuðlar að róttæku frelsi hennar sem birtist í angistarástandi 

mannsins gagnvart verunni.71 Hinn angistarfulli maður skynjar sig firrtan frá verunni og flæði 

hennar en þráir að fá stuðning við tilvist sína af einhverskonar verulegu grunneðli en eðli 

meðvitundar er ekkert.72 Þetta loftkennda eðli okkar sem frjálst ekkert hefur mikil áhrif á stað-

festu okkar í heiminum. Við stað-festum okkur í heiminum gagnvart táknum eins og Öskju en 

einnig gagnvart táknum okkar á milli, þessum litlu tilvísanamerkimiðum sem við hengjum á 

okkar nánasta umhverfi. Neindin sem býr í meðvitund okkar hjálpar okkur að skapa þessar 

tilvísanir því að með henni getum við nálgast sérstakan hlut, dregið hann fram í forgrunn 

meðvitundarinnar og afmarkað hann frá öllum öðrum hlutum. Slíkar afmarkanir geta verið allt 

frá mannanöfnum til hagkerfa heimsins og áfram til trúargripa og efnafræðiformúla. Allt sem 

við táknum og vísum í í orðræðunni eru einhverskonar afmarkanir sem neindin hefur dregið 

fram og afmarkað. Tilvísanakerfi okkar byggir því á þessu sérstaka sviði sérverunnar sem við 

tilheyrum og standa þau á loftkenndum grunni frelsis og neindar. Tilvísanakerfi sem byggja á 

þessu sérstaka sambandi hugar og heims eða sérveru og íveru eru á sífelldri hreyfingu og í 

sífelldri endurmótun og því í stöðugri óvissu, möguleikinn á að gjörbylta þeim og skapa þau 

upp á nýtt er ávallt fyrir hendi.73 Vegna þessarar óvissu um tilvísanakerfin getum við aldrei 

sæst við eitthvað eitt heimspekikerfi því angistin yfir ófullkomleika þeirra verður alltaf til 

staðar og hvetur okkur til þess að hugsa kerfið upp á nýtt eða breyta því. 

 1.5 Sjálfsveran og gildin 

Með frjálsa neind að vopni sem grunneðli sérveru okkar gagnvart hinu íverandi Eina getum 

við hafist handa við að greina brúna milli hugarheims okkar og náttúruheims okkar. Hugsunin 

kemur öllu kerfinu á hreyfingu um leið og hún stendur frammi fyrir hinu Eina. Hún svo að segja 

myndar sprungu í veruheildinni sem hið Eina er. Um leið og afmarkandi hugsunin „þetta en 

ekki þetta“ verður til brotnar heildin og hræringar hefjast. Gjáin myndast og nú er loks kominn 

tími til að skoða gjána sjálfa og sjá hvort mögulegt sé að brúa hana eða klöngrast með 

einhverju móti yfir hana. 

                                                      
70 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 63. 
71 Sartre, Being and Nothingness, 65. 
72 Crowel, „Sartre’s Existentialism and the Nature of Consciousness“, 213. 
73 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 67. 
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 Merkingarheimurinn (eða umhverfið) sem vex milli hugarheims og náttúruheims er 

tvíþættur. Annars vegar er hann þegar til staðar þegar okkur er varpað inn í heiminn og hins 

vegar er hann einnig verkefni fyrir okkur að takast á við, rækta og móta. Heidegger hefur 

hjálpað okkur að skilja hvernig þessi heimur er þegar til staðar þegar við verðum verunnar 

áskynja í hversdagsleikanum með aðstæðnatilfinningunni eftir að hafa verið varpað inn í hann, 

svo og hvernig við leitumst við að skilja hann í orðræðunni og áforma veru okkar í skilningnum. 

Sartre hefur einnig hjálpað okkur að skilja að grunneðlisþáttur okkar, sérveran, er ekki hluti 

íverunnar sem umlykur okkur en beinist þó sífellt að henni og reynir að mynda varanleg tengsl 

við hana. Sérveran er af þessum sökum í lausu lofti og verður að ná tengslum við íveruna til 

að hverfa ekki til neindarinnar. Til að koma á staðfestu milli sérveru og íveru fylgir Páll Sartre 

og setur fram sjálfið sem millilið þessara tveggja verusviða.74 Sjálfið í skilningi Sartres er ekki 

beint föst eining eins og til dæmis sálin í trúarlegum eða kartesískum skilningi. Sjálf þetta er 

eins konar iðja eða ferli sem sífellt er endurhugsað og endurskapað.75  Það er eins konar 

sviðsetning sérverunnar sem sameinar hið efnislega og andlega eða hið líkamlega og 

hugsandi.  

Miðlunarhlutverk sjálfsins felst í því að tengja sérverunna sjálfri sér í gegnum vitund 

um sjálfa sig ásamt því að tengja hana við íveruna í gegnum líkamann og þá hluti íverunnar 

sem verða á vegi okkar. Vitundin sem er að verki í okkur sem sérverum þarf að geta táknað 

sjálfa sig sem einingu til að komast hjá því að vera aðeins streymi frá engu í ekkert. Með því 

að tákna sig sem einingu í sjálfinu hlutgerir hún sig og staðsetur sig meðal hluta heimsins.76 

Ein helsta staðsetning okkar í íverunni er líkami okkar en hann táknar þann hluta íverunnar 

sem vitund okkar er ávallt bundin. Við erum líkami okkar, við dveljum í honum og hugsum um 

hann. Hann er efnisleg tenging okkar við efnisheiminn, þetta litla efnisbrot sem við erum af 

þeim heimi.77 Tengsl þessi eru afmörkunarviðleitni okkar sjálfra innan þess heims sem okkur 

er varpað inn í.  

Umhverfi okkar er hlaðið merkingum sem við lærum að skilja meta, andæfa og skapa. 

Einnig hefur umhverfið að geyma gildi sem eru ákveðnir hlutir sem skipta okkur sérstöku máli 

og fá þannig sitt sérstaka gildi sem hjálpar við staðsetningu okkar í umhverfinu.78 Sjálf okkar 

                                                      
74 Sama rit, 78. 
75 Sartre, Being and Nothingness, 72. 
76 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 79. 
77 Sama rit, 79. 
78 Sama rit, 79-80. 
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sem samtenging sérveru og íveru telur Páll vera frumgildi gildanna, öll önnur gildi og verðmæti 

taka mið af þessu frumgildi og eru afstæð við það. 79  Úr því að sjálfið er samtenging 

verusviðanna og frumgildi gildanna verður okkur ljóst að gildin rekja rætur sínar til bæði 

sérveru og íveru eða til bæði hugarheims og náttúruheims. Gildi er ekki eitthvað sem við 

getum aðeins nálgast í hugarheimi okkar þó svo að hugurinn sé það sem ákveður hvað skiptir 

okkur máli persónulega. Gildi er heldur ekki eitthvað sem tilheyrir aðeins sjálfstæðum hlutum 

náttúruheimsins sem birtast, þau eru ekki beint til staðar í hlutnum sjálfum sem eitthvað 

áþreifanlegt og mælanlegt. Gildi spretta fram við tengingu hugans við hlutina og hafa því vissa 

hlutlæga stöðu ásamt huglægri stöðu sinni.80 Viðmið gildanna hlýtur því að vera sjálfið sem 

þessi tengiliður veru og neindar, vitundar og efnisheims. 

Þetta sjálf sem við myndum verður ævilangt verkefni okkar, við erum sífellt verðandi 

sjálf alveg til dauðadags og það verkefni teflir saman merkingum og gildum sem við lærum að 

merkja og þekkja. Frumgildið sem sjálfið er styðst, samkvæmt Páli, við önnur gildi s.s. virðingu 

fyrir manneskjunni, lífinu, sannleikanum, ástinni, frelsinu og samfélaginu. Einnig má nefna þau 

gildi sem snúa að grunnstoðum samfélagsins s.s. menningu, listum og vísindum. Loks nefnir 

Páll þau gildi sem snúa beint að líkamanum og efnahagslegri hagsæld s.s. hreysti, heilbrigði, 

velsæld og velgengni.81 Gildaheimurinn í þessum skilningi er sá heimur sem við látum okkur 

mest varða og er umhugað um í heideggerískum skilningi þess hugtaks sem við skoðuðum hér 

að ofan. Við tengjumst heiminum með því að láta okkur hlutina varða, þeir skipta okkur máli 

og sköpum við umhyggjutengsl milli okkar og þeirra sem aftur á móti verða að uppbyggingu 

upphaflegra tengsla okkar við heiminn. Við sem frumgildið látum okkur sjálf okkar varða og 

þaðan beinum við umhyggju okkar að öðrum gildum sem fá sérstaka stöðu innan þeirra 

tilvísanakerfa sem við mótum. Merking mótast í gegnum afmörkun okkar á fyrirbærum 

íverunnar og er hún samsíða gildunum og jafnvel merkimiði þeirra í sumum tilfellum. Sjálf 

okkar getum við hugsað í þessum skilningi sem frumtilvísun tilvísanakerfisins, kerfis sem 

byggist á þyrpingum gilda og merkinga og eru tjáð og miðlað okkar í milli í orðræðunni. Þessi 

tilvísanakerfi deilist á milli manna og erfist á milli kynslóða í sífelldri mótun til endaloka 

mannkyns. Það er þessi merkingarheimur, umhverfisheimur eða mannheimur sem Páll 
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staðsetur milli hugarheims og náttúruheims. Merkingarheimurinn verður til í hinu mótandi 

starfi sem hugurinn vinnur á náttúrunni og náttúran á huganum. 

1.6 Samantekt 

Í lokakafla verksins Merking og tilgangur tekur Páll saman heimspekikerfi sitt í 10 atriðum sem 

við ætlum að leyfa að standa hér óskertum áður en við tökum þau til umræðu: 

 

1. Hið Eina er tilgangurinn í sjálfum sér. 

2. Allt tekur mið af hinu Eina. 

3. Hið Eina einkennist af ofgnótt. 

4. Ofgnóttin er óútreiknanleg. 

5. Hið óútreiknanlega er í sjálfu sér óafmarkanlegt. 

6. Hið óafmarkanlega er tómið á milli merkingar (hugans, sérverunnar) og tilgangs (hins Eina, íverunnar). 

7. Hér á neindin heima þar sem átök eiginlegrar, íhaldsamrar og myrkrar sjálfsveru eiga sér stað. 

8. Hin virka sjálfsvera er endalaus barátta fyrir því að nema, hugsa og skapa sannleika og móta þar með æ 

stórkostlegri heim og ævintýralegri. 

9. Átökin, baráttan, eru einungis skiljanleg í ljósi togstreitu milli merkingar og tilgangs, sérveru og íveru, 

hugans og hins Eina. 

10. Skapandi togstreita merkingar og tilgangs er röklegur rammi fyrir þá tilgangshyggju sem ég sé fyrir mér 

að muni ríkja yfir heiminum á komandi tímum; andlaus efnishyggja yrði þá kveðin í kútinn.82 

 

Þessi röksemdafærsla og samantekt í 10 atriðum færir að endingu rök fyrir 

tilgangshyggju sem byggist á hinu plótínosíska Eina, þannig að hið Eina er tilgangurinn sem 

hér er í húfi. Þetta er einnig virkilega góð röksemdafærsla sem nálgast veruleikann og 

samband okkar við umheim okkar útfrá einingu Verunnar með stóra vaffinu. Veru sem er 

undirstaða allrar mergðar sem verður á vegi okkar sem samnefnari alls þess sem á sér tilvist. 

Hún virðist hér vera eins konar fræ tilverunnar sem ber með sér erfðaupplýsingar um allar 

mögulegar breytur sem hið verðandi verutré getur átt. Í fræinu býr veruleikinn sjálfur eða í 

það minnsta uppskrift af þeim ferlum og lögmálum sem eru að verki í honum. 

 Við hneigjumst gjarnan til að líta svo á að veran sjálf hafi upphaflega fyrst og fremst 

verið til sem lífvana efni sem síðar myndaði ákveðnar samtengingar og á einhvern 

óskiljanlegan hátt mynduðu þær líf. Páll fylgir hins vegar einni grunnforsendu Plótínosar og 

telur andann frekar geta af sér efnið sem síðan þróast eftir þeirri rökskipan sem andinn leggur 
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því til.83 Hið Eina svo að segja flæðir yfir bakka sína og getur af sér andann eða vitundina sem 

í tengingarviðleitni sinni við efnið, íveruna eða hið Eina getur af sér heiminn. Þessi fæðing ljær 

hinu Eina þann dulræna tilgang sem okkur er aldrei gefinn beint og getur orðið til þess að við 

förum að telja lífið vera án tilgangs, fjarstæðukennt og skrýtið. Tilgangurinn ræðst af öflum 

sem við vitum ekkert um, öflum sem eru hreint óútreiknanleg. Tilgangurinn býr hins vegar allt 

í kringum okkur. Tilvísanakerfin sem við mótum hafa tilgang sem heildir sem gegna ákveðnum 

hlutverkum og beinast að ákveðnum markmiðum. Markmiðssetningar eru sjaldan án tilgangs 

og hjálpa þær okkur að uppgötva tilganginn sem er að verki í lífinu.84 Samkvæmt Páli er 

tilgangur lífsins „lífið sjálft í þeim skilningi að það er eilíf barátta til að lifa, þróast, þroskast, 

skynja, nema, skilja, framkvæma, skapa og hugsa. Tilgangurinn er lífsviðleitnin sjálf sem þarf 

að rannsaka, yfirvega og umfram allt tryggja að beinist að að því sem gefur lífinu gildi“.85 

 Á atriðalistanum sjáum við að ofgnótt hins Eina er óútreiknanleg og hið óútreiknanlega 

er óafmarkanlegt. Hið óafmarkanlega er þá tómið sem býr milli merkingar og tilgangs, og 

tilgangurinn er skilinn sem íveran eða hið Eina og merkingin sem hugarheimurinn eða 

sérveran, hin afmarkandi vera. Hið eina virðist því ekki geta öðlast merkingu í þeim skilningi 

að vera óafmarkanleg ofgnótt en er þrátt fyrir það tilgangurinn í sjálfum sér. Merkingin lagar 

sig að flestu og bregður sér í mörg hlutverk en tilgangurinn veit hvert hann stefnir sem 

lífsviðleitnin sjálf.86 Í þessu óafmarkanlega tómi milli hins Eina og hugarheimsins býr neindin 

á átakasvæði sjálfsverunnar. Sjálfsveran brúar tómið milli hins óafmarkanlega og þess 

afmarkaða, hún er svæðið þar sem hið Eina og hugurinn lifa saman og einkennist ferli sjálfsins 

af stöðugri baráttu fyrir sköpun heima, merkinga og tilvísanakerfa sem hafa markmið og þar 

með tilgang sem vísar til hins Eina. Kerfi Páls getum við rissað upp, með kerfi Plótínosar í huga 

(mynd 3). 

 

                                                      
83 Sama rit, 82. 
84 Sama rit, 124-125. 
85 Sama rit, 125. 
86 Sama rit, 124. 
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Mynd 3. 

 

Hinir þrír heimar Páls, náttúru-, hugar- og merkingarheimur, mynda svipað og hjá 

Plótínosi eins konar stigveldi alheimsins. Náttúruheimurinn, sem ber mikinn svip af hinu Eina, 

streymir sjálfstætt til eða getur af sér hugarheiminn sem líkist hugsuninni hjá Plótínosi og 

hristir upp í heildinni og reynir að mynda tengingu við hana með veru, mismuni, samsemd, 

hreyfingu og kyrrstöðu. Þessi tengingarviðleitni beitir fyrir sig afmarkandi eiginleikum 

neindarinnar og fyllir Veruna af mismunandi merkimiðum sem tengjast saman og mynda 

tilvísanakerfi sem vísa hvert á annað. Tilvísanakerfunum er miðlað með orðræðunni okkar á 

milli og mynda þannig milliheim þar sem hugur og náttúra, hugsun og hið Eina, íveran og 

sérveran eiga samfund og standa í sífelldum deilum og mynda þannig heim merkingarinnar, 

alsálina, sjálfið og umhyggju fyrir þeim hlutum sem birtast. 

 Verufræðileg sýn Páls og byggingarefni hennar mætti taka saman í ónákvæma áhrifa- 

og líkindatöflu þar sem Páll og þeir hugsuðir sem hann leitar til eru tengdir við sín einstöku 

hugtök yfir verusvið Verunnar. Tökum það sérstaklega fram að milli hólfa ríkja ekki 

samasemmerki87 þrátt fyrir að mikill svipur sé með þessum hugtökum og hugsuðum. Þetta 

eru fimm lóðrétt stigveldiskerfi sem draga saman verufræðilega hugsun hvers spekings um 

sig. 

 

                                                      
87 Páll er ekki það sama og Plótínos sem er ekki það sama og Sartre, og þannig áfram, koll af kolli. 



32 

Áhrifa- og líkindatafla: 

Páll Plótínos Sartre Heidegger Kant 

Náttúruheimur Hið Eina Ívera Veran Hlutirnir í sjálfum sér88 

Hugarheimur Hugsunin Sérvera Þarveran Rökheimur 

Merkingarheimur Alsálin Sjálf Umhyggja Skynheimur 

 

                                                      
88 Kant talar um tvö verusvið hluta heimsins annars vegar sem það sem þeir eru í sjálfum sér, óháð vitund okkar 
og hins vegar hvernig þeir birtast manninum í skynjun og skilningi. Hið sjálfstæða svið hlutanna nefnir hann 
hlutina í sjálfum sér eða noumena og það sem birtist nefnir hann fyrirbæri eða phenomena. 



33 

II. hluti. Hið marga 

Pökkum nú saman föggum hins Eina og flytjum okkur um set til efnisins. Hug-tök andans eru 

orðin býsna létt og farin að flækjast í vindhviðunum. Þau eru illviðráðanleg og fjarlægjast sífellt 

þann heim sem við dveljum í hér og nú, þennan heim þar sem allt er á sífelldri hreyfingu og 

hin stóra eining virðist víðs fjarri. Stefna okkar breytist og við beygjum frá verufræðinni til 

heimspeki verðandinnar eða einhverskonar verðandifræði. Heimspeki verðandinnar 

fjarlægist Veruna og kerfishugsunina sem henni fylgir. Verðandin er á sífelldri hreyfingu og því 

erfitt að henda reiður á henni. Hugtök verðandifræðanna byggjast á hinu marga og því sem 

tekur breytingum. Þeim er ekki ætlað að innihalda eina sanna merkingu heldur leita í allar áttir 

og skoða samsetningar og afsvæðingar. Heimspeki verðandinnar myndar þannig ekki kerfi 

eins og við höfum verið að skoða né setur hún fram kenningar heldur virkar sem eins konar 

verkfærataska sem skal nýta til verka hér og nú og ýta þannig undir breytingar og hreyfingu.89 

 Meðal vandræða verufræðinnar og hinnar frumspekilegu platónsku hugsunar er 

tvíhyggjan gamalkunna. Deleuze og Guattari vinna gegn tvíhyggjunni í verkum sínum um 

Kapítalisma og geðklofa. Þeir telja að sú hugsun sem nálgast heiminn á þann heildstæða máta 

sem við höfum rætt um leiði óneitanlega til aðskilnaðar á milli ímyndar hugsunarinnar og þess 

heims sem sú hugsun er ímynd af. Þetta leiðir til þess að heimurinn og ímynd heimsins verða 

tvö aðskilin fyrirbæri sem ómögulegt er að samræma.90 Hug og heimi er því ávallt stillt upp í 

einhverskonar mótstöðu en aldrei í sannfærandi samveru. Þarveran, til dæmis, sem 

sameinandi vera-í-heiminum er samt sem áður aðskilin með bandstrikum. Annað vandkvæði 

sem Deleuze og Guattari vinna gegn er hin sígilda rökfræði sem virðist mynda svipaðar gjár er 

ganga út frá einingu og skiptingu hennar fyrst í tvennt, svo þrennt, svo fernt o.s.frv.91 Það að 

ganga út frá heildareiningu samræmist ekki hugsun verðandinnar sem virðist heldur virka í 

gegnum samsetningar hluta sem eru á víð og dreif en ekki sem hluti af frumspekilegri sam-

einingu. 

Við ætlum ekki að nota hina sígildu rökfræði til að þröngva verðandinni í harðlífis-

excelskjal né ganga út frá því að við stöndum andspænis viðfangi okkar og skoðum það yfir 

gjána milli hugar og heims eða manns og náttúru. 

                                                      
89 Geir Svansson, „Formáli“, Heimspeki verðandinnar, 7. 
90 Henry Somers-Hall, „The Logic of the Rhizome in the Work of Hegel and Deleuze“, Hegel and Deleuze: 
Together again for the first time, ritstj. Karen Houle og Jim Vernon (Evanston: Northwestern University Press, 
2013), 55. 
91 Sama rit, 55. 
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Við ræðum aðeins um mergðir, línur, lög og liðskiptingar, um flóttalínur og krafta, um vélasamsetningar og ólíkar 

gerðir þeirra, um líffæralausa líkama, uppbyggingu þeirra og val, um þéttleikasvið og mælieiningar í hverju tilfelli 

fyrir sig. [...] Skrif hafa ekkert með merkingu að gera; þau stika út og kortleggja óþekkt landsvæði.92 

 

Okkur langar að skoða þá heimsmynd sem Deleuze og Guattari bjóða upp á í 

heildarverki sínu um geðklofa og kapítalisma. Sú heimsmynd snýr kerfi Páls nokkurn veginn á 

hvolf og gerir efnishyggju að meginmáli sínu. Í stað þess að gera ráð fyrir eða stefna að hinu 

Eina einbeita Deleuze og Guattari skrifum sínum að margfeldinu, hinu marga eða mergðinni 

og hvernig hún myndar samtengingar án þess að þær tengist endilega frummyndum úr heimi 

hugsunarinnar. 

2.1 Rísóm 

Inngangskafli verksins Þúsund flekar: Kapítalismi og geðklofi II eftir Deleuze og Guattari er 

einstaklega gott dæmi um texta sem starfar á forsendum heimspeki verðandinnar. Kaflinn ber 

nafnið „Rísóm“ og notfærir sér hugtök grasafræðinnar til að skapa myndhverfingu fyrir hugsun 

að hætti margfeldis og verðandi annars vegar og hugsun heildar og tvenndarpara hins vegar. 

Franska orðið rhizome mætti þýða sem jarðstöngull, rótarflækja, eða jafnvel lauslega sem 

grasrót en hér verður fylgt lausn Hjörleifs Finnssonar úr ritinu Heimspeki verðandinnar: Rísóm, 

sifjar og innrætt siðfræði og hugtakið látið standa hálf-óþýtt einfaldlega sem rísóm. Rísóms-

myndhverfingunni er teflt fram nokkurn veginn gegn myndhverfingu trésins. Tréð táknar 

gjarnan hina stöðugu stigveldisskiptingu þar sem línur niður á við eru ávallt skýrar og á sama 

tíma er stigveldisskiptingin aðgreiningarferli hvers stigs. 93  Tré má nota sem eins konar 

kerfislíkön til að skilja og henda reiður á óreiðukenndum veruleika. En trén eru gagnrýnd af 

Deleuze og Guattari fyrir að ganga út frá hinni sígildu tvenndarrökfræði þar sem heildar-eittið 

verður tveir og tveir verða fjórir o.s.frv.94 Bæði líffræði og málvísindi halda í þessa trjátengdu 

myndhverfingu til að ná utan um dýrategundir og tungumál.  

                                                      
92 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 17. 
93 Brent Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus: A Critical Introduction and Guide (Edinborg: 
Edinburgh University Press, 2015), 23. 
94 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 18. 
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  Rísóm mynda lárétt stilkakerfi sem er samt ekki skipulagt í kringum einn meginpunkt 

heldur teygir sig þvers og kruss í allar áttir á óreiðukenndan og ævintýralegan hátt.95 Í þessu 

kerfi er ekkert stigveldi, engar skýrar línur niður á við, ekkert upphaf né endir – aðeins miðja. 

Með fjölgun sinni skapar rísóm ávallt eitthvað nýtt. Fjölgun rísóms fylgir hliðarlínum í stað 

línum stigveldisskiptingar sem liggja upp á við eða niður á við. Þetta þýðir að tengingar geta 

átt sér stað hvar sem er og hvernig sem er, með öðrum orðum getur rísómið annars vegar 

tengt inn á við og þétt við sig og hins vegar vaxið á jaðrinum, út á við og breitt úr sér. Bókin 

Þúsund flekar er einmitt skrifuð eftir kerfi rísómsins og á lesandi að geta nálgast hana frá öllum 

hliðum, opnað hana hvar sem er og byrjað að mynda tengingar við bókina á skapandi hátt.96 

Sköpunargripir rísómsins eru hið marga eða margfeldið, öfugt við tréð sem gengur út frá hinu 

eina. Margfeldið (f. le multiple) þarf að búa til með því að nýta ávallt það sem stendur okkur 

þegar til boða hverju sinni samkvæmt formúlunni n–1 þar sem n táknar margfeldið og –1 hið 

frádregna eina. 97  Þetta þýðir að hinn eini getur aðeins verið hluti af hinu rísómíska 

hliðarlínukerfi sé hann dreginn frá því, til dæmis getum við ímyndað okkur skilgreiningu 

litarins karrýgulur en þá erum við ávallt að bera kennsl á eitthvað stakt blæbrigði litrófsins 

sem yrði aldrei skilið eitt og sér heldur þarfnast það samanburðar við margfeldi allra lita. 

Þannig getum við aðgreint hluta margfeldisins frá margfeldinu en aðeins út frá margfeldinu.98 

 Deleuze og Guattari telja sig fullvissa um að lesendur muni ekki sannfærast um rísóms-

myndhverfinguna nema þeir setji hana fram á „skipulagðan“ og „kerfisbundinn“ hátt og bjóða 

okkur því að skilja hugtakið eftir sex tölusettum meginreglum en taka jafnframt fram að 

mikilvægt sé að gera sér grein fyrir því að þessi röð talna hafi ekkert með stigskiptan forgang 

að gera. Meginreglurnar eru reglur samtengingar, sundurleitni, mergðarinnar, hins 

merkingarlausa rofs, kortagerðar og afritunar. Við skulum skoða þessar reglur sem snöggvast. 

2.1.1 Meginreglur 1 og 2: Samtengingar og sundurleitni  

Meginregla samtengingar kveður á um að til þess að mynda rísóm þurfi að mynda tengingar 

sem eru ekki bundnar og leita út fyrir stigveldisskiptingu. Rísóm margfaldar tengingar með því 

að leita sífellt nýrra tenginga sem breyta því og skapa eitthvað nýtt. Þessa sífelldu leit að 

                                                      
95 Sommers-Hall, „The Logic of the Rhizome in the Work of Hegel and Deleuze“, 58. 
96 Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, 23. 
97 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 21. 
98 Mikilvægt er að taka það sérstaklega fram að margfeldi er hér notað í merkingunni „fjöldi, kraðak“, og því 
ekki í þrengri stærðfræðilegri merkingu orðsins (margfeldi tveggja talna eða stærða). 
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tengingum mætti tákna með röðinni ... og ... og ... og ... og ... og ...99 Sem dæmi um slíkar 

tengingar getum við nefnt svokallaða cut up-aðferð rithöfundarins Williams S. Burroughs þar 

sem texti er klipptur saman við annan til að mynda nýja og skapandi tengingu.100 

  Meginregla sundurleitninnar tekur mið af meginreglu samtengingar og vísar okkur á 

hvers konar hlutir muni skapa eitthvað nýtt. Reglan leggur til að ásamt nýjum tengslum skipti 

margbreytileiki hlutanna sem tengjast miklu máli.101 Til dæmis getum við gengið miklu lengra 

í cut up-aðferð Burroughs og í stað þess að púsla saman texta og texta getum við tengt 

textabrot við plöntur eða innihald texta við tilfinningu eða útvarpsauglýsingu. Tengslin geta 

verið á milli mjög sundurleitra hluta, efnislegra eða óefnislegra, í hvaða formi sem vera skal. 

Deleuze og Guattari gagnrýna hér sérstaklega setningarliðatré Chomskys sem ganga 

út frá drottnunarpunktinum S og aðgreinast þaðan eftir reglu tvenndabundins stigveldis.102 

Samkvæmt Deleuze og Guattari virkar S-ið hér sem varða valds sem skipar okkur að mynda 

málfræðilega réttar setningar og einnig sem varða setningafræðinnar sem skipar okkur að 

skipta hverri yrðingu í nafnlið og sagnlið. Deleuze og Guattari gagnrýna Chomskytréð fyrir að 

vera ekki nægilega sértækt, þ.e. það nær ekki til smæstu einingar tungumálsins, vegna þess 

að það nær ekki að útskýra hvernig tungumálið tengist merkingarfræðilegu og pragmatísku 

innihaldi sameiginlegra yrðingarsamsetninga og sviði hins samfélagslega og pólitíska.103 

 

Rísómið kemur stöðugt á tengslum milli táknfræðilegra hlekkja, valdastofnana, atburða á sviði lista, vísinda og 

samfélagsátaka. Táknfræðilegur hlekkur líkist einna helst rótarhnýði, samansteyptu úr mjög ólíkum athöfnum, 

ekki eingöngu málvísindalegum, heldur einnig á plani skynjunar, eftirhermu, hreyfingar og þekkingar. Það er 

hvorki til tungumál í sjálfu sér né algilt tungumál, öllu heldur er um að ræða samkeppni milli mállýskna, 

sveitamálfars, slangurs og sérfræðingamálfars.104 

 

Tungumálinu er því erfitt að gera skil með því að skipta því upp samkvæmt hinu 

málfræðilega Chomskytré því um leið og það kerfi hefur verið sett fram kemur á daginn að 

það nær aðeins yfir hluta tungumálsins sem mun síðan fyrir tilstilli sundurleitni og 

samtenginga taka breytingum sem höggva að rótum S-trésins. Hér getum við leitt hugann að 

                                                      
99 Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, 24. 
100 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 19. 
101 Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, 24. 
102 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 18. 
103 Sama rit, 22. 
104 Sama rit, 22. 
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dæmi sem Ludwig Wittgenstein grípur til í Philosophical Investigations er hann líkir 

tungumálinu við forna borg sem tekur á sig mynd eins konar völundarhúss með hlykkjóttum 

strætum, gömlum og nýjum húsum sitt á hvað frá hinum ýmsu sögulegu tímabilum, en 

umhverfis liggja bein stræti með nýtískulegri byggingum.105 Tungumálið í þessum skilningi 

hvílir á óreiðukenndum grundvelli sem tekur sífelldum breytingum með upptök úr ýmsum 

áttum en nær þó að mynda um stundarsakir táknfræðilega hlekki sem minna á rótarhnýði 

innan ákveðinna minni samfélaga sem búa þó óneitanlega innan stærri samfélaga. 

2.1.2 Meginregla mergðarinnar 

Aðeins þegar margfeldið [le multiple] er í raun höndlað sem nafnorð, sem mergð [multiplicité], hefur það ekki 

lengur nein tengsl við hinn Eina sem sjálfsveru eða hlutveru, sem náttúrulegan eða andlegan veruleika, sem 

ímynd og heim. [...] Mergð á sér hvorki sjálfsveru né hlutveru, aðeins afmarkanir, stærðir, víddir sem ekki geta 

vaxið án þess að þær breyti um náttúru.106 

 

Þessi tilvitnun fangar nokkuð vel hvað vakir fyrir Deleuze og Guattari með hugtakinu um 

mergð. Ætlunin virðist vera að hörfa endanlega frá greinarmun sjálfsveru og hlutveru og frá 

greinarmun hins eina og þess marga. Í rauninni hörfa þeir frá hinu Eina á vit þess marga en 

það leysir upp bæði hlutveru og sjálfsveru. Í stað sjálfsveru og hlutveru er notast við 

afmarkanir, stærðir og víddir til að eiga við tengsl milli mergða.  

Í handbók sinni að Þúsund flekum tengir Brent Adkins þessa mergðarhugsun við 

kenningu heimspekingsins Baruchs Spinoza um frumhlutinn og hvernig hann birtist okkur. Í 

Siðfræði (Ethica, 1677) sinni boðar Spinoza eins konar einhyggju þar sem allt í heiminum er 

sama eðlis og á sér aðeins einn grundvöll, þ.e. frumhlutinn. Frumhluturinn mætti ganga undir 

nafninu Guð eða náttúran og birtist hann okkur annaðhvort sem hugsun eða rúmtak. Allir 

hlutir og hugsanir eru birtingarmyndir frumhlutarins í háttum rúmtaks og hugsunar. 107 

Mergðarhugsunin sver sig að miklu leyti í ætt við einhyggju Spinoza þar sem mergðir tengjast 

öðrum mergðum og birtast afmarkaðar, í ákveðinni stærð og hafa mismunandi víddir en eru, 

eins og fyrr segir, háðar breytingum til að geta vaxið. Mannslíkaminn er ágætis dæmi um 

mergð sem hefur ákveðna stærð og afmarkanir ásamt því að geta myndað tengsl við aðrar 

                                                      
105 Ludwig Wittgenstein, Philosophical investigations, þýð. G.E.M. Anscombe (Oxford: Blackwell, 1974), § 18. 
106 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 23-24. 
107 Katrín Pálmadóttir Þorgerðardóttir. „Hver var Spinoza og hvert var framlag hans til heimspekinnar?“, 
Vísindavefurinn, 17. september 2013. Sótt 18. mars 2017. http://visindavefur.is/svar.php?id=65768. 
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mergðir í gegnum mismunandi víddir. Afmarkanir og stærðir gera okkur kleift að mynda 

gagnkvæm tengsl á milli mergða en tengslin sjálf víkka eða þrengja víddir mergðanna.108 Sem 

dæmi getum við tekið tengingu manneskju við Google-leitarvélina. Afmarkanir og stærðir 

mergðarinnar sem hún er gera henni kleift að setjast við tölvu og nota lyklaborð til að slá inn 

slóð en vídd hennar víkkar töluvert við tengingu hennar við Google. Net hugans tengist í 

gegnum taugakerfið neti tölvunnar sem tengist mun víðara neti internetsins og víkkar þar með 

netið sem mergð hugans er um allan helming. Hugur sem hafði aðeins vídd eigin hugsana og 

skynjana á nánasta umhverfi hefur nú útvíkkað þá vídd til muna með tengslum sínum við 

mergð Google og þær upplýsingar sem mögulegt er að nálgast í gegnum leitarvélina.109 

Sífelld útvíkkun og tengsl milli mergða rænir meira að segja tölur stærðfræðinnar 

algildi sínu. Tölurnar verða að mergðum sem breytast eftir því hvaða víddir er um að ræða, til 

dæmis notum við sekúndur og mínútur til að ná utan um mergð tímans sem hegðar sér þó 

nokkuð óreglulega gagnvart þyngdum í alheiminum og bjagast til að mynda í námunda við 

svarthol. Hugtök einingarinnar eiga því aðeins við þegar táknkerfi leitast við að útskýra 

mergðir en mergðirnar eða rísómið þrífast á breytingum og láta ekki tákna sig eða kóða nema 

á frekar ófullkominn hátt og skreppa auðveldlega undan eftir svokölluðum flótta- eða 

afsvæðingarlínum. Það er þegar þær ferðast eftir þess konar línum sem mergðirnar breyta um 

náttúru og vaxa og tengjast öðrum mergðum á skapandi hátt.110 Deleuze og Guattari lýsa 

mergðunum gjarnan sem flötum eða flekum „í þeim skilningi að þær fylla út í og leggja undir 

sig allar víddir sínar“,111 og þetta leiðir til hugtaksins um þéttleikasvið mergðanna sem leiða 

má af umræðunni um net í dæminu hér að ofan. Þéttleikasvið er net flatrar mergðar sem 

tengja má við aðrar mergðir og víkka þannig út þéttleikasviðið; með tengingu þéttleikasviða 

mergðanna geta þær breytt um náttúru og vaxið. 

2.1.3 Meginregla hins merkingarlausa rofs 

Rísóm geta rofnað eða brotnað hvar sem er en eru þó ekki brothætt. Hvert rísóm býr yfir 

liðskiptingarlínum sem skipta því í lög í gegnum ferli sem nefnist svæðing. Svæðing skipuleggur 

og táknar rísómið og eignar því eiginleika. Ef liðskiptingarlínurnar brotna í sundur býr rísómið 

                                                      
108 Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, 26. 
109 Um dæmið sjá Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, 26. 
110 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 25. 
111 Sama rit, 25. 



39 

þó einnig yfir svokölluðum afsvæðingarlínum sem það getur flúið eftir. 112  Þetta 

svæðisskipulag gerir það að verkum að einstaklega erfitt getur reynst að losna við 

rótarflækjuna vegna þess að um leið og hún er rofin leggur hún á flótta og myndar nýjar 

tengingar eftir nýjum og öðruvísi leiðum. Internetið getur enn og aftur hjálpað okkur að skilja 

þetta en hið mislöglega lén Piratebay hefur þurft að standa í stöðugum skapandi flótta eftir 

að síðum þess í hinum ýmsu hýsingum úti í heimi hefur verið kerfisbundið lokað. Eigendur 

síðunnar ásamt notendum hennar hafa brugðið á það ráð að færa hýsingu síðunnar til hinna 

ýmsu landa ásamt því að búa til spegilsíður og staðgengilssíður til að gera notendum kleift að 

komast fram hjá hvers kyns síum er koma í veg fyrir notkun upprunalegu síðunnar. Hið 

stigveldisskipta lagakerfi hefur verið í mestu vandræðum með að losna við þessa rótarflækju 

sem myndar flóttalínur eftir sérhvert nýtt rof sem hún verður fyrir af hálfu laganna. 

 Svipað og meginregla mergðarinnar leysti upp hina stóru flokka sjálfsveru og hlutveru 

leysir meginregla hins merkingarlausa rofs upp minnstu flokka trjádeilikerfisins og sýnir okkur 

hvernig þessir litlu flokkar mynda flóttalínur sín á milli með afsvæðingu og endursvæðingu. 

Deleuze og Guattari setja fram gott dæmi um flóttalínu til að skýra mál sitt og er það 

flóttalínan sem myndast hefur á milli vespu og brönugrass. Þar virðumst við vera með 

einhverskonar þróunarlega ástarsögu þar sem brönugrasið hefur, fyrir tilstilli náttúruvals, 

þróað með sér líka eiginleika og kvenvespan og tælir þannig til sín karlvespurnar sem í 

æxlunarviðleitni sinni ruglast á brönugrasi og kvenvespum og bera þannig óafvitandi frjókorn 

plöntunnar milli staða. Hér gæti verið freistandi að segja að brönugrasið hafi lært að líkja eftir 

vespunni og tákni hana. En hér er ekki um tákn að ræða heldur flóttalínu. Brönugrasið hvorki 

táknar kvenvespuna né hermir eftir henni heldur myndar það flóttalínu milli sín sjálfs og 

karlvespunnar.113  Brönugrasið og vespan fanga kóða hvers annars og hlekkja sig saman í 

gegnum afsvæðingu og endursvæðingu; í raun erum við að fjalla „um alvöru verðandi, vespun 

brönugrassins og brönugrösun vespunnar“. 114  Hér höfum við merkingarlausa tengingu 

fyrirbæra sem fátt eiga sameiginlegt, tengingu sem yfirstígur hið svokallaða merkingarlega rof 

milli þessara fyrirbæra, enda eru brönugras og vespa aðskilin hvort frá öðru í stigveldisskiptu 

tré líffræðinnar. 

                                                      
112 Sama rit, 26. 
113 Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, 28. 
114 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 27. 
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2.1.4 Meginregla kortagerðar og afritunar 

Síðustu tvær meginreglur rísóma snúast um hugtökin kortagerð og afritun. Samkvæmt 

Deleuze og Guattari eru rísóm kort en ekki afrit. Kortið er opið í flesta enda og aðkoma okkar 

að því getur verið hvaðan sem er; það getur tekið stöðugum breytingum, til dæmis mætti 

jafnvel taka það í sundur og snúa því við.115 Brönugras og vespa mynda kort innan rísómsins 

sem brönugrösun vespunnar eða vespun brönugrassins. Kortið sem andstæða afritsins snýst 

um gjörning eða frammistöðu á meðan afritunin felur í sér meinta hæfni eða getu sem beinist 

alltaf að hinu sama.116 Deleuze og Guattari nota sálgreiningu sem dæmi um afritun af þessu 

tagi. Sálgreinandinn notast við sérstök afrit af þroskastigum, goðsagnatáknum og 

föðurímyndum. Hinn skapandi einstaklingur sem er fær um að mynda rísóm með eigin 

tilraunastarfsemi, gjörningum og frammistöðu, þ.e. kortagerð, er af hálfu sálgreiningarinnar 

sífellt smættaður niður í einhverskonar afrituð og fjölfölduð tákn eða ímyndir. Deleuze og 

Guattari segja okkur í fyrra verki sínu, And-Ödipusi, að yfir dyrum sálgreiningarstofunnar ætti 

að hanga skilti sem varaði okkur við því að þegar við stígum inn í stofuna séum við að skilja 

eftir þann rísómatíska hluta vitundar okkar sem þeir nefna langanavélar og halda þess í stað 

á vit afritsins sem býr í ödipusargoðsögninni – heim þar sem flestar upplifanir okkar falla 

annað hvort innan pabbaafritsins, mömmuafritsins eða égafritsins og virðast streyma frá 

þeim.117 

 Afritin og kortin getum við skilið betur með dæmi af barnateikningum.118 Þegar ég var 

yngri áskotnaðist mér stimplasafn með bóndabæjarþema með nokkrum mismunandi 

stimplum og þremur blekpúðum í ólíkum litum. Á stimplunum voru öll helstu húsdýrin ásamt 

girðingar-, hlöðu- og hússtimpli. Alls konar tegundir af myndum urðu til en allar voru þær 

takmarkaðar af þeim stimplum sem tiltækir voru. Þetta braut upp hið venjulega teikniferli sem 

er vanalega mun frjálsara og takmarkast aðeins við hæfileika manns til að gera táknmyndirnar 

sínar skiljanlegar. Stimplarnir voru nokkuð betur heppnaðar myndir af dýrum en þær sem ég 

gat teiknað og voru ekki alveg jafn skýrar. Vandamál komu upp um leið og löngun kviknaði til 

að að bæta nýjum dýrategundum við stimplateikninguna en þá voru ekki til stimplar til þess. 

Stimplateikningin var alltaf háð þeim dýrastimplum sem til voru en trélitateikning var opnari 

                                                      
115 Sama rit, 32. 
116 Sama rit, 32. 
117 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, þýð. Robert Hurley, Mark Seem og Helen 
R. Lane (London: Bloomsbury, 2015), 72. 
118 Sjá dæmi hjá Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, 29. 
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fyrir gjörningum og fjölbreyttari búskap. Slíkur virðist vera munurinn á afritum og kortum. 

Afritin eru af ákveðinni tegund og afmarka fyrirfram hvaða möguleikar eru í boði og innan 

hvaða marka hlutirnir lenda en kortin opna leiðir á milli afmarkana og skapa rými fyrir 

tilraunastarfsemi og gjörninga. Afritin sverja sig hér í ætt við trjámyndlíkinguna en kortin í ætt 

rísómsins. 

 Afritið er eins og eins konar ljósmynd af þeirra mergð sem kortin mynda og reyna 

þannig að fanga kortið í eftirmynd sem er síðan hengd upp í stigveldi trésins.119 Stigveldið 

samanstendur sem sagt af afritum af kortunum sem rísóm mynda og er það viðleitni 

hugsunarinnar til að koma böndum á mergðina og þröngva henni í eitt staðbundið tákn. Afritið 

reynir að breyta rísómi í rætur og greinar. 

2.1 Rísóm – áframhald 

Eftir að hafa lagt út þessar sex meginreglur rísómshugtaksins hefja Deleuze og Guattari 

umræðu um samtvinnun trjáheimsins og rísómsheimsins. „Það eru til trjá- eða 

rótarformgerðir í rísómum en hið gagnstæða gildir einnig; trjágreinar eða rótarspírur geta 

einnig tekið upp á því að blómstra út í rísóm.“ 120  Ljóst er að framsetningu þeirra á 

rísómshugtakinu er ekki ætlað að koma í staðinn fyrir hin trjátengdu hugtök né taka alveg við 

af þeim. Ákveðin stigveldi eru til í heiminum og eru byggð upp sem rökleg tré reglna og 

skiptingar. Þessi stigveldi geta vissulega verið hjálpleg til að höndla óreiðu verðandinnar og 

gefa okkur eitthvað staðfast úti í mergðarbylnum. Höfundar hafa hins vegar grafið ögn dýpra 

ofan í svörðinn og fundið þar iðandi veröld rísóma sem virðist búa að baki kerfunum og 

stigveldunum eða hírast undir þeim. Mistökin sem þeir vara sífellt við eiga sér stað þegar við 

ákveðum að binda trúss okkar við trén og þær stimplalegu afritsímyndir sem þau nota til að 

ná utanum iðandi mergðina. Þegar sú trú hefur verið mynduð virðist stigveldið liggja að baki 

mergðinni þannig að hlutirnir virðast streyma frá reglunni en ekki óreiðunni líkt og þegar Páll 

tjáði okkur að andinn kæmi líklega á undan efninu og að efnið þróist síðan eftir þeirri rökskipan 

sem andinn leggi því til grundvallar.121 

Samantekt þeirra á þessu margfeldi birtist nálægt lokum kaflans: 

 

                                                      
119 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 34. 
120 Sama rit, 38. 
121 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 82. 
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Rísómið er hvorki margfeldi sem sprettur af hinum Eina, né margfeldi sem hægt er að bæta Einum við (n+1). Það 

samanstendur ekki af einingum heldur víddum, eða öllu heldur hreyfanlegum áttum. [...] Það myndar línulegar 

mergðir með n víddum, sem hægt er að dreifa á þéttleikasviði og sem hinn Eini er ávallt dreginn frá (n-1), án 

sjálfsveru eða hlutveru.122 

 

 Verðandifræðin sem við stöndum hér frammi fyrir er því algjör viðsnúningur á því sem 

við sáum hjá Páli. Í stað þess að hið Eina geti af sér hugsunina sem síðan getur af sér heiminn 

tekur við flækjótt mergðarveröld. Þessi heimsmynd gagnrýnir rökskipun kerfanna eftir 

stigveldisskiptingu fyrir einræðistilburði sem reynir að undiroka hið óreiðukennda margfeldi 

og þvinga það undir formgerð trjánna sem hefst í tvíhyggju með rætur í hinu Eina.123 Þegar 

undirokunin hreiðrar um sig virðist allt streyma frá henni og það fær okkur til að horfa á 

heiminn útfrá afritunarsjónarhorni sem Deleuze og Guattari tengja við fasisma. Verk Deleuze 

og Guattari bjóða okkur að kafa undir þetta yfirborð stigveldanna sem allt virðist streyma frá 

og skoða heiminn út frá mergðinni eða verðandinni og þjóna okkur þannig sem nokkurs konar 

inngangur inn í hið ekki-fasíska líf samkvæmt Michel Foucault.124 

 Ætlun okkar er að skoða samband manns og náttúru eða aðskilnaðarþætti þeirra innan 

þessa mergðarheims. Hvaða hlutverki gegnir manneskjan í heimi verðandinnar og hvernig 

tengjum við okkur náttúrunni eða umheiminum sem við stöndum frammi fyrir? Leið okkar 

liggur aftur í tímann eða frá árinu 1980, útgáfuári Þúsund fleka, til ársins 1972 en það var árið 

sem Deleuze og Guattari birtu fyrri hluta Kapítalisma og geðklofa undir nafninu And-Ödipus. 

Í And-Ödipusi skoða þeir verkan vitundar okkar og hvernig við tengjumst mergðinni í gegnum 

rísóm sem gengur undir nafni geðklofaferlis í And-Ödipusi. 

2.2 Langanaframleiðsla og langanavélar 

Það er alls staðar að verki, stundum linnulaust, stundum með hléum. Það andar, það hitnar, það borðar. Það 

skítur, það ríður. Hvílík vitleysa að hafa talað um þaðið. Alls staðar vélar, engan veginn í óeiginlegri merkingu: 

vélar úr vélum, með tengslum sínum og tengingum. Líffæravél er sett í samband við uppsprettuvél: önnur lætur 

flæða og hin rýfur flæðið.125  

 

                                                      
122 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 49. 
123 Sama rit, 43. 
124 Michel Foucault, „Preface“, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia (London: Bloomsbury, 2015), xiii. 
125 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 11, þýðing fengin úr Björn Þorsteinsson, „Látið flæða“, Af sálgreiningu, 
ritstj. Benedikt Hjartarson og Steinar Örn Atlason (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun og Háskólaútgáfan, 2017 
(væntanleg)).  
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Ekki einungis myndlíkingar heldur eiginlegar vélar sem koma á flæði og rjúfa það. Allt er vél 

og eru þær að verki alls staðar.126 Fyrstu blaðsíður verksins And-Ödipus steypa lesanda á kaf í 

torræðan texta sem anar úr einu í annað og vélvæðir raunveruleika okkar bókstaflega. Strax 

er því regluverki táknanna kollvarpað sem einkennir hina freudísku nálgun á sálarlífið eða hina 

chomsky-ísku nálgun á tungumálið, og langanaframleiðslan kynnt til sögunnar. Til dæmis er 

banani ekki lengur freudískt reðurtákn heldur vél sem framleiðir orkufræ sem tengt er við 

átvél og flæðir þaðan niður í meltingarvél sem fleytir því eftir færibandi garnavélarinnar og 

tengir við hægðavélina sem heldur flæðistengslunum áfram til klósettvélar – og áfram. 

 Langanaframleiðsla samanstendur af langanavélum sem tengja, láta flæða og rjúfa 

flæðið. Hugmyndin um dulvitund sem framleiðsluafl grundvölluð á hugmyndinni um 

langanavélar var kveikjan að verkinu And-Ödipus.127 Markmið höfunda var skoða langanir sem 

virkt afl og snúa þannig hefðinni nokkurn veginn á hvolf. Hin platonska hefð neyðir okkur til 

að velja milli löngunar sem framleiðslu og löngunar sem öflunar. Um leið og löngun er 

skilgreind út frá öflun verður hún hughyggjunni að bráð sem er díalektísk og tómlát, og það 

fær okkur til að skilja löngun sem skort.128 Löngun skilin sem skortur á hlutunum sem hún 

beinist að er ávallt bundin milligöngu ímyndunar eða draumóra. 129  Með því að velja að 

skilgreina löngun sem framleiðslu sem er alls staðar að verki og framleiðir hið raunverulega 

eða raunveruleikann sjálfan 130  kallast Deleuze og Guattari óneitanlega á við Friedrich 

Nietzsche og hugtak hans um viljann til valds.131 Þetta hugtak Nietzsches er því eitthvað sem 

við verðum að skoða til þess að fá betur skilið langanir sem virkt afl. And-Ödipus hvílir á ríkri 

hefð efnishyggjunnar eins og hún birtist í verkum Nietzsches og Karls Marx og beinist síðan 

einna helst að kenningum Sigmunds Freud og sérstaklega gegn afritun ödipusarduldar á alla 

menn. Það er því mikilvægt að rekja lítillega þessar hugmyndafræðilegu rætur (eða jafnvel 

afmarkanir, stærðir og víddir) verksins til að skilja samhengi þess og þær aðferðir sem Deleuze 

og Guattari beita til þess að greina sálarlíf okkar í rísómskort og smásæjar einingar langana. 

                                                      
126 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 12. 
127 Ian Buchanan, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus: A Reader’s Guide (London: Continuum, 2008), 38. 
128 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 37-38. 
129 Buchanan, Deleuze and Guattari‘s Anti-Oedipus, 38 
130 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 39. 
131 Marc Roberts, „Capitalism, psychiatry, and schizophrenia: A critical introduction to Deleuze and Guattari's 
Anti-Oedipus“, Nursing Philosophy 8:2 (2007): 114-127, 116. 
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2.2.1 Nietzsche og viljinn til valds 

Hugtakið viljinn til valds fylgir skrifum Nietzsches frá fyrsta verki hans, Fæðingu harmleiksins 

úr anda tónlistarinnar (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872), til hins mikla 

doðrants sem gefinn var út að honum látnum og ber einmitt heitið Viljinn til valds (Der Wille 

zur Macht, 1910). Hugtakið táknar hina díónýsísku sýn hans á heiminn og gengur út á 

stanslausa sjálfssköpun og sjálfseyðileggingu sem eins konar tvöfalda hreyfingu hins 

viljasterka manns, handan siðferðishugtakanna um gott og illt.132 Nietzsche greinir viljann 

yfirleitt út frá mennskum samböndum en mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að viljann 

setur hann fram á kosmólógískum skala og lýsir alheiminum sem orkuskrímsli án upphafs og 

endis, sem leik afla og aflbylgna, á sama tíma einn og margir, undirorpinn sífelldum 

breytingum.133 Í verkinu Svo mælti Zaraþústra (Also sprach Zarathustra, 1883-1891) heldur 

Zaraþústra því fram að með lýsingu sinni á viljanum hafi hann „skriðið inn í hjarta lífsins og 

komist alla leið að rótum þess. Hvar sem lifandi verur urðu á vegi mínum, þar fann ég viljann 

til valds; og einmitt í vilja þjónsins fann ég vilja til að verða húsbóndi“.134 Viljinn virðist í þessari 

framsetningu vera frumspekilegt afl heimsins sjálfs ásamt því að búa í hjarta lífsins og þar með 

hverrar einustu lífveru. Lífið verður það yfirborð þar sem vilji heimsins afhjúpar sig og 

afhjúpast hann í þeirri viðleitni lífverunnar að sigrast á sjálfri sér með hinni tvöföldu hreyfingu 

hins viljasterka, þ.e. hinni sífelldu sjálfseyðileggingu og sjálfssköpun (sem kallast á við 

afsvæðingu og endursvæðingu sem lýst var hér að ofan). Með sjálfssigrinum styrkir lífveran 

valdastöðu sína og öðlast vald yfir öðrum. Þræll verður húsbóndi, skuldari verður 

skuldheimtumaður, svín verður bóndi. „Þessi heimur er viljinn til valds – og ekkert annað! Og 

þið sjálf eruð þessi vilji til valds – og ekkert að auki!“135 

 Þessi umfjöllun Nietzsches um viljann til valds kemur nokkuð heim og saman við 

greiningu Deleuze og Guattari á löngun sem virku vélvæddu afli að verki alls staðar. Löngunina 

setja Deleuze og Guattari undir smásjá i And-Ödipusi og láta lesanda í té nokkuð skýrari 

framsetningu á henni en Nietzsche á viljanum til valds. Viljinn til valds vofir oft í bakgrunni 

texta hans eða kemur fram á skáldlegan og ögn ógagnsæjan hátt, enda er þetta nokkuð 

                                                      
132 Friedrich Nietzsche, The Will to Power, þýð. Walter Kaufmann og R. J. Hollingdale, ritstj. Walter Kaufmann 
(New York: Vintage Books, 1968), § 1067. 
133 Sama rit, § 1067. 
134 Nietzsche, Svo mælti Zaraþústra: Bók fyrir alla og engan, þýð. Jón Árni Jónsson (Reykjavík: 
Heimspekistofnun og Háskólaútgáfan, 1996), 129. 
135 Nietzsche, The Will to Power, § 1067. 
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torrætt frumspekilegt hugtak og erfitt að fanga það í texta. Framsetning Deleuze og Guattari 

á lönguninni sem framleiðsluferli skoðar smæstu anga þess ferlis. Þeir byrja á því að greina 

löngun niður í sína smæstu virkni og þaðan fylgja þeir henni í gegnum ferlið sjálft. Þeir svo að 

segja bjóða okkur inn í verksmiðjunna og sýna okkur allt ferlið á skipulegan hátt. 

2.2.2 Marx og framleiðsla 

Hugmyndina um framleiðsluferlið fá höfundar lánaða frá Karli Marx. Samkvæmt henni 

einkennist ferlið af blandaðri samverkan þriggja sviða, þ.e. sviði framleiðslu, dreifingar og 

neyslu, sem gera fyrirfram ráð fyrir tilvist kapítalsins og sundurliðun vinnunnar.136 Samkvæmt 

Marx hefur myndast gjá milli manns og náttúru, manns og framleiðslu, verkamanns og 

kapítalistans. Framleiðslan hefur runnið manninum úr greipum og er ekki á valdi hans lengur 

heldur er maðurinn á valdi framleiðslunnar. Eigendur framleiðslutækjanna kaupa vinnuafl 

verkamannsins, sem hefur ekkert annað að selja, og nota þetta vinnuafl til að skapa sjálfum 

sér meiri gróða.137 

 Skilningur Marx á hinni kapítalísku tilhögun framleiðslunnar hefst, samkvæmt 

kenningu hans í Auðmagninu (Das Kapital, 1867-1894), á greiningu hans á vörunni sem hinu 

einstaka og tengslum hennar við peninga í gegnum notagildi hennar, skiptagildi og þá vinnu 

sem nauðsynlegt er að inna af hendi til að skapa henni gildi. Sú rökræðuaðferð sem Marx 

beitir í Auðmagninu er nokkuð sérstök að því leyti að hún miðar ekki að hreinni niðurstöðu 

heldur breiðir hún úr sér út frá tengslum sem hann myndar milli gilda vörunnar og hlutverks 

peninga.138 Rökræðan byrjar sem sagt á því að skoða tengsl vörunnar við peninga en út frá 

þeim tengslum stækkar ramminn og tengslin eru sett í víðara samhengi og stefnan virðist vera 

sú að túlka hið kapítalíska samfélagskerfi út frá þessum sérstöku grunnforsendum þess. Þetta 

á því margt skylt við trjáhugsunina en einnig rísómshugsun því Marx leitast við að skýra 

tengslakerfi sem tekur stöðugum breytingum og skapar sífellt nýjar flóttalínur með því t.d. að 

finna smugur í samningum eða ódýrara vinnuafl, einnig virðist kapítalisminn sífellt afsvæða 

umhverfi og hefðir okkar og endursvæða eftir sínum eigin leikreglum. 

 Varan hefur tvenns konar gildi sem eru notagildi og skiptagildi. Notagildið á við um það 

hvernig við getum fært okkur vöruna í nyt og er aðeins raungert í gegnum neyslu og notkun. 

                                                      
136 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 14. 
137 Karl Marx, Capital: Volume One and Two, þýð. Samuel Moore, Edward Aveling og Ernest Untermann (Herts: 
Wordsworth Editions Ltd, 2013), 451. 
138 David Harvey, A companion to Marx's Capital, Volume 1 (London: Verso Books, 2010), 26. 
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Skiptagildið á við um það hvernig má skipta vörunni fyrir aðra vöru og táknar því mælanlegt 

jafngildi hennar við aðrar vörur. Skiptagildið er einnig tjáningarháttur á ákveðnu gildi sem býr 

í vörunni en hægt er að greina frá henni.139 Gildi vörunnar er skapað með þjóðfélagslega 

nauðsynlegum vinnutíma, sem er sú vinna sem nauðsynlegt er að inna af hendi til þess að 

varan öðlist notagildi og skiptagildi. Vörur eru verur sem eru íklæddar vinnuafli manna. 

Vinnuaflið, svo að segja, storknar í vörunni sem félagsleg eining og ljær henni gildi sitt.140 Gildi 

þetta er óefnislegt en tekur á sig hlutlæga mynd í gegnum félagsleg sambönd.141 

 Peningar gegna tvenns konar hlutverki; annars vegar eru þeir mælieining gildis 

varanna og eru þannig táknmynd fyrir hinn nauðsynlega vinnutíma sem býr í vörunni, hins 

vegar eru peningar ákveðið hreyfiafl sem gerir okkur kleift að skiptast á vörum okkar á 

skilvirkan og þægilegan hátt.142 Peningar eru í raun vara sem vex upp úr markaðnum, þar sem 

við hittumst til að skiptast á vörum. Peningavaran hefur altækt jafngildi við aðrar vörur og 

léttir þannig viðskipti okkar á milli.143 Þessi algilda vara frelsar okkur undan því að þurfa ávallt 

að stunda bein vöruskipti okkar á milli í gegnum einstakar vörur. Þessi stirðu vöruskipti 

einstakra vara getum við táknað með formúlunni V-V, vara fyrir vöru. Ef ég á aðeins kartöflur 

til skiptanna og vantar kryddjurtir verður kryddjurtaeigandinn að vilja kartöflurnar mínar svo 

að ég geti fengi kryddið sem mig vantar. Peningar opna fyrir þann möguleika að ég geti selt 

kartöflurnar mínar einhverjum sem þarfnast þeirra, fengið fyrir þær altækan pening sem 

opnar markaðinn fyrir mér og í raun get ég keypt hvað sem er fyrir þann pening, svo lengi sem 

hann endist, þar á meðal krydd. Þessi skipti eru tvíþrepa, annars vegar skiptum við vöru fyrir 

pening, V-P, og hins vegar skiptum við pening fyrir vörur, P-V. Formúlan fyrir skiptin í heild 

sinni yrði þá V-P-V.144 

 Tilvist kapítalsins gerir það að verkum að eftirsóknarvert verður að snúa jöfnunni við 

og skipta peningum fyrir vöru og skipta síðan vörunni aftur fyrir peninga eða P-V-P. Við fyrstu 

sýn kann að virðast fáránlegt að kaupa vöru ekki til að nota hana heldur til að selja hana aftur 

fyrir pening. Eina ástæða þess að við skyldum ekki sækjast eftir því að skipta vöru fyrir vöru 

heldur pening fyrir pening er sá möguleiki að við endum með meiri pening en við höfðum í 

                                                      
139 Marx, Capital: Volume One and Two, 17-18. 
140 Sama rit, 19. 
141 Harvey, A companion to Marx's Capital, Volume 1, 33. 
142 Sama rit, 55. 
143 Marx, Capital: Volume One and Two, 45. 
144 Sama rit, 79. 
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upphafi, sem við getum táknað með P-V-P’. P’ táknar hér ákveðinn gildisauka sem á sér stað í 

þessu ferli, þ.e. P’ er stærra en P, en ferlið sjálft nefnir Marx hið kapítalíska ferli. Kapítalið 

samkvæmt Marx er því ekki eitthvert fastákveðið fyrirbæri eða hlutur heldur ferli.145 Það er 

þá þetta ferli kapítalsins og sköpun gildisauka sem breytir vöruskiptum okkar í peningaskipti, 

þ.e. V-P-V verður að P-V-P’. 

 Kapítalistinn sem fylgir jöfnu kapítalsins, P-V-P’, í viðskiptum sínum framleiðir ekki 

beint þær vörur sem hann selur líkt og bóndinn sem ræktar kartöflur. Verkefni hans fer óbeint 

fram í gegnum peninga sem kaupa framleiðslutæki, hráefni og vinnuafl og koma þannig í gang 

framleiðsluferli sem framleiðir jafngildi sitt eða kostnaðarverð hráefna, vinnuafls og síðar meir 

framleiðslutækja, en þessu til viðbótar framleiðir ferlið notagildi vörunnar og ljær henni gildi 

í gegnum vinnu sem storknar í henni og skapar gildisaukningu.146 Kapítalistinn notar þannig 

peninga upphaflega til að fjárfesta í einhverskonar vöruframleiðslu sem skapar hráefnum 

aukið gildi í þeirri vöru sem skapast og selst því á markaðnum fyrir meiri pening en jafngildir 

upphaflegu fjárfestingunni. Þannig lætur hann peninga geta af sér meiri peninga og skapar 

þar með kapítal eða auðmagn. 

2.2.3 Freud og hið dulvitaða 

Spjót Deleuze og Guattari í And-Ödipusi beinast einna helst að því hvernig Freud byggir 

aðferðir sálgreiningar á goðsögninni um Ödipus. Samkvæmt Deleuze og Guattari varð 

Ödipusarímyndin eins konar frumspekilegur upphafspunktur sálgreiningarinnar eða sá 

punktur sem er gefinn fyrirfram og gengið er út frá og allir menn smættaðir niður í.147 

Sálgreining eða sálkönnun (þ. Psychanalyse) var upphaflega hugarfóstur Sigmunds 

Freud og hafði tvö meginmarkmið. Annars vegar var hún aðferð til að rannsaka og lækna fólk 

sem haldið var hugveiklun eða taugaveiklun og hins vegar var hún almenn sálfræðileg 

rannsóknaraðferð sem hafði að viðfangi sínu hið dulvitaða svið sálarlífsins ásamt öðrum 

huglægum þáttum, s.s. gerð mannlegs persónuleika, draumum, mismæli, gleymsku, 

listsköpun, goðsögnum, hjátrú o.s.frv.148 Greiningaraðferðin átti eftir að hafa umtalsverð áhrif 

innan sálfræðinnar og gegna lykilhlutverki í verkum C.G. Jung, Melanie Klein, Wilhelms Reich 

                                                      
145 Harvey, A companion to Marx's Capital, Volume 1, 88. 
146 Sama rit, 120. 
147 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 304. 
148 Símon Jóh. Ágústsson, „Inngangur“ í Sigmund Freud, Um sálgreiningu, þýð. Maia Sigurðardóttir (Reykjavík: 
Hið ískenzka bókmenntafélgar, 1970), 20-21. 
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og Jacques Lacan, svo fáeinir fræðimenn séu nefndir. Sálfræðin tók sálgreininguna þó aldrei 

alveg í sátt og hefur aðferðin meðal annars fengið á sig gervivísindastimpilinn, þá helst vegna 

þess að hún styðst ekki beinlínis við áreiðanlegar og skipulegar mælingar heldur aðallega við 

einstök tilfelli sjúklinga og frásagnir þeirra.149 

Útlegging Freuds á goðsögninni um Ödipus birtist fyrst í verki Freuds 

Draumaráðningum (Die Traumdeutung, 1899) þar sem dulvitundin er til umræðu og er 

skoðuð í gegnum tákn sem birtast í draumum. Ödipus er konungssonur sem var borinn út af 

foreldrum sínum vegna spádóms um að hann yrði föður sínum að bana og myndi kvænast 

móður sinni. Honum er bjargað og endar hann á því að uppfylla óafvitandi þennan spádóm en 

kemst síðan að raun um mistök sín og fær að þjást fyrir glæp sinn.150 Freud segir: „Örlög hans 

hreyfa einungis við oss af því að það hefðu getað verið örlög vor – vegna þess að véfréttin 

lagði sömu bölvun á oss fyrir fæðingu vora og á hann. Kannski voru það örlög vor allra að beina 

fyrstu kynhvötum vorum að móður vorri og fyrsta hatrinu og fyrstu morðóskinni gegn föður 

vorum.“151 Hér dregur Freud stóra ályktun um möguleg örlög okkar allra sem á að birtast í 

þroskaferli hvers manns. 

 Ödipusarafstaðan hefur ákveðið þríhyrningseðli þar sem sveinbarn sem upprunalega 

tengist móður í gegnum brjóstið verður smám saman ákafara í kynferðislegum tengslum 

sínum við móðurina og skynjar þá að faðirinn standi í vegi fyrir tengslunum.152 Sveinbarnið 

tengist yfirleitt föðurnum með samsömun en eftir að hin ödipusíska afstaða kemur upp verða 

samskiptin við föðurinn fjandsamlegri. Til að komast yfir ödipusarduldina þarf einstaklingurinn 

að afsala sér þessum kynferðislegu tengslum og mynda sterkari samsömun með móður eða 

föður. Faðirinn er algengara samsömunarviðfang hjá strákum en móðirin hjá stelpum.153 Við 

þessa samsömun verður til það sem Freud nefndi yfirsjálfið. 

 Þrjú meginstarfskerfi sálarlífsins samkvæmt kenningum Freuds eru þaðið, sjálfið og 

yfirsjálfið. Þaðið er uppspretta eðlishvata og ástríðna okkar og er óþekkt og dulvitað.154 Þaðið 

fylgir vellíðunarlögmáli sem hefur það einfalda markmið að öðlast vellíðan og forðast 

                                                      
149 Guðmundur D. Haraldsson, „Hver var Sigmund Freud, hverjar eru kenningar hans um mannshugann og 
hvert er gildi þeirra í dag?“, Vísindavefurinn, 30. desember 2011. Sótt 9. apríl 2017. 
http://visindavefur.is/svar.php?id=7599. 
150 Sigmund Freud, Draumráðningar, þýð. Sigurjón Björnsson (Reykjavík: Skrudda, 2010), 198-199. 
151 Sama rit, 199. 
152 Sigmund Freud, „Sjálfið og þaðið“, Ritgerðir, þýð. Sigurjón Björnsson (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2002), 265. 
153 Sama rit, 266. 
154 Sama rit, 258. 
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vanlíðan.155 Sjálfið hvílir á yfirborði þaðsins og hefur skynjun sem megininntak sitt. Sjálfið 

stendur fyrir skynsemi og dómgreind gagnstætt þaðinu.156 Sjálfið fylgir raunverleikalögmáli 

sem leitast við að fresta fullnægingu eðlishvata þegar fullnægingin stefnir heill eða tilvist 

lífverunnar í voða.157 Yfirsjálfið, sem kemur fram við samsömun okkar við foreldrana, hefur 

það hlutverk að bæla niður ödipusarduldina og laga okkur að lunderni föðurins eða 

móðurinnar sem setja reglur og hafa auga með hegðun. Viss áhrif samfélagsins hjálpa 

yfirsjálfinu að bæla ödupusarduldina og koma þau frá valdboðendum, trúfræðslu og 

skólastarfsemi.158 Ödipusarduldin, sem eins konar rót spennunnar í sálarlífinu bæld niður í 

þaðið, er það sem verkið And-Ödipus beinist gegn og leitast þannig við að draga fram nokkurs 

konar smásæja-dulvitund sem hegðar sér eins og rísóm en ekki eins og það ödipusarafrit sem 

Freud vill klína á alla sjúklinga. 

2.2.4 Deleuze og Guattari og framleiðsla viljans innan þess dulvitaða 

Deleuze og Guattari greina framleiðsluferlið í þrennt, þ.e. framleiðslu, dreifingu og neyslu, í 

viðleitni sinni til að skilja þetta ferli eftir lögmálum P-V-P’ sem virkni dulvitundar sem drifin er 

áfram af viljaskotinni löngun. Hugmynd þeirra um ferlið blandar saman kenningum 

Nietzsches, Marx og Freuds á nokkuð frumlegan hátt. Deleuze og Guattari staðhæfa að „allt 

er framleiðsla: framleiðsla framleiðslunnar, gjörða og ástríðna; framleiðsla skrásetningarferla, 

dreifingar og hnita sem þjóna sem tilvísunarpunktar; framleiðsla neyslu, holdlegrar ánægju, 

kvíða og sársauka“.159 Hvert þessara framleiðslusviða um sig setja þeir fram sem hlutlaus 

samrunaferli starfandi í dulvitund okkar. Ætlun okkar er því að skoða heildarframleiðsluferlið 

á sundurleitan hátt sem hlutlausa samruna og eftir að hafa skoðað hvern samruna þess verður 

okkur vonandi ljós sú vélarverkan dulvitundar sem Deleuze og Guattari vilja tefla fram gegn 

dulvitund Freuds er byggist að miklum hluta á líkani Ödipusar. 

2.3 Hlutlaus samrunaferli 

Hlutlaus samrunaferli eru fyrirferðamikil hugtök í fyrstu tveimur köflum And-Ödipusar. Fyrsti 

kaflinn kynnir til sögu þrjá hlutlausa samruna langananna sem eru að verki í vitund okkar og 

                                                      
155 Sigurjón Björnsson, „Lítil orðabók með skýringum“, Freud, Ritgerðir, 347. 
156 Freud, „Sjálfið og þaðið“, 258. 
157 Sigurjón Björnsson, „Lítil orðabók með skýringum“, Freud, Ritgerðir, 342-343. 
158 Freud, „Sjálfið og þaðið“, 268. 
159 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 14. 
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fara með það veigamikla hlutverk að framleiða hið raunverulega í sjálfu sér. 160  Hið 

raunverulega er eiginlega hin endanlega vara sem framleidd er af löngununum í gegnum 

þríþætt framleiðsluferli þessara þriggja hlutlausu samruna og líkja Deleuze og Guattari ferlinu 

við eins konar sjálfsframleiðslu dulvitundar.161 Samrunarnir eru með öllu vélrænir, þrátt fyrir 

að vera hluti af vitundarlífi eða, öllu heldur, dulvitundarlífi okkar. Við höfum enga tilfinningu 

fyrir því að þeir séu að verki og það gerir virkni þeirra nokkuð passífa eða hlutlausa.162 Deleuze 

hafði í fyrri verkum sínum unnið með hlutlausa samruna. Í verkinu Mismunur og endurtekning 

(Différence et répétition, 1968) fjallar hann um samrunanna sem nokkurs konar óvirka 

undirstöðuhætti sem eru ekki framkvæmdir í huganum en eiga sér engu að síður stað í 

huganum og mynda undirstöðu minnis og ígrundunar.163 

 Dulvitundin, það sem á sér stað í huganum án þess að vera framkvæmt af honum, er í 

þessum skilningi orðin eins konar verksmiðja sem framleiðir hið raunverulega. Löngunin sem 

hið vélræna afl sem er að verki alls staðar, líkt og viljinn til valds, æðir í gegnum þessa 

verksmiðju og gengur í gegnum þríþætt framleiðsluferli hlutlausra samruna. Ferlið framleiðir, 

sundurgreinir og neytir og samsvarar þannig hinu kapítalíska ferli Marx um framleiðslu, 

dreifingu og neyslu eftir jöfnunni P-V-P’. Samrunarnir þrír eru tengslasamruni framleiðslunnar 

(e. the connective synthesis of production), sem framleiðir framleiðslu, sundurgreinandi 

samruni skrásetningar (e. the disjunctive synthesis of recording), sem framleiðir 

skrásetningarferla, og sameinandi samruni neyslu og fullnægingar (e. the conjunctive 

synthesis of consumption-consummation), sem framleiðir neyslu. Við skulum skoða virkni 

hvers fyrir sig. 

2.3.1 Tengslasamruni framleiðslunnar 

Tengslasamruninn er fyrsta stig hinna hlutlausu samruna og ferli hans kemur öllu á hreyfingu. 

Virk löngun tengir, og það sem hún tengir við eru hlutaviðföng.164 Hlutaviðfang, samkvæmt 

Freud, er „[v]iðfang, sem hlutahvatir beinast að. Yfirleitt eru hlutaviðföng líkamshlutar, annað 

hvort raunverulegir, ímyndaðir eða jafngildi þeirra“.165 Hlutahvatir eru minnstu einingar sem 

                                                      
160 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 39. 
161 Sama rit, 39. 
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kynhvöt skiptist í þar sem hver eining á sér upptök og markmið.166 Löngun í And-Ödipusi á því 

margt skylt við lífshvöt eða líbídó Freuds og á tengslastiginu birtist hún sem eins konar 

hlutahvöt sem tengist hlutaviðföngum.  

 Löngunin verkar einnig líkt og peningar í kenningum Marx og býr hún yfir ákveðnu 

altæku hringrásarafli sem arðrænir líkamann markmiðum sínum.167 Langanavélar eru ávallt 

flæðisbundnar og tengdar hver annarri. Gert er ráð fyrir hringrás þessa kerfis þannig að alltaf 

séu til staðar hlutaviðföng sem eins konar flæðisframleiðsluvélar sem önnur hlutaviðföng geta 

myndað tengingu við og truflað og þannig dregið til sín hluta af flæðinu. Hið sígilda dæmi 

tengsla langana við hlutaviðföng, sem Deleuze og Guattari vitna aftur og aftur í, eru tengsl 

móðurbrjóstsins (flæðisframleiðsla) við munn barnsins (kyngingarvélina sem truflar það flæði 

og dregur hluta þess til sín).168 Aðrar tengingar geta verið tengsl augnanna við brjóstið eða 

augnanna við andlitið,169 einnig tengist munnurinn loftinu, fingurnir hárinu o.s.frv. 

 Út frá þessu mætti segja að tengslasamruni framleiðslunnar hafi tvöfalt hlutverk. 

Annars vegar myndar hann tengingar til þess að leiða inn uppsprettu af flæðisorku og mynda 

úr henni lífeðlislega eða kynferðislega hleðslu. Hins vegar kemur hann á tengslum milli 

einberra hlutaviðfanga. Samruninn tengir hlutaviðföng saman án þess að gera ráð fyrir að þau 

tengist stærri heildum. 170  Líkt og fyrsta meginregla rísómsins er þessi samruni sífelld 

tengslaleit sem starfar eftir samtengingunni „og“, þ.e. ... og ... og ... og ... og ... án þess að 

greina heildir frá hlutum. 

  

2.3.2 Líffæralaus líkami og sundurgreinandi samruni skrásetningar 

Áður en við hverfum frá tengslasamruna framleiðslunnar til hins sundurgreinandi samruna 

skrásetningar, sem virkar eins og nokkurs konar skrifblokk vitundarinnar, verðum við að gera 

grein fyrir hugtakinu líffæralaus líkami.  

 Líffæralaus líkami er hugtak sem Deleuze og Guattari fá lánað frá höfundinum Antonin 

Artaud er skrifar: „Líkaminn er líkaminn/hann er allur af sjálfum sér/og hefur enga þörf fyrir 

líffæri/Líkaminn er aldrei samhangandi lífræn heild/Samhangandi lífrænar heildir eru óvinir 

                                                      
166 Sama rit, 334. 
167 Buchanan, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 58. 
168 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 16. 
169 Holland, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 26. 
170 Sama rit, 26. 
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líkamans.“171 Artaud setur hér fram hugmynd um líkama sem gæti sloppið undan dómum 

Guðs en sá líkami gæti ekki verið stöðug samhangandi lífræn heild heldur væri hann frekar 

líkami sem fær er um breytingar eða einhverskonar verðandi líkami, líkami í deiglu.172 Deleuze 

og Guattari taka upp hugtakið um líffæralausa líkamann sem verðandi líkama. Hann er líkami 

sem er byrjunarpunktur þess sem verður, íverusvið eða þéttleikasvið langananna. Líffæralausi 

líkaminn myndar þann flöt eða fleka, eftir ákveðnum stærðum, afmörkunum og víddum, þar 

sem langanatengsl fara fram.173 

 Kerfi sem væri aðeins keyrt áfram af tengslasamrunanum ætti á hættu að mynda 

einhæfar tengingar og endurtaka þær í sífellu. Til að festast ekki í síendurteknum vana krefst 

tengslasamruninn samverkandi gagnstöðuafls sem getur aftengt mynduð flæðistengsl svo að 

önnur geti myndast þeirra í stað; hin síðarnefndu aftengjast síðan svo að enn önnur tengsl 

geti myndast o.s.frv.174 Gagnstöðuafl þetta nefna Deleuze og Guattari Numen175 og líkja því 

við dauðahvöt Freuds176 en þó í nokkuð breyttri mynd. Í stað þess að leitast við að koma aftur 

á ólífrænu ástandi fer þessi tegund dauðahvatar með hlutverk langanafrestunar svo önnur 

langanatengsl geti myndast og er því betur skilin sem andframleiðsla. Hlutverk 

andframleiðslunnar er að temja kynhvötina með því að afhlaða líffæratengsl hlutaviðfanga, 

þannig myndast yfirborð þar sem skrásetja má mismunandi tengslanet tenginganna. Þetta 

yfirborð er hinn líffæralausi líkami,177 eins konar tímanlegt tómt blað eða svipað og tómur 

borði hljóðsnældunnar sem skapast á auðu svæði þökk sé frestun. Þetta auða svæði boðar 

nýjan tengslaflöt, drifinn áfram af langana-andframleiðslu. Á þessu svæði gefst möguleikinn á 

að mynda annars konar tengsl eða endurtaka fyrri tengsl og leyfir þessi möguleiki 

langanavélunum að uppgötva ný og betri tengsl sem gefa af sér meiri fullnægingu ásamt því 

að opna fyrir uppgötvanir á fjölbreytileika líffæranna, til dæmis er munnur ekki aðeins líffæri 

matarneyslunnar eða uppkastsins heldur einnig talandans og syngjandans.178 

                                                      
171 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 20. 
172 Adkins, Deleuze and Guattari’s A Thousand Plateaus, 98. 
173 Deleuze og Guattari, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia II (London: Bloomsbury, 2015), 
179. 
174 Holland, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 28. 
175 Numen-hugtakið á við um guðlegan kraft. Deleuze og Guattari lýsa hinum líffæralausa líkama sem því 
yfirborði sem dregur til sín orku langanana og er því eins konar blettur þar sem hið guðlega afl langanana 
geysist um. Sjá Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 24. 
176 Dauðahvatir stefna að því að eyða spennu og gera hið lifandi efni ólífrænt (Freud, Ritgerðir, 329) 
177 Holland, Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus, 28. 
178 Sama rit, 32. 
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Í verkinu Þúsund flekar setja Deleuze og Guattari fram einstaklega myndrænt dæmi 

um það hvernig við myndum þetta svið hins líffæralausa líkama. Masókistinn biður frillu sína 

um að binda hann niður og sauma fyrir öll möguleg göt líkamans ásamt því að berja hann með 

svipu og stinga með nálum. Með því að loka fyrir öll vit sín og breyta sjálfum sér í óvirkt flykki 

hefur masókistinn skapað sér líffæralausan líkama sem mörk eða yfirborð þar sem sársaukinn 

einn myndar ákefð á þéttleikasviði langananna. 179  Þetta er mjög róttækt dæmi en hinn 

líffæralausi líkami getur myndað yfirborð sitt með andframleiðslu eða frestun, allt frá stuttri 

aftengingu munns og brjósts til hins samansaumaða líkama masókistans og þaðan í allar áttir. 

 Mótun hins líffæralausa líkama opnar fyrir okkur hina mennsku vídd tímans. Það sem 

skráist á hinn líffæralausa líkama eru tákn líffæratengsla sem safnast fyrir á yfirborði þessa 

líkama og mynda táknanet mögulegra tengsla sem má endurtaka eða forðast. Þessi tákn eru í 

sterkum tengslum við tímann sem veitir ákveðinn sjóndeildarhring langanafullnæginga og 

gefur okkur kost á að bera þær saman sem hnit með víxltilvísunum. 180  Hér myndast 

skrásetningarferli tákna sem standa fyrir einhverskonar líffæratengsl og mismunandi 

fullnægingar sem fást af þeim. Þetta táknkerfi eða táknakóðun er ekki línuleg heldur flöt 

mergð, skráð á yfirborð hins líffæralausa líkama. Kerfið getur ekki verið sett fram sem ein 

samhangandi keðja né heldur sem ein tegund langanakóðunar.181 Þessi tákn skapast sem 

mismunur tenginga sem eiga upphaf sitt í tengslasamrunanum. 

 Skrásetning mismunandi langanatenginga í formi tákna á hinn líffæralausa líkama 

virkar sem eins konar skilrúm milli dulvitundar og meðvitundar. Tengslanet líffæranna sem fer 

fram í tengslasamrunanum mætir mótstöðuafli sem flokkar hver tengsl fyrir sig og skráir á 

yfirborð hins líffæralausa líkama sem tákn. Táknin mynda eigið tengslanet og verða viðföng 

meðvitundar sjálfsverunnar sem sprettur fram í sameinandi samruna neyslu og 

uppfyllingar.182 Tungumálið er eitt þeirra táknkerfa sem myndast við þessa skrásetningu en 

mikilvægt er að muna að tungumál þetta er ekki stigskipt regluverk heldur margþætt 

rísómskerfi sem getur myndað flóttalínur innan eigin tákna eða í gegnum önnur tengslatákn 

sem myndast. 

                                                      
179 Deleuze og Guattari, A Thousand Plateaus, 175-176. 
180 Holland, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 29 
181 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 52. 
182 Holland, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 31. 
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 Virkni sundurgreinandi samruna skrásetningar á sér stað eftir að orkuflæði hefur verið 

myndað í tengslasamrunanum og felst í því að koma á gagnflæði sem ljær líffæratengslunum 

ákveðna heildræna mynd sem skrásetja má á hinn líffæralausa líkama.183 Þessi heildræna 

mynd ljær löngununum ákveðna kapítalíska áferð. Löngunin, sem hið altæka virka afl, kemur 

hlutunum á hreyfingu og „fjárfestir“ eða myndar orkuhleðslutengsl við hlutaviðfang í 

tengslasamruna. Mótstöðuafl sundurgreinandi samrunans rýfur tengslin og ljær þeim tiltekna 

táknmynd, nánast eins og vöru í marxískum skilningi. Mótstöðuaflið frelsar einnig löngunina 

frá hlutaviðfangi sínu, eftir að fullnægju hefur verið náð, til að sækjast eftir öðrum tengslum 

sem gefa af sér annars konar ánægju. Löngunin myndar hin upphaflegu peningatengsl eða 

fjárfestingu sem leiðir af sér vöru sem skráð er niður og frelsar okkur til að leita nýrra og betri 

tengsla. Líkt og peningar hjá Marx eru látnir geta af sér meiri peninga er hin virka löngun látin 

geta af sér meiri og fjölbreyttari langanir. Við getum hér sett fram formúlu 

langanaframleiðslunnar, byggða á hinni marxísku formúlu P-V-P’, á forminu L-T-L’ þar sem L 

táknar langanatengsl, T táknar tengslatákn/skrásetningu og L’ táknar aukið forðabúr 

mögulegra langanatengsla. 

 Sundurgreinandi samruni skrásetningar er, fyrir tilstilli andframleiðslunnar, mun meira 

afmarkandi afl heldur en tengslasamruninn. Á meðan tengslasamruninn leitar tengsla í allar 

áttir án þess að greina heildir frá hlutum þá frestar sundurgreinandi samruninn tengingunum 

og táknar þær í eigin hnitakerfi á hinum líffæralausa líkama og frelsar þannig líffærin til að 

velja á milli tengsla. Í stað þess að ganga eftir samtengingunni í allar áttir – ... og ... og ... og ... 

og ... – þá afmarkar sundurgreinandi samruninn viðföng sín og kemur þeim fyrir í 

tengslarununni: annað hvort … eða … eða … eða …184  

  

 

2.3.3 Sameinandi samruni neyslu og uppfyllingar 

Deleuze og Guattari kollvarpa hinu hefðbundna sjónarhorni okkar, sem fyrr segir, á löngun 

sem skort. Þeir telja löngunina ekki skorta viðföng sín en það sem hana skortir samt er sjálfið. 

Forsenda sjálfsins samkvæmt Deleuze og Guattari er bæling.185 Þar sem bæling er ekki hluti 

                                                      
183 Sama rit, 32. 
184 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 23. 
185 Sama rit, 39. 
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af starfsemi langana sem slíkra þá virðist sjálfið ekki brjótast fram vegna hins virka 

framleiðsluafls heldur fyrir tilstilli andframleiðslunnar sem frestar framleiðslunni og bælir 

hana niður. Samspil framleiðslunnar og andframleiðslunnar kemur af stað taktfastri víxlverkun 

aðdráttarafls og fráhrindandi afls milli líffæravéla sem tengjast og hins líffæralausa líkama sem 

aftengir.186 Mikil bælingartogstreita ríkir þarna á milli og upp úr henni eða á yfirborði hennar 

verður sjálfið til sem eins konar afgangur eða leifar framleiðsluferlisins. Sjálfið er ávallt 

staðsett á jaðri langanavélanna og hefur enga fastsetta eiginleika heldur ráfar það um á 

yfirborði hins líffæralausa líkama; einhverskonar manngervingur sem fæðist af hverju því 

ástandi sem vélarnar skapa og neytir og nýtur þeirra ástanda hvort sem þau framleiða ánægju 

eða þjáningu.187 Sjálfið er sem sagt aðeins neysluvél sem hefur það hlutverk að neyta þeirra 

langanatengsla sem mynduð eru í langanaframleiðslu. 

 Hinn sameinandi samruni neyslu og uppfyllingar sameinar framleidd langanatengsl í 

jaðarsettu sjálfi sem birtist til að neyta flæðisins sem langanir tengja við og endurfæðist sjálfið 

með hverjum tengslum sem mynduð eru.188 Það þýðir að sjálfið er ekki eining sem viðheldur 

sér heldur ferli sem treystir á langanaframleiðslu til að viðhalda sér með því að endurframleiða 

það með hverjum tengslum sem mynduð eru. Tengslin sem við myndum eru yfirleitt ekki 

einstök heldur eru mörg tengsl mynduð á hverju augnabliki á marga mismunandi vegu og með 

þeim fæðist einhverskonar neyslusjálf sem rennur saman í þessum sameinandi samruna og 

birtist þannig eins og það sé nokkurs konar eining. Sjálfið leggur síðan ákveðinn (mis)skilning 

í þetta kerfi því það hefur ekki aðgengi að ferlinu sem slíku, verandi aðeins jaðarþáttur þess. 

Það túlkar þau tákn sem langanaframleiðslan skráir niður á hinn líffæralausa líkama og geymir 

í minni sem hluta af eigin uppbyggingu. Hinn líffæralausi líkami og öll hans samsettu 

merkingartákn birtast sjálfinu eins og þau spretti frá því sjálfu sem leiðir til þess að það telur 

líffæralausa líkamann tilheyra sér ásamt öllum táknskrásetningum hans þegar það er í raun 

afleiðing hans; sjálfið sem aukaafurð framleiðsluferlisins heimtar til sín það ferli sem skapar 

það sem sjálf.189 

 Það er því verkefni Deleuze og Guattari að uppræta þann misskilning sem sjálf okkar 

standa fyrir og afhjúpa fyrir okkur framleiðsluferlið sem við höfum ekki beint aðgengi að í 

                                                      
186 Holland, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 31. 
187 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 28. 
188 Sama rit, 33. 
189 Holland, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 33. 
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meðvitund. Ferlið kemur upp um sig sem framleiðsla og andframleiðsla langana sem myndar 

togstreitu er skapar sjálfið. Þessi togstreita skapar einnig ákveðnar persónugerðir sem 

orsakast af mismunandi áherslum framleiðsluhátta. Fjórar persónugerðir fara með 

afmarkandi hlutverk andframleiðslu annars vegar og framleiðslu hins vegar. 

 Sá taugaveiklaði (e. neurotic) er persónugerð sem myndast þegar öfl 

andframleiðslunnar sigra framleiðsluna hvað eftir annað. Langanaframleiðslu er neitað oftar 

af hinu fráhrindandi afli og tengingum þess er því stöðugt frestað eða verða vanabundin og 

einhæf. Sá taugaveiklaði skapast því úr togstreitunni þegar andframleiðslan er leiðandi afl. 

Öfugugginn (e. pervert) skapast þegar framleiðslan ber sigur úr býtum í þessari togstreitu. 

Langanatengsl fá að njóta sín og skapa ánægju eða þjáningu og er þeim oft viðhaldið jafnvel 

þótt ytri aðstæður mæli sterklega gegn þeim, s.s. skrifaðar eða óskrifaðar félagslegar reglur.190 

Ýmsar öfgar geta hins vegar myndast þegar annað hvort aflið nær algjörri yfirhönd yfir ferlinu. 

Þegar andframleiðslan bælir niður alla framleiðslu myndast ástand stjarfaklofans (e. 

catatonic) þar sem engin tengsl, engin skrásetning og ekkert sjálf myndast. Stjarfaklofinn fellur 

þannig alveg inn í óvirkan líffæralausan líkama. 191  Geðklofinn (e. schizophrenic) er síðan 

andhverfa stjarfaklofans þar sem langanirnar leika lausum hala og bæði aðdráttarafl 

líffæratenginga og fráhrindandi afl rofsins eru keyrð í botn. Geðklofinn er ávallt leitandi vera 

sem táknar og endurtáknar, eða kóðar og endurkóðar, í sífellu þær tengingar sem hann gerir. 

Hann virðist hér sverja sig í hlutverk hins viljasterka manns hjá Nietzsche sem lifir í stöðugri 

sjálfssköpun og sjálfseyðileggingu. Af þessari ástæðu verður geðklofinn einn helsti rauði 

þráðurinn sem gengur í gegnum And-Ödipus og hafa Deleuze og Guattari uppi á hinum ýmsu 

mögulegu birtingarmyndum hans meðal annars í tilvikarannsóknum sálgreiningar, 

skáldverkum óútreiknanlegra höfunda, kenningum gervivísindamanna og víðar. 

 

2.4 Samantekt 

Ef horft er á framleiðsluferlið út frá þeim sannleika er felst í óráði geðklofans mást út mörk 

samrunanna þriggja og ljóst verður að enginn samruni getur gegnt starfi sínu án hinna tveggja 

nema með misjöfnum afleiðingum fyrir sálarlífið í heild. Deleuze og Guattari vilja með 

rannsókn sínum á löngun sem framleiðandi afli í gegnum óráð geðklofans komast handan við 

                                                      
190 Sama rit, 33. 
191 Sama rit, 35. 
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greinarmuninn maður/náttúra. Hið mennska eðli náttúrunnar eða hið náttúrulega eðli 

mannsins sameinast náttúrunni í gegnum framleiðslu og iðnað. Maður og náttúra eru ekki 

andstæður heldur einn og sami veruleikinn sem er samband framleiðslu og afurðar. 

Framleiðsla sem ferli myndar hringrás sem hefur samband sitt við langanir að eðlislögmáli.192 

Þetta samband framleiðsluferlisins við langanir verður svo aðalatriði sálfræðilegrar 

efnishyggju eða kleyfgreiningar sem höfundar boða í And-Ödipusi.  

Kleyfgreiningin skoðar langanaframleiðsluna í gegnum óráð geðklofans og tekur 

sjónarhorn hans sem útgangspunkt. Geðklofinn er ekki flokkaður sem sjúklingur og sendur 

rakleitt í hina endalausu og kúgandi meðferð geðspítalans heldur er ástand eða ferli 

geðklofans skoðað sem veröld framleiðandi og endurframleiðandi langanavéla eða sem 

einhvers konar altæk frumframleiðsla hins raunverulega í sjálfu sér sem er undirstaða 

veruleika manns og náttúru.193 Deleuze og Guattari taka dæmi þessu til stuðnings af Jacob M. 

R. Lenz eins og honum er lýst í nóvellu eftir Georg Büchner. Lenz er á gangi á fjöllum og fer að 

tengja við hluti náttúrunnar á óvenjulegan hátt, allir verða þeir að vélum sem tengjast líkama 

hans sem partar á meðal parta. Vitund hans virðist leysast upp og hann finnur sig renna saman 

við umhverfið og alheiminn allan í heild.194 

 

Lenz hefur komið sér fyrir handan greinarmunarins maður-náttúra, handan allra þeirra staðarákvarðana sem 

stjórnast af þessum greinarmun. Hann upplifir ekki náttúruna sem náttúru, heldur sem framleiðsluferli. Þar er 

hvorki maður né náttúra lengur, heldur aðeins ferli sem framleiðir annan þáttinn i ́hinum og tengir eina vél við 

aðra. Hvarvetna framleiðslu- eða langanavélar, geðklofavélar, gjörvallt lif́ið almennt talað: ég og ekki-ég, hið ytra 

og hið innra hafa enga þyð́ingu.195 

 

Deleuze og Guattari eru ekki beinlínis að upphefja samband geðklofa og náttúru. Þeir 

eru ekki heldur að segja að áhugi geðklofa á náttúrunni sé einhver rótgróin næmni eða að 

áhugi á náttúrunni geti verið einkenni sjúkdómsins, þ.e. það er ekki áhugi geðklofans á 

steinum, vatni og plöntum sem gefur til kynna að um undirliggjandi geðsjúkdóm sé að ræða 

heldur er það aðferðin eða hvernig geðklofinn gaumgæfir þessa hluti sem kemur upp um 

hann.196 Þetta hvernig geðklofans er einmitt það sem rannsókn Deleuze og Guattari beinist 

                                                      
192 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 15. 
193 Sama rit, 15. 
194 Björn Þorsteinsson, „Látið flæða“. 
195 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 12, þýðing fengin úr Björn Þorsteinsson, „Látið flæða“. 
196 Buchanan, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 41. 
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að. Þeir vilja skoða geðklofa sem það rísómíska ferli sem það er en ekki geðklofa sem sjúkdóm 

sem þeir viðurkenna að geti verið kvalafullt og veiklandi ástand.197 Geðklofaferlið er líkan af 

því hvernig langanir starfa; í fullum óráðsflótta getur það afhjúpað hina sönnu eðlisgerð 

langana sem eru hin hlutlausa samrunaferli.198 

 Í verkum Deleuze og Guattari virðist þessi geðklofalega rísómíska veröld vera 

allsráðandi og búa að baki þeirri sýn okkar sem storknar í trjáhugsun. Hugtök 

stigveldishugsunarinnar virðast vera óskýrt afrit af rísómstengslum eða skrásetningu 

líffæratengsla á hinn líffæralausa líkama. Hugtök þessi koma ekki böndum á myndefni sitt sem 

lætur ekki festa sig með ímynd eða tákni heldur myndar ný tengsl eftir flóttalínum hvað eftir 

annað. Hvort sem við reynum að rífa rísómið í sundur eða þröngva afriti þess upp á það þá 

virðist skapandi flótti alltaf vera fyrir hendi. 

                                                      
197 Sama rit, 40. 
198 Sama rit, 40. 
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III. hluti. Sundurgreining og samtengingar 

Nú höfum við skoðað samband okkar við náttúruna út frá tveimur mismunandi en samt eilítið 

hliðstæðum sjónarhornum. Hið verufræðilega sem hefst í hinu Eina vísaði okkur á samstarf 

hugarheims og náttúruheims í merkingarheimi sem byggir á grunngildi sjálfsins. Hið 

verðandifræðilega sjónarhorn hafnaði eða gerði atlögu að stigveldislegum hugtökum og 

greindi samband okkar við náttúruna í gegnum verksmiðjuvirkni dulvitundar okkar sem 

hreyfist eftir ferlum geðklofans eða rísómsins. Sjálfið hjá Páli Skúlasyni brúar bilið milli náttúru 

og huga með afmarkandi tengslum neindandi sérveru við íveru hins Eina. Geðklofinn hjá 

Deleuze og Guattari ferðast með okkur aftur fyrir tvískiptingu manns og náttúru og afhjúpar 

tengslin sem framleiðslu. Bæði sjónarhornin á þessi tengsl vara þó við hættum sem stafa af 

þeirri sýn okkar á tengslin sem er ráðandi í samtímanum og er það ætlun okkar í þessum hluta 

að leiða hugann að þessum hættum og skoða mögulegar aðgerðir gagnvart þeim. Viss svipur 

er með þessum hættum og þeim lausnum eða gagnaðgerðum sem höfundar setja fram og 

það er ómaksins vert að koma upp um þau. 

3.1 Andlaus efnishyggja 

Hér að ofan skoðuðum við samantekt Páls á niðurstöðum Merkingar og tilgangs. Síðasta 

atriðið hefur spádómslegt yfirbragð eða er glætt vonarneista: 

 

10. Skapandi togstreita merkingar og tilgangs er röklegur rammi fyrir þá tilgangshyggju sem ég sé fyrir mér að 

muni ríkja yfir heiminum á komandi tímum; andlaus efnishyggja yrði þá kveðin í kútinn.199 

 

Hvað er þessi andlausa efnishyggja sem Páll vill kveða í kútinn? Og hvers vegna þarf að 

kveða hana í kút þennan? Við lestur á verki Páls verða sífellt ákveðin hættumerki eða 

viðvaranir á vegi okkar og okkur verður morgunljós skoðun Páls á markaðshyggju og nokkuð 

ráðandi tæknihugsun okkar daga. Í gegnum bókina má heyra óminn af viðvörunarbjöllum sem 

koma upp um hina raunverulegu tómhyggju samtímans. 

Þessi tómhyggja byggist á ríkjandi tæknilegri hugsun okkar ásamt dýrkun okkar á 

peningum og fjármunum undir formerkjum markaðshyggjunnar. Markaðshyggjan hvílir á 

þeirri hugmynd að öll okkar samskipti byggist á viðskiptum okkar með peninga og fjármuni af 

                                                      
199 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 131. 
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einhverju tagi sem hægt er að semja um eða ráðskast með. Innan þessa hugsunarramma erum 

við einstakar verur sem höfum það markmið að auðgast og bæta við okkur eignum.200 Þetta 

elur af sér einstaklingshyggju þar sem hver einstaklingur tjáir persónuleika sinn með hlutunum 

sem hann kaupir og skartar, hlutirnir verða einnig stöðutákn og staðsetja okkur í ákveðnu 

fjárhnitakerfi milli og innan stétta. Öll önnur tengsl okkar við heiminn, hvort sem það er í 

gegnum söguna, samfélagið, fjölskylduna eða trúarafstöðu, fara eftir því hvernig við 

forgangsröðum þeim á eftir peningunum og fjármununum.201 Markaðurinn gengur sem sagt 

fyrir og svo raðast allt hitt á eftir og hinn íslenski hversdagsleiki ber þess greinileg merki þar 

sem fjárlög eru eitt allra helsta mál Alþingis ár hvert og háskólarnir virðast stöðugt færast nær 

því að verða einberar þjálfunarstöðvar fyrir vinnumarkaðinn. 

Í lok Merkingar og tilgangs spyr Páll hvort tæknin sé mögulega höfuðskepna sem 

teymir okkur í ófærur. Hann minnist á nokkra höfunda sem hafa haldið því fram að tæknin 

hafi tekið menninguna, markaðinn, þjóðríkin og í raun heiminn allan heljartökum. Veran 

virðist taka á sig mynd tækninnar sem þróar skilvirkar leiðir til að virkja náttúruna og nota 

orku hennar fyrir framleiðslu. Heimurinn virðist vera orðinn eitt allsherjar tilvísanakerfi 

tækninnar.202 Páll vísar sérstaklega til Heideggers í umfjöllun sinni um tæknina en Heidegger 

varaði okkur við hættum hennar á sínum tíma í ritgerðinni „Spurningin um tæknina“ („Die 

Frage nach der Technik“, 1954). Í ritgerðinni kemur fram að það er ekki tæknin sjálf sem ógnar 

verunni í skilningi okkar heldur ákveðin hugsun sem tæknin hefur í för með sér. Þessa sérstöku 

tegund hugsunar útskýrir Heidegger með samspili þriggja hugtaka sem einkenna hana. 

Nokkrum sinnum í ritgerðinni staðhæfir Heidegger að eðli tæknihugsunar búi í innrömmun203 

(þ. Ge-stell). 204  Innrömmun verður eitt helsta hugtak greinarinnar og er sú tilhneiging 

mannsins að framkalla (þ. Herausfordern) hið raunverulega í formi regluverks sem varabirgðir 

(þ. Bestand).205 Hugtakið um varabirgðir vísar til þess sem stendur frammi fyrir okkur sem 

eitthvað nýtilegt en ekki sem hlutur í heiminum. 206  Framköllun á við eins konar 

auðlindavæðingu þar sem orka náttúrunnar er beisluð sem slík. Náttúran birtist okkur því á 

                                                      
200 Sama rit, 64. 
201 Sama rit, 64. 
202 Sama rit, 126. 
203 Einnig mætti notast við orðið uppstilling til að þýða þýska orðið Ge-stell en héðan af munum við notast við 
innrömmun sem tekur einnig mið af ensku þýðingunni enframing. Innrömmun kallast einnig á við afritin sem 
hólfa af rísómið og svo að segja ramma það inn svo það birtist einsleitt og auðflokkanlegt. 
204 Heidegger, „The Question concerning technology“, 331. 
205 Sama rit, 329. 
206 Sama rit, 322. 
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nýjan hátt, t.d. í formi kolanámu þar sem má grafa í aldaraðir eftir kolum til að knýja vélar og 

líta jafnframt á námuna sem varabirgðir. Framköllun gengur þannig á náttúruna og gerir 

óraunhæfar kröfur til afla hennar. 207  Innrömmunin virðist því vera eins konar kassa-

hugsunarháttur sem auðlindavæðir náttúruna og ráðstafar henni þannig að hún hættir að 

birtast okkur sem sjálfstæð heild og birtist einvörðungu sem auðlind sem við göngum á og 

nýtum eins og okkur sýnist.  

Heidegger skiptir hugsun mannsins í tvennt; annars vegar er þá þessi tækniskotna 

hugsun sem hann nefnir sem heild útreikning og hins vegar íhugandi hugsun okkar sem minnir 

nokkuð á þau hughrif sem Páll verður fyrir í Öskju. Manninum er íhugunin í blóð borin og 

hvaða manni sem er er mögulegt að stunda íhugun en hún krefst meira erfiðis en 

útreikningurinn og því virðist maðurinn hneigjast til að velja auðveldari leiðina og leggja svo 

að segja á flótta undan íhugandi hugsuninni og hverfa á vit útreikningsins. 208 

Útreikningshugsun á sér stað þegar við áætlum, rannsökum og skipuleggjum og beinist aðeins 

að þeim aðstæðum sem fyrir liggja. Hún er yfirleitt markmiðsbundin og þarf að skila 

niðurstöðum. Hún reiknar sífellt, þó ekki endilega í tölum, og beinist gjarnan að fjárhagslegum 

möguleikum. Hún æðir úr einu í annað og staldrar aldrei við til þess að ná jafnvægi.209 Íhugandi 

hugsun er sú hugsun sem gaumgæfir merkinguna sem ríkir í öllu sem er. Hún stígur út fyrir 

raunveruleika útreikningsins og þarfnast tíma og æfingar til að þroskast og dafna. Íhugunin 

dvelur með hlutunum og leyfir þeim að sýna sig.210 

Í ljósi þessara hugmynda Heideggers virðist mega álykta að hin andlausa efnishyggja 

sem Páll vill sporna gegn liggi líklegast í forgangi markaðshyggjunnar og því hvernig við látum 

tæknina þjóna henni. Tæknin rammar inn og auðlindavæðir og markaðurinn sér um að hreyfa 

afurðir tækninnar úr stað með peningum og fjármunum. Því fylgir ofuráhersla á útreiknandi 

hugsun, til þess ætlaða að skipuleggja þennan ramma og eiga við þau tilvísanakerfi sem 

myndast á tómhyggjulegum sviðum markaðar og tækni. 

                                                      
207 Sama rit, 320. 
208 Martin Heidegger, Discourse on thinking, þýð. John M. Anderson og E. Hans Freund (New York: Harper & 
Row, 1966), 46. 
209 Sama rit, 46.  
210 Sama rit, 46-47. 
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3.2 Hugsun og tilgangur 

Tilgangshyggja Páls, sem við höfum skoðað í yfirferð okkar á Merkingu og tilgangi, er ákveðin 

lausn sem hann setur fram gegn hinni andlausu efnishyggju. Samkvæmt tilgangshyggjunni er 

andinn forveri efnisins sem þróast eftir þeim reglum sem hann setur því. Tilgangurinn býr í 

hinu Eina og viðleitni okkar til að höndla það og skilja með merkingarsköpun ætti að losa okkur 

úr tómlæti efnishyggjunnar og þar með ætti það að afhjúpa dálæti okkar á markaðshugsun og 

tæknihugsun. Þetta úrræði helst óbeint í hendur við það úrræði sem Heidegger leggur til í 

greinum sínum um tækni og hugsun. Nauðsynlegt er að við látum útreiknandi hugsun ekki 

ráðstafa lífi okkar og að við hættum að flýja hina íhugandi hugsun.  

 Hin íhugandi hugsun á sér stað í huglægu rjóðri eða opnun samkvæmt Heidegger. 

Rjóðrið er forsenda þess að hlutirnir geti nálgast okkur með því að birtast og einnig leyfir það 

hugsuninni að hreyfast innan þess. 211  Heimspekin og þá sérstaklega frumspekin hefur í 

gegnum tíðina talað máli Platons út frá hugmyndinni um frummyndir þar sem hugmyndin um 

opnun hefur fallið í gleymsku. Allt byggist á frummyndinni og þannig festist hugsunin í röklegu 

kerfi þar sem hún nær ekki að hreyfa sig.212 Þessi röklegu kerfi krefjast stöðugra útreikninga 

og sverja sig í ætt við hinn myrka skóg, í myndlíkingu Heideggers, sem rjóðrið veitir andrými 

frá og ljósið nær til, þar myndast pláss fyrir íhugandi hugsun. Þessi tegund hugsunar beinist 

því ekki að frum/hugmynd heldur stefnir til verunnar sjálfrar. Þegar íhugunin stendur frammi 

fyrir hlutum heimsins lýtur verkan hennar ekki að því að tengja hlutinn við ákveðna 

handanverulega hugmynd eða frummynd hennar heldur leyfir íhugunin hlutnum að birtast 

sem það sem hann er og teygir sig ekkert í kringum hann né rammar hann inn í kerfi 

rökfræðinnar.213  

Rjóðrið virðist í skilningi Heideggers kallast á við upplifun Páls í Öskju þar sem hann 

kemst í samband við sjálfstæða veröld sem veldur honum sérstökum hughrifum og honum 

finnst hann kominn í snertingu við veruleikann sjálfan. 214  Þessi tengsl virðast brjóta upp 

tilvísanakerfin sem hugur okkar er vanur að ganga út frá og veran birtist okkur í ákveðinni 

nekt. Þessa nálægð við hina nöktu veru kallar Heidegger afhjúpun og dregur það hugtak af 

gríska orðinu aletheia sem hefur gjarnan verið þýtt sem sannleikur. Ástæða þess að hann þýðir 

                                                      
211 Martin Heidegger, „The End of philosophy and the Task of Thinking“, Basic Writings, 441. 
212 Sama rit, 444. 
213 Sama rit, 442. 
214 Páll Skúlason, Náttúrupælingar, 15. 
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það ekki á þann veg er að honum virðist hugtakið ekki merkja „sannleikur“ heldur aðeins þau 

skilyrði sem veita mögulegum sannleika rými til að birtast. Þetta skilyrði er afhjúpun sem 

myndar rjóður og leyfir sannleikanum að koma í ljós.215 

Íhugunin sem slík skoðar því aðeins merkingu hlutanna en skapar hana kannski ekki 

beint. Hún gerir okkur þó kleift að komast handan hversdagsleikans og þeirra tilvísanakerfa 

sem skjóta rótum í innsta kjarna sjálfsins og mögulega endurmeta þær tilvísanir. Með því að 

gefa því sem birtist pláss til að sýna sig mætti þó telja að íhugunin nálgist hið Eina á sérstakan 

máta og komi jafnvel róti á merkingarheim okkar og þá stöðluðu útreikninga sem við notum 

til að útskýra og reyna að skilja hið Eina. Hugsunin ætti því að geta komist nær tilganginum 

sem hið Eina er og ef við temjum okkur þessa tegund hugsunar kæmist merkingar- og 

gildasköpun okkar líklega út fyrir hina tómlátu markaðshyggju.  

Gildasköpun sem tekur mið af hinu Eina en ekki hinni andlausu efnishyggju myndi 

eflaust teyma tæknina á ný mið. Tæknin í skilningi Páls hefur engin önnur markmið en þau 

sem við setjum henni og þess vegna tekur hún mið af gildasköpun okkar. 216  Ef gildi 

merkingarheims okkar leita til tómlátrar efnishyggju mun tæknin þjóna markmiðum hennar 

en ef gildi okkar leita á náðir þeirrar tilgangshyggju sem Páll telur að heimurinn muni taka í arf 

munu markmið hennar líklega mynda betri samhljóm með náttúruheimi okkar en við eigum 

að venjast í dag. Mögulega gæti raunveruleg sjálfbærnistefna náð yfirhöndinni.217 

 Samband hugarheims og náttúruheims eða hugans og hins Eina virðist því samkvæmt 

Páli vera sú iðja sem við stundum í sjálfsmótun okkar. Í þessari mótun fellst merkingar- og 

gildasköpun sem tekur mið af hinu Eina, sem er tilgangurinn í sjálfum sér. Til að nálgast hið 

Eina tel ég að við verðum að taka mið af hinni íhugandi hugsun Heideggers og skapa rými í 

hugum okkar þar sem hið Eina fær rými til að birtast okkur. Hið Eina er samt óhöndlanlegt í 

heild sinni en við virðumst geta komist í nálægð við það með þessari hugsun líkt og þegar við 

stöndum frammi fyrir heildartákni eins og Öskju. Með því að dvelja í þeirri hugsun verður 

okkur ljóst að hlutirnir hafi ekki aðeins gildi að svo miklu leyti að hægt er að græða á þeim 

heldur vegna þess að þeir mynda sjálfstæða heild óháð okkur og gera okkur kleift að stað-

festa okkur í veruleikanum. 

                                                      
215 Heidegger, „The End of Philosophy and the Task of Thinking“, 446. 
216 Páll Skúlason, Merking og tilgangur, 129. 
217 Sama rit, 127. 
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 Tilraun okkar til að skilja hið Eina getur svo af sér merkingarheim þar sem við 

rökræðum og þrösum um samband okkar við það. Þessi merkingarheimur er á okkar ábyrgð 

og því verðum við að kalla okkur sjálf til saka ef þessi heimur verður hinni andlausu efnishyggju 

að bráð. Samband okkar við hið Eina er samvinnuverkefni sem á sér stað milli sjálfa í 

merkingarheiminum. Okkur ber að standa vörð um merkinguna og rækta hana. Ef 

merkingarheimur okkar er í sterku sambandi við tilganginn sem býr í hinu Eina mun tæknin 

ekki leiða okkur á varhugaverðar slóðir heldur þjóna okkur, sem það tæki sem hún er, í 

tilgangsleit okkar. 

 Hugurinn er því ávallt afl sem skapast á yfirborði hins Eina og er því ekki beint aðskilinn 

frá því nema vegna þess að hann reynir að höndla hið óhöndlanlega og fyrir tilstilli 

neindarinnar hólfar hann það niður í afmörkuð hugtök sem mynda ófullkominn skilning á því. 

Hugurinn er, í krafti neindarinnar, að svo miklu leyti sem hann er ekki og því er líkast til ekki 

rétt að tala um gjá á milli þessara hugtaka heldur virðist hugurinn sjálfur vera gjáin eða 

einhverskonar op eða rými sem hið Eina flæðir (yfir bakka sína) ofan í. Án hins Eina sem 

viðfangs væri hugurinn ekkert. Kannski er ráð að hugsa hann sem einhverskonar ófullkominn 

eða skítugan spegil sem myndar gjá í hinu Eina og varpar ófullkominni spegilmynd þess til 

baka. 

3.3 Afrit og ímyndir; heimsvaldsstefna Ödipusar 

Þær hættur sem Deleuze og Guattari vara okkur við í verkum sínum tengjast yfirleitt hinni 

stigveldislegu trjáhugsun og þeirri kúgun sem felst í henni. Það að skipta fyrirbærum 

mergðarheimsins niður í afritaðar ímyndir er ákveðin höfuðsynd sem Deleuze og Guattari 

vinna gegn í verkum sínum. Í And-Ödipusi beinast öll spjót, sem fyrr segir, gegn ödipusarduld 

sálgreiningarinnar sem afrituð er á alla menn og sérstaklega þá sem leita til greiningarinnar. Í 

Þúsund flekum beinast spjótin víðar og sækja þau meðal annars í tungumálið og líffræðina þar 

sem rakið er upp ákveðið regluverk tákna sem búa á hvoru þessara sviða fyrir sig. 

 Ímyndir eða afrit geta verið tákn sem ná aðeins utan um samsetningar eins og þær 

birtast sem tengslatákn í sundurgreinandi samruna skrásetningar á hinum líffæralausa líkama. 

Hver einasta sundurgreining er skráð sem tákn á hinn líffæralausa líkama og virðist þetta 

yfirborð oft skilja okkur frá hinni raunverulegu tengslaframleiðslu sem er í gangi í 

tengslasamrunanum. Við förum að skilja ferlið út frá táknunum og gerum ráð fyrir því að það 
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streymi frá þeim en það er álíka mikil villa og að telja að hið kapítalíska ferli streymi frá 

gildisaukningunni í sjálfri sér en ekki vinnuaflinu sem framleiðir það.218 

Afritin eru eins konar ófullkomnar ljósmyndir eða upptökur af því mergðar-korti sem 

rísómið myndar með tengslum sínum sem síðan eru fjölfaldaðar og hengdar upp sem algild 

tákn í stigveldi.219 Afrit þjást fyrir að reyna að vera algild á yfirborði sem tekur breytingum. 

Um leið og afsvæðing á sér stað, eftir flóttalínum, á því yfirborði sem það er afrit af þá úreldist 

það en heldur samt stöðu sinni í stirðnuðu stigveldi. Stigveldið byggir því á völtum 

grunnstoðum afrita og verðum við þess vegna að nálgast þau af gagnrýni og efa, til dæmis 

gerir tungumálatré Chomskys ekki ráð fyrir fjölmörgum tengimöguleikum á milli yrðinga eftir 

flóttalínum af ýmsu tagi. Tré afritanna getur vissulega staðið og átt við tungumálið en við 

verðum að gera ráð fyrir því að innan þess felist einnig rísómískar kortatengingar sem geta 

breytt málhegðun okkar, til dæmis með slangri eða nýyrðum. 

Í verkum Deleuze og Guattari fær Ödipus á baukinn fyrir að vera ófullkomið afrit af 

einstakri tengslasamsetningu í dulvitund okkar sem síðan er fjölfaldað sem óljós eftirmynd og 

þröngvað inn í dulvitund allra manna. Skrásetningar langana á hinn líffæralausa líkama frelsa 

þær frá möguleikanum á vanafestu í tengslasamrunanum og þar með opnast möguleikinn á 

því að tengja á nýjan og skapandi hátt. Þessi skrásetning gerir langanirnar hins vegar 

berskjaldaðar fyrir því að vera fangaðar. Á hinn líffæralausa líkama má skrásetja hin ýmsu 

langanahnit sem annað hvort laða fram aðdráttarafl líffæravéla eða fráhrindandi afl 

líffæralausa líkamans. 220  Fráhrindandi aflið fer með hlutverk frumbælingar á 

framleiðsluferlinu sem kemur í veg fyrir ákveðnar líffæratengingar annars stigs bælingar sem 

kemur frá samfélagsgerðum og þeim reglum sem þegnum eru settar innan þeirra. 221 

Ödipusarlíkanið er afritið sem fangar langanirnar. Ödipusarlíkanið er kynnt inn í framleiðsluna 

og skráð í hnitakerfi hins líffæralausa líkama sem safn tákna er laða fram fráhrindandi aflið 

sem bælir. Sálgreiningin útskýrir dulvitund sem kerfi tákna og kemst því aldrei í nánd við 

langanatengsl hlutaviðfanga. Samkvæmt sálgreiningu er dulvitund ekki framleiðandi afl 

heldur felst innihald hennar í einhverskonar trú. Dulvitundin svo að segja trúir á Ödipus, á 

föðurinn, lögregluna og ríkisvaldið.222 Sálgreiningin gengur þannig í lið með samfélagsgerðinni 

                                                      
218 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 23. 
219 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 34. 
220 Holland, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 92. 
221 Sama rit, 33. 
222 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 337. 
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sem við búum við og endurvarpar kúgun hennar með ödipusarlíkaninu inn í sálarlíf okkar og 

fangar langanirnar og smættar þær úr virkri framleiðslu niður í leikhús tákna sem við verðum 

að trúa á.223 

Ástæða þess að Deleuze og Guattari láta sig geðklofann svo miklu varða er að 

geðklofinn lætur sig skortinn sem Ödipus boðar löngununum engu skipta. Langanir geðklofans 

eru virkar, heilar og skapandi og láta ekki þröngva sér svo hæglega inn í líkan Ödipusar þar 

sem feðrasamsemdin ræður ríkjum.224 Deleuze og Guattari telja að ein merkasta uppgötvun 

sálgreiningarinnar hafi verið dulvitundin en að uppgötvun þessi hafi verið henni illþolanleg og 

því hafi dulvitundinni í varnarskyni verið pakkað inn í auðskiljanlegt táknkerfi Ödipusar og 

þannig komið föstum böndum á hana.225 Deleuze og Guattari vilja endurreisa dulvitundina, 

losa hana úr viðjum Ödipusar og frelsa hana undan oki hans. Til þess þurfa þeir að rannsaka 

sérstaklega upplifanir virkra langana sem birtast hvað best í gegnum óráð geðklofans og rekja 

þeir slóð þeirra í verkum Marcels Proust, Antonins Artaud, Henrys Miller, Wilhelms Reich, 

Jacks Kerouac, Allens Ginsberg o.fl. Rannsóknaraðferð þeirra sem kemur upp um virkar 

langanir nefna þeir kleyfgreiningu, en hún greinir hið margræða geðklofaferli dulvitundar í 

gegnum þær flóttalínur sem hún myndar. 

3.4 Kleyfgreining 

Heildarverkefni kleyfgreiningarinnar, sem Deleuze og Guattari setja fram á kerfisbundinn hátt 

í lokakafla And-Ödipusar, er að varpa táknaleikhúsi ödipusarlíkansins fyrir róða og afhjúpa 

langanaframleiðsluna sem er að verki í dulvitundinni.226 Kleyfgreiningin hefur þrjú verkefni, 

eitt neikvætt en tvö jákvæð.  

 Fyrsta verkefni kleyfgreiningar er af neikvæðum meiði og felst í byltingu táknanna sem 

leggur línurnar fyrir hin tvö verkefnin. Eyðilegging er það sem verkefnið snýst um og felst hún 

einmitt í því að rífa niður uppbyggingu ödipusarlíkansins með öllum þeim hugtökum sem því 

fylgja inn í dulvitundina, s.s. ímyndun sjálfsins, brúðu yfirsjálfsins, sektarkennd o.s.frv.227 Á 

meðan sálgreiningin reynir að þröngva kóðun sinni upp á dulvitundina með endursvæðingu 

hennar snýst kleyfgreiningin um að bera kennsl á smæstu þætti hennar í gegnum afsvæðingu 

                                                      
223 Sama rit, 347. 
224 Björn Þorsteinsson, „Látið flæða“. 
225 Sama rit. 
226 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 311. 
227 Sama rit, 355. 
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eða afkóðun og skoða þær flóttalínur sem hún myndar undan þeim afritum sem reynt er að 

þröngva upp á hana.228 

 Annað verkefni kleyfgreiningar er að uppgötva eðli, virkni og uppsetningu þeirra 

langanavéla sem búa í manneskjum: hvað er sett inn í þær vélar, hvað kemur út og hvernig 

gengur ferlið fyrir sig? Kleyfgreinandinn gerist vélvirki sem fylgist náið með virkni og togstreitu 

þeirra langanavéla sem mynda sjálf okkar.229 Hlutaviðföng og langanavélar verða að íhlutum 

þeirrar verksmiðju sem dulvitundin er. Íhlutir þessir lenda í margskonar tálmun og stíflum í 

samvirkni sinni, í fyrsta lagi kemur þar til frumbælingin sem á sér stað á hinum líffæralausa 

líkama og í öðru lagi annars stigs bælingin sem kemur frá samfélagsgerðinni. Annars stigs 

bælingin treystir á frumbælinguna og því er það helsta verkefni kleyfgreinanda sem vélvirkja 

að trufla þetta traust og neita þar með frumbælingunni um eflingu annar stigs bælingar. Slík 

truflun opnar möguleikann á því að dulvitundin geti orðið virk og skapandi á ný. 230 

Kleyfgreinandinn kemur því upp um leiðandi afl togstreitunnar í framleiðsluferlinu, hvort sem 

það er aðdráttaraflið eða fráhrindandi aflið, og kemur einnig upp um hvernig samfélagið á 

virkan þátt í uppsetningu togstreitunnar. Því mætti reyna að koma jafnvægi á þau 

framleiðslukerfi sem hallast of mikið á sveif með aðdrætti annars vegar og fráhrindingu hins 

vegar. 

 Þriðja verkefni kleyfgreiningar er að greina á milli langana og hagsmuna. Þetta verkefni 

blandar saman samfélaginu (og þeim vélum sem þar eru að verki) og langanavélum. 

Samfélagið hagnast á því að beina löngunum okkar eftir ákveðnum brautum og skapa þannig 

langanir í ákveðna hluti sem myndu annars ekki skapast í hrárri löngun 

langanaframleiðslunnar. Þar af leiðandi ruglast raunverulegar langanir okkar saman við það 

sem samfélagið vill að við beinum þeim að (eins og fasteignir, áfengi og síma, svo eitthvað sé 

nefnt). Hlutverk kleyfgreinandans er að greina hina raunverulegu hráu löngun sem býr í 

langanaframleiðslu frá þeirri löngun sem hagsmunir samfélagsins byggjast á og býr í ímyndun 

og draumórum.231 Þegar þessar tvenns konar langanir hafa verið greindar í sundur liggur fyrir 

betri skilningur á því hvernig þær fléttast saman og þá getum við (vonandi) komið jafnvægi á 

þetta langanasamband svo það geti lifað samlífi líkt og rísóm og rætur eiga til. 

                                                      
228 Sama rit, 361. 
229 Sama rit, 367. 
230 Buchanan, Deleuze and Guattari’s Anti-Oedipus, 122-123. 
231 Sama rit, 123. 
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 Kleyfgreining er sú greiningaraðferð sem lætur sig ödipusarlíkanið aðeins varða að svo 

miklu leyti sem það þarf að eyðileggja. Öllu heldur dembir greiningin sér á kaf í 

langanaverksmiðjuna og greinir þær innri togstreitur sem þar ríkja og reynir að koma jafnvægi 

á þær ásamt því að skoða hvernig langanir láta litast af þeim samfélagsöflum sem hafa áhrif á 

þær og greina framleiddar langanir frá draumóralöngunum. 

3.5 Nokkrir sameinandi og sundurgreinandi þættir 

Sú hugsun sem höfundarnir sem við höfum skoðað hafa afhjúpað fyrir okkur í verkum sínum 

á vissulega fjölmarga þætti sameiginlega þrátt fyrir að upphafspunktar þeirra séu nokkuð 

mismunandi. Kerfi Páls, eins og fram hefur komið, hefst á hinu Eina sem virðist frumspekileg 

eining alls sem er og þaðan streymir veruleikinn frá andanum og eftir reglum hans mótast 

efnið. Páll heldur sig hins vegar á jörðinni og gerir ekki ráð fyrir því að hið Eina dvelji í 

einhverjum altækum handanheimi heldur virðist það vera náttúruheimur okkar sem heild. Við 

dveljum í honum og mótum heim merkingarinnar í sambandi okkar við hann, sbr. mynd 1. 

Hugur okkar er skapandi merkingarheimsins í viðleitni sinni til að nálgast og höndla hið Eina. 

Hugurinn skapast á yfirborði hins Eina í gegnum neindina sem gerir honum kleift að afmarka 

hluta hins Eina niður í merkingar- og tilvísanakerfi í skilningsleit sinni. Hugurinn getur komist í 

sérstaka nálægð við hið Eina með íhugandi hugsun eða sérstökum upplifunum eins og Páll 

varð fyrir í Öskju þar sem hann finnur fyrir alltumlykjandi náttúru þess allt í kringum sig sem 

hluta af sér. 

Upphafspunktur Deleuze og Guattari er hins vegar margbreytileikinn sem birtist okkur 

hér og nú í efnisheiminum sem er undirorpinn sífelldri verðandi. Athygli þeirra beinist því að 

því hvernig smæstu einingar þessarar mergðar virka og þeir telja að ekki sé hægt að fanga þá 

hegðun í eitt stórt og stigveldisskipt kerfi heldur verðum við að taka tillit til þeirra 

margbreytilegu tengsla sem komast undan skiptingu sinni með því að mynda flóttaleið á korti 

sínu. Smæstu einingar mannsins eru virkar langanir sem tengja hlutaviðföng eða líffæri hans 

samkvæmt framleiðsluferli dulvitundar. Ferlið er þríþætt og fer fram í gegnum þrjá hlutlausa 

samruna. Í hinum sundurgreinandi samruna myndast tengslatákn sem við getum skipst á í 

tungumáli eða með öðrum táknkerfum. Við deilum þessu framleiðsluferli með náttúrunni því 

rétt eins og við, sem erum í raun aðeins langanavélar og framleiðsluferli þeirra, samanstendur 

nattúran einnig af alls konar vélum og framleiðsluferlum. Framleiðsluferlið er það sem tengir 

mann og náttúru órofa böndum. 
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Hinn merkingarskapandi hugur sem notar neindina til að afmarka hlutina ber ákveðinn 

svip með sundurgreinandi samruna skrásetningar, sem beitir neikvæðu afli til að fresta ferlum 

og skrá þau niður sem hnit á hinn líffæralausa líkama. Uppruni merkingar og tákna virðist í 

báðum tilfellum hvíla á einhverskonar mótstöðu í sjálfum okkur. Það er einmitt á þessu stigi 

sem helstu hætturnar sem höfundar vara við eiga sér stað: annars vegar tómhyggja 

markaðsins og sú innrammandi hugsun sem hún einsetur tækninni og hins vegar ákveðið 

táknleikhús afrita eða ímynda sem smyglað er inn í framleiðsluferlið til að bæla það niður og 

móta þægan samfélagsþegn. Hættan virðist í báðum tilfellum eiga við um einsleitni og 

útreikning. Markaðshyggjan smættar allt niður í einsleitar einingar sem má selja eða kaupa, 

sem verður til þess að allt fær verðmiða og þýðir það sama. Tómlátt tungumál peninganna 

gleypir heiminn og allt byggist á hinni altæku vöru sem hefur enga merkingu í sjálfri sér. 

Ödipusarlíkanið smættar dulvitund allra manna niður í einhvers konar afrit af einni og sömu 

leiksýningu. Innra líf okkar erfir tungumál Ödipusar sem byggist aðeins á tómlátum táknum 

ímyndunar og draumóra. Þegar hlutirnir í kringum okkur og við sjálf höfum verið smættuð 

niður í afrit peninga eða Ödipusar þá er einstaklega auðvelt að koma þessum afritum inn í 

hinar ýmsu tölfræðikannanir, lánaplön og flokkunarskjöl. Hættan er síðan ávallt sú að við 

leggjum trúnað á smættunina og förum að túlka líf okkar og annarra út frá þessum útreiknuðu 

táknum.  

Gildasköpun okkar sem tekur mið af smættuninni, í stað hinnar ríku náttúru sem býr 

að baki hennar og er hluti af okkur, stefnir því á tómið og tilgangsleysið. Það virðist vera 

sameiginlegt stef hjá höfundunum að reyna að sýna fram á að merkingin og gildin séu 

tímabundin og þurfi að vera í sífelldri mótun til að eiga rétt á sér. Við eigum helst aldrei að 

samþykkja að fullu eitthvert eitt hugsanakerfi eins og kerfi Platons eða Aristótelesar eða 

Ödipusar eða kristninnar eða kapítalismans. Slík bókstafstrú afvegaleiðir okkur alveg frá því 

sem liggur að baki bókstafnum, hvort sem það telst vera mergð eða hið Eina. Þær leiðir sem 

höfundarnir boða virðast í báðum tilfellum endurnýja á róttækan hátt samband okkar við þá 

samfélagsgerð sem ríkir, í okkar tilfelli kapítalismann. Páll dregur okkur á fjöll og biður okkur 

að íhuga þá heild sem birtist okkur í því tákni heildarinnar sem Askja er fyrir okkur; það kemur 

upp um sjálfstæða tilveru óháða okkur og er í raun forsenda tilveru okkar. Deleuze og Guattari 

vilja senda okkur í greiningu af sérstökum meiði sem dregur í sundur frumbælingu 

andframleiðslu og annars stigs bælingu samfélagsins og kennir okkur að bera kennsl á okkar 

eigin hráu og smásæju langanir og greina þær frá hagsmunabundnum stórsæjum löngunum 
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samfélagsins og opna þannig fyrir meiri skapandi tilvist langanaframleiðslunnar innra með 

okkur, sem einkennist af sífelldri sjálfseyðileggingu og sjálfssköpun.  

Í raun virðast höfundarnir leitast við að koma upp um einhverskonar upprunaleg tengsl 

okkar við heiminn sem leita út fyrir merkingarheiminn sem við hrærumst í. Þetta afhjúpar 

okkur í órofa tengslum við þá náttúru sem birtist okkur. Páli finnst hann upplifa veruleikann 

allan í Öskju og hann skynjar náttúruna þar sem heild er býr bæði innra með honum og utan 

hans. Geðklofinn Lenz í fjallgöngu sinni verður framleiðsluferlis náttúrunnar áskynja sem leysir 

upp vitund hans og hann finnur sig renna saman við umhverfið og alheiminn allan. Gjáin milli 

mans og náttúru hverfur og frá því sjónarhorni birtast hugtök hugar og heims aðeins fyrir 

tilstilli neitunar þessarar upplausnar, annað hvort með neindinni sem býr í mennskum 

veruleika eða með bælandi andframleiðslu mannsins sem kemur á tvíhyggju táknanna. 

Tvíhyggju táknanna og bókstafstrú þeirra viljum við reyna að forðast með einhyggjunni og 

fjölhyggjunni sem við höfum skoðað. 
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IV. hluti. Ályktanir og lokaorð 

Nú þegar spilin hafa verið lögð á borðið og við höfum talið slagina, sett fram kenningarnar, 

borið þær saman og greint í sundur, getum við allt eins tekið saman og staðið upp frá borðum. 

Eða við getum velt okkur upp úr upplýsingunum, íhugað gildi þeirra, staldrað við ögn lengur 

og náð jafnvægi á þeirri hugsun sem við höfum hér sett fram. Ég tel að af þeim upplýsingum 

sem þessi ritgerð hefur sett fram megi draga hinar ýmsu ályktanir í margar áttir eftir röklegum 

svæðingarlínum eða flóttalegum afsvæðingarlínum. Víddir og þéttleikasvið ritgerðarinnar má 

víkka og tengja við hvað sem verður á vegi okkar, allt frá platonskum frummyndum skrifborða 

og stóla til uppgangs þjóðernishyggju og pólitískrar rétthugsunar á Vesturlöndum til paleo-

mataræðisins og svikinna áramótaheita. Einnig má reyna að draga hefðbundnari og rökfastari 

ályktanir sem hin reglulega stigveldishugsun gerir ráð fyrir og því hef ég dregið fjórar helstu 

röklegu ályktanirnar sem sú speki sem við höfum skoðað býður heim og sett þær í reglulega 

númeraröð. 

Fyrsta ályktun 

Fyrsta ályktun sem draga má af þessu hugmyndasögulega ævintýri sem við höfum sett fram 

kann að hljóma sem nokkurs konar forvörn. Táknheimurinn sem við byggjum þekkingu okkar 

á virðist vera byggður á hræringum og togstreitu, annað hvort milli hugarheims og 

náttúruheims eða framleiðslu og andframleiðslu. Þau tákn sem við afmörkum út frá hinu Eina 

eða mergðinni eru því nokkurs konar rótarhnýði af einhverjum tengslum sem við túlkum út 

frá því sem birtist. Rótarhnýði á við um tákn eða hugtök sem eru tímabundin í eðli sínu og því 

varhugavert að taka afrit af þeim og dreifa þeim yfir alla sams konar hluti sem birtast. Þau 

hugtök sem við notum til að skapa merkingu og mynda skilning á veruleikanum sem við 

stöndum frammi fyrir má því ávallt afkóða og endurkóða.  

 Þessi forvarnarháttur kemur á nokkuð róttækum efa gagnvart öllum þeim hugtökum 

sem við notum til þess að gera heiminn skiljanlegan fyrir okkur. Það gagnast okkur hins vegar 

lítið að gerast róttækir efahyggjumenn ef við viljum rækta merkinguna í heiminum. Efann 

ættum við því frekar að nota sem hráefni í gagnrýnið sjónarhorn á hlutina og geta þannig tekið 

skrefið til baka úr hversdagsleikanum, sem er uppfullur af hvers kyns viðteknum skoðunum, 

og virt fyrir okkur hlutina á annan hátt frá öðru sjónarhorni. Sú afstaða til táknanna sem 

tímabundinna merkimiða rótarhnýða mergðarinnar eða afmörkunar hins Eina tel ég vera 

mikilvæga forsendu og kveikju gagnrýnnar hugsunar sem leyfir sér að efast um táknin, virða 



72 

þau fyrir sér og velta sér upp úr þeim, eða, með orðum Páls Skúlasonar og Henrys Alexanders 

Henryssonar: „Gagnrýnin hugsun er [...] sú beiting hugsunar að fallast ekki á neina skoðun eða 

fullyrðingu án þess að rannsaka fyrst hvað í henni felst og leita fullnægjandi raka fyrir 

henni“.232 

Önnur ályktun 

Önnur ályktun okkar beinist að því sem liggur að baki táknheiminum og er hin raunverulega 

forsenda hans. Grunnur togstreitunnar og hræringanna sem liggja að baki táknunum er annað 

hvort mergðin eða hið Eina. Hvort um sig er óhöndlanlegt sem heild og verður aðeins skilið á 

ófullkominn hátt í gegnum tákn. Hið Eina í verki Páls og mergðin í verkum Deleuze og Guattari 

líkjast að vissu marki og mætti því spyrja sig hvort um sama eða svipuð fyrirbæri er um að 

ræða. Gæti hið Eina jafnvel verið annað orð yfir mergðina? 

 Í ritgerð sinni um rísómið segja Deleuze og Guattari aðferðarfræði sína snúast gegn 

tvíhyggjunni með beitingu tvíhyggjunnar. Þeir tefla mismunandi tvíhyggjum gegn öðrum 

tvíhyggjum til að láta þær varpa rýrð hver á aðra. Á þennan hátt telja þeir að leið sín liggi í 

gegnum tvíhyggjurnar í stað þess að leita til þeirra og það sem bíður að leiðarlokum er 

töfraformúlan FJÖLHYGGJA=EINHYGGJA. 233  Getur það verið að verðandifræðin sem við 

höfum hér stillt upp nánast gegn einhyggju Páls sé þegar allt kemur til alls einnig einhyggja? 

Mergðin sem Deleuze og Guattari fjalla um er heildarhugtak sem táknar margfeldið allt, þ.e. 

margfeldi sem ekki er hægt að bæta einum við, aðeins draga hann frá.234 Þetta má bera saman 

við hið Eina hjá Páli sem er heildin sem ekki er hægt að bæta neinu við en með tilkomu 

ekkertsins eða neindarinnar, sem er samofin hinu Eina, má hefja afmarkandi frádrátt frá 

heildinni og draga hana í merkingardilka. 

 Vissulega fjallar Páll um þá togstreitu hugans og hins Eina sem getur af sér heiminn og 

fellur þannig kannski undir flokk tvíhyggjanna sem Deleuze og Guattari vara við þegar þeir 

segja margfeldið ekki vera þann Eina í þeim skilningi að sá Eini verður tveir eða milliliðalaust 

þrír, fjórir, fimm, o.s.frv. Hið Eina hjá Páli getur að vissu leyti af sér uppljóstrara sinn sem er 

gæddur andstæðu þess, neindinni, og þaðan fæðist merkingarheimurinn. Orðræðan sem Páll 

beitir í Merkingu og tilgangi virðist nokkuð handanveruskotin, þ.e. handan efnisins og 

                                                      
232 Henry Alexander Henrysson og Páll Skúlason, Hugleiðingar um gagnrýna hugsun (Reykjavík: 
Heimspekistofnun – Háskólaútgáfan, 2014), 17. 
233 Deleuze og Guattari, „Rísóm“, 49. 
234 Sama rit, 49. 
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reynsluheimsins, sérstaklega hvað varðar hugarheiminn sem getur átt við hugtök 

rökfræðinnar og stærðfræðinnar sem ekki eru bundin efnisheiminum. Hins vegar vísar hann 

oft til hins Eina sem íverunnar, sem er hluti af efnis- og reynsluheimi okkar. Handanheimurinn 

virðist búa í huga okkar gagnvart hinu Eina sem íverunni. 

 Deleuze og Guattari beina sjónum sínum að íverunni sem birtist hér og nú sem efnis- 

og reynsluheimur og vilja veita okkur skilning á því sviði verðandinnar á forsendum 

verðandinnar en ekki leita í handanveruleg verufræðihugtök. Þeir virðast hins vegar ekki 

komast fyllilega hjá því og nota handanveruhugtökin sem tvíhyggjugildrur til að koma upp um 

verðandina. Í samantekt sinni á samrunum dulvitundar tala þeir um að greiningin á þeim sé 

bæði handanveruleg og efnisleg, en bæta því við að greiningin sé handanveruleg í þeim eina 

tilgangi að koma upp um hið efnislega.235 Kerfi Páls stefnir að hinu Eina sem tilganginum í 

sjálfum sér en ef hið Eina er íveran sem birtist honum einmitt í Öskju (sem birtist honum í 

huganum sem tákn) þá mættum við varpa þeirri spurningu fram hvort Páll sé að beita 

svipuðum handanverulegum brögðum til að komast að skilningi um efnislegu íveruna. 

 Mikilvægt er að við gleymum okkur þó ekki alveg í samsemdarályktunum á milli 

hugsuðanna vegna þess að Páll telur andann koma á undan efninu og setja því reglur, og það 

gerir handanveruna að frumeðli veruleikans, en Deleuze og Guattari myndu líklega aldrei 

samþykkja þau rök fyrir eðli veruleikans því kenning þeirra byggir að mestu leyti á 

efnisveruleikanum með örlítilli hjálp handanveruhugtaka. 

Þriðja ályktun 

Nú þegar okkur hefur orðið ljós möguleg kúgun táknanna í gegnum ödipusarlíkanið ásamt því 

að koma auga á þann óhöndlanlega grundvöll sem táknin byggja á getum við farið að móta 

þriðju ályktun okkar. Trú okkar okkar á tákn og hugtök á borð við mann og náttúru má ekki 

afvegaleiða okkur í merkingarleit okkar sem stefnir til hins Eina eða til mergðarinnar. Hugtökin 

um mann og náttúru geta afmarkað hvort fyrir sig og látið þau birtast okkur í einangrun. 

Maðurinn eða hinn mennski veruleiki getur þá talið sig vera sjálfstætt fyrirbæri gagnvart þeim 

heimi eða náttúru sem hann hrærist í. Trú á þennan aðskilnað er nokkuð útbreidd í veröld 

okkar í dag, sérstaklega í gegnum trúarbrögðin. Þar er oft litið á líkamann sem eins konar skel 

fyrir hinn raunverulega mennska veruleika sem á hlutdeild í handanheimi sem hefur lítið að 

                                                      
235 Deleuze og Guattari, Anti-Oedipus, 132. 
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gera með hinn brigðula efnisheim jarðarinnar. Einnig átti sér stað svipuð skipting innan 

heimspekinnar í ritum Platons og einnig í ritum heimspekingsins René Descartes sem tvístrar 

sál okkar og líkama m.a. með greinagóðri rökræðu í verkinu Hugleiðingar um frumspeki og 

hefur þessi tvístrun litað hugmyndasögu okkar allar götur síðan. 

 Skilyrði þess að binda trú sína við aðskilnað þessara tveggja hugtaka eru vissulega til 

staðar og eru mögulega forsenda þess ójafnvægis sem myndast hefur í náttúruheimi okkar í 

dag, eins og rætt var í inngangi. Þess vegna höfum við skoðað hugtökin sjálf út frá tveimur 

ólíkum sjónarhornum sem koma upp um samlíf þeirra og togstreitu í mergðinni annars vegar 

og í hinu Eina hins vegar.  

Fjórða ályktun 

Afvegaleiðing táknanna getur haft varhugaverðar afleiðingar í för með sér og stuðlað að hinni 

andlausu efnishyggju sem er hin raunverulega tómhyggja okkar daga ásamt því að stuðla að 

þvingun afrita eða ímynda táknanna á sálarlíf í formi bælingar. Fjórðu ályktun getum við orðað 

sem svo: Ef trú okkar á táknin afvegaleiðir okkur frá mergðinni eða hinu Eina getur það haft 

varhugaverðar, tómhyggjulegar og jafnvel kúgandi afleiðingar í för með sér. Ef við gefum 

okkur að það sem er streymi frá táknunum sem við notum til að skilja það lendum við 

væntanlega í einhverskonar hringferð innan tilvísanakerfa okkar. Við gerum sömu mistök og 

sjálfið í verkum Deleuze og Guattari sem telur framleiðsluferlið (sem framleiðir hið 

raunverulega) streyma frá hinum líffæralausa líkama (andframleiðslu) og telur það vera hluta 

af sér en gerir sér ekki grein fyrir því að það sjálft er hluti ferlisins, meira að segja aðeins 

afgangshluti þess. Okkur ber því ávallt að gæta þess að tilvísanakerfin sem okkur er varpað 

inn í og þau sem við tökum þátt í að skapa taki aldrei alveg við hinu streymandi starfi verunnar 

eða framleiðandi starfi verðandinnar. 

 Trú okkar á peningatáknið hefur skapað hina andlausu efnishyggju sem Páll talar gegn. 

Það að flestir hlutir sem birtast okkur fái aðeins merkingu innan tilvísanakerfis peninganna 

kippir svo að segja fótunum undan merkingunni. Allir hlutir verða einsleitninni að bráð með 

því að birtast aðeins sem ákveðið magn verðmæta sem má mæla, bæta við og draga frá. Ef 

mergðinni er þvingað inn í eitt allsherjar stigveldis-tilvísanakerfi, þar sem íhlutir þess hafa 

aðeins einn merkingarstofn, þá missir hún vissulega áferð sína sem mergð og verður aðeins 

safn afrita af þeim tengslum sem í henni búa. Í tilvísanakerfinu hanga auðlindir, sem má nýta 

eins og hentar, og alls kyns Ödipusar, sem borga sálgreinandanum fyrir að smætta þá mergð 
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er býr hið innra í tómlegt afrit af henni. Allir menn verða skildir út frá líkani Ödipusar og standa 

þeir frammi fyrir náttúru sem birtist þeim aðeins í formi auðlindar. 

 Andlaus efnishyggja okkar daga er aðeins ein birtingarmynd hins varhugaverða trausts 

okkar á táknkerfi fremur en á mergðinni eða hinu Eina. Samfélag okkar og saga eru full af 

mismunandi tilvísanakerfum sem geta mögulega afvegaleitt hugsun okkar ef við leyfum þeim 

að hlaupa með okkur í gönur, þar getum við til dæmis nefnt hin ýmsu trúarbrögð, 

vísindahyggju, stjórnmálastefnur eða samsæriskenningar.  

  

Lokaorð 

Ef við leyfum táknkerfunum að hlaupa með okkur í gönur aukast líkurnar á því að við verðum 

öll afrit, ekki endilega af Ödipusi, heldur einnig af Birtíngi eins og hann kemur fram í sögu 

Voltaires, trúandi statt og stöðugt á röklegt kerfi Altúngu – eða Gottfrieds Wilhelms von 

Leibniz – um hinn besta mögulega heim. Sú trú blindar hann á hið raunverulega ástand 

heimsins hvort sem það er gott eða slæmt.236 Ef við gleypum öll við hinni andlausu efnishyggju 

peninganna getum við tekið að okkur hlutverk Birtíngs með rörsýn auðmagnsins sem 

grundvallartengingu okkar við heiminn. Tenging þessi við heiminn sér hlutina ekki eins og þeir 

birtast heldur aðeins eins og þeir eru með tilliti til mennskrar táknmyndar fjárhagslegra 

hagsmuna. Sú nálgun hefur, meðal annarra, rofið samband mannsins við náttúruna og því er 

kominn tími á breytingar. 

 Breytingarnar sem við höfum lagt til í þessari ritgerð eiga við um hugsun okkar um 

heiminn. Hugsun sem þarf í raun að hægja á og komast til íhugunar sem veltir sér upp úr þeim 

gildum og merkingartilbrigðum sem búa í þeim tilvísanakerfum sem umlykja okkur. Mikilvægt 

er að rekja upp þau afrit sem sífellt er þröngvað upp á okkur og bera þess í stað kennsl á okkar 

raunverulegu skapandi langanir. Breytingarnar verða hins vegar að fara fram í gegnum tákn 

en þau tákn verða þá að vera ávallt tímabundin, festast ekki í stífu stigveldi og geta tekið 

sífelldum breytingum. Ef við nálgumst táknin á þennan hátt látum við þau ekki stjórna okkur 

heldur höfum við stjórn á þeim og þau verða eins konar tæki í samskiptum okkar sem við 

getum notað til að koma upp um tilganginn sem hvílir í lífinu sjálfu. Ef við breytum hugsuninni 

verður afstaða okkar til táknanna og tækninnar önnur og getum við mögulega borið þau upp 

                                                      
236 Sjá Voltaire, Birtíngur, þýð. Halldór Laxness (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1996). 
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úr botnlausum brunni tómhyggjunnar til móts við verðugari markmið og gildi lífs okkar. Það 

er jú hugsunin sem stjórnar heiminum og ef hún lætur táknin ráðskast með sig munu þau kúga 

okkur en ef við tökum ábyrgð á þeim og afbyggjum og endurbyggjum þau í leit okkar að 

merkingu náum við aftur völdum á þeim og getum notað þau til að koma upp um tilganginn 

sjálfan, hvort sem það er hið Eina eða mergðin. 

Sú skoðun að hugtökin um mann og náttúru megi skilja að er nokkuð viðtekin í 

hversdagsleika okkar og því er það verkefni okkar sem heimspekingar að líta málið öðrum 

augum frá annars konar sjónarhornum og planta fræjum í heimi merkingarinnar sem við 

berum öll ábyrgð á og ræktum í sameiningu. Fræ þessi verða ávallt tímabundnar afmarkanir í 

formi hugtaka sem vaxa, dafna og dvína. Hlutverk okkar er því að virkja gagnrýna hugsun okkar 

og nota hana til að rækta garð merkingar og tilgangs sem samanstendur af rísómum og trjám, 

mergð og einingu sem þarf að huga að og mynda jafnvægi milli þeirra. Hlutverk okkar, svo við 

hverfum alveg inn í grasafræðilíkingu Deleuze og Guattari, er því í formi eins konar 

garðyrkjumanna í heimi merkingar með verkfæraskúr hugtakanna að vopni sem lætur ekki 

glepjast af mikilfengleika trjánna heldur ræktar garðinn í samhljóm tegundanna sem má flokka 

í hólf eða mynda rísómskort í milli. Hvert okkar verður því að muna að „maður verður að rækta 

garðinn sinn“.237 

  

                                                      
237 Voltaire, Birtíngur, 190. 
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