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Útdráttur 
       

Horfið til líkama, staðar og tengsla: Líkamleg hugsun og vera 

 

Ritgerðin er einskonar heimspekileg ígrundun helguð tilveru manneskjunnar þar sem hún á 
sér stað í tíma og rými. Þar er litið til staðbundins og líkamlegs háttar hennar, hreyfingar og 
skyns í þeim tilgangi að öðlast dýpri skilning á þeirri gagnkvæmu samverkan líkama og 
heims sem veran er og umhverfinu þar sem hún á sér stað, þeim ótal tengslum sem þar 
myndast og þeirri merkingu sem þaðan sprettur. Í upphafi er líkamanum og þessari 
staðbundnu veru velt upp og sýnt fram á þýðingu þeirrar staðreyndar að veran á sér stað og 
mikilvægi þess að leita aftur til líkamans þar sem hann er. Það leiðir að hugleiðingum um 
fyrirbærið stað og veruna þar sem hreyfingu á mörkum líkama og heims, um hátt hennar sem 
markast af gæðum og auðgi þess umhverfis þar sem hún á sér stað og um fullnægjandi veru 
og tengsl í því samhengi. Að lokum er sjónum beint að ríkuleika verunnar sem þessarar 
sífelldu hreyfingar og verðandi í staðbundnu samhengi og heildarsamverkan þess sem þar á 
sér stað út frá skynrænu, næmi og fagurferði þar sem þýðing þess að gefa gaum að og lifa, 
hugsa og móta veru okkar og umhverfi á þessum skynrænu og fagurferðilegu nótum er 
undirstrikuð. Hér liggur leiðin því um mörk líkama og heims út frá veru- og 
fyrirbærafræðilegum sjónarhóli með fagurfræði til grundvallar og hugað að listinni að vera og 
eiga sér stað, líkamlegu næmi og fagurferði í tilraun til að veita hefðbundinni hugsun og veru 
farveg til aukinnar nándar sem þá tekur til líkamans alls þar sem hann á sér stað, 
fagurferðilegrar innlimunar hans og skynbragðs á dýpt og rými, það og þau sem deila því 
með okkur. Afturhvarf til líkama og staðar í þessu fagurfræðilega samhengi, til hugsunar og 
veru samstilltum stað, getur orðið frjór jarðvegur frekari ljóðræns leiks og hugsunar og gert 
okkur fært að öðlast innsýn í kjarna þeirrar sífelldu samverkunar sem veran er sem og getu til 
að takast á við og móta hana og umhverfið sem við lifum á farsælan hátt í samræmi við 
líkamlega stöðu okkar og skyn og liggur þar með velferð okkar, gjöfulli veru og dýpri 
skilningi á henni til grundvallar.  
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Abstract 

 

Returning to the Body, to Place, Sense and Sensibility: Embodied Thought and Being 

 

The thesis is intended as a philosophical reflection into our somatic situation or emplaced 
being in the world, in time and space. The focus is on this mode of being and on our 
movement and sense as essentially situated and embodied, with the aim of obtaining a deeper 
understanding of this situated being, the reciprocal interaction that it is and the environment 
where it takes place, the meaning that arises there and innumerable relations that constitute it. 
At first the body and our situated being is studied, showing its significance and the 
importance of returning to the body where it is situated. That leads to reflections on place and 
on being as a situated movement on the crossing of body and world, of the way in which this 
movement takes place which is defined by the quality of the environment and of fulfilling 
being and connection in that context. In the end the attention turns to the richness and depth 
of being as this continuous movement and becoming from one place to another and the 
wholistic, reciprocal interaction that takes place there, emphasizing the significance of 
thinking and configuring our being on those sensitive and aesthetic terms. Along these lines, 
the journey lies through the crossing of body and space from a phenomenological and 
ontological point of view with aesthetics as a basis, paying attention to the art of being there 
and present, embodied perceptiveness and aesthetic experience in an attempt to slightly shift 
our usual way of thinking and being into a more intimate and sensuous one in terms of the 
whole body where it is situated, its aesthetic engagement and sense of depth and space, other 
phenomena and people that share it with us. The return to the body in this aesthetic context, 
to our cardinal situation as emplaced and embodied and to thought and being as attuned to 
place is a fertile ground for ongoing, poetic play and progressive thought which makes us 
able to approach and gain insight into the core of the continuous interaction that is our 
embodied and situated being in the world as well as obtaining ways to engage, form and 
affect it and the environment in a successful manner in accordance with this embodied 
situation and sense, and as such underlies a fulfilling being and deeper understanding of it.  
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Inngangur 
 

„Hefur ekki verið sagt að þegar manni þyki ekki leingur skrýtið að finna sjálfan sig staddan í 

heiminum, þann dag sé sá maður búinn að vera.“  
Halldór Laxness, Grikklandsárið, 23. kafli. 

Hugsun um og greining á verunni þar sem hún á sér stað, um mannlegt hlutskipti og tilveru, 

beinist oftar en ekki að einstökum hlutum hennar, að því sem fyrir augu ber og á sér þar stað, 

hvað það sé og hvort það sé raunverulega eins og það birtist okkur og ef ekki, hvernig sé þá 

best að skera úr um eðli þess, komast að óyggjandi þekkingu um það og hvort slíkt sé yfirleitt 

mögulegt. Eiginleg þekkingarleit má segja að teljist ganga út á að taka útfyrir sviga, greina, 

flokka og skilgreina tiltekið fyrirbæri eftir kúnstarinnar reglum, hluta þess, uppbyggingu, eðli 

og form, fjarlægð, dýpt, lögun eða þyngd og þannig komast að niðurstöðu. Þær hugmyndir 

sem við höfum um stöðu okkar gagnvart fyrirbærinu sem um ræðir mótast síðan af þessari 

niðurstöðu, hvort það er huglægt eða hlutlægt, andlegt eða efnislegt, hluti af mér eða hinu og 

hinum, eftirsóknarvert og gott eða ekki. Þannig hefur tilhneigingin t.a.m. verið sú að greina 

umhverfið, rýmið og staðina þar sem við lifum og hrærumst sem ein og stök, manninn sem 

þar er staddur sem annað og það og þau sem þar eru sem enn annað. Skilið er á milli, 

skilgreint og skipt til að ná tökum á því sem um ræðir hverju sinni og öðlast á því þekkingu 

og tilvera okkar, hugsun og það hvernig við mótum umhverfi okkar ber þessarar aðgreiningar 

skýr merki, sem mörg hver geta talist til góðs en önnur síður. Sú þekking sem slík aðgreining 

skilar, þar sem gengið er út frá að skilgreina og safna staðreyndum um tiltekin, einangruð 

fyrirbæri og líta þar með framhjá samverkan þeirra og framhjá þeim sem innbyrðis háðum, er 

oftar en ekki æði einangrandi og smættandi. Það sem iðulega gleymist er veran sjálf, tilvera 

mannsins, líkamsvera, rými og tími sem fellur ekki svo glatt að þeirri flokkun og 

skilgreiningum sem iðulega eru viðhöfð, nema ef til vill að hluta eða í ákveðnu samhengi, 

enda er hún samverkan ótal þátta, margbrotin, síbreytileg og hvikul. Því er hæpið að ætlast til 

þess að hugsun þar sem ekki er litið á staðbundið samhengi mannsins, umhverfið, heiminn og 

þau sem þar eru stödd sem þá heild sem það í verunni er færi okkur fullnægjandi svör eða 

leiði okkur í skilning um veruna sem slíka, hvað þá hvernig farsælast sé að hugsa hana, lifa 

eða móta. Hér á eftir verður sjónum beint, eftir bestu getu, aftur að þessari heild þar sem 

spurningin sem liggur til grundvallar er þessi: hvernig getum við hugsað og öðlast dýpri 

skilning á þeirri samverkan sem hin staðbundna líkamsvera er og umhverfinu þar sem hún á 

sér stað, þeim ótal tengslum sem þar myndast og þeirri merkingu sem þaðan sprettur á sem 
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gjöfulastan hátt svo við getum skilið, verið, mótað og skipulagt á farsælli máta en nú með 

þessa staðbundnu veru í fyrirrúmi? Hér liggur leiðin í leit að svari um mót líkama og staðar, 

um líkamsveruna sem ávallt er bundin stað þar sem höfð er að viðfangi samverkan líkama og 

umhverfis í víðu samhengi, sú hreyfing um rými og staði sem hin staðbundna líkamsvera – 

veran sem á sér stað – er, á forsendum manns og umhverfis sem heildar. Með hjálp hugsuða 

úr ólíkum áttum og heimspekilegra, arkitektónískra, landfræðilegra og félagspólitískra 

kenninga mun ég beina sjónum að þessari samverkan; hinni staðbundnu líkamsveru og hætti 

hennar sem ávallt staðsettri í samhengi tíma og rýmis og gera tilraun til að víkka út það sem 

oft hefur einungis verið fjallað um í samhengi lista og ljóðrænu svo það nái yfir veruna alla í 

staðbundnu samhengi. Úr verður einskonar hugleiðing um eða tillaga að annarskonar veru, 

hugsun og tengslum á forsendum hinnar staðbundnu líkamsveru, þar sem rýmið þar sem hún 

á sér stað liggur til grundvallar.  

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta, sem hver leiðir af öðrum dýpra inn í þennan grunnstrúktúr eða 

hátt verunnar sem staðbundinnar og líkamlegrar í tíma og rúmi, þá hreyfingu sem hún er og 

þau tengsl sem þar eiga sér stað og merkingu sem þaðan sprettur og liggja henni, ríkuleika 

hennar og þekkingu til grundvallar. Í fyrsta hluta er viðfangið, líkaminn og hin staðbundna 

líkamsvera og hugmyndir um hana kynntar til leiks og settar í samhengi. Með hliðsjón af 

hugleiðingum franska hugsuðarins Luce Irigaray um þekkingu og tengsl í líkamlegu 

samhengi sem koma fram í ritgerðasafni hennar Teachings1 auk kennismíða þeirra Gilles 

Deleuze og Felix Guattari um tvær gerðir rýmis og upplifunar, samfelldra og rákaðra,2 er 

leitast við að sýna fram á þýðingu þess að rýna í líkamlegan og staðbundinn hátt verunnar í 

heiminum sem hefur ekki verið gefinn nægur gaumur í hugsun okkar og hugmyndaheimi til 

þessa. Með þessar hugmyndir til hliðsjónar eru leiddar líkur að því að ofangreind aðgreining í 

hugsun okkar og jaðarsetning líkamans hafi orðið til þess að við höfum misst sjónar á hinum 

ýmsu hliðum okkar margbreytilegu tilveru sem ekki eru síður mikilvægar til þekkingar og 

skilnings á verunni og hvernig komið er að mótun hennar. Því verði að leita leiða til að brjóta 

hugsuninni um veruna nýjan farveg – um líkamann – og öðlast þannig dýpri skilning á þeirri 

gagnkvæmu samverkan sem veran, staðbundin og líkamleg, er, þekkingu á henni, heiminum 

og því og þeim sem þar eru á þeim forsendum. Í þeirri viðleitni er sjónum beint að 

                                                
1 Irigaray, L., „The Return“, Teaching, ritstj. Luce Irigary og Mary Green, London: Continuum, 2008, s. 219-
230 og Irigaray, L., „Listening, Thinking, Teaching“, Teaching, s. 231-240.  
2 Deleuze, G., Félix Guattari, „The smooth and the striated“, A Thousand Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia, þýðing og inngangur eftir Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987, s. 
474–501.   
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líkamanum að hætti fyrirbærafræðinnar eins og hann birtist í skrifum franska 

fyrirbærafræðingsins Maurice Merleau-Ponty og bandaríska heimspekingsins Arnolds 

Berleant. Líkamleg reynsla og upplifun, það hvernig manneskjan upplifir heiminn, rými og 

dýpt líkt og hún gerir, aðra hluti, fólk og fyrirbæri þar, er okkur svo sjálfsagt að við veltum 

því venjulega ekki fyrir okkur eða beinum að því athygli nema ef til vill í örskotsstund og þá 

yfirleitt vegna þess að eitthvað virðist annað en það er eða við erum í annarskonar ástandi eða 

aðstæðum en við erum vön. Í riti sínu um fyrirbærafræði skynjunarinnar beinir Merleau-

Ponty sjónum sínum að þessari upplifun sem við tökum yfirleitt sem sjálfsögðum hlut og 

beitir á hana aðferðum fyrirbærafræðinnar, gagngert til að skilja betur hvað það er að vera 

skynjandi vera í heiminum og hvað upplifun okkar og skynjun á heiminum merkir og getur 

sagt okkur um veru okkar þar. Með fyrirbærafræðilegri greiningu sinni og hugmyndum á 

borð við hinn lifaða líkama (fr. le corps vécu) og krossbragð veru og heims (fr. le chiasme) 

gerir Merleau-Ponty tilraun til að yfirstíga þá villu um veruna sem hann telur felast í þeim 

skarpa greinarmuni sem hefðin gerir á milli hugar og líkama, líkama og heims. Sú aðgreining 

leiðir að hans mati til þess að við lendum á villigötum í leit okkar að skilningi á verunni eins 

og hún er og komumst einungis að ákveðnum hálfsannleika, annaðhvort um hana sem anda 

eða sem efni, sjálfsveru eða hlutveru.3 Hvorugt segir hann gefa sanna mynd af upplifun okkar 

og veru í heiminum. Veran er þegar betur er að gáð hvort tveggja samtímis, andi og efni, 

sjálfsvera og hlutvera o.s.frv. Með þessar hugmyndir Merleau-Ponty að leiðarljósi ásamt 

hugleiðingum Berleants um heild líkama og umhverfis4 sem að hluta eru byggðar á 

kenningum þess fyrrnefnda, verður leitast við að nálgast það sem í hefðinni hefur verið 

aðskilið og sýna fram á hvernig rýmið er grundvallað í líkamanum og líkaminn í rýminu. 

Báðir líta þeir á líkamsveruna sem samofna heild í stefnufastri, staðbundinni hreyfingu um 

heiminn. Í þeim skilningi er hún einskonar staðbundið ferli; líkaminn verður ekki skilinn frá 

umhverfi sínu, rýminu og staðnum þar sem hann er staddur og heimurinn, rýmið eða 

staðurinn ekki skilinn frá líkamsverunni þar – veran er í heiminum og hinn lifði líkami og 

heimurinn þar sem hann er eru samofin heild og undir hvor öðrum komnir. Það er því 

farsælla að líta á veruna sem slíka, sem virka heild líkama og umhverfis, til þess að öðlast 

fullnægjandi skilning á henni og því sem í heiminum er.  

                                                
3 Merleau-Ponty, M., Phenomenology of Perception, þýð. Donald A. Landes, London: Routledge, 2014, s. 74.  
4 Berleant, A., „Environment and the Body“, Proceedings I, Place and Embodiment, ritstj. P.T. Karjalainen og 
Pauline von Bonsdorff, Helsinki: Lahti Research and Training Centre, 1995, s. 69-78. 
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Haldið verður áfram út frá sjónarhorni fyrirbærafræðinnar með ofangreindar hugmyndir að 

leiðarljósi í öðrum hluta, þar sem kafað verður enn frekar í þessa staðbundnu veru okkar sem 

samofin er heiminum, nú á forsendum þeirrar staðbundnu hreyfingar og ferlis samverkunar 

sem hún er. Í fyrstu er hugmyndinni um rými og þá sérstaklega stað velt upp með það að 

augnamiði að gera verunni þar, skynjun okkar, reynslu og upplifun frekari skil, þeirri 

merkingu sem þar verður til, fjölbreytileika staða, mótun þeirra og tilkomu auk þeirra 

mótsagna og flækja sem oftar en ekki koma upp þegar nánar er rýnt í þá flóknu upplifun sem 

staðbundin og líkamleg vera okkar er. Líkt og fram kemur er staður flókinn vefur tengsla sem 

verður til í hreyfingu og veran þar langt frá því að vera auðgreinanleg í sérstöðu sinni og 

margbreytileika. Í viðleitni til greiningar og til þess að nálgast kjarna staðar sem þessa flókna 

vefs er athyglinni beint að hreyfingunni þar sérstaklega. Þar koma að gagni hugmyndir og 

hugtök heimspekingsins Davids Morris og arkitektsins Davids Seamon um rýmisskyn og það 

sem skapar og mótar staði, um fundi líkamsveru og heims í hreyfingu um rými, þá merkingu 

sem þar verður til, líkamlega aðgát eða gaumgæfni og tengsl við annað og aðra í því 

samhengi. Morris lýsir því hvernig hinn lifaði líkami ber skyn á og tjáir um leið rýmið í 

kringum sig í gegnum hreyfinguna þar. Rýmisdýpt og skynjun eru því, líkt og Morris bendir 

á, ekki einungis rúmfræðileg og hlutlæg heldur lifuð og þrungin merkingu sem sprettur úr 

hreyfingu hins lifaða líkama sem teygir sig bæði yfir tíma og útfyrir sig í rými sem sameinast 

í honum sem heild. Sem líkamsvera lifi ég þannig rými og dýpt sem eru undir mér sem slíkri 

komin.5 Þessar hugmyndir um hreyfingu leiða að hugleiðingum um vana og uppbrot, að 

vanabundinni hreyfingu í rými og á stað með öðru og öðrum, líkt og hún birtist í skrifum 

bæði Morris og Seamon. Út frá greiningu Seamons á klösum vanabundinnar hreyfingar í 

rými, staðarballettum og rútínum sem mynda, móta og tjá staði6 og hugmyndum Morris um 

tímalega dýpt líkamans og það hvernig við berum skyn á rými með því að gæta að okkur, 

öðru og öðrum þar, má sjá hvernig hreyfing um rými verður ekki aðskilin tengslum okkar 

þar. Hin staðbundna líkamsvera er samvera eða -vist að stórum hluta enda reynsla okkar, 

skynjun og upplifun af dýpt, rými og stöðum nátengd og samfléttuð veru okkar með öðru og 

öðrum, því hvernig við stöndum frammi fyrir hlutum, fyrirbærum, aðstæðum og öðrum 

manneskjum og þar með því hvernig félags-, tilfinninga-, siðferði- og fagurfræðilegum 

tengslum okkar er háttað. Hreyfingin um rými, aðgátin eða gaumgæfnin, að gæta að sér 

                                                
5 Morris, D., The Sense of Space, Albany: State University of New York, 2004.  
6 Seamon, D., „Body-Subject, Time-Space Routines and Place Ballets“, The Human Experience of Space and 
Place, ritstj. Anne Buttimer og David Seamon, London: Billing and Sons, 1980, s. 148-165. 
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samtímis öðru og öðrum þar er þannig samtvinnuð því skyni sem við berum á heiminn og 

hugmyndum okkar og tengslum við hann, það og þau sem þar eru. Því eru náin tengsl á milli 

alúðar og staðar sem eiga rætur sínar í líkamanum.  

Sú hreyfing, háttur hennar og mynstur, sem skapast og viðhefst meðal einstaklinga og 

samfélaga á þeim stöðum þar sem veran fer fram vekur þar með upp ýmsar áhugaverðar 

spurningar um fullnægjandi tilveru og tengsl, gæði þeirra aðstæðna sem við búum við og 

mótun þeirra og ólíka máta veru og hugsunar í því samhengi. Þær leiða að lokum að 

hugleiðingum þriðja hluta, um ríkuleika verunnar, um fegurð aðstæðnanna þar sem veran fer 

fram, gæði umhverfisins og því hvernig gjöfulli veru þar er háttað og hvernig best verði 

staðið að mótun hennar. Líkt og fyrr er stuðst við fyrirbærafræðilegar hugmyndir um hið 

líkamlega ferðalag og hreyfingu um rými, nú á forsendum fagurferðis7 og ljóðrænnar, 

skapandi veru, ríkrar merkingar, hugsunar og skilnings og fullnægjandi tengsla við það og 

þau sem deila með okkur rými. Í upphafi þriðja hluta verður því viðkvæma og næma samspili 

sem hreyfing okkar um rými og staði hversdagsins er, þar sem við lifum og hrærumst með 

öðru og öðrum, velt upp í samhengi hugmyndar Morris um alúð eða gaumgæfni sem einnig 

birtist í skrifum heimspekingsins Thomas Heyd sem talar fyrir endurheimt rýmis, 

viðurkenningu staðar og gildi ljóðræns og skynræns eða skapandi, líkamlegs ferðalags eða 

flandurs í því samhengi.8 Heyd skrifar um flandur japanska ljóðskáldsins Bashō frá sjónarhóli 

sem við nánari skoðun er ekki svo fjarlægur þeim sem hér um ræðir og lýtur að hætti og 

gæðum hreyfingarinnar um rými, hvernig við staðsetjum okkur í gegnum hreyfingu líkamans 

sem veitir okkur ánægju eða fullnægju og dýpri skilning og leiðir til þekkingar á verunni og 

heiminum. Hreyfingin sem einskonar rýmisdans í aðgætni og alúð að umhverfinu, og tilbrigði 

við hann, leiða síðan að fegurðinni og þeim fagurfræðilega akki sem hlýst af því að snúa aftur 

til líkamans og huga að rými og verunni þar á fagurferðilegan, ljóðrænan og skapandi hátt. 

                                                
7 Hér er notast við hugtakið fagurferði sem á ensku útleggst sem aesthetic, til að greina frá hugtakinu fagurfræði 
sem er þýðing á hugtakinu aesthetics og hefur aðra merkingu. Á ensku á hugtakið aesthetics við um það 
fræðasvið sem lýtur að ráðgátunni um fegurðina í upplifunum okkar og þau áhrif sem fagrir hlutir hafa á 
manneskjuna á meðan aestetic er einnig notað sem lýsingarorð sem lýsir upplifun okkar af fegurðinni og gildum 
hennar, sbr. fagurferðileg reynsla. Á íslensku hefur þó fagurfræðihugtakið löngum verið notað yfir hvort tveggja 
og þar af leiðandi ekki náð að fanga þann mun sem hér er í tafli og felst í ensku hugtökunum. Hugtakið 
fagurferði er því kallað til hér í þeim tilgangi. Hugtökin tvö eru nátengd, með fagurfræðinni er fengist við 
fagurferðilega upplifun, skynjun og gildismat ekki ósvipað því hvernig siðfræðin fjallar um siðferðileg gildi og 
gildismat. Frekari umfjöllun um fagurfræði og fagurferði má finna í öðrum hluta þriðja kafla. 
8 Heyd, T., „Bashō and the Aesthetics of Wandering: Recuperating Space, Recognizing Place, and Following 
the Ways of the Universe“, Philosophy East and West, 53:3, 2003, s. 291-307.  
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Með vísan í hugmyndir Berleants um víkkun fagurfræðihugtaksins9 og hugleiðingar þeirra 

Guðbjargar R. Jóhannesdóttur og Sigríðar Þorgeirsdóttur um endurheimt fegurðarinnar10 er 

að lokum gerð tilraun til að víkka út það sem oftar en ekki er einungis litið á í samhengi 

sköpunar, lista eða tjáningar svo það nái yfir þessi flóknu hreyfifræðilegu, líkams- og 

rýmislegu tengsl, veruna alla í staðbundnu samhengi. Í þessu kenningarlega samhengi 

fagurferðis, skyns og alúðar til viðbótar við greiningu franska hugsuðarins Henry Lefebvre á 

ryþmum,11 verður að nýju vikið að hugleiðingum fyrsta hluta og sýnt fram á hvernig 

fagurfræðileg, skynræn innlimun og alúð er stöðugur grundvöllur annarskonar, heildrænni 

veru, hugsunar og tengsla og þar með þekkingar og skilnings. Sá háttur sem ferðalag okkar 

og vera fer fram undir, hreyfing okkar um umhverfið og það skyn sem við berum á aðstæður 

okkar, samvist og tengsl eru falin í gæðum aðstæðnanna sem við skynjum. Ferðalagið um 

rými, hreyfingin og tilbrigði við hana fer fram af mismikilli list og næmi eftir gæðum 

staðarins og skynrænni innlimun líkamans þar. Hverskyns hugrenningar um það skynræna 

ferðalag um rými sem veran er, um líkama á hreyfingu um stað, snúa að eiginleikum og 

gæðum þeirra staða þar sem hreyfingin fer fram og þeirra aðstæðna og tengsla sem þar verða 

til. Þær eru því fagurfræðilegs eðlis og leiða, líkt og sýnt er fram á, til dýpri skilnings og 

þekkingar á hinu flókna samhengi umhverfis, staða, atburða, hluta og fólks yfir tíma og rými 

sem veran er.  

Dýpri skilningur er fólginn í þekkingarleit á þeim forsendum, veru og mótun umhverfisins 

sem líkamlegrar og skapandi könnunar. Hin líkamlega vera, hreyfing, tjáning og tengsl innan 

hins flókna vefs sem umhverfið, staðir, atburðir, annað og aðrir er verður ekki lifuð, lesin eða 

skilin á rökfræðilegan máta eingöngu. Til þess að ná tökum á þessari samverkan verðum við 

að gangast við hinni staðbundnu líkamsveru sem við erum og vera og horfa á líkamlegri og 

ljóðrænni nótum til rýmis og staða í öllum sínum birtingarmyndum sem heild flókinna 

tengsla skynrænna eiginleika umhverfis, forms, fjarlægða, hreyfingar og dýnamíkur, leiks, 

látbragðs og athafna. Við finnum rými, líkt og heimspekingurinn Otto Friedrich Bollnow lýsir 

í ritgerð sem tileinkuð er lifuðu rými, og það hvernig við finnum það talar hann um á nótum 

ástands eða fullkominnar innlifunar sem gagntekur manneskjuna, bindur hana heiminum, 

                                                
9 Berleant, A., Sensibility and Sense: The Aesthetic Transformation of the Human World, St. Andrews Studies in 
Philosophy and Public Affairs, Exeter: Imprint Academic, 2010. 
10 Guðbjörg R. Jóhannesdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar“, 
Hugur, 23, 2011, s. 89-103.  
11 Lefebvre, H., Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, London: Continuum, 2004.  
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hefur áhrif á hana og hreyfir við henni á djúpstæðan hátt.12 Rýmið hreyfir þannig við 

manninum og hann við því í sífelldri samverkan þar sem hvort er öðru háð. Hvernig sú 

samverkan fer fram, sá háttur sem við hreyfumst um og skynjum umhverfið er falinn í 

fagurfræðilegum gæðum þeirra líkamlegu aðstæðna, rýmisins og staðanna sem við finnum á 

eigin skinni, skynjum og búum til.  

Verkefnið hér má því segja að miðist við að vera einskonar heimspekileg hugleiðing út frá 

veru- og fyrirbærafræðilegu sjónarhorni með fagurfræði til grundvallar, um hátt, auðgi og 

estetík hins líkamlega ferðalags um rými og tíma, þá staði sem við lifum í og hrærumst um og 

mynda samfellu – um listina að vera og eiga sér stað, endurtekningu og uppbrot frá einum 

stað til annars, einu samhengi til annars og merkingu og ríkuleika verunnar í því samhengi. 

Kannski má kalla þetta umhverfisheimspeki eða heimspeki umhverfisins og þá ekki með 

vísun til náttúrunnar sérstaklega þó hún falli þar undir, heldur til alls þess sem umhverfið er, 

með líkamann þar í forgrunni. Gjöful tengsl í heiminum, við það og þau sem þar eru og 

hugsun um og skilningur á þeim eru því grundvölluð í staðbundnum hætti líkamsveru sem 

tilveru þessara tengsla. Þar eru gæði, auðgi og dýpt upplifunarinnar, samsetning skynrænna 

eiginleika þeirrar rýmissamfellu þar sem veran á sér stað, algerlega ómissandi og 

samtvinnaður hluti skilnings á sjálfum okkur, áttunar, afstöðu okkar og tengsla við okkur sjálf 

og við heiminn, það og þau sem þar eru. Dýpri skilningur á hætti hinnar staðbundnu 

líkamsveru í heiminum, þýðingu þeirra gagnkvæmu tengsla sem þar liggja til grundvallar og 

því hvernig þessu ferðalagi um rými er háttað, getur því orðið frjór jarðvegur áframhaldandi 

hugsunar og mótunar þessa sambands og lýtur að tilveru okkar, tengslum og velferð í 

heiminum, samfélagi, fagurferði og mannrækt.  

  

                                                
12 Bollnow, O., „Lived Space“, Philosophy Today, 5:1/4, 1961, s. 31-39. Innlifuninni eða tilfinningunni lýsir 
hann með vísan í þýska hugtakið Stimmung, þ.e. skap eða stemmingu, og nefnir í því samhengi hugmynd, sem 
hann eignar Binswanger, um gestimmten Raum.  
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Til líkamans, heim og til tengsla 

 

Aftur til líkamans 

Sú hefð sem hugsun og hugmyndaheimur hins vestræna hugsuðar sprettur úr má segja að hafi 

ekki verið sérlega hliðholl líkamanum og gefið honum lítinn gaum. Gjaldfelling líkama og 

jarðar og staðbundins samhengis líkamsverunnar á sér ótal birtingarmyndir í hugsun þar sem 

leitast er eftir fremsta megni við að yfirstíga það sem fylgir hinni líkamlegu tilvist, komast 

handan hennar og reyna þannig að skilja heiminn og veruleikann eins og hann er, óháð 

líkama, stað eða stund. Hvort sem um meðvitaða tilhneigingu er að ræða eða ekki er hin 

staðbundna líkamsvera oftar en ekki vefengd og litið á líkamann sem aukaatriði og fyrirstöðu 

sem þarf að yfirstíga á æðri vegferð anda í sannleiksleit, þar sem hrein skynsemishugsun 

gegnir lykilhlutverki. Líkamleikinn og það sem honum fylgir hefur þannig löngum verið talið 

óáreiðanlegt eða truflandi í þeirri viðleitni að ná tökum á hlutunum eins og þeir eru í raun. 

Þarna, í vestrænni arfleifð upplýsingar og þeirri hefð og hugsun sem þaðan sprettur sem 

líklega má rekja mun lengra aftur í vestrænni trú og menningu, endurspeglast því ákveðin 

skipting. Skilið er á milli manns og heims, hins andlega og líkamlega og gerður skarpur 

greinarmunur á sjón og snertingu eða skynfærum nándar, ljósi og skugga, því sem er skýrt og 

því sem er órætt, úthverfu og innhverfu, þeim sem skynjar og því sem skynjað er, mér, hinu 

eða hinum og fjölmörgum öðrum tvenndum sem iðulega er teflt fram sem gagnstæðum og í 

átökum. Oftar en ekki er annað gott og hitt verra og það sem veitir tilraunum til skilgreininga 

viðnám og streitist á móti skilið eftir; ljósið kærkomið og eftirsóknarvert en skuggarnir 

óæskilegir, himinninn heiður en það sem lýtur að jörðu óhreint, andi göfugri en efni og 

líkami, skynsemin sett ofar skynjun og svo framvegis. Í öllum þessum tvenndum, hvort 

heldur í verunni eða í myndlíkingum og táknum, er hið fyrrnefnda karlsins, og því stillt upp 

sem æðra en hið síðarnefnda, sem tengt hefur verið konunni. Það sem talið er göfugt, satt, 

fallegt og gott, líkt og þær Guðbjörg R. Jóhannesdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir lýsa í 

skrifum sínum um fegurðina, hefur á þessum forsendum markvisst verið fært af sviði 

líkamans og hinnar líkamlegu skynjunar yfir á svið andans.13 Líkamleiki, ódauðleiki og 

jarðtenging ásamt kvenleika, brigðulum skynfærum, hinu óræða og illskilgreinanlega, 

                                                
13 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar“, s. 92.  
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tilfinningum og breyskleika hefur allt verið talið skyggja á ljós hinnar hreinu skynsemi og 

byrgja sýn. Líkaminn eða manneskjan sjálf hefur þar með ekki verið talin fela í sér svör 

heldur þvert á móti hefur þeirra verið leitað í ætlaðri getu hennar til að yfirstíga hið líkamlega 

samhengi og það sem hinni líkamlegu tilvist er talið fylgja. Þó hér sé farið hratt yfir sögu sem 

ávallt er ávísun á ákveðna einföldun má segja að veran sem er margbrotin og flókin og á sér 

ótal hliðar og hugsunin um hana hafi í gegnum tíðina verið smættuð, oftar en ekki niður í 

aðeins tvær hliðar þar sem annarri er gefið minna vægi en hinni, hún skilin eftir og útilokuð 

og aðeins tekið mark á þeirri einu sem eftir stendur.  

Sú sýn liggur enn djúpt í hugmyndaheimi okkar og hugsun og einkennist meðal annars af 

ákveðnum aðskilnaði eða tvenndaskiptingu sem liggur henni, tungumáli okkar og 

hugmyndaheimi til grundvallar, mótar allan okkar skilning og þar með þær leiðir sem við 

höfum til að mæta heiminum og tjá þennan skilning öðrum. Þegar staldrað er við og sjónum 

beint að þessari skiptingu kemur í ljós að sennilega leiðir hún okkur í ákveðna villu um 

veruna, eða gefur í það minnsta ekki aðgang að nema hluta hennar. Það er nefnilega ýmsum 

vandkvæðum bundið að horfa til verunnar og líkamans sjálfs út frá gagnstæðum pólum, og 

segir ekki endilega alla söguna. Þó slíkur máti hugsunar og hinn hugtakalegi greinarmunur 

sem tíundaður er hér að framan geti vel verið gagnlegur í ákveðnum tilgangi verður, líkt og 

Berleant bendir á, að setja þann fyrirvara að líklega sé hann þó aðeins það – hugtakalegur en 

ekki verufræðilegur.14 Berleant leiðir líkur að því að þessa aðgreiningu megi rekja til 

tvígreiningar tungumálsins en ekki tilverunnar sjálfrar. Þegar einblínt er á veruleikann út frá 

gagnstæðri tvennd og afmarkaðri hlið verunnar gert hátt undir höfði á kostnað annarrar sem 

er útilokuð, jaðarsett eða undirskipuð, er hætt við að skilningurinn verði einhliða og 

þekkingin sem þaðan fæst skorti ákveðna stoð sem væri til staðar ef hugsunin næði með 

einhverjum hætti til veruleikans eða verunnar sem heildar. Líkt og Irigaray bendir á hættir 

slíkri þekkingu til þess að vera einungis endurtekning ákveðins veruleika15 og þó slík 

endurtekning geti verið ágæt sem slík og skilgreiningaleit, flokkun og söfnun geti óneitanlega 

svarað ýmsu um heiminn þar sem við erum stödd virðist oft óvíst á hvers forsendum hún er 

auk þess sem hún leiðir til þess að okkur yfirsést ótal margt sem varpað getur ljósi á og falið í 

sér þýðingarmikla þekkingu á margbrotinni og fjölþættri veru okkar í heiminum sem virkri 

heild tengsla en ekki stökum, gagnstæðum hlutum. Þegar við tölum t.a.m. um líkamann á 

                                                
14 Berleant, „Environment and the Body“, s. 69-78.  
15 Irigaray, „The Return“. 
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nótum tvenndar eða aðgreiningar er líkt og hann einangrist ósjálfrátt sem fyrirbæri, 

aðgreindur bæði frá anda eða þeirri hugsun sem á sér stað og því sem í kringum hann er. 

Hugsunin verður þannig ansi fjarlæg líkamanum auk þess sem líkaminn verður eitt og það 

umhverfi sem liggur utan hans, það og þau sem þar eru, annað.  

Þó umfang og áhrif tvenndahefðarinnar séu umdeilanleg og líklega ekki allir á sama máli um 

gildi hennar og vægi, vil ég meina að hugsun á þeim forsendum aðgreini það sem betur færi 

að líta á í tengslum og nái sem slík ekki þeirri yfirsýn, leik og biti sem henni eru möguleg, 

hvað þá að þjóna þeim tilgangi sem við ætlum henni við mótun og skipulag veru, samfélags 

og heims. Því tel ég ekki úr vegi að velta upp annarskonar máta veru og hugsunar og 

möguleikanum til leiks eða sköpunnar sem leiðir báðar til farsælli vegar. Það er þó ekki gert 

sem andstæða hinnar eða sem eitthvað sem kemur alfarið í staðinn, heldur sem leikur með 

þær leiðir sem við búum þegar yfir til hugsunar og tjáningar, gerður með það að markmiði að 

nálgast veruna í heiminum af ögn meiri dýpt og jafnvel munúð. Því er vert að gera tilraun til 

að hliðra sjónarhorninu örlítið, hugsa og nálgast veruna á annan hátt og huga í þeim tilgangi 

að því sem Irigaray bendir á með gagnrýni sinni á hefðina og fyrrgreindan hátt hugsunar. 

Irigaray lítur svo á að þrátt fyrir stöðu sína innan ofangreinds hugmyndaheims hafi hefðin 

ekki að öllu leyti verið hliðholl eða gagnast hinum karllæga, vestræna hugsuði í sinni 

þekkingarleit; þvert á móti líkir hún stöðu hans við sjálfskipaða útlegð í ytri heimi. Með 

tilraunum sínum til að ná tökum á heiminum sem sínum eigin, sanka að sér þekkingu um allt 

það sem í honum er, útlista það og skýra á sem nákvæmastan og rökvísastan hátt reynir hann 

að hreiðra þar um sig og gera sig heimakominn en tekst það þó aldrei að fullu. Vandann telur 

Irigaray búa í ofangreindri hefð tvenndahugsunar sem upphefur andann á kostnað þess 

skynræna og í þeirri meinloku að leita beri þekkingar óháð eigin skyni og tilveru. Slíkt er í 

huga Irigaray einungis blekking því með uppsöfnun þekkingar í viðleitni til að gera heiminn 

að sínum eigin beinist skilningsleitin aðeins að heiminum sjálfum á meðan hugsuðinum 

yfirsést eigin tilvera þar, það skyn sem hann ber á hann og sjálfan sig þar. Því tekst honum 

ekki ætlunarverk sitt og nær hvorki fullnægjandi skilningi né að afla sér raunverulegrar 

þekkingar. Sú útlegð sem Irigaray talar um felst því ekki einungis í því að erfitt og jafnvel 

ómögulegt getur reynst þeim sem í hefðinni er staddur að öðlast skilning á samhenginu og 

verða annað en afleiðing eða skuggi þess sem gerist utan hans heldur einnig, því nátengt, í 

vangetu til að ná sannfærandi tökum á og þannig grundvallartengslum í heild við heiminn þar 

sem hann er staddur, við það og þau sem þar eru. Hinn karllægi hugsuður er því ekki heima í 
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eigin hefð eða húsi, líkt og Irigaray orðar það,16 enda liggur í eðli þessarar hefðar, hugsun 

hennar og hugmyndaheimi útilokun og vanræksla eigin sjálfs og þar með þeirra tengsla við 

hitt, hinn og heiminn sem sóst er eftir með hugsun og viðleitni til að skilja. Í skilningi 

Irigaray hefur vanræksla líkamans þannig útilokað úr hugsun okkar og veru þá ólíku 

upplifun, skilning og tengsl við eigin tilveru og veröldina í kring sem í líkömum (t.a.m. kven- 

og karllíkömum) eru falin.  

Irigaray segir í þessu samhengi: „Um okkur sjálf vitum við svo til ekki neitt“,17 og leggur 

þannig áhersluna á það sem vantar. Án innri vegvísa, líkt og hún lýsir því, sem finna má með 

því að leita aftur til þess sem hefur verið útilokað, líkama og skyns, verður sá kunnugleiki 

sem hugsuðurinn finnur í heiminum einungis að vef vana og hefða en ekki að þeirri 

raunverulegu nánd18 eða tengslum og þar með þeim skilningi sem leitað er að. Segja má að 

sjónin, eina skynfærið sem fengið hefur vægi og sess í hugmyndaheimi okkar nú, sé táknræn 

fyrir þá þekkingarleit sem lýst er hér og útlegðina sem Irigaray talar um. Sjónin gerir okkur 

kleift að horfa út fyrir okkur, meta fjarlægðir, skilgreina, reikna út, raða niður og staðsetja 

það sem í heiminum er og er því talin áreiðanleg og vel til þess fallin að ná tökum á og 

komast að óyggjandi þekkingu um hann. Fyrir utan sjón og kannski heyrn að einhverju leyti, 

hafa skynfærin ásamt líkamanum alla jafna ekki verið talin koma að gagni í skilvirku 

hugsanaferli með rök og skynsemi að leiðarljósi líkt og fram hefur komið og því verið skilin 

eftir. Því myndast ákveðið ójafnvægi sem þeir Gilles Deleuze og Felix Guattari tala um í 

samhengi ofurrákunar í kenningasmíð sinni um tvennskonar upplifun og rými, rákað (e. 

striated) og samfellt (e. smooth), sem finna má í riti þeirra Þúsund flekum19 og gagnlegt er að 

líta til í þessu samhengi. Hið samfellda og rákaða kynna þeir til sögunnar sem tvö ólík en þó 

samfléttuð form eða leiðir þess að upplifa, skynja og vera í rými, tvennskonar máta þess að 

lifa og skilja þannig heiminn, sem búa hvor í öðrum, eru undir hvor öðrum komnir og því 

ekki svo auðvelt að greina eða gera nákvæm skil á milli þegar betur er að gáð. Það er heldur 

ekki ætlun þeirra Deleuze og Guattari heldur nota þeir þennan greinarmun, sem ekki er 

endilega til í verunni eða fyrir hendi í raunverulegri mynd,20 til að gera betur grein fyrir 

rýmislegri upplifun og veru okkar í heiminum sem óreiðukenndri og skipulegri á ólíkan máta, 

                                                
16 Sama rit, s. 225. 
17 Sama rit, s. 219.  
18 Sama rit, s. 225.  
19 Deleuze og Guattari, „The smooth and the striated“, s. 474-501.   
20 Edward H. Huijbens, Gunnar Þór Jóhannessson og Björn Þorsteinsson, „Ylrækt rísómatískra sprota: 
Ferðaþjónusta í nýju ljósi“, Ritið, 14:2, 2014, s. 212.  
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rákaðri og samfelldri í senn. Samfella og rákun hafa hvor tveggja stefnu, líkt og þeir félagar 

lýsa. Í rákaða rýminu er hún línuleg og ákvarðast af tveimur punktum. Hið rákaða er því 

þaulskipulagt, útreiknað og fyrirsjáanlegt líkt og ofangreind þekkingarleit og vera hefur 

tilhneigingu til, þar sem punktarnir segja til um og marka eða ákvarða það sem gerist á milli 

þeirra. Í samfellda rýminu hinsvegar, sem á undir högg að sækja vegna ofrákunar, verður 

punktur til við skurð tveggja vektora sem gerir það að rými hins ófyrirsjáanlega, enda 

ákvarðar stefnan þar punktinn þar sem vektorarnir mætast en ekki öfugt líkt og á við um 

rákunina. Hið samfellda rými er því rými uppákomanna þar sem öðruvísi er farið að og 

ferðast um en í rými rákunarinnar og upplifunin verður á forsendum skyns og snertingar, þess 

að þreifa eða feta sig áfram án fyrirfram ákvarðaðra punkta sem segja nákvæmlega til um 

hvert förinni er heitið líkt og á við í tilfelli rákunar. Til skýringar lýsa þeir Deleuze og 

Guattari þessum ólíku upplifunum eða tveimur gerðum rýmis með vísun í ólíkar gerðir efnis. 

Samfellan er líkt og þóf eða flóki ótal þráða, óreiðukennd þæfa eða filt sem getur teygt sig og 

verið snúið á hvaða veg sem er enda þræðirnir flæktir saman á tilviljanakenndan og 

óreglulegan hátt. Rákunin er aftur á móti mun skipulagðari og fyrirsjánlegri líkt og vefnaður 

þar sem þræðirnir leggjast hornrétt, þvert á aðra og hver hefur skýran stað og stefnu. Rákunin 

byggir þannig á því, líkt og þeir Edward H. Huijbens, Gunnar Þór Jóhannesson og Björn 

Þorsteinsson komast að orði í grein sem lýtur að ferðum okkar um rými og byggir að hluta á 

þessum sömu kenningum, „að vefja tilteknum breytum utanum ákveðið leiðarstef (eða 

þræði), þannig að öllu sé haganlega fyrir komið og sé í eðli sínu teljanlegt“. „Samfellan“, 

halda þeir áfram, „er aftur á móti ‘stöðug tilbrigði’, ‘stöðug þróun formsins’.“21 Þar er byggt 

á hughrifum, fjölþættu samspili allra skynfæranna og líkamlegri upplifun frekar en 

mælanleika, fastri hefð og útreiknanleika. Samfellan kallar þannig á fjölþætt samspil allra 

skynfæra á meðan rákað rými er rými þar sem hið sjónræna hefur yfirhöndina.  

Þó hér hafi verið talað um ofrákun og áhersla lögð á samfellda upplifun og rými er alls ekki 

verið að gera lítið úr rákuninni, sem er mikilsverð í sjálfri sér. Hin sjónræna greining, söfnun 

upplýsinga, flokkun og skilgreining, klukkan og mælieiningin, er góð og gagnleg út af fyrir 

sig. Hér er einungis verið að benda á að sú þekking sem þar verður til er ávallt komin undir 

samfellunni sem í henni býr og liggur henni til grundvallar og verður því ávallt að byggjast á 

henni og öfugt. Of mikil rákun er ávallt á kostnað samfellu, leiðir til endurtekninga, einsleitni 

og flatneskju og verður seint talin til góðs. Líkt og Irigaray bendir á getur hugsun einungis í 

                                                
21 Edward, Gunnar Þór og Björn, „Ylrækt rísómatískra sprota“, s. 209. 
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þeim tilgangi að hrúga upp þekkingu og tæknilegum aðferðum án tillits til verunnar sem hana 

varðar skipað okkur þar í útlegð22 – þar sem ekki er litið til líkamlegrar stöðu og skyns skortir 

á samfelluna. Slík leit leggur ekkert af mörkum til þess að við öðlumst skilning á sjálfum 

okkur þar sem við erum, tilverunni og þar með heiminum, því og þeim sem þar eru. Jafnvægi 

eða flæði verður að ríkja á milli hins samfellda og rákaða enda fylgjast samfella og rákun 

ávallt að, líkt og þeir Deleuze og Guattari leggja höfuðáherslu á, eru í nánum tengslum og 

undir hvor annarri komin. Samfellan er í stöðugri rákun á meðan rákunin rennur í sífellu út í 

samfellu nema hvort tveggja gerist í senn, samfella sprettur úr rákun og rákun úr samfellu. 

Munurinn á milli er því ekki skýr og alls ekki klippt og skorið hvar mörkin liggja heldur þvert 

á móti, annað finnst og viðhelst aðeins í krafti og nálægð hins. Þekking okkar og skilningur 

byggir þannig samtímis á samfelldu skyni og vísunum sem leiða að óvæntum niðurstöðum og 

föstum, fyrirframgreindum punktum rákunarinnar. Þegar hinsvegar jafnvægið skortir og 

umhverfi, vera og upplifun verður of rákuð, hallar á hina samfelldu reynslu og þekkingu 

nándar þar sem möguleikar opnast og eitthvað nýtt verður til. Þekkingarleit á þeim forsendum 

sem hér hefur verið lýst þar sem áhersla er lögð á mælingu og skráningu tíma og rúms, 

skilvirkni og niðurstöður, að kortleggja og hnita til þess að ná tökum eða stjórn á veru og 

heimi, er ofur- eða ofrákun í þeim skilningi að þar er hvorki talin þörf á né gefið rúm til neins 

annars. Þar er línunum fylgt án ígrundunar og skyns. Samfellan er þannig útilokuð og veran 

þar með ekki á forsendum þeirra sem hana lifa og þekkingin ekki í tengslum við þá sem leita 

hennar, heldur á forsendum rákunarinnar sjálfrar og þess kerfis hún byggir á. Punktarnir 

ákvarða stefnuna og því óþarft og jafnvel ófært að ætla sér eitthvert annað. Með einberri 

rákun, sjón og rökvísi á kostnað samfellunnar er því aðeins hálf sagan sögð og í henni má 

segja að sú útlegð sem Irigaray talar um felist. Ein og sér lokar rákunin á möguleikann til 

snertingar og nándar, sköpunar og tilbrigða við veruna og þekkingar sem segir til um þessa 

veru þar sem hún er, þjónar þróun hennar og sífelldri verðandi og því að koma henni heim og 

saman við heiminn þar sem hún er stödd á þeim forsendum.  

 

Millileiki og tengsl 

Úr samfelldri snertingu við veruleikann og tengslum við líkamann sem heild er því varla 

hægt að tala um fullnægjandi tengsl innan heimsins eða skilning á honum heldur. Í 

                                                
22 Irigaray, „Listening, Thinking, Teaching“, s. 234.  
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ofurrákuninni samkvæmt þeirri hugsun sem hér er lýst, ríkir því einskonar viðskilnaður við 

veigamikinn þátt verunnar, við eigið „heim“, líkama og staðbundna veru. Hvernig hann megi 

nálgast aftur er þó ekki auðvelt að segja til um. Ekki nægir að hugsa þessa heild sem upplifun 

þar sem líkami og hugur sameinast og skipta úr áherslu á anda og skynsemi yfir í hlutlægan 

líkama sem einskonar mótvægi þar sem við vegum salt á milli. Slík hugsun, hvaðan sem horft 

er, nær hvorki yfir né gefur þann djúpa skilning á verunni og upplifun hennar í heiminum sem 

þörf er á enda felur hún enn í sér þann vanda sem talað er um hér að framan. Sé ætlunin að 

öðlast skilning á því samhengi sem vera okkar er og geta tekið þar afstöðu og brugðist við af 

fullnægjandi þekkingu krefst það afturhvarfs til líkamans og skynrænnar nándar í heild við 

rýmið þar sem veran á sér stað. Á vestrænni tungu erum við ansi fátæk af hugtökum sem tjá 

þá óskiptu heild sem mannleg vera og samfelld upplifun er í raun og því getur viðleitni til að 

stíga út fyrir tvíhyggjuna með einhverju móti og komast fyrir aðskilnaðinn, til tengsla og 

órofins samhengis, reynst þrautin þyngri. Heimspekingurinn Erin McCarthy lítur til 

japanskrar hugsunar í þessu samhengi og bendir á að þar, í ólíkri hefð, geti upphafið að 

skilningi á því hvað felist í ekki-tvíhyggju verið falið. Í grein sinni um líkamann sem þekkir 

eða veit lýsir McCarthy verunni eins og hún birtist í hugsun austrænna hugsuða sem 

líkamlegum tengslum athafna, einskonar miðjun eða jafnvel millileika (e. betweenness).23 

Tilveran í þeim skilningi er einskonar líkams-vera þar sem ofangreindur aðskilnaður er ekki 

til staðar. McCarthy vísar í greininni til hugmynda hugsuðarins Yuasa Yasuo sem segir ekki 

mögulegt að öðlast sanna þekkingu í gegnum fræðilega eða kenningarlega hugsun 

einvörðungu24 heldur verði að leita á slóðir hins virka líkama eða líkamsvitundar eins og hún 

birtist í japanskri hugsun. Þar má finna hugmyndir um einskonar virka líkamsveru í 

heiminum, líkama sem líkt og Yuasa lýsir er gæddur lífi, er órjúfanlegur hluti mannverunnar-

í-heiminum og nær yfir veruna í rými og veruna með öðrum mannverum25 ekki ósvipað þeim 

líkama sem kemur fram í hugmyndum fyrirbærafræðinnar og nánar er farið í hér á eftir. Í 

þeim japönsku hugmyndum sem McCarthy vísar í er í þessu samhengi talað um líf eða 

lífskraft sem fellur ekki að viðmiðum hinnar vestrænu hugsunar og er ekki eitthvað sem 

upplifað er einungis andlega eða líkamlega heldur er það hvort tveggja í senn, „líkams-

andlegt“. Líkaminn er lifaður í þessum skilningi, einskonar líkamsvitund – sjálf líkamsveran 

sem þekkir og veit. Andleg tengsl verða í þessum skilningi ekki skilin frá líkamlegum, þau 

                                                
23 McCarthy, E., „The knowing body“, Sagesse du Corps, ritstj. G. Csepregi, Aylmer: Éditions du Scribe, 2001, 
s. 167. 
24 Sama rit, s. 164.  
25 Sama rit, s. 165.  
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eru hvort tveggja í senn og af sama meiði og tengsl okkar við fólk, tengsl á milli líkamsvera, 

eru eða eiga sér þannig stað í gegnum okkur sjálf sem heild líkt og McCarthy bendir á, sem 

virkra líkamsvera sem lifa gagnvart hver annarri. Þarna er um að ræða ákveðna þykkt eða 

tvíræðni tilverunnar – við erum til í heiminum í líkamsveru okkar og -vitund sem eru eitt og 

hið sama. Líkt og McCarthy bendir á með vísunum sínum í hina japönsku hugsuði, verður 

þessi þykkt verunnar eða tvíræðni til þess að það er ómögulegt að draga þar skil eða mörk lík 

þeim sem dregin eru á milli líkama og hugar, manns og heims í vestrænni hefð. Slíkt gefur 

ekki sanna mynd af því sem á sér stað í verunni. Þetta endurspeglast einnig í hugmyndum 

þeirra Deleuze og Guattari og hugleiðingum Berleants og Merleau-Ponty sem vikið verður að 

hér á eftir. Veran sem segja má að fari fram á mörkum, er eða á sér stað um miðbik lifaðs 

líkama og heims sem heildar og er þannig gagnkvæm tengsl sem verða við líkamlegar 

athafnir og virka innlifun í heiminum. Með hugsun og þekkingu á forsendum rákunar 

eingöngu og því að draga skil og aðgreina á milli í allri hugsun og greiningu á tilverunni líkt 

og vestræn hugsun hefur tilhneigingu til, skreppur þessi millileiki verunnar undan og rennur 

okkur úr greipum og við missum sjónar á þeim heildartengslum sem eiga sér stað í verunni 

og ofangreindir hugsuðir vísa til með einum eða öðrum hætti.  

Irigaray segir þesskonar tengsl þó eitt sinn hafa verið til staðar í vestrænni hugsun og vísar í 

því samhengi til grískrar menningar og gríska hugtaksins ἕτερος eða heteros.26 Við þurfum 

einungis að hverfa til þeirra aftur. Heteros segir hún að tjái tengsl milli tveggja sem eru ólík, 

geta ekki orðið að einu og hvorugt að hinu, en mætast þó ávallt í heild.27 Í þessum skilningi er 

ekki um að ræða þá annaðhvort-eða tvígreiningu sem ríkir í vestrænni hefð og gerir ósjálfrátt 

ráð fyrir lóðréttum tengslum eins gagnvart öðru eða öðrum, einu sem æðra eða göfugra og 

svo framvegis heldur mun frekar tvenndina sem heild láréttra og gagnkvæmra tengsla, bæði-

og. Jafnvægi eins hluta heildarinnar í sérstöðu gagnvart öðrum á forsendum líkama og 

sjálfs.28 Þessháttar tengsl þarf til þess að veran og skilningurinn á samhenginu verði 

fullnægjandi og á forsendum þeirra sem eiga í hlut. Tengsl af því tagi krefjast samfelldrar 

                                                
26 Irigaray, „The Return“, s. 222.  
27 Sama rit, s. 234.  
28 Sama rit, s. 223. Irigaray tekur hugtakið fyrir í samhengi tengsla tveggja einstaklinga, konu og karls, þar sem 
hún veltir fyrir sér hvernig þau geta mæst sem heild, í gagnkvæmum og nánum tengslum en þó í mismuni þar 
sem hvort um sig heldur sérstöðu sinni gagnvart hinu. Slík tengsl heildar (bæði-og) grundvalla annarskonar, 
jafna og lárétta híerarkíu ólíka þeirri sem verður til þegar litið er á tvenndina sem aðskilda (annaðhvort-eða) sem 
gerir ósjálfrátt ráð fyrir lóðréttum tengslum, einu ofar öðru eða einu sem tekur yfir annað. Þessi hugmynd um 
tengsl tveggja getur átt við hvaða tvennd sem er, þar sem eitt mætir öðru; einstaklingur stendur frammi fyrir 
öðru eða öðrum, hinu og hinum í eintölu eða fleirtölu, þar sem tveir einstaklingar eða hópar af hvaða tagi sem er 
eiga í hlut, samfélag og sá heimur sem þau standa frammi fyrir o.s.frv. 
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upplifunar og þekkingar til mótvægis við hina ofrákuðu, afturhvarfs til líkamans eða, líkt og 

Irigaray orðar það, til „getunnar til að dvelja með möguleikanum á að opna sig gagnvart 

öðrum, til að fara að heiman til þess að mæta hinum en geta samt sem áður snúið aftur heim, 

til sjálfs sín, inn á við til þess að varðveita tvenndina, eitt og annað [one and the other].“29 

Hugtakið heteros, ekki ósvipað þeim hugmyndum sem McCarthy lýsir um millileika 

verunnar, gerir því ekki ráð fyrir gagnstæðum og fullkomnum skilum á milli tveggja líkt og 

almennt tíðkast í hinni vestrænu hefð heldur gagnkvæmum tengslum manneskju og þess 

heims sem hún stendur frammi fyrir, þess og þeirra sem þar eru í heild á forsendum virks og 

lifaðs líkama þar. Að upplifa þessi tengsl sem veran er að fullu, líkt og McCarthy lýsir, ekki 

ósvipað Irigaray og vísar í því samhengi til Yuasa, felur í sér allar hliðar okkar mannlegu, 

líkömnuðu veru-í-heiminum. Í gegnum skilvirkni líkamans opnast því ekki einungis leið til 

dýpri skilnings á sjálfum okkur, heldur einnig, því nátengt og samtvinnað, til dýpri 

gagnkvæmra tengsla við, skilnings og þekkingar á öðrum mannverum og heiminum 

sjálfum.30 Yuasa talar um þennan skilning á nótum líkamlegs, virks innsæis, sem felur í sér að 

við náum tökum á þessum tengslum milli sjálfsins og heimsins og skiljum hvernig þeim er 

farið í ljósi beitingar líkamans.31   

Hvort sem um er að ræða heiminn allan eða fyrirbæri og fólk innan hans, er skilningurinn á 

verunni samkvæmt þessu kominn undir þessum tengslum eða samverkan í heild en samt sem 

áður mismuni sem við öðlumst ekki nema við leggjum rækt við hinar ýmsu hliðar líkamlegrar 

veru-í-heiminum. Svo mögulegt sé að fást við veruna á fullnægjandi máta og snúa aftur til 

þeirrar raunverulegu nándar sem á skortir, skilnings og tengsla við heiminn, fólk og fyrirbæri 

þar, hljótum við að þurfa að brjóta upp hugsun okkar og veru í átt til þess háttar sem Irigaray 

og McCarthy lýsa, hliðra örlítið til og gera tilraun til að veita í annan farveg. Hafi sjónin verið 

táknræn fyrir hátt hugsunarinnar í gegnum tíðina má segja að líkaminn með skynfærum 

nándar og nálægðar, snerti-, hreyfi-, þef- og bragðskyn auk sjónarinnar, líkamsvitund um 

grundvallarvíddir rýmisins og það skynbragð sem við berum á það standi fyrir það sem skilið 

hefur verið eftir. Þar, í því að sækja til þessa skyns aftur og skynhæfninnar sem heildar þar 

sem skynfærin eru ekki aðskilin, liggur ef til vill hinn nýi farvegur yfir á hið samfellda svið 

líkamsvitundar um rými og veruna þar sem hún á sér stað. Þannig má ef til vill ná dýpri 

tengslum og skilningi á þessu samhengi okkar, á heildinni sem og hlutum hennar og öðlast 

                                                
29 Sama rit, s. 221.  
30 McCarthy, „The knowing body“, s. 167. 
31 Sama rit, s. 167.  
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samtímis getu til að hafa áhrif á þetta rými og veruna og færa til betri vegar. Þar sem líkamleg 

upplifun og skyn er til umfjöllunar láta kenningar fyrirbærafræðinnar í té gagnleg verkfæri og 

því er tilvalið að gera þessum hugmyndum um rými, skyn og veruna í heild frekari skil eftir 

hennar leiðum. Þær hugmyndir sem hér hafa verið til umfjöllunar gefa vísbendingu um að 

þau tengsl sem upp á vantar og einnig sá skilningur sem við sækjumst eftir búi einmitt í 

hinum lifuðu, líkamlegu böndum sem binda okkur stað og að leiðin til baka, til þekkingar og 

tengsla liggi í gegnum hina staðbundnu, lifuðu og skynugu líkamsveru í heiminum, 

líkamlegri og munúðarfyllri hugsun og veru.  

 

Hin staðbundna líkamsvera – samverkan og tengsl líkama og rýmis 

Berleant leggur kenningar fyrirbærafræðinnar til grundvallar sínum skrifum og með aðferðir 

hennar að leiðarljósi lýsir hann því hvernig veran býr í raun ekki yfir aðgreiningu eða 

skiptingu heldur sé hún flæðandi heild ferla sem gegnsýra og ganga hver inn í annan. Við 

náum tökum á þeim líkama sem við erum í samhengi þessarar flæðandi heildar og fjölmörgu 

hliða mannlegrar veru og heims sem renna saman og tengjast á ótal vegu. Berleant lítur því 

svo á að tilhlýðileg skoðun á mannskepnunni og tilveru hennar snúist ekki um líkamann sem 

hlut eða einhverskonar lífræna heild sem verður fyrir utanaðkomandi áhrifum heldur um 

líkamann sem samtvinnaðan og órofa tengdan hinum margvíslegu sviðum mannlegs 

veruleika. Skoðun á mannlegum veruleika, eigi hún að teljast fullnægjandi, hljóti því ávallt 

að snúa að hætti, formi og stigi þessa órofa samhengis, hvort sem um er að ræða félagslega, 

líkamlega, rýmis- eða tímalega þætti.32 Berleant byggir hugmyndir sínar m.a. á hugsun 

Merleau-Ponty og fyrirbærafræðilegri viðureign hans við tvenndahefðina sem gengur í 

gegnum skrif hans allt til loka og leitast við að sýna fram á hvernig máti hugsunar þar sem 

hinum ótal flötum mannlegrar tilveru er ávallt skipt í tvo gagnstæða póla og jafnframt 

smættaðar, gerir okkur erfitt fyrir við að gera þeim fullnægjandi skil. Báðir líta þeir Berleant 

og Merleau-Ponty svo á, líkt og þau sem hér hafa verið kölluð til gera á einn eða annan hátt, 

að fullnægjandi tök og skilningur á verunni eins og hún er og sönn mynd af upplifunum 

okkar náist ekki með skilum milli anda og líkama, líkama og heims, enda leiði slík hugsun 

okkur einungis í hálfsannleik um veru sem er allt þetta í senn.33 Þeir leitast því við, hvor á 

                                                
32 Berleant, „Environment and the Body“, s. 75-76.  
33 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, s. 74.  



	 23	

sinn hátt, að nálgast fyrirbæri, hluti og veruna í heiminum á annan hátt en hinn hefðbundna 

en þó í gegnum hann, og vonast með þeirri nálgun sinni til að gera frekari grein fyrir þessum 

ótal flötum mannlegrar tilveru og grundvelli mannlegra tengsla við samhengi sitt, heiminn, 

það og þau sem þar eru. Með hugmyndir fyrirbærafræðinnar að leiðarljósi leita þeir þannig 

leiða til að hugsa það sem í hefðinni hefur verið aðskilið, í tengslum eða sem samofna heild, 

og lýsa því hvernig líkaminn verður ekki skilinn frá umhverfi sínu, rýminu og staðnum þar 

sem hann er staddur og heimurinn, rýmið eða staðurinn ekki skilinn frá líkamsverunni þar. 

Veran í þessum fyrirbærafræðilega skilningi má segja að sé einskonar staðbundið ferli eða 

hreyfing, samofin úr hinum ýmsu þáttum sem allir eru undir hver öðrum komnir.  

Til þess að skilja betur hvað átt er við er vert að gera hugmyndum Merleau-Ponty um 

líkamann og skynjunina betri skil. Í riti sínu um fyrirbærafræði skynjunar kynnir Merleau-

Ponty til sögunnar það sem hann kallar hinn lifaða líkama (fr. le corps vécu/ e. the lived body) 

og líkams-skemað (fr. schéma corporel/ e. body-schema).34 Þar veitir hann því athygli að við 

upplifum og erum meðvituð um líkamann á annan hátt en þá hluti og aðra líkama sem verða á 

vegi okkar. Mannveran hefur einhverskonar holdlega vitund eða skyn um að vera afmörkuð 

við og innan þessa tiltekna líkama, að hann tilheyri henni og sé í raun sú heild sem er hún 

sjálf. Ég ber skyn á og er í vissu um að minn lifaði líkami sé ég en ekki þú eða þetta og hvar 

þessi líkamsheild sem ég er endar og heimurinn og þú, þetta og hitt tekur við. Þessa sérstæðu 

upplifun talar Merleau-Ponty um í samhengi líkams-skemans sem er einskonar dýnamískur, 

hreyfifræðilegur eiginleiki eða geta sem ekki er byggð á meðvitaðri athugun heldur er hún 

for-yfirveguð vitund35 um stöðu og hreyfingu líkamans, staðsetningu útlima hans og hans 

sem heildar,36 sem hver upplifir sem sig. Líkamsskemað er þannig einskonar skyn sem hver 

og einn ber á þá heild sem hann er í almennum skilningi, hvernig hann finnur sig í heiminum 

líkt og afturbeyging frönskunnar gerir Merleau-Ponty kleift að orða það: je me trouve... . 

Fyrir tilstilli líkamsskemans beinist þessi heild ávallt að því sem í heiminum er í aðhygli (e. 

intentionality), sem í fyrirbærafræðilegum skilningi merkir að það beinist ávallt að ákveðnu 

viðfangi hverju sinni, hvort sem um er að ræða ákveðinn hlut eða fyrirbæri, hugmynd eða 

tilfinningu og er um það viðfang. Þannig ljær líkamsskemað okkur stefnu og skilning á 

afstöðu okkar og áttun í rými, hvað er fram, upp og aftur, hvar höndin hvílir og fæturnir eru 

                                                
34 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception. 
35 Hér er notast við orðið for-yfirveguð sem þýðingu á orðinu pre-reflective sem einnig hefur verið þýtt með 
orðalaginu „áður en nokkur hugsun eða yfirvegun kemur til“.  
36 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, s. 107.  
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staðsettir og gerir okkur kleift að bera skyn á mögulega hreyfingu okkar og afhafnir og 

þannig ná tökum á þeim hlutum og fyrirbærum sem í heiminum eru.37 Hinn lifaði líkami rís 

þannig upp gagnvart heiminum38 líkt og Merleau-Ponty orðar það, hneigist að viðfangsefnum 

sínum í aðhygli, „lifir í átt til þeirra, tekur sig saman til að ná settu markmiði“.39 Þannig er 

líkamsskemað á endanum leið til að tjá að líkaminn er í heiminum, samkvæmt Merleau-

Ponty40 – háttur eða máti tilveru okkar og tjáningar okkar á henni og heiminum þar sem hún á 

sér stað.   

Merleau-Ponty vill þannig ekki meina að líkaminn sé einungis hlutur, þó vissulega sé hann 

efnislegur og af þessum heimi. Hann gerir því greinarmun á líkamanum sem annarsvegar 

hlutlægum og hinsvegar lifuðum þar sem hann er í heiminum hverju sinni. Þar er hann því 

staðsettur, ekki beinlínis sem einangrað fyrirbæri líkt og litið hefur verið á hann í hinni 

vestrænu hugsun, heldur sem sá háttur í heiminum sem hver og einn er. Hinn lifaði líkami 

sem er af þessum heimi ber skyn á ákveðið áreiti og er bundinn tíma og rúmi. Samtímis því er 

hann heild sem beinist í aðhygli að heiminum með foryfirvegaða vitund um sína líkamlegu 

stöðu gagnvart honum. Upplifun hvers og eins er takmörkuð við þessa stöðu í ógegnsæjum, 

stað- og tímabundnum líkama sem er engu að síður sá miðpunktur og staða innan tímans og 

rýmisins sem gerir þessa upplifun eins og hún birtist mögulega. Í þessum skilningi er 

líkaminn lifaður, ber með sér fortíð og framtíð, hugmyndafræði, siðferði, félagslegt umhverfi, 

stöðu og svo framvegis. Þessi ólíku svið sameinast í því sem Merleau-Ponty talar um sem 

boga aðhyglinnar (fr. arc intentionnel/ e. intentional arc) sem mótar alla okkar upplifun.41 Ég 

upplifi því aðeins þann hluta sem er mér aðgengilegur samkvæmt næmi þess líkama sem ég 

er, minnar líkamlegu staðsetningar og þess sem ég hef í farteskinu, líkamsskemans og boga 

aðhyglinnar. Merleau-Ponty leggur áherslu á að þessi líkömnun eða líkamlega staða sé ekki 

takmörkun í neikvæðum skilningi eða galli á upplifun okkar eða vitund líkt og hún hefur 

verið talin í aldanna rás heldur sé hún þvert á móti það sem skilgreinir þau,42 er skilyrði þeirra 

og þar með skilyrði skilnings okkar og þekkingar. Mannveran er líkamsvera af þessum heimi, 

hún upplifir og lifir heiminn í gegnum þessa líkömnun sína og skilningur hennar á heiminum 

og möguleikinn til að skynja hann, aðhafast og vera þar þátttakandi er bundinn henni. Með 

                                                
37 Sama rit, s. 108. 
38 Sama rit, s. 78. 
39 Sama rit, s. 107. 
40 Sama rit, s. 107. 
41 Sama rit, s. 137.  
42 Sama rit, s. 347.  
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stefnufastri líkamsveru minni og hreyfingu spenni ég upp rými og ákveðnar aðstæður þar sem 

ég er stödd hverju sinni. Það rými og aðstæður grundvallast ávallt í þessari líkamlegu 

frumvitund sem á sér stað í samverkan við heiminn, er honum háð og öfugt. Líkamsvera 

okkar er því óhjákvæmilega flækt í eða samtvinnuð landfræðilegum heimi og rýminu þar sem 

við erum, hvort sem við erum meðvituð um það eða ekki. Í þessum skilningi er veran 

einskonar samfelld hringrás. Hver og einn skynjar rýmið í kringum sig á forsendum hins 

efnislega, lifaða líkama sem er af þessum heimi,43 í óslitinni samverkan við hann. Samtímis 

og fyrir tilstilli þessarar skynjunar á heiminum sem líkamsrými ber hann skyn á sjálfan sig 

þar sem hann er þá stundina og mögulegar athafnir sem líkaminn ljær honum gagnvart þessu 

samhengi hverju sinni. Þannig, í gegnum okkar líkamlegu veru, öðlumst við staðbundinn 

skilning á líkama okkar í samhengi rýmis og það er þessi rýmisvera eða umráð yfir rýminu 

eins og Merleau-Ponty orðar það sem er „frumforsenda allrar lifandi skynjunar“44 og 

grundvallast í athöfnum og hreyfingu.  

Líkt og sjá má á tilraunum Merleau-Ponty er síður en svo auðvelt að eiga við hefðina enda 

grípur hann til hinna ýmsu ráða til þess að skýra eða tjá það sem ekki eru til hugtök yfir á 

vestrænni tungu og í vestrænu hugmyndakerfi. Í þeim tilraunum teiknar hann ákveðna 

heildarsýn sem honum gafst því miður ekki tími til að þróa til fulls en þær tilraunir gefa þó 

mynd af þeirri heild sem hann sá fyrir sér og gagnlegt er að líta til á þeirri vegferð sem hér 

um ræðir. Bæði í sínum fyrri og síðari skrifum líkir Merleau-Ponty samverkan líkama og 

heims sem eru undir hvor öðrum komnir við samtvinnun, efni eða vefnað. Á einum stað talar 

hann um líkamann sem vef sem allir hlutir séu ofnir inn í45 og síðar um vefnað aðhygli, ofinn 

með „þræði sem sameinar hana umhverfi sínu og mun á endanum birta okkur hina skynjandi 

sjálfsveru ásamt hinum skynjaða heimi“.46 Þessi vefnaður samverkunar er undirliggjandi 

öllum okkar gjörðum og athöfnum og grundvallar skyn okkar á heiminn og þær aðstæður þar 

sem við erum stödd og á sér stað á foryfirveguðu og þöglu vitundarstigi. Í þessu samhengi 

lýsir Merleau-Ponty einnig einskonar hlöðnum vettvangi eða sviði (e. charged field)47 og 

vísar þannig til einhverskonar krafta sem teygja sig út eða breiða úr sér en gegnsýra samtímis 

hinn staðbundna líkama og veruna þar, sem verður þá einhverskonar samansafn þessara 

                                                
43 Sama rit, s. 84.  
44 Sama rit, s. 112.  
45 Sama rit, s. 235.  
46 Sama rit, s. 74. 
47 Sama rit, s. 264. 



	 26	

leitandi en þó sameinuðu krafta.48 Eftir því sem á líður verður hugmynd Merleau-Ponty um 

heildina skýrari og má segja að hún birtist hvað skýrast í því sem hann kallar krossbragðið 

eða samþættinguna (fr. chiasme). Krossbragðið vísar til hinnar sífelldu samverkunar hins 

lifaða líkama og heims sem eins og hins sama og gefur þannig heildina skýrt til kynna sem 

líkamsheimsvef eða -ferli. Um þessa heildarsamverkan notar Merleau-Ponty þýska orðið 

Einfühlung,49 sem myndi útleggjast á íslensku sem innlifun eða jafnvel sam-finning, inn-

finning eða -þreifing í bókstaflegri merkingu. Þessa sam- eða innfinningu segir hann ríkja 

milli okkar sem skynugra, lifandi líkamsvera og heimsins sem við erum af, þess og þeirra 

sem þar eru. Tilveran felur því í sér bæði-heim-og-mann en ekki annaðhvort-heim-eða-mann, 

millileika og gagnkvæm tengsl en ekki gagnstæðu og skil líkt og talað er um hér að framan.  

 

Snerting í nánd  

Með vísan í þessar hugmyndir Merleau-Ponty lýsir Berleant því einmitt hvers vegna hæpið sé 

að tala um að heimurinn umljúki sig. Í því felst óhjákvæmilegur klofningur þar sem ég er eitt 

og heimurinn eða rýmið, þar sem ég er stödd, annað og því aðskilið og ólíkt. Sé gert ráð fyrir 

einhverju sem umlykur eða liggur utan manns felur það ósjálfrátt í sér eitthvað innra líkt og 

Berleant bendir á. Líkaminn er hinsvegar, samkvæmt greiningu Merleau-Ponty, samansafn 

krafta eða ólíkra vídda hins mannlega heims og veruleika sem samtímis koma saman og 

breiða úr sér og því órjúfanlegur hluti stærri, síkvikrar heildar. „Ef líkami minn myndar 

samfellu með heiminum, líkt og Merleau-Ponty virðist gefa í skyn,“ skrifar Berleant, „teygir 

hann sig ekki út í heiminn; hann er heimurinn, einn af brennideplum hans, sem allir líkamar 

eru á einhvern hátt“.50 Líkaminn samkvæmt þessum hugmyndum er því einskonar miðja sem 

þó er ekki fasti heldur sífelld verðandi sem samtímis tekur við, neytir og tjáir það sem er og 

veruna þar með hreyfingu sinni og skyni. Með hreyfingu sinni tekur hann þannig upp og 

birtist um leið úr aðstæðum hverrar stundar og staðar, samsetningu annarra hluta og líkama51 

og því rými þar sem hann er staddur hverju sinni. Ekki er því um að ræða eiginlegan, 

stöðugan upphafspunkt með föst og varanleg mörk heldur sífellda verðandi, miðbik virkra 

aðstæðna líkama og heims sem fela í sér dýnamísk skipti í órjúfanlegri heild. Líkaminn vex 

                                                
48 Berleant, „Environment and the Body“, s. 74.  
49 Merleau-Ponty, The visible and the invisible, s. 248.  
50 Berleant, „Environment and the Body“, s. 73.  
51 Sama rit, s. 73.  



	 27	

þannig og þroskast, birtist eða stígur virkur fram líkt og Berleant orðar það, „samsettur úr 

hinum fjölbreytta efniviði menningar, sögu og aðstæðna“,52 ávallt í samhengi einhvers í rými 

og tíma og háður því samhengi.  

Það er því ómögulegt að hugsa annað án hins í samhengi verunnar – hún er samverkan og 

hreyfing beggja eða alls eftir því hvernig litið er á það. Ef til vill er þessi samverkan of 

sjálfsögð til að við tökum eftir henni og kannski verðum við frekar vör við eða gerum okkur 

betur grein fyrir þessum tengslum sé vatn notað sem dæmi eða jafnvel vindur, andrúmsloft á 

hreyfingu. Í vatni upplifum við samverkan líkama og heims í snertingu sem aldrei rofnar 

harla sterkt, hvernig líkaminn ber sig, ef svo má að orði komast, misfimlega og líkt og 

ósjálfrátt gagnvart vatninu samtímis því að við finnum það snerta hörundið, veita hreyfingum 

okkar viðnám, streyma um okkur og ýta til og frá. Það sama á við um loftið, um það þegar 

við leggjumst mót vindinum þegar hann blæs í fangið á okkur og tökum um leið skref upp 

mishá, sorfin steinþrep, styðjum okkur við handrið í leiðinni og finnum líkamann stilla sig af 

gagnvart þessum aðstæðum á hverju augnabliki; eða þegar við heilsum kunningja með 

handabandi þar sem líkaminn allur lagar sig að rýmislegum aðstæðum, hreyfingu og látbragði 

kunningjans, þeirri nánd sem ríkir á milli okkar og styrk handabandsins. Í þessum einföldu 

dæmum þar sem sjónum er beint að líkamanum birtist þýðing samfellunnar sem þeim 

Deleuze og Guattari var svo hugað um, þar sem sjónin, líkt og þeir Edward, Gunnar og Björn 

lýsa í áðurnefndri grein, „er ekki lengur mikilvægasta skynfærið heldur verður snertingin í 

mjög víðtækri merkingu aðalatriðið, snertingin við þann veruleika sem við blasir í öllum 

sínum myndum og allri sinni dýpt“.53 Í samfelldri upplifun og rými, snertingu í nánd við 

heiminn eru heildin, staðsetningin, áttun okkar og skilningur falin. Berleant, sem beinir 

sjónum sérstaklega að þessu skyni nándar við heiminn, snertingunni í víðu samhengi, heldur 

því fram að hún feli óhjákvæmilega í sér tengsl. Það að snerta segir hann vera staðhæfingu á 

tengingu, tengsl sem eru alltaf til staðar líkt og sjá má í dæmunum hér að framan, en eru þó 

ekki alltaf augljós vegna þess að þau eru okkur svo eðlileg auk þess sem þau eru hugsanlega 

ekki áþreifanleg, líkt og í tilfelli andrúmsloftsins. „Get ég snert loftið?“ spyr Berleant og 

heldur síðan áfram: „Er ég ekki ávallt í snertingu við eitthvað, alltaf óhjákvæmilega að snerta, 

hvort sem ég stend, sit, ligg eða hreyfist um? Snerting er reyndar ekki tvískipting yfirleitt, 

heldur samband, bókstaflega órofið samhengi, sam-heldni [a holding together].“54 Veran má 

                                                
52 Sama rit, s. 70.  
53 Edward, Gunnar Þór og Björn, „Ylrækt rísómatískra sprota“, s. 209. 
54 Berleant, „Environment and the Body“, s. 73.  
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þannig segja að sé virk snerting líkama og heims og það að færa sig nær, snerta og finna, 

samfelld upplifun og rými, sú leið eða háttur sem við höfum til að staðsetja okkur innan þessa 

samhengis, skynja og skilja á eigin skinni. Við erum ávallt í snertingu og heild við heiminn í 

þessu víða samhengi og aðstæðurnar þar sem við erum stödd hverju sinni, samsetning 

skynrænna eiginleika rýmisins má því segja að séu óhjákvæmilega vera okkar og við sjálf. 

Þær er ekki hægt að afskrifa sem ytri atburði á skynrænu sviði líkt og Berleant orðar það55 og 

láta þannig eins og það sem viðkemur mótun umhverfisins sé einungis aukaatriði í stóra 

samhenginu. Hinir ótal skynrænu viðburðir, áreiti og örvun okkar líkömnuðu tilveru verða að 

því sem við erum og eru vera okkar. Ekki ósvipað fæðunni sem við neytum tökum við þá upp 

og þeir verða hluti líkama okkar og tilveru, hluti af okkur og við hluti af þeim. Staðbundin 

vera okkar er þannig einskonar umhverfisleg heild. Okkar líkömnuðu aðstæður í rými eru við 

– eða, líkt og Berleant orðar það, „hold okkar, heimur okkar, við sjálf“56 – og uppfylla eða 

efna veru okkar og sjálf eftir því. Því gefur auga leið að gæði og samsetning þessarar heildar, 

og okkar líkamlega upplifun og skyn þar, á stóran þátt í því hvernig veru okkar og tengslum 

er háttað og hvort þau eru ríkuleg eða fullnægjandi. Tilhlýðileg skoðun á tilveru mannsins og 

þar með skilningur og verkfæri til að ná tökum á í það minnsta hluta þeirra aðstæðna þar sem 

við erum stödd og færa þær og þar með veruna til betri vegar hlýtur því, eins og fyrr segir, að 

verða að eiga sér stað í gegnum þetta líkamlega samhengi rýmis og tíma, samfélags og heims. 

Slík skoðun, eigi hún að skila fullnægju, skilningi og þekkingu sem er annað og meira en 

einbert safn staðreynda, snýst því ekki um að meta annað gagnstætt hinu í togstreitu heldur 

sem samverkan og tengsl heildar. Hún verður því að ná til mannlegrar tilveru sem þeirrar 

líkamlegu samlifunar eða hreyfingar sem hún er og þess umhverfis þar sem hún á sér stað, til 

foryfirvegaðrar heildar líkama og rýmis, hreyfingar, snertingar og skyns þar. Sú spurning sem 

leitar á mig hér er hvernig mögulegt sé að nálgast og ná tökum á þessari staðbundnu veru, 

umhverfinu þar sem við lifum og hrærumst, búum og dveljum og vera okkar fer fram. Við 

lifum í gegnum rými, ferðumst frá einum stað til annars, hreyfum okkur, stöldrum við, 

setjumst niður eða stöndum kyrr á stöðum þar sem við mætum öðru og öðrum, hinu og hinum 

sem í heiminum eru, skynjum og mótum tengsl við það og skilning á því. Ef tilveran er 

staðbundin og líkamleg hreyfing og háttur þessarar hreyfingar gerir hana að því sem hún er 

liggur sú merking og skilningur og þar með ofangreind tengsl á þessum mótum líkama og 

heims eða rýmis. Það er því þaðan sem byrja þarf að feta sig; í gegnum hreyfingu hinnar 

                                                
55 Sama rit, s. 74.  
56 Sama rit, s. 76.  
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staðbundnu líkamsveru um rými og tíma. Þaðan er ef til vill mögulegt að kafa dýpra og 

þannig vonandi öðlast víðtækari skilning og þar með getu til að vera, hugsa og móta veruna á 

farsælli hátt.   
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Hreyfing um rými, hin staðbundna vera 

 

Staður 

Þegar talað er um rými og stað föllum við oft í þá gryfju að líta á rými sem einungis vídd eða 

víðáttu þar sem hlutverur eiga sér stað. Þetta sjónarhorn er líklega arfur þeirrar hefðar sem 

fjallað hefur verið um hér á undan. Rými og staður eru þó mun fjölþættari og ríkulegri 

fyrirbæri en svo að mögulegt sé að gera grein fyrir þeim á einungis þann máta, auk þess að 

vera mun veigameiri þættir verunnar en svo að slíkt skili fullnægjandi svörum, líkt og fram 

hefur komið. Ljóðskáldið Pablo Neruda vísar með titli ljóðabókar sinnar Bústaður á jörðu til 

hlutskiptis mannsins sem íbúa eða dvalargests jarðar – þar dvelur hann og á sér stað. Í ljóðum 

Neruda blasir hin jarðbundna staðvera við, líkamleiki hennar, óumflýjanleiki og þykkt ef svo 

má að orði komast, sem er auðsæ manninum þar sem hann er staddur á hverri stundu en er 

ekki eins auðvelt að fanga í orð sem kannski er ein ástæða þess að hún er látin óhreyfð. Ýmsir 

hugsuðir auk Neruda hafa komið inn á þennan djúpstæða eiginleika mannlegrar tilveru, að 

vera líkamleg og staðsett. Martin Heidegger talar um dvöl sem þann hátt sem maðurinn er á 

jörðinni, eða á milli himins og jarðar, og skrifar m.a.: „Sá máti sem þú ert og ég er, sá háttur 

sem við mennirnir erum á jörðinni, er [...] að dvelja.“57 Manneskjan finnur sig stadda í 

heiminum, á stað, þar sem hún tekur sér óhjákvæmilega pláss eða rými með veru sinni. Sú 

staðreynd að manneskjan er bundin stað, og að vera hennar er að grundvelli staðbundin sem 

gerir hana að því sem hún er, ætti því að vera harla atkvæðamikil þegar kemur að ígrundun 

um veruna. Samsvörun og tengsl við heiminn eða skortur á þeim virðist gegnumgangandi í 

upplifun okkar, reynslan af því að eiga sér stað í veröldinni og vera hluti af henni eða ekki, og 

virðist ráða ansi miklu um upplifun okkar og tilveru. Hvernig þessum tengslum okkar við 

heiminn er farið er því býsna mikilvægur þáttur tilverunnar. Þegar á þau skortir, þegar við 

finnum okkur ekki í heiminum, má leiða líkur að því að eitthvað sé að eða ekki eins og það á 

að vera eða eins og við kjósum að það sé. Þunglyndir lýsa því gjarnan hvernig þeir upplifa sig 

sem aðskilda eða í fjarlægð frá sjálfum sér, einangraða frá eða úr tengslum við aðra og 

umhverfið, það sé líkt og skynrænir eiginleikar þess dofni eða hverfi, séu úr seilingarfjarlægð 

og það birtist jafnvel sem óraunverulegt. Á ensku er talað um þá ankannalegu upplifun að 

                                                
57 Heidegger, M., „Building Dwelling Thinking“, Poetry, Language, Thought, þýð. Albert Hofstadter, New 
York: Harper Colophon Books, 1971, s. 145-146.  
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líða eins og úr tengslum við raunveruleikann á rýmislegum forsendum eða sem fjarlægð: „out 

of place“, ekki á stað eða utan staðar. Það sama á við um íslenskuna þar sem við tölum um 

fjarstæðu, að vera staðsettur fjarri því sem er þegar merking stöðu okkar innan heimsins er 

óræð eða á huldu. Við vísum einnig til ótilgreindra og fjarlægra staða þegar við lýsum því 

hvernig manneskja virðist ekki viðstödd eða í vitund um samhengi sitt og það sem er að 

gerast í kringum hana og er þá úti á túni eða þekju. Staðbindingin í víðum skilningi vegur 

þungt og tilfinningin eða upplifunin um skort á henni einnig. Við upplifun af því tagi eru 

ákveðin tengsl sem upp á vantar, eitthvað sem ekki svarar eða er á skjön sem yfirleitt kveikir 

þörf eða þrá eftir líkömnuðum kunnugleika og að finna sig aftur þar sem við erum, á stað. 

Rýmið þar sem við erum stödd leikur þarna stórt hlutverk og hvernig hreyfing hinnar 

staðbundnu veru fer þar fram. Rými getur þrengt að okkur, smækkað veru okkar eða blásið 

hana út, skipað okkur sess sem við kjósum hvað helst eða kærum okkur ekki um, er 

vanalegur eða kemur á óvart. Það getur einangrað okkur frá öðrum eða myndað tengsl, verið 

kærkomið skjól eða opnun, sagt okkur margt eða ekki neitt og mótað þannig athafnir okkar 

og hreyfingu, tilveru okkar og þann skilning sem við höfum á samhenginu þar sem við erum 

stödd. Umhverfið þar sem vera okkar á sér stað, og skynreynsla okkar og upplifunin af 

líkamlegri stöðu þar, leikur þannig veigamikið hlutverk og grundvallar í raun það að vera til 

og hvernig við erum til. Upplifun okkar þar og sú tengsl sem þar myndast og við finnum og 

lifum liggur veru okkar og sjálfi til grundvallar. Berleant kemst þannig að orði að „[á]n 

líkamlegra tengsla eða tengingar við stað stöndum við uppi heimilislaus, án tillits til aðseturs 

okkar“58 og Jeff Malpas lýsir tengslum okkar við staði þar sem við lifum og hrærumst sem 

algerum grundvelli verunnar. Það er þar, segir Malpas, í gegnum stað og „með því að hverfa 

aftur til staðar, og háttar hugsunar sem er samstillt stað, sem sjálfur möguleikinn til sannrar 

ígrundunar – og einnig hlustunar – birtist“.59  

Í spurn um hátt verunnar sem líkamlegrar og staðbundinnar í framangreindum skilningi, er 

því vert að leitast við að nálgast það sem hún er enda má teljast harla mikilvægt að komast að 

kjarna þessarar staðbundnu veru og leita leiða til að gera henni, og því rými og heimi þar sem 

hún á sér stað, fyrirbærinu stað og verunni þar, fullnægjandi skil. Með slíkri ígrundun mætti 

nálgast frekar þá þýðingu sem þetta samhengi hefur, greiða götuna að frekari skilningi og 

tengslum og þar með farsælli ákvörðunum í mótun og skipulagi rýmis og staða og verunnar 

                                                
58 Berleant, „Environment and the Body“, s. 71.  
59 Malpas, J., „Rethinking Dwelling: Heidegger and the Question of Place“, Environmental & Architectural 

Phenomenology, 25:1, 2014, s. 16.  
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þar. Það er þó hægara sagt en gert, enda viðfangið ansi fjölþætt. Líkt og heimspekingurinn 

Bruce Janz bendir á birtist ákveðin þversögn eða togstreita þegar við gerum tilraun til að 

skilgreina og fást við okkar staðbundnu kringumstæður og fyrirbærið stað enda er það býsna 

flókið og margslungið. Hvorki verður litið á hugtakið sem algerlega altækt né sértækt og í 

gegnum tíðina hefur því verið beitt á margan hátt, sem oftar en ekki eru í mótsögn hver við 

annan líkt og Janz lýsir. Á stundum er staður hugsaður sem forsenda þess að einstaklingurinn 

endurheimti samsemd eða sjálfsmynd sína í firringu samfélagsins, á öðrum stundum er hann 

forsenda þess að samfélög standi keik gagnvart vaxandi einstaklingshyggju. Í einu samhengi 

stendur hann fyrir stöðugleika og í öðru fyrir flæði. Ef um er að ræða ógn sem felst í 

ofureinföldun þar sem merking flest út, líkt og sumir vilja meina að raunin sé í hraða og 

heimsvæðingu dagsins í dag, er litið á stað sem viðbragð: eitthvað kaotískt, margslungið og 

flókið en þegar ógnin felst í óreiðu og flækju verður staður hins vegar að einhverju einföldu. 

Hvað náttúruna varðar getur hún hvort sem er orðið staður og þá jafnvel hinn fullkomni 

staður eða ekki-staður líkt og Janz kemst að orði.60 Þarna glittir þó aftur í hina rótgrónu 

tvennd sem, þegar betur er að gáð, má segja að sé einungis smættun á fyrirbærinu. Ef til vill 

er fyrirbærið ekki annaðhvort-eða frekar en annað sem í heiminum er, heldur mun frekar 

bæði-og eða allt í senn, líkt og lýst var hér að framan, og verður því ekki skilgreint eða fest 

niður á ákveðinn hátt án þess að gera lítið úr því sem það er í raun, smætta það og ná þar með 

ekki að kjarna þess sem þar er raunverulega að finna.  

Án þess að hætta á að sneiða of mikið að fyrirbærinu stað má þó fullyrða að rýmið þar sem 

við erum stödd verður með okkar líkamlegu návist þar að stöðum og að hugtakið staður nái 

yfir heild með ákveðna merkingu, hver sem sú merking nú er. Staður er þannig heild sem 

sker sig frá annarri. Skynræn upplifun af umhverfinu og þeim stað þar sem hver og einn er 

staddur er þar af leiðandi samansafn tengsla og samverkunar meðal þess og þeirra sem þar 

eru og mynda þennan tiltekna stað og er ólík að gæðum og samsetningu; samansafn tengsla 

eins við aðra og annað, skynrænna eiginleika, efna og áferðar, lita, lögunar, hæðar og 

breiddar, tákna, hljóða og lyktar, hreyfinga og athafna sem leika við skilningarvitin draga að 

sér að mismiklu leyti og gefa skynbragð á hvar viðkomandi er staddur, opnanir og lokanir, 

fjarlægð og nánd og allt þar á milli. Umhverfið þar sem við erum stödd hverju sinni er því 

mergð eiginleika og tengsla þeirra á milli sem eru sífelldum breytingum háð – gagnkvæm 

hreyfing líkama og rýmis. Veðrabrigði, árstíðir og dægraskipti hafa áhrif á upplifun okkar af 

                                                
60 Janz, B., „Coming to Place“, Environmental and Architectural Phenomenology Newsletter, 2004.  
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rýminu, við skynjum mismikinn varanleika og hverfulleika, hreyfingu, kyrrð eða ró, eitt 

birtist í skamma stund og annað varir lengur eða verður að enn öðru, tekur breytingum, 

dofnar eða skerpist eftir samhengi, tíma og rúmi og stöðu okkar innan þessa alls. 

Eiginleikarnir eru því sumir hverjir ansi stopulir, torræðir og jafnvel ósnertanlegir og smjúga 

okkur úr greipum en bæra þó með okkur ekki síður skýrar og ráðandi minningar, skynbragð 

eða tilfinningar en þeir sem vara lengur og auðveldara er að henda reiður á. Hin margskonar 

tengsl eiginleika umhverfisins og ótal blæbrigði þeirra, dýpt og margbreytileiki í samverkan 

við líkamann á hreyfingu innan þess, næmi, skyn, ljósar og óljósari tilfinningar og minningar, 

mynda þannig heildir, staði, sem hver er undir annarri komin og gerir þann stað þar sem hver 

og einn er staddur (og ekki staddur) að því sem hann er hverju sinni.  

Með skynjun og hreyfingu um rými verða þannig til staðir sem fyrir tilstilli samhengis og 

samsetningar, styrks og gerðar skynrænna eiginleika, hafa yfir að búa sérstöku andrúmslofti 

eða karakter þar sem sumstaðar gætir samræmis en annarstaðar ekki. Á hverjum stað í 

gegnum hverja samsetningu verður til togstreita og leikur á milli þess innra og ytra, staðir 

finnast innan annarra, þeir renna saman, tengjast öðrum, tengja saman eða slíta í sundur og 

taka breytingum í samhengi annarra staða og þess sem þar fer fram hverju sinni. Þar sem einn 

staður lokast eða endar, opnast annar og tekur við. Oftar en ekki eru mörkin á milli afar óljós 

og samsetning hinna skynrænu eiginleika rýmisins skapar ólík stig nándar eða tengsla sem 

gera það að verkum að við upplifum staði á ólíkan hátt, suma sem okkar en aðra sem annarra 

eða allra. Þannig vekja þeir líka ólíkt viðbragð, skynbragð eða tilfinningu, t.a.m. öryggi, 

gleði, óróleika eða jafnvel lotningu, geta verið hlýlegir og laðað að, forvitnilegir, 

fráhrindandi, skrítnir eða ómerkilegir. Samsetning skynrænna eiginleika þeirra gæla við eða 

áreita skynfærin á víxl, laða að eða heilla eða eru þrúgandi, bælandi eða fráhrindandi og 

þessar aðstæður verða fyrir áhrifum og breytast af minnsta tilefni. Þannig getur minnsta hljóð 

látið mér verða órótt á stað þar sem ég upplifði áður frið, sama göturými og olli gleði og 

samlíðun með fólkinu þar í einu samhengi getur valdið sundrungu eða óróleika á öðrum 

einfaldlega vegna þeirra skilyrða sem þar skapast, og veðrabrigði, vindar og birta geta fært 

efni, áferðir, byggingar og aðstæður í annan búning. Arkitektinn Peter Zumthor er upptekinn 

af andrúmslofti staða og í bók sinni um það efni veltir hann m.a. fyrir sér hvernig megi móta 

staði og skapa andrúmsloft sem hreyfa við þeim sem þar eru. Þar lýsir hann stað þar sem 

hann er staddur, í tíma og rúmi: 

Það er skírdagur 2003. Hér er ég. Ég sit í sólinni. Stór bogagöng – löng, há, falleg í 

sólarljósinu. Torgið veitir mér yfirsýn – framhliðar húsanna, kirkjan, minnisvarðarnir. Á 
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bak við mig er veggur kaffihússins. Alveg passlega mikið af fólki. Blómamarkaður. 

Sólskin, klukkan er ellefu. Hinumegin við torgið er skugginn, þægilega blár. 

Undursamlegt svið hljóða: samtöl skammt frá, fótatak á torginu, á götusteinunum, fuglar, 

þýður niður frá manngrúanum, engir bílar, engin vélarhljóð, stöku hávaði frá 

byggingarlóð.61 

Hann heldur áfram að lýsa fólkinu sem á leið hjá, loftslaginu og því sem á sér þarna stað 

samtímis veru hans og veltir því að lokum fyrir sér hvað það var sem hreyfði við honum á 

þessum stað og tímapunkti. Því svarar hann sjálfur: „Allt. Hlutirnir sjálfir, fólkið, 

andrúmsloftið, skarkalinn, hljóðið, litirnir, návist efnisins, áferðir, formin líka ... hugarástand 

mitt, tilfinningar, tilfinning eftirvæntingar sem fyllti mig þegar ég sat þar...“62   

Tilveran er uppfull af skynrænum upplifunum og reynslu af stað, ekki ósvipuðum þeirri sem 

Zumthor lýsir, og samanstendur í raun af slíkum upplifunum, hversdagslegum eða 

frábrugðnum því sem við eigum að venjast, misríkulegum og -ánægjulegum. Við enda 

götunnar sem ég geng eftir tekur við garður og þeir ótal staðir sem liggja að honum, 

afmarkaðir og skilgreindir af línum og ásum, veggjum, glugga- og dyraopum, ljósi, skugga, 

hljóði, lykt og litum. Framhliðar bygginganna marka það og rýmið á milli þeirra um leið og 

garðurinn og það sem þar fer fram markar lífið innan veggjanna, heimili og vistarverur 

kvölds og morgna, svalirnar og eldhúsið í hjarta þess á ólíkum tímum dagsins. Handan 

húsaraðar til móts við mig þar sem ég sit, skynja ég óljóst annarskonar staði sem taka við, 

lokaða bakgarða sem ég á ekki erindi inn í, þar sem fólk hugar að grasflötinni, viðrar hundinn 

eða gerir sér glaðan dag, eða verönd kaffihúss þar sem ég hef stundum setið en geri sjaldnar 

nú, þar sem þar er yfirleitt orðið of þéttskipað fólki. Ég sé fólk ganga stíg sem liggur gegnum 

port á milli fjölbýlishúsa og heyri umferðarnið frá æð sem liggur til enn fjarlægari staða. Þar 

sem ég ferðast um milli staða sem renna saman í heild taka þeir breytingum. Ég yfirgef einn 

og fer yfir í annan og skynja um leið, finn fyrir og hugsa um enn aðra, hús, byggingar og 

misopin rými innan þeirra og staði sem verða til á milli þeirra sem virðast aðgengilegir, 

aðlaðandi eða opnir öllum, sumum eða jafnvel engum. Sumstaðar getum við mælt okkur mót 

og verið með öðrum. Aðrir staðir gera okkur kleift að staldra við eða vera ein, alein eða ein 

með öðrum. Á enn öðrum gefst tóm til að ræða undir fjögur augu, nærast, geyma hluti eða 

ganga að þeim vísum. Nálægir eða fjarlægari staðir þangað sem við látum hugann reika, 

                                                
61 Zumthor, P., Atmospheres: Architectural Environments, Surrounding Objects, Basel: Birkhäuser, 2010, s. 15-
16. 
62 Sama rit, s. 15-16. 
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staðir handan veggjanna, geta gert staðinn sem ég dvel á að afdrepi frá erilsömum heimi, 

verið verndandi eða gert mig berskjaldaða á meðan erilsamur staður þar sem ég get látið mig 

hverfa í fjöldann eða átt stund með fjölda fólks ýmist látið mér líða sem hluta af heild eða úr 

tengslum. Úti í náttúrunni verða einnig til staðir, t.a.m. afmarkaður staður í landslagi, ákveðið 

fjall eða náttúrufyrirbæri eins og tiltekinn skógur, kvos, laut eða afmörkuð strandlengja, 

sögulegur staður þar sem ákveðinn atburður átti sér stað og svo framvegis. Staður er svæði 

þar sem tilveran fer fram og hver upplifun og reynsla á sér stað og stund sem samanstendur af 

þeim þáttum sem hér hafa verið taldir upp ásamt ótal öðrum. Sami staður er lifaður á 

mismunandi vegu eftir samhengi enda hefur hver þeirra, aðstæður og augnablik þar sinn 

karakter, misríkulegan, sem hreyfir við okkur á ólíkan hátt, tengir okkur við aðra staði og 

stundir sem við höfum ferðast um, dvalið á, innlimað og þekkt, skynjað og fundið fyrir auk 

fyrirbæra og fólks þar. Staður er þannig flókin félagsleg og umhverfisleg heild, svið 

mennskrar, líkamlegrar virkni og veru og stýrir mynstrum hreyfingar að þeim, inn og út sem 

og innan þeirra. 

Á endanum má því segja að ígrundun um staði og þar-veruna snúi að flóknum vef tengsla 

sem teygja sig um rými og tíma og sameinast í lifðum líkama, vef þar sem fyrri staðir og 

augnablik þar renna saman við þá sem við erum stödd í þá stundina, minni staðir opnast inn í 

stærri sem umlykja og afmarka þá og taka við af þeim og nálægir renna út í fjarlægari. Staður 

er heimspekilegur, arkitektónískur og landfræðilegur – rými þar sem maðurinn lifir og hrærist 

og vera hans á sér stað. Hann er því einskonar miðja, locus, sem ekki er föst og ein, líkt og 

fram hefur komið, heldur einskonar safn merkingar sem verður sífellt fyrir áhrifum þess sem 

þar er og þess sem liggur handan hans og er því breytileg og fljótandi eftir kringumstæðum 

og eðli hverju sinni. Staður verður til í návist manns, rými sem skilið er og afmarkað frá öðru 

fyrir tilstuðlan hreyfingar þar og þess gagnkvæma samspils merkingar og tengsla sem þar 

myndast á milli fólks, umhverfis og efnislegra eiginleika þess og þeirra kringumstæðna, 

andrúmslofts og veruleika sem þar skapast í samræmi við það. Hann er því sérstæður í þeim 

skilningi að sem líkami þar skynjar hver og einn stað sem einskonar fasta og afmarkaða heild 

sem þó er ávallt síbreytileg og hverful á einn eða annan hátt. Staður er því einn en um leið er 

hann ávallt mergð í þeim skilningi að við upplifum hann í þessari sérstöðu sinni, á ólíkan 

hátt. Rými, staður og hin staðbundna líkamsvera þar er því, líkt og hér hefur verið sýnt fram 

á, harla flókin, margslungin og bundin tilviljunum en liggur þó öllu til grundvallar – 

veruleikinn sjálfur. Malpas, líkt og fyrr segir, lýsir þessum flóknu tengslum okkar við stað 

sem algjörum grundvelli tilverunnar og leggur í riti sínu, tileinkuðu upplifun af stað, áherslu á 
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mikilvægi þess að vinna með hugtakið stað á hátt sem gerir okkur kleift að samræma þessa 

lifuðu heild sem veran er og heiminn þar sem hún er stödd en varðveita samt sem áður 

fjölbreytileika hennar og margbrotið eðli.63 Þó vandasamt geti reynst að henda fullnægjandi 

reiður á stað og þessari staðbundnu veru er það ekki ógerlegt. Líkt og hér hefur komið fram 

er veran einskonar tengsl eða hreyfing og því liggur beint við að halda áfram á fyrirbæra- og 

nú einnig fagurfræðilegum forsendum og huga betur að þeirri hreyfingu með þá samfellu sem 

hið lifaða rými og vera er að leiðarljósi. Hreyfingin leiðir okkur fyrir sjónir skynræna, 

staðbundna samvist okkar, innlifun og tengsl og ríkari tilveru í því samhengi.  

 

Hreyfing um rými 

Sé sjónum beint að stað og þeirri hreyfingu sem samverkan líkama og rýmis er í 

ofangreindum skilningi, að tilverunni sem umhverfis- og staðbundinni líkamsveru, hreyfingu 

og tengslum þaðan sem merking hennar er sprottin, stöndum við frammi fyrir einskonar 

síbreytilegum vef eða ferli en ekki föstum punkti. Þaðan, í gegnum staðbundna hreyfingu, 

skynjun eða tengsl, er vert að feta sig áfram í þeirri viðleitni að ná dýpri tökum á verunni á 

stað og því sem hún felur í sér án þess að eiga það á hættu að hún verði smættuð eða skreppi 

jafnvel undan um leið og við reynum líkt og tilfellið er þegar reynt er að aðskilja, skilgreina 

hana og festa niður sem eitthvað ákveðið og eitt. Í greiningu sinni á hugmyndum Merleau-

Ponty bendir heimspekingurinn Taylor Carman á að hreyfing og skynjun koma ekki hvor á 

eftir annarri í þeim vef líkama og heims sem Merleau-Ponty teiknar upp, heldur eigi þær sér 

stað samtímis og séu tvær hliðar á sama peningi.64 Þær eiga sér stað sem lifuð virkni líkama í 

rými. Kenning Merleau-Ponty um líkamsskemað er kenning um skynjunina líkt og hann segir 

sjálfur og leggur áherslu á að líkaminn sé ekki gegnsær hlutur sem við getum virt fyrir okkur 

frá öllum hliðum heldur lærum við að þekkja hann sem tjáningarfulla heild með því að taka 

hann upp á virkan hátt og aðeins þannig verði honum miðlað og hann tjáður sem strúktúr.65  

Þessi virkni, hreyfingin sem er í senn hreyfing, skynjun og tjáning og grundvallar skilning 

okkar og skyn, er heimspekingnum David Morris sérstaklega hugleikin í samhengi rýmis. 

Hann leggur út frá kenningum Merleau-Ponty líkt og fleiri sem hér hafa komið við sögu, með 

                                                
63 Malpas, J., Place and Experience: A Philosophical Topography, New York: Cambridge University Press, 
1999, s. 158.  
64 Carman, T., Merleau-Ponty, New York: Routledge, 2008, s. 109.  
65 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, s. 212-213. 
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líkamsskemað að sérstöku viðfangi, stefnufasta hreyfingu líkamans, þau foryfirveguðu, þöglu 

tök eða skyn sem hver og einn hefur á rýmið þar sem hann er staddur og það skynbragð eða 

merkingu sem þaðan er sprottin. Líkamsskemað talar hann um sem sjálfa hreyfingu líkamans 

í rýminu sem umlykur hann og kallar á stundum hreyfiskema skynjunar (e. the moving 

schema of perception) – það verður til eða sprettur upp úr hreyfingunni á mótum líkama og 

heims og þar á sens eða merking sér rætur.66 Hugtakið sem hann notast við, sens,67 tekur hann 

úr frönsku. Þar hefur orðið tvíræða merkingu sem Merleau-Ponty leikur sér með í skrifum 

sínum og vísar bæði til merkingar eða skyns og til stefnu. Hjá Merleau-Ponty eru því ákveðin 

tengsl á milli stefnu og merkingar eða þess að bera skyn á eitthvað. Þessa tvíræðni telur 

Morris fela í sér ansi merkilega uppgötvun að hálfu Merleau-Ponty, sem er það sens, sú 

merking eða það skyn sem hann lýsir og felst í stefnufastri hreyfingu líkamans mót 

heiminum.68 Merking verður ekki til í lausu lofti heldur þar sem hinn lifaði líkami mætir því 

rými þar sem hann er staddur, lifir það og þau tengsl sem það er. Merkingin kemur þannig í 

ljós með hreyfingunni, dregin fram með stefnufastri aðhygli hinnar staðbundnu líkamsveru í 

rými. Það má segja að hún sé tjáð með hreyfingunni sjálfri sem teiknast með líkamanum í 

rýmið, samtímis því sem rýmið er teiknað eða dregið upp í gegnum þessa hreyfingu. Þessu 

sífellda ferli má líkja við einskonar gagnkvæma tjáningu, þar sem merking verður til við virk 

mót líkama og heims. Hreyfingin er því hvort tveggja í senn, hvernig við berum okkur 

gagnvart rými og hvernig við skynjum rými eða líkt og Morris kemst að orði: þegar „við 

hreyfum okkur í gegnum stað, mætum við rými skynjuðu af hreyfingu okkar“.69 Rýminu er 

ljáð merking eða skyn með því hvernig við berum okkur og hreyfum líkamann um þann vef 

sem það er og tjáum það þannig með hreyfingu okkar og skyni. Líkt og Morris talar um má 

segja að staðurinn skynji hreyfingu okkar þegar við ekki einungis færumst í gegnum hann, 

heldur þegar við hreyfum okkur og dveljum innan hans: „... staður gefur hreyfingu okkar 

skyn [sense], stefnu, á sama hátt og púsl sem hefur verið klárað að hluta gefur bútum sens 

                                                
66 Morris, The Sense of Space, s. 54 og s. 80. 
67 Franska hugtakið sens eru vandþýtt á íslensku og það sama á við um enska hugtakið sense.  
Hér á eftir notast ég annað hvort við franska hugtakið sens, í sömu tilfellum og Morris notast við það, eða 
íslenska hugtakið merkingu. Fyrir enska hugtakið sense sem ekki hefur ólíka merkingu mun ég í flestum 
tilfellum notast við skyn eða að bera skyn á, sem mér finnst hvað best grípa merkingu orðsins í þessu samhengi. 
Skyn má þá segja að eigi við bæði skynjun og skilning, það skyn eða skynbragð sem við berum á hlutina eða 
þann skilning sem við leggjum í þá – hvernig þeir birtast okkur. 
68 Morris, The Sense of Space, s. 33.  
69 Sama rit, s. 181. 
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sem hjálpar okkur að láta þá passa á réttan stað.“70 Merkingin er undir því komin hvernig 

hreyfingunni er farið. 

Morris, ekki ósvipað Merleau-Ponty og Berleant, telur því skynjun á rými og dýpt hvorki 

vera skynjandans megin né heimsins megin heldur talar um hana sem líf og hreyfingu sem 

verður á skurðpunktinum þar sem heimur og líkami mætast.71 Hin lifaða hreyfing um rými, 

staðbundin líkamsveran, er því ein samhangandi heild – ferli sífelldrar samverkunar þar sem 

skemað er hvorki a priori né a posteriori heldur breytist einmitt fyrir tilstilli þess a posteriori 

sem það mótar.72 Hinir margbreytilegu skynrænu eiginleikar hins lifaða rýmis tala til og móta 

tilveruna þar á ákveðinn hátt, auk þess sem upplifunin á því og dýpt þess verður fyrir áhrifum 

og stýrist af því ástandi sem einkennir lifað og líkamlegt samband hvers og eins við heiminn 

og aðstæður hans þá stundina; hvaðan hann kemur og hvert hann er að fara, hver ætlun hans 

er, hvaða tilfinningar koma að, þreyta eða veikindi, o.þ.h.73 Líkamsskemað og hin lifandi eða 

lifaða virkni og hreyfing gagnvart heiminum tjáir líkamann þannig í heild sem samtímis 

birtist eða er tjáður í gegnum hana. Rýmis- og dýptarskyn, hin staðbundna upplifun, eru því 

ávallt plestin (e. plastic) og síbreytileg, hlaðin merkingu sem endurspeglar líkamsveruna þar 

sem hún á sér stað hverju sinni. Á mótum líkama og heims, við virkni hins lifaða líkama, 

hreyfingu,  skynjun og athafnir í umhverfinu þar sem hann er staddur, hvað honum er 

mögulegt að gera þar og hvað það býður hinni líkömnuðu veru á hverri stundu, túlkar hinn 

lifaði líkami og þýðir rými, dýpt þess, aðstæður og tengsl eiginleika, fyrirbæra og fólks. 

Þannig leggur hin lifaða líkamsvera til staðarins þar sem hún er stödd og verður hluti af 

honum með hreyfingu sinni þar, skynjun og tjáningu og hann um leið hluti hennar, tilveru 

hennar og líkamsskema. Sú dýnamíska samhljómun sem þarna verður til á mótum líkama og 

rýmis eða heims í gegnum hreyfinguna, þar sem þeir bergmála hvor í öðrum ef svo má að 

orði komast, er samfelld og hefur þannig líkt og Morris orðar það „melódískan karakter sem 

teygir sig yfir tíma“74 ekki síður en rými. Þannig dveljumst við og lifum á stöðum og 

tengjumst þeim á ólíkan hátt og „sú tenging lætur okkur endur-skynja tilfinningu okkar fyrir 

rými“.75  Líkami og heimur eru því ef svo má segja skynjaðir hvor af öðrum, í stöðugri 

samverkan, hreyfingu og þróun. Þeir gegnsýra hvor annan þar sem þeir mætast í 

                                                
70 Sama rit, s. 181.  
71 Sama rit, s. 28.  
72 Sama rit, s. 35.  
73 Sama rit, s. 18.  
74 Sama rit, s. 40.  
75 Sama rit, s. 181.  
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hreyfingunni, hreyfingu sem opnar ákveðið svið með dýpt sem hefur merkingu fyrir þann 

sem þar er staddur og er í sífelldri endurnýjun. Í hinum virku mótum líkama sem teygir sig 

útfyrir stund og stað endurspeglast þannig merkingarbær skipan skynjaðarar dýptar,76 sem er 

ekki föst eða endanleg heldur plestin og síbreytileg.  

Skyn á rými og dýpt kemur því í ljós, þroskast og þróast við virkni og athafnir líkamans á 

skurðpunkti líkama og heims sem þó er ekki fastur punktur þar sem eitt rúmtak mætir öðru 

líkt og Morris, Berleant og Merleau-Ponty sýna fram á hver á sinn hátt, heldur fljótandi og 

lifað fyrir tilstilli líkamsskema með rýmis- og tímalega dýpt. Hreyfingin er samfella sem 

krefst þess að við rýnum í hana sem slíka því það er í henni og þeim lifandi mótum sem hún 

er, sem líkaminn og líkamsveran sem heild birtist og er tjáð. Hin staðbundna vera er 

einskonar staðbundin umlykning eða hjúpun líkama sem teygir úr sér yfir rými og tíma en 

helst á sama tíma ein heild. Líkaminn hefur þannig harla sérstæða staðfræði eða staðarvísi, 

lifaða og skynjaða, þar sem hlutir eru ekki hlið við hlið heldur umlykja hver annan í 

hreyfingu. Þessi lifaða staðarvísi teygir sig yfir svið tíma og rýmis og tengist eða mætir þar 

umlykjandi hlutum77 og er undir tengslum við þá komin. Morris leggur áherslu á að þetta svið 

þar sem við erum til með hlutum, fyrirbærum og öðrum hafi því með stað og hreyfingu að 

gera og að skynjun okkar á því rými þar sem við erum stödd og það skyn sem við berum á 

það séu nátengd og sniðin að tengslum hlutar og staðar.78 Við skynjum fyrst og fremst hluti-

á-stað. Við erum einnig skynjuð á stöðum og skynjum aðra á stöðum í þessu rýmis- og 

tímalega samhengi hreyfingar. Rýmisskyn okkar þróast þannig og þroskast samhliða 

tengslum við hluti og fólk, það hvernig við mætum, skynjum og hreyfum okkur gagnvart 

öðru og öðrum og höfum gert frá upphafi. Plestið og síbreytilegt líkamsskemað og það skyn 

sem þaðan sprettur ber „þess vitni að upplifun er hreyfing sem er opin heiminum“79 líkt og 

Morris orðar það, fólki og fyrirbærum þar. Skilyrði skynjunar er þannig svið samvistar eða -

veru með hlutum og öðrum og merkingunni eða tengslunum sem verða til má líkja við samtal 

eða jafnvel dans sem á sér þar stað. Staðir eru því samverkan ótal þátta, hreyfing, lestur, 

tungumál og tjáning sem áhugavert er að skoða í ljósi vana og uppbrots sem bæði Morris og 

Seamon er hugleikið í þessu samhengi og leiðir okkur dýpra, að samvist og tengslum við 

heiminn í heild. 

                                                
76 Sama rit, s. 30.  
77 Sama rit, s. 102 og 111.  
78 Sama rit, s. 113. 
79 Sama rit, s. 175.  
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Vanabundin hreyfing 

Rýmið og staðirnir þar sem við lifum og hrærumst og upplifun okkar af því samhengi, 

fyrirbærum og fólki sem þar mætast, grundvallast því í líkamanum á hverjum stað og tíma. Á 

mörkum líkama og heims, hreyfingar og aðhygli hins lifaða líkama um rýmið, með sjálfan sig 

og fortíðina í farteskinu, staðsetjum við okkur sem manneskjur og sjálf í ólíkum tengslum við 

það sem á sér þar stað hverju sinni, fólkið, hlutina og aðstæðurnar þar sem við erum stödd. 

Þar berum við skyn á hvar og hver við erum, hreyfum og athöfnum okkur í tengslum við 

kunnuglega og minna kunnuglega hluti, staði, umhverfi og aðra sem saman mynda þann heim 

sem við lifum. Við erum því ekki stök, fljótandi í tómarúmi heldur bundin stund og stað, 

fyrirbærum og fólki, fortíð og framtíð. Þetta allt sameinast í þeim veruleika þar sem við erum 

staðsett, misríkulegri og misfullnægjandi heild. Yfirleitt erum við ekki meðvituð um sífelldan 

fund okkar við heiminn og veltum hlutunum eða upplifunum daglegs lífs ekki fyrir okkur, 

enda eru þau órjúfanlegur partur tilveru okkar – það sem hún er. Við hellum upp á og borðum 

morgunmat, náum í póstinn, göngum eða ökum í vinnuna, hugsum, nærumst, spjöllum við 

fólk sem verður á vegi okkar og mælum okkur mót við annað, slökum á og sinnum okkar 

daglega amstri. Við erum vön þessum sífellda fundi okkar við heiminn enda er hreyfing 

okkar um hann að stórum hluta vani. Arkitektinn og heimspekingurinn David Seamon kemur 

inn á mikilvægan punkt þegar hann bendir á, með vísun í Merleau-Ponty, að þetta svið sem 

við hrærumst í frá degi til dags án þess að beina vitund okkar að veru okkar þar nema í 

undantekingartilfellum, lífheimur (e. lifeworld) okkar, sé okkar náttúrulega afstaða (e. natural 

attitude). Við tökum þessu samhengi sem sjálfsögðum hlut, erum á kafi í því og hugum því 

yfirleitt ekki að þessum lífheimi né gerum athuganir á honum eða berum kennsl á tilvist hans. 

Hann er okkur hulinn sem fyrirbæri líkt og Seamon orðar það,80 nema í þau skipti sem við 

beinum athygli okkar að honum líkt og tilfellið er nú. Slík athygli, leyfi ég mér að fullyrða, 

varir þó sjaldan lengi og nær tæplega til hreyfingarinnar allrar. Manneskjan lifir yfirleitt ekki 

í vitund um hreyfingu sína í og gagnvart heiminum. Oft er hún ekki einu sinni meðvituð um 

að hún eigi sér stað. Það virðist hún gera svo til sjálfkrafa, smám saman breiðir hreyfingin og 

veran úr sér fyrir framan nefið á okkur. Líkt og Seamon lýsir því, tekur hann t.a.m. einungis 

eftir því þegar hann beinir að því athygli, að líkami hans aðhefst í aðhygli og sameinar eða 

fellir athafnir sínar í eina heild eða flæði. Það er líkt og hreyfingin komi ósjálfrátt í ljós, haldi 

                                                
80 Seamon, „Body-Subject, Time-Space Routines and Place Ballets“, s. 151.  
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áfram og hann elti.81 Merleau-Ponty er þetta að því er virðist ósjálfráða ferli einnig hugleikið 

og hann vitnar t.d. í einn viðmælanda sinn sem segir: „Ég upplifi hreyfingu líkt og afleiðingu 

af aðstæðum, sem samfellda röð atburðanna sjálfra; hreyfingar mínar og ég, við erum, ef svo 

má að orði komast, einungis hlekkur í því hvernig heildin birtist eða er smám saman leidd í 

ljós, og ég er naumast meðvitaður um nokkurt viljandi framtak […] allt virkar af 

sjálfsdáðum.“82 Það er líkt og hreyfingin flæði úr heild þeirra aðstæðna sem við erum stödd 

innan hverju sinni. Þannig virðist hreyfing okkar um rými og það hvernig við berum okkur 

gagnvart því vera að stórum hluta foryfirveguð.   

Það hvernig hreyfingin flæðir áfram óháð skilvitlegri íhugun eða ákvörðun þess efnis, og það 

hvernig veran virðist þannig opnast upp og verða til í þessari hreyfingu á mótum lifaðs 

líkama og rýmis og þeim aðstæðum þar sem hún á sér stað, liggur í vananum líkt og Merleau-

Ponty og síðar Morris og Seamon benda á. Þar kemur til, líkt og fyrr, tímaleg dýpt líkamans 

og líkamsskemað. Líkt og Merleau-Ponty lýsir því, tileinkar líkaminn sér hreyfingu með því 

að læra að skilja hana eða innvinkla hana í heim sinn, „og það að hreyfa líkama sinn er að 

stefna að hlutum í gegnum hann; það er að leyfa sér að bregðast við kalli þeirra“.83 Þennan 

máta líkamlegrar veru og athafna í aðhygli, sem eins og ósjálfrátt verður til, flettir smám 

saman ofanaf sér eða opnast út í heiminn og er viðhaldið af honum, talar Seamon um sem 

einskonar afl, líkamlegt og aðhyglið, sem birtist sjálfkrafa en þó af næmi.84 Hið vanabundna 

eðli hreyfingar sprettur úr stefnuföstu næmi líkamans og það er ekki fyrr en við stöldrum við 

og beinum að því athygli sem við komum auga á það hlutverk sem líkaminn spilar í stórum 

hluta þessarar hversdagslegu hreyfingar og athafna í rými. Líkamsskemað, skema skynjunar 

og hreyfingar, byggist á vana en er bundið þroska og breytingum. Það er því óstöðugt og 

stöðugt í senn líkt og Morris orðar það. Stöðugleikinn er til staðar fyrir tilstilli vanans, sem er 

frosinn en þó ávallt við það að þiðna og breytast og því dýnamískur að hluta. Stöðugleiki hins 

vanabundna líkamsskema er því aldrei niðurnjörvaður eða endanlegur heldur felur vaninn í 

sér óstöðugleika sem leggur einmitt grunn að frekara næmi og gerir nýja skynjun mögulega 

að mati Morris.85 Líkamsskemað byggist því á vana sem er í senn fastur og býður upp á 

breytileika og þar telur Morris merkingu tengsla okkar við heiminn liggja og vera tjáða – með 
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vananum.86 Þessi vani sem líkamsskemað byggist á hefur tímalega dýpt og teygir sig því 

bæði yfir rými og tíma. Þannig mætir það í hreyfingu þeim stöðum þar sem við höfumst við 

og þar sem vaninn mótast. Morris leikur sér í þessu samhengi með ensku orðin habit, vani, og 

inhabit, að lifa, búa eða hafast við. Þegar ég lifi eða hefst við í tilteknu rými eða gerð af stað í 

ákveðinn tíma má því segja að ég vana-bindi það, í hinum enska skilningi; ég sem 

staðbundinn, lifaður líkami bundinn tíma innvinkla staðinn í líkamsheim minn og ber mig á 

vanabundinn hátt til móts við rýmið þar sem merking, tengsl og skilningur verða til í hverju 

samhengi. Ég veit og þekki hvernig ég athafna mig í eldhúsinu mínu eða á götum borgar eða 

hverfis þar sem ég bý og yfirfæri þessa vitneskju á aðra staði, borgir, eldhús, fólk og 

aðstæður. Með þessari sjálfvirku, ósjálfráðu, vanabundnu hreyfingu í gegnum rými tjáir 

líkaminn þetta rými foryfirvegað og sú tjáning felur ávallt í sér ákveðið frelsi, býður upp á 

þróun og óvænt útspil.  

Þannig hefur vanabundin hreyfing sína formgerð og dýnamík. Í gegnum hana má komast nær 

því að skilja hina staðbundnu líkamsveru í heiminum sem slíka – og hvað er betur til 

greiningar fallið en einmitt raunverulegt samhengi, hið lifaða rými, göturými, híbýli okkar, 

torg, strandir og lautir og aðrir staðir þar sem við lifum og hrærumst? Þar öðlumst við líka 

tæki til að færa til betri vegar og móta veruna af þekkingu um hvernig rýmið og staðirnir sem 

við teiknum í hið náttúrulega og manngerða landslag koma til með að móta líkamsveruna þar, 

hvernig hinn lifaði líkami mun tjá það og þar með veruleika sinn og annarra með hreyfingu 

sinni og skynjun þar. Með greiningu sinni á klösum vanabundinnar hreyfingar eins líkama og 

margra saman í og í gegnum rými leitast Seamon við að gera einmitt það. Greining hans lýtur 

að raunverulegu samhengi og hversdagslegum aðstæðum, því hvernig staðir og rými eru tjáð 

sem það sem þau eru með vanabundinni hreyfingu og tilbrigðum við hana og birtast þannig í 

gegnum það flæði eða heild sem smám saman og ósjálfrátt flettir ofanaf sér í vananum með 

hinni vanabundnu hreyfingu sem þó býður upp á uppbrot. Líkt og Seamon sýnir fram á 

spannar vanabundin hreyfing ansi breitt rýmislegt svið, allt frá því hvernig við ferðumst á 

milli staða, stjórnum ólíkum farartækjum eða göngum frá einum stað til annars, til þess að ná 

í eitthvað í seilingarfjarlægð og hreyfa fingurna.87 Þær sjálfvirku og endurteknu athafnir sem 

ósjálfrátt opnast og flæða áfram hver á eftir annarri líkt og talað er um hér að ofan, yfir tíma 

og stað, kallar hann tímarýmisrútínur. Þær skilgreinir hann sem „mengi af meira eða minna 
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vanabundnum líkamlegum athöfnum sem spanna töluverðan tíma“.88 Hafi ég komið mér upp 

vana sem þróast og teygir sig yfir tímabil, t.a.m. að ég vakni á hverjum morgni á sama tíma 

og útbúi mér yfirleitt hafragraut í eldhúsinu mínu, að ég setjist alltaf niður og lesi blaðið 

seinnipart dags í sófanum heima hjá mér eða hafi pönnukökukaffi alla sunnudaga, myndi það 

falla undir tímarýmisrútínu. Tímarýmisrútínan er ákveðið heildrænt mynstur sem smám 

saman birtist eða flettist ofan af.89 Með tímarýmisrútínum fara athafnir okkar fram svo til 

sjálfkrafa – vanabundið – í gegnum tíma, sem gerir þær að mikilvægum hluta daglegs lífs.  

Þegar ég sinni þessum tímarýmisrútínum er um að ræða líkamsballet eða -rútínu, sem 

Seamon skilgreinir sem röð athafna og gjörða sem mynda heild og eru í samræmi við 

ákveðna ætlun eða verk.90 Líkt og orðið ballet felur í sér má segja að um einskonar dans eða 

list sé að ræða og líklega verður upplifunin ríkulegri eftir gæðum aðstæðnanna þar sem hún á 

sér stað, því hve listilega mér ferst athöfnin úr hendi og eftir því sem hún þróast og þroskast 

með sjálfri mér og öðrum sem mögulega deila henni. Líkamsballettinn getur birst í 

þaulvönum handtökum þess sem bakar pönnukökur á hverjum sunnudegi, eldar sinn 

uppáhaldsrétt eða hellir upp á kaffi af kúnst, eða rútínu þess sem gengur í vinnuna eða á fjöll, 

hugleiðir, vinnur vinnuna sína eða sópar stéttina og vökvar blómin. Orðin flæði, samræmi og 

mýkt, sem við notum oftar en ekki til að lýsa þessu ferli gefa til kynna hversu lífræn, 

samhangandi og samþætt slík athöfn getur verið líkt og Seamon lýsir. Hann bendir einnig á 

að um leið og líkaminn hefur tileinkað sér undirstöðuatriði tiltekinnar athafnar bjóði það upp 

á að líkamsveran bregði út af vananum og breyti athöfnum sínum á skapandi hátt til þess að 

geta verið fljót að mæta viðkomandi þörf, ekki ósvipað og á við um dansverk.91  

Í dagsins önn mætast ótal tímarýmisrútínur og líkamsballettar og renna saman á forsendum 

staðar eða tiltekins umhverfis. Þar sem það gerist talar Seamon um staðarballet. 

Staðarballettar innihalda einnig þann kunnugleika sem verður til þegar rútína skapast 92 og 

geta lagt grunn að stöðum og aðstæðum fyrir mikilvæg samfélagsleg tengsl, samskipti á milli 

einstaklinga, merkingu og tryggð.93 Líkt og í tilfelli vanans og líkamsballettsins opnar hin 

                                                
88 Seamon, D., „Situated Cognition and the Phenomenology of Place: Lifeworld, Environmental Embodiment, 
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lífræna reglufesta staðarballetsins möguleikann á nýlundu, hinu óvænta og ófyrirsjáanlega.94 

Samfellan felst í rákuninni í skilningi Deleuze og Guattari. Aðstæður þar sem margir koma 

reglulega saman, hvort sem um er að ræða torg, vinnustað, heimili, göturými, rými á milli 

húsa, flugvöll eða kaffihús, geta líkt og Seamon lýsir vel orðið grunnur að lifandi stað, 

staðarballet þar sem líflegt umhverfi og andrúmsloft staðar myndast vegna stöðugrar og 

reglulegrar umferðar fólks, vanabundinnar hreyfingar fárra eða fjölmargra sem vindur fram 

eins og ósjálfrátt eftir aðstæðum og tengslum sem skapa staðinn hverju sinni og hinum ýmsu 

tilbrigðum við veruna sem þar verða til. Á stað sem dýnamískri heild í þessum skilningi, sem 

samanstendur af samsvörun hreyfinga og þátta umhverfisins, getur vel skapast einskonar 

samfélag eða samvist þeirra sem þar eru staddir og þangað venja komur sínar, þar sem tengsl 

eða samskipti í víðri merkingu eiga sér stað. Líkt og í tilfelli líkamsballettsins, þar sem 

hendur og líkami bera með sér löngu lærða kunnáttu, röð og ákveðinn takt hreyfinga,95 er 

staðarballettinn einnig einskonar hversdagsleg og vanaleg samfella eða röð – flæði þar sem 

athafnir eru að stórum hluta ósjálfráðar og af óyfirlögðu ráði. Þetta flæði verður til, breiðir úr 

sér eins og ósjálfrátt í vanabundinni hreyfingu og tjáningu hvers líkama á rýminu í samhengi 

þeirra aðstæðna sem þar skapast fyrir hreyfingu og tengsl þess og þeirra sem þar eru.  

Hver staður má því segja að sé vefur tengsla, hreyfing og samspil vana og uppbrots þar sem 

líkaminn lifir og tjáir þær rýmislegu aðstæður þar sem hann er staddur í samhengi annars og 

annarra þar. Tjáningarfull líkamleg athöfn verður því til fyrir tilstilli víðs sviðs lifaðrar 

vitundar og þekkingar (sem einnig inniheldur tilfinningalega vídd), sem hinn lifaði líkami 

innvinklar til viðbótar hinum vanabundnu líkamlegum athöfnum. Á grundvelli vanans, fastra 

stefja og stöðugleika sem býður upp á spuna og opnar fyrir hið óvænta má segja að staður sé 

allt í senn regla og fjölbreytni, festa og breyting, mót einnar eða fleiri líkamsvera sem spenna 

hann upp með návist sinni, hreyfingu, samvist og tengslum sín á milli í rýminu í samhengi 

þess sem þar er. Þar kemur einnig til vanabundið en þó breytilegt yfirbragð og aðstæður 

heimsins, t.a.m. árstíðirnar og veðrið o.s.frv. sem móta það rými sem líkamar mæta í sinni 

vanabundnu hreyfingu eða dansi. Þó rýmið sem við hreyfum okkur um og það skyn sem við 

berum á það sé grundvallað í samskonar ferli upplifunar gera þau mynstur, tengsl milli fólks 

og sú dýnamík sem sprettur upp á tilteknum stað fyrir þeirra tilstilli, þann tiltekna stað að því 

sem hann er og ólíkan öðrum. Sumstaðar eru mynstrin stöðug árum eða áratugum saman og 
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halda áfram að gera hann og þau tengsl, veru og samfélag sem þar verða að því sem þau voru 

áður. Líklega breytast þau þó oftast fyrr eða síðar fyrir tilstilli félagslegra og umhverfislegra 

þátta sem hafa áhrif á fyrri stef, tengsl og mynstur svo staðurinn hættir að vera til í þeirri 

mynd og verður eitthvað annað. Við erum þannig á öllum stundum og stöðum óhjákvæmilega 

samofin og innvinkluð í vanabundinn, líkamlegan, félagslegan, siðferðilegan og jafnvel 

pólitískan veruleika tengsla sem á sér ávallt stað í samhengi rýmis og tíma, annars og annarra 

sem mynda þennan veruleika, oftast án þess að við gefum því gaum.  

 

Tengsl 

Með þessum tiltölulega einföldu hugmyndum um hversdagslega hreyfingu sem mismunandi 

rútínur og balletta, tekst Seamon á skemmtilegan hátt að greina sameinaða hreyfingu fólks 

sem líkamsvera í rými, á stað og í tíma. Þar snertir hann á þýðingarmiklum hluta tilveru 

okkar sem samveru og -vistar með öðru og öðrum þar, fólki og fyrirbærum, og þar með hinu 

flókna ferli sem myndar og tjáir staði og veruna þar. Líkt og Seamon kemst að orði verður 

svæði að stað í gegnum þessi vanalegu mynstur hreyfingar líkama, fólks og fyriribæra sem 

deila staðnum og komast þar í tímarúmssnertingu.96 Þannig lifum við, þróumst og þroskumst 

sem lifaðir líkamar í heiminum sem við hreyfum okkur um ásamt því og þeim sem þar eru í 

einskonar rýmis- og tímalegri staðarsamfellu líkt og fram hefur komið. Skynjun okkar af 

hlutum, sjálfum okkur og öðrum er því líkt og fyrr segir nátengd og samfléttuð skynjun rýmis 

og staðar – hinn lifaði líkami stendur frammi fyrir öðrum í dýpt. Morris beinir sjónum að 

þessari rýmislegu stöðu sérstaklega og rekur náin tengsl skynjunar og upplifunar á öðrum og 

skynjunar á dýpt aftur í gegnum þroskaferli líkamans þar sem hann sýnir fram á hvernig 

rýmisskyn okkar þróast ekki einungis samhliða tengslum líkamans við hluti og fyrirbæri á 

stað heldur einnig samhliða félagslegum tengslum.97 Morris talar um mót líkama og heims á 

forsendum þess að umlykja eða sveipa; líkami og hlutur mætast ekki sem aðgreind rúmtök 

heldur í hreyfingu þar sem um einskonar samfellu, sveipun eða umlykningu í samhengi tíma 

og rýmis er að ræða. Það ferli teygir líkamann í tíma og rými og staðsetur hann meðal þess og 

þeirra sem hann mætir þar. Skyn okkar á rými og dýpt þróast og þroskast í þessum tengslum 

umlykningar sem Morris lýsir, sem frá upphafi eiga sér stað í samhengi annarra, þeirra sem 
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standa okkur næst, við umgöngumst og á vegi okkar verða. Skyn okkar á það sem við mætum 

í heiminum, á aðra hluti, fyrirbæri og fólk gerir þannig, líkt og Morris orðar það, „ávallt ráð 

fyrir skyni okkar á rými, þar sem það gefur okkur hið upphaflega skyn á ábyrgð okkar 

gagnvart einhverju handan okkar“.98 Stefna gagnvart því og þeim sem við mætum og skynjun 

í dýpt eru því nátengd og samfléttuð og skyn okkar á rými og dýpt því, líkt og bæði Seamon 

og Morris sýna fram á, ávallt og frá upphafi bundin samvist. Skyn okkar á veruna, staði, hluti 

og fyrirbæri þróast því og þroskast í rýmislegum tengslum sem ávallt eru félags- og 

siðferðileg.  

Það hvernig við berum skyn á og stöndum frammi fyrir öðrum hlutum og manneskjum felst 

þannig fyrir það fyrsta í skyni okkar á rými. Þetta tvennt verður ekki skilið að. Skynjun og 

upplifun á því og þeim sem í heiminum eru, stöðum, hlutum, fyrirbærum og fólki og 

skynrænum, félags-, tilfinninga- og siðferðilegum tengslum okkar við þau eru því nátengd 

skynjun okkar á dýpt, okkar líkamlegu skynupplifun sem teygir sig í tíma og rúmi. Tengsl 

okkar við hann í þessum víða skilningi, að vera gagnvart heiminum og því sem þar er, öðru 

og öðrum má því segja að sé einskonar tvöföld opnun líkt og Morris kemst að orði: „… þau 

eru opnun gagnvart öðrum í gegnum opnun að hreyfingu, stað, hinu félagslega og 

náttúrunni.“99 Þessar hugmyndir Morris eru ekki svo ólíkar þeim hugleiðingum um tengsl 

sem hér hafa þegar komið fram. Irigaray talar einnig um einskonar tvöfalda opnun í samhengi 

tengsla tveggja; opnun gagnvart öðru eða öðrum, því og þeim sem heimurinn er, á þeirri 

forsendu að opnunin sé einnig inn á við og að horfið verði til líkamans og munúðarfulls skyns 

og veru sem svo lengi hefur verið reynt að sneiða framhjá. Úr hugleiðingum Irigaray má lesa 

að fullnægjandi skilningur og tengsl við hinn og heiminn allan og þar með samvistin öll séu 

falin í þessari tvöföldu opnun, ekki ósvipað Morris sem telur hina samfelldu órofa hringrás 

hreyfingar okkar og skyns á rými þar sem hvort er öðru innbyrðis háð, óaðgreinanlega frá 

tengslum okkar við annað og aðra. Með hreyfingum mínum gagnvart heiminum, stefnu 

gagnvart öðru og öðrum, á mótum líkamans, rýmisins, vana, þroska og staðar tjái ég veruna 

sjálfri mér og öðrum. Með minni líkömnuðu þarveru tjái ég rýmið í samverkan og ólíkum 

tengslum við það og þá sem þar eru hverju sinni. Þannig móta ég með mér, skynja og tjái stað 

með hreyfingu minni. Rýmisskynjunin, skynið á heiminn býr því bæði í skilningi Seamons og 
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Morris auk Irigaray ávallt þegar í skynrænum, félagslegum og siðferðilegum tengslum í 

heiminum. Hið siðferðilega og rýmis- eða líkamlega verður því ekki aðskilið. 

Hreyfingin sem þessi grundvöllur verunnar og það sem hún er, hvernig henni og þar með 

skilningi okkar og ofangreindum tengslum er háttað er að stórum hluta komið undir þeim 

aðstæðum sem rýmið skapar. Þau stef og mynstur sem Seamon lýsir, tímarýmisrútínur, 

líkams- og staðarballettar þar sem fólk er ýmist eitt eða mætir öðru fólki í ólíku rými sem 

býður upp í misríkulegan og flæðandi staðardans, hafa ólíkar birtingarmyndir eftir félags-, 

menningar- og tímalegu samhengi en liggja þó alltaf til grundvallar verunni sem á sér þar 

stað. Þær má finna í öllum mannlegum aðstæðum100 í einu eða öðru formi þar sem 

hreyfingunni og tengslunum er ólíkt farið eftir aðstæðum, eftir gerð, samsetningu og 

skynrænum eiginleikum umhverfisins, veðurfari og veðrabrigðum, menningu, fólki, tíðaranda 

o.s.frv. Auk þess er hreyfingin, dvölin þar og upplifunin eiginleg hverjum og einum sem þar 

er staddur. Úr verða margskonar staðir sem móta fjölbreytt lífsmynstur, hreyfingu og dvöl, og 

margskonar misrík og misfullnægjandi tengsl. Rýmisskyn og upplifun okkar af stað og 

stöðum felur því óhjákvæmilega í sér hvernig við skynjum og upplifum stöðu okkar þar, 

hvernig við upplifum, mætum og umgöngumst það sem þar er, annað og aðra sem þar eru og 

hvers konar tengsl við höfum við þau. Að móta með sér, skynja og tjá stað með hreyfingu 

sinni er að gæta að sér í umhverfinu og bera kennsl á það og sjálfan sig þar og móta samtímis 

með sér og tjá ákveðna afstöðu og skilning á rýminu, sjálfum sér, öðrum og öðru þar. 

Rýmisskyn okkar og -upplifun má því segja að sé einnig tengslaskyn eða upplifun af 

tengslum og stöðu okkar meðal annars og annarra. Sú lifaða nánd og tengsl við umhverfið, 

það sem þar er og þar með á milli fólks sem deilir stað og tíma, skapast þannig á ólíkan hátt 

eftir rýminu, stöðum og samhengi. Þennan staðbundna veruleika, hvernig hreyfingu og 

tengslum þar er háttað, er því mögulegt að móta á ríkulegan og fjölbreyttan hátt með frekari 

skilningi, hlustun á og lestri í rými og staði og veruna þar. Sú hlustun og hugsun, líkt og fram 

kemur hér á eftir, verður þó að vera á forsendum þessarar hreyfingar og rýmisskyns, hins 

lifaða líkama sem gætir að sér og rýminu þar sem hann er af líkamlegri og skynrænni alúð og 

nautn.  

  

                                                
100 Seamon, „Body-Subject, Time-Space Routines and Place Ballets“, s. 160.  
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Að gæta að sér – alúðin og fegurð aðstæðnanna 

 

Gaumgæfni og alúð eða aðgát 

Það skyn sem við berum á rými og dýpt er því hreyfing sem ávallt er opin heiminum, öðru og 

öðrum þar. Rýmisskyn felur í sér að gæta að sjálfum sér í umhverfinu, í rými og á stað, það er 

skyn á okkur sjálf sem líkama sem hreyfum okkur þar og skyn um ábyrgð gagnvart einhverju 

handan okkar líkt og fyrr segir, hvort sem þar er um að ræða hluti, fyrirbæri eða annað fólk. 

Því er forvitnilegt að velta fyrir sér hverskonar rými og hreyfing leiða okkur til fullnægjandi 

skyns og farsælla tengsla og veru í þessu samhengi. Hreyfing og skynjun rýmis felst í því, líkt 

og hér hefur komið fram, að inna eftir eða gæta að líkamlegri afstöðu sinni innan þess á 

hverju augnabliki og fá á þann hátt tilfinningu fyrir henni í samhengi þess sem þar er. Í 

skrifum sínum er Morris hugleikið enska hugtakið care í samhengi hreyfingarinnar sem hér 

útleggst sem aðgát, alúð eða gaumgæfni. Veran sjálf, það að lifa og skynja rými og dýpt felst 

samkvæmt Morris í aðgát að verunni á stað og aðgát að staðnum sjálfum þar sem hreyfingin á 

sér stað; því að gefa gaum að þeim hætti eða máta sem við hreyfum okkur innan þessa staðar 

og birtumst í gegnum hann sjálfum okkur, öðru og öðrum.101 Það má því segja að fyrir tilstilli 

líkamsskemans, hreyfingar og skyns teygi hinn lifaði líkami sig útfyrir sig um rýmið og mæti 

þar og umljúki annað og aðra í aðgát eða alúð. Tengslin á milli alúðar og staðar, sem eiga 

rætur sínar í líkamanum, eru því ansi náin og ráða úrslitum um veruna og hvernig henni er 

háttað – aðgát er þegar bundin og breiðir sig yfir stað og hreyfing á stað vísar ósjálfrátt til 

staðbundinnar aðgætni þar. Hreyfing og rýmið eru henni nátengd og samfléttuð. Hin 

líkamlega gaumgæfni er því ekki hlutlæg heldur liggur í hreyfingunni sjálfri sem felst í raun í 

því að læra að gæta að sjálfum sér, öðru og öðrum í rými102 og felur þannig óhjákvæmilega í 

sér tengsl við hinn og hitt og hvernig þessum tengslum eða hreyfingu á milli er háttað. Staðir 

skapa þannig í öllum sínum fjölbreyttu myndum og samsetningu eiginleika ólíkar gerðir 

tengsla og þar með hreyfingar og tilveru. Hin líkamlega alúð endurspeglast að einhverju leyti 

í þeim dæmum um hreyfingu og lifaða staði sem hér hafa komið fram og þeim ótal dönsum 

eða rútínum vanans, sem Seamon talar um, þar sem einstaklingar mætast í eigin 

vanabundnum hætti þess að gæta að sér og hreyfingu sinni í rými og tilbrigðum við hann. 

                                                
101 Morris, The Sense of Space, s. 158.  
102 Sama rit, s. 156.  
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Hver og einn ber sig og tjáir umhverfið, sjálfan sig og aðra þar með líkamlegri hreyfingu 

sinni og skyni og mótar þannig á hverju augnabliki lifandi aðstæður sem gera staði og veruna 

þar að því dýnamíska, flæðandi og oftar en ekki brothætta fyrirbæri sem þeir eru. Staður er 

þannig, líkt og hér hefur verið reynt að sýna fram á, mun meira en staðsetning eða hlutlægt 

rými sem ferðast er í gegnum. Hver staður, sem lifað rými tengsla, hefur yfir að ráða dýnamík 

sem verður til, viðhelst og tekur breytingum eftir því sem hver og einn útfærir sína eigin 

líkamlegu hreyfingu um rými, aðgætni og tjáningu á heiminum í samverkan við aðstæðurnar, 

umhverfið og aðra þar. Dýnamík og ríkuleiki hvers staðar og aðstæðna þar, eðli eða háttur 

hreyfingarinnar og þeirra tengsla sem þar eiga sér stað, ræðst af því sem hvert rými býður 

þeim sem þar mætast, dvelja og fara um og hvort þeim gefst rúm, staður og stund til alúðar 

og gaumgæfni. Hugleiðingar um okkar staðbundnu líkamsveru, gaumgæfni og næmi 

hreyfingar hennar þar í þessu samhengi vekja því ýmsar spurningar um tengsl, 

merkingarauðgi, samfélagsstrúktúr, siðferði og fagurferði og þar með einnig um það sem 

liggur þessu til grundvallar; það rými og þá staði þar sem við erum stödd og lifum og 

hrærumst á, mótun þeirra og skipulag. Ef tengsl, samfélag og staðir sem við upplifum á 

jákvæðan hátt eru mikilvæg fyrir fullnægjandi tilveru, er skilningur á þessari 

rýmissamverkan, því hvers konar hreyfingu rými býður hverju sinni, hvernig við berum 

okkur gagnvart ólíku rými og tjáum með athöfnum okkar, hreyfingu og tilbrigðum við þær, 

algert grundvallaratriði.  

Til þess að lýsa hinni staðbundnu veru og líkamlegri aðgætni hennar þar sem hún á sér stað er 

kannski nærtækast að tala um einskonar lífslist – að gæta að sér með hreyfingu og athöfnum 

innan þess tengslavefs sem hver staður og aðstæður eru og taka þannig við, tengjast og hafa 

þar áhrif af mismikilli alúð og næmi. Eiginleikar þess rýmis og aðstæður sem þar skapast 

gefa tóm til hreyfingar, hlustunnar á og lesturs í eigin viðbrögð og skyn á rýmið og tengslin 

innan þess við fólkið sem þar er, fyrirbæri og atburði af mismiklum haganleika og 

gaumgæfni. Líkingin við lífslist á einnig við um mótun og skipulag rýmisins þar sem þessi 

hreyfing á sér stað, umhverfisins sem veran fer fram og ræður öllu um gæði hennar og 

merkingu, í hverju sem sú mótun nú felst; arkitektúr, uppbyggingu og hönnun staða, smíðum, 

handverki eða öðru. Ríkuleiki verunnar eða gæði hennar sem lífslistar eru komin undir hætti 

þeirrar hreyfingar eða samverkunar sem hún er og þar með rýminu þar sem hún á sér stað. 

Þennan hátt hreyfingar og hvernig henni er farið, er fróðlegt að skoða í ljósi skrifa Thomas 
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Heyd um kosti meðvitaðs, líkamlegs ferðalags um staði og á milli staða.103 Heyd byggir 

frásögn sína á hugmyndum japanska hugsuðarins og ljóðskáldsins Bashō um flandur, eða 

wandering eins og það heitir á ensku. Erfitt er að finna fullnægjandi þýðingu á orðinu á 

íslensku, enda hefur slíkt flakk eða flækingur „að tilefnislausu“ ekki verið haft í hávegum hér 

á landi. Hér mun ég því notast við orðin flandur eða flakk þó hvorugt þessara orða nái 

beinlínis yfir þá athöfn sem Heyd lýsir og felst í ferðum ferðalangs um tiltekið svæði, um 

staði og á milli þeirra með líkamann, skyn og stöðu hans á hverjum stað og tíma til 

grundvallar og að leiðarljósi. Meðan á þessum leiðangri eins og Heyd lýsir honum stendur má 

segja að ferðalangurinn hverfi til líkamans þar sem hann er, til hreyfingarinnar á mótum 

líkama og rýmis eða heims og feti sig á þann hátt um heiminn, skref fyrir skref. Með skrifum 

sínum um þetta stöðuga og meðvitaða ferðalag á tveimur jafnfljótum í líkamlegri gaumgæfni 

eða aðgát að sjálfum sér í umhverfinu sýnir Heyd fram á hvernig sú hægð og alúð sem í þessu 

flandri felst leiðir til beinnar, milliliðalausrar og ákafrar samverkunar náttúru og sjálfs,104 

manneskjunnar og umhverfisins þar sem hún er stödd. Því geti manneskjan haft mikinn hag 

af slíkri iðju.  

Hugleiðingar Heyds eiga vel við það ferðalag sem hér er til umfjöllunar, aðgát 

líkamsverunnar að hreyfingu sinni um rými og athöfnum daglegs lífs, því þó svo að 

umfjöllun hans afmarkist við flandrið sem sérstaka aðferð eða athöfn í þeim ljóðræna eða 

skapandi skilningi sem hann leggur í það þurfum við ekki að leita lengra en í okkar 

hversdagslegu aðstæður og hreyfingu sem hér hefur verið fjallað um, staðarupplifun okkar, 

skyn og staðarballetta, til að finna þess merki og sjá að það á við um veruna alla. Flakk 

Bashō, líkt og Heyd lýsir því, má því líta á sem myndlíkingu fyrir veru og hreyfingu hins 

lifaða líkama sem lýst er hér að framan – sem leið, ef vandlega eða gaumgæfilega er farið að, 

til þess að grundvalla upplifun okkar af verunni í heiminum,105 koma á áþreifanlegum 

tengslum og öðlast um leið dýpri skilning og þekkingu á þessari upplifun eða reynslu og 

samhengi hennar. Fyrir förumanninum og ljóðskáldinu Bashō, líkt og Heyd lýsir, var einmitt 

mögulegt að ná að innsta kjarna hlutanna í gegnum ljóðlist eða ljóðrænu og tækifærin til að 

opna leið að þessum kjarna var að finna í almennum, hversdagslegum upplifunum.106 Í 

þessum hugleiðingum um gaumgæfilegt líkamlegt ferðalag, hátt hreyfingarinnar og listina að 

                                                
103 Heyd, T., „Bashō̄ and the Aesthetics of Wandering“.  
104 Sama rit, s. 301.  
105 Sama rit, s. 302.  
106 Sama rit,  292.  
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vera endurspeglast því ákveðið flæði eða ljóðræna í hinum gríska skilningi þess orðs, poïesis 

(ποίησις) sem vísar til þess að búa til eða skapa, ljóðrænnar athafnar sem umbreytir og 

viðheldur þannig heiminum í tjáningu sinni. Sú ljóðræna eða sköpun liggur einnig í 

hugleiðingum Seamons um hversdagslega hreyfingu og mynstur sem tilbrigði við stef. Þar 

líkir hann hinni samfelldu staðbundnu hreyfingu sem veran er við einskonar listsköpun eða 

dans, sem Heyd talar einnig um í samhengi ferðalangsins sem flakkar um. Flandrið segir 

Heyd krefjast líkama sem lifir eða er í líkamlegri vitund eða tilfinningu um staðinn þar sem 

hann er staddur hverju sinni, ekki ósvipað og á við um dans, danssköpun eða hverskonar 

sköpunarferli; það krefst þess að stöðugt sé verið að velja, líkt og Heyd orðar það, vega og 

meta með staðsetningu útlima, fót- og handleggja, líkamsþyngd- og skyni, staðsetningu 

líkamans í umhverfinu.107 Líkt og með þann sem leggur flakk um breytilegt landslag fyrir sig, 

öðlast dansarinn, áhugamaðurinn í eldhúsinu, barnið sem staulast um grasflöt til móts við 

foreldri sitt, ökumaður, íbúi í stórborg eða sveit eða sá sem stundar sjósund, ákveðna reynslu 

við iðju sína og daglegt amstur í samhengi rýmislegra aðstæðna umhverfisins þar sem 

tilveran fer fram. Þegar kemur að hreyfingu um rými og ólíkum aðstæðum hversdagsins er 

um að ræða ákveðna hætti þess að nálgast og gæta að sér og umhverfinu og þeim aðstæðum 

sem það býður. Hinar ýmsu aðstæður, látbragð, athafnir og atburðir eiga sér stað og verða til 

með líkömum þar sem þeir eru staddir, frá einni hreyfingu til annarrar í gegnum staðinn sem 

heild. Hvort sem um er að ræða manngert eða náttúrulegt umhverfi, fjalllendi, skóg eða 

landslag í byggð eða hina ýmsu staði og vistarverur á láði eða legi er hreyfingin þar, líkt og 

danssköpunin og ganga ferðalangsins, viðvarandi og líkamleg innlimun og skapandi 

samverkan við umhverfið, aðgát lifaðs líkama að hreyfingu um rými. Í því ferli sem 

ferðalagið er getum við fundið, leikið okkur að og brugðist við því hvernig rýmið spennist út 

fyrir tilstilli hinna lifuðu líkama sem þar eru og hvernig staðir verða til og skiljast að fyrir 

skilningarvitum okkar í stöðugu samtali og tengslum vana og uppbrots, skynrænna eiginleika, 

hluta og fólks. Líkt og Heyd kemst að orði um ferðalanginn á leið sinni, mun hann líkt og 

dansarinn þróa með sér ólíka hætti hreyfingar eftir umhverfinu hverju sinni; sumstaðar finna 

fæturna bera sig áfram í endurteknum takti á víxl en annarstaðar virst spinna af fingrum fram 

og vega sig lipurlega áfram, með því sem á veginum verður.108 Land sem erfitt er yfirferðar, 

samsetning brattra og ókannaðra slóða veit því á annarskonar og ólíkt göngulag og hátt 

ferðalags heldur en jafnslétta auk þess sem loftslag og veðurfar hefur sitt að segja um 

                                                
107 Sama rit, s. 297.  
108 Sama rit, s. 297. 
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yfirferðina sem einnig skilgreinist af ástandi líkamans sem fer þar um og taka þarf til greina í 

samhengi við það sem rýmið býður í hverju skrefi, ekki ósvipað ferðalaginu um aðra vegi 

daglegs lífs. Ferðalangurinn teiknar þannig rýmið og tjáir með líkama sínum, ferli sem Heyd 

lýsir líkt og um sé að ræða eins konar líkamlegan spuna, samfléttaðan umhverfinu á hverjum 

stað, sem verður þjálli eftir því sem líkaminn venst eða innlimar rýmið og hvern hátt 

hreyfingar þar í líkamsskemað. Landfræðingurinn Yi-Fu Tuan talar einnig um hina 

hversdagslegu hreyfingu um rými og líkamlega samverkan við heiminn sem einskonar dans 

eða kóreógrafíu. Með skírskotun í danshöfundinn Deboruh Hay lýsir hann því hvernig 

dansarar virðast „í stöðugri vitund um ljóðrænu hreyfingar í öllu sem umkringir þá – dagblað 

sem fýkur niður götuna, fugl að lenda á símalínu – og í öllu sem þeir gera, eins og því að 

leggja á borð eða fá sér sopa af kaffi“.109 Vera þeirra er þannig á hverri stundu, í 

hversdaglegustu athöfnum, líkamlega samstillt aðstæðunum. Hay lýsir einmitt sínum eigin 

hversdegi og tilveru frá morgni til kvölds sem einskonar dansi þar sem hún gætir að 

líkamanum þar sem hann er á hverju augnabliki. Öll hreyfing verður því einskonar sköpun – 

dans líkama og rýmis. Ég dansa, segir hún, „með því að beina vitund minni að hverri frumu 

líkama míns samtímis svo ég geti skynjað hluta af sjálfri mér innan frá og út. ... Ég dansa 

með því að finna hreyfingu rýmisins samtímis um allan líkama minn svo það er líkt og ég 

færi skynjun mína að mörkum veru minnar frá höfði og fram í tær svo ég geti fundið 

hreyfingu loftsins í kring um mig“.110 Með hreyfingunni skynjar hún þannig rýmið, finnur inn 

á og les með líkamanum millileikann, næsta skref eða hreyfingu og tjáir þannig líkamsveruna 

á stað, á ljóðrænan, líkamlegan og munúðarfullan hátt.  

Í skapandi, rýmislegum líkamsdansi býr þannig skilningur sem ekki fæst nema þar. Fyrir 

Heyd og Bashō öðlast ferðalangurinn ákveðna þekkingu á sínu líkamlega flakki um rými sem 

þó snýst ekki um staðreyndasöfnun eða að hrúga saman vísindalegum upplýsingum líkt og 

Heyd kemst að orði,111 ekki ósvipað Irigaray sem sagði hinn vestræna hugsuð vera fyrir þær 

sakir í útlegð og úr tengslum við veru sína og þar með hinn raunverulega heim. Þó svo að það 

að öðlast upplýsingar geti vel verið hluti af ferlinu líkt og Heyd talar um er markmið þess 

mun frekar annarskonar skilningur eða þekking. Að gæta að sér í samhenginu af líkamlegri 

alúð leiðir miklu frekar til heildræns skilnings, að staðsetja sjálfan sig og veru sína í þessum 

                                                
109 Tuan, Y., Passing strange and Wonderful: Aesthetics, Nature and Culture, New York: Kodansha 
International, 1995, s. 39.  
110 Sama rit, s. 39.  
111 Heyd, „ Bashō̄ and the Aesthetics of Wandering“, s. 299.  
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vef og öðlast þannig þekkingu og getu til að mæta og tengjast því sem þar er á eigin 

forsendum. Heyd talar um að kynnast náttúrunni í þessu samhengi sem líkt og fram hefur 

komið er hægt að yfirfæra á allt samhengi umhverfisins eða rýmisins, náttúrulegt, 

menningarlegt og manngert,112 og segir að með því að kynnast náttúrunni eða umhverfinu á 

þennan dýnamíska máta kynnist maðurinn því einnig hvernig hann sjálfur og afgangurinn af 

náttúrunni eða heiminum passa saman. Tilraunastofan dugir ekki til heldur komi veran í ljós 

og verði áþreifanleg þegar reynt er á hana og hún lifuð. Gefist manninum kostur á að gæta að 

skynrænu og líkamlegu ferðalagi sínu á ofangreindan hátt öðlast hann rúm til að mæta 

sjálfum sér sem þeirri gerð veru sem hann er, líkt og Heyd kemst að orði í tilfelli 

flandursins.113 Bollnow lýsir ekki ósvipuðu flandri og fundum mannsins við sjálfan sig og 

heiminn á rölti hans eftir slóða eða stíg. Röltið um slóðann gefur aðra tilfinningu fyrir rými 

en ferðalag sem væri þess eðlis að ekki gæfist tóm til að gefa nægan gaum að umhverfinu og 

líkamanum þar. Þar er markmiðið í sjálfu sér ekki að komast á áfangastað heldur hvílir 

slóðinn í sjálfum sér líkt og Bollnow lýsir og býður þannig upp á rölt þar sem maðurinn er í 

landslaginu, leysist upp og verður hluti af því.114  

Flandur eða rölt líkt og Heyd og Bollnow lýsa því, eins og dansinn um stað í skilningi 

Seamons og hin alúðlega hreyfing um rými sem Morris talar um, er þannig ferðalag af 

samfelldum toga. Slíkt ferðalag í skilningi Deleuze og Guattari miðast líkt og þeir Edward, 

Gunnar Þór og Björn komast að orði „við það að leggja rýmið undir sig án þess að telja það 

út fyrst“ en ekki, líkt og á við um ferðalag rákunar, við að telja út rýmið og leggja það síðan 

undir sig til þess að komast stystu leið frá einum punkti til annars.115 Markmiðið er ekki 

áfangastaðurinn, eins og Bollnow bendir á, heldur er leiðin fólgin í sjálfri sér og 

líkamssamverkaninni á þessari leið. Þeir Deleuze og Guattari tengdu hið samfellda rými 

einmitt flakkaranum og kölluðu það rými flakksins eða flökkurými (e. nomadic space) og líkt 

og sjá má fyrirfinnst slíkt rými og upplifun í öllum okkar hversdagslegu athöfnum og 

hreyfingu í mismiklum mæli. Í samfellda rýminu lifir ferðalangurinn, snertir og skynjar það 

sem fyrir ber af nánd og næmi. Það ferðalag og háttur hreyfingar sem hér um ræðir og Heyd 

leggur áherslu á að við þörfnumst, skynrænn dans, tjáning eða sköpun og sú þekking sem 

                                                
112 Hér er ekki litið svo á að náttúra og menning gefi til kynna einingar sem eru til í sitthvoru lagi heldur gert ráð 
fyrir að um einungis hugtakalegan greinarmun sé að ræða. 
113 Heyd., „Bashō and the Aesthetics of Wandering“, s. 299.  
114 Bollnow, „Lived Space“, s. 6.  
115 Edward, Gunnar Þór og Björn, „Ylrækt rísómatískra sprota“, s. 209. 
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þaðan sprettur má því segja að sé á forsendum samfellunnar í skilningi Deleuze og Guattari 

og lýtur því öðrum lögmálum en hin yfirgnæfandi rákun, söfnun staðreynda og kortlagning 

sem talað er um hér að framan. Líkt og þeir Deleuze og Guattari lýsa er það hvorki mælanlegt 

magn hreyfingarinnar né eitthvað sem aðeins er huglægt sem skilur á milli þessara tveggja 

ólíku gerða ferðalags um heiminn, rákaðs og samfellds, heldur sá máti sem hafður er á því 

hvernig rýmið er tekið upp og spennt út – háttur þess að vera í rými.116 Háttur hins samfellda 

ferðalags, sem útilokar ekki rákunina heldur býr í og með henni og felur hana í sér, er 

líkamlegur og hreyfifræðilegur og manneskjan í samhengi hans einskonar könnuður sem ber 

skyn á heiminn og veru sína þar með því að gefa gaum að hreyfingu sjálfrar sín sem lifaðs 

líkama þar. Veran, hugsunin og þar með þekkingarleitin sem líkamlegur gjörningur í þessum 

skilningi endurspeglast vel í kenningum franska heimspekingsins Henri Lefebvre um 

manneskjuna sem ryþmagreinanda. Ryþmagreinandinn hlustar og ber skyn á heiminn út frá 

sínum eigin líkamlegu ryþmum gagnvart þeim sem heimurinn býður og þar birtist, líkt og hjá 

Heyd og einnig Irigaray og fleiri hugsuðum sem hér hafa verið kallaðir til, annarskonar 

skilningur á verunni; einhverskonar rýmisleg hreyfing, alúð, gaumgæfni, hlustun og tengsl, 

nátengd og háð líkamanum og á forsendum hans.  

Greining Lefebvre snýr að þeim ótal ryþmum og endurtekningum sem heimurinn, veran, 

líkaminn og samhengi hans, er samsett úr. Heimurinn samkvæmt Lefebvre er kerfi óteljandi 

ryþma sem verða til „[þ]ar sem rými, tími og notkun á orku mætast“,117 t.a.m. þar sem 

manneskjan spennir út rýmið með líkamlegri nærveru sinni og hreyfingu um það. Lefebvre 

gerir greinarmun á annarsvegar samfelldum ryþmum, síendurtekinni hringrás sem gefur rými 

fyrir hið óvænta með stöðugri endurnýjun og varðveislu ferlisins í fjölbreytileika þess, og 

hinsvegar línulegri endurtekningu, vélrænum, tilbúnum takti sem alltaf er eins og getur aldrei 

haft ryþma.118 Líkamsveran, sem samanstendur af ryþmabúntum, ólíkum ryþmum líkamans, 

líffæra og skynfæra sem staðsetja hana og hald hennar á heiminum út frá því sem samsvarar 

þeim, má því segja að sé einskonar átakasvæði ryþma og endurtekninga eða, líkt og Lefebvre 

kemst að orði: „Vettvangur eða staður þar sem líffræðilegir ryþmar, lífeðlisfræðilegir 

(náttúrulegir) og félagslegir (samfélagið) ryþmar mætast í tíma og rými.“119  Séu þessar 

hugmyndir yfirfærðar á kenningar Deleuze og Guttari má segja að ryþmarnir séu samfelldir, 

                                                
116 Deleuze og Guattari, “The smooth and the striated”, s. 482.  
117 Lefebvre, H., Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life, London: Continuum, 2004, s. xv. 
118 Sama rit, s. 20.  
119 Sama rit, s. 81.  
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hringrás sem sífellt tekur breytingum og býður upp á fjölbreytni á meðan endurtekningin er 

ávallt rákuð og fyrirsjáanleg. Framangreind ofrákun er þá falin í trausti okkar á 

utanaðkomandi endurtekningar, rákun og línulega mælingu eingöngu, í stað þess að sækja í 

okkar eigin náttúrulegu hringryþma og meta heiminn í samhengi við þá, líkt og Lefebvre telur 

okkur eðlislægt. Hugsun okkar, vera og umhverfi ber þessa skýr merki, líkt og komið hefur 

verið inn á og því er Lefebvre hugað um að manneskjan sem líkamlegur könnuður gefi gaum, 

finni og hlusti á sína eigin líkamlegu ryþma og hagi ferðalagi sínu þannig að hún nái að 

viðhalda, leggja rækt við og hlúa að þeim gagnvart ryþmum og endurtekningum 

umhverfisins. Hann lítur því á líkamann sem einskonar mælitæki, þar sem bæði viðnámið og 

farsæl tengsl við umhverfið og heiminn liggja, jafnvægi verunnar og skilningur. Manneskjan 

sem líkamsvera þarf því í þessum skilningi einfaldlega að staldra við, gerast ryþmagreinandi 

og hlusta „fyrst og fremst á eigin líkama; hann lærir ryþma af honum, í því skyni þar með að 

skynja og meta ytri ryþma“.120 Svo rákunin taki ekki yfir og skilningurinn og tengslin við 

heiminn byggi einungis á henni verður einstaklingurinn að færa sig nær og gefa þeim 

ryþmum og endurtekningum rýmisins þar sem hann er staddur gaum, með sína eigin ryþma 

til hliðsjónar sem viðmið,121 finna upptök ryþma umhverfisins og líkamans, hvar þeir mætast 

og hvernig þeir verka hvor á annan. Líkamleg hlustun á og hugsun um umhverfið þar sem 

veran á sér stað er þannig í skilningi Lefebvre stöðugt ferli verðandi þar sem nánd, jafnvægi 

og gagnkvæm tengsl hins lifaða líkama og umhverfisins liggja farsælli tilveru og hugsun til 

grundvallar.  

Öll skrifa þau sem hér hafa verið kölluð til á einn eða annan hátt um að hverfa til líkamans og 

sýna fram á að þar búi skilningur og þekking, þaðan sé merking verunnar sprottin og þar um 

liggi leiðin að farsælum tengslum við heiminn, annað og aðra. Með hreyfingunni berum við 

líkama okkar við umhverfið, sækjum þangað viðmið og vísanir og samræmum í órjúfanlega 

heild þaðan sem merking tilverunnar og ríkuleiki sprettur í stöðugu ferli verðandi. Merkingin 

er órjúfanlegur hluti hreyfingarinnar og auðgi hennar og upplifunarinnar er undir því komin 

að okkur gefist bæði rúm og tími til að gæta að þessari hreyfingu. Það veltur á því hvað rýmið 

býður líkamanum, hvaða möguleika hann hefur til að bera sig gagnvart því og hvað þeir 

möguleikar segja til um stöðu hans, veru og tengsl innan þessa vefs. Við þurfum ekki að leita 

útfyrir okkar hversdagslegu aðstæður og staðbundnu veru til þess að finna þá samfelldu 

                                                
120 Sama rit, s. 28. 
121 Sama rit, s. 30.  
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upplifun og hreyfingu í nánd og tengslum sem hér hefur verið lýst. Lífskúnstin, listin eða 

ljóðrænan, hreyfing og leikur í aðgætni og alúð býr í þeim stöðum sem við lifum á og 

hrærumst um, búum á, hlúum að og leggjum rækt við. Með gaumgæfilegri hreyfingu þar, í 

nánd og af næmi, blásum við lífi í þá merkingu sem rýmið hefur. Það líf og merking þess 

verður þó hvorki ríkuleg né gefandi fyrir einum né neinum nema umhverfið, rýmið, staður og 

stund, bjóði upp á slíkt og hlúð sé að aðstæðum, þær mótaðar og styrktar af líkamnaðri 

þekkingu og skilningi. Fullnægjandi og gjöful hreyfing, tengsl, nánd, merking og samfélag 

býr með þessum hætti í rýminu þar sem við erum stödd og þarfnast meðvitaðrar aðhlynningar 

af þekkingu í gegnum mótun þeirra staða þar sem veran fer fram. Ríkuleiki og gæði verunnar 

eru þannig komin undir því hvernig okkur er gert kleift að teikna hana og tjá með hreyfingu 

okkar um rýmið. Þau velta því ekki síður á þeim sem koma að mótun þessa rýmis en þeim 

sem þar dvelur og hreyfir sig, hvort sem um er að ræða umhverfisskipuleggjendur, 

landfræðinga, smiði, handverksfólk, arkitekta eða skipulagsfræðinga og hvernig þeir teikna 

upp hina rýmislegu veröld, gæði aðstæðnanna sem við skynjum og þar með þá líkamlegu og 

skynrænu hreyfingu sem veran er.  

 

Fegurðin í aðstæðunum 

Háttur hreyfingar okkar um umhverfið er falinn í gæðum þeirra líkamlegu aðstæðna sem við 

skynjum. Með líkingu sinni á hinu samfellda ferðalagi um staði við dans leggur Heyd áherslu 

á þá fagurfræðilegu ánægju eða yndi sem við höfum af slíku ferðalagi eða hætti hreyfingar og 

því að staðsetja okkur í gegnum hreyfingu líkamans.122 Í gegnum hið líkamlega ferðalag, líkt 

og Heyd lítur á það, verður rými áþreifanlegt eða hlutlægt á fagurfræðilegan hátt. Þegar 

Bollnow lýsir því hvernig hreyfing skilgreinir upplifun okkar og tilfinningu af stað talar hann 

um staðbundna hreyfingu sem hvílir í sjálfri sér, líkt og ofangreint rölt um slóðann, sem 

uppsprettu sælu eða ánægju í sjálfri sér.123 Það að vera gert kleift að staðsetja sig í gegnum 

hreyfingu líkamans á samfelldan, skapandi og gaumgæfinn hátt er fagurfræðilega gefandi, 

kemur á nánari og dýpri tengslum við hið rýmis- og líkamlega samhengi og leiðir þar með til 

frekari skilnings á hinni staðbundu tilveru og heiminum þar sem hún á sér stað. Þegar hér er 

talað um fagurfræði er viðfangið þó ekki einungis fegurð í þeim skilningi sem lagður hefur 

                                                
122 Heyd, T. „Bashō̄ and the Aesthetics of Wandering“, s. 297. 
123 Bollnow, „Lived Space“, s. 7.  
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verið í hugtakið í vestrænni hugsun og hefð. Á ensku vísar hugtakið aesthetics til 

skynupplifunar sem liggur nær þeirri merkingu sem hér er lögð í það en hið íslenska hugtak 

sem jafnan er notað til þýðingar á því, þ.e. fagurfræði. Orðið aesthetics eða estetík er dregið 

af gríska orðinu aisthesis, því sem skynjað er, og á við um allar okkar skynrænu upplifanir, 

það sem hefur áhrif á skynfærin og er skynjað með þeim. Í riti tileinkuðu 

fagurfræðihugtakinu og víkkun þess sýnir Berleant fram á að öll skynræn reynsla getur haft 

fagurfræðilega vídd, sem við í einhverjum tilfellum tökum jafnvel ekki eftir eða er 

minniháttar en getur í öðrum tilvikum verið ríkjandi124 og er mismunandi að gæðum. 

Fagurfræðihugtakið nær því til mun víðara sviðs en einungis lista eða náttúru sem það hefur 

verið að mestu leyti bundið við í vestrænni hugsun þar sem tilhneigingin hefur verið að 

afmarka sérstæðar og yfirleitt fágætar upplifanir, bundnar sjón og heyrn, af hverskonar list, 

tónverki, dansi eða skúlptúr, náttúrufegurð eða hinu háleita, og fjalla um þær í fagurfræðilegu 

samhengi. Líkt og hér hefur verið reifað með hugleiðingum um ferðalagið um rýmið, 

hreyfingu og skynjun, staðarballetta og líkamlega og ljóðræna gaumgæfni eða alúð, þarf þó 

ekki að leita útfyrir hversdagslega hreyfingu um rými til þess að finna eða öðlast ríkulega 

skynræna og þar með fagurfræðilega upplifun af verunni. Við berum skyn á umhverfið og 

rýmið og líkamann þar af ótrúlegu skynrænu og tilfinningalegu næmi og um leið okkar 

misríkulegu og gefandi líkamlegu aðstæður og tengsl. Í gegnum hinn líkamlega og skynræna 

hátt hreyfingarinnar stöndum við uppi með safn misríkulegra áferða sem höfða til sjónar, 

heyrnar og snertingar en einnig, lyktar, hreyfiskyns og jafnvel bragðskyns, móta staði fyrir 

okkur og gera þá að því sem þeir eru.125 Í vangaveltum sínum um þessar skynrænu og 

fagurfræðilegu aðstæður, andrúmsloft ólíkra staða og fagurfræðilega eða skynræna eiginleika 

þeirra, talar Zumthor um töfra hins raunverulega heims; hljóð sem verður til og breytist eftir 

efnum og áferðum, leik hins innra og ytra, ljós og skugga, hlýju, dýpt og nánd.126 Töfrarnir 

sem Zumthor og Heyd en einnig Berleant og Seamon er hugað um leynast víða; í skynjun 

eiginleika umhverfisins, steinsteyptum vegg sem farið er að kvarnast úr og öðrum við hliðina 

sem er nýmálaður gulur, í sólarljósi sem brotnar í kúptri glerflís í gufubaði þar sem eldri 

maður gerir morgunæfingar, í umferðardyn sem krefst þess að þeir sem reyna að eiga samtal 

hækki róminn, mjúku undirlagi trjákurls sem lagt hefur verið á forugan stíg, flugvélahljóði í 

fjarska og froststillu; í ávarpi og tjáningu, orðum sem eru sögð og þeim sem ekki eru sögð, 

                                                
124 Berleant, Sensibility and Sense, s. 51.  
125 Heyd, „Bashō̄ and the Aesthetics of Wandering“, s. 297.   
126 Zumthor, Atmospheres, s. 19.  
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raddblæ og vísunum sem varpa ljósi á hið ósagða, svipbrigðum, látbragði og hegðun, 

augnatilliti eða handabandi; í hreyfingu, golunni í fangið og fínstilltri aðlögun líkamans 

gagnvart henni, voldugum inngangi og við sem er hrjúfur viðkomu, líkama sem leggur þunga 

sinn að þungri, stífri hurð til þess að opna hana, einn sem dregur frá að morgni dags og kinkar 

kolli til annars sem á leið hjá, enn annar hinumegin götunnar sem veifar, gerir sig líklegan til 

að fara yfir og gefa sig á tal við kunningja; þeir birtast í samverkan alls, í því hvernig líkamar 

bera sig að hverja stund á hverjum stað, líkamsburði eftir merkjum umhverfisins, göngulagi 

eftir grófleika undirlagsins, eftir veðri og vindum, mynstrum og tilviljunum – spuni uppbrots 

við vana, leikur, flutningur, dans.  

Það er þó alls ekki gefið að allstaðar myndist staðarballett eða að slík hreyfing sé ávallt af 

hinu góða. Fagurfræðileg upplifun okkar er ekki alltaf töfrum gædd, jákvæð og fullnægjandi 

þó hún sé það á stundum, heldur nær hún einnig yfir hið neikvæða. Skynrænir eiginleikar 

þess rýmis þar sem við erum stödd geta stundum misboðið eða þjarmað að okkur og þannig 

haft neikvæð, sár og spillandi áhrif. Fagurfræðileg gildi eru samt sem áður til staðar.127 Við 

getum því talað um neikvæða fagurfræðilega upplifun af umhverfinu og þar með neikvæð 

tengsl við það en einnig jákvæða upplifun og tengsl og skipt þannig hinu fagurfræðilega sviði 

á milli tveggja póla, þó slíkt sé æði mikil einföldun. Gæði og gildi aðstæðnanna sem við 

skynjum eru margbreytilegri og teygja sig yfir breiðara svið en svo að hægt sé að smætta þær 

niður í tvo póla,128 gott og slæmt eða fallegt og ljótt, og því er kannski hægara að tala um svið 

misgefandi, -fullnægjandi eða -uppfyllandi og þar með miseftirsóknarverðra fagurfræðilegra 

upplifana og staða. Líkt og fram hefur komið geta staðir valdið vanlíðan, þar getum við 

upplifað einangrun, vanmátt og veru okkar eða annarra sem merkingarsnauða og lítilsverða, 

neikvætt eða óheilsusamlegt skynrænt áreiti eða skort á tengslum. Að sama skapi getur okkur 

liðið vel annarstaðar eða í annarskonar aðstæðum á svipuðum stað, upplifað ró, öryggi og 

gleði, að við tilheyrum, séum hluti af stærra samhengi eða samfélagi og eigum okkur þar stað 

og ríkulega, gefandi veru ásamt öðru og öðrum, í samhengi og tengslum á eigin forsendum. 

Munurinn liggur oftar en ekki í hinum minnstu smáatriðum sem eiga það til að breytast á 

örskotstund, stundum af tilviljun og stundum ekki. Sumstaðar losnar um líkamleg tök okkar 

og tengsl við hið staðbundna samhengi, rými, stað og umhverfið, vegna skorts á áþreifanleika 

eða skynrænum vísunum og eiginleikum til að byggja hreyfingu líkamans og veruna á eða 
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vegna vísana sem erfitt eða ómögulegt getur verið að tengja við á þessum líkamlegu, 

hreyfifræðilegu og fagurferðilegu forsendum. Í umhverfi skynrænnar flatneskju eða 

samhengisleysu þar sem lítið samræmi er að finna eða umhverfi sem annaðhvort býður ekki 

upp á eða einfaldlega krefst ekki áþreifanlegra tengsla eða nándar líkt og t.a.m. á við um 

umhverfi ofrákunar, getur myndast ákveðin fjarlægð frá umhverfinu þar sem skortir á 

samhengi og tengsl við hina staðbundnu veru, þau fyribæri og fólk sem deilir henni með 

okkur geta þannig rofnað eða skekkst og orðið ófullnægjandi á einhvern hátt. Vísanirnar, séu 

þær til staðar, geta einnig verið misjafnar að gæðum líkt og fram hefur komið, og sumar 

hverjar grundvallað hreyfingu og veru sem er okkur ekki holl, sem við kærum okkur ekki um 

eða er ekki á okkar forsendum. Slíkar fagurfræðilegar upplifanir myndu tæplega teljast 

eftirsóknarverðar og því neikvæðar í þeim skilningi enda lærum við, líkt og fyrr segir, að 

þekkja og skilja okkar staðbundnu veru í gegnum þá skynrænu, líkamlegu hreyfingu sem hún 

er, hvar sem hún er á rófi fagurfræðinnar og fagurfræðilegs gildis.  

Hverskyns hugrenningar um það ferðalag um rými sem veran er, um upplifun, skyn og 

líkama á hreyfingu í gegnum staði sem umvefja hver annan, renna saman og skiljast að, eru 

því óhjákvæmilega fagurfræðilegs eðlis og snúa að misríku umhverfi, eiginleikum og gæðum 

staða, aðstæðna og tengsla sem verða þar til, hvernig við skynjum og bregðumst við þeim. 

Þar er sjónum beint að hreyfingu sem framkvæmd er af mismikilli list, alúð og næmi eftir 

þessum aðstæðum, sem skapast á mótum líkama og heims; að gæðum og dýpt upplifana, 

tengslum, gagnkvæmum samskiptum og samvist í víðum skilningi. Skynræn eða 

fagurferðileg upplifun, líkamleg og rýmisleg, hefur þannig með tengsl að gera, bæði tengsl 

við og vitund um eigin líkama og einnig, því samofið og nátengt, tengsl við ákveðið viðfang 

hvort sem um er að ræða einstakt fyrirbæri eða mergð, frá smáum skala upp í stærri og hefur 

áhrif á mannlega vitund, veruleika og tengsl. Við hljótum alltaf að sækjast eftir fullnægjandi 

og nærandi fagurferðilegum tengslum við fólk og fyrirbæri, staði og það sem innan þeirra er. 

Þær Guðbjörg R. Jóhannesdóttir og Sigríður Þorgeirsdóttir velta fyrir sér hvað liggi 

jákvæðum fagurfræðilegum gildum og kjarna hinnar fagurfræðilegu upplifunnar til 

grundvallar og vísa í því samhengi til skrifa Berleant um jákvæð og neikvæð fagurfræðileg 

gildi. Þær leggja í því samhengi áherslu á tengsl, að fegurðin sé „mikilvægur þáttur í reynslu 

af og tengslum við“ það sem fyrir ber,129 hvort sem um er að ræða manngert umhverfi, ýmis 

listfyrirbæri, mannlíf eða atburði daglegs lífs, og leggja fram þá grunntilgátu að fegurð sé í 

                                                
129 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar“,  s. 90. 
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grunninn skynreynsla, „upplifun af tengslum við eitthvað sem okkur þykir fallegt“.130 Þannig 

einskorðast fegurðin að þeirra mati „ekki við hlutlæga eiginleika verks eða viðfangs heldur 

felst hún í gæðum aðstæðna sem við skynjum“131 sem ráða því hvernig við upplifum tengsl 

okkar innan þeirra. Þar sem fjölbreyttir hæfileikar, skynrænir og hreyfifræðilegir, eru 

virkjaðir getur maðurinn, með viðleitni og leikni sem líkamsheild, gert sig kunnugan, tengt 

sig eða bundið stað á gefandi og uppbyggilegan, fallegan máta bjóði aðstæður upp á slíkt. 

Hreyfing líkamsverunnar í rými er því ákveðinn byrjunarpunktur, þaðan sem við getum fetað 

okkur áfram með hana að leiðarljósi og lesið úr henni til frekari skilnings á því sem auðgar og 

glæðir tengsl okkar og fullnægjandi veru. Guðbjörg og Sigríður komast svo að orði:  

Ef fegurð er það nafn sem við gefum upplifun af jákvæðum tengslum okkar við hvert 

annað og umhverfi okkar, ætti hún að gegna veigameira hlutverki þegar við tökum 

ákvarðanir um það hvernig aðstæður við sköpum í gegnum umhverfisskipulag. Þar fyrir 

utan þarf að leggja áherslu á að það þurfi að þroska með fólki fegurðarskyn í skólum og 

uppeldi. Fegurð og ljótleiki eru ekki lengur skilgreind út frá yfirborðseiginleikum, heldur 

út frá þeim tengslum sem fagurfræðileg skynjun okkar á því að vera hluti af umhverfinu 

ásamt öðrum skapar.132 

Gæði umhverfisins hefur áhrif á veru okkar og tengsl við heiminn og fólk, líðan okkar og 

lífsgæði. Hver staður hefur sína eigin fagurfræði og hún og frekari skilningur á henni hjálpar 

okkur að nálgast og viðhafa gildi sem eru kjarni þess að vera til og njóta lífsins. Ofangreind 

gaumgæfni eða alúð, líkamleg og skynræn, er fagurfræðilegs eðlis og sem slík tengir hreyfing 

aðgætni og alúðar okkur stað og okkar staðbundna samhengi og gefur merkingu. Hún leiðir 

til skynrænnar innlimunar líkamans sem heildar og þar með fagurfræðilegs skilnings á 

staðnum og samhenginu, fyrirbærum og fólki þar og nánari og dýpri innlifunar eða móta við 

ólíkar víddir hinnar skynrænu, staðbundnu upplifunar og tilveru. Hreyfingin sem veran er – 

ferðalagið um rými – og mótun hennar einnig má því segja að sé einskonar skapandi ferli, 

tjáning og hlustun ekki ósvipuð sköpunarferli, hvers eðlis sem það annars er, dans, tónlist eða 

ljóð. Hér er þá komin sú lífslist sem minnst er á hér á undan. Gæði aðstæðnanna sem við 

lifum í gegnum, staðirnir sem teiknaðir eru af hreyfingu fólks og við mótum af mismiklum 

skilningi fyrir þessari hreyfingu, móta heillavænleg og síður heillavænleg mynstur og dansa 

                                                
130 Sama rit, s. 90. 
131 Sama rit, s. 90. 
 
132 Sama rit, s. 99-100.  
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og skera því úr um gæði tilverunnar og samfélagsins. Hinn fagurfræðilegi akkur sem fæst af 

því að huga að rými og verunni þar á þann hátt sem hér er talað um og snúa aftur til líkamans 

með það að augnamiði er því verufræðilegur og siðferðilegur um leið. Svo fagurfræði hvers 

staðar geti orðið fullnægjandi og hægt sé að veita ófullnægjandi, skaðlegu rými og slagsíðu 

rákunar á kostnað samfellu mótvægi, verður að veita hinum fagurferðilegu, skynrænu gæðum 

og upplifunum og gaumgæfilegri hreyfingu meiri athygli og vigt í hugsun okkar og veru og 

móta staði sem veita rúm fyrir slíka hreyfingu. Þannig öðlumst við verkfæri til að móta 

ferðalag, ríkt af áferðum og eiginleikum, sem gerir staðbundna veruna þar og tengslin við það 

og þá sem þar eru að ríkulegum, fullnægjandi og gefandi tengslum heildar.  

 

Heild 

Með afturhvarfi til verunnar og háttar hennar sem staðbundinnar kemur þannig í ljós 

mikilvægi fagurfræðilegrar, skynrænnar innlimunar, alúðar og skilnings. Með því að beina 

sjónum að líkamanum og mótum hans við heiminn í fagurfræðilegri, alúðlegri hreyfingu og 

því hvers eðlis hún er, og leggja þessi mót til grundvallar sem einskonar miðju sífelldrar 

verðandi, blasir heildin óhjákvæmilega við; sú heild sem svo sárlega skortir þegar einungis er 

einblínt á eina hlið margbrotinnar veru. Í hinu fagurfræðilega samhengi liggur þó fyrir að 

þegar talað er um heild er ekki átt við fullkomna sælu þar sem allt fellur í ljúfa löð. Það er 

heldur ekki það sem sóst er eftir hér. Líkt og Berleant bendir á og kemur í ljós þegar við 

beinum athygli okkar að eigin upplifun, getum við átt allt eins heildræna upplifun, hreyfingu 

og veru með umhverfi sem er okkur fjandsamlegt, skynrænt þrúgandi, flatneskjulegt og 

fyrirsjáanlegt eins og við eigum með því umhverfi sem tekur þýðlegar á móti okkur, bærir 

með okkur eitthvað óvænt eða veitir unun og gleði. Á stöðum og stundum þar sem maðurinn 

upplifir sig og heiminn sem heild er því erfitt, líkt og bent hefur verið á í samhengi 

fagurferðilegrar upplifunar hér að framan, að tala um reynsluna sem annaðhvort jákvæða eða 

neikvæða. Hin staðbundna vera og hreying þar sem hún á sér stað og upplifunin þar er eins og 

fyrr segir, margþætt, misrík og misgefandi, vekur ólíkar kenndir sem einnig eru misjafnar að 

styrkleika og gefur þannig mismikið upp, eftir stað og stund hverju sinni. Með þessum ólíku, 

misgefandi og misupplýsandi vísunum hreyfir staðbundin, fagurferðileg upplifun við hinum 

lifuðu líkömum sem þar eru staddir á fjölbreyttan hátt og það er þessi geta hennar til 

hreyfingar og hliðrunar sem er ákveðið lykilatriði hér. Á þessum mörkum líkama og heims 
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sem heildar, í millileikanum, býr ákveðinn lærdómur, skilningur og þekking sem er 

eftirsóknarverð og við nálgumst aðeins í skynrænni nánd og fagurferðilegum tengslum.  

Berleant heldur því fram að fagurfræðin sem fræði skyns og skynjunar láti í té einn 

stöðugastan grundvöll þess að öðlast skilning sem gerir merkingarbært og þýðingarmikið líf 

mögulegt.133 Í fagurferðilegum tengslum við heiminn, þau og það sem þar er öðlumst við 

skynbragð og skilning á því samhengi sem við erum stödd í og öðlumst þannig getu til að 

taka þaðan afstöðu, lifa og móta þessi tengsl, veruna og rýmið þar sem þau eiga sér stað, á 

ríkulegan hátt á þessum líkamlegu, skynrænu forsendum. Djúp fagurferðileg reynsla, líkt og 

þær Sigríður og Guðbjörg lýsa, hefur „djúpstæð áhrif á þann sem fyrir henni verður og tengsl 

hans við veruleikann“.134 Slíka reynslu og áhrifin af henni má jafnvel kalla frumspekileg, 

enda er hún fær um að hnika til sýn okkar, skilningi, veru og tengslum innan heimsins á 

gagntækan hátt. Við þess háttar reynslu, tilfinningu eða upplifun, hvaða eðlis sem hún er eða 

hver sem styrkur hennar er, á einskonar hliðrun sér stað sem Sigríður og Guðbjörg lýsa sem 

afmiðjun „er við verðum þess áskynja að mörk sjálfsins verða óljós vegna samruna við 

eitthvað meira og stærra en það“.135 Hliðrunin er mismikil eftir aðstæðum, við hversdagslega 

fagurferðilega upplifun líkt og hér hefur verið lýst verða áhrif upplifunarinnar ef til vill ekki 

eins rík og við sjaldgæfari og ákafari upplifanir en einhver hliðrun á sér þó ávallt stað, hvers 

eðlis sem hún annars er. Þær Guðbjörg og Sigríður tala um að miðjan hliðrist frá ég-i til þess 

viðfangs sem skynjað er en ég vil þó meina að viðfangið, í það minnsta í því fagurfræðilega 

samhengi hinnar staðbundnu tilveru allrar og þeim fagurfræðilegu aðstæðum sem hér er til 

umræðu, verði ekki að eiginlegri miðju frekar en líkaminn sem skynjar, heldur verður sú 

hreyfing og tengsl sem þar eiga sér stað að einskonar miðju heildar-líkamsveru-á-stað ekki 

ósvipað millileikanum í framangreindum skilningi McCarthy. Í ljóði Neruda, Í þér jörðinni, 

hittir hann fyrir rós sem brothætt og smá rúmast í lófa hans en þegar hann ber hana upp að 

vörum sér tekur hún skyndilega á sig umfang jarðnesks landslags, hæða sem ber við himin, 

og líkamlegs landslags hans sjálfs, fóta, axla og mittis og á endanum mætir hann þar 

himninum og varir hans mæta jörðinni í kossi: „ég get naumast mælt hin víðfeðmustu augu 

himinsins / og halla mér niður að munni þínum til að kyssa jörðina.“136 Hvernig sem litið er á 

                                                
133 Berleant, Sensibility and Sense, s. 57.  
134 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar“, s. 96.  
135 Ibid. s. 96.  
136 Úr ljóði Pablo Neruda, Í þér jörðinni (sp. En ti la tierra / e. In You the Earth) úr bókinni Kvæðum 
kapteinsins (sp. Los Versos del capitán /e. The Captain’s Verses) sem fyrst kom út undir nafnleynd 1952. 
Þýðing kvæðis er verk höfundar. 
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rósina er fagurferðileg, munúðarfull og holdleg lýsing Neruda á hinum skynræna, líkamlega 

samruna, millileika og hreyfingu lýsandi fyrir þá líkamlegu og fagurferðilegu reynslu, 

hugsun, veru og tengsl sem hér hafa verið reifuð og koma fram á einn eða annan hátt í hugsun 

margra þeirra hugsuða sem hér hafa verið kallaðir til; t.a.m. í þessum hugmyndum Sigríðar 

og Guðbjargar um mátt fagurferðilegrar upplifunnar til hliðrunar á skilningi okkar, alúð eða 

gaumgæfni hreyfingarinnar sem Morris og Seamon tala um og varðar tengls okkar og 

skilning, rölti Heyds, hlustun og nánd ryþmagreinanda Lefebvre og þeirri líkamlegu ástúð 

eða munúð og þar með tengslum og þekkingu sem Irigaray talar fyrir. Þar birtist veran sem 

fagurferðilegt líkamlegt ferðalag eða hreyfing fram og til baka á mörkum hins líkamlega 

sjálfs, annarra sjálfsvera, líkama, hlutvera og heims og þýðing eða gildi eftirtekar, natni, 

nándar og ástúðar í því samhengi. Með ástúðinni undirstrikar Irigaray það verkefni sem hún 

telur mikilvægt að við tökum okkur á hendur og birtist einnig á einn eða annan hátt í skrifum 

hinna; mótun tilveru okkar og sjálfs af skilningi með líkamann að leiðarljósi í líkamlegri nánd 

og alúð til okkar þar sem við erum stödd og þar með alúð og nánd við veru annars og annarra 

sem umvafin eru og innlimuð í hreyfingu okkar og veru þar. Sjálfsástúðin, alúðin við eigin 

hreyfingu, á sér ávallt stað í tvennd gagnkvæmra tengsla og felur einnig óhjákvæmilega í sér 

alúð og ástúð til hins og hinna líkt og talað er um hér að framan með vísun til Morris og það 

ábyrgðarskyn fyrir öðru og öðrum sem óhjákvæmilega felst í dýptarskyni okkar og hreyfingu 

um rými. Þau tengsl sem Irigaray talar fyrir, tengsl á eigin forsendum og án þess að þurfa að 

gera að sínu eigin, stýra eða vera eignaður einhverju/m og láta stýrast, gera verðandina í 

mismuni en þó heild mögulega og þau tengsl verða aðeins til með fagurferðilegu, skynrænu 

afturhvarfi til líkamans, til hreyfingar hans og rýmisupplifunar í þeim skilningi sem hér hefur 

verið reifaður, dvalar eða rór líkama á stað til þess að geta samtímis tekið við því sem þar á 

sér stað, skilið og tjáð það á eigin forsendum. Fagurferðileg tengsl, líkt og þær Guðbjörg og 

Sigríður lýsa þeim, lúta einmitt að því að ekki er sóst eftir að stýra viðfanginu eða eigna sér 

það og eru undir því komin.137 Þau byggjast því fremur á jákvæðri þrá eða löngun til að 

dvelja við fegurðina sem er gefandi og nærandi, ekki því að eigna sér eða stjórna heldur 

tengjast. Fegurð, segja þær, „nærir þá sem upplifir hana og sú næring hvetur hana til þess að 

endurgjalda: vernda og næra þessa fegurð svo hún megi halda áfram og næra fleiri. Ef 

skilningur okkar á fegurðarhugtakinu er byggður á þessari tegund þrár í stað þeirrar 

neikvæðu, blasir við allt önnur mynd af því í hverju fegurðarupplifunin felst og hvaða áhrif 

hún hefur á mannlegt líf og vitund. Slík upplifun gefur okkur tækifæri til að hugleiða og 

                                                
137 Guðbjörg og Sigríður, „Endurheimt fegurðarinnar á tímum náttúrunnar“, s. 94.  
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dvelja við hlutinn“,138 ígrunda, verða fyrir áhrifum og öðlast þannig dýpri skilning og tengsl. 

Getan til að nálgast millileikann sem veran er liggur þessari ljóðrænu, líkamlegu 

fegurðarupplifun í ofangreindum skilningi og þaðan nálgumst við einnig skilning til frekari 

mótunar rýmisins og verunnar þar.  

Ástúð og munúð á þessum fagurfræðilegu, líkamlegu eða holdlegu forsendum er ákveðin 

nýlunda sem kannski er erfitt að kyngja í heimspekihefð sem hefur látið sig líkamann litlu 

varða. Þó er víst að í ríkum og gjöfulum upplifunum og hreyfingu í fagurfræðilegum 

aðstæðum finnur maðurinn fyrir samhljómi og tengslum sem gefa annarskonar skilning og 

skilar okkur annarskonar þekkingu en þeirri sem höfuðáhersla hefur verið lögð á í hinum 

vestræna hugmyndaheimi, þekkingu og skilningi sem ekki eru síður þýðingarmikil og 

nauðsynleg farsælli hugsun og veru í heiminum. Það að koma á þessum tengslum ástúðar, 

nálgast og skilja þessi tengsl og samspil líkama og heims að nýju er fyrst og fremst undir því 

komið að manneskjan sem umhverfisneytandi, umhverfisskipuleggjandi eða hvort tveggja, 

gangist við sjálfri sér sem líkamsveru, lifi rýmið og veruna þar, gefi gaum að líkamlegri og 

skynrænni veru sinni, dvelji við hana og skynji. Það krefst aðgátar að líkama og stað, 

hlustunar og hugsunar á þessum fagurfræðilegu forsendum og þess að bera ákveðið traust til 

þess sem þar verður til í samhengi og tengslum við það sem þar er. Veran og hugsunin í 

þessum fagurfræðilega skilningi er því ekki einungis huglægur gjörningur, heldur hlustun eða 

eftirgrennslan sem tekur til alls líkamans, rýmisins og verunnar þar sem heildar í ástúð og 

með aðgát að eigin líkama, skyni og skynfærum. Í veru og mótun hennar á þessum forsendum 

felst annarskonar vitneskja og skilningur sem samkvæmt kenningum Lefebvre, ekki ósvipað 

Irigaray, byggir á líkamanum sem mælitæki, veru og hugsun gagnkvæmrar hlustunar, 

tjáningar og tengsla þar sem sótt er í „andardráttinn, blóðrásina, hjartsláttinn og tal sem 

kennileiti“.139 Irigaray talar einnig um andardráttinn og líkamlega hlustun, þar sem veran á 

sér stað í djúpstæðum og gagnkvæmum líkamlegum tengslum við það sem mætt er, aðra 

líkama og heiminn í heild. Hugsunin og veran í þessum skilningi gerir ekki kröfu eða tilkall 

til að vera heildin, líkt og Lefebvre segir fyrri heimspekinga hafa ætlað henni, heldur gerir 

hún okkur miklu frekar kleift „að hugsa það sem ekki er hugsað ... heiminn, eða nánar tiltekið 

hin fjölbreyttu tengsl manneskjunnar og alheimsins“,140 að kanna og tjá.  

                                                
138 Sama rit, s. 95.  
139 Sama rit, s. 21.  
140 Lefebvre, Rhythmanalysis, s. 26. 
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Fagurfræðilegt, líkamlegt og munúðarfullt ferðalagið, hreyfing og skilningur á þeim 

forsendum fela þannig í sér möguleikann til þess að endurheimta getuna til sköpunar og 

mótunar þess umhverfis og rýmis þar sem við lifum og hrærumst og þar með eigin sjálfs og 

veru. Að gæta að hreyfingunni og sjálfum sér, öðru og öðrum af fegurð og munúð krefst 

rýmis sem býður upp á slíkt, gjöfuls umhverfis og einnig þjálfunar, þroska, þekkingar og 

lesturs af hálfu þess sem þar er. Hlutverk umhverfisneytandans og 

umhverfisskipuleggjandans má því segja að sé fólgið í því að hlusta og hugsa, lesa í og greina 

á framangreindum forsendum, vakna til vitundar um líkamann sem tæki til skyns og 

skilnings, lifa hina líkamlegu innvinklun og hreyfingu í umhverfið og rækta eða þroska með 

sér fagurferði. Þegar rýmið og umhverfið býður upp í dans, við náum á því tökum í gegnum 

vísanir þess og þau tengsl sem þar eiga sér stað og er þannig gert fært að staðsetja okkur og 

skynja, hlusta og hugsa á mörkum líkama og heims, á mörkum samfellu og rákunar í flakki á 

milli, hreyfir það við okkur á ólíkan máta, hvetur til tilbrigða, sköpunar og munúðarfullrar, 

merkingarbærrar veru, tengsla og sam-finningar eða innlifunar sem við skynjum, skiljum og 

bregðumst við og þar sem þekking okkar á upptök sín. Það er því í gegnum líkamann á stað, 

með umhverfinu og heiminum sem við komumst heim. Í stað þess að útiloka líkamann, 

skynið og samfelluna og taka úr tengslum við eigin verðandi og líkamsveru í hugsun okkar, 

þekkingarleit og mótun veru okkar og umhverfis er sá möguleiki fyrir hendi að leita aftur á 

slóðir líkamans og tengjast og skilja heiminn og hina staðbundnu veru þar á eigin forsendum í 

afturhvarfi til líkamans sem skynjar, lifir, finnur og nýtur, veit og skilur ekki sem stakt og 

einangrað fyrirbæri heldur í órofinni verufræðilegri heild eða samhengi við heiminn. 

Líkaminn og þau skilningarvit sem hafa orðið útundan færa okkur getuna til að líta okkur 

nær, hverfa inn á við, til líkamans þar sem hann er staddur og dvelja og hugsa, finna, snerta 

og einnig sjá í nánd og þannig læra, öðlast þekkingu og tengsl við heiminn og þá sem þar eru 

auk verkfæra til frekari mótunar rýmis og umhverfis á forsendum þessarar líkamsveru sem á 

sér stað og er undir þessari staðbindingu komin.  
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Niðurlag 
„I have found what I wanted. When I put it all into a phrase I say,  

‘Man can embody the truth but he cannot know it.’“ 
William Butler Yeats 

Sú spurning sem lagt var upp með hér í upphafi, um hvernig öðlast megi skilning og 

þekkingu á margbreytilegri tilveru okkar, sem að grundvelli er staðbundin, til farsælli 

hugsunar, mótunar og skipulags og þar með veru, er ef til vill ekki sú einfaldasta. Við leitum 

sífellt leiða til að koma okkur heim og saman við veröldina og öðlast dýpri skilning á 

verunni, hugsa hana og móta út frá þeim sjónarhornum sem við teljum líklegust til árangurs 

og skilnings hverju sinni, hvort sem við horfum frá heimspekilegu, arkitektónísku, 

náttúrufræðilegu, landfræðilegu sjónarhorni eða öðru ef því er að skipta. Þær aðferðir sem við 

beitum eru ólíkar en þó má segja að þær markist að stórum hluta af hefð þar sem líkaminn í 

staðbundnu samhengi hefur verið settur til hliðar, orðið eftir og því í flestum tilfellum ekki 

verið gefið það vægi í hugsuninni sem honum ber, sé markmiðið að öðlast fullnægjandi 

þekkingu á verunni og heiminum. Við stöndum uppi fátækari fyrir vikið. Líkt og hér hefur 

verið leitast við að sýna fram á felst leiðin til bættrar, ríkari hugsunar, veru og lífs að stórum 

hluta í bættu umhverfi og læsi í, skilningi og þekkingu á því í hverju gildi þess, gæði og 

ríkuleiki felst. Með afturhvarfi til verunnar og háttar hennar sem staðbundinnar kemur í ljós 

mikilvægi fagurfræðilegrar, skynrænnar innlimunar, alúðar og skilnings í því samhengi. 

Afturhvarf til líkamans sem gætir að sér, öðru og öðrum þar hefur ríka þýðingu og er 

nauðsynlegt hugsun, greiningu og skipulagningu umhverfis sem grundvallar slíkan skilning. 

Það skyn sem við berum á rými og vera okkar þar er grundvöllur þess að ná tökum á því 

flókna fyrirbæri sem hin staðbundna líkamsvera er og heiminum þar sem hún fer fram.  

Hér hefur sjónum því verið beint að mótum líkama og umhverfis í leit að leiðum til að öðlast 

dýpri skilning á þeirri samverkan sem þar á sér stað, þeirri merkingu sem þar á upptök sín og 

þar með þekkingu til frekari mótunar hinnar staðbundnu tilveru og skipulags þess rýmis þar 

sem hún á sér stað með gæði hennar og auðgi, skynrænu og fagurferði í fyrirrúmi. Leitað var 

á slóðir líkamans þar sem hann er, hugað að rými, stað og verunni þar í viðleitni til að sýna 

fram á að dýpri skilningur og þekking þaðan sem við stöndum nú liggur í líkamlegum mótum 

okkar við heiminn, rýminu þar sem veran fer fram og hætti hreyfingarinnar þar. Það að 

manneskjan og tilvera hennar er bundin stað og háttur hennar sem slíkur að grundvelli 

staðsettur í tíma og rými, má segja að sé einskonar verufræðilegur grunnstrúktúr tilverunnar 

og það hvernig honum er háttað og hann fer fram, gæði hans og samsetning er því algert 
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grundvallaratriði og þarfnast frekari athygli. Náum við að nálgast veruna þaðan, á skynrænan, 

ljóðrænan og skapandi máta og af munúð í þeim skilningi sem hér hefur verið útlistaður, 

öðlumst við þekkingu til frekari mótunar hennar, af aukinni dýpt og næmi.  

Í þeim þremur hlutum sem ritgerðin skiptist í var því gerð tilraun til að nálgast veruna og 

hugsunina um hana á þessum líkamlegu, skynrænu og þar með fagurfræðilegu forsendum. 

Hver hluti leiðir af öðrum, dýpra inn í hátt verunnar sem staðbundinnar og líkamlegrar í tíma 

og rúmi, þá hreyfingu sem hún er, þau tengsl sem þar eiga sér stað og merkingu sem þaðan 

sprettur og liggja henni, ríkuleika hennar og skilningi á henni til grundvallar. Í fyrsta hluta var 

viðfanginu, líkamanum og hinni staðbundu líkamsveru sem myndar rauðan þráð í gegnum 

ritgerðina, gerð skil og hún sett í samhengi. Með vísun í skrif Irigaray um líkamleg tengsl og 

hugsun auk hugmynda Deleuze og Guattari um samfellu og rákun var sýnt fram á annmarka 

hugsunar og veru sem útilokar eða gerir að aukaatriði hinn skynræna og líkamlega hátt 

tilverunnar og í því samhengi færð rök fyrir gildi hins líkamlega og staðbundna samhengis, 

líkamlegs skyns, snertingar og samfellu þegar kemur að upplifun okkar, hugsun og veru og 

þar með skilningi á þessu samhengi. Það kemur niður á hugsun okkar og skilningi yfirleitt 

þegar líkamlegu skyni og tengslum þar sem hver og einn er staddur er ekki gefinn nægur 

gaumur. Hugsun þar sem ekki er tekið tillit eða litið til líkamans þar sem hann er og veru og 

þekking á þeim forsendum má segja að skorti stoð eða grundvöll hinnar líkamlegu 

staðbindingar. Slík tilvera og hugsun er að heiman, ef við notum orðalag Irigaray. Til þess að 

komast aftur heim, endurheimta grundvöll til fullnægjandi skilnings, líkamann og rýmið og 

ryðja hugsuninni farveg þar í gegn var síðan leitað á slóðir fyrirbærafræðinnar og hinnar 

staðbundnu líkamsveru og heims sem heildar. Með fyrirbærafræðilegar kenningar þeirra 

Merleau-Ponty og Berleants að leiðarljósi ásamt hugleiðingum fyrrnefndra hugsuða hófst 

þannig leitin að leiðum til djúpstæðari þekkingar með líkama og heim eða umhverfi sem 

heild að leiðarljósi. Þar, í gegnum hátt verunnar sem staðbundins og virks ferlis, mætti ef til 

vill öðlast annarskonar sýn, skilning og þekkingu á verunni og því samhengi þar sem hún á 

sér stað og þar með verkfæri til mótunar þessa virka ferlis á farsælli máta.   

Í þessu sífellda ferli samverkunar líkama og umhverfis sem birtist í hugmyndum 

fyrirbærafræðinnar mátti því sjá glitta í það sem leitað var eftir. Annar hluti var því helgaður 

frekari úrvinnslu og rýni í þetta staðbundna ferli, þá hreyfingu sem veran á stað er og rýmið 

og staðina þar sem þessi tiltekna hreyfing á sér stað. Þegar sjónum var beint að fyrirbærinu 

stað þar sem veran fer fram, kom í ljós að hin sívirka heild líkama og umhverfis í þessu 

samhengi hreyfingar lifaðs líkama á stað er æði margslungin og fjölþætt og þar með síður en 
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svo einföld í meðförum. Með rýni í mót líkama og heims í gegnum hreyfingu um rými og 

fyrirbærið stað, með kenningar þeirra Morris og Seamons að leiðarljósi, varð þó til undirstaða 

þaðan sem hægt var að virða fyrir sér dýpt og ríkuleika verunnar þar sem hún á sér stað í 

sínum fjölmörgu myndum án þess að gera lítið úr henni eða smætta á neinn hátt. Staður og 

þar með hin staðbundna vera þar er flókinn vefur tengsla sem þó er hægt að gera skil sé rýnt í 

þá virkni eða hreyfingu sem þau eru. Þar kemur í ljós hvernig háttur þessarar hreyfingar um 

rými er nátengd og samfléttuð gæðum aðstæðnanna þar sem hún á sér stað og því sem þar fer 

fram og skiptir því sköpum fyrir staðveruna, merkingu hennar, skyn og tengsl. Í kenningum 

Morris og Seamons blasir við hið flókna ferli sem myndar og tjáir staði, hreyfingin sem 

samverkun og samvist þar sem tengsl okkar við það sem fyrir ber, fyrirbæri og það fólk sem 

verður á vegi okkar og deilir með okkur rými er undir hætti þessarar hreyfingar kominn og 

því hverskonar hreyfingu rýmið býður líkamanum. Hinn lifaði líkami stendur frammi fyrir 

því sem í heiminum er í dýpt og skynjun hvers og eins af sjálfum sér, öðrum fyrirbærum og 

fólki er því samfléttuð skynjun rýmis og staðar. Lifuð nánd við heiminn, tengsl og skilningur 

á því sem fyrir ber skapast á ólíkan hátt eftir stöðum enda móta þeir ólíka hreyfingu þar. 

Gæði og ríkuleiki verunnar og það hvernig staðir, andrúmsloft og aðstæður myndast hverju 

sinni eru undir gerð rýmisins komin, samsetningu skynrænna eiginleika þess og þar með 

hverskyns hreyfingu líkamanum er boðin, hverskyns merking og þar með tilvera þar verður 

til, ríkuleg eða merkingarsnauð, eftirsóknarverð eða ekki. Hverskonar staði við mótum og 

hverskonar rými, skynrænum eiginleikum og hreyfingu við hlúum að og líkamanum er boðin, 

skiptir því höfuðmáli og sker úr um það skynbragð sem við berum á veruna þar og þann 

skilning sem við leggjum í hana.  

Hugleiðingar um hreyfingu og hátt hennar leiddu að lokum að greiningu á hverskonar 

hreyfing og þar með hverskonar rými og staðir leiði okkur farsæla leið í þessum skilningi og 

leiddar voru líkur að því að með endurheimt eða afturhvarfi til líkamans endurheimtum við 

einnig fegurðina í víðum skilningi þess hugtaks og tengsl við heiminn, það og þau sem þar 

eru á þeim forsendum. Til þess beri að nálgast hreyfinguna eða þá tjáningu sem veran er og 

hugsun okkar um hana af líkamlegri alúð og gaumgæfni eða jafnvel munúð. Í gegnum 

hugleiðingar Heyds um flandur auk hugmynda Sigríðar og Guðbjargar um fegurðina kom í 

ljós að ríkuleiki verunnar, merking hennar og tengsl, þar sem við öðlumst á henni skilning og 

þekkingu, liggi í líkamleikanum í fagurfræðilegum, skynrænum og ljóðrænum skilningi. 

Reynsla þar sem við upplifum þá samverkan sem vera okkar er og okkur sem hluta af stærri 

heild er ekki bundin afmarkaðri og fágætri fegurðarupplifun í hinum vestræna skilningi 
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heldur á við um alla okkar skynreynslu, hreyfingu um rými og veruna þar og hugleiðingar um 

líkamann, rými og stað eru því beintengdar samfélagsgerð, fagurferði, siðferði og mannrækt 

og því hvernig við viljum haga veru okkar og samfélagi. Með alúð, fagurfræðilegum 

líkamsdansi á forsendum hvers við skiljum rýmið og veruna þar, leggjum við til 

staðarballettsins sem þar skapast og tjáum þennan skilning sjálfum okkur og öðrum. Lýsing 

víetnamíska munksins og friðarsinnans Thich Nhat Hanh á jafn hversdagslegri athöfn og að 

vaska upp, í riti hans um gjörhygli er ágætt dæmi um fagurfræðilegan líkamsdans sem veran 

birtist í gegnum. Þar er maðurinn einsamall við iðju sem markast af áferðum leirtausins sem 

hann handleikur og þess sem í kring  um hann er, snertingunni við vatnið auk ótal annarra 

skynrænna eiginleika staðarins og þeirra sem liggja að honum sem gera aðstæðurnar og 

hreyfinguna að því sem þær eru og veruna þar og skilning á henni sömuleiðis:   

Þegar maður vaskar upp ætti maður einungis að vera að vaska upp, sem þýðir að þegar 

maður vaskar upp ætti maður að vera algerlega meðvitaður um þá staðreynd að maður 

sé að vaska upp. Við fyrstu sýn gæti það virst svolítið kjánalegt: hvers vegna að leggja 

svona mikla áherslu á einfaldan hlut? En það er einmitt aðalatriðið. Sú staðreynd að ég 

stend þarna og vaska upp skálarnar mínar er undursamlegur veruleiki. Ég er algerlega 

ég sjálfur, fylgi eigin andardrætti, meðvitaður um eigin viðurvist [presence], og 

meðvitaður um hugsanir mínar og athafnir. Það er engin hætta á að mér geti verið 

kastað um í hugsunarleysi líkt og flösku sem slengist hingað og þangað í öldunum.141  

Umhverfi þar sem rúm gefst til að gæta að hreyfingu líkamans, stað og stund af alúð, 

staðsetja sig þar í samhengi annars og annarra og skilja á líkamlegum grundvelli veitir þannig 

líkamleg tök á stöðu manns innan þess flókna vefs sem veran er. Þennan staðbundna 

veruleika, hvernig hreyfingunni og tengslunum er háttað, er mögulegt að móta á ríkulegan og 

fjölbreyttan hátt með frekari skilningi, hlustun á og lestri í rými og staði á forsendum háttar 

hins lifaða líkama sem gætir að sér í rými. Þaðan verðum við að hugsa, skipuleggja, teikna 

inn, tjá og móta sem umhverfisskipuleggjendur og umhverfisneytendur eða -njótendur, eða 

hvort tveggja í senn.  

Með tilraun til endurheimtar eða afturhvarfs til líkamans á forsendum staðar, verkefni sem 

líkt og fyrr segir er einskonar heimspekileg hugleiðing með fyrirbæra- og fagurfræði til 

grundvallar um auðgi hins líkamlega ferðalags um staði, listina að vera og eiga sér stað og 

ríkuleika, hreyfingu, listfengi, fegurð, skynbragð og munúð í því samhengi er sjónum beint 

                                                
141 Nhất Hạnh, T., The Miracle of Mindfulness: A Manual on Meditation, Boston: Beacon Press, 2008, s. 4. 
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aftur að heildinni og við stöndum uppi með ákveðna niðurstöðu. Rýni í hátt hreyfingarinnar 

þar sem hún á sér stað með líkamann að leiðarljósi og hugsun og mótun umhverfisins í því 

samhengi lýtur að ríkuleika tilveru okkar, tengslum og velferð, samfélagi, fagurferði og 

mannrækt.	Fagurfræði líkamans er fagurfræði umhverfisins – líkaminn verður ekki aðskilinn 

stað og það er með því að beina sjónum að þessum virku mótum, af líkamlegu næmi, sem við 

getum öðlast skilning á verunni í heiminum. Líkamleg tilvera okkar á sér stað, hún er það 

rými sem við lifum og hrærumst í, samverkan sem að grundvelli er líkamleg, staðbundin, í og 

af þessum heimi sem heild og við nálgumst hana og náum á henni tökum sem slíkri á 

forsendum líkamans, ljóðrænnar, líkamlegrar hreyfingar sem ótal tilbrigða við kunnugleg stef 

þar sem möguleikinn til sköpunar er falinn. Þar sem veran sem á sér stað er, opnast þannig 

leið til annarskonar, ljóðrænnar og skapandi hugsunar og veru og annarskonar tengsla við 

rýmið, við það og þau sem þar eru; til ólíkrar merkingar og fagurferðis. Þar lætur fagurfræði í 

fyrirbærafræðilegu samhengi í té verkfæri til skilnings og mótunar.  

Svo öðlast megi dýpri skilning og þekkingu á þeirri samverkan sem hin staðbundna 

líkamsvera er og umhverfinu þar sem hún á sér stað, þeim ótal tengslum sem þar myndast og 

þeirri merkingu sem þaðan sprettur svo hægt sé að móta og skipuleggja af skilningi og 

þekkingu, verðum við að gangast við þessari staðbundnu líkamsveru líkt og henni hefur verið 

lýst og þora að leita þangað. Það er því ekkert því til fyristöðu að við gerumst ferðalangar, 

ljóðskáld eða kóreógrafar í þessum skilningi, hvaðan sem við nú stöndum, hugsum og tjáum 

staði og veruna þar sem hvort tveggja í senn, umhverfisneytendur/-njótendur og -mótendur. 

Þekkingar- eða skilningsleit í þeim skilningi krefst þess að við leggjum hina staðbundnu veru 

til grundvallar og höfum hana í fyrirrúmi, ein en samt sem áður í tengslum gagnvart öðru og 

öðrum, beinum sjónum og öðrum skynfærum að líkamanum þar sem hann er, að samfellu 

líkama og umhverfis, formi, fjarlægðum, litum og áferðum, svipbrigðum, samböndum og 

tengslum og finnum þannig leiðir til að dvelja, hlusta, hugsa og móta veruna þaðan á 

ljóðrænan, munúðarfullan máta. Hvaðan getum við rýnt nema út frá okkur sjálfum, þaðan 

sem við stöndum og þaðan sem tilvera okkar á sér stað? Með því að skilja stað og rými á 

forsendum líkamans þar, geta lesið það og þá tjáningu sem þar birtist, öðlumst við einnig 

skilning á samhenginu, því hvernig gæði umhverfisins verða aukin og hvernig við getum 

mótað það til betri vegar fyrir líkamsveruna sem á sér þar stað. Hugsun á þessum forsendum, 

sem nær til alls þess sem umhverfið er, með líkamann þar og hátt hreyfingar hans í forgrunni, 

skyn og næmi, felur í sér dýpri skilning á tilveru okkar og tengslum, fagurferði og samfélagi 
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og er grundvöllur frekari mótunar staða og verunnar með rækt við umhverfi og mann að 

leiðarljósi. 	
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