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Ágrip 

Hér er fjallað um hugmyndir tveggja heimspekinga ólíkra tímaskeiða, þeirra Søren Kierkegaard            

(1813-1855) og Emmanuel Levinas (1906-1995). Þótt höfundarnir séu sjaldan nefndir í sömu            

andrá eru vissir þræðir hugmynda þeirra sláandi líkir og tengjast í viðhorfi þeirra til hugtaksins               

um hinn. Í upphafi er kynnt til sögunnar undirgrein heimspekinnar, fyrirbærafræði, sem Levinas             

tilheyrði. Þar er lögð áhersla á Martin Heidegger sem var áhrifavaldur á hugsun Levinas. Því               

næst er fyrirbærafræðilegri hugmynd Levinas um siðfræði sem hina fyrstu heimspeki gerð skil en              

í verkinu Heild og óendanleika, færir Levinas rök fyrir því að tengslin við Hinn í gegnum                

samband augliti-til-auglitis sé upphafsstef mannlegrar tilvistar, og í senn siðfræði- og           

heimspekilegrar hugsunar. Kierkegaard er stundum nefndur faðir tilvistarstefnunnar. Þekktasta         

framlag hans til heimspekinnar er greinagerð hans um mannlega örvæntingu. Gerð er grein fyrir              

kerfisbundinni útlistun hans á hugmyndinni um sjálfið og örvæntingu þess sem kemur fram í              

verkinu Sóttin banvæna. Þar líkir Kierkegaard örvæntingunni við eilífan sjúkdóm sjálfsins sem            

ekki fæst læknaður nema í huglægum tengslum einstaklingsins við óendanleikann. En verkið            

skortir nánari skýringu á möguleika lækningar. Hennar er leitað í öðru verki höfundarins,             

Kærleiksverkum, þar sem Kierkegaard tekur til umfjöllunar hinn kristilega kærleik. Færð eru rök             

fyrir því að þar sé lækninguna að finna, í kærleik til náungans, sem býður upp á samanburð við                  

heimspeki Levinas. Hjá báðum höfundum er hugtakið um óendanleikann mikilvægt í tengslum            

við hugtakið um hinn, en samanburður er gerður á notkun heimspekinganna á hugtökunum             

tveimur. Í lokaorðum er innihald ritgerðarinnar sett stuttlega í samhengi við áskoranir nútímans.  
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INNGANGUR 
 

Søren Kierkegaard og Emmanuel Levinas eru höfundarnir sem hér eru teknir til umfjöllunar. Þeir              

voru ekki samtíðamenn og í efnistökum þeirra má finna bæði sameiginlega fleti og ólíka.              

Umhverfi þeirra og tíðarandi var ólíkt. Sá fyrrnefndi bjó í Kaupmannahöfn á nítjándu öldinni en               

sá síðarnefndi var maður tuttugustu aldarinnar, og í skrifum hans svífa hörmungar seinni             

heimstyrjaldarinnar yfir vötnum. Hann var Lithái sem flutti til Frakklands þar sem hann starfaði              

og skrifað á frönsku. Sterkur áhrifavaldur á hugmyndir þeirra beggja var trú: Kierkegaard var              

kristinn og Levinas var gyðingur. Þrátt fyrir að þeir hafi báðir verið trúaðir hafa verk þeirra vakið                 

áhuga fólks og fræðimanna hvort sem þeir eru trúaðir, trúlausir eða efins. Hugsanlega skiptir það               

ekki öllu máli hvort höfundarnir hafi verið trúaðir eða ekki því hugmyndum þeirra tekst að snerta                

á mikilvægum flötum um hlutskipti mannsins. 

Skrif Levinas virðast við fyrstu sýn nokkuð torskiljanleg og óhlutbundin. Lykillinn að            

heimspekilegri sýn hans á veruleikann felst í sambandi einstaklingsins við annað fólk sem hann              

tekur til umfjöllunar í verkinu Heild og óendanleika. Þar er að finna fyrirbærafræðilega lýsingu              

hans á samband einstaklingsins augliti-til-auglitis við Hinn (e. Other). Það er í huglægu             

sambandi við andlit Hins sem einstaklingurinn yfirstígur sjálfan sig og öðlast hlutdeild í             

óendanleikanum. Í samhengi heimspekisögunnar hefur það töluvert að segja því þetta samband            

eða þessi tengsl telur Levinas af siðferðilegum toga og ennfremur upprunalegustu tengsl okkar             

við veruleikann í fyrirbærafræðilegum skilningi. Því segir Levinas heimspekihefðina byggða á           

varasömum misskilningi, en frá upphafi vestrænnar heimspeki hefur verufræði átt þann           

heiðursess að teljast til hinnar fyrstu heimspeki. Hættan sem Levinas eygði felst í því að honum                

þótt sjálft eðli verufræðinnar ofbeldisfullt, en ofbeldið taldi hann felast í tilhneigingu hennar til              

að smætta einstaklinginn niður í flokka eða kerfi og gerast þar af leiðandi sek um valdbeitingu.                

Skrif Levinas eru að vissu leyti viðbrögð við skrifum þýska heimspekingsins Martins Heidegger             

og greinargerð hans fyrir Dasein og das Man. Levinas stillir hugtakinu um óendanleika             

andspænis hugmyndinni um heildina í viðleitni til að upphefja hið góða og einstaka í mannlegri               

reynslu sem heimspekilega nauðsyn.  
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Kierkegaard var einnig í uppreisn við hefðina. Í verkum sínum vill hann færa             

heimspekina frá heildinni og nær einstaklingnum. Staðföst áhersla hans á einstaklinginn hefur            

skipað honum sess sem föður tilvistarhyggjunnar (e. existentialism). Strauma heimspekinnar á           

tímum Kierkegaards má mestmegnis rekja til hugmynda Hegels um díalektíska framvindu           

sögunnar. Kierkegaard las Hegel í þaula sem hafði mikil áhrif á hugsun hans, en líkt og hjá                 

Levinas hugnaðist Kierkegaard ekki sú tilhneiging hefðarinnar að hneppa manneskjuna í kerfi. Í             

stuttu máli leit Hegel svo á að þróun og hlutverk mannsandans væri að uppgötva þekkingu á                

náttúrunni eða veruleikanum í díalektískum framgangi sögunnar og að í þeirri þróun myndi             

maðurinn greina sitt raunverulega hlutverk. Kierkegaard setti sig gegn því að hlutskipti mannsins             

væri skilgreint á jafn afgerandi máta, og vildi meina að sjálfið væri sértækara og flóknara en svo                 

að mögulegt væri að smætta það niður í ekkert annað en verkfæri í markvissum gangi sögunnar.                

Mikilvægasta stefið í hugsun Kierkegaards er hugmynd hans um manneskjuna sem anda í eilífri              

og ólæknandi örvæntingu yfir og vegna tilvistarinnar sjálfrar. Örvæntingin er alltumlykjandi í            

gegnum megnið af gríðarstóru höfundarverki Kierkegaards en í Sóttinni banvænu gerir hann            

skipulega greiningu á sjálfinu og örvæntingunni sem fylgir því að vera andi eða sjálf.              

Örvæntingin er hin banvæna sótt sjálfsins. Svo virðist sem Kierkegaard hafi talið að í huglægu               

sambandi einstaklingsins við óendanleikann eða guð reynist lækning örvæntingarinnar möguleg.          

Í verkinu Uggur og ótti nefnir hann í því samhengi riddara trúarinnar, Abraham, sem samkvæmt               

guðs ósk hugðist fórna syni sínum Ísaki, sem dæmi um möguleika þessa huglæga sambands. En               

jafnframt má greina jarðbundnari lausn á vandamáli örvæntingarinnar í minna lesinni bók hans,             

Kærleiksverkum. Þar er að finna greinagerð fyrir siðferðislegu sambandi einstaklingsins við           

náungann sem setur verk Kierkegaards í samhengi við hugmyndir Levinas.  

Hér mun ég gera grein fyrir kjarnanum í hugsun höfundanna.. Fyrst Emmanuels Levinas             

og síðan Sørens Kierkegaard. Þeir eru sjaldan nefndir í sömu andrá og við fyrstu sýn virðast þeir                 

ólíkir hugsuðir. En við nánari lestur opinberast sameiginlegir þræðir og sláandi líkindi. Þar má              

helst nefna greiningar á siðferðistengslum einstaklingsins við annað fólk: Hins með orðalagi            

Levinas, náungans í tilfelli Kierkegaards. Hugtökin yfirstig, huglægni og óendanleiki eru           

mikilvæg í greinargerð hvors tveggja. Sérstök áhersla verður lögð á það síðastnefnda, sem er              

 
6 

 
 
 



nátengt siðferðisboðskap höfundanna. Erindi boðskaparins verður að endingu í stuttu máli sett í             

samhengi við nútímann.  
 

 

1. LEVINAS UM HINN 

 

1.1. Fyrirbærafræði 

Emmanuel Levinas fæddist í Litháen árið 1906 en flutti í útlegð til Rússlands og síðar               

Frakklands með viðkomu í Þýskalandi. Hann skrifaði og starfaði fyrst og fremst á franskri tungu               

en hann lést í Frakklandi árið 1995. Mikilvægustu mótunarárin fyrir heimspeki hans átti hann í               

Freiburg í Þýskalandi þar sem hann nam fyrirbærafræði hjá Edmund Husserl og kynntist einnig              

Martin Heidegger. Husserl er þekktur sem upphafsmaður fyrirbærafræðinnar og er ásamt           

Heidegger talinn mikilvægasti hugsuður hefðarinnar. Fyrirbærafræði (tuttugustu aldar        

fyrirbærafræði í anda Husserl) er í stuttu máli viðleitni til að skýra og afmarka fyrirbæri í                

heiminum eins og þau birtast okkur í huglægri eða samhuglægri, milliliðalausri og raunar             

hversdagslegri reynslu. Levinas heillaðist af aðferðum fyrirbærafræðinnar og var fyrstur til að            

þýða verk Husserls yfir á frönsku. Það er innan hefðar fyrirbærafræðinnar sem Levinas skrifaði              

sín eigin verk. Fyrirbærafræði er ein undirgreina heimspekinnar sem er erfitt að kortleggja             

nákvæmlega, og einkenni hennar er m.a. að vera í stöðugri verðandi og þróun. Rannsóknarefni              

fyrirbærafræðinnar geta í raun verið hvað sem er en klassísk viðfangsefni hennar eru hugtök á               

borð við: reynsla, rúm, tími, líkami, sjálfið, samfélag, kyn, hinn, meðvitund o.s.frv. Stærstu             

hugsuðir fyrirbærafræðinnar (Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Hannah Arendt,        

Simone de Beauvoir o.fl.) nýta sér tækni og tungumál hennar á ólíka vegu en stundum er varað                 

við því að kalla fyrirbærafræði stefnu eða skóla innan heimspekinnar. Segja má að             

fyrirbærafræðin sé hvort tveggja jarðbundinn og jafnframt skapandi leiðarvísir til að skilja            

veruleikann. Með því að neita að aðskilja sjálfsveruleika eða meðvitundina frá veruleikanum og             

leggja áherslu á samþættingu hvors tveggja boðaði fyrirbærafræðin nýja aðferð til að greina             

heiminn sem skildi sig frá ríkjandi hefðum innan þekkingarfræði og verufræði:  
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Hefðbundin þekkingarfræði gengur út frá skýrum aðskilnaði milli sjálfveru og heims. Hún lítur             

svo á að mikilvægasta úrlausnarefnið sé að tengja þess tvo þætti saman: Hvernig getum við náð út                 

til umheimsins, hvernig getur heimurinn þrengt sér inn í okkur? Á hinn bóginn leitast hefðbundin               

verufræði við að lýsa veruleikanum út frá algildu sjónarhorni (a view from nowhere), þ.e.a.s. að               

leggja fram greinargerð fyrir heiminum sem væri algjörlega óháð sjónarhornum og tæki hvorki             

tillit til sjálfsveruleikans né hinna ólíku birtingarhátta hlutanna. En úr því að fyrirbærafræðin             

rannsakar fyrirbærin þá tekur hún til meðferðar tiltekið svið sem gefur henni kost á því að greina                 

hvernig við skiljum og öðlumst reynslu, og jafnframt opnar hún möguleikann á að varpa ljósi á                

viðföngin sjálf og birtingarhætti þeirra.  
1

 

Fyrirbærafræði Husserls hafði það markmið að rannsaka mannlega reynslu af heiminum beint og             

milliliðalaust með því að lýsa fyrirbærum nákvæmlega og aðeins eins og þau birtast með tækni-               

og aðferðarfræðilegum hugtökum á borð við frestun og afturfærslu: „Frestun er það þegar við              

sláum hinni einfeldningslegu frumspekilegu afstöðu á frest og henni má því lýsa sem             

innganginum inn í heimspekina, en afturfærsla er greinargerð okkar fyrir samhenginu á milli             

sjálfveruleika og heims.“ Athygli vitundarinnar er þannig beint að hlutunum með því að beina              2

henni aðeins að þeim sjálfum og formgerðum reynslunnar, en önnur þekking er þá ýmist              

afturfærð eða henni frestað og í staðinn opinberast hin náttúrulega afstaða gagnvart            

veruleikanum. Þekkingu okkar á hlutunum og heiminum (sem við höfum öðlast í gegnum tíðina)              

er þá vísað tímabundið á brott til að öðlast hina upphaflegu reynslu og þekkingu af fyrirbærum                

heimsins sem skautað hefur verið framhjá í gegnum heimspeki- og vísindasöguna: 

 

Segja má að fyrirbærafræðingur taki sér fyrir hendur að endurreisa veröldina í fjölbreytileika             

sínum og dýpt, með öllum eiginleikum hennar. Hann gerir uppreisn gegn einokun            

1 Zahavi, Dan. Fyrirbærafræði. Þýð: Björn Þorsteinsson. Háskólaútgáfan, Reykjavík. 2008. Bls. 19-20. 
2 Sama heimild, bls. 22.. 
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efnishyggjunnar sem kennir þá verufræði að aðeins hugtök náttúruvísindanna höndli hlutina eins            

og þeir eru.  3

 

Þótt reynsla sé huglæg er markmið aðferðarinnar að lýsa hlutum heimsins í einhverjum skilningi              

á hlutlægan hátt, þótt það sé raunar ekki rétta hugtakið í samhengi fyrirbærafræðinnar. Hugtakið              

samhuglægni (e. inter-subjectivity) er hentugra en það táknar mengi huglægra reynsluheima sem            

stemma hver við annan og mynda þannig sameiginlega þekkingu. Hugtakið hefur mikilvægi í             4

greinagerð Levinas fyrir augliti-til-auglitis tengslum og siðfræði og er iðulega stillt upp sem             

andstæðu við sjálfveruhyggju (e. solipsism) sem er hugtak úr þekkingafræði í anda René             

Descartes. Hugtakið lýsir sjálfinu eða eigin hugsunum sem einu staðföstu þekkingunni sem            

vitundin hefur aðgang að og gengur oft og tíðum út frá tvíhyggju (e. dualism) þar sem efast er                  

um tilvist hins ytri heims eða raunveruleika. Hugmynd Levinas um Hinn stendur í beinum               

tengslum við hugmyndir þekktasta lærisveins Husserls, Martin Heidegger. Á meðan Husserl           

beindi athyglinni fyrst og fremst að hlutum eða fyrirbærum sem skynjunin nemur þótti             

Heidegger heimspeki- og vísindaleg hugsun orðin of tæknileg (líkt og samfélagsgerð nútíma            

hans) og vildi leggja áherslu á að beina sjónum beint að verunni sjálfri með fyrirbærafræðilegri               

rannsókn á skilyrðum þess hvað það er að vera til. Hann lagði áherslu á að færa fyribærafræðinai                 

í átt til þekkingafræðinnar og vildi rannsaka grunnspurningar á borð við „hvað er að vera?“ og                

„af hverju er eitthvað frekar en ekkert?“ Þekktasta framlag hans er bókin Vera og tími (Sein und                 

Zeit) frá 1927 þar sem helstu hugmyndir hans voru settar fram.  

  

1.2. Heidegger: Dasein og das Man 

Dasein (þarvera) er mikilvægt hugtak í heimspeki Heideggers en það er í grunninn þýska orðið               

yfir tilveru eða að vera til staðar, að vera til. Þarvera er vera-í-heiminum (þ. Sein-zum-Tode) sem                

tekur almennt þátt í honum á beinan og hagnýtan hátt. Þarverunni er samkvæmt orðalagi              

3 Skirbekk, Gunnar & Gilje, Nils. Heimspekisaga. Þýð. Stefán Hjörleifsson. Reykjavík. Háskólaútgáfan. 1999. Bls. 
686. 
4 Hugtakið samhuglægni hefur einnig verið kallað samveruleiki í íslenskri þýðingu, t.d. Í bók Dan Zahavis, 
Fyrirbærafræði. Hennar er getið hér að ofan sem og í heimildaskrá.  
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Heideggers „varpað inn í heiminn“ vegna þess að hún finnur sjálfa sig í heimi sem er þegar til                  

staðar áður en hún kemur við sögu. Sá heimur er þrunginn merkingu sem hún hefur sjálf ekki                 

skapað og gengur hún þar af leiðandi inn í samfélag og regluverk sem getur verið henni                

framandi. Ritskýrendur Heideggers deila um hvort þarveran eigi eingöngu við um manneskjuna            

eða aðrar vitundarverur sömuleiðis. Að minnsta kosti er eitt helsta einkenni þarverunnar það sem              

oft er talið skilja manninn frá öðrum dýrum. Það er að skynja veruleikann á ákveðinn hátt, eða að                  

skynja hann á sinn hátt með því að gera sér grein fyrir skynjuninni og hafa eiginleikann til að                  

velta henni fyrir sér. Einkenni þarverunnar er að velta því fyrir sér hvað það er að vera þarvera,                  

hvað það er að vera til, eða með orðalagi Heideggers, hvað það er að Vera: 

 

Svo til þess að svara spurningunni um Veruna á fullnægjandi hátt – verðum við gera veruna –                  

spyrjandann - gagnsæja í eigin Veru. Að spyrja þessarar spurningar er einn tilvistarháttur             

Verunnar; og sem slík hlýtur hún sitt megineinkenni frá því sem spurt er um - nefnilega, Veruna.                 

Þessi vera sem við öll erum sjálf og inniheldur eiginleikann að spyrja sem einn af möguleikum                

Verunnar, skulum við tilgreina með hugtakinu „Þarvera.“ Ef við ætlum að setja spurninguna fram              

á greinilegan og gagnsæjan hátt, þurfum við fyrst að útskýra veruna (Þarveru) með tilliti til               

Verunnar.   
5

 

Das Man er hugtak sem Heidegger notar yfir afleiðingar þess að þarverunni sé varpað inn í                

heiminn. Heidegger virðist að mestu leyti hafa litið samtíma sinn heldur neikvæðum augum, en              

fyrir honum er das Man það sem kemur í veg fyrir að þarveran geti gengist við sjálfri sér. Um er                    

að ræða virkni samfélagslegra áhrifa sem afvegaleiða einstaklinginn frá sönnum tilgangi.           

Þarveran tekur í mótun sinni stökk frá því að vera Dasein til das Man, og verður á endanum lögð                   

að útjöfnu við samtíma sinn og glatar uppruna sínum, tilgangi og sjálfsþroska. Á nútímamáli og í                

5 Heidegger, Martin. Being and Time. Þýð. Joan Stambaugh. Albany, State of University of New York Press, 1996. 
Bls. 27. „Thus to work out the question of Being adequately, we must make an entity – the inquirer – transparent in 
his own Being. The very asking of this question is an entity's mode of Being; and as such it gets its essential 
character from what is inquired about – namely, Being. This entity which each of us is himself and which includes 
inquiring as one of the possibilities of its Being, we shall denote by the term "Dasein". If we are to formulate our 
question explicitly and transparently, we must first give a proper explication of an entity (Dasein), with regard to its 
Being.“ Mín þýðing. 
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anda Nietzsche er hægt að hugsa þessa tilhneigingu í ætt við hjarðhegðun, að einstaklingurinn              

glati hæfileika sínum til að vera hann sjálfur og rennir saman við samfélagsgerðina. Heidegger              

virtist ekki sjá mikla möguleika á því að samfélagsgerðin væri jákvæð eða gæti hjálpað              

þarverunni við að þroskast á jákvæðan hátt og notaði hugtök á borð við meðalmennsku (e.               

averageness) og útjöfnun (e. leveling down) til að lýsa þessum tengslum þarverunnar við Das              

Man. Í staðinn fyrir að rækta mínleika (e. mineness, það sem gerir mig að mér) gengur þarveran                 

inn í einsleika veruleikans (e. sameness, það sem gerir mig að hinum og hina að mér) og verður                  

að öllum hinum, eða das Man.  

 

1.3. Fyrirbærafræðileg heimspeki Levinas 

Heimspeki Emmanuels Levinas rekur uppruna sinn ekki aðeins til fyrirbærafræðilegrar nálgunar           

Husserls og Heideggers heldur einnig til þess raunverulega hlutskipti manna (e. human            

condition) í samtíma hans. Hann horfði upp á nasista framkvæma þjóðernishreinsanir á hans             

eigin fólki (gyðingum almennt og raunar öllum ættingjum, en Levinas slapp því árið 1930 var               

hann kominn með franskan ríkisborgararétt). Frægt er orðið að Þjóðverjinn Martin Heidegger            

gekk í Nasistaflokkinn snemma á fjórða áratug tuttugustu aldar. Sagt er að Levinas hafi haldið               

því fram að það væri mögulegt fyrir hvern sem er að aðhyllast slíka hugmyndafræði en að                

Heidegger yrði þá allra manna síðastur. Levinas, sem hitti Heidegger og þekkti, taldi hann vera               

einn mikilvægasta heimspeking seinni tíma og tók því þar af leiðandi afar nærri sér að hann                

skyldi hallast til einræðisstefnu flokksins. Levinas vildi losa heimspekina frá ofbeldi           

verufræðinnar. Með það í huga er hægt að líta svo á að hann hafi með greinagerð sinni um Hinn                   

m.a. viljað bregðast við neikvæðum sjónarhornum á samband verunnar við annað fólk, eins og              

það samband sem lesa má úr hugmynd Heideggers um das Man.  

Levinas leit ekki svo á að manninum væri hent inn í heiminn eins og Dasein Heideggers                

heldur stæði maðurinn allt frá upphafi í tengslum við raunveruleikann og annað fólk. Levinas              

vildi í raun og veru fjalla um, eða uppgötva, hið siðferðilega góða í gegnum tengsl, og leggja það                  

til grundvallar fyrir heimspekilega umfjöllun. Líkt og tekið var fram í inngangi er í umfjöllun um                

Levinas oftar en ekki lögð áhersla á að þótt hann hafi álitið heimspeki sína af toga siðfræðinnar                 
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eru hún það ekki í klassískum skilningi. Hún heyrir ekki undir sígilda, kerfisbundna siðfræði í               

anda Aristótelesar (dyggðasiðfræði), Immanuels Kant (skyldusiðfræði) eða Johns Stuarts Mill          

(siðfræði nytjastefnunnar), sem snýst um hvernig maðurinn eigi að breyta siðferðislega rétt. Þess             

í stað kemur hún í huga Levinas á undan þeim (hann kallaði heimspeki sína hinu fyrstu siðfræði)                 

og fjallar um þau upprunalegu tengsl einstaklinga sem gera þeim á annað borð kleift að móta                

slíkar kenningar: „Siðfræðin getur ekki, að mati Levinas, oltið á geranda sem væri fyrirfram              

frjáls og óbundinn öðrum. Frelsið sem frjáls sjálfsvera nýtur er einungis mögulegt eftir að hún               

hefur myndað tengsl við aðrar mannverur.“ En að öðru leyti var Levinas ekki hrifinn af slíkum                6

kenningum vegna þess að honum þótti þær beita „einstaklinginn og tengsl þeirra „valdi“ með því               

að táknbinda þau og koma þeim fyrir í hegðunarkerfi.“ Þótt ekki sé um leiðbeinandi kerfi að                7

ræða er hugsunin aðeins í ætt við þau klassísku að því leyti sem hún fjallar um hið góða, en á allt                     

annan hátt. Eins og Malenfant bendir á í grein sinni um Levinas snúast flókin skrif Levinas                

kannski í kjarnann um það sem á mannamáli er kallað að hugsa um fólk sem einstaklinga en ekki                  

„tölur á blaði.“  8

 

1.4. Hinn og hin fyrsta siðfræði 

En hvað er það að hugsa ekki um fólk sem tölur á blaði? Hver er skilningur Levinas á öðru fólki,                    

Hinum? Það er líklega ekki til einfalt svar við þeirri spurningu, en Levinas leggur áherslu á að                 

smætta Hinn ekki niður í eiginnafn eða einföld hugtök. Ritháttur Levinas að skrifa hinn með               

stóru H-i, Hinn, er í sjálfu sér viðleitni til að þess að upphefja Hinn og gera grein fyrir mikilvægi                   

hans og sérstöðu. Hægt er að hugsa um þetta Hinn sem sérnafn hjá Levinas miðað við hinn sem                  

nafnorð hjá Heidegger. Til að gera grein fyrir muninum á þessu tvennu nýtir hann              

fyrirbærafræðilegar lýsingar á upplifunum þess að vera andspænis öðru fólki, sér í lagi andlitum              

þess og hvernig þau hafa áhrif á okkur og tala til okkar.  

6 Malenfant, Gabriel. „Inngangur að hugsun Emmanuels Levinas.“ Þýð. Björn Þorsteinsson. Hugur 21 (2009): 
144–156. Bls. 145. 
7 Malenfant, Gabriel. „Inngangur að hugsun Emmanuels Levinas. Sama stað. 
8 Malenfant, Gabriel. „Inngangur að hugsun Emmanuels Levinas.“ Bls. 154 
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Levinas gerir sér grein fyrir fyrir hversu erfitt það getur reynst að fjalla um eitthvað án                

þess að falla í þá gryfju að smætta það niður eða einfalda, en það er í eðli tungumálsins og                   

sérstaklega heimspekinnar að hugtaka allt sem fyrir ber svo hægt sé að ræða um það og gera                 

grein fyrir því. Þetta er líklega helsta ástæða þess að stíll og tungumál Levinas getur verið heldur                 

torskilið. Þrátt fyrir allt er hægt að ræða um heimspeki Levinas á einfaldari hátt, en með því að                  

gera það er maður óhjákvæmilega að sneiða hjá ýmsu sem gæti skipt töluverðu máli. Að því                

sögðu er mikilvægur upphafspunktur í greinagerðinni fyrir Hinum hjá Levinas að hann skuli telja              

tengsl sjálfsins við Hinn upphaflegasta stef heimspekinnar og mannlegrar tilveru. Þótt það kunni             

að hljóma undarlega eða eins og of afdráttarlaus fullyrðing verður hún nokkuð skynsamleg þegar              

nánar út í hana hugsað. Það sem Levinas á við er að samband okkar við annað fólk sé hin                   

upprunalega tenging okkar við veruleikann að því leyti að þau tengsl séu forsenda þess að               

hugsunin og tungumálið verði að möguleika á annað borð. Án annars fólks væri ekki þörf fyrir                

tungumál. Og þar sem maðurinn hugsar og tjáir sig í gegnum tungumál hlýtur það að vera fyrir                 

tilstilli Hins:  

 

Sú staðreynd að verufræðin er möguleg sem mengi spurninga af tilteknum toga („hvað er að               

vera?“, „hvers vegna er eitthvað en ekki bara ekki neitt?“) stafar af því að til eru tengsl, bundin                  

hrifum og tungumáli, sem myndast milli tveggja mannvera. Án þessarar siðfræði sem fyrstu             

heimspeki væri engan veginn mögulegt að stunda verufræði; eða, með öðrum orðum, gera             

heiminum skil með frjálsri beitingu skynseminnar og spyrja um veru þess sem er - eða raunar um                 

það sem er yfirhöfuð.  
9

 

Þetta er þó aðeins hinn röklegi grunnur og útskýrir ekki af hverju þetta upphaflega samband               

okkar við Hinn sé „siðfræði sem hin fyrsta heimspeki.“ Það er fyrirbærafræðileg greining             

Levinas á samskiptum manna á milli í návist hver annarra, augliti-til-auglitis, á því hvað það er                

að horfa á aðra manneskju og eiga við hana samskipti, sem myndar rökfærslu hans fyrir hinni                

nýju fyrstu heimspeki. Hann vill ekki aðeins meina að upplifanir á Hinum séu siðferðilegar              

9 Malenfant, Gabriel. „Inngangur að hugsun Emmanuels Levinas.“ , bls. 147. 
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heldur að þær séu fyrst og fremst siðferðilegar. Það verður ljóst í gegnum ákall Hins sem er hvort                  

tveggja líkamlegt (andlitið) og bundið í orðræðu (tungumálið). Þetta gerist vegna þess að Hinn er               

ólíkur eða öðruvísi þeim sem horfir á hann, vegna þess að sá sem horfir á Hinn uppgötvar að                  

hann skilur Hinn ekki til fullnustu, getur ekki ráðið í merkingu hans, en nemur jafnframt að                

merking hans er sérstök eða einstök og alltaf eitthvað annað en hann sjálfur. Hinn er ávallt                

óendanlega annar og gerir með tilkalli sínu siðferðilega kröfu til hans. Í huga Levinas er það að                 

vera andspænis annarri manneskju möguleiki á leið út úr sjálfum sér, möguleiki á því að yfirstíga                

sjálfið, það sem Levinas kallar yfirskilvitlega (e. transcendental) reynslu. Eins og Malenfant            

bendir á telur Levinas viljann til að yfirstíga eigið sjálf eitt af grunnstefjum mannlegrar tilveru.               

Maðurinn er bundinn við veruleikann í líkamleika sínum en hefur þörf til að stíga yfir þau                

líkamlegu mörk sem eru honum sett. En það er mikilvægt að Levinas telur líkamleikann og               

viljann til að stíga út fyrir sjálfan sig síður en svo sem neikvæð fyrirbæri:  

 

Þráin eftir að sleppa undan sjálfum sér og losna úr holdlegum viðjum líðandi stundar (fyrst og                

fremst fyrir tilstilli hrifa eins og þarfar og vonar) kemur fram um leið og þær líkamlegu skynjanir                 

sem varða ánægju og sársauka og hafa óumflýjanlega bein áhrif á okkur. Að því gefnu að                

líkaminn sé ekki sviptur hrifnæminu er hann sannkallaður útvörður að mati Levinas. En það er               

líka fyrir tilstilli líkamans sem önnur og ánægjulegri fyrirbæri geta komið til.  
10

 

Yfirstigið á sér stað fyrir tilstilli þess að andlit (hluti líkama) Hins opinberar óendanleikann, bæði               

óendanleika sjálfsins og þessa Hins, og í óendanleika samskiptanna opinberast ákveðinn           

óskiljanleiki sem raungerir möguleika hins góða. Levinas heldur því fram að kjarni mennskunnar             

komi fram í þessari reynslu: Að í yfirstigi frá eða út fyrir mörk sjálfs síns andspænis annarri                 

manneskju öðlast sjálfið þar með einhvers konar hlutdeild í óskiljanlegum óendanleika. Það er             

mikilvægt að Levinas telur sambandið við Hinn ekki jafnt. Í sambandi tveggja opinberast ekki              

jafnræði þeirra heldur eins og áður sagði breytileiki, það sem greinir Hinn frá mér og mig frá                 

Hinum. Það merkilega við reynsluna við Hinn er þessvegna ekki að hann er eins og ég heldur er                  

10 Malenfant, Gabriel. „Inngangur að hugsun Emmanuels Levinas.“ Bls. 148. 
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hann ólíkur mér. Jafnframt getur Hinn ekki útskýrt sjálfan sig fyrir mér til fullnustu, því eins og á                  

einnig við um mig sjálfan, skilur hann sjálfan sig ekki til fulls, og tungumálið nægir hvorugum til                 

að ná utan um viðfangið. Levinas tekur það fram að óskiljanleikinn sem einkennnir þessi              

augliti-til-auglitis tengsl kemur einnig í veg fyrir að heimspekinni og fyrirbærafræðinni sé            

mögulegt að ná utan um hana og færa í orð í ljósi þess hversu margbreytileg og ólík reynslan sem                   

sprettur upp getur verið. Við erum huglægar verur og vegna þess að við getum ekki komist til                 

botns í okkar eigin reynslu og gert hana skiljanlega verður ávallt til staðar einhvers konar gjá á                 

milli mín og Hins, sem við skiljum enn síður. En þess gjá er ekki neikvæð eins og hægt er að                    

skilja hana í fræðum Heideggers, heldur býður hún hjá Levinas upp á reynslu af eins konar                

undrun sem opinberar fyrir okkur óendanlegan breytileika og óskiljanleika Hins. Þótt Levinas            

tali um líkamleika andlitsins í augliti-til-auglitis samskiptum tekur hann það sérstaklega fram að             

ekki sé hægt að smætta andlit Hins niður í aðeins þennan líkamleika, heldur er andlitið               

fagurfræðileg ímynd. Andlitið er ekki aðeins fyrirbæri heldur er það ávallt hulin (óendanleg,             

óskiljanleg) ráðgáta. Það er hægt að komast í átt að kjarna reynslunnar með hversdagslegra              

orðalagi. Með því að rifja upp persónulega reynslu af því að horfa djúpt í augu annarrar                11

manneskju og hætta raunverulega að sjá andlit en upplifa þess í stað eitthvað annað sem erfitt er                 

að festa hendur nákvæmlega á. Þegar upplifunin er afstaðin og maður leiðir hugann aftur að               

henni rennur það upp fyrir manni að muna ekki einu sinni eftir því hvaða augnlit tiltekin                

manneskja hafði. Það er líkt og ekki sé aðeins horft í líkamleika augnanna, heldur einhvers konar                

kjarna einstaklingsins, sem samkvæmt kenningu Levinas veitir aðgang að óendanleikanum. 

Það er þessi greining á sambandi fólks augliti-til-auglitis sem skapar grundvöllinn fyrir             

siðfræðilegan hluta hugsunar Levinas. Siðferðilegt inntak hugmyndarinnar opinberast í gegnum          

óendanleikann þegar Hinn gerir tilkall til einstaklingsins og krefst einhvers af honum eða kallar              

hann til ábyrgðar. Hinn kallar fram rof á tilveru hans og býður hann með tilkalli sínu velkominn                 

til að upplifa ráðgátuna sem andlit Hins er. Levinas telur þetta tilkall Hins í grunninn hljóma                

11 Það skal tekið fram að eftirfarandi dæmi er ekki tekið frá Levinas, heldur aðeins tilraun til að setja 
auglit-til-auglitis reynsluna í hversdagslegra samhengi.  
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einhvern veginn svona: Ekki drepa mig! Þetta stef segir Levians vera grunnstef hinnar fyrstu              

siðfræði.  

Hann gerir sér auðvitað grein fyrir því að það sé hægt að taka ákvörðum um að drepa                 

Hinn eða einfaldlega virða hann að vettugi þrátt fyrir ákall hans. En sú gjörð er ávallt að drepa                  

tiltekinn, ákveðinn Hinn (en ekki hinn) og í leiðinni að loka á óendanlega möguleika hans, sem                

stríðir gegn eins konar eðlislægri skyldu, sem kemur á undan frelsinu til að myrða. Levinas segir                

að andspænis Hinum finni maður til ábyrgðarinnar út af ákallinu einu og sér, sem felst í                

grunnsambandinu (yfirstiginu og óendanleikanum) við Hinn, en ekki vegna „samfélagssamnings          

(Hobbes, Rousseau) eða einfaldrar viljahyggju.“ Kerfi samfélagssamninga og viljahyggju, rétt          12

eins og önnur siðferðiskerfi (Aristóteles, Kant, Mill og svo framvegis) er aðeins hægt að byggja í                

kjölfar aðstæðna sem fara fram augliti-til-auglitis, vegna þess að þær eru hinn upprunalegi             

atburður sem leiðir af sér tungumálið og heimspekilega hugsun. Þessvegna mætti segja að án              

Hins væri engin frumspekileg þörf, enginn handanheimur, engin trú, því Guð opinberast í             

Hinum. Eins og Levinas segir: „Hinn algeri hinn er Hinn.“ Þar af leiðir að hin fyrsta siðfræði er                  13

einnig á undan frumspekinni því þrá frumspekinnar er að uppgötva hið ósýnilega sem uppgötvast              

ekki fyrr en í yfirstiginu í gegnum Hinn. Sömuleiðis telur Levinas siðfræðina koma á undan               

verufræðinni (Heidegger hélt verufræði á lofti sem hinni fyrstu heimspeki) því að í gegnum              

reynsluna af Hinum er fengin sú reynsla sem er sjálfinu nauðsynleg forsenda þess að spyrja sig                

heimspekilegra spurninga.  

Eins og sagt var í inngangi stillir Levinas hugtakinu um óendanleikann upp sem andstæðu              

við hugtakið um heildina. Í fræðilegu samhengi virðist hann sjá heildina fyrir sér sem fulltrúa               

verufræðinnar og ofbeldisfullrar tilhneigingu hennar, að smætta fólk niður í kerfi og flokka.             

Hættan sem af því skapast taldi Levinas ekki aðeins fræðilega heldur afar raunverulega. Á              

frönsku er orðið la totalité notað um heildina, eða allt sem er, sem kallast beint á við hugtakið                  

um tótalítaríanisma eða einræði. Heimspeki hans er tilraun til að losa veruna frá einræðinu og               

12 Malenfant, Gabriel. „Inngangur að hugsun Emmanuels Levinas.“ Bls. 151. 
13 Levinas, Emmanuel. Totality and Infinity: An Essay on Exteriority. Bls 39.  „Hinn algeri hinn“ eða á ensku, „the 
absolute other“ er hægt að túlka hér sem guð. Þar af leiðir að sambandið við hið guðlega sé að finna í gegnum Hinn. 
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opinbera þess í stað óendaleikann og margræðnina sem í henni býr, að hugsa aldrei um hinn,                

heldur aðeins Hinn. Hugmyndin um Hinn getur af sér jákvæðara sjónarhorn á sambandið við              

annað fólk: að allt frá upphafi stöndum við í tengslum við það og í þeim tengslum felst ákall um                   

siðferðilega ábyrgð. 

 

 

2. KIERKEGAARD OG NÁUNGINN 

 

2.1. Hegel og Kierkegaard 

Eins og tekið var fram í inngangi hefur Kierkegaard í seinni tíð öðlast þann titil að vera faðir                  

tilvistarstefnunnar. Líkt og á við um Levinas er inntak heimspeki hans að einhverju leyti trúarlegt               

og vísar hann ítrekað í Biblíuna í umfjöllun sinni um tilvistarleg málefni. Um er að ræða                

spurningar um hvað það þýðir að vera til og hvað tilvistin hefur í för með sér. Þótt hugsun hans                   

fari oft og tíðum í trúarlegan farveg er hlutskipti mannsina í gegnum heimspeki sjálfsins              

aðalatriðið. Það liggur ávallt mikið undir í heimspeki Kierkegaard. Hún er raunar hádramatísk á              

köflum og þar eru háfleygar spurningar oftar en ekki að veði: Hver er tilgangur lífsins, ef                

einhver? Af hverju örvæntum við stöðugt? Hvers vegna lifum við í angist? Hver er tilgangur               

þjáningarinnar? Hvernig getum við lifað í sátt við sjálf okkar og umheiminn? 

Í sögulegu samhengi er áhersla Kierkegaard á spurningar sem leita inn á við beint              

viðbragð við ríkjandi hugmyndum í heimspeki hans tíma sem rann undan rifjum G.W.F. Hegel              

og er kennd við sögulega hughyggju. Kierkegaard las Hegel í þaula og þótt hann hafi verið                

ósammála kjarnanum í heimspeki hans má segja að Hegel hafi verið einn helsti áhrifavaldur              

Kierkegaards. Díalektína, sem er fyrirferðamikil í hugsun Hegels, notar Kierkegaard í heimspeki            

sinni á markvissan hátt sem aðferð í skrifum sínum og rökræðu. Kierkgaard vildi síður en svo                

mata lesendur sína einföldum sannindum heldur stillir hann andstæðum viðhorfum og pólum upp             

hverjum gegn öðrum í þeim tilgangi að lesandinn öðlist persónulegt samband við textann. Líkt              

og Sókrates gerði Kierkegaard sér grein fyrir því að heimspekingur þyrfti að vera eins og               

ljósmóðir þeirra hugmynda sem fæðast hjá lesendum sínum í stað þess að setja sig á stall sem                 
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kennara. Þetta er mikilvægt í samhengi við samband Kierkegaards og Hegels því í aðferðinni              14

sjálfri leynist mótstaða þess fyrrnefnda við hugmyndir hins síðarnefnda, þ.e.a.s. andóf gegn þeirri             

hugmynd að sannleikurinn geti verið hlutlægur og að hlutskipti mannsins sé niðurnjörfað og í því               

fólgið að vera eins og tannhjól í framgangi sögunnar. Eftir varð að Kierkegaard þótti vanta hjá                

Hegel og heimspekinni yfirleitt að gera grein fyrir tilvistinni sjálfri og hlutskipti mannsins í              

veröld sem virðist framandi og óskiljanleg. Í verkinu Sóttin banvæna, gerði Kierkegaard            

skipulega grein fyrir kenningum sínum um sjálfið og örvæntingunni sem fylgir því að vera sjálf.               

Greinagerðin þykir nokkuð í anda seinni tíma fyrirbærafræði og vissulega má greina þar ýmislegt              

sem er í anda hugsunar og skrifa Heideggers og Levinas.  15

 

2.2. Sóttin banvæna 

 

Manneskjan er andi. En hvað er andi? Andi er sjálfið. En hvað er sjálfið? Sjálfið er tengsl sem eru                   

í afstöðu til þeirra sjálfra, eða það í tengslunum að þau eru í afstöðu til þeirra sjálfra; sjálfið er                   

ekki tengslin, heldur það að tengslin eru í afstöðu til þeirra sjálfra. Manneskjan er samsetning af                

óendanleika og endanleika, af hinu stundlega og hinu eilífa, af frelsi og nauðsyn, í stuttu máli sagt                 

samsetning. Samsetning er tengsl tveggja þátta. Séð í þessu ljósi er manneskjan enn ekki sjálf.  
16

 

Á þeim orðum opnar fyrsti hluti Sóttarinnar banvænu. Manneskjan er andi og andi er sjálfið sem                

er samvirk samsetning andstæðra, tilvistarlegra tengsla: Óendanleika og endanleika, hins          

stundlega og hins eilífa, frelsis og nauðsynjar. Samspil þessara þátta og afstaða hver til annarra er                

ástæða hinnar mannlegu örvæntingar, sóttarinnar banvænu. En sjálfið er ekki aðeins tengslin sem             

slík heldur tengsl tengslanna. Allir menn eiga mögleika á að verða sjálf en til að verða að sjálfi                  

verða tengsl tengslanna að vera í jafnvægi. Sjálfið er þannig einhvers konar flæði tengsla sem               

14 Vilhjálmur Árnason. „Að velja sjálfan sig: Tilraunir Kierkegaards um mannlífið.“ Tímarit Máls og menningar 
61:4 (2000): 17-32. 
15 Einn þekktasti fyrirbærafræðingurinn, Merleau-Ponty, sagði Kierkegaard vera heimspeking sem skrifaði í anda 
fyrirbærafræðinnar áður en hefðin uppgötvaðist. Jóhann Helgi Heiðdal tekur málið til umfjöllunar þar sem hann 
rannsakar Kierkegaard í samhengi fyrirbærafræðinnar í MA-ritgerðinni: Var Kierkegaard fyrirbærafræðingur?  
16 Kristian Guttesen. „Søren Kierkegaard: Úr Sóttinni banvænu.“ Hugur, 23:1 (2011): 105-109. Bls. 108. 
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gerir sér grein fyrir tengslunum í gegnum örvæntingu. En þrátt fyrir það tekur Kierkegaard það               17

fram í formála verksins að örvæntingin sé ávallt sjúkdómur lífsins en aldrei lækningin:  

 

...í eitt skipti fyrir öll vil ég vekja athygli á því að í öllu þessu verki, eins og titillinn gefur til                     

kynna, ber að skilja örvæntingu sem sóttina, ekki lækninguna. Slíkt er hið díalektíska eðli              

örvæntingarinnar. Þannig er það einnig á fræðimáli kristninnar að dauðinn táknar hina stærstu             

andlegu eymd og lækningin er samt bara að deyja, að skilja við.   
18

 

Að vera manneskja, í huga Kierkegaards, er að vera sjálf sem örvæntir. Eins og sést í síðustu                 

setningu tilvitnunarinnar hér að ofan er heimspeki Kierkegaard uppfull af samspili andstæðra            

þátta sem virðast jafnvel þverstæðir: Að deyja er hin stærsta andlega eymd, en samt er lækningin                

að deyja. Og í anda þverstæðna af því tagi er örvæntingin ekki aðeins neikvæð, heldur einnig                

jákvæð, og helsta einkenni mannlegrar tilveru: 

 

Er örvænting kostur eða galli? Í hreinum díalektískum skilningi er hún hvort tveggja. Ef maður               

héldi sig við sértæka hugmynd um örvæntingu, án þess að hafa einhvern örvæntingarfullan í              

huga, þá yrði maður að segja: örvæntingin er gríðarlegur kostur. Möguleikinn á þessari sótt er það                

sem maðurinn hefur fram yfir dýrin, og þessir yfirburðir einkenna hann með allt öðrum hætti en                

hið upprétta göngulag því þeir bera hinni óendanlegu reisn eða upphafningu vitni, að hann er               

andi.  19

 

Sóttinni banvænu er skipt í tvo hluta og fyrri hluti bókarinnar fer mestmegnis í að útlista hin                 

ýmsu og ólíku birtingarform örvæntingarinnar. Eins og Kierkegaard útskýrir hana getur           

örvæntingin verið íþyngjandi en hún er einnig nauðsynleg manninum til að þroskast og gangast              

við sjálfum sér. Kierkegaard skiptir tegundum örvæntingar í þrjá meginflokka: A) örvæntingin            

að vera ómeðvitaður um að vera sjálf, B) örvæntingin að vilja ekki vera eigið sjálf og C)                 

17 Líkt og hjá Heidegger þarsem eiginleiki Dasein er að gera sér grein fyrir því að vera Dasein.  
18 Kristian Guttesen. Sama þýðing, bls.106. 
19 Kristian Guttesen  „Søren Kierkegaard: Úr Sóttinni banvænu.“ Úr óútgefnu áframhaldi af sömu þýðingu. Bls. 6. 
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örvæntingin að vilja vera eigið sjálf. Hvernig og hvaða örvænting birtist hjá hverjum og einum er                

mismunandi eftir einstaklingum og hvar þeir er til að mynda staddir á lífsleiðinni. Hún tengist               

alltaf í tengslum andstæðu tengslanna sem mynda sjálfið, hvernig afstaða þeirra liggur hjá             

hverjum og einum. Í stuttu máli gerir sá sem lifir í örvæntingu A sér ekki grein fyrir tengslunum                  

sem mynda sjálfið. Það er að segja, sá einstaklingur lifir eingöngu samkvæmt því endanlega eða               

stundlega en ekki hinu óendanlega eða eilífa því hann sér ekki möguleika handan þess veruleika               

sem umlykur hann. Í raun og veru upplifir hann ekki örvæntinguna sem er nauðsynleg forsenda               

þess að hugleiða hið óendanlega. Það gæti hljómað undarlega að lifa í örvæntingu án þess að                

örvænta, en Kierkegaard heldur því þó fram að það sé í sjálfu sér ómeðvituð örvænting því hún                 

kemur í veg fyrir að einstaklingar geti gengist við sjálfum sér. Í samhengi við önnur verk                

Kierkegaards (sér í lagi Annaðhvort/eða) getum við kallað örvæntingu A örvæntingu           

broddborgarans. Dæmi um örvæntingu B, að vilja ekki vera eigið sjálf, gæti annars vegar verið               

örvænting þess sem gerir sér grein fyrir óendanleikanum en virðir hann að vettugi.             

Óendanleikinn, eilífðin og nauðsynin toga hann til sín en einstaklingurinn kýs að hundsa það og               

velur hið endanlega (hinn líkamlega heim), hið stundlega (veruleikann hér og nú frá degi til               

dags) og hið jarðneska frelsi. Þetta er örvænting fagurkerans eða þess sem velur lystisemdir              20

hins veraldlega fram yfir ákall hins andlega en valfrelsið togast óumflýjanlega á við nauðsynina              

sem er í huga Kierkegaards ávallt að gangast við sjálfum sér. Kierkegaard nefnir hins vegar               

andstætt dæmi um örvæntingu B, en það er örvænting þess sem togast um of til nauðsynja hins                 

eilífa. Sá gerir sér fullvel grein fyrir eigin örvæntingu en er ekki fær um eða viljugur að vinna úr                   

henni á uppbyggilegan hátt og örvæntir þessvegna yfir örvæntingunni sjálfri, sem hann álítur             

lamandi veikleika, og gerir sér ekki grein fyrir möguleikunum sem örvæntingin hefur í för með               

sér. Örvænting C, að vilja vera eigið sjálf, eða örvænting mótþróans (e. despair of defiance) er                

örvænting þess sem tekur áskorunum tilvistarinnar alvarlega og leggur upp með að gangast við              

sjálfum sér. Það er síður en svo að örvæntingin hverfi á brott við samþykkið, heldur er                

20 Kierkegaard gefur dæmi af manngerð sem hann kallar Mann augnabliksins. Úr öðrum verkum Kierkgaard má 
nefna táldragarann Jóhannes (Johannes the seducer) úr Annaðhvort/Eða.   Erkitýpískar persónur  úr 
bókmenntasögunni eru stundum eru nefndar í andrá, t.d. Pétur Gautur hjá Ibsen og Don Juan hjá Tirso De Molina.  
 

20 
 
 
 



núningurinn ávallt viðvarandi og getur jafnvel farið sívaxandi (Kierkegaard kallar þetta einnig            

djöfullega örvæntingu). Um er að ræða örvæntingu einstaklings sem hefur valið að lifa hinu              

siðferðilega lífi; að rækta andann og skylduna við hvort tveggja hið jarðneska og andlega og líkt                

og í örvæntingu veikleikans stefnir hugurinn um of í átt að því eilífa. Munurinn er sá að í                  

örvæntingu mótþróans verður hið eilífa að einskonar þráhyggju sem aftengir þann sem örvæntir             

við hið jarðneska. Kierkegaard tekur dæmi um einstakling sem lifir í þrunginni þögn og ætlar að                

takast á við heiminn einn síns liðs í uppreisn gegn gervallri tilverunni í þráhyggjufullu              

ástar/haturssambandi við örvæntinguna sem hann samþykkir sem örlög sín: 

 

Þrátt fyrir eða í mótþróa gegn gervallri tilverunni vill hann vera hann með henni [örvæntingunni],               

bjóða hana velkomna og nánast afneita þjáningunni. Því að vonast eftir möguleikum hjálparinnar,             

og að minnast ekki á hjálp í nafni dyggðar fáránleikans, að fyrir guði sé allt mögulegt, nei, það                  

mun hann ekki gera. Og að leita hjálpar hjá einhverjum öðrum, nei, það myndi hann ekki gera                 

heimsins vegna, í stað þess að leita hjálpar vill hann vera eins og hann er - með öllum þjáningum                   

helvítis, ef svo verður að vera.  
21

 

Fyrir Kierkegaard virðist meginmarkmið tilvistarinnar vera að gangast við sjálfum sér. Til að svo              

geti orðið þarf að hafa meðvitað markmið um að vilja vera einstaklingur, að verða sjálf. Í grein                 

Vilhjálms Árnasonar um siðferðisboðskap Kierkegaards segir hann örvæntinguna nauðsynlegt         22

afl til að leiða einstaklinginn þrep fyrir þrep á hærra stig tilverunnar, frá broddborgaranum til               

fagurkerans til hins siðferðislega einstaklings. Því flóknari sem örvæntingin verður, því lengra            

kemst einstaklingurinn í sjálfsþroska sínum. Tilvitnunin hér að ofan lýsir efri stigum örvæntingar             

en kostir hennar eru ekki augljósir. En eins og Kierkegaard sagði er örvæntingin hvort tveggja               

kostur (býr yfir möguleikum) og galli (hún er íþyngjandi). Í skrifunum vottar fyrir             

21 Kierkegaard, Søren. Sickness unto Death. London: Penguin Group, 2008. Bls. 187.  
„In spite of or in defiance of the whole existence he wills to be himself with it, to take it along, almost defying his 
torment. For to hope in the possibility of help, not to speak of help by virtue of the absurd, that for God all things are 
possible, no that he will not do. And as for seeking help from any other, no, that he will not do for all the world, 
rather than seek help he would prefer to be himself - with all the tortures of hell, if so must be.“ 
22 Vilhjálmur Árnason. „Að velja sjálfan sig: Tilraunir Kierkegaards um mannlífið.“ Tímarit Máls og menningar 
61:4 (2000): 17-32. Þýðingar á stigum örvæntingarinnar eru fengnar úr greininni. 
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möguleikanum á lífi án örvæntingar, en líf án örvæntingar er ekki mögulegt án þess að               

örvæntingin komi til sögunnar áður. Allir menn örvænta, meira að segja þeir sem eru              

ómeðvitaðir um það. Þarf leiðandi er örvæntingin sjúkdómurinn, en ekki lækningin. En hver er              

lækningin, ef einhver er til, við sóttinni banvænu? Kierkegaard gefur að minnsta kosti fræðilega              

skýringu á því strax í upphafi bókarinnar:  

 

Þetta er því sú forskrift sem lýsir ástandi sjálfsins þegar örvæntingunni er útrýmt fullkomlega: í               

afstöðu til sjálf síns og með því að vilja vera eigið sjálf byggir það sjálfljóst á grunni þess máttar                   

sem fastsetti það.  
23

 

Danski trúarheimspekingurinn Arne Grøn gerir í umfjöllun sinni um Sóttina banvænu grein fyrir             

tengslum fyrri hluta bókarinnar við þann síðari. Hann bendir á að í umfjöllun um verkið sé                24

yfirleitt lögð áhersla á tvo kafla úr fyrri hluta verksins sem eru greiningar Kierkegaards á sjálfinu                

annars vegar og hins vegar lýsingar á tegundum örvæntingar. Slíkt hið sama hefur verið gert hér                

til þessa. Það eru atriðin í fyrri hlutanum sem eru heimspekilegri í einhverjum skilningi.             25

Greiningar Kierkegaards á sjálfinu, angist og örvæntingu eiga stóran þátt í að skapa grunninn              

fyrir risavaxinn bálk í heimspeki, bókmenntum og listum. Um er að ræða tilvistarstefnuna             

(Dostojevskí, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Camus, Beauvoir o.fl.) sem í stuttu máli gerir            

annaðhvort ráð fyrir því að guð sé dauður eða að það hvort hann sé til skipti ekki máli. En Grøn                    

bendir á að þessi tvískipting á umfjöllunarefnum bókarinnar sé einföldun. „Mátturinn sem            

fastsetti sjálfið“ er eftir alltsaman hið andlega og samkvæmt Kierkegaard er það guð. Grøn              

bendir á að fyrri hlutinn sé vissulega greining á mannlegri örvæntingu en að skipta bókinni í tvo                 

hluta og að aftengja þann fyrri frá trúarlegu inntaki heildarinnar sé raunverulega að taka verkið               

úr samhengi. 

23 Kristian Guttesen. „Søren Kierkegaard: Úr Sóttinni banvænu.“ Hugur, 23:1 (2011): 105-109. Bls 108. 
24 Grøn, Arne. The Relation Between Part 1 and Part 2 of The Sickness Unto Death. Þýð: Noel S. Adams. 
Kierkegaard Studies Yearbook (1997): 35-50.  
25 Grøn, Arne. Sama grein, bls. 37. 
 

22 
 
 
 



En er ekki jafnframt hægt að sjá heimspekilegt samhengi í seinni helming bókarinnar sem              

hjálpar til við að varpa ljósi á eðli örvæntingarinnar eins og Kierkegaard fjallaði um hana? Seinni                

hluta bókarinnar er skipt í tvo hluta og segja má að annar hlutinn sé lýsing á algengum villigötum                  

sem hægt er að ganga í trúariðkun þarsem örvænting er enn til staðar og fyrirferðarmikil.               

Kierkegaard kallar þetta að vilja ganga einn með guði og er í anda örvæntingarinnar að vilja vera                 

eigið sjálf þar sem á sér stað vilji til eins konar brottfarar frá hinu tímanlega og til eilífðarinnar.                  

Einstaklingur vill þannig gefa sig algjörlega á vald trúarinnar en Kierkegaard segir það             

óumflýjanlega skapa togstreitu sem endar með samviskubiti eða tilfinningu óheilinda gagnvart           

annaðhvort því endanlega (að rækta ekki hversdagsleg sambönd t.a.m.) eða óendanlega (að geta             

aldrei til fullnustu gengið einn með guði). 

Síðari hluti bókarinnar fjallar um hvernig Kierkegaard telur hinn sanna kristindóm vera,            

það er að segja hvernig unnt sé að lifa í jafnvægi og lausn frá örvæntingu. Samkvæmt honum                 

lifum við í villu en í gegnum guð getum við lært um sjálfið og til þess að kenna okkur um sjálfið                     

sendi guð Krist til jarðarinnar. Mikilvægt atriði í skilningi Kierkegaards á kristni er að guð sendi                

Jesú ekki til að kenna okkur hvernig við ættum að lifa með guði, heldur til að kenna okkur að lifa                    

sem manneskjur. Guð, sem er tákn hins óendanlega í tengslum sjálfsins, sendi hinn endanlega              

mann Jesús til að kenna okkur sannleikann um sjálfið. Ef við fylgjum boðskap hans getum við                

lært að lifa án örvæntingar, því rétt eins og hann erum við líka tengsl hins endanlega og                 

óendanlega. Ef einstaklingurinn lifir eins og Kristur verður hann fær um að viðhalda jafnvægi              

tengslanna og getur orðið sannkallaður riddari trúarinnar. Ef til staðar er lækning í Sóttinni              

banvænu virðist hún vera að lifa í samræmi við boðskap Krists. En nánari lýsingu virðist skorta.                

Hvað á Kierkegaard við með þessu? Það er í anda aðferðafræði Kierkegaards sem heimspekings              

að vilja ekki mata lesendur því eins og áður sagði leggur hann áherslu á að sannleikurinn sé                 

huglægur og það sé hvers og eins að leita hans og meta. Grøn segir verkið bera einkenni þess að                   

vera óklárað: 
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Sóttin banvæna er, að minnsta kosti frá sjónarhóli guðfræðinnar, eins og skrokkur án útlima. Eins               

úthugsað og verkið virðist vera ber það einkenni skorts. Það fjallar um örvætninguna sem              

sjúkdóm,  en aldrei sem meðal.  
26

 

2.3. Lækningin 

Þrátt fyrir að lækninguna sé ekki að finna í Sóttinni banvænu er hægt að leita hennar annars                 

staðar í höfundarverki Kierkegaard. Helstu merki um lækninguna má finna í tveimur verkum,             

Uggi og ótta (1843) og Kærleiksverkum (1847). Það skal tekið fram að inntak verkanna er ólíkt                

en hvort tveggja mikilvægt og enn og aftur til marks um að svörin séu ekki augljós.  

Í því fyrrnefnda tekur höfundur Biblíusöguna af Abraham og syni hans Ísaki til             27

greiningar þar sem guð skipaði Abraham að fórna Ísaki. Sagan er oft nefnd í tengslum við                

söguna af Job en í þeim báðum leggur guð prófstein á trúarþrek mannanna. Abraham hlýðir               

skipun guðs og er tilbúinn til að fórna merkingu hinnar endanlegu tilveru sinnar fyrir              

óendanleikann sem endurspeglast í hlýðninni við guð. Hann ber harm sinn í hljóði og heldur af                

stað á tind Moríafjalls þar sem hann hyggst fórna Ísaki. Þegar hann er í þann mund að framfylgja                  

skipun guðs stöðvar guð hann og tjáir honum að hann hafi staðist prófið með því að sanna                 

guðsótta sinn í hlýðninni. Kierkegaard kallar Abraham sannkallaðan riddara trúarinnar sem           

yfirstígur mannlegt siðferði og hlutlæg viðmið í huglægu siðferðissambandi við vilja guðs. Það             

er í krafti trúarinnar sem honum tekst að endurheimta Ísak frá dauðanum. Vilhjálmur Árnason              

setur orð Kierkegaards um athöfn Abraham í samhengi þegar hann segir hana vera trúarstökk              

sem fer yfir mörk mannlegrar skynsemi og röklegra útskýringa einmitt vegna þess að sönn trú               

fyrir Kierkegaard er frá röklegu sjónarmiði fjarstæða. Það er þó ekki víst að Kierkgaard hafi               28

talið það gerlegt miðað við almennar mannlegar takmarkanir að ná sömu hæðum í trúrækni og               

26 Grøn, Arne. Sama rit, bls. 50. „Sickness unto death, at least theologically viewed, is a torso. No matter how well 
balanced the book might appear, it has an open ended, unfinished character. It deals with despair as sickness, not as 
a curative remedy“ Þýðing mín. 
27 Kierkgaard gaf bókina út undir dulnefninu Johannes de Silentio, Jóhannes hinn þögli. Nafnið er táknrænt fyrir 
aðstæður Abarhams, sem var ómögulegt að tjá harm sinn öðru fólki, og þurfti að bera örvæntingu sína einn í þögn.  
28 Vilhjálmur Árnason. „Að velja sjálfan sig: Tilraunir Kierkegaards um mannlífið.“ Tímarit Máls og menningar 
61:4 (2000): 17-32.   
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Abraham. Gagnlegra er að líta á aðstæðurnar úr sögunni um Abraham sem eins konar frummynd               

þeirra hæða sem auðsveipni kristindómsins getur áorkað. 

Það er í Kærleiksverkum þar sem jarðbundnari, nærtækari lausn á þyngslum           

örvæntingarinnar er að finna. Verkið, sem er skrifað seint á ferli Kierkegaards, er eitt af fáum                

verkum hans sem hann gaf undir eigin nafni. Hugsanlegt er að það sé til merkis um að í henni                   

megi finna kjarnann í tilætlun Kierkgaards sem höfundar. Bókin er heimspekileg greinagerð fyrir             

kristilegum kærleik, agape, að guð sé kærleikur. Hugtakið agape í meðförum Kierkegegaards            

aðgreinir kærleikann frá t.a.m. erótískri ást sem og platónskri. Um er að ræða kærleiksboðskap              

Krists og hægt er að áætla svo að í kærleiknum sé lykilinn falinn að ástandi sjálfsins þar sem                  

„örvæntingunni er útrýmt fullkomlega:“ Kærleikurinn sem Kierkegaard á við er af þeim toga              29

sem elskar allan heiminn en hann gerir áhugaverðan greinarmun á hugtökunum ást og sjálfsást              

sem byggir á kærleiksskyldunni úr Mattheusarguðspjalli: Þú skalt elska náungann eins og sjálfan             

þig: 

 

Kristni gerir ráð fyrir því að einstaklingur elski sjálfan sig og bætir eingöngu við það setningunni                

um náungann eins og sjálfan þig. En samt er óendanleg breyting á milli hins fyrra og þess síðara.                  

 
30

Kierkegaard segir kristni gera ráð fyrir sjálsfást, að hún sé sjálfsögð og innbygð í hina mannlega                

reynslu. En með hugtakinu sjálfsást á Kierkgaard ekki eingöngu við að elska sjálfan sig, heldur               

nær svið hugtaksins sjálfsást lengra og lýsir raunar allri þeirri ást sem er einstaklingum eðlislæg               

og hversdagsleg: Ást gagnvart elskhugum, vinum, fjölskyldu og svo framvegis. Sjálfsást er í             

þeim skilningi stærra hugtak en augljós merking þess gefur til kynna, en jafnframt er það               

takmörkum háð. Kierkegaard orðar þetta svo að sjálfsást sé að taka ákveðin viðföng (vini,              

elskhuga o.s.frv.) út fyrir mengi alheimsins og elska þau en ekki aðra. Boðskapur hins kristilega               

29 Sjá tilvísun 29 á bls. 21.  
30 Kierkegaard, Søren. Works of Love. New Jersey: Princeton University Press, 1995. Bls. 18. „Christianity 
presupposes that a person loves himself and then adds to this only the phrase about the neighbor as yourself. And yet 
there is the change of eternity between the former and the latter.“ Þýðing er mín. 
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kærleika er sannarlega umfangsmeiri, markmið hans er að geta elskað allan heiminn            

skilyrðislaust á sama hátt og hin eðlilslæga sjálfsást gerir gagnvart því nærtækara: 

 

Það sama á við um vináttu og erótíska ást, að því leyti sem hvort tveggja er einnig byggt á vali:                    

Að elska þessa einu manneskju fram yfir allar aðrar, að elska hana andstætt öllum öðrum.               

Viðföng erótískrar ástar sem og vináttu fela í sér nafngiftir valsins: „Þann ástkæra,“ „vininn,“              

þann sem er valið að elska, öfugt við allan heiminn. Aftur á móti felur hin kristna kennisetning í                  

sér að elska náungann, að elska gervallt mannkynið, einnig óvininn, og að gera engar              

undantekningar, hvorki í nafni vals né tilfinninga.  
31

 

Náunginn, segir Kierkegaard, er sá sem er þér nærri, því ef þú elskar náungann er hann þér alltaf                  

nærri. Náunginn er þessvegna ekki nauðsynlega nærri í eiginlegum skilningi, hann er ekki aðeins              

það fólk sem hugtakið um sjálfsást nær til, heldur er náunginn allt annað fólk, eða hugmyndin                

um allt annað fólk, hann er hinn, og að elska hinn er að hafa allan heiminn nálægt sér: 

 

Hugmyndin um „náungann“ er í raun stigmögnun á eigin sjálfi; „náunginn“ er það sem hugsuðir               

kalla „hinn,“ þar sem eigingirni sjálfsástarinnar lendir í prófraun. Í raun þarf náunginn ekki einu               

sinni að vera til. Ef einhver sem býr á eyðieyju tileinkar sér hugmynd boðorðsins getur hann, með                 

því að afsala sér sjálfsást, talist elska náungann. Til undirstrikunar er náunginn í sjálfu sér               

margföldun, því „náunginn“ þýðir „allt fólk,“ en þrátt fyrir það er í öðrum skilningi ein               

manneskja nóg til að hægt sé að ástunda Lögmálið.   32

 

31 Kierkegaard: Sama rit. Bls. 19. „The same holds true of friendship as erotic love, inasmuch as this, too, is based 
on preference: to love this one person above all other, to love him in contrast to all others. There are the object of 
both erotic love and of friendship has preference´s name, “the beloved,” “the friend,” who is loved in contrast to the 
whole world. The Christian doctrine, on the contrary, is to love the neighbour, to love the whole human race, all 
people, even the enemy, and not to make exceptions, neither of preference nor of aversions“ Þýðing er mín. 
32 Kierkegaard. Sama rit, bls. 27. The concept “neighbour” is actually the redoubling of your own self; “the 
neighbor” is what thinkers call “the other,” that by which the selfishness in self-love is to be tested. As far as thought 
is concerned, the neighbour does not even need to exist. If someone living on a desert island mentally conformed to 
this commandment, by renouncing self-love he could be said to love the neighbour. To be sure, “neighbour” in 
itself is a multiplicity, since “the neighbour” means “all people,” and yet in another sense one person is enough in 
order for you to be able to practice the Law. Þýðing er mín.. 
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Kierkegaard leggur ríkulega áherslu á að sjálfsástin sé manninum eðlislæg, en að hin kristilega              

ást eða kærleikur sé það raunverulega ekki. Sjálfsástin er ást hins endanlega, hin kristilegi              

kærleikur er ást þess óendanlega. Hugmyndin um hina sönnu ást, segir Kierkegaard, fæddist ekki              

innra með manninum, hún er ekki geymd í hjarta hans, heldur er hún möguleg aðeins vegna þess                 

að Guð sendi Krist til jarðarinnar til að kenna okkur hvernig við eigum að lifa . Kristur sagði að                  33

við ættum að elska og fyrir Kierkegaard er það svo að ef okkur tekst að elska eins og hann                   

boðaði (munum að í Kristi endurspeglast hið fullkomna jafnvægi tengsla sjálfsins) getum við             

orðið hið sanna sjálf; læknað og laust við sóttina banvænu: 

 

“Þér skuluð elska.” Aðeins þegar það er skylda að elska, aðeins þá er ástin óhult gagnvart hvers                 

kyns breytingum, til eilífðar frjáls og sjálfstæð, hamingjusamlega og að eilífu óhult frá             

örvæntingu. 

 

3. SAMANBURÐUR: SIÐFERÐISBOÐSKAPUR KIERKEGAARDS OG LEVINAS 

 

Nú hef ég þrætt mig í gegnum grunnkenningar Søren Kierkegaards og Emmanuels Levinas. Í              

kenningum þeirra beggja er að finna næman skilning á hlutskipti mannsins og hefur í för með sér                 

siðferðislegan boðskap. Sumt sem kenningar þeirra eiga sameiginlegt liggur í augum uppi en             

annað ekki. Ljóst er að afstaða þeirra til hugmyndarinnar um hinn leikur mikilvægt hlutverk hjá               

báðum. Samhuglægni er áberandi hjá Levinas en ekki að sama mæli hjá Kierkegaard. Einnig              

ræða þeir báðir um óendanleikann og að yfirstíga sjálfið, ekki á nákvæmlega sama hátt en ljóst                

er að í hugmyndum þeirra er að finna sameiginlega fleti: Fyrst og fremst mikilvægi Hins eða                

nágrannans fyrir hlutskipti einstaklingsins. Hjá Levinas er sambandið við Hinn eins konar            

upphafspunktur tilverunnar, upphaflegur viðburður svo að segja sem kemur á undan           

heimspekinni, en hjá Kierkegaard virðist sannur skilningurinn gagnvart nágrannanum vera          

33 Kierkegaard. Sama rit, bls. 24. „„You shall love.” Only when it is a duty to love, only then is love eternally 
secured against every change, eternally made free in blessed independence, eternally and happily secured against 
despair.“ Þýðing er mín. 
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niðurstaða langs þroskaferlis í gegnum örvæntingu. Munum að þótt augljóst sé að kenningar             

Kierkegaards séu trúalegar eru hugmyndir Levinas skrifaðar undir sterkum áhrifum trúar           

sömuleiðis. Hjá hvorum tveggja er að finna togstreitu á milli þessa heims og annars, þess               

endanlega og óendanlega, mannsins og guðs. Hjá báðum er einhvers konar vilji eða trú til að                

koma auga á og leggja áherslu á mikilvægi á þess góða. Til að gera frekari grein fyrir sambandi                  

höfundanna mun ég notast við grein Floriana Ferro, Beyond subjectivity: Levinas, Kierkegaard            

and the Absolute Other.    

Það má segja að sameiginlegur drifkraftur beggja höfunda sé það sem Levinas kallaði             

þrána eftir hinu ósýnilega. Þótt Kierkegaard noti ekki orðið yfirstig líkt og Levinas gerði er eðli                

örvæntingarinnar ekki svo ólíkt þránni eftir hinu ósýnilega hjá Levinas. Báðir hafa þeir áhuga á               

að gera grein fyrir sérstöðu hvers og eins, að hver og einn einstaklingur sé einstakur. Skrif hvors                 

tveggja eru í greinilegri andstöðu við hvers kyns heildarhyggju. Hugmyndir Kierkegaards eru            

viðbrögð við heimspeki G.W.F. Hegels, tilraun til leggja heimspekilega áherslu á einstaklinginn            

og huglægan veruleika hans. Levinas skrifar út frá hefð fyrirbærafræðinnar, sem gerir ráð fyrir              

huglægni sem upphafspunkti heimspekilegrar greiningar og leitast við að bregðast við           

hugmyndum Heidegger um birtingarmynd heildarinnar. Levinas segir hið einstaka opinberast í           

yfirstigi í gegnum auglit-til-auglitis samband við Hinn sem opinberar óendanlegan leyndardóm           

hvers og eins. Þannig gerir hann huglægni hverrar og einnar manneskju hátt undir höfði.              

Kierkegaard talar um að gangast við sjálfum sér, að verða að sjálfi, að losna við örvæntinguna,                

sem einnig má líta á sem yfirstig. Þráin eftir hinu ósýnilega hjá Levinas er þráin eftir hinu                 

óendanlega, rétt eins og hjá Kierkegaard. Að gangast við sjálfum sér, að verða að sjálfi, er einnig                 

að yfirstíga sjálfan sig í gegnum tengsl við óendanleikann. Í heimspeki þeirra beggja er              

manneskjunni, sem endanlegri veru, eðlislægt að komast í samband við eitthvað annað, einhvers             

konar óskiljanlegan sannleika sem er stærri en hún sjálf. 

Í huga beggja höfunda er sannleikurinn huglægur og fyrirfinnst fyrir tilstilli           

óendanleikans. Hjá Kierkegard er sambandið við guð, hið óendanlega, ávallt persónulegt. Það            

sýnir meðal annars greiningin úr sögunni af Abraham og Ísak úr Uggi og ótta. Trúin, fyrir                

Kierkegaard, er frá hlutlægu sjónarmiði þverstæða sem er óútskýranleg innan vébanda           
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tungumálsins. Örvænting er persónuleg tilfinning og leið einstaklingsins út úr örvæntingunni fer            

fram í gegnum huglægt samband við óendanleikann. Floriana Ferro bendir á að Levinas hafi              

gagnrýnt Kierkegaard fyrir að setja hið trúarlega ofar því siðferðilegra í Uggi og ótta.              

Kierkegaard til varnar bendir Ferro á að Levinas virðist ekki hafa kynnt sér Kærleiksverkin þar               

sem Kierkegaard leggur áherslu á að lækning örvæntingarinnar sé ástin til náungans sem er              

jafnframt nauðsynleg í tengslunum við guð. Munurinn sé hins vegar sá að í augum Kierkegaards              34

kemur trúin á undan kærleiknum gagnvart náunganum. Þarna liggur helsti greinarmunurinn á            

kenningum höfundanna hvað varðar tengslin við hinn. Þrátt fyrir að óendanleikinn sé mikilvægt             

hugtak hjá báðum höfundunum, og notkun þeirra á því eigi margt sameiginlegt, er merkingin              

breytileg milli höfundanna tveggja. Levinas segir það mannlegt að þrá hið ósýnilega, það er að               

segja að hin frumspekilega þrá sé manninum eins og í blóði borin. Sú þrá er upphafleg og                 

opinberast í auglit-til-auglits sambandi einstaklingsins við Hinn. Andlit Hins verður að táknmynd            

óendanleikans. Það er atvik, sögn eða viðburður sem tungumálið nær ekki til. Hvort tveggja              

hefur í för með sér siðferðilegar afleiðingar: 

 

Guð opinberast fyrir viðfangi Levinas þegar það er þögult og ánægt, og færir það nær annarri                

manneskju. Einstaklingur Kierkegaards er þess í stað í þjáningu vafans og leitar eftir sameiningu              

við óendanleikann. Í öðru lagi er ástríða Kierkegaards á hreyfingu til virkni en þrá Levinas til                

aðgerðarleysis. Þótt hvort tveggja sé uppspretta siðferðis, er hin fyrri byggð á frelsi en sú seinni á                 

ábyrgð, sem kemur á undan frelsinu.   35

 

Þannig sjáum við að tengslin við óendaleikann virðast vera á sitthvorum enda ássins í              

hugmyndum höfundanna, eins og Ferro bendir á. Upphafsstefið í heimspeki Levinas en endastöð             

34Ferro, Floriana. Beyond subjectivity: Levinas, Kierkegaard and the absolute other. Nordicum – Mediterraneum, 7 
(1) 2012. Bls. 8.  
35  Ferro. Sama grein, bls. 10. „The revelation of God strikes Levinas’ subject when it is quiet and satisfied, pushing 
it towards the other person. Kierkegaard’s individual, instead, is troubled by doubt and looks for the unity with 
Infinity. Secondly, Kierkegaard’s passion is oriented towards activity, Levinas’ desire to passivity. Even if they are 
both sources of morality, the former is based on freedom, the latter on responsibility, which precedes freedom 
itself.“ Þýðing er mín. 
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hjá Kierkegaard. Ferro tekur það fram að óendaleikinn opinberast í ábyrgðinni í skrifum Levinas,              

það er að segja í tengslunum við Hinn, en í frelsinu hjá Kierkegaard, því örvæntingin er tækifæri                 

til að velja að elska náungann. En þótt hlutdeildin í óendanleikanum sé endastöð í kjölfar               

úrvinnslu örvæntingar hjá Kierkegaard er þarft að hafa það í huga að hann leggur ríkulega               

áherslu á jafnvægi tengslanna. Líkt og Kristur, segir Kierkegaard, er maðurinn tengsl hins             

endanlega og óendanlega. Önnur tengsl sem Kierkegaard nefnir í Sóttinni banvænu eru tengsl             

frelsis og nauðsynjar. Í þeim tengslum hlýtur siðferðileg ábyrgð, kærleikurinn gagnvart           

náunganum, að vera skylda hins nauðsynlega. En með því að velja gegn henni er              

einstaklingurinn dæmdur til ólæknandi örvæntingar. Hjá Levinas er að velja gegn ábyrgðinni            

sem ákall Hins inniheldur, að drepa eða að virða ákallið að vettugi, ávallt val gegn tilteknum                

Hinum og brýtur gegn eðlislægu og upprunalegu inntaki ákallsins, hinni fyrstu siðfræði. Hið             

siðfræðilega góða, kærleikur og ábyrgð, er því eins konar skylda hjá báðum höfundum, og að               

velja gegn henni felur annaðhvort í sér óheilindi eða örvæntingu. Þótt hið siðfræðilega góða sé í                

einhverjum skilningi á sitthvorum enda ássins og að tæknilegur munur sé á milli höfundanna, er               

eins og Ferro bendir á, mikilvægasti tengipunkturinn hjá þeim sá að ástríðan gagnvart             

óendanleikanum hefur siðferðilegar afleiðingar  

Hjá Kierkegaard tengist einstaklingurinn guði og í gegnum guð tengist hann náunganum,            

en hjá Levinas tengist einstaklingurinn Hinum og í gegnum Hinn tengist hann guði. Munum:              

„Hinn algeri hinn er Hinn.“ Hjá Kierkegaard er guð milliliðurinn í siðferðistengslum við             

náungann en hjá Levinas er Hinn milliliðurinn í tengslum við guð. Levinas myndi líklega segja               

að á eyðieyju myndi yfirgefinn einstaklingur aldrei hugleiða guð. Án siðferðistengsla við Hinn             

kviknar ekki hin frumspekilega þörf. Kierkegaard segir það ekki skipti máli hvort maðurinn sé              

einn á eyðieyju eða ekki. Ef hann fylgir kærleiksboðorði Krists elskar hann náungann, hvort sem               

hann er nær eða fjær.  36

 

 

36 Sbr. tilvísun 44. 
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4. LOKAORÐ 

 

Til þessa hef ég vísvitandi skautað hjá því að setja kenningar höfundanna tveggja í beint               

samhengi við nútímann. Ljóst er að tilgangur þeirra beggja er að bregðast við hinu mannlega               

hlutskipti, að nema ljósið í myrkrinu. Í tilfelli Kierkegaards er það viðbragð við persónulegri              

þjáningu í heimi þar sem tilvist einstaklingsins getur virst tilgangslaus. Hjá Levinas, tilraun til að               

upphefja mannlegt siðferði í kjölfar tímabils valdaofstækis, stríðs og ofbeldis. Andstaða við            

tilhneigingu heimspekinnar til að jafna einstaklinga í einsleitni heildarinnar er þeim báðum            

hugleikin. Þrátt fyrir að kenningar þeirra eigi það sameiginlegt að vera hvort tveggja tæknilegar              

og óhlutbundnar eru lausnir þeirra í grunninn jarðbundnar. Þær felast í tengslum einstaklinga í              

gegnum ábyrgð og kærleik. En kærleikurinn gerir einstaklingum kleift að yfirstíga sjálfa sig og              

tengjast óendanleikanum. Óendanleikinn er opið, órætt hugtak en jafnramt nauðsynleg andstæða           

endanleikans. Í meðförum heimspekinganna sem um ræðir tengist hugtakið hinu guðlega. Hinn            

er tengingin við guð og guð er tengingin við náungann. Hvort sem við deilum trú á guði með                  

höfundunum eða ekki hljóta kenningar þeirra að eiga erindi við okkur. Óendanleikinn er guð, en               

samt ekki. Tengsl okkar við óendanleikann eru eftir allt saman huglæg. Hann er guð, en hann                

getur verið eitthvað annað; innri íbyggni, meðvitund, kjarni, sál, alheimurinn. Erindið við daginn             

í dag er að minnsta kosti brýnt og það felur í sér áskorun. Heimurinn minnkar en múrarnir                 

hækka. Gjáin á milli einstaklinga stækkar. Ofbeldið er stöðugt fyrir opnum tjöldum. En Hinn er               

okkur ávallt viðkomandi. Í því felst áskorunin. Við berum ábyrgð á náunganum og í kærleiknum               

felast endalausir mögleikar ef við getum aðeins tileinkað okkur hann. Hjá Levinas er ábyrgðin á               

Hinum upphafstengsl okkar við veruleikann. Samkvæmt Kierkegaard er kærleikurinn til          

heimsins lokatakmark tilvistarinnar. Kannski týndum við hvoru tveggja einhvers staðar á milli.            

Hvort sem við þurfum að læra að elska eða að læra að elska upp á nýtt, getum við að minnsta                    

kosti leitað til höfundanna sem um ræðir og þegið fáein ráð um æskilega afstöðu til annars fólks. 
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