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Ágrip	
	

Samkvæmt	ítalska	heimspekingnum	Giorgio	Agamben	(f.	1942)	endurspeglar	

verkið	Réttarhöldin	eftir	Franz	Kafka	(1883-1924)	lífpólitískan	veruleika	

alræðissamfélagsins.	Agamben	hefur	gagnrýnt	lífpólitískar	aðgerðir	yfirvalda	

fyrir	að	vega	að	frelsi	manneskjunnar.	Í	ritgerðinni	eru	kenningar	hans	um	

undantekningarástand	reifaðar	og	felldar	að	lagaveruleikanum	í	Réttarhöldum	

Kafka.	Þar	ríkir	undantekningarástand	sem	er	löglaust	rými	innan	laganna	og	

getur	af	sér	homo	sacer,	réttlausan	einstakling	eins	og	Jósef	K.	í	Réttarhöldunum.	

	 Agamben	telur	lausn	undan	lífpólitík	vera	að	finna	í	messíanisma	og	hefur	

nýtt	sé	hann	sem	hugmyndafræðilega	undirstöðu.	Að	hans	mati	draga	sögur	

Kafka	upp	dökka	mynd	af	lífi	í	alræðishyggjusamfélagi	en	þó	eru	þar	

undirliggjandi	mótsagnir	sem	skapa	möguleika	á	messíanískum	hvörfum	sem	ljá	

sögunni	nýja	merkingu.	Samfara	lífpólitískri	greiningu	á	skáldsögunni	er	leitast	

við	að	túlka	hana	með	hliðsjón	af	messíanisma	og	ígrundað	hvort	hún	innihaldi	

messíanísk	hvörf	og	þá	hvort	finna	megi	messíaníska	von	í	Réttarhöldunum.	

	 Messíanismi	Agambens	er	róttæk	og	gagnrýnin	heimspeki	sem	kallar	

manneskjuna	til	ábyrgðar.	Hið	messíaníska	ætlunarverk	er	að	svipta	hulunni	af	

undantekningunni	sem	orðin	er	að	reglu	og	koma	á	raunverulegu	

undantekningarástandi.	Í	lok	ritgerðar	er	bent	á	hvernig	lífpólitískur	veruleiki	

Réttarhaldanna	kallast	á	við	samtíma	21.	aldar.	Á	hið	nakta	líf	Jósefs	K.	sér	

hliðstæðu	í	berskjöldun	nútímamanneskjunnar?	Þá	eru	færð	rök	fyrir	því	að	

messíanísk	túlkun	á	verkinu	eigi	erindi	við	nútímalesendur,	messíaníska	vonin	

vinni	gegn	tómlæti	og	sé	forsenda	gagnrýnnar	hugsunar.		
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Inngangur	
Ítalski	heimspekingurinn	Giorgio	Agamben	(f.	1942)	er	afkastamikill	fræðimaður	

og	róttækur	samtíðarhugsuður.	Verk	hans	eru	bæði	mörg	og	fjölbreytt	enda	

spanna	þau	víðfemt	svið;	allt	frá	biblíufræðum	til	kvikmyndafræða,	frá	

miðaldabókmenntum,	lögspeki,	málspeki	og	stjórnspeki	til	kenninga	um	

vináttuna,	fagurfræði,	verufræði	og	skáldskaparfræði.	Þekktasta	verk	Agambens	

er	Homo	sacer:	Il	potere	sovrano	e	la	nuda	vita	(Homo	sacer:	Hið	æðsta	vald	og	hið	

nakta	líf)	og	hefur	megnið	af	umfjölluninni	um	heimspeki	Agamben	varðað	þá	

bók	og	þá	dökku	mynd	sem	hann	dregur	þar	upp	af	lífpólitískum	

samtíðarstjórnmálum	sem	hann	telur	fela	í	sér	alræðistilhneigingar.	Lítið	hefur	

borið	á	að	pólitískar	hugmyndir	hans	sem	fram	koma	í	Homo	sacer	hafi	verið	

greindar	samhliða	skrifum	og	heimspekilegum	túlkunum	hans	á	bókmenntum.1	

Innsýn	í	og	dýpri	skilning	á	stjórnspekilegum	hugmyndum	Agambens	og	þeim	

kenningum	sem	hann	tekur	fyrir	í	Homo	sacer	tel	ég	þó	einnig	fást	með	lestri	á	

„ópólitískum“	skrifum	hans,	til	dæmis	á	túlkun	hans	á	verkum	Franz	Kafka.2	

Skáldverk	Kafka	hafa	verið	Agamben	drjúgur	áhrifavaldur	og	segir	Carlo	Salzani	í	

grein	sinni	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	að	hugsun	Agambens	sé	

þrungin	Kafka.3	Gengur	hann	raunar	enn	lengra,	því	samkvæmt	honum	er	

heimspeki	Agambens	á	mörkum	hins	ljóðræna	og	hins	heimspekilega.4		 	

	 Hér	á	eftir	mun	ég	fjalla	um	skáldskap	Kafka	og	útlista	hvernig	túlka	má	

skrif	hans	í	samhengi	við	kenningar	Agambens	um	hið	nakta	líf	í	heljargreipum	

alræðisvalds.	Getur	lestur	á	Kafka	verið	lykill	að	dýpri	skilningi	á	kenningum	

Agambens	um	tengsl	hinnar	lifandi	veru	við	lögin?	Þar	hef	ég	til	hliðsjónar	

messíanisma	sem	heimspekilega	hugmyndafræði,	reista	á	guðfræðilegri	hugsýn	

um	lausnara	mannkyns	og	möguleikann	á	(endur)komu	frelsarans	sem	býr	í	

sjálfi	hverrar	manneskju.	Þungamiðja	ritgerðarinnar	er	lífpólitísk	greining	á	einu	

frægasta	skáldverki	Kafka,	Réttarhöldunum,	þar	sem	leitast	er	við	að	sýna	

hvernig	líf	og	afdrif	aðalsöguhetjunnar	eru	dæmi	um	hið	nakta	líf	sem	Agamben	

skrifar	um	í	Homo	sacer.	Sé	það	raunin,	endurspegla	Réttarhöldin	

																																																								
1Justin	Clemens,	Nicholas	Heron	og	Alex	Murray,	„The	Enigma	of	Giorgio	Agamben“,	The	Work	of	
2	Sama	rit,	bls.	3.	
3	Carlo	Salzani,	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	Philosophy	and	Kafka,	ritstj.	Brendan	
Moran	og	Carlo	Salzani	(Lanham:	Lexington	Books,	2013)	bls.	261.	
4	Sama	rit,	bls.	261.		
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undantekningarástandið	sem	Agamben	skrifar	um	í	samnefndri	grein	sinni.	

Lestur	á		Kafka	getur	glætt	skilning	á	gagnrýni	Agambens	á	lífpólitík	með	því	að	

veita	dýpri	innsýn	í	tengsl	hinnar	lifandi	veru	við	lögin.	Við	lífpólitíska	greiningu	

á	Réttarhöldunum	styðst	ég	við	messíaníska	túlkun	Agambens	á	dæmisögu	Kafka,	

Fyrir	dyrum	laganna.	Þá	er	einnig	markmiðið	að	sýna	fram	á	messíanískan	neista	

í	Réttarhöldunum	sem	kviknar	við	möguleikann	á	því	sem	Agamben	kallar	

messíanísk	hvörf	og	eru	að	hans	mati	höfuðeinkenni	á	sögum	Kafka.		

	 Enn	fremur	reyni	ég	að	svara	því	hvernig	lífpólitísk	greining	á	

skáldsögunni	og	undirliggjandi	messíanískar	þverstæður	sem	skapa	

möguleikann	á	messíanískum	hvörfum	geta	átt	brýnt	erindi	við	samtímann.	Ef	til	

vill	getur	messíanísk	túlkun	samfara	lífpólitískri	greiningu	á	Kafka	fært	

nútímamanneskjuna	nær	einhverjum	sannleika	um	sitt	eigið	líf.	Í	því	skyni	geri	

ég	lauslega	samanburð	á	berskjöldun	Jósefs	K.	og	berskjöldun	

nútímamanneskjunnar.	Að	lokum	ígrunda	ég	messíanisma	sem	réttlætishugsjón	

með	innbyggðri	von	og	hvernig	messíanísk	von	getur	verið	forsenda	gagnrýnnar	

hugsunar.	Getur	messíanísk	von	ef	til	vill	bjargað	manneskjunni	frá	tómlæti	og	

bölsýni	og	þar	með	forðað	henni	frá	því	að	lífpólitískt	valdakerfi	gleypi	hana	með	

húð	og	hári?		

	

Af	hverju	messíanismi?	
Agamben	hefur	mikið	skrifað	um	messíanisma	og	nýtt	sér	messíanískar	

hugmyndir	sem	heimspekilegan	grunn	fyrir	túlkun	á	stjórnspeki	og	lagaumhverfi	

samtíma	okkar.	Hér	á	eftir	mun	ég	freista	þess	að	skýra	skilning	Agambens	á	

messíanisma	og	útlista	hvernig	hann	leitast	við	að	að	fella	trúarlegar	hugmyndir	

inn	í	veraldlegt,	pólitískt	og	heimspekilegt	samhengi.	Það	er	þó	ekki	hlaupið	að	

því	að	skilja	þessa	margslungnu	guðfræðilegu	kenningu	til	fullnustu.	Sænski	

guðfræðingurinn	Jayne	Svenungsson	skrifaði	í	grein	sinni	„Tradition	and	

Transformation“	að	hugmyndin	um	messíanisma	skapi	jafnan	hugrenningatengsl	

hjá	fólki	um	hina	vafasömu	afkima	kristindómsins	sem	mikilvægt	er	að	vera	á	

varðbergi	gagnvart	og	gagnrýna,	þ.á	m.	sértrúarsöfnuði	sem	flytja	áróður	um	

Dómsdaginn	og	yfirvofandi	komu	frelsarans	og	mikilmennskuóða	einstaklinga	

tengda	slíkum	söfnuðum	sem	telja	sig	jafnvel	gædda	guðlegri	náðargáfu.		



	 7	

	 Það	viðhorf	að	messíanismi	ýti	undir	ofbeldi	og	blindar	öfgar	telur	

Svenungsson	ekki	úr	lausu	lofti	gripið	sé	litið	til	veraldlegra	hliðstæðna	við	

messíaníska	hugsun.	Á	þeim	forsendum	er	ekki	loku	fyrir	það	skotið	að	nefna	hið	

messíaníska	og	heimsendalega	(apókalyptíska)	sem	er	höfuðeinkenni	á	

vestrænum	trúarbrögðum,	í	tengslum	við	uppgang	fasískra	hreyfinga	á	20.	öld.5		

Því	til	skýringar	nefnir	Svenungsson	að	útópíska	afstöðu	í	stjórnmálum	megi	telja	

undir	messíanískum	áhrifum	-	hinn	útópíska	draum	um	fullkomið	samfélag,	hinn	

„hreina	kynþátt“,	þar	sem	því	sem	er	er	fórnað	í	nafni	framtíðarinnar	sem	séð	er	í	

hillingum.6	Svenungsson	telur	þó	að	í	stað	þess	að	tengja	messíanisma	

afdráttaralaust	við	þá	ofbeldisfullu	hugmyndafræði	sem	var	ríkjandi	á	síðustu	

öld,	sé	hægt	að	túlka	messíanískar	hugmyndir	jákvætt.	Líta	megi	á	messíanisma	

sem	lykil	að	möguleikanum	á	byltingu,	byltingu	sem	hreyfi-	og	umbreytingarafli,	

sem	er	til	staðar	í	hugmyndaarfi	hins	vestræna	heims.	Alræðishyggja,	samkvæmt	

Svenungsson,	er	reist	á	þránni	eftir	því	að	skapa	fyrirmyndarríkið	á	jörðu	á	okkar	

dögum,	líkt	og	Þriðja	ríki	Hitlers	átti	að	vera.	Þetta	telur	Svenungsson	vera,	í	

einhverjum	skilningi,	firrtan	og	afbakaðan	messíanisma.	Dýpri	túlkun	á	

messíanisma	feli	hins	vegar	í	sér	að	líta	á	hann	sem	sterkt	mótstöðuafl	gegn	

hvers	kyns	alræðistilburðum	sem	geta	vaknað	til	lífsins	í	varhugaverðum	útópíu-

hugmyndum.		

	 Messíanismi,	samkvæmt	Svenungsson,	kveður	á	um	margbrotnari	

söguskilning	en	hefur	verið	ráðandi	í	vestrænni	hugsun,	og	þar	með	knýr	

messíanísk	hugsun	manneskju	til	árvekni,	til	þess	finna	að	það	er	alltaf	von	um	

betri	heim,	eitthvað	meira.	Messíanismi	ýtir	ekki	undir	það	að	samfélag	sofni	á	

verðinum,	það	að	við	verðum	værukær	og	andvaralaus	og	samþykkjum	

möglunar-	og	umhugsunarlaust	aðstæðurnar	sem	við	erum	í.7	Þessi	möguleiki	á	

byltingu	sem	býr	í	messíanískri	hugsun	er	sterkt	einkenni	á	kristinni	hugsun	og	

er	í	því	samhengi	viðeigandi	að	vísa	í	orð	G.K.	Chestertons	um	að	

																																																								
5Jayne	Svenungsson,	„Tradition	and	Transformation:	Towards	a	Messianic		
Critique	of	Religion“,	Phenomenology	and	Religion:	New	Frontiers,	ritstj.	Jonna	Bornemark	og	
Hans	Ruin	(Södertörn	University	Press,	2010)	bls.	208.		
6	Sama	rit,	bls.	208.	
7Sama	rit,	bls.	209.		
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kristindómurinn	sé	„hrikalega	byltingarsinnaður“8	þar	sem	Guð	sjálfur	gerði	

uppreisn	gegn	almættinu	þegar	Jesú	Kristur	hrópar	í	neyð	sinni	á	krossinum:	Guð	

minn,	guð	minn,	hví	hefur	þú	yfirgefið	mig?			

	 Hinn	gyðing-kristilegi	arfur	er	að	mati	Agambens	í	fullkomnu	samræmi	

við	væntingar	í	pólitískum	hugmyndum	okkar	um	betri	heim,	róttæka	og	alhliða	

lausn.	Stjórnspekilegar	kenningar	og	hugmyndir,	sérstaklega	þær	sem	viðkoma	

byltingu,	hafa	óumdeilanlega	yfir	sér	gyðing-kristilegan	eða	nánar	til	tekið	

messíanískan	blæ.	Það	er	upp	úr	slíkum	stjórnspekilegum	hugleiðingum	sem	

messíanísk	nálgun	Agambens	sprettur.	John	Roberts	skrifar	um	þetta	afturhvarf	

heimspekinnar	til	trúarbragða	og	er	nálgun	Roberts	á	viðfangsefnið	trúlaus	og	

veraldleg.	Samkvæmt	honum	þarf	afturhvarf	af	þessu	tagi	ekki	að	koma	á	óvart.	

Telur		Roberts	raunar	nákvæmlega	þessa	veraldarvæðingu	á	gyðingdómi	og	

kristni	í		heimspekilegum	kenningum	vera	það	sem	skapar	svigrúm	fyrir	

rökræður	og	ákall	um	nýja	sýn	á	trúararf	okkar	í	pólitískri	heimspeki	síðari	tíma.	

Nefnir	hann	í	þessu	samhengi	að	kenningar	Kants,	Hegels	og	Marx	um	söguspeki	

eigi	rætur	í	trúarlegum	arfi	því	hugsjónir	þeirra	um	framtíðarþróun	og	framfarir	

séu	litaðar	af	þeirri	hjálpræðishugsun	sem	á	sér	forsendur	í	guðfræði	efsta	dags,	

voninni	um	messíaníska	endurlausn.9	Messíanismi	er	því	ekki	óviðkomandi	

stjórnspekilegri	hugsun	okkar	samtíma	eða	þá	heimspekilegri	söguskoðun	okkar	

hefðar	yfirleitt.	Þvert	á	móti	felur	„trú“	hér,	samkvæmt	gyðing-kristilegri	arfleið,	í	

sér	von	um	almenna	og	róttæka,	pólitíska	lausn.10	Í	stað	þess	að	afskrifa	

trúarlegan	menningararf	okkar	sem	óvitsmunalegan	og	úreltan	vilja	því	

heimspekingar	á	borð	við	Agamben,	gangast	við	honum	sem	hugmyndafræðilegri	

undirstöðu	og	nýta	þá	fornu	visku	sem	trúarbrögðin	hafa	að	geyma	í	þágu	

stjórnspeki	samtímans.		

	

	

	
																																																								
8	G.K.	Chesterton,	Orthodoxy,	bls.	145,	hér	vísað	eftir	Birni	Þorsteinssyni,	„Framtíð	frelsunarinnar.	
Vandinn	að	erfa	hið	messíaníska	loforð“,	Eitthvað	annað.	Greinar	um	gagnrýna	heimspeki,	
(Reykjavík:	Heimspekistofnun	-	Háskólaútgáfan,	2016)	bls.	109.	
9	Sbr.	Karl	Löwith,	Meaning	in	History:	The	Theological	Implications	of	the	Philosophy	of	History,	
(University	of	Chicago	Press,	1949)	
10	John	Roberts,	„The	'Returns	to	Religion':	Messianism,	Christianity	and	the	Revolutionary	
Tradition.	Part	I.:	'Wakefulness	to	the	Future'“,	Historical	Materialism	16:2	(2008),	bls.	59.		
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Messíanísk	áhrif		frá	Walter	Benjamin	og	Franz	Kafka		
Messíanismi	skírskotar	sem	fyrr	segir	til	hugmyndarinnar	um	lausnara	

mannkyns	og	(endur)komu	frelsarans.	Agamben	skilgreinir	messíanisma	út	frá	

skrifum	Páls	postula	og	setur	skrif	hans	í	heimspekilegt	öndvegi	í	bókinni	Il	

tempo	che	resta.	Un	commento	alla	Lettera	ai	Romani	(Tíminn	til	stefnu.	

Skýringarrit	um	Rómverjabréfið).	Hefur	hann	í	hyggju	að	sýna	fram	á	að	bréf	Páls	

búi	ekki	aðeins	yfir	kirkjusögulegu	mikilvægi	heldur	séu	skrif	hans	undirstaða	

messíanisma	í	vestrænni	menningu	og	hafi	heimspekilega	vigt.	Tíminn	til	stefnu	

leiðir	lesanda	óhjákvæmilega	að	þýska	menningarrýninum	og	heimspekingnum	

Walter	Benjamin	(1892-1940)	enda	eru	kenningar	hans	undirliggjandi	í	bókinni.	

Rammur	þráður	liggur	frá	Benjamin	til	Agambens	og	hafa	skrif	Benjamins	haft	

djúptæk	áhrif	á	heimspeki	Agambens	sem	hefur	bæði	þýtt	og	þróað	hugmyndir	

hans	frekar.	Hugmyndir	Benjamins	eru	vissulega	með	guðfræðilegu	ívafi,	svo	

dæmi	séu	teknar	greinar	hans	um	söguspeki.	Skrifin	hafa	á	köflum	yfir	sér	helgan	

blæ	og	í	þeim	býr	þung	dulræn	undiralda.	Söguskoðun	Benjamins	kveður	á	um	

margbrotnari	sýn	á	mannkynssöguna	sem	felur	í	sér	messíaníska	tímahugsun.	Sá	

sem	dvelur	í	messíanískum	tíma,	ef	svo	má	að	orði	komast,	verður	að	hafna	

hreinum,	einföldum	og	línulegum	tímaskilningi	en	ég	kem	að	því	nánar	á	eftir.		

	 Carlo	Salzani	skrifar	að	Benjamin	hafi,	ásamt	Franz	Kafka,	lagt	grunn	að	

skilningi	Agambens	á	messíanisma,	sem	mótað	hefur	heimspekilega	afstöðu	hans	

og	greinandi	nálgun	á	viðfangsefni	sín.11	Benjamin	var,	líkt	og	Agamben	sjálfur,	

undir	miklum	áhrifum	frá	Kafka	og	skrifaði	mikið	um	rithöfundinn.	Hinn	

messíaníski	tími	eins	og	Agamben	skilur	hann	er	ákvarðaður	af	hinu	frelsandi	

sambandi	milli	upprunalegrar	komu	Messíasar	og	endurkomu	hans.	Endurkoma	

(parousia)	Messíasar,		Jesú	Krists,	leiðir	til	nýs	upphafs,	nýrrar	sköpunar	og	nýs	

tíma.12	Greinarmunur	er	þó	á	messíanískum	tíma	og	eskatólógískum	tíma,	þ.e.	

tíma	sem	varðar	heimsslit,	þegar	sagan	hefur	runnið	sitt	skeið.	Messíanismi	er	

ekki	hið	sama	og	trúin	á	veraldarhamfarir	en	messíanískur	tími	og	

eskatólógískur	tími	skarast	hins	vegar	í	hugmyndinni	um	heimsendi	sem	spáð	er	

																																																								
11	Carlo	Salzani,	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	bls.	261.	
12	John	Roberts,	„The	'Returns	to	Religion':	Messianism,	Christianity	and	the	Revolutionary	
Tradition.	Part	I.:	'Wakefulness	to	the	Future'“,	bls.	69.		
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fyrir	um	í	Opinberunarbókinni,	lokariti	Biblíunnar.13		Messíanískur	tími	er	

vandskilinn	í	ljósi	þess	að	sá	sem	lifir	í	messíanisma	hefur	Messías	annars	vegar	

fyrir	aftan	sig	og	hins	vegar	fyrir	framan	sig,	hann	er	þegar	bæði	kominn	og	

ókominn.14	Messíanismi	skapar	tilvistarlega	þverstæðu.	Samkvæmt	Jayne	

Svenungsson	er	innbyggð	tvíræðni	í	messíanisma,	sem	kemur	t.d.	fram	í	því	

hversu	andstæðar	túlkanir	geta	verið	á	honum,	annars	vegar	hefur	honum	verið	

eignaðar	tilhneigingar	til	alræðishyggju	og	hins	vegar	hefur	hann	verið	túlkaður	

jákvætt,	sem	mótstöðuafl	gegn	ranglæti	og	alræði.15	Þverstæðan	virðist	vera	eitt	

af	höfuðeinkennum	messíanískrar	hugsunar	og	er	Agamben	ákaflega	hugleikin.		

	 Agamben	hefur	þó	ekki	aðeins	haft	náin	kynni	af	skrifum	Benjamins	við	

kortlagningu	á	messíanískum	þverstæðum	og	tímahugsun	í	Tíminn	til	stefnu	

heldur	eru	skrif	hans	um	fullveldi	einnig	sprottin	úr	hugmyndafræðilegum	

jarðvegi	þess	síðarnefnda.	Benjamin	skrifaði	um	tengsl	ofbeldis	og	laga	í	riti	sínu	

Zur	Kritik	der	Gewalt	(Drög	að	gagnrýni	á	vald).16		Benjamin	skilur	umrædd	

tengsl	sem	díalektíska	sveiflu	milli	ofbeldisins	sem	leggur	grunn	að	lögunum	og	

ofbeldis	sem	stendur	vörð	um	þau.17	Úr	þessari	tengingu	laga	og	ofbeldis	

sprettur	hugmyndin	um	hið	nakta	líf	sem	Agamben	fjallar	um	í	bók	sinni,	Homo	

sacer	og	ég	kem	til	með	að	rannsaka	nánar	hér	á	eftir	og	setja	í	samhengi	við	

skáldskap	Kafka.	Benjamin	og	Kafka	voru	báðir	Gyðingar,	en	Kafka	dó	úr	

lungnameini	1926	og	lifði	því	ekki	að	sjá	uppgang	nasismans	í	Evrópu,	líkt	og	

Benjamin	sem	svipti	sig	lífi	á	flótta	undan	dauðsveitum	nasista	1940.	Benjamin	

entist	því	ævin	til	að	sjá	óöldina	stigmagnast	og	Gyðinga	ofsótta	og	myrta	í	

alræðishyggjusamfélagi.			

	

	

	

																																																								
13	Sama	rit,	bls.	69.	
14	Giorgio	Agamben,	The	Time	that	Remains.	A	Commentary	on	the	Letter	to	The	Romans,	þýð.	
Patricia	Dailey	(Stanford:	Stanford	University	Press,	2005)	bls.	1.		
15	Jayne	Svenungsson,	„Tradition	and	Transformation:	Towards	a	Messianic		
Critique	of	Religion“,	bls.	209.		
16	David	Pan,	„Agains	Biopolitics:	Walter	Benjamin,	Carl	Schmitt,	and	Giorgio	Agamben	on	
Political	Sovereignty	and	Symbolic	Order“,	The	German	Quarterly	82:1	(2009)	bls	43.		
17	Sama	rit,	bls	43. 
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Undantekningarástand	og	homo	sacer	
Heimspeki	Agambens	hverfist	um	möguleikann	og	hættuna	á	alræðishyggju	í	

lýðræðissamfélögum	nútímans.	Agamben	telur	að	möguleikann	á	alræði	megi	

rekja	til	þess	sem	hann	kallar	lífpólitík	og	snúast	skrif	hans	um	fyrirbærið	homo	

sacer,	sem	verður	að	veruleika	fyrir	tilstuðlan	undantekningarástands.	Til	þess	að	

skilja	hvað	Agamben	á	við	með	homo	sacer,	þarf	fyrst	að	útskýra	hugtökin	zōe	og	

bios.	Samkvæmt	Agamben	gerðu	Forngrikkir	greinarmun	á	annars	vegar	

pólitísku	eða	félagslegu	lífi	og	hins	vegar	dýrslegu,	almennu	lífi.	Agamben	styður	

sig	við	þessi	forngrísku	hugtök	sem	eru	zōe,	það	er	hið	pólitíska	líf	og	bios,	hið	

dýrslega	líf.18	Bios	er	það	sem	allar	lifandi	verur	eiga	sameiginlegt	og	varðar	

frumþarfir	þeirra	á	borð	við	að	sofa,	borða	og	drekka.	Lífpólitík	varð	til	þegar	hið	

náttúrulega,	dýrslega	líf	manneskjunnar	var	innlimað	í	hið	pólitíska	kerfi.	Franski	

heimspekingurinn	Michel	Foucault,	sem	einnig	skrifaði	mikið	um	lífpólitík,	

skrifaði	að	með	tilkomu	lífpólitíkur	yrði	gerlegt	að	smætta	líf	manneskjunnar	

niður	í	einbert	bios,	eða	nakið	líf.19Með	lífpólitík	verður	til	sá	möguleiki	í	

lýðræðissamfélagi	að	gera	manneskju	að	því	sem	Agamben	kallar	homo	sacer.	

Þetta	er	einkennilega	samsett	hugtak	og	þó	það	þýði	bókstaflega	helgur	maður	

(samkvæmt	forsögu	þess	í	rómverskri	löggjöf)	vísar	það	ekki	til	þess	að	sá	sem	

orðið	er	haft	um	sé	á	einhvern	hátt	ósnertanlegur	eða	verndaður,	heldur	þvert	á	

móti.	Heilagt	líf	er	líf	sem	ekki	má	fórna	í	trúarlegum	skilningi	en	má	þó	drepa.20	

Með	öðrum	orðum,	í	Rómaveldi	til	forna	var	maður	homo	sacer	þegar	honum	

hafði	verið	úthýst	úr	samfélagi	manna	og	heyrði	ekki	lengur	undir	réttarkerfið.	

Þar	með	mátti	hver	sem	er	drepa	hann,	en	það	var	ekki	hægt	að	fórna	honum.	

Þetta	svipar	til	íslensku	hugmyndarinnar	um	útlaga.	Homo	sacer	er	sá	sem	hefur	

verið	neyddur	til	að	lifa	nöktu,	dýrslegu	lífi	og	vísar	nakta	lífið	þá	líka	til	

fullkominnar	berskjöldunar.			
	 Sé	manneskja	svipt	borgaralegum	réttindum	sínum	er	hún	svipt	sínu	zōe,	

sinni		pólitísku	og	borgaralegu	tilvist	og	líf	hennar	er	einskis	virði.	Þetta	verður	

mjög	skýrt	ef	hugsað	er	um	útrýmingarbúðir	í	seinni	heimstyrjöldinni,	þar	sem	

Gyðingarnir	sem	þangað	komu	höfðu	verið	sviptir	ríkisborgararétti	og	voru	þar	
																																																								
18	Giorgio	Agamben,	Homo	Sacer:	Sovereign	Power	and	Bare	Life,	þýð.	Daniel	Heller-Roazen	
(Stanford,	California:	Stanford	University	Press,	1998)	bls.	4. 
19	Sama	rit,	bls.	5.	
20	Sama	rit,	bls.	54.		
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með	orðnir	homines	sacri.		Lífpólitík		er	augljóslega	náskyld	alræðishyggjunni,	

enda	þrífst	hún	á	hugmyndinni	um	undantekningarástand	og	það	

undantekningarástand	er	forsenda	þess	að	hægt	sé	að	búa	til	homo	sacer.	

	 Agamben	eru	hugleikin	tengsl	ofbeldis	og	laga	og	þar	af	leiðandi	órætt	og	

gruggugt	jaðarsvæðið	þar	sem	stjórnmál	og	lög	mætast.	Hann	einblínir	á	tengsl	

hinnar	lifandi	veru	við	lagakerfið,	þessi	nær	ósýnilegu	mörk	sem	skilja	að	líf	

manneskjunnar	og	lögin.	Áhrifamikil	grein	eftir	Agamben	ber	heitið	

„Undantekningarástand“	og	þar	skýrir	hann	þetta	flókna	fyrirbæri	en	hugtakið	

hvílir	á	óljósum	mörkum	hins	lagalega	og	pólitíska	enda	er	

undantekningarástandið	iðulega	afleiðing	af	stjórnarfarskreppu.	Agamben	vísar	í	

skilgreiningu	Carls	Schmitt	sem	sagði	það	skilgreina	æðsta	valdhafann	að	hann	

einn	geti	lýst	yfir	undantekningarástandi.		Tenging	undantekningarástandsins	

við	fullveldi	var	liður	í	eindreginni	tilraun	Carl	Schmitt	til	að	smíða	kenningu	um	

undantekningarástandið	en	höfuðatriði	kenningarinnar	má	finna	í	verki	hans	

Politische	Theologie	(Pólitísk	guðfræði)	frá	1922.21	Óneitanlega	er	það	

þverstæðukennd	hugmynd	að	innrita	undantekningarástand	í	lagakerfi,	þ.e.	að	

skapa	löglaust	svæði	innan	laganna.	Með	því	að	lýsa	yfir	undantekningarástandi	

er	lagakerfinu	skotið	á	frest,	lögin	eru	afnumin	„tímabundið“.		Lýsi	handhafi	

valdsins	yfir	undantekningarástandi	telst	það	engu	að	síður	til	lagalegra	aðgerða	

og	er	undantekningarástand	því	í	raun	lagalegt	form	þess	sem	hefur	ekki	lagalegt	

form.22		

	 Greining	á	fullveldinu	er	þungamiðjan	í	áðurnefndri	bók	Agambens	Homo	

sacer	en	strax	í	upphafskafla	bókarinnar	er	þverstæðan	um	hið	æðsta	vald	tekin	

fyrir.	Þar	er	því	lýst	hvernig	handhafi	valdsins	hefur	lagleg	völd	til	að	afnema	

lögin	og	stendur	þar	með	„samtímis	innan	við	og	utan	við	ramma	laganna.“23	

Undantekningarástandið	telur	Agamben	raunar	vera	regluna	í	pólitískum	

samtíma	sínum.	Kallast	sú	kenning	Agambens	á	við	skrif	Walters	Benjamin	sem	

skrifaði	í	greinum	sínum	um	söguspeki	að	verkefni	samfélagsins	sé	„að	koma	

hinu	raunverulega	undantekningarástandi	á;	og	þar	með	batnar	staða	okkar	í		

																																																								
21	Giorgio	Agamben,	„Undantekningarástand“,	þýð.	Steinar	Örn	Atlason,	Hugur	18	(2006),	bls.	
113.		
22	Sama	rit,	bls.	111.	
23	Giorgio	Agamben,	Homo	Sacer:	Sovereign	Power	and	Bare	Life,	bls.	15.	
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baráttunni	gegn	fasismanum."24	Undantekningarástand	sem	er	regla	er	auðvitað	

mótsagnakennt	fyrirbæri.	Samkvæmt	Benjamin	þarf	að	afhjúpa	þessa	þversögn	

og	svipta	hulunni	af	alræðishyggjunni.	Raunverulegt	undantekningarástand	

getur	bætt	stöðu	okkar	í	baráttunni	gegn	fasismanum	með	því	að	varpa	ljósi	á	

valdníðslu	og	ofbeldi	af	hálfu	yfirvalda.	Messíanismi	er	undirstaða	lagahugmynda	

Agambens	sakir	hliðstæðunnar	sem	hann	eygir	á	milli	hins	messíaníska	tíma	

(daga	Messíasar)	og	áðurnefnds	undantekningarástands.	Gershom	Scholem	

skrifaði	athyglisverða	greiningu	á	messíansma	þar	sem	hann	sagði	gyðinglegan	

messíanisma	vera	„að	uppruna	og	eðli	kenningu	um	algjört	umrót.“25	Í	

gyðinglegri	hefð	boðar	koma	Messíasar	róttæka,	lögspekilega	umbreytingu,	það	

er	með	komu	Messíasar	sem	lögin	eru	uppfyllt.26	Þennan	messíaníska	viðburð	og	

dvöl	í	messíanískum	tíma	telur	Agamben	geta	verið	hliðstæða	við	það	að	lifa	við	

svokallað	undantekningarástand.27	Við	komu	Messíasar	er	hulunni	svipt	af	

leyndri	undirstöðu	laganna	og	afnám	laganna	verður	að	varanlegu	ástandi.28	

Umbylting	verður	óhjákvæmilega	við	komu	Messíasar	og	í	þeim	skilningi	verður	

hliðstæðan	sem	Agamben	sér	augljós.	Messías	ber	með	sér	byltingu	og	hann	

kemur	á	raunverulegu	undantekningarástandi.		

	

Lagaskilningur	Agambens	felldur	að	lagaveruleika	Kafka	
Einkenni	undantekningarástandsins	felur	vissulega	í	sér	að	framkvæmdarvald	og	

löggjafarvald	skarast	og	tekur	Agamben	dæmi	um	einræðisstjórn	nasista	þar	sem	

yfirlýsingar	Hitlers	höfðu	lagalegt	gildi.	Það	sem	Agamben	þykir	þó	einna	

áleitnast	er	öllu	undarlegra	einkenni	á	undantekningarástandinu	og	það	er	

hvernig	máttur	laganna	er	einangraður	frá	lögunum	sjálfum.29Það	sem	Agamben	

kallar	„mátt	laganna“	og	þrífst	í	rými	lögleysunnar	er	í	hæsta	máta	dularfullt	

fyrirbæri	og	talar	Agamben	raunar	um	þennan	hreina	mátt	laganna	sem	

																																																								
24	Walter	Benjamin,	„Um	söguhugtakið.	Greinar	um	söguspeki“,	þýð.	Guðsteinn	Bjarnason,	Hugur,	
17	(2005),	bls.	30.	
25	Sbr.	Jayne	Svenungsson,	„Tradition	and	Transformation:	Towards	a	Messianic		
Critique	of	Religion“,	bls.	210.		
26	Daniel	McLoughlin,	„The	Fiction	of	Sovereignty	and	the	Real	State	of	Exception:	Giorgio	
Agamben’s	Critique	of	Carl	Schmitt“,	Law,	Culture	and	the	Humanities,	2016,	bls.	518-519.	
27	Sama	rit,	bls.	518-519.	
28	Sama	rit,	bls.	518-519. 	
29	Giorgio	Agamben,	„Undantekningarástand“,	þýð.	Steinar	Örn	Atlason,	(Hugur,	18.	árgangur,	
2006)	bls.	114.	
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„tilbúning“	en	með	þessum	tilbúningi	er	lögleysan	í	einhverjum	skilningi	gerð	

lögleg	og	lögin	geta	lifað	af	eigið	afnám.	Þetta	vekur	upp	margar	spurningar	um	

hvert	raunverulegt	eðli	laganna	sé	og	þá	hvers	eðlis	athafnir	séu	í	

undantekningarástandi	sé	það	ekki	annað	en	lagalegt	tómarúm.	Agamben	segir	

raunar	að	í	lagalegu	tómarúmi	skapist	möguleiki	á	athafnasviði	þar	sem	„umfram	

allt	sé	leyfi	til	að	drepa."30	Ein	þverstæðan	sem	fylgir	undantekningarástandinu	

er	þar	af	leiðandi	sú	staðreynd	að	í	undantekningarástandi	verður	ómögulegt	að	

gera	greinarmun	á	því	þegar	lögunum	er	framfylgt	og	því	þegar	þau	eru	brotin.		

	 Samkvæmt	Salzani	eru	skrif	Kafka	einn	af	hornsteinum	

samtíðargreiningar	Agambens.	Hinn	kafkaíski	lagaveruleiki	sviptir	hulunni	af	

hinu	raunverulega	eðli	laganna.	Skáldsagan	Réttarhöldin	er	jafnan	talin	mikið	

tímamótaverk	í	bókmenntasögu	20.	aldar	og	fjallar	um	ákaflega	einkennilegt	

sakamál.	Sakborningurinn	er	Jósef	K.,	sannkallaður	góðborgari,	framagjarn	

deildarstjóri	í	virðulegum	banka	sem	dag	nokkurn	vaknar	og	er	handtekinn	án	

þess	að	hafa	gert	nokkuð	af	sér,	svo	vitað	sé.	Í	hönd	fer	furðulegt	dómsmál,	

framvinda	þess	ef	framvindu	mætti	kalla	er	ákaflega	súrrealísk.	Sagan	snýst	um	

vonlausa	glímu	Jósef	K.	við	ógnvænlegt	og	óskiljanlegt	réttarkerfi	og	

skrifræðisbákn	sem	hann	stendur	frammi	fyrir	eins	og	ókleifum	múr.	Jósef	K.	

leggur	sig	í	framkróka	við	að	rata	í	þessu	völundarhúsi	dómstóla	og	skilja	hvernig	

hann,	saklaus	maður,	getur	losað	sig	úr	þessum	hræðilegu	ógöngum.	Allt	kemur	

fyrir	ekki,	hann	bíður	fullkominn	ósigur	og	er	drepinn	eins	og	hundur.	

	 Í	einum	kafla	bókarinnar	hittir	hann	fyrir	fangelsisprest	í	dómkirkju.	Er	

Jósef	K.	að	niðurlotum	kominn	þegar	presturinn	gefur	sig	á	tal	við	hann.	Jósef	K.	

er	ákaflega	létt	að	geta	loksins	rætt	hreinskilnislega	við	einhvern	sem	heyrir	

dómstólunum	til	og	vill	endilega	fá	hjá	honum	ráð	um	hvernig	hann	eigi	að	snúa	

sér	í	þessu	máli.	Presturinn	segir	honum	þá	sögu	sem	stendur	í	„inngangsritum	

laganna.“	Þetta	er	dæmisaga	sem	Kafka	nefndi	Fyrir	dyrum	laganna.	Telur	

Agamben	þessa	dæmisögu	kristalla	hinn	kafkaíska	lagaveruleika	sem	enn	fremur	

sýnir	hið	sanna	eðli	laganna	og	er	lýsandi	fyrir	bannfæringu	af	hálfu	handhafa	

valdsins	að	mati	Agambens.31	Sagan	segir	af	manni	úr	sveit	sem	kemur	að	dyrum	

laganna	og	óskar	inngöngu.	Dyravörðurinn	varnar	honum	þess	en	segir	

																																																								
30	Giorgio	Agamben,	„Undantekningarástand“,	bls.	116.	
31	Carlo	Salzani,	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	bls.	265.	
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hugsanlegt	að	hann	megi	koma	inn	seinna.	Raunin	er	hins	vegar	sú	að	maðurinn	

endar	á	að	bíða	þess	alla	ævi,	sitjandi	á	kolli	við	þröskuldinn.	Hins	vegar	fær	hann	

að	vita	það	þegar	hann	er	að	skilja	við,	að	dyrnar	að	lögunum	hafi	alltaf	staðið	

honum	opnar	og	verið	ætlaðar	honum	einum	og	nú	þegar	hann	deyr	muni	þær	

lokast.	„Dyravörðurinn	kom	hinni	frelsandi	tilkynningu	þá	fyrst	á	framfæri	þegar	

hún	gat	ekki	lengur	hjálpað	manninum“	eins	og	Jósef	K.	kemst	sjálfur	að	orði	við	

prestinn.32	

	

Messíanísk	túlkun	á	Fyrir	dyrum	laganna		
Agamben	skrifar	í	Homo	sacer	að	túlka	megi	sveitamanninn	í	sögunni	sem	

messíaníska	veru,	ef	höfð	er	hliðsjón	af	því	einkenni	Messíasar	í	

eingyðistrúarbrögðum	að	koma	hans	felur	í	sér	fullkomna	uppfyllingu	á	lögunum	

og	það	sé	það	sem	raunverulega	eigi	sér	stað	í	dæmisögunni.	Í	stað	þess	að	túlka	

dæmisöguna	á	neikvæða	vegu	sem	ósigur	sveitamannsins	sem	hefur	verið	

blekktur,	líkt	og	K.	sjálfur	heldur	fram	í	samtali	sínu	við	fangelsisprestinn,	túlkar	

Agamben	söguna	á	jákvæðan,	messíanískan	hátt.	Ætlunarverk	sveitamannsins,	

Messíasar,	hafi	í	raun	verið	að	fá	vörðinn	til	að	loka	dyrum	laganna	því	eins	og	

Kafka	skrifaði	sjálfur	í	dagbók	sína:	Messías	getur	aðeins	komið	þegar	hans	er	

ekki	lengur	vænst.33	Messías	hefur	inngöngu	sína	þegar	dyrnar	hafa	lokast.	Það	

sem	Agamben	kallar	fullkomna	uppfyllingu	á	lögunum	og	verður	með	komu	

Messíasar,	felur	ekki	í	sér	að	lögin	leggist	hreinlega	af	heldur	umbreytist	

skilningur	okkar	á	þeim.	Enn	fremur	er	undantekningarástandinu	kollvarpað	við	

komu	Messíasar	og	raunverulegt	undantekningarástand	tekur	við.	Hið	furðulega	

einkenni	undantekningarástandsins,	hinn	hreini	máttur	laganna,	sem	haldist	

hafði	lifandi	þó	að	lögin	hafi	verið	afnumin,	er	þar	með	leitt	til	lykta.34Telur	

Agamben	dæmisöguna	sömuleiðis	afhjúpa	þetta	dularfulla	og	þverstæðukennda	

eðli	laganna	þar	sem	máttur	þeirra	er	mestur	í	sömu	andrá	og	þau	hætta	að	vera	í	

gildi	og	fyrnast.35		

																																																								
32	Franz	Kafka,	Réttarhöldin,	þýð.	Ástráður	Eysteinsson	og	Eysteinn	Þorvaldsson,	(Reykjavík:	Mál	
og	menning,	1995),	bls.	177.	
33	Giorgio	Agamben,	Homo	Sacer:	Sovereign	Power	and	Bare	Life,	bls.	57.	
34	Sama	rit,	bls.	57.	
35	Carlo	Salzani,	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	bls.	265.	
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	 Þetta	messíaníska	vandamál	sem	sveitamaðurinn	leysir	af	hendi	tjáir,	að	

mati	Agambens,	hin	sömu	vandmál	og	nútímasamfélagið	þarf	að	horfast	í	augu	

við	til	þess	að	það	megni	að	kljást	við	bannfæringu	af	hálfu	handhafa	valdsins.36	

Agamben	notar	orðið	bannfæring,	hugtak	sem	hann	fær	að	láni	hjá	franska	

heimspekingnum	Jean-Luc	Nancy,	til	að	lýsa	tengslum	manneskjunnar	við	lögin	í	

undantekningarástandi.	Sú	manneskja	sem	hefur	verið	bannfærð	af	yfirvöldum,	

er	ekki	einfaldlega	úthýst	úr	lögunum,	lögin	verða	ekki	skyndilega	skeytingarlaus	

um	hana	heldur	er	hún	lagalega	yfirgefin.	Hún	er	skilin	eftir	á	óræðu	og	gráu	

svæði	þar	sem	hún	er	fullkomlega	berskjölduð.	Hún	bæði	tilheyrir	lögunum	og	

tilheyrir	ekki	og	þá	verður	ómögulegt	að	segja	hvort	hún	standi	utan	eða	innan	

við	svið	laga	og	reglu.	Hún	rennur	saman	við	lögin.37	Agamben	sér,	sem	fyrr	

sagði,	líf	í	undantekningarástandi	og	líf	í	messíanisma	sem	hliðstæður.	Þó	skilur	

þetta	tvennt	að	það	er	ekkert	yfirvald	í	messíanisma	sem	lýsir	yfir	afnámi	

laganna,	heldur	er	það	sjálfur	Messías	sem	kollsteypir	eða	umturnar	mætti	

þeirra.38	Okkar	messíaníska	verkefni,	samkvæmt	Agamben,	er	að	grafa	undan	

hinu	æðsta	valdi.	Það	verður	ekki	gert	öðruvísi	en	með	því	koma	auga	á	að	

undantekningin	er	orðin	regla	og	þar	með	að	vanhelga	þessar	ævarandi,	helgu	

mótsagnir.39	

	 Salzani	notar	orðalagið	messíanískt	látbragð	yfir	ýmsar	táknrænar	

þverstæður	sem	finna	má	í	sögum	Kafka	og	sem	Agamben	nýtir	í	sinni	

heimspekilegu	túlkun.	Þetta	messíaníska	látbragð	setur	ljóðrænan	og	

mótsagnakenndan	blæ	á	prósann	og	markmiðið	er	að	ná	fram	messíanískum	

hvörfum	í	stað	þess	að	útskýra	inntakið	fyrir	lesendum	með	berum	orðum.40	

Agamben	skrifar	um	hvörfin	sem	eitt	af	áhugaverðari	einkennum	á	sögum	Kafka.	

Í	blálokin	býður	sagan	upp	á	nýja	túlkun.	Með	möguleikanum	á	fullkomnum	

hvörfum,	öðlast	sagan	skyndilega	nýja	merkingu,41	samanber	þær	óvæntu	

málalyktir	að	dyravörðurinn	segir	sveitamanninum	að	dyrnar	hafi	í	raun	aðeins	

verið	ætlaður	honum	og	þeim	verði	lokað	þegar	hann	deyr.	Þetta	eru	messíanísk	

																																																								
36	Giorgio	Agamben,	Homo	Sacer:	Sovereign	Power	and	Bare	Life,	bls.	57.	
37	Sama	rit,	bls	28-29.	
38	Sama	rit,	bls.	58.	
39	Justin	Clemens,	Nicholas	Heron	og	Alex	Murray	ritstj.,	„The	Enigma	og	Giorgio	Agamben,“The	
Work	of	Giorgio	Agamben.	Law,	Literature,	Life		bls.	3.	
40	Carlo	Salzani,	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	bls.	261.	
41	Giorgio	Agamben,	Homo	Sacer:	Sovereign	Power	and	Bare	Life,	bls.	58.	
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hvörf,	samkvæmt	Agamben,	þar	sem	þverstæðan	sjálf	inniheldur	möguleikann	á	

frelsandi	umbyltingu.42Samkvæmt	Agamben	búa	sögur	Kafka	yfir	messíanískum	

tímaskilningi	og	hann	grundvallar	hin	messíanísku	hvörf.	Vísar	Agamben	til	

persónulegra	hugleiðinga	Kafka,	þar	sem	rithöfundurinn	skrifar	að	við	séum	í	

raun	alltaf	að	upplifa	hinn	hinsta	dag,	Dómsdag.	Með	þessum	orðum	skiptir	Kafka	

út	hefðbundinni	hugmynd	um	söguna	á	línulegu	tímarófi	sem	Walter	Benjamin	

gagnrýndi	í	rit	sínu	um	söguspeki,	fyrir	þversagnakennda	sýn	á	söguna	þar	sem	

viðburðurinn	er	nú	þegar	að	gerast,	hinn	efsti	dagur	er	alltaf	að	renna	upp.43		

	 Þessi	orð	Kafka	kallast	á	við	skrif	litháísk-franska	heimspekingsins	

Emmanuels	Levinas,	sem	skrifaði	mikið	um	gyðinglegan	messíanisma.	

Samkvæmt	honum	felur	messíanísk	nálgun	á	söguna	í	sér	þá	vitund	að	hvert	

einasta	andartak	sögunnar	inniheldur	sinn	eiginn	dóm.44	Til	þess	að	ná	betur	

utan	um	þessa	kenningu	Levinas	þarf	að	átta	sig	á	hugmynd	Levinas	um	Messías,	

sem	er	heldur	óhefðbundin.	Hann	taldi	messíanisma	ekki	ganga	út	á	

sannfæringuna	um	að	einn	daginn	birtist	maður	sem	stöðvi	framgang	

sögunnar.45	Þá	taldi	hann	það	misskilning	að	Messías	væri	kraftaverkamaður	

sem	kæmi	til	með	að	binda	enda	á	ofbeldi	og	óréttlæti	á	jörðu.46	Áleit	hann	

möguleikann	á	Messías	búa	í	sjálfi	hverrar	einustu	manneskju,	við	erum	öll	

Messías,	samkvæmt	Levinas.47	Skilji	ég	kenningu	hans	rétt,	gengur	messíanismi	

út	á	að	kalla	manneskjuna	til	ábyrgðar	og	helst	ábyrgðin	í	hendur	við	þá	sýn	á	

söguna	að	hún	gerist	ekki	í	einsleitum	og	innantómum	tíma.	Sé	hver	einasti	

dagur	dómsdagur,	er	það	okkar	að	dæma,	við	getum	ekki	verið	sinnulausir	

áhorfendur	og	látið	söguna	dæma	okkur.	Við	megum	ekki	firra	okkur	ábyrgð	eða	

sofna	á	verðinum.	Ábyrgð	okkar	nær	enn	fremur	út	fyrir	okkar	eigin	líftíma.	Það	

að	við	dæmum	frekar	en	að	vera	dæmd	af	sögunni	felur	í	sér	að	hvert	einasta	

andartak	þurfum	við	að	svara	kalli	fortíðarinnar,	við	eigum	leynilegt	stefnumót	

við	hana,	svo	vísað	sé	í	dulrænan	þátt	í	texta	Benjamins	um	söguspeki.48	Levinas,	

rétt	eins	og	Kafka	og	Benjamin,	hafnar	línulegri	og	einfaldri	sögusýn.	Hann	

																																																								
42	Carlo	Salzani,	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	bls.	264.	
43	Sama	rit,	bls.	268.	
44	Emmanuel	Levinas,	Difficult	Freedom.	Essays	on	Judaism,	þýð.	Sean	Hand	(Baltimore:	The	
Athlone	Press,	1990)	bls.	87-90.		
45	Sama	rit,	bls.	139.	
46	Sama	rit,	bls.	59.	
47	Sama	rit	bls.	89-90.	
48	Walter	Benjamin,	„Um	söguhugtakið.	Greinar	um	söguspeki“,	bls.	28.	
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útilokar	að	sagan	sé	endanlega	dæmandi	og	játast	þeirri	hugmynd	að	sagan	er	

okkur	framandi.	Þessi	sýn	á	söguna	er	fengin	frá	gyðinglegri	og	messíanískri	

arfleið.	„Fullkominn“	skilningur	á	sögunni	verður	því	alltaf	utan	seilingar.	Þessi	

afstaða	er	ekki	laus	við	siðræna	vídd	því	gangist	manneskja	við	línulegum	

söguskilningi	mun	hún	aðeins	sjá	sögu	sigurvegaranna	en	líta	fram	hjá	þeim	

fótumtroðnu	og	undirokuðu.	Sagan	er	ekki	einróma	heldur	margróma.		

	 Svenungsson	skrifar	að	messíanískur	söguskilningur	feli	í	sér	messíanískt	

loforð.	Samkvæmt	henni	birtist	hefðin	og	sagan	okkur	í	formi	ákveðinnar	

skuldbindingar	af	okkar	hálfu.49	Sagan	færir	okkur	ekki	endanlegan	sannleika	

eða	fullvissu	sem	við	þurfum	að	varðveita	og	verja.	Við	erum	hins	vegar,	

samkvæmt	Svenungsson,	skuldbundin	til	þess	að	vera	stöðugt	að	koma	til	móts	

við	söguna,	við	höfum	loforð	sem	við	þurfum	að	efna	í	sífellu.	Við	getum	ekki	

réttlætt	eitthvað	sem	samræmist	ekki	siðferðilegum	hugmyndum	okkar	með	því	

að	vísa	til	þess	að	það	sé	hefð	fyrir	því	eða	fordæmin	í	mannkynssögunni	séu	

ótalmörg.50	Hefðin	er	eitthvað	sem	við	þurfum	alltaf	að	vera	að	leita	nýs	skilnings	

á	og	sýn	okkar	á	söguna	og	hefðina	þarf	að	vera	gagnrýnin	og	lifandi.	

Skuldbinding	okkar	við	söguna	felst	í	því	að	taka	alltaf	ábyrgð	og	dæma	sjálf	þó	

að	við	þurfum	þá	að	segja	okkur	úr	lögum	við	ríkjandi	kerfi	eða	gera	byltingu.	

Þannig	efnum	við	hið	messíaníska	loforð	með	því	að	haga	okkur	eins	og	við	séum	

sjálf	Messías.	Messíanismi,	sem	gagnrýnin	heimspeki,	er	ekki	hugmyndafræði	

sem	snýr	að	útópísku	framtíðarlandi	þar	sem	flæðir	bæði	hunang	og	mjólk	

heldur	gerir	messíanismi	það	ómögulegt	fyrir	okkur	að	vera	afstöðulaus	og	

skríða	inn	í	skel	okkar.	Við	þurfum	að	svara	bæði	kalli	frá	ómunatíð	og	kalli	hinna	

ófæddu.51Að	viðurkenna	þá	ábyrgð	okkar	felur	í	sér	vissa	endurlausn. 

	

		

	

	

	

																																																								
49	Jayne	Svenungsson,	„Tradition	and	Transformation:	Towards	a	Messianic	Critique	of	Religion“,	
bls.	222.	
50	Sama	rit,	bls.	222.		
51	Sama	rit,	bls.	216-17.	
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Lífpólitísk	greining	á	Réttarhöldunum	
Agamben	hefur	mjög	róttæka	sýn	á	samtímastjórnmál	og	hefur	dregið	upp	

ákaflega	myrka	mynd	af	samfélagi	sem	hann	telur	gegnsýrt	af	lífpólitík.	Þá	er	ekki	

að	undra	að	Kafka	sé	við	hvert	fótmál	enda	má	færa	rök	fyrir	því	að	hinn	

martraðarkenndi	og	dystópíski	veruleiki	sem	Jósef	K.	lifir	í,	eigi	eitthvað	skylt	við	

hið	lífpólitíska	samfélag	sem	Agamben	hefur	andúð	á.	Hann	er	meðvitaður	um	

ofgnótt	ólíkra	túlkana	á	verkum	Kafka	en	samkvæmt	honum	búa	sögur	Kafka	í	

grunninn	yfir	tveimur	hliðum:	annars	vegar	birtir	Kafka	okkur	hrollvekjandi	og	

gagnrýna	mynd	af	samfélagi	í	ógöngum	og	bölsýnin	er	svo	yfirgnæfandi	að	

lesanda	finnst	heimurinn	vera	á	heljarþröm.	Samtímis	telur	Agamben	sögurnar	

búa	yfir	duldum	messíanískum	neista	sem	kviknar	við	möguleikann	á	hinum	

áðurnefndu	messíanísku	hvörfum,	sem	gefur	lesanda	færi	á	túlka	söguna	á	

jákvæða	messíaníska	vegu.52	Hinu	hryggilega	og	ömurlega	ástandi	heimsins	í	

verkum	Kafka	getur	þá	verið	umturnað	við	hvörfin,	samanber	sveitamanninn	

sem	er	í	raun	enginn	annar	en	Messías.		

	 Réttarhöld	Kafka,	líkt	og	fleiri	sögur	eftir	hann,	eru	ótvíræð	háðsádeila	á	

skrifræðissamfélag	þar	sem	hlutirnir	virðast	gerast	en	gerast	í	raun	ekki	og	allt	er	

þrungið	óhugnanlegri	merkingarleysu.	Foucault	sagði	að	lífpólitíkin	gerði	líf	

manneskjunnar	ótryggt	og	smættaði	það	niður	í	einbert	bios.53Slík	eru	örlög	Jósef	

K.	og	gerist	það	í	„skjóli“	skrifræðisins.	Í	vissum	skilningi	er	alls	ekki	erfitt	að	

yfirfæra	túlkun	á	dæmisögunni	yfir	á	Réttarhöldin.	Hlutskipti	sveitamannsins	

endurspeglar	að	einhverju	leyti	hlutskipti	Jósefs	K.	en	báðir	glíma	þeir	við	órætt	

valdakerfi.	Sveitamaðurinn	í	dæmisögunni	þráir	að	komast	inn	í	lögin	en	kemst	

aldrei	inn	fyrir	þröskuldinn.	Jósef	K.	þráir	að	komast	til	botns	í	sínu	máli	og	vill	

því,	líkt	og	sveitamaðurinn,	fá	inngöngu	í	lögin.	Hann	vill	verða	einhvers	vísari	

um	hvaða	öfl	eru	að	verki	í	lífi	hans.	Hann	vill	skilja	hvers	eðlis	þetta	furðulega	og	

andstyggilega	dómskerfi	er	og	hvaða	lögmálum	það	lýtur.	Ekki	fer	þó	eins	fyrir	

þeim	og	endalok	Réttarhaldanna	virðast	afdráttarlausari	í	harðneskju	sinni	og	

napurleika.	Agamben	kemur	auga	á	messíanísk	hvörf	í	dæmisögunni	og	í	stað	

þess	að	túlka	söguna	á	þá	leið	að	sveitamaðurinn	hafi	beðið	ósigur	gagnvart	

																																																								
52	Karl	Ivan	Solibakke,	„Divine	Justice	and	Profane	Power:	Benjamin's	and	Kafka's	Approach	to	
Messianism“,	Symposium	13:3-4	(2011),	bls.	67.	
53	Giorgio	Agamben,	Homo	Sacer:	Sovereign	Power	and	Bare	Life,	bls.	5.	
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lagakerfinu,	túlkar	hann	söguna	sveitamanninum	í	vil.	Þá	hefur	sveitamaðurinn	

fullkomnað	messíanískt	ætlunarverk	sitt	einmitt	með	því	að	færa	sig	ekki	inn	

fyrir	dyr	laganna	heldur	halda	sig	utan	við	þær.	Telur	Agamben	dyr	laganna	í	

dæmisögu	prestsins	tákna	ásökunina	eða	ákæruna,	sjálfa	bendlun	

manneskjunnar	við	lögin.	Jósef	K.	rennur	saman	við	það	meðan	sveitamaðurinn	

heldur	sig	fyrir	utan	það.	Líf	Jósefs	K.	verður	fullkomlega	innlimað	í	lögin	og	loks	

er	hann	drepinn.	Það	er	fullljóst	að	Jósef	K.	er	fórnarlamb	lífpólitíkur.			

	 Salzani	skrifar	að	skáldsögur	Kafka,	í	þessu	tilfelli	Réttarhöldin,	sýni	

fullkomin	dæmi	um	það	sem	Agamben	kallar	hið	nakta	líf,	homo	sacer,	sem	farið	

var	í	saumana	á	framarlega	í	ritgerðinni.	Í	Réttarhöldunum	birtist	okkur	líf	þess	

sem	getur	verið	drepinn	en	ekki	verið	fórnað,	líf	þess	sem	er	fastur	í	

alræðisgreipum.	Þýðir	það	að	Jósef	K.	búi	við	undantekningarástand	þar	sem	

hreinn	máttur	laganna	er	að	verki?54	Að	mínu	viti	liggur	beint	við	að	túlka	söguna	

á	þá	vegu.	Lagaleg	staða	Jósefs	K.	er	gerð	að	engu	strax	í	upphafi	bókarinnar,	þó	

tilheyrir	hann	réttarkerfi	sem	ekki	er	nokkur	leið	fyrir	hann	að	skilja.	Það	er	

aðkallandi	að	setja	aðstæður	hans	í	samhengi	við	skrif	Agambens	um	

undantekningarástandið.	Þá	er	Jósef	K.	fulltrúi	einstaklings	sem	býr	við	alræði,	

einstaklings	sem	getur	verið	í	haldi	án	þess	að	heyra	undir	nokkuð	

dómsvald.55Þótt	Jósef	K.	sé	hvorki	handjárnaður	né	fari	ferða	sinna	með	

níðþunga	járnkúlu	hlekkjaða	við	ökklann	er	hann	ekki	frjáls	maður	heldur	

bannfærður	af	yfirvöldum.	Hann	er	því	sífellt	á	nálum	og	óttast	um	líf	sitt.	

Sérstaklega	óttast	hann	að	verða	jaðarsettur	og	sviptur	borgaralegu	öryggi	sínu,	

missi	til	dæmis	virðulega	stöðu	sína	í	bankanum.	Dómsvaldið	sem	hann	heyrir	

undir	er	órætt	fyrirbæri	sem	virðist	ákaflega	þunglamalegt,	umsvifamikið	og	

jafnvel	alltumlykjandi	bákn	er	það	samtímis	ósýnilegt.	Alls	staðar	eru	augu	og	

þau	fylgja	Jósef	K.	hvert	fótmál.		

	 Það	hvarflar	að	lesanda	að	ef	til	vill	heyri	Jósef	K.	ekki	undir	neitt	

dómsvald	nema	sjálfan	sig	og	réttarhöldin	eigi	sér	þá	aðeins	stað	innra	með	

honum.	Vísbendingar	þess	efnis	eru	margar.	Til	að	mynda	eru	mennirnir	sem	

ráðast	inn	á	heimili	hans	og	handtaka	hann	í	upphafi	bókar,	klæddir	

borgaralegum	fötum	(ef	frá	er	talinn	einn	sem	er	í	því	sem	K.	kallar	

																																																								
54	Carlo	Salzani,	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	bls.	266.	
55	Giorgio	Agamben,	„Undantekningarástand“,	bls.	113.	
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ferðaklæðnað).	Þeir	hvetja	hann	til	að	halda	áfram	lífi	sínu	eins	og	ekkert	hafi	í	

skorist,	hann	er	handtekinn	án	þess	að	nokkuð	í	hans	borgaralegu	

lifnaðarháttum	fari	úr	skorðum.	Þá	er	hann	boðaður	í	réttarsal	sem	er	staðsettur	

í	sóðalegu	úthverfi	-	og	ef	til	vill	er	það	aðeins	sýn	Jósefs	K.	sjálfs,	sem	umbreytir	

fátæklegri	herbergiskytru	í	dómssal.	Aldrei	er	hann	heldur	raunverulega	

yfirheyrður.	Oftar	en	einu	sinni	kemur	fram	í	sögunni	að	allir	í	kringum	K.	

tilheyri	dómstólunum	sem	virðist	má	út	muninn	á	réttarkerfinu	og	lífinu	sjálfu.	

Málarinn	sem	hann	ráðfærir	sig	við	heyrir	undir	dómstólinn,	meira	að	segja	

unglingsstúlkan	með	herðakistilinn	og	vinkonur	hennar	sem	liggja	á	hleri	utan	

við	herbergi	málarans	tilheyra,	að	sögn	málarans,	dómstólunum.	Loks		segir	

fangelsispresturinn	sem	gefur	sig	á	tal	við	Jósef	K.	að	dómstólarnir	vilji	í	rauninni	

ekkert	hafa	með	hann	að	gera.56	Vörðurinn	fyrir	dyrum	laganna	blekkti	ekki	

sveitamanninn	líkt	og	Jósef	K.	hélt	fram	við	prestinn	heldur	var	því	öfugt	farið	og	

jafnvel	þannig	að	það	var	enginn	vörður,	hugmyndin	um	dyravörð	var	blekking,	

dyrnar	voru	opnar	og	óvarðar.	Í	dómsmáli	Jósef	K.	eru	kannski	engin	raunveruleg	

réttarhöld	og	það	er	enginn	dómari	annar	en	K.	sjálfur,	hinn	hinsti	dagur	er	

fyrirskipaður	dag	hvern	af	K.	sjálfum.		

	 Útilokar	sú	túlkun	að	réttarhöldin	séu	hugarburður	Jósefs	K.,	þá	kenningu	

Agambens	að	Jósef	K.	sé	táknmynd	manns	sem	er	homo	sacer	og	býr	við	alræði?	

Jósef	K.,	sem	sýnir	ekki	einu	sinni	mótspyrnu	þegar	tveir	luralegir	náungar,	í	

stuttfrökkum,	fölir	og	feitir,	teyma	hann	orðalaust	út	fyrir	bæjarmörkin	þar	sem	

aftakan	fer	fram.	Hann	streitist	að	vísu	ofurlítið	á	móti	í	byrjun,	eins	og	til	

málamynda,	en	snýst	umsvifalaust	hugur	og	á	einum	tímapunkti	teymir	hann	

böðla	sína	meira	að	segja	sjálfur	áfram,	líkt	og	aftakan	sé	ekki	í	óþökk	hans.57	Ég	

tel	þessar	tvær	túlkanir	geta	farið	saman.	Vangaveltur	Jósefs	K.	andartaki	áður	en	

hann	er	tekinn	af	lífi	í	grjótnámu	baðaðri	tunglskini	í	eðlileika	sínum	og	kyrrð	gefa	

kannski	vísbendingu	um	hvers	eðlis	dómsmálið	allt	var:	„Hvar	var	dómarinn	sem	

hann	hafði	aldrei	séð?	Hvar	var	hinn	hái	dómstóll	sem	hann	hafði	aldrei	komist	

til?“58	Dómstóllinn	er	hvergi	og	hann	er	alls	staðar	í	lífi	homo	sacer,	hins	

fullkomlega	berskjaldaða.		Homo	sacer	er	manneskja	hefur	verið	bannfærð	og	

getur	því	hvorki	tilheyrt	lögunum	né	staðið	utan	við	þau,	hún	hefur	fallið	saman	
																																																								
56	Franz	Kafka,	Réttarhöldin,	bls.	182.		
57	Sama	rit,	bls.	185.	
58	Sama	rit,	bls.	187.	
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við	lögin.	Þessari	túlkun	til	stuðnings	er	rétt	að	reifa	kenningar	Agambens	um	

eftirnafn	hinnar	margrómuðu	söguhetju.	

	

Tendrar	rógberinn	hinn	messíaníska	neista?	
Algeng	túlkun	á	Réttarhöldunum	kveður	á	um	að	hið	skammstafaða	K.	í	nafni	

aðalsöguhetjunnar	vísi	til	höfundarins,	Franz	Kafka.	Vafalaust	er	fótur	fyrir	þeirri	

túlkun,	en	Agamben	sækir	hins	vegar	sína	túlkun	aftur	í	rómverska	lögspeki	og	

vísar	þá	í	skrif	Davide	Stimilli	sem	fyrstur	dró	tengingu	milli	Kafka	og	

rómverskrar	lögspeki.	Samkvæmt	rómverskum	lögum	þýðir	orðið	kalumnia	

rógur	og	kalumniator	rógberi.	Að	rægja	einhvern	var	litið	alvarlegum	augum	í	

þessu	forna	réttarkerfi.	Rógberanum	var	refsað	með	því	að	brennimerkja	hann	á	

enninu	með	stafnum	K.	Þetta	kann	að	virðast	langsótt	í	fyrstu	en	verður	öllu	

nærtækara	ef	haft	er	í	huga	að	Kafka	lagði	stund	á	sögu	fornrómverskra	laga	í	

laganámi	sínu.		

		 Agamben	telur	þessa	hugmynd	um	rógbera	eða	þann	sem	ber	aðra	

röngum	sökum	vera	lykilinn	að	túlkun	á	Réttarhöldunum	og	að	K.	í	nafni	Jósefs	K.	

standi	fyrir	kalumniator.59	Upphafsorð	Réttarhaldanna	eru	þessi:	„Einhver	hlaut	

að	hafa	rægt	Jósef	K.	því	að	morgun	einn	var	hann	handtekinn	án	þess	að	hafa	

gert	nokkuð	af	sér.“60	Túlkun	Agambens	er	því	á	þá	leið	að	Jósef	K.	hafi	dregið	

sjálfan	sig	fyrir	dómstóla	að	því	er	virðist	að	ósekju.	Agamben	gerir	hins	vegar	

skýran	greinarmun	á	játningu,	því	að	játa	sig	sekan,	og	sjálfs-ásökun.	Jósef	K.	

lendir	nær	aldrei	í	því	að	vera	stillt	upp	við	vegg	og	vera	krafinn	um	játningu.	

Raunar	þvert	á	móti,	hann	upplifir	sig	fremur	afskiptan.	Það	er	engu	líkara	en	að	

sjálft	réttarkerfið	sé	fáskiptið	gagnvart	honum	og	vilji	jafnvel	ekkert	með	hann	

hafa.	Hér	má	vísa	í	orð	prestsins	þegar	hann	segir:	„Dómstóllinn	vill	þér	ekkert.	

Hann	tekur	við	þér	þegar	þú	kemur	og	lætur	þig	lausan	þegar	þú	ferð.“61		Enginn	

virðist	heldur	hafa	áhuga	á	að	nálgast	Jósef	K.	raunverulega	eða	upplýsa	hann	um	

fyrir	hvað	hann	er	ákærður,	svo	ekki	getur	hann	játað	á	sig	brotið.	Hann	er	aðeins	

einu	sinni	hvattur	til	þess	að	játa	á	sig	hið	óútskýrða	brot	af	hlúkonunni	Lení,	

																																																								
59	Giorgio	Agamben,	„K“,The	Work	of	Giorgio	Agamben.	Law,	Literature,	Life,	ritstj.	Justin	Clemens,	
Nicholas	Heron	og	Alex	Murray,	bls.	13.	
60	Franz	Kafka,	Réttarhöldin,	bls.	7.	
61	Franz	Kafka,	Réttarhöldin,	bls.	182.	
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með	þeim	orðum	að	það	sé	eina	leiðin	fyrir	hann	til	þess	að	komast	undan.	K.	

bregst	hins	vegar	ókvæða	við	og	dettur	ekki	í	hug	að	játa	sig	sekan.62	

	 Hvað	ef	Jósef	K.	raunverulega	vill	vera	sakfelldur	í	stað	þess	að	komast	

undan	og	þar	af	leiðandi	kemur	honum	játning	aldrei	til	hugar?	Agamben	hefur	

eftir	rómverskum	lögspekingi	að	hver	sá	sem	kemur	með	játningu,	sakfelli	sig	

sjálfur.	Hins	vegar	getur	sá	sem	hefur	ranglega	ásakað	sjálfan	sig	til	að	byrja	með	

ómögulega	komið	með	játningu.	Til	verður	mótsögn	þar	sem	dómstólar	geta	þar	

með	ekki	sakfellt	hann	öðruvísi	en	að	staðfesta	sakleysi	hans	í	sömu	andránni.63	

Jósef	K.	getur,	samkvæmt	Agamben,	verið	skilinn	sem	fulltrúi	hvers	einasta	

manns	á	þann	hátt	að	allir	menn	beri	sig	sökum	í	tilraun	til	þess	að	færa	sig	

undan	lögunum.	Fangelsispresturinn	segir	við	K.	að	það	að	einfaldlega	lýsa	yfir	

eigin	sakleysi	sé	það	sem	hinir	seku	geri	vanalega.	Jósef	K.	heldur	ítrekað	fram	

sakleysi	sínu	og	þó	veit	hann	ekki	fyrir	hvað	hann	er	sakaður,	sem	er	forvitnilegt	

í	sjálfu	sér.	Aldrei	fær	lesandi	innsýn	í	hugarfylgsn	Jósefs	K.	þar	sem	hann	veltir	

því	fyrir	sér	fyrir	hvað	hann	gæti	mögulega	verið	sakaður	og	þykir	mér	sú	

einstrengislega	afstaða	Jósefs	K.	sem	aldrei	efast	um	sjálfan	sig	renna	stoðum	

undir	þá	kenningu	að	hann	rægi	sig	sjálfur.	Er	hin	falska	sjálfs-ásökun	Jósefs	K.	þá	

ef	til	vill	kænskubragð	þess	sem	vill	snúa	á	óréttlátt	og	ómannúðlegt	kerfi?		

	 Með	hliðsjón	af	þeirri	kenningu	Agambens	að	Jósef	K.	rægi	sjálfan	sig,	má	

þá	líta	svo	á	að	Réttarhöldin	búi	yfir	sama	messíaníska	neista	og	dæmisagan	Fyrir	

dyrum	laganna?	Verða	messíanísk	hvörf	í	sögunni	sem	bjóða	lesendum	upp	á	

nýja	túlkun?	Það	er	tvímælalaust	messíanískur	blær	yfir	sögunni	sé	horft	til	þess	

að	hinsti	dagur	er	alltaf	þegar	runninn	upp	og	dómarinn	er	Jósef	K.	sjálfur.	Þó	er	

ekki	að	fullu	ljóst	hvort	Jósef	K.	sé	óumdeilanlega	messíanísk	vera.	Lesanda	gæti	

reynst	erfitt	að	skera	úr	um	hvort	hann	sé	hetja	eða	hugsunarlaus	bleyða.	Er	

honum	sjálfrátt	og	er	hann	frjáls	þegar	hann	fellir	dóminn	og	ber	sjálfan	sig	

röngum	sökum?	Mögulega	ekki.	Hann	virðist	aldrei	vera	við	stjórnvölinn	í	eigin	

lífi,	einhver	ógnvænleg	(og	skrifræðisleg)	öfl	þeyta	honum	til	hægri	og	vinstri	og	

hann	er	hvergi	óhultur	fyrir	hinum	hreina	mætti	laganna.	Jósef	K.	er	áleitinn	og	

flókinn	karakter,	svo	mikið	er	víst.	Hann	er	ekki	eins	og	nafni	sinn,	

landmælingamaðurinn	í	Höllinni,	annarri	skáldsögu	Kafka,	sem	Agamben	túlkar	

																																																								
62	Sama	rit,	bls.92.	
63Giorgio	Agamben,	„K“,	The	Work	of	Giorgio	Agamben.	Law,	Literature,	Life,	bls.	17.		
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sem	áreiðanlega	messíaníska	veru.	Höllin	fjallar	um	ferðalang	að	nafni	K.	sem	er	

aðkomumaður	í	nafnlausu	þorpi.	Ýmislegt	á	hann	sameiginlegt	með	Jósef	K.	í	

Réttarhöldunum.	Báðir	reka	þeir	sig	óþyrmilega	á	vegg	ógurlegs	skrifræðisbákns	

og	reynast	ófærir	um	að	rata	í	ranghölum	óskiljanlegrar	stofnunar.	Kafka	kannar	

í	báðum	skáldsögunum	tengsl	manneskjunnar	við	lögin	og	yfirvöldin.	Lífið	í	

þorpinu	táknar	líf	í	undantekningarástandi,	líf	fast	í	heljargreipum	alræðis,	líf	

sem	lögin	hafa		á	valdi	sínu	með	því	að	útiloka	það	frá	lögunum.	K.	er		hinn	

messíaníski	landmælingarmaður	sem	hefur	það	að	markmiði	að	ógilda	hömlur	

og	mörk	sem	lögin	draga	og	afmá	landamærin	milli	hins	háa	og	lága,	hallarinnar	

og	þorpsins,	guðdómsins	og	mennskunnar.64	

	 Ef	jákvæðri	messíanískri	túlkun	er	beitt	á	Réttarhöldin	má	túlka	

fyrrgreindan	samruna	Jósefs	K.	við	lögin	sem	viðleitni	til	komast	undan	

valdakerfinu.	Jósef	K.	auðnast	þar	með	að	færa	sig	undan	lögunum	með	því	að	

ganga	inn	í	þau.	Hin	staðfræðilega	þverstæða	sem	túlkun	Agambens	á	Fyrir	

dyrum	laganna	felur	í	sér,	raungerist	í	Réttarhöldunum	þó	það	sé	með	talsverðum	

tilkostnaði.	Hinar	opnu	dyr	innlima	manninn	með	því	að	útiloka	hann	og	útiloka	

hann	með	því	að	innlima	hann.	Agamben	skrifaði	um	messíaníska	dvöl	fyrir	

innan	og	fyrir	utan	lögin	í	fyrrnefndri	bók	Tíminn	til	stefnu.	Skýringarrit	um	

Rómverjabréfið.		Tekur	hann	sérstaklega	fyrir	Kórintubréf	Páls	postula	og	talar	

um	orðalag	hans	hos	me	sem	í	íslenskri	þýðingu	er	„eins	og	...	ekki.“	Samkvæmt	

Páli	postula	lýsir	gríska	orðasambandið	hos	me	messíanískri	breytingu	á	

innbyrðis	afstöðu	gagnvart	lagalegu	og	staðbundnu	hlutskipti	manneskju,	þrátt	

fyrir	að	hlutskiptið	sé	í	lagalegum	og	staðbundnum	skilningi	óbreytt.	Hið	lagalega	

afnám	sem	á	sér	stað	við	komu	Messíasar	er	einhvers	konar	djúptæk	

endurhugsun.	Manneskja	lifir	innan	laganna	eins	og	hún	lifi	ekki	innan	laganna	

þegar	hún	bíður	komu	Messíasar	og	hver	dagur	er	efsti	dagur.65	 

	 Þessa	skýringu	Agambens	og	Páls	postula	á	messíanísku	lífi	og	greiningu	

hans	á	hos	me	má	nota	til	að	túlka	hlutskipti	sveitamannsins	í	dæmisögunni.	

Hann	lifir,	samkvæmt	messíanískri	túlkun,	fyrir	innan	þröskuldinn	á	dyrum	

laganna	eins	og	hann	geri	það	ekki.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	túlkunin	geti	verið	

yfirfærð	á	hlutskipti	Jósefs	K.	sem	lifir	hvern	dag	sem	hinsta	dag	og,	í	þeim	
																																																								
64	Carlo	Salzani,	„In	a	Messianic	Gesture:	Agamben's	Kafka“,	bls.	272.	
65	Giorgio	Agamben,	The	Time	that	Remains.	A	Commentary	on	the	Letter	to	The	Romans,	bls.	19	-	
29.	
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skilningi,	lifir	í	messíanisma.	Standist	það	skoðun,	lifir	Jósef	K.	með	lögunum	eins	

og	hann	lifi	ekki	með	lögunum.	Með	því	að	rægja	sjálfan	sig	notar	hann	hos	me		

á	strategískan	hátt,	rógburðurinn	er	tilraun	til	að	ógilda	og	óvirkja	sjálf	lögin.	

Þessi	staðfræðilega	tilvistarþverstæða	Jósefs	K.,	sem	er	bæði	innlimaður	og	

útilokaður,	tel	ég	að	skapi	messíanísk	hvörf	í	Réttarhöldunum.	Fyrir	vikið	hlýtur	

lesandi	að	geta	fundið	messíaníska	ljósglætu	í	reginmyrkrinu	sem	annars	þrengir	

að	Jósef	K.	á	alla	kanta.	

	

Gluggi	opnaður	inn	í	samtímann		
Kannski	var	það	ekki	hreinn	ásetningur	Kafka	að	kalla	fram	það	sem	Agamben	

myndi	lýsa	sem	messíanískri	spennu.	Við	fyrstu	sýn	skrifar	Kafka	heldur	ekki	

flókinn	texta	og	ekki	hægt	að	bendla	hann	við	skrúðstíl.	Þó	hefur	hann	oft	

meðvitað	skrifræðislegt	yfirbragð	á	textum	sínum	sem	gerir	innihaldið	torskilið	

og	ýtir	undir	þá	tilfinningu	að	orðin	hafi	enga	raunverulega	merkingu,	

sannleikurinn	sé	á	undanhaldi.	Undir	dulrænu	yfirborði	sagnanna	liggja	hins	

vegar	þverstæður	og	er	freistandi	að	túlka	þær	í	anda	messíanismans	sem	býður	

manneskjunni	lausn	undan	ægivaldi	lagabáknsins.	Það	var	ekki	fyrr	en	eftir	

dauða	Kafka	sem	fasisminn,	alræðishyggjan,	lagði	Evrópu	undir	sig.	Engu	að	

síður	er	fasískur	bragur	yfir	valdakerfinu	sem	Jósef	K.	glímir	við	í	

Réttarhöldunum.	Það	er	rétt	eins	og	Kafka	hafi,	eftir	einhverjum	leiðum,	fundið	á	

sér	þær	hörmungar	sem	koma	skyldu	og	Réttarhöldin	hafi	lúmskt	forspárgildi.	

	 Hugmyndafræðileg	afstaða	„yfirvaldsins“	í	Réttarhöldunum,	þ.e.	

dómstólanna,	virðist	afhjúpast	í	orðum	prestsins	þegar	hann	segir	ekki	

höfuðatriði	hvort	dyravörðurinn	í	dæmisögunni	Fyrir	dyrum	laganna	segi	

sannleikann	eða	ekki,	maður	þurfi	ekki	að	telja	það	satt,	maður	verði	„einungis	að	

telja	það	nauðsynlegt.“	K.	þykir	þetta	dapurleg	skoðun	og	svarar	um	hæl:	„Lygin	

er	gerð	að	heimsskipulagi.“66	Þessa	afstöðu	yfirvaldsins	má	auðveldlega	tengja	

við	fasisma	og	túlka	yfirlýsingu	fangelsisprestsins	sem	fasíska	tilburði.	Lifi	Jósef	

K.	í	alræðissamfélagi	ríkir	þar	ástand	þýlyndis	og	þöggunar	þar	sem	enginn	þorir	

annað	en	að	samsama	sig	kerfi	sem	öllum	stendur	stuggur	af	og	enginn	þorir	eða	

hefur	burði	til	að	gagnrýna.		

																																																								
66	Franz	Kafka,	Réttarhöldin,	bls.	181.	
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	 Jósef	K.	gengur	inn	í	framandlega	veröld	daginn	sem	hann	er	ákærður.	

Lögin	sem	hann	er	settur	undir	eru	laus	við	hefðbundin	tengsl	sín	við	hugmyndir	

um	sannleika	og	réttlæti.	Dómstólarnir	halda	ekki	utan	um	framgang	réttvísinnar	

nema	síður	sé.	Réttarhöldin	yfir	Jósef	K.,	öll	málaferlin	og	loks	aftakan	á	sér	

hvorki	stað	á	trúarlegu	né	pólitísku	sviði	heldur	í	lífpólitískri	vídd.	Valdabáknið	í	

Réttarhöldunum	er	nafnlaust	og	ósýnilegt	en	teygir	anga	sína	inn	í	innstu	kima	

einkalífs	Jósefs	K.	Yfirvaldið	birtist	honum	iðulega	óeinkennisklætt	og	vegir	þess	

eru	órannsakanlegir	enda	tilheyra	allir	yfirvaldinu	eða,	svo	nákvæmni	sé	gætt,	

dómsvaldinu.	Má	opna	glugga	inn	í	samtímann	við	lestur	á	Réttarhöldunum?	Er	

persónuleg	netnotkun	manneskjunnar	jafnvel	undirorpin	lögmálum	í	anda	

lífpólitíkur?	Á	berskjöldun	Jósefs	K.	sér	þá	hliðstæðu	í	berskjöldun	

nútímamanneskjunnar?		

	 Agamben	hefur	gagnrýnt	vissar	aðgerðir	ríkisvaldsins,	sem	snúa	að	

eftirliti	og	skráningu	á	líffræðilegu	lífi	manneskjunnar	og	kallað	það	lífpólitískt	

húðflúr.	Frægt	er	þegar	Agamben	neitaði	að	láta	taka	af	sér	fingrafar	og	afhenda	

ákveðnar	upplýsingar	um	sig	við	vegabréfaeftirlit	í	Bandaríkjunum	árið	2004.	

Slíkar	lífpólitískar	aðgerðir	telur	Agamben	vega	að	frelsi	manneskjunnar	og	

berskjalda	hana.	Enn	fremur	telur	hann	að	þær	hafi	áður	heyrt	til	sögulegra	

undantekninga	en	séu	í	dag	réttlættar	sem	eðlilegt	eftirlit	og	nauðsynlegar	

öryggisráðstafanir.	Í	sömu	andrá	nefnir	hann	húðflúrun	númera	á	fanga	í	

Auschwitz	sem	dæmi	um	ómannúðlega	og	hrottalega	meðferð	sem	var	réttlætt	

sem	nauðsynleg	skrásetning	og	utanumhald	í	undantekningarástandinu	sem	

ríkti.67Samfara	aukinni	tæknivæðingu	aukast	möguleikar	á	rafrænu	eftirliti	og	

stýringu	á	manneskjum.	Var	hin	lífpólitíska	húðflúrun,	sem	Agamben	hraus	

hugur	við	í	árdaga	21.	aldarinnar,	aðeins	forsmekkur	þess	sem	koma	skyldi?	

Manneskjur	veita	samskiptaforritum	og	þar	með	stórfyrirtækjum	persónulegar	

upplýsingar	um	sig	daglega,	láta	þeim	þ.á	m.	í	té	aðgang	að	myndavélunum	sínum	

og	eins	staðsetningu	snjalltækja	sinna.	Slíkt	hlýtur	að	flokkast	sem	margbrotin	

skrásetning	á	líffræðilegu	lífi	manneskjunnar	og	í	þeim	skilningi	berskjalda	hana.		

	 Að	mínu	viti	á	lífpólitísk	greining	á	Réttarhöldunum	sérstaklega	brýnt	

erindi	við	samtímann	ef	mark	er	takandi	á	hugmyndinni	um	berskjöldun	

																																																								
67	Giorgio	Agamben,	„Bodies	Without	Words:	Against	the	Biopolitical	Tatoo“,	German	Law	Journal	
5:2	(2004),	bls.	169.	
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nútímamanneskjunnar.	Lifi	og	hrærist	manneskjan	í	veruleika	þar	sem	veggirnir	

hafa	augu,	rétt	eins	og	raunin	er	í	lífi	Jósefs	K.,	má	ætla	að	frelsi	hennar	sé	í	húfi.	

Ef	skrásetning	á	líffræðilegu	lífi	manneskju	og	eignaupptaka	á	viðkvæmum	

persónuupplýsingum	getur	verið	notuð	til	þess	að	hafa	áhrif	á		breytni	fólks	

hlýtur	sannleikanum	eða	aðgengi	manneskjunnar	að	sannleikanum	að	vera	teflt	í	

tvísýnu.	Samkvæmt	Agamben	getur	lífpólitík	haft	það	í	för	með	sér	að	við	glötum	

skýrri	hugmynd	okkar	um	mannslífið	sem	heilagt	fyrirbæri.	Sé	það	nú	orðið	

raunin,	er	það	mögulega	vegna	þess	að	við	erum	öll	orðin	homines	sacri.68		

	 Sýn	Agambens	á	samfélag	í	viðjum	lífpólitíkur	er	drungaleg	og	svartsýn.	

Því	er	ekki	að	undra	að	hann	skuli	hverfa	aftur	til	messíanisma	og	að	gagnrýni	

Agambens	á	lífpólitík	eigi	sér	þar	rætur.	Vonin	er	innbyggð	í	þessa	fornu	og	

margslungnu	trúarhugsun	sem	grundvallast	á	gegnumgangandi	tvíræðni.	Vonin	á	

sér	sterka	birtingarmynd	í	táknrænum	þverstæðum	í	sögum	Kafka,	líkt	og	í	Fyrir	

dyrum	laganna.	Kafka	skrifaði	enda	sjálfur:	Messías	kemur	þegar	hans	er	ekki	

lengur	vænst.	Þá	fyrst	getur	Messías	hafið	inngöngu	sína,	þegar	dyrunum	hefur	

verið	lokað	og	vonleysið	virðist	algjört.	Messías	kemur	hinum	frelsandi	sannleika	

til	skila	þegar	útséð	virðist	um	alla	lausn	líkt	og	í	tilfelli	Jósefs	K.	Honum	er	

fyrirmunað	að	nálgast	sannleikann	enda	fastur	í	lífpólitískri	martröð	þar	sem	

lygin	hefur	verið	gerð	að	heimsskipulagi.69	

	 Messíanismi	í	heimspekilegum	meðförum	Agambens	er	róttæk	

réttlætishugsjón	og	svo	vísað	sé	enn	til	túlkunar	Levinas,	kallar	messíanisminn	

manneskjuna	til	ábyrgðar.70	Hver	einasta	manneskja	hefur	möguleikann	á	að	

vera	hinn	frelsandi	Messías	og	því	er	messíanismi	mótefni	við	andvaraleysinu.	

Búi	möguleikinn	á	Messíasi	í	sjálfi	hvers	og	eins,	er	eintóm	bölsýni	ekki	annað	en	

yfirvarp	hinna	værukæru,	þeirra	sem	neita	að	gangast	við	því	að	sitja	í	

dómarasætinu	á	efsta	degi	sem	nú	þegar	er	runninn	upp.	Við	komu	Messíasar	er	

raunverulegu	undantekningarástandi	komið	á	og	þar	með	afhjúpar	Messías	

merkingarleysuna	og	varpar	ljósi	á	firringu	valdhafanna.	Þessi	byltingarsinnaða	

hugsýn	knýr	einstaklinginn	til	sífelldrar	endurskoðunar	og	gagnrýni,	líkt	og	hin	

messíanísku	hvörf	gefa	lesendum	færi	á	að	endurtúlka	sögur	Kafka	og	finna	þar	

vonarglætu.	Messíanísk	túlkun	á	sögum	Kafka	á	af	þeim	ástæðum	erindi	við	hvert	
																																																								
68	Giorgio	Agamben,	Homo	Sacer:	Sovereign	Power	and	Bare	Life,	bls.	114-115.	
69	Franz	Kafka,	Réttarhöldin,	bls.	181.	
70	Emmanuel	Levinas,	Difficult	Freedom.	Essays	on	Judaism,	bls.	89-90.	
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mannsbarn	sem	ekki	vill	verða	bölsýninni	að	bráð	og	játast	valdakerfinu	

möglunarlaust.	
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