
 3 

Ágrip  
Í þessari ritgerð ætla ég að taka fyrir kvikmyndina Blade Runner (Scott, 1982) og 

skoða hana út frá heimspekilegu sjónarhorni. Kvikmyndin kom út árið 1982 í 

leikstjórn Ridley Scott eftir sögu Philip K. Dick, Do androids dream of electric 

sheep? (Dick, 1968). Myndin vakti ekki mikla athygli til að byrja með en hróður 

hennar jókst jafnt og þétt og er hún í dag ein þekktasta kvikmyndaða 

vísindaskáldsagan. Gríðarlega mikið hefur verið skrifað um þessa mynd og margt af 

því vekur upp heimspekilegar spurningar. Ég ætla að skoða þau heimspekilegu 

vandamál sem þar eru framsett og rökræða hvort og þá á hvaða máta kvikmyndin 

leggur stund á heimspeki. 

Markmið mitt er að svara spurningunni: Af hverju ættu heimspekingar að hafa 

áhuga á þessari kvikmynd eða kvikmyndum yfirhöfuð? Ég ætla að leiða að því rökum 

að myndin tilheyri flokki kvikmynda þar sem beinlínis er verið að stunda heimspeki 

og áhorf á Blade Runner feli í sér ákveðna tegund af heimspekiiðkun. Myndin kryfur 

heimspekilegt vandamál er varðar persónuhugtakið og sýnir fram á að í gegnum tíðina 

hefur persónuhugtakið tekið miklum breytingum og verið notað til þess að útiloka 

ákveðna hópa frá mannlegu samfélagi. Þetta hyggst ég gera meðal annars með því að 

skoða og bera saman skrif nokkurra fræðimanna um Blade Runner og heimspeki í 

kvikmyndum. Við sögu koma m.a skrif Stephen Mullhall og til að greina á hvaða stigi 

heimspekiiðkun í myndinni er mun ég notast við greiningu og flokkunarkerfi þeirra 

Jerry Goodenough og Rupert Read eins og það er sett fram í bókinni Film as 

philosophy (Read og Goodenough, 2005). 
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Inngangur  
Meðal þeirra sem hafa skrifað um heimspeki og kvikmyndir eru skiptar skoðanir á 

hvaða hátt er hægt að stunda heimspeki á þeim vettvangi. Þeir heimspekingar sem láta 

sig málið varða skiptast í tvær fylkingar, annars vegar þeir sem halda því fram að 

einungis sé hægt að fjalla um og greina frá heimspekilegum vandamálum í 

kvikmyndum og hins vegar þeir sem halda því fram að í kvikmyndum sé sannarlega 

hægt að leggja stund á heimspeki. Þarna er gerður sterkur greinarmunur á því annars 

vegar að framsetja eða skýra heimspekilegt vandamál (e. illustrate), en þar er verið að 

endursegja kenningar og hugmyndir sem áður hafa verið settar fram og hins vegar því 

að stunda eiginlega heimspeki þar sem nýtt framlag til greinarinnar á sér stað, 

einhverju er komið til skila sem ekki hefur áður komið fram. Ég mun í þessu tilliti 

taka sérstaklega fyrir kvikmyndina Blade Runner en hana tel ég vera dæmi um mjög 

vel heppnaða heimspekilega kvikmynd, þar sem möguleikar miðilsins eru nýttir á 

hugvitsamlegan hátt. Kvikmyndin er meðvituð um samband sitt við áhorfandann og 

notar það til að koma boðskap sínum á framfæri. Hún nær smám saman að vinna 

áhorfandann yfir á sitt band með því að sýna ákveðin sjónarhorn og gefa réttu 

upplýsingarnar á réttum tíma. Aðalumfjöllunarefni hennar er persónuhugtakið og 

hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að teljast vera persóna. Ég mun leiða þig 

lesandi góður í gegnum þá áhugaverðu vinnu sem fram fer í myndinni þar sem 

áhorfandinn er fenginn til þess að hugsa um og taka afstöðu til þess hvað persóna þarf 

að hafa til að vera fullgild. Niðurstaðan er að lokum sú að í þessari kvikmynd, líkt og 

hefur verið gert í öðrum listformum, ástundar maðurinn hugsun og greiningu á 

sjálfum sér og heiminum.  
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Kvikmyndir og heimspeki 
Í fyrsta hluta mun ég greina frá flokkunarkerfi þeirra Jerry Goodenough og Rupert 

Read sem er sett fram í bókinni Film as philosophy til þess að greina á hvaða hátt 

heimspekiiðkun fer fram í kvikmyndum. Töluverð umræða hefur átt sér stað um 

kvikmyndir og heimspeki og hvaða erindi kvikmyndir eiga inn í heimspekilegar 

umræður. Á fyrri hluta tuttugustu aldar og raunar langt fram eftir öldinni þurftu 

kvikmyndagerðarmenn og aðrir að berjast fyrir tilverurétti kvikmyndarinnar og verja 

stöðu hennar sem listgreinar. Í dag er sú barátta unnin og þar sem heimspekingar hafa 

ávallt leitast við að útskýra sérkenni ríkjandi listgreina í menningunni hverju sinni og 

notast við þær í heimspekiiðkun sinni, þá er engin ástæða til að efast um tilvist 

heimspeki kvikmynda frekar en heimspeki tónlistar eða heimspeki málverka (Perkins, 

1972). 

Kvikmyndin sem miðill er sérstaklega aðlaðandi og hentugt tæki til þess að segja 

sögu og ætti að geta hvatt fólk sem er alið upp í hinum sjónræna menningarheimi til 

að takast á við heimspekileg vandamál þar sem kvikmyndir geta gert grein fyrir 

óhlutbundnum hugmyndum á áhrifaríkan og heillandi máta. Kvikmyndaleikstjórar 

sækja sér efnivið víða og hafa þeir talsvert sótt í kenningar heimspekisögunnar og 

notað sem uppsprettu hugmynda. Kvikmyndir eru nú á dögum oft fyrstu kynni 

almennings af heimspeki og hafa fræðimenn og kennarar nýtt sér þetta til þess að 

vekja áhuga nemenda á heimspeki eða til þess að útskýra kenningar heimspekinnar 

með aðstoð kvikmynda. Til dæmis hefur kvikmyndin Groundhog Day (Ramis, 1993) 

verið notuð til þess að greina frá kenningum Nietzsche um eilífa endurtekningu og 

ofurmennið og The Matrix (Wachowski og Wachowski, 1999) til að fjalla um 

kenningar Descartes og fleiri heimspekinga um raunveruleikann og hvernig við vitum 

hvað er raunverulegt og hvað er blekking. 

Flestir kannast við að hafa horft á kvikmynd um ákveðið málefni sem vekur hjá 

þeim hughrif og sterkar tilfinningar. Það er því óhætt að álykta að kvikmyndir hafi 

heimspekilega þýðingu, allavega fyrir þá áhorfendur sem finna fyrir þessum 

hughrifum. Framlag kvikmynda til heimspeki og öfugt er staðreynd sem telst 
óumdeild nú á dögum, en hinsvegar er deilt um það hverskonar heimspekilegu 
framlagi er hægt að skila í kvikmyndum. 

Í heimspekilegri umræðu um kvikmyndir er ólíkum viðhorfum haldið á lofti. Það 

mætti segja að menn skiptist í tvo hópa eftir því hversu langt þeir vilja ganga í að 

samþykkja kvikmyndina sem hentugt verkfæri til heimspekiiðkana. Annars vegar eru 
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það þeir sem samþykkja hlutverk kvikmynda sem miðils sem er hentugur til að kynna 

heimspekilegar hugmyndir fyrir áhorfandanum en telja þó að miðillinn sé 

takmörkunum háður. Ekki sé unnt að stunda heimspeki á hátt sem er sambærilegur 

við það sem hægt væri að gera í rituðu máli eða samræðu. Í raun og veru sé ekki hægt 

að skila frumlegu heimspekilegu framlagi í kvikmynd. Kvikmyndir geti einungis gert 

sómasamlega grein fyrir heimspekilegu vandamáli sem þegar hefur verið sett fram 

þ.e. þær vantar möguleikann til að stunda heimspeki á eiginlegan, sjálfstæðan hátt og 

verða alltaf í sama hlutverki og íþróttafréttamaður sem lýsir kappleik (Livingstone, 

2009). 

Hins vegar eru það þeir sem halda því fram að í kvikmyndum sé hægt að fjalla um 

málefni og heimspekileg vandamál á jafn alvarlegan, markvissan og sjálfstæðan hátt 

og heimspekingar gera í verkum sínum. Í þeim hópi er áðurnefndir Rupert Read og 

Jerry Goodenough, sem samþykkja hlutverk kvikmynda í þróun heimspekilegar 

hugsunar. Í bókinni Film as philosophy skipta ritstjórar bókarinnar kvikmyndum í 

fjóra flokka eftir því á hvaða hátt heimspeki kemur fram í myndinni. Mér þykir 

flokkun Read og Goodenough skynsamleg og mun því gera nánari grein fyrir 

skilgreiningum þeirra og notast við þær hér. 

Spurningin sem þeir félagar varpa fram er: Af hverju ætti heimspekingur að fara í 

kvikmyndahús? Augljósasta ástæðan fyrir því er að sjálfsögðu einfaldlega til þess að 

skemmta sér. Kvikmyndin er tækifæri til þess að leiða hugann að einhverju öðru en 

heimspeki, taka hlé frá heimspekilegum þankagangi í örlitla stund og gleyma hinu 

hversdagslega amstri. Í þessu samhengi jafnast sá verknaður að horfa á kvikmynd á 

við að spila tennis, lesa glæpasögu eða einhverja aðra afþreyingu. Þetta er sennilega 

ástæðan fyrir því að mörg okkar fara í kvikmyndahús og hugsanlega ástæðan fyrir því 

að kvikmyndir voru í upphafi afgreiddar sem léttvæg skemmtun sem skilur lítið eftir 

sig.  
 Í skilgreiningunum fjórum hér á eftir veltum við einungis fyrir okkur þeim 

ástæðum sem heimspekingurinn sem fræðimaður hefur fyrir því að fara í 
kvikmyndahús. Þá erum við að tala um fræðimann sem lætur ekki glepjast af 
innihaldslausri skemmtan (Goodenough, 2005). 
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Skilgreiningar Goodenough og Read 

Heimspeki og hin kvikmyndalega upplifun (Philisophy and the Cinematic Experience)  

Fyrsta ástæðan sem þeir félagar nefna er einfaldlega sú að heimspekingurinn gæti 

haft áhuga á kvikmyndum út frá fagurfræðilegu og félagsfræðilegu sjónarmiði. Ljós 

og skuggar, sjónarhorn og tæknin sem er notuð til að búa til myndina; allt 

framangreint gæti heillað heimspekinginn. Hvaða áhrif hefur myndin sálrænt, 

félagslega og hvaða áhrif hefur hún á skynjunina? Allt eru þetta spurningar sem hinn 

heimspekilega þenkjandi maður gæti velt fyrir sér. Þennan flokk kalla þeir hina 

kvikmyndalegu upplifun (Goodenough, 2005). 

Kvikmyndir sem framsetja eða skýra heimspeki (Film as illustrating philosophy)  

Í annan stað eru það kvikmyndir sem framsetja eða skýra heimspekilegt vandamál 

(e. illustrate). Dæmi um slíkar myndir eru t.d The Matrix og Total Recall (Verhoeven, 

1990)1. Í slíkum myndum er greint frá ákveðnu vandamáli eða settar upp aðstæður 

sem hafa komið fram í heimspekilegri orðræðu. Leikstjórinn tekur heimspekilega 

hugmynd eða umræðu sem hefur komið fram áður og notar hana sem beinagrind eða 

bakgrunn í kvikmyndinni án þess að hann ætli sér að rannsaka þá hugmynd eða þoka 

henni áfram. Slíkar kvikmyndir geta veitt líflega sýn á heimspekileg málefni og gætt 

ævafornar heimspekispurningar nýju lífi með nýrri tækni (Goodenough, 2005). 

Lítum á hasarmyndina The Matrix, sem margir telja erkidæmi um mynd sem 

„illustrerar“ eða framsetur heimspekileg vandamál eða kenningar. Í myndinni eru 

notuð dæmi af nokkrum þekktum heimspekilegum vandamálum og sækir The Matrix 

sér innblástur víða, t.d í hellislíkingu Platóns, dæmisögu Hilary Putnam um heilann 

sem er tengdur við tölvu, hugmyndir Jean Baudrillard um gerviheim og hinn illa 

blekkingaranda Réne Descartes.  

Tökum sem dæmi áhrif bókarinnar Simulacra and simulation eftir Jean 

Baudrillard á myndina (Baudrillard, 1994). Í bókinni er talað um gerviheiminn sem 

umlykur okkur og að raunveruleikinn sé ekki til eða hann sé gleymdur. Í The Matrix 

vitnar ein aðalpersónan Morpheus beint í bókina og segir: „Welcome to the desert of 

the real.“ Einnig sést eintak af Simulacra í myndinni, Neo notar hana til að geyma 

diskana sína og opnast bókin beint á kaflann „On Nihilism“ (Um tómhyggju). Þarna 

er sterklega gefið í skyn hvaðan innblásturinn er fenginn en við nánari skoðun kemur 

                                                
1 Totall Recall er einnig byggða á sögu eftir Philip K. Dick. 
2 Heimspekingurinn Peter Singer hefur fjallað mikið um þessi mál. 
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á daginn að farið er út af sporinu því að það hentar ekki spennu uppbyggingunni í 

myndinni að fara alla leið. Heimspekingurinn Jón Ólafsson segir um myndina í grein í 

Morgunblaðinu: 

 

Hún fjallar einmitt um sýndarveruleika sem hefur tekið við af 
raunverulegu lífi. Útvaldir einstaklingar rísa upp af 
sýndarveruleikanum og birtast í sínu líkamlega sjálfi til að frelsa 
heiminn undan oki rafrænnar blekkingar. Hér er grunnforsendan sú 
að til sé „raunverulegur“ heimur að baki sýndinni og hetjudáðin er 
fólgin í því að endurreisa hann. Þó að höfundar myndarinnar gefi 
heimspekilega afstöðu í skyn, til dæmis með því að láta verk franska 
heimspekingsins Baudrillard blasa við í einni senu, þá er nærtækast 
að líkja heimspeki myndarinnar við hluthyggju. Það má jafnvel 
ganga enn lengra: Á endanum er það enginn annar en hinn ágæti 17. 
aldar spekingur René Descartes sem helst má telja 
hugmyndafræðing myndarinnar. Í einu frægasta riti sínu, 
Hugleiðingum um frumspeki, fjallaði Descartes um þessa 
spurningu: Hvernig get ég fullvissað mig um að ég sjálfur og allt 
umhverfi mitt sé ekki afurð kerfisbundinnar blekkingar frekar en 
raunveruleiki? (Jón Ólafsson, 2002). 

 

Í bók Baudrillard er því haldið fram að heimurinn sé ljósrit án upprunalegs 

eintaks, maður geti aldrei komist að því hver raunveruleikinn er. Í The Matrix kemur 

hins vegar í ljós að það er til upprunalegt eintak. Söguhetjum kvikmyndarinnar tekst 

að sleppa undan gerviheiminum og þá kemur í ljós hinn raunverulegi heimur. Í stað 

þess að samþykkja að við getum ekki fengið fullnægjandi upplýsingar um heiminn þá 

snúast kvikmyndagerðarmennirnir á sveif með Descartes sem telur sig geta fundið 

undankomuleið út úr gerviheiminum. (Jón Ólafsson, 2002). 

Maður fær það ekki á tilfinninguna við það að horfa á myndina að höfundar séu að 

taka meðvitaða afstöðu með hugmynd Descartes á móti Baudrillard. Heldur henti það 

betur spennuuppbyggingu myndarinnar að til sé sannur og raunverulegur heimur 

þegar blekking gerviheimsins er stöðvuð. 

Þarna nýta kvikmyndagerðarmenn sér ákveðnar heimspekitengingar og 

undirstinga það jafnvel með beinum dæmum eða tilvitnunum, en vopnin snúast í 

höndunum á þeim. Kenningin um gerviheiminn er í rauninni ekki mikið meira en 

sviðsmynd og ekki verið að ná neinum nýjum árangri, heldur stiklað á stóru í 

nokkrum mismunandi heimspekilegum vandamálum sem um leið eru kynnt fyrir 

áhorfandanum. 
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Í ofangreindu dæmi eru kenningar og hugmyndir notaðar sem bakgrunnur til að 
byggja á en niðurstaðan er ekki heimspekileg og í rauninni virðast höfundar 
myndarinnar ekki hafa áhuga á henni heldur notast þeir meira við heimspekina eins og 
fjaðrir til þess að skreyta sig með. Hins vegar getur þetta verið góð leið til þess að 
kynna heimspekihugmyndir fyrir áhorfendum, þeim sem ekki hafa kynnst þeim áður 
og jafnvel mætti hugsa sér aðstæður þar sem ákveðin heimspekikenning er sett í 
samhengi í bíómynd og  nýju ljósi varpað á hugmyndina (Goodenough, 2005).  

Kvikmyndir sem fjalla um heimspeki (Film about Philosophy) 
Þriðja tegund kvikmynda eru kvikmyndir sem að fjalla beinlínis um heimspeki. 

Þetta er töluvert minni flokkur en allir hinir flokkarnir. Þetta eru myndir sem fjalla um 
ákveðna heimspekinga, eða heimildamyndir um heimspeki. Til dæmis má nefna 
myndina Wittgenstein (1993) eftir Jarman. Þetta er leikin mynd sem fjallar um líf og 

hugsanir heimspekingsins Ludwig Wittgenstein (1889-1951), og áhuga hans á 

náttúrunni og takmörkunum tungumálsins (Jarman, 1993). 

 Í þessum tegundum mynda fer ekki á milli mála hvert umfjöllunarefnið er. Þessar 

myndir fjalla um heimspeki fyrst og fremst og allt annað er leið að viðfangsefninu, oft 

á tíðum eru slíkar myndir í miklum heimildamyndastíl. Fáar myndir falla inn í þennan 

flokk. Goodenough nefnir til sögunnar mynd um Derrida eftir Kirkby Dick og Amy 

Ziering Kofman (Goodenough, 2005). Myndin fjallar um opinber störf Derrida sem 

heimspekings og þar er fylgst með ræðum og fundum og daglegu lífi hans en á sama 

tíma afbyggir hún þetta allt. Afbygging var hugmynd og aðferð sem að Derrida 

mótaði til þess að vinna með hugmyndir (Goodenough, 2005). Goodenough nefnir 

einnig til sögunnar myndina Ma Nuit Chez Maud (1969) eftir heimspekinginn Eric 

Rohmer. Myndin er augljóslega um heimspeki og hlutverk hennar og takmarkanir 

þess að hugsa heimspekilega í hinu daglega lífi. Myndin er ekki þungmelt og erfið 

eins og maður gæti ímyndað sér heldur er hún full af gleði og húmor. Einn 

gagnrýnandi sagði um myndina að hún væri eins og beinagrind sem Rohmer hengi 

heimspekilegar athuganir sínar á. Kvikmynd búin til af heimspekingi með það að 

aðalmarkmiði að koma heimspeki til skila (Goodenough, 2005). 

Kvikmyndir sem heimspeki (Film as Philosophy) 

Yfir hverju þarf kvikmynd að búa til þess að hún leggi raunverulega stund á 

heimspeki, til þess að það að horfa á hana sé að stunda heimspeki? Kvikmyndir sem 

falla í þennan fjórða og síðasta flokk eru myndir sem gera meira en að sýna og segja 

frá heimspekilegum vandamálum. Þær bæði leggja stund á og koma með skapandi 
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framlag til heimspekinnar og geta jafnvel lagt sitt af mörkum til rannsókna á 

tilteknum ritgerðum og kenningum og aukið heimspekilegan skilning (Livingstone, 

2009). 

Í bókinni On Film, setur heimspekingurinn Stephen Mulhall fram þá skoðun að 

kvikmyndir geti í rauninni stundað heimspeki á hátt sem er jafn röklegur og 

nákvæmur og heimspekilegur texti. Mulhall færir rök fyrir því að kvikmyndir geti á 

óhefðbundinn en hugsandi máta sett fram heimspekilegar kröfur og komið fram með 

heimspekileg rök. Kvikmyndin er ný leið til að stunda heimspeki með tækjum og 

tólum sem eru ekki síður nákvæm og tæmandi en núverandi verkfæri. Þar eru hlutirnir 

ekki endilega sagðir bókstaflega heldur er oft á tíðum notast við þá aðferð að kalla 

fram ákveðnar tilfinningar hjá áhorfandanum (Mulhall, 2002). 

Hluti af því sem gerir myndir á borð við Blade Runner og Alien (Scott, 1979) 

svona áhugaverðar er að þær virkja áhorfandann á svipaðan hátt og heimspekitexti 

myndi gera. Þær hvetja áhorfandann til að spyrja spurninga um grundvallarefni, leita 

að vísbendingum og spegla sig í efninu, ekki bara í tengslum við þann heim sem er 

sýndur í myndinni heldur líka á mikilvægi þessara spurninga í okkar heimi 

(Goodenough, 2005). Til þess að finna út heimspekilegt mikilvægi myndar ætti 

viðkomandi ekki að máta hana inní heimspekikenningu sem þegar hefur verið lögð 

fram, heldur að nálgast myndina með því að velta fyrir sér að hvaða marki hún sjálf 

kemur með spurningar og framkallar svör á heimspekilegan mælikvarða. 

Kvikmynd sem stundar heimspeki þarf hins vegar ekki að koma með ítarlegar 

röksemdir og nákvæmar rökhendur. Ef við krefðumst þess þá væri sennilega 

ómögulegt fyrir okkur að líta á kvikmyndir sem heimspeki. Kvikmyndin stundar 

heimspeki á annan máta, sem er einstakur fyrir hana sem miðil. Raunverulega 

heimspekilegar kvikmyndir virkja bæði tilfinningar og vit (Goodenough, 2005). 

Kvikmyndin sem heimspeki getur gefið tiltekna mynd af raunveruleikanum sem fær 

okkur til þess að skilja hann betur og nákvæmar en áður. Kvikmyndin nær þessu í 

gegnum skáldskap sem getur innihaldið óbókstaflega framsetningu eins og 

myndlíkingar á meðan heimspekin nær vanalega sama markmiði í gegnum 

bókstaflegri lýsingar. Heimspekin segir en kvikmyndin sýnir. Sú leið að sýna er ólík 

þeirri bókstaflegu og inniheldur til dæmis ekki hefðbundna rökfærslu eða 

hefðbundnar heimspekilegar sannanir.  

Sú fágun og sjálfsmeðvitund sem þessar myndir notfæra sér og þróa í tengslum 

við heimspekilegar spurningar er það sem gerir þær sérstakar. Þær eru 
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sjálfsmeðvitaðar, þær eru í víxlverkandi sambandi við áhorfandann, virkja hann til 

þátttöku og hugleiða eðli miðilsins. Kvikmyndin er meðvituð um þátt sinn í því að 

tengjast áhorfandanum (Goodenough, 2005). 

Sem dæmi um kvikmynd sem er sjálfsmeðvituð er kvikmyndin Dead Man 

Walking (Robbins, 1995) þar sem sýnt er að það er í raun og veru engin ein ákveðin 

manneskja sem er böðull í dauðarefsingum. Þess í stað er sýnt þegar einn maður gerir 

sprautuna klára, næsti kemur með eitrið og þriðji leiðir fangann að staðnum þar sem 

aftakan fer fram. Með því að sýna öll þessi litlu atriði þá er sýnt fram á að í raun og 

veru eru allir að firra sig ábyrgð. Það er búið þannig um hnútana að það er bara ríkið 

sem er að taka manninn af lífi, þessi verknaður er ekki eignaður neinni ákveðinni 

manneskju og leggur ríkið mikla áherslu á að fría þátttakendur frá ábyrgð sinni á 

verknaðinum. Í þessari mynd er unnið meðvitað með miðilinn þar sem ákveðnar 

klippingar og sjónarhorn skipta miklu máli í að koma þessum ákveðnu hughrifum til 

skila (Bauer, 2005).  

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er nauðsynlegt að allt heimspekilegt framlag 

kvikmyndar sé af ráðnum hug. Það skiptir ekki máli hvort leikstjórinn sé ávallt 

meðvitaður um að stunda heimspeki, enda eru kvikmyndir samvinnuverkefni margra 

aðila. Það er sú víxlverkandi upplifun eða afurð sem myndast hjá áhorfandanum, 

þegar bæði skilningarvit og vitsmunirnir eru nýtt til að takast á við það sem birtist á 

tjaldinu, sem getur verðið önnur leið til þess að stunda heimspeki (Goodenough, 

2005). 
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Blade Runner 
Í öðrum kafla mun ég skoða nánar og greina heimspekina sem er sett fram í 

kvikmyndinni Blade Runner en hana tel ég vera dæmi um mynd sem leggur 

sannarlega stund á heimspeki. Í kvikmyndinni sameinast greinargóð framsetning á 

heimspekilegu vandamáli og ástundun heimspeki á frumlegan og greinandi máta. 

Meginþema myndarinnar er klassískt heimspekilegt vandamál. Hvað þýðir það að 

vera mennskur og hvaða skilyrði þarf maður að uppfylla til þess að vera persóna? 

Þessi vandamál eru auðvitað ekki ný af nálinni. Persónuhugtakið hefur verið eitt 
helsta umfjöllunarefni heimspekinga á borð við Immanuel Kant, John Locke og 
Daniel Dennett frá nýöld til okkar dags. 

Blade Runner kemur með frumlegt innlegg í þessa umræðu og nýtir möguleika 

kvikmyndarinnar sem verkfæri í heimspekilegri orðræðu til fullnustu. Myndin byggist 

ekki á flóknum samræðum, heldur eru hugmyndirnar gefnar til kynna með 

greinargóðu myndmáli og er hún meðvituð um samskipti sín við áhorfandann. Í 

myndinni er sett fram sú hugmynd að persónuleiki sé mögulegur þrátt fyrir að vera 

ekki bundinn í hinn upprunalega mannslíkama sem neyðir áhorfandann til þess að 

velta fyrir sér hugtökum eins og samkennd, réttindum, virðingu og persónuleika á 

nýjan hátt og spyrja spurninga á borð við það hvað séu mest einkennandi eiginleikar 

persónu? Hvaða réttindi felast í því að vera manneskja? Hverjir eigi tilkall til þeirra 

réttinda? Apar? Þroskaheftir? Aðrir kynþættir?2 Hvaða skilyrði setjum við fyrir því að 

taka einhvern inn í okkar siðferðilega viðmiðunarramma (Mulhall, 1994)? 

Með því að sýna ólík sjónarhorn í myndinni og leyfa okkur að verða vitni að 

samskiptum ólíkra persóna þá næst að búa til ákveðna stemmningu, jafnvel tilfinningu 

sem áhorfandinn fær. Þar sem áhorfandinn öðlast smám saman samkennd með þeim 

aðilum (replicants/eftirmyndum 3) sem í upphafi myndarinnar eru ekki taldir vera 

mennskir. 

Söguþráður 

Blade Runner fjallar um Richard Deckard sem vinnur fyrir sér sem hausaveiðari í 

Los Angeles framtíðarinnar, sem er hvort í senn niðurnídd og tæknivædd. Starf hans 

felst í því að finna og taka úr umferð svokallaðar eftirmyndir (e. replicants). 

Eftirmyndirnar eru einhverskonar líffræðileg vélmenni (e. biorobots) sem eru 
                                                
2 Heimspekingurinn Peter Singer hefur fjallað mikið um þessi mál. 
3 Hér eftir mun ég notast við orðið „eftirmyndir“ í staðinn fyrir „replicants“. 
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framleiddar af mönnum með háþróaðri tækni til þess að vinna sem þrælar á öðrum 

plánetum. Eftirmyndirnar eru erfðafræðilega hannaðar af fyrirtækinu Tyrell 

Corporation og til þess að hámarka getu þeirra sem þræla þá eru þær nánast eins og 

venjulegir menn, hafa sambærilegar gáfur en að öllu jöfnu yfirburði í styrk og lipurð. 

Til þess að hægt væri að hafa betri stjórn á eftirmyndunum þá voru þær aðeins 

framleiddar með fjögurra ára líftíma. Eftir blóðuga uppreisn á einni af plánetunum 

voru eftirmyndirnar gerðar ólöglegar á jörðinni og þær taldar mjög hættulegar. Í 

kjölfarið var sett á fót lítil deild innan lögreglunnar af svokölluðum Blade-Runners 

(sporförum), sem Deckard er hluti af, með það ætlunarverk að taka eftirmyndir á 

flótta úr umferð. Þetta var ekki kallað aftaka heldur að hætta störfum (e. forced 

retirement) enda töldust eftirmyndirnar ekki lífverur í skilningi samfélagins í 

myndinni. 

Söguþráðurinn snýst um það að Deckard er fyrirskipað að elta fjórar eftirmyndir á 

flótta – Roy, Pris, Zhora og Leon – sem stefna á að hitta skapara sinn auðkýfinginn 

Tyrell og fá hann til að framlengja líf sitt. Í fyrstu virðist verkefni Deckard vera 

nokkuð einfalt, að finna eftirmyndirnar og taka þær úr umferð. Þegar öllu er á botninn 

hvolft, þá eru þetta ekki mannlegar verur heldur einungis gervimenni sem eru ekki að 

uppfylla skyldur sínar. Svo vandast málið þegar að Deckard hittir eftirmyndina 

Rachael sem lifir í þeirri trú að hún sé maður. Verkfræðingarnir sem bjuggu Rachael 

til gáfu henni gerviminningar í þeirri von að þessar „minningar“ myndu gera hana 

andlega stöðugri og þar af leiðandi ólíklegri til þess að vilja brjótast undan stjórn 

manna. Jafnvel þótt Deckard viti að Rachael sé eftirmynd þá verður hann ástfanginn 

af henni. Eftir því sem líður á myndina þá fer Deckard að sjá að það er meira líkt með 

eftirmyndunum og mönnum en hann hafði áður talið. Við lok myndarinnar gerir 

Deckard sér grein fyrir því að mörkin á milli þess að vera mennskur og ekki mennskur 

eru hvergi nærri eins skýr og hann hafði áður talið. 

Hvor er mennskari maður eða eftirmynd? 

Heimspekingurinn Stephan Mulhall hefur skrifað mikið um kvikmyndir og 

heimspekileg málefni. Í grein sinni „Picturing the Human“ skrifar hann að við 

heimspekilegan lestur á Blade Runner komi fljótlega eitt meginþema upp í hugann. 

Þessi mynd fjallar um hvað það þýði og hvaða skilyrðum það er háð að vera 

mennskur/persóna. Það mætti í raun og veru segja að kvikmyndin sé heltekin af því 

vandamáli. Hvað eftir annað er varpað fram hugmyndum um hvaða skilyrði þarf að 
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uppfylla til þess að teljast vera mennskur og jafnharðan kemur í ljós að þær 

skilgreiningar standast ekki (Mulhall, 1994). 

Í setningu Wittgenstein: ,,Mannslíkaminn er besta myndin af mannsálinni” 

(Mulhall, 1994) kristallast aðferðin sem er notuð í Blade Runner. Með því að sýna 

líkama sem líkist þeim mennska í útliti og hreyfingu, laðar myndin fram þau viðhorf 

sem áhorfandinn hefur gagnvart mannsálinni. Með því að sýna fram á að 

eftimyndirnar séu frábrugðnar manninum þrátt fyrir að líta eins út þá fær hann fólk til 

að velta fyrir sér hverjar kröfurnar fyrir því að vera mennskur séu. Þær líta út eins og 

menn en af hverju getum við sagt að þær séu ekki menn, hvað vantar þær til þess að 

verða mennskar?  

Strax í upphafi myndarinnar er gefið til kynna að sá eiginleiki eftirmyndanna að 

líta nákvæmlega eins út og hafa sömu gáfur og menn og nánast fullkominn sterkan og 

liðugan líkama er ekki nóg til þess að þær teljist vera mennskar. Þvert á móti þá 

virðist hinn fullkomni líkami eftirmyndanna verða þess valdur að við drögum í efa 

mennsku þeirra. Þær hafa sömu gáfur og öll líkamleg einkenni manns en það sem 

gerir þær frábrugðnar er að þær eru ekki jafn viðkvæmar og menn af holdi og blóði. Á 

nokkrum stöðum í myndinni er vísvitandi sýnt frá atvikum þar sem eftirmyndirnar 

gera hluti sem minna okkur sterklega á muninn á þeim og mönnunum. Sem dæmi má 

nefna að eftirmyndin Pris tekur egg með berum höndum upp úr sjóðandi vatni og 

Leon sést dýfa hendinni ofan í fljótandi frosinn vökva. Þessi atriði virðast hafa þann 

tilgang að sýna fram á að það er viss líkamlegur munur til staðar. Í myndinni er ekki 

reynt að draga úr þeim líkamlega mun sem er á mönnum og eftirmyndum. Þvert á 

móti þá er hann dreginn fram og mikið gert úr ofurkrafti þeirra og líkamlegum 

hæfileikum (Mulhall, 1994). Vélmennafræðingurinn Sebastian segir við 

eftirmyndirnar Roy og Pris: „Þið eruð öðruvísi, þið eruð svo fullkomin.“ Með þessum 

atriðum er það undirstrikað að líkamlegt útlit eftirmyndanna er ekki nægilegt skilyrði 

fyrir því að þær teljist mennskar. Það er ekki fullkomleikinn heldur einmitt 

ófullkomleikinn sem endurspeglar hið mennska (Mulhall, 1994). Eitthvað meira þarf 

til að öðlast mennsku en rétta líkamann og réttu vitsmunina. 

Ofbeldi sem birtingarmynd tilfinninga 

Við skulum staldra við og beina athyglinni að þeirri miklu áherslu sem lögð er á 

að sýna ýmis konar ofbeldisverk í myndinni. Hvað eftir annað eru framin gríðarleg 

ofbeldisverk, fólk er kramið, lamið og skotið. Þessi upphafning á ofbeldi virðist þjóna 
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ákveðnum tilgangi. Megninu af ofbeldinu er beint gagnvart eftirmyndunum, 

persónunum í myndinni sem ekki eru hluti af hinu mannlega samfélagi. Því er beint 

gegn þeim sem talið er að þjáist ekki, þeim sem hafa ekki þá mannlegu stöðu sem 

myndi gera verknaðinn, að valda þeim skaða, að siðferðislegum glæp. Þessi 

grimmilega meðferð á eftirmyndunum kallar fram sömu viðbrögð hjá okkur og ef það 

væru menn sem yrðu fyrir henni. Við verðum vitni að þjáningu eftirmyndanna og 

tilheyrandi hegðun í kjölfarið. Áhorfandinn upplifir að sannarlega sé verið að valda 

eftirmyndunum sársauka andstætt því ef að verið væri að berja á tilfinningalausri vél 

(Mulhall, 1994). 

Ef við höfum í huga að eftirmyndirnar eru framleiddar af mönnum þá mætti ætla 

að viðbrögð þeirra við sársauka væru vélræn eins og tölvuforrit sem bregst við áreiti á 

ákveðinn hátt. Samfélagið í Blade Runner virðist hafa sömu hugmyndir um 

eftirmyndirnar og Réne Descartes hafði um dýr, að þau væru eins og litlar vélar sem 

finna ekki fyrir neinu heldur bregðast við sársauka á ákveðinn hátt, eftir ákveðnu ferli. 

(Descartes, 1998). 

Í myndinni er gefið í skyn að tengja megi sálfræðileg hugtök við hegðun 

eftirmyndanna að því leyti að hegðun þeirra uppfylli viðmiðin sem hugtökin krefjast. 

Við getum ekki vitað hvað þær eru að hugsa, einungis hvernig þær hegða sér í 

ákveðnum aðstæðum.  

Þegar kemur að vandamálinu með huga annarra þá nýtir Blade Runner sér 

einhverskonar atferlishyggju (e. behaviorism). Í hinu daglega lífi þá gerum við ráð 

fyrir því að aðrir menn hugsi á svipaðan máta og við sjálf. Við getum í raun og veru 

einungis fylgst með hegðun annarra og dregið ályktanir út frá henni.. Á sama hátt þá 

upplifir áhorfandinn þau viðbrögð sem eftirmyndirnar sýna þegar þær eru skaðaðar 

sem sársauka en ekki vélræn viðbrögð. Hegðun þeirra samsvarar hegðun manna á 

allan hátt (Mulhall, 1994). 

Hegðun eftirmyndanna er okkar eina vísbending um hugsun þeirra. Þær bregðast 

við þjáningu rétt eins og menn bregðast við þjáningu. Það má skynja sömu angist í 

dauða eftirmyndanna og í dauða venjulegrar manneskju. Þegar Deckhard skýtur Pris í 

annað skiptið til þess að stöðva vélræna kippi útlima hennar vegna fyrsta skotsins þá 

er það augljóst að hann er í raun og veru að stöðva þjáningar hennar (Mulhall, 1994).  

Með því að sýna fram á hinn mikla líkamlega styrk eftirmyndanna er gefið til 

kynna að þær séu á einhvern hátt frábrugðnar hinum dæmigerða manni. En með því 

að láta þær verða þolendur ofbeldis og sýna hvernig þær bregðast við því á sama hátt 
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og mannvera myndi gera er verið að gefa þeim mannlega eiginleika. Með því að sýna 

frá því þegar eftirmyndirnar verða fyrir ofbeldisverkum er rennt stoðum undir að þær 

séu holdgerðar (líkamnaðar) og þess vegna færar um að tileinka sér allt litróf 

tilfinninga og flókna mannlega hegðun sem hingað til hefur einungis verið á færi 

manna. Þessi ofbeldisfullu atriði kalla á samkennd áhorfandans, við verðum vitni að 

því þegar hegðun eftirmyndanna verður að sársaukahegðun. Í myndinni er þetta eitt af 

lykilatriðunum við manngervingu eftirmyndanna og mjög mikilvægt fyrir þá kröfu að 

þær öðlist mannvirðingu. Þjáningarnar og óttinn gera þær mannlegar, gefur þeim 

tilfinningar (Mulhall, 1994). 

Í einu atriði Blade Runner segir lögreglustjórinn Bryant um eftirmyndirnar:  

,,Þær voru hannaðar til að vera eins og mannverur að öllu leyti nema 

því tilfinningalega. Hönnuðirnir töldu að eftir nokkur ár þá gætu þær 

þróað með sér sín eigin tilfinningalegu viðbrögð. Þú veist hatur, ást, 

ótta, reiði, öfund. Þess vegna var byggður í þær öryggisventill“ (Scott, 

1982). 

Á ákveðnum tímapunkti í myndinni er gefið til kynna að líkamlegir og 

vitsmunalegu hæfileikar nægi ekki til að gera eftirmyndirnar að persónum. Eins og í 

heimspekisögunni þá er sú kenning kynnt til leiks að tilfinningar séu mælikvarði á það 

að vera mannlegur. Ef vera er með tilfinningar þá skorar hún hærra á hinum 

frumspekilega skala en hafa ber í huga að við gerum stigsmun á tilfinningum. Það er 

ekki nóg fyrir eftirmyndirnar að vera bara með einhverjar tilfinningar. Við verðum 

vör við ákveðnar tilfinningar í dýraríkinu en samt köllum við dýrin ekki persónur og 

höldum áfram að nærast á þeim. Ótti virðist til dæmis ekki nægja sem tilfinning enda 

er hún algeng í dýraríkinu. Samfélagið í Blade Runner hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að samkennd sé tilfinning sem að eingöngu sé á færi manna. Samkennd er 

hæfileikinn til þess að setja sig í spor annarra eða einhvers annars og upplifa þær 

tilfinningar sem hann upplifir eða knýr hann áfram (Mulhall, 1994). 

 

Samúðarprófið Voight-Kampff 

Vegna þess hversu eðlislíkar mönnum eftirmyndirnar eru þá er eina leiðin fyrir 

sporfarana, til að vera fullkomlega vissir um hverjir eru eftirmyndir og hverjir ekki, að 

setja viðkomandi í svokallað Voight-Kampff próf þar sem reynt er að uppgötva skort 

á tilfinningalegum viðbrögðum og samkennd. Prófið fer þannig fram að spurðar eru 
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nokkrar spurningar sem ætlað er að kanna hvort til staðar sé ákveðinn skortur á samúð 

og tilfinningalegum viðbrögðum.  

Þessi vinkill á myndinni er mjög áhugaverður, þar sem skortur á samúð verður 

mælistikan á það hvort viðfangið er mennskt eða ekki. Það kemur í ljós að 

eftirmyndirnar hafa mismikla samkennd. Rachael þarf mun fleiri spurningar en Leon 

áður en í ljós kemur að hún er eftirmynd. Hjá mannverunum virðist þessu vera eins 

háttað, fólk býr yfir mismikilli samkennd og samkvæmt prófinu er samkennd með 

öðrum frumskilyrði mennsku. Jafngildir minni samkennd minni mennsku? 

Búið er að staðfesta að eftirmyndirnar hafa mannlegan líkama og greind sem 

jafnast á við menn. Einnig hefur myndavélin sýnt okkur að viðbrögð þeirra við 

sársauka gefa til kynna tilfinningar. En með samkenndarprófinu þá virðist vera komin 

aðferð til að ganga úr skugga um mennskuna í eitt skipti fyrir öll. 

Söguþráður myndarinnar leiðir svo smám saman í ljós að mannfólkið sýnir, ef 

eitthvað er minni tilhneigingu til samkenndar en eftirmyndirnar. Þrátt fyrir að 

Deckhard sé (að því að talið er) mennskur þá sýnir hann oft á tíðum minni tilfinningar 

en eftirmyndin Roy. Hann virðist vera miskunnarlaus og ósamúðarfullur, sem lætur 

hann líta út fyrir að vera ómennskan. Þar af leiðir að okkar eina leið til að ákvarða 

mannleika virðist vera óáreiðanleg að miklu leyti. 

  

Söguleg þróun persónuhugtaksins 

Með því að rekja atburði í kvikmyndinni Blade Runner þá hef ég sýnt fram á að 

þar er meðvitað verið að fara yfir skilgreiningar á persónuhugtakinu og þessi yfirferð 

endurspeglar á ákveðinn hátt sögulega þróun hugmynda um persónuhugtakið. Eins og 

áður hefur komið fram þá er komið með ýmsar skilgreiningar í myndinni á því hvaða 

þarf til þess að teljast vera mennskur og endurspegla skilgreiningarnar sögulegar 

umræður um málið. Til dæmis sagði Descartes að menn væru frábrugðnir öllum 

öðrum skepnum og hlutum með hinn einstaka hæfileika til að hugsa. Descartes færði 

rök fyrir því að dýr væru skynlausar skepnur sem gætu ekki hugsað og þess vegna 

hefðu þau engan rétt á virðingu eða grundvallarréttindum. Dýr eru bara vélar sem 

skiptir engu máli hvort þú meiðir. Þau bregðast við á vélrænan hátt. Það að vera 

mennskur er að hafa til að bera huga og þessi hugur gefur manninum eitthvað sem 

aðeins hann býr yfir, sem er frelsi. Háþróaður hæfileiki til þess að leysa vandamál og 

aðlaga sig að nýjum aðstæðum er aðalsmerki þess að vera maður (Descartes, 1998) 
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Darwin rökræddi hinsvegar að dýr byggju að minnsta kosti yfir minniháttar greind og 

væru þess vegna frábrugðin mönnum að stigsmuni frekar en að þau væru allt aðrar 

verur. Á nítjándu öldinni þá fóru heimspekingar eins og Jeremy Bentham og J.S Mill 

að færa rök fyrir því að virðing dýra snúist ekki um hvort þau geti leyst flókin 

vandamál heldur hvort að þau fyndu fyrir sársauka.  

Út frá þessari skilgreiningu er gerður ákveðinn greinarmunur á dýrum og má segja 

að við setjum dýrin í ákveðna valdaröð, það er t.d mun grófara að drepa hund en að 

drepa flugu. Bæði dýr eru klárlega lifandi en samt virðist annað þeirra hafa mun æðri 

stöðu hjá mannfólki en hitt. Er það hæfileiki hundsins til þess að leysa vandamál sem 

höfðar til okkar eða er það fagurfræðilegt sjónarmið, þar sem að hann líkist okkur 

mun meira en flugan?  

Í greininni „Philosophy Meets Hollywood: Descartes Among the Androids“ 

bendir heimspekiprófessorinn Stephen T. Asma (1999) á að heimspekileg aðferð 

Blade Runner sé sú að bæta mannlegum þáttum við lífvana veru (eftirmyndirnar) og 

spyrja reglulega spurningarinnar: Erum við komin með persónu núna? Hvað ef við 

bætum við minningum? Hvað ef við bætum við tilfinningum? Þetta er gert á 

markvissan hátt í myndinni. Í upphafi vitum við að eftirmyndirnar líta út eins og 

menn, síðan að þær búa yfir sömu vitsmunalegu eiginleikum og svo að þær virðist 

hafa samskonar tilfinningar og menn. Að mörgu leyti er Blade Runner nútímaútgáfa 

af hugleiðingum Condillacs (1714-1780). Condillac bað fólk um að hugsa sér líflausa 

styttu og svo bætti hann smám saman við hana hæfileikum eins og sjón og lyktarskyni 

o.s.frv. Kjarni hugmyndarinnar var að með réttum líffræðilegum eiginleikum þá gæti 

jafnvel steinn verið með huga, og í lokin mætti draga þá ályktun að hugurinn er ekki 

yfirskilvitlegur andlegur hæfileiki.  

Á sama hátt og Condillac vildi einangra kjarna hugmyndarinnar um huga frá þeim 

stað sem að hún augljóslega kemur (frá mönnum), þá biður Blade Runner okkur um 

að velta fyrir okkur gáfum og persónuleika burtséð frá því hvaðan hann kemur (Asma, 

1999). Ef við erum með veru sem getur bæði munað og leyst flókin vandamál verðum 

við þá að sýna henni virðingu? Á vera sem uppfyllir þessi skilyrði rétt á frelsi? Eru 

það einhverjir sérstakir eiginleikar sem verur þurfa að búa yfir til þess að vera taldar 

persónur?  
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Að öðlast samþykkt annarra sem persóna  

Þegar líða fer að lokum myndarinnar situr áhorfandinn eftir með eftirfarandi 

spurningu: Hvað er það sem eftirmyndirnar vantar til þess að teljast mennskar? Hann 

er ófær um að koma með einhverja skýringu á því hvað það er sem þessum verum 

skortir til þess að teljast persónur.  

Við vitum nær allt sem nauðsynlegt er að vita um eftirmyndirnar og kröfu þeirra 

um mennsku. Þau hafa útlit, gáfur, samhyggð og svipað viðhorf til dauðans og 

mannfólk. Hvað er það sem vantar? Kvikmyndin er búin að leggja fram allar 

nauðsynlegar upplýsingar og forsendur til þessa að taka upplýsta ákvörðun. Það er í 

raun og veru ekkert sem að mælir á móti því að þær teljist vera mennskar nema tregða 

eða synjun annarra mannvera á mannleika þeirra  

Þetta merkir það að mennska eftirmyndanna og í raun og veru allra manneskja er í 

höndum félaga þeirra, krafa þeirra um mannvirðingu er háð samþykki annarra í 

mannlegu samfélagi. Þær geta uppfyllt öll skilyrði en geta ekki þröngvað öðrum í 

kringum sig til að samþykkja sig sem persónur og ef mennsku þeirra er neitað þá 

visnar hún (Mulhall, 1994).  

Dýrafræðingurinn og faðir flokkunarfræðinnar Carolus Linnaeus (1707-1778) 

skilgreindi kynþætti manna í bókinni Systema Naturae. Hann hélt því fram að aðeins 

hið evrópska kyn hefði hæfileikann til þess að stjórna sér með lögum á meðan að aðrir 

kynþættir stjórnuðu sér með venjum og duttlungum. Með því að skilgreina kynþætti 

sem voru ekki evrópskir sem óæðri menn þá var búinn til ákveðinn hugsanagangur 

sem að samþykkti ekki réttindi annarra kynþátta og hafði áhrif á hvernig komið var 

fram við þá (Asma, 1999).  
Stanley Cavell hefur orðað svipaða hugsun: ,,Við getum ekki vitað hvort tiltekin 

vera sé mennsk, hins vegar þá annað hvort samþykkjum við eða neitum mennsku 

hennar með því viðhorfi sem við tileinkum okkur í hennar garð“ (Mulhall, 1994). 

Ekkert samansafn af staðreyndum getur neytt einhvern til þess að að álykta að 

tilfinningalíf eftirmyndanna sé nákvæmlega það sama og mannverur upplifa. 

Mennirnir í Blade Runner eru ekki fáfróðir um sannleikann um eftirmyndirnar. Þeir 

hafa séð allt sem við höfum séð, en ákveða eða réttara sagt neita að samþykkja þann 

skyldleika sem er með mönnum og eftirmyndum. 

Í ritgerðinni „Conditions of Personhood“ fjallar Daniel Dennett um sex 

nauðsynleg skilyrði sem vera þarf að uppfylla til þess að verða persóna. Fyrst er það 

skynsemi; persóna er í grundvallaratrðium hugsandi skynsemivera. Í öðru lagi hefur 
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persóna ákveðinn vilja. Persóna getur búið yfir sjálfsköpuðum tilfinningum á borð við 

trú og þrá. Í þriðja lagi búa persónur yfir þeim samskiptaeiginleika að geta látið koma 

fram við sig eins og persónu. Persóna verður að vera fyrirbæri sem aðrir geta komið 

fram við sem persónu. Í fjórða lagi þá verður persóna að geta komið fram við aðra 

sem persónur. Í fimmta lagi þá verður persóna að búa yfir málvísindalegum 

hæfileikum og sjötta og síðasta lagi verður persóna að vera meðvituð (Goodenough, 

2005).  

Mannverur uppfylla þessi skilyrði að dómi Dennetts á meðan dýr gera það ekki. 

Hundar búa ekki yfir málvísindalegum hæfileikum og hafa takmarkaða skynsemi. Við 

getum ekki á skynsamlegan hátt komið fram við þá eins og persónur og þeir geta ekki 

komið fram við okkur eins og persónur. Dennett segir hvergi að persóna verði að líta 

eins út og mannvera. Við áhorf á Blade Runner þá tökum við eftir að eftirmyndirnar 

uppfylla næstum öll skilyrði Dennetts, fyrir utan eitt, það er ekki komið fram við þau 

eins og persónur. Þess í stað eru þær eltar uppi og drepnar (Goodenough, 2005). 

 

Í leit að lengra lífi 

Eitt af því sem gerir eftirmyndirnar ólíkar okkur og þá jafnvel ekki hæfar að öðlast 

rétt til þess að vera persónur er samband þeirra við dauðann. Barátta eftirmyndanna 

við dauðann og við það að sættast við dauðann er mjög áberandi stef í myndinni. 

Mulhall minnist á þetta í grein sinni og byrjar á því að spyrja hvað það tákni að 

manneskjur séu dauðlegar? Svarið við þessari spurningu er: andstæðan við það að 

vera ódauðlegar. Dauðleiki þýðir sem sagt að maður lifir ekki að eilífu heldur tekur líf 

manns endi á einhverjum tímapunkti. Manneskjur eru dauðlegar af því að þær hafa 

bara einhvern ákveðinn tíma til að lifa. Í tilfelli eftirmyndanna er þessi tími 

nákvæmlega fjögur ár. Öll hættuför þeirra til jarðarinnar er til þess að öðlast lengra líf, 

jafn langt og mannverur. Óhjákvæmilega dregur áhorfandinn þá ályktun að 

eftirmyndirnar séu minna mennskar af því að lífshlaup þeirra er takmarkað og 

dauðastund þeirra óhjákvæmileg á fyrirfram ákveðinni dagsetningu. Hér erum við 

óneitanlega minnt á vald mannsins yfir eftirmyndunum.  Mulhall bendir okkur á 

ákveðið atriði þar sem að grafið er undan þeirri hugmynd að samband eftirmyndanna 

við dauðann sé á einhvern hátt frábrugðið sambandi mannfólks við dauðann. 

Eftir að Deckhard er búinn að skjóta eftirmyndina Zhora í bakið þá króar 

elskuhugi hennar Leon hann af. Leon tekur til við að lúskra á Deckhard en það er 
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samtal þeirra sem er mjög mikilvægt: 

 

Leon: ,,Hversu gamall er ég?” 

Deckard: ,,Ég veit það ekki.” 

Leon: ,,Ég fæddist þann 10. Apríl, 2017. Hversu lengi lifi ég?” 

Deckard: ,,Fjögur ár.” 

Leon: ,,Lengur en þú. Það er erfitt að lifa í ótta, er það ekki? Ekkert er verra en að 

vera með kláða sem þú getur ekki klórað.” 

Deckard: ,,Ég er sammála.” 

Leon: ,,Vaknaðu það er tími til að deyja.” (Scott, 1982) 

 

Á þessum tímapunkti í myndinni er áhorfandinn farinn að fá samúð með 

eftirmyndunum og leit þeirra að lengra lífi. Við vorkennum þeim af því að ólíkt okkur 

þá deyja þau á fyrirfram ákveðnum degi og eiga styttra líf en við. Það að 

eftirmyndirnar vita hvenær lífi þeirra lýkur gerir það að verkum að þær hafa engan 

ótta við að deyja þar sem þær halda að hann sé bundinn við ákveðna dagsetningu. Á 

meðan að mannverur eins og Deckhard geta aldrei vitað með vissu hvenær þær deyja. 

Á þessum tímapunkti kemur í ljós að upplifun okkar á þessum vélræna hæfileika 

eftirmyndanna er blekking ein. Þegar að Rachael skýtur Leon í höfuðið þá kemur í 

ljós að sú vitneskja að dauði manns sé óumflýjanlegur er ekki það sama og að vita 

hvenær maður deyr. Lærdómurinn sem við drögum af þessu atriði er skýr: það að tala 

um að menn séu dauðlegir þýðir ekki bara að menn hafi endanlegt lífshlaup. Það að 

vera dauðlegur þýðir að á hverri sekúndu í lífi okkar er hætta á að líf okkar endi. 

Dauðinn er með nærveru í lífi okkar á hverju einasta andartaki og þar er enginn munur 

á mönnum og eftirmyndum (Mulhall, 1994). 

 

 

Viðurkenning á dauðastund 

Í lok myndarinnar gegnir dauði leiðtoga eftirmyndanna, Roy, veigamiklu hlutverki 

í heimspeki myndarinnar. Eitt af því sem að upphefur Roy í lokin til þess að geta talist 

persóna er hvernig hann tekst á við dauðann. Hann innsiglar það í eitt skiptið fyrir öll 

að eftirmyndirnar eigi rétt á því að öðlast mannlega virðingu, þegar hann horfist í 
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augu við sinn eigin dauða. Á dauðastund Roy og í lok myndarinnar öðlast hann og 

hinar eftirmyndirnar samþykki Deckhards, fulltrúa áhorfenda á þeim tímapunkti. 

Eftir mikinn eltingaleik í lok myndarinnar þar sem Deckhard er króaður af upp á 

þaksyllu, orðinn lafhræddur og hegðar sér að mestu eins og skelkað dýr laus við allt 

hegðunarmynstur sem einkennir mannlegar persónur þá sýnir Roy samkennd og 

bjargar lífi Deckhard. Síðustu orð Roy eru: 

 

Ég hef séð hluti sem þið mynduð ekki trúa. Árásarskip alelda hjá 
öxl Orion. Ég hef horft á C-geisla glitra í myrkrinu hjá 
Tannhäuserhliðinu. Öll þessi augnablik muna tapast með tímanum 
eins og tár í rigningu. Tími til að deyja (Scott, 1982). 

 

Hann talar um allar minningarnar sem munu tapast við dauða sinn og hann gerir 

sér grein fyrir því að það er ekki hægt að áframsenda minningarnar heldur er virði 

þeirra aðeins raunverulegt hjá þeim sem upplifi þær. Eða eins og Heidegger segir þá 

er dauði okkar óafsalanlegur og enginn getur upplifað dauða annarrar persónu fyrir 

hana frekar en að einhver annar getur dáið fyrir okkur (Mulhall, 1994). 

Ósvikinn náttúrulegur dauðdagi inniheldur möguleika fyrir persónuna til þess að 

gangast við dauðanum og sætta sig við dauðastundina þegar að henni kemur. Þetta er 

ein merkilegasta stund tilveru okkar. Æðrulaus lokaorð Roy sýna að hann býr yfir 

þessum heilindum sem eru þau mestu sem persóna getur haft að mati spekinga á borð 

við Nietzsche. Sem viðurkenningu á því að Roy sé orðinn fullkomlega viðurkenndur 

sem persóna þá mælir Deckhard eftirfarandi við dauðastund Roy:  
 

Ég veit ekki af hverju hann bjargaði lífi mínu. Kannski á þessum 
síðustu andartökum þá elskaði hann lífið meira en hann hafði 
nokkurn tíma áður gert . Ekki bara sitt eigið; líf allra, mitt líf. Það 
eina sem hann þráði voru sömu svör og við öll þráum. Hvaðan kom 
ég? Hvert mun ég fara? Hversu langt á ég eftir ólifað? Það eina sem 
ég gat gert var að sitja þarna og horfa á hann deyja (Scott, 1982). 

 
Deckhard verður vitni að því að Roy býr yfir sömu draumum, sömu tilfinningum 

og sömu ástríðu og mannvera og með því að fylgjast með honum deyja þá viðurkennir 

hann Roy sem manneskju. Heiðrar hann á þann hátt sem manneskjur heiðra hvora 

aðra, með því að veita honum virðingu í dauðanum, með því að horfa á hann deyja 

sem manneskju (Mulhall, 1994). 
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Niðurstöður 

Af hverju kvikmynd? 

Hvað er það hér sem kvikmynd getur gert en bók getur ekki? Blade Runner gerir 

ekki bara vitsmunalega grein fyrir því að eftirmyndirnar uppfylla mörg hugsanleg 

skilyrði fyrir því að teljast vera persónur. Með því að deila með okkur hluta af 

lífshlaupi þeirra; hvernig þær tengjast hvorri annarri og hvernig þær hegða sér í garð 

hvorrar annarrar auk þess sem við verðum vitni að leit þeirra að lengra lífi þá bæði 

skiljum við þeirra sýn á hlutina og öðlumst samúð með þeim. Við sjáum tilfinningar 

þeirra reiði, ótta, ást og í lokin vorkunn og aðdáun. Áhorfandinn upplifir tilfinninguna 

um að allt samfélagið sé að gera mistök og að það hafi gerst og sé hugsanlega að 

gerast í hinum raunverulega heimi. Kvikmyndin lætur okkur skynja og finna hvað er 

að gerast á dýpri hátt en hægt væri að gera með frásögn á blaði (Goodenough, 2005). 

Mullhall bendir á að það sem gerir Blade Runner jafn öfluga mynd heimspekilega 

og raun ber vitni er hversu sjálfmeðvituð hún sé. Blade Runner er í raun og veru mynd 

um það að vera mynd. Í byrjunaratriðinu er tekin mynd af auga, og svo er klippt á alla 

borgina, þetta galopna alsjáandi auga virðist vera táknmynd fyrir myndavélina sem 

stjórnar sjónarhorni okkar á atburði myndarinnar sem er svo mikilvægt í þessari 

mynd. Kvikmyndin er aldrei séð frá sjónarhorni einnar af persónunum heldur flakkar 

hún á milli eftir því sem hentar til að koma boðskapnum á framfæri. Setningar í 

myndinni eru fáar og markvissar, myndin sýnir okkur frekar en að segja okkur 

(Mulhall, 1994). 

Vangaveltur um mannleika Richard Deckhards 

Sú spurning sem áhorfendur og aðdáendur myndarinnar hafa spurt sig hvað mest 

að í gegnum tíðina er hvort að Deckhard sé sjálfur eftirmynd. Það er gefið sterklega til 

kynna á nokkrum stöðum í myndinni. Rachael spyr Deckhard hvort að hann hafi 

sjálfur tekið samkenndarpróf og það er gefið til kynna að lögregluforinginn Gaff viti 

hverjir draumar hans eru með því að skilja eftir fígúru af einhyrningi4 heima hjá 

honum sem að táknar drauma hans.  

Sú staðreynd að mennska Deckhards er ekki ljós og að hún sé dregin í efa er 

heimspekilega mikilvæg fyrir myndina og gefur til kynna hversu meðvituð hún er um 

                                                
4 Það kemur fram í myndinni að þetta er algengur draumur hjá Deckhard. 



 25 

samband sitt við áhorfandann. Með því er gefið í skyn að það að vera persóna í 

myndinni er ekki spurning um annað hvort eða sem setur áhorfandann í stellingar að 

hann þurfi að meta mennsku hverrar og einnar persónu. Ef við erum ekki einu sinni 

viss um að hausaveiðarinn og aðalsöguhetjan sjálf sé mennsk persóna, hvernig getum 

við þá svona auðveldlega útilokað eftirmyndirnar frá mennsku? Hugmyndafræði 

þeirrar veraldar sem er til staðar í Blade Runner er sú að eftirmyndirnar séu ekkert 

nema vélar, hafi ekki tilfinningar og geti ekki litið á sjálfa sig sem persónur eða á 

okkur mennina sem persónur. En leikstjórinn leyfir okkur að hlera og fylgjast með úr 

fjarlægð og verða vitni að samskiptum og sambandi eftirmyndanna (Goodenough, 

2005). Myndavélin sýnir okkur öll sönnunargögnin allar staðreyndir málsins, allt sem 

tengist því hvort viðfangið er mennskt eða ekki en hún getur ekki staðfest mennsku 

þeirra fyrir okkur, það er verkefni áhorfandans 
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Lokaorð 

Við vinnslu þessarar ritgerðar vöknuðu hjá mér ýmsar spurningar varðandi 

umfjöllunarefni mitt, kvikmyndir og heimspeki, og á hvaða hátt hægt er að stunda 

heimspeki í kvikmyndum. Góð kvikmynd eins og góðar bókmenntir er merkingabær á 

marga mismunandi vegu. Heimspekileg kvikmynd á borð við Blade Runner færir 

manni ný sannindi um heiminn í myndinni og um leið okkar raunverulega heim. Á 

meðvitaðan og víxlverkandi hátt sýnir myndin hvernig hlutskipti það er að standa utan 

við mannlegt samfélag. Þetta er gert með því að leyfa okkur að fylgjast með 

samskiptum manna við eftirmyndir, manna við menn og eftirmynda við eftirmyndir. 

Það mikilvæga við þess aðferð er að hlutirnir eru ekki sagðir beint út heldur sýndir, 

sem gerir það að verkum að áhorfandinn öðlast tilfinningu frekar en vitneskju um 

hlutskipti eftirmyndanna. 

Heimspekilegar spurningar geta veitt listamönnum meiri dýpt í sköpunarverk 

þeirra og heimspekilegar spurningar geta gefið áhorfandanum þau 

hugmyndafræðilegu tæki sem eru nauðsynleg til þess að taka virkari þátt í 

listaverkinu. Í þessari ritgerð er ég búinn að taka fyrir nokkur heimspekileg málefni 

sem að lesa má út úr Blade Runner og komist að því að í sumum kvikmyndum, þar á 

meðal þessari, sé sannarlega verið að leggja stund á heimspeki.  
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