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in skinni. Í umfjöllun sinni byggir Ásta að 
nokkru leyti á kenningum heimspekinga 
á borð við John Searle um félagsgerðir og 
félagsmótun, en slíkar kenningar eru til 
marks um þá hefð bandarískrar heim-
speki sem hefur slitið tengsl við prag-
matísku hefðina með því að einskorða 
merkingu við hugtök og yrðingar.6 Það 
er sterkur pragmatískur þáttur í veitinga-
kenningu Ástu, því hún býður einmitt 
upp á svo mikla næmni fyrir því hvernig 
hugtök, auðkenningar og merkingar, 
marka fólk og geta meitt það. Með því 
að viðhalda áráttu til að skipta fólki í 
einungis tvö aðskiljanleg kyn hefur t.d. 
verið iðkað að „leiðrétta“ kyn fólks sem 
fæðist utan þessarar tvískiptingar með 
skurðaðgerðum. Upplifun og reynsla af 
því hvernig dilkadrættir þrengja að og 
þvinga okkur leiðir til viðnáms og and-
ófs gegn þeim. Dæmi um þetta eru ekki 
einasta vaxandi höfnun intersex-fólks 
(sem er 1,7% fólks) á „kynleiðréttingarað-
gerðum“. Einnig má nefna íþróttaafrek 
fatlaðra sem hafa afmáð ýmsa smánar-
bletti sem hafa verið tengdir fötlun, fyrir-
sætustörf fólks með Downs-heilkenni 
sem hafa rýmkað útlitsstaðla eða beiðni 
Sigurðar Hlyns Snæbjörnssonar, bónda á 
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breyta fornafni sínu í Þjóðskrá í Sigríður 
eftir ömmu hans heitinni. Ásta, sem sjálf 
sleppir föðurnafninu í höfundarnafni 
bókarinnar, vonar að þegar fram í sækir 
getum við losnað við félagsgerðarauð-
kenningar eins og kyn, kynþátt, fötlun og 
hvaðeina. Meðan við notumst við þessar 
auðkenningar eru þær engu að síður í 
senn háðar félagslegum skilyrðingum og 
mætti okkar til að umbreyta merkingu 
þeirra og verjast dilkadráttum. 
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kemur Søren Kierkegaard óneitanlega 
upp í hugann.

Hvað aðferðina varðar hefur hefðbund-
in heimspeki oft ofansækna nálgun (e. 
top down approach), þar sem kenning eða 
gagnrýni er sett fram og með rökum er 
leitt að niðurstöðu sem styður hugmynd 
höfundarins. Lesandinn er nokkurs kon-
ar neytandi, hann getur tekið þessa hug-
mynd niður af hillu hugmyndanna og 
gert hana að sinni eða fleygt henni burt. 
Hér koma kerfisheimspekingar fyrst upp 
í hugann, en mikill hluti akademískr-
ar heimspeki gengur út á að velta þeim 
fyrir sér. Til er annars konar heimspeki 
sem ég kýs að kalla gagnvirka. Hér setur 
heimspekingurinn fram vandamál eða 
verkefni og lætur lesandanum eftir að 
glíma við þau. Aftur kemur Kierkegaard 
upp í hugann en nefna mætti einnig þá 
Friedrich Nietzsche og Ludwig Witt-
genstein til sögunnar. Öll guðfræðileg 
og heimspekileg verk Kierkegaards eru 
af þessum toga, einkum seinustu verk 
Nietzsches og þá eru Rannsóknir í heim-
speki eftir Wittgenstein erkidæmi um 
gagnvirka heimspeki.

Í Bókasafninu ástundar Stefán Snæv-
arr heimspeki sem hafnar hinum 
akademísku kröfum bæði í skilningi 
forms og aðferðar – og stundar gagnvirka 
heimspeki.1 Fyrir það eitt er bókin ákaf-
lega mikilsverð. Bókasafnið er engin ein 
tegund af bókum. Hún er sagnfræðilega 
heimspekileg og heimspekilega sagn-
fræðileg. Hún inniheldur furðusagnir, 
ljóð, sögur, ritgerðir og leikrit, svo fátt eitt 
sé nefnt. Í henni eru skýrir þræðir. Í anda 
gagnvirkrar heimspeki teldi ég óráðlagt 
að segja of mikið um þá, því sérhver les-
andi ætti að ganga inn í hugmyndaheim 
höfundarins um þær dyr sem honum, les-
andanum, hentar. Í stuttu máli vil ég þó 
segja að meginþema bókarinnar, ef hægt 
er að taka svo almennt til orða, sé að sýna 
fram á, skýra að einhverju leyti, vandamál 
heimspekinnar. Ekki tiltekin vandamál, 

heldur vandamálið, þ.e. vandamálið sem 
heimspekin er.

Heimspekingar verða að byrja á byrj-
unarreitnum, hugsa á nýjan hátt um 
gömul vandamál, jafnvel finna upp 
ný viðfangsefni. Náttúruvísinda-
menn aftur á móti byggja beint og 
milliliðalaust á rannsóknum fyrri 
tíma. Nýjungar þeirra eru eins og 
greinar sem vaxa á stórum trjábol. 
Heimspekileg nýjung er aftur á móti 
eins og fræ sem gróðursetja þarf. 
(420)

Margar dyr eru að verkinu og æði margt 
órannsakað sem sérhver lesandi getur 
tekið sér fyrir hendur. Með hin ýmsu 
form fagurbókmenntanna að vopni 
freistar Stefán þess að hugtaka (e. 
conceptualise) ýmislegt sem heimspekinni 
og heimspekingum hefur verið hugleikið. 
Þetta hefur verið gert frá fæðingu heim-
spekinnar og er það kannski sá þráður í 
verkinu sem er hvað hefðbundnastur í 
heimspekilegum skilningi. En engu að 
síður er léttleiki og gleði í fyrirrúmi.

Greiningarspekingar tönnlast í sí-
fellu á því að kötturinn liggi á mott-
unni, „the cat is on the mat“ (skyldi 
kisu ekki leiðast mottuvistin?). Setn-
ingin er oft notuð sem skóladæmi 
um staðhæfingu. Meginlandsspek-
ingum þykir lítt til koma og telja 
þetta dæmi um hve léttvæg og and-
laus greiningarspeki sé. Þeim hugn-
ast betur kötturinn frá Cheshire í 
Lísu í Undralandi. Bros hans var til 
án kisu, hún var neindin sjálf. (420)

Hér mætti ímynda sér Stefán benda 
kankvís á hinn hefðbundna rökgrein-
ingarheimspeking, holdgerving akadem-
íunnar, og þá minnist maður óforvarand-
is lagstúfs og ljóðs: „Skyldi manninum 
ekki leiðast að láta krossfesta sig?“

Bókasafnið samanstendur af sex undir-
bókum sem aftur eru settar saman úr 
ólíkum köflum eða hlutum. Í bókinni 
Sagn(furðu)fræði (251–300) eru þrír 

Megum við allra náðarsamlegast biðja um einn 
frjálshyggjulausan dag í viku?  

Stefán Snævarr: Bókasafnið. Skrudda, 
Reykjavík, 2017. 466 bls.

Í hugmyndasögunni eru nokkrir hugsuð-
ir sem nálgast heimspekiiðkun á annan 
hátt en aðrir, bæði hvað form og aðferð 
varðar.

Heimspeki hefur í áranna rás að mestu 
verið iðkuð innan akademíunnar og 
smám saman hefur myndast regluverk 
um fræðilega framsetningu heimspeki-
legrar hugsunar. Út frá slíku regluverki 

eru ritgerðir dæmdar og ákvarðanir um 
akademískar nafnbætur teknar. Sem 
dæmi yrði óreiðukennt og flókið verk 
eins og Fyrirbærafræði skynjunarinnar 
eftir Merleau-Ponty aldrei tekið gilt sem 
framlag til doktorsnafnbótar, einfald-
lega vegna þess að framsetning verks-
ins lýtur ekki reglum hins viðurkennda 
akademíska kerfis. Önnur slík dæmi eru 
heimspekilegir þankar sem færðir hafa 
verið í búning fagurbókmenntanna. Þar 
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hlutar. Sá þriðji nefnist Skákskáldskap-
ur (280–300). Hér beitir Stefán þeirri 
aðferð sem í bókmenntafræði nefnist 
creative non-fiction. Þar setur hann fram 
sögu skáklistarinnar með nákvæmum og 
skemmtilegum hætti og vefur þá sögu 
saman við ýmsa afkima og hjáleiðir hug-
myndasögunnar. Framsetningin er ekki 
ólík kvikmyndinni Forrest Gump, þar sem 
sagan er látin kallast á við framvinduna 
með sannfærandi hætti.

Á titilsíðu, í aðfaraorðum og í titlum 
undirbóka skeytir Stefán víða spurn-
ingarmerki við. Dæmi: „fjölbók? Allista-
verk? Albók? Heimspekilegur skáldskap-
ur, skáldleg heimspeki?“ (3), „Örsögur og 
frásögur plús minningargreinar, ljóð og 
leikrit (?)“ (205), „Trúarrit? Vantrúarrit? 
Bókin um vegleysuna?“ (301)

En þetta er ekki, eins og sumum kynni 
að fljúga í hug, sökum þess að Stefán efist 
um að hugtökin eða titlarnir eigi rétt á 
sér. Nei, spurningarmerkið gegnir mikil-
vægu og háheimspekilegu hlutverki.

Ég tala jafnan í spurnartóni enda 
boða ég spurnarspeki. Ástæðan er sú 
að leit heimspekinga að sannleikan-
um hefur ekki verið ýkja árangursrík.

[…]

Heimspeki er spurningarleikur af 
sérstakri gerð. Sannleikurinn er ekki 
alltaf sagna bestur, stundum er 
spurningin efnið í bestu söguna. 
Spyrja ber í þaula án þess að kasta 
sannleikanum fyrir róða. Spurn-
ingarleikurinn er skorðaður af sann-
leikanum enda ekki hægt að tala um 
möguleika nema að gera ráð fyrir að 
þeir séu til. (427)

Og um sjálfa sannleiksástina, sem knýr 
heimspekingana áfram, segir Stefán:

Eitt sinn sat ég að sumbli með heim-
spekingum á heimspekiþingi. Ég 
sagði sögur viðstöðulaust. Eftir  enn 
eina söguna gall við í einum við-
staddra „nei, þessu trúi ég ekki,  þú 

segir aldrei satt“. Ég svaraði að 
bragði „ég elska sannleikann svo 
mik  ið að ég gef honum ókeypis and-
litslyftingu“. (443)

Þannig er Bókasafnið ljóðræn textagrein-
ing og í raun og sanni furðusagnafræði 
um heimspeki.

Á einum stað skrifar Kierkegaard: 
„Tveggja manna tal í allri einlægni er úr 
sögunni; enginn segir „ég“ og talar við 
„þig“.“ Ástæða er til að ætla að höfund-
ur Bókasafnsins taki undir með hinum 
danska hugsuði og hann freistar þess í 
staðinn að ávarpa sjálfan sig í sögu:

Ágæti ég sjálfur sem sögumaður í 
sögu!

Ég ætlaði að skrifa eftirfarandi 
sögu með þér/mér sem aðalpersónu 
en hætti við þar eð mér þótti hún of 
yfirgengilega intellektúal. Hér er 
hún, segðu mér hvort ég segi satt og 
rétt frá mínum/þínum gjörðum.

Bestu kveðjur,
Ég/þú (211)

Væri hægt að hugsa sér meiri einlægni en 
svo? Hver er þá sögumaðurinn og hver er 
lesandinn?

Höfundur Bókasafnsins ávarpar sjálf-
an sig á skapandi hátt, hann kynnir til 
sögunnar aðalsöguhetju bókarinnar, 
Þórarin Þórarinsson, ungan Íslending 
fæddan um miðbik 10. áratugar síðustu 
aldar. Segja má að Þórarinn sé holdgerv-
ingur nútímamannsins, hann stundar 
háskólanám, er á fyrsta eða öðru ári í 
viðskiptafræði, á efnaða foreldra, spilar 
Grand Theft Auto (ofbeldisfullan bíla-
leik) á kvöldin og fílar ekki ljóð. Hér 
leikur Stefán sér að klisjum. Þórarinn 
birtist okkur strax á upphafssíðu fyrstu 
bókar Bókasafnsins, en endrum og sinn-
um skýtur hann upp kollinum, þar til um 
miðbik bókar þegar Stefán freistar þess 
að koma honum fyrir kattarnef. Hann 
gengur svo rösklega til verks, að lögð 
eru drög að minningargrein um Þórar-
in. Það er höfundurinn sjálfur, Stefán 

Snævarr, sem þar heldur á pennanum, 
en í sama kafla (Minningargreinar?) 
undirbókarinnar Örsögur og frásögur plús 
minningargreinar, ljóð og leikrit (?) stígur 
fram aðalsöguhetja annarrar bókar Stef-
áns (Rómúlía hin eilífa, 2002), Valdemar 
Gunnsteinsson sem ritar minningargrein 
um aðalsöguhetju Roklands Hallgríms 
Helgasonar – Böðvar H. Steingríms-
son (Bödda) – en sá deyr ekki ráðalaus, 
heldur ritar Böddi líka minningargrein 
um Valdemar. Af þeim skrifum að dæma 
virðast aðalsöguhetjur þessara tveggja 
bóka hafa verið nokkuð nánar. Ekki eru 
færð frumspekileg rök fyrir því hvernig 
og hvers vegna tveir einstaklingar geti 
ritað eftirmæli hvor um annan, en ljóst er 
að Stefán á eitthvert erindi við sjálfan sig. 
Í miðri minningargreininni um Þórarin 
stoppar skáldskapargyðjan, Himnamóð-
irin (sem kynnt var til sögunnar á und-
an Þórarni í upphafi fyrsta kafla fyrstu 
undirbókarinnar, Forleiks), hann af og 
bannar Stefáni að drepa Þórarin. Ef til 
vill freistar Stefán þess að segja okkur 
að í einhverjum skilningi séum við öll 
lifandi dauð. Himnamóðirin gegnir sem 
sé hlutverki skáldskapargyðjunnar. Í upp-
hafi ávarpar hún Röddina, sem segja má 
að sé skáldskapurinn holdi gerður (en 
tekur í Bókasafninu á sig næstum guð-
lega ímynd), en Röddin vill freista þess 
að hafa áhrif á líf Þórarins, fá nútíma 
Íslendinginn eða nútímamanninn til að 
lesa bækur.

Virðist mér sem Stefán lýsi nokkurs 
konar endalokum bókarinnar og þeirrar 
arfleifðar sem Íslendingar kenna sig við. 
Það er aftur á móti undir lesandanum 
– undir sérhverjum einstaklingi, upp-
alanda, borgara – komið að hafa áhrif á 
heiminn. Hvernig gerum við það? Með 
því að breyta okkur sjálfum? Dugir það 
til? Ljóst er að Stefán ætlar heimspekinni 
nokkurt hlutverk:

Þórarinn var hugsi, mjög hugsi. Ekki 
um heimspekina og póetíska pragmatis-

mann, honum var slétt sama um slíkt. 
Hann hugsaði um trúarljóðin og – 
sögurnar. Vissulega neitaði Röddin því 
staðfastlega að hún væri Guð. En 
kannski gerði hún það bara til að reyna 
á trúarþrek hans. Enginn hefur mátt 
til að flytja menn svona í nýjan heim 
nema Drottinn, eða kannski skrattinn. 
Gæti verið að vistin í bókasafninu væri 
tilraun Guðs til að sjá hvort hann ætti 
rétt á himnaríkisvist? Félli hann á 
prófinu, læsi ekki bækurnar, væri eins 
víst að hann lenti í Helvíti. Yrði hann 
ekki að treysta röddinni, trúa á hana 
eins og afi á Guð? Kannski ætti hann 
að biðja bænir. (425)

En Stefán, sem því miður er ekki eins 
mikill áhrifavaldur í lífi Þórarins og 
Röddin, hefur ákveðnar skoðanir:

Vilji menn lifa sem lengst er þjóðráð 
að leggja stund á heimspeki. Heim-
spekingar verða allra karla og kerl-
inga elstir og eru býsna ernir fram í 
andlátið.

[…]

Líklegt má þykja að heimspekingar 
haldi í sér líftórunni með heila-
trimmi. Þeir sem síður skokka á 
lendum andans hrörna fyrr. En 
margs ber að gæta þegar um þessi 
mál er rætt… (437)

Þrátt fyrir orðalag mitt að ofan ætla ég 
Stefáni ekki að hér vilji hann setja fram 
heimsósómakenningu eða illspá, að hann 
sýni fram á yfirvofandi endalok sögunnar 
til að færa okkur endurlausn, heldur spyr 
hann einungis lesandann: Hvernig er 
ástatt í heiminum? Hvernig er komið fyr-
ir menningunni? Sérð þú vandamál – og 
ef svo er, hvert er það? Og í framhaldinu: 
Gerðu eitthvað til að hafa áhrif á um-
hverfið!

En skoðum betur hvað leynist á bak 
við klisjurnar. Stefáni verður tíðrætt um 
frjálshyggjuna. Hvað á hann við? Hvers 
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konar hugtak er það? Er hún klisja, eins 
og t.d. væmnin?

Danski heimspekingurinn Søren 
Kierkegaard hafði sérkennilegt hug-
myndaflug. Eitt sinn lagði hann út af 
uppákomum, tengdum óvenjugóðri 
laxveiði í Danaveldi tiltekið ár. Svo 
mikið framboð var af ódýrum laxi á 
hinum ginnhelga markaði að vinnu-
hjúum var gert að éta fiskmeti þetta 
sex daga vikunnar […]

Voru þau orðin ansi leið á þessu 
einhæfa mataræði og báðu Dana-
konung ásjár. Sá var besti vinur litla 
mannsins og hét þó ekki Albert. 
Hann brást við beiðni þegna sinna 
og lét það boð út ganga að að 
minnsta kosti tveir dagar vikunnar 
skyldu vera laxlausir.

Kierkegaard bætti við að réttast 
væri að gera slíkt hið sama til að 
stemma stigu við ásókn væmninnar, 
hafa tvo væmnislausa daga í viku 
hverri. Þetta var á dögum róman-
tísku stefnunnar og væmnin tröllreið 
húsum andans víða í Evrópu (þó 
ekki á Fróni, þar var of kalt og matur 
of naumt skammtaður).

Á okkar dögum ríður frjálshyggjan 
röftum fjölmiðla, það er aldrei minna 
en ein halelújagrein um markaðs-
frelsi í blöðunum á degi hverjum. 
Megum við allra náðarsamlegast 
biðja um einn frjálshyggjulausan dag 
í viku? (447–448)

Út frá slíkum vangaveltum mætti komast 
að þeirri niðurstöðu að ef eitthvert vanda-
mál steðji að sögunni og/eða menn-
ingunni, þá sé það við sjálf, neysludýrin, 
sem „leggjum ekkert inn, tökum bara út“.

Í Bókasafninu varpar Stefán fram þeirri 
sjálfsgreiningu að hann stundi póetískan 
pragmatisma. Pragmatistum er venjulega 
mjög hugað um praktískar afleiðingar 
kenninga sinna og hvernig þær breyti 

heiminum. Þeir vilja svör en ekki bara 
spurningar (þó að svörin séu ekki hlut-
læg eða algild). Í skrifunum hér á undan 
hef ég ýjað að því að Stefáni sé einmitt 
ekki umhugað um svör heldur fremur 
um spurningar. Samt þykist ég ætla að 
honum takist engu að síður að stuðla 
að pragmatískum markmiðum, að því 
leyti að segja má að aðferð hans sé svar 
við þeim spurningum sem hann varpar 
fram. Aðferð hans felst í að vera sjálfum 
sér samkvæmur, alls staðar glittir í mann-
eskjuna Stefán Snævarr, sem hefur ein-
lægan áhuga á skapandi og heimspeki-
legri hugsun – og er óhræddur að segja 
álit sitt á hverju sem er, þ.m.t. sjálfum sér. 
Allt er þó yfirvegað og ljóðrænan kallast 
á við rök. Þannig sýnist mér hann vera 
að segja að pragmatíska svarið við hinum 
póetísku spurningum hans sé: Þroskaðu 
sjálfa(n) þig, þroskaðu hugann, upprættu 
blekkinguna innra með þér, en þannig 
(og ef til vill aðeins þannig) geturðu haft 
áhrif á heiminn, því: „Þú ert þar sem þú 
hefur alltaf átt heima, í hugarfylgsnum 
[sjálfs þín]. … Því í textum má finna 
blekkingu sem um leið er þekking.“ (465)

Í lok síðustu bókar Bókasafnsins verða 
málalyktir Þórarins á þann veg að, tja … 
þér væri kannski enginn greiði gerður ef 
þú sæktir ekki sjálf(ur) Himnamóður-
ina og Röddina heim. Bókasafnið er ein 
af fjölmörgum bókum sem býður okkur 
upp á að glíma við spurningar um gildi 
textans og stöðu bókarinnar, um gildi 
bókmenntanna, hverfulleikans og stöðu 
mannsins í heiminum.

Kristian Guttesen

1. Sjálfur segist Stefán stunda póetískan prag-
matisma. Það er verkhyggja, sem reynir að 
koma böndum á veruleikann, en hefur sínar 
póetísku hliðar, eins og Stefán bendir á, og 
dansar á milli skynseminnar og rökleysunnar. 
(415–417)
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