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Ágrip 
 

Megin markmið þessarar ritgerðar er að kanna möguleg áhrif nútímahugtaksins á merkingu 

vestragreinarinnar. Í ritgerðinni gefur að líta umfjöllun um áhrif nútímans á vestragreinina. 

Því er haldið fram að þær breytingar sem fylgdu framgöngu nútímans á miðri 19. öld og þau 

áhrif sem þessar breytingar höfðu á skynjun mannsins leggji merkingu vestrans að einhverju 

leyti til grundvallar. Merking vestrans er enn fremur talin háð því sögulega tímabili sem hann 

þróast á og vísar til. Það endurspeglast í grundvallar andstæðupari vestrans; milli auðnar og 

siðmenningar. Hugtakið nútími verður skýrt og sérstaklega litið til breyttrar birtingarmyndar 

og skynjunar á rými sem og breyttrar stöðu líkamans í nútímanum. Einnig verður litið til 

kenninga Michel Foucault um ögunarsamfélög. Út frá þessum kenningum eru greindir þeir 

þrír vestrar sem þýski leikstjórinn Fritz Lang gerði í Hollywood; The Return of Frank James 

(1940), Western Union (1941) og Rancho Notorious (1952). Vestrarnir þrír eru jafnframt 

skoðaðir í samhengi við höfundarverk Langs sem snýr að nútímanum. Með þetta að leiðar 

ljósi held ég því fram að vestrarnir þrír geti tilheyrt höfundarverki Langs vegna undirliggjandi 

mikilvægis nútímahugtaksins fyrir merkingu greinarinnar. Þannig er reynt að varpa ljósi á 

mikilvægi nútímahugaksins í vestragreininni með hjálp höfundareinkenna Langs. Vestrarnir 

þrír eru jafnan skildir út undan í umfjöllunum um Lang en líkt og niðurstöður ritgerðarinnar 

gefa til kynna eiga þeir vel heima í höfundarverki hans. 
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Formáli 

Áður en lengra er haldið langar mig til þess að þakka nokkrum vinum sem stóðu mér næst þessu ferli 

öllu; Freyju Steingrímsdóttur, Hafsteini Einarssyni og Viktor Orri Valgarðssyni . 

Síðast en ekki síst vil ég þakka Andreu Elín Vilhjálmsdóttur fyrir ómetanlega þolinmæði og (sálu) hjálp. 

Takk.  



3 
 

Efnisyfirlit 
Inngangur ................................................................................................................................................ 4 

1. Nútíminn, greinar og höfundur. .......................................................................................................... 6 

1.1. Greinafræðileg nálgun .................................................................................................................. 6 

1.2. Nútíminn ....................................................................................................................................... 6 

1.3. Rými, ögunarsamfélagið og líkamar þess ..................................................................................... 8 

1.4. Höfundarkenning og höfundarverk Langs .................................................................................. 12 

2. Vestrinn: Andstæða auðnar og samfélags ......................................................................................... 15 

2.1. The Return of Frank James ......................................................................................................... 19 

2.2. Western Union ........................................................................................................................... 22 

2.3. Rancho Notorious ....................................................................................................................... 24 

2.3.1 Fólk sem hlutir ...................................................................................................................... 29 

2.3.2. Ögunarkerfi .......................................................................................................................... 32 

Lokaorð .................................................................................................................................................. 36 

Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 37 

Viðauki ................................................................................................................................................... 39 

 

  



4 
 

Inngangur 

The Western is the only genre whose origins are almost 

identical with those of the cinema itself and which is as 

alive as ever afte almost half a century of uninterrupted 

success.1 

-André Bazin. 

 

Tímabil landnáms hins eiginlega vesturs var á árunum 1860 til 1890 og á sama tímabili varð 

vestrinn til sem grein innan bókmenntanna. Þó er vegferð hans ekki enn lokið, þrátt fyrir að 

vinsældir hans hafi dalað allverulega, bæði á prenti og á filmu. Vestrinn verður til á þessu 

raunverulega tímaskeiði í sögu Bandaríkjanna og er greinin bundin því að fjalla um og lýsa því 

skeiði. 

Vestrinn er því söguleg grein, þar sem dregin er upp mynd af fortíð hvers tíma sem 

hann skapar og er hvert verk hennar þess vegna háð þeim hugmyndum sem höfundar þess 

tíma höfðu um fortíð sína.2 Þrátt fyrir þær breytilegu birtingarmyndir fortíðarinnar í ólíkum 

vestrum sem af þessu hlýst er engu að síður hægt að greina ákveðinn kjarna greinarinnar 

sem einkennist af þeim kringumstæðum sem hún varð til á. Þeirri upphafsþróun greinarinnar 

er hægt að lýsa sem einu örasta og um leið skýrasta tímabili nútímavæðingar í sögu 

Bandaríkjanna. 

Markmið ritgerðarinnar verður því að greina spor nútímans í vestragreininni, sem 

litast af þessu sögulega tímabili nútímavæðingar sem hún verður til á. Merking greinarinnar 

er óhjákvæmilega háð þeim nýju miðlum sem voru í örri þróun á sama tímabili, þar sem 

kvikmyndatæknin og aðrir miðlar nútímans komu til með að hafa gríðarleg áhrif á allt 

umhverfi mannsins og upplifun hans. Fólksaukning, borgarvæðing og nýir miðlar sköpuðu 

jarðveg fyrir nýja tegund menningar – fjöldamenningu – en innan hennar hefur vestranum 

verið miðlað allt frá upphafi.  

Ummæli André Bazin hér að ofan setja því tóninn fyrir þessa ritgerð, þar sem hann 

vísar til sameiginlegrar rótar vestragreinarinnar og kvikmyndamiðilsins. Því verður haldið 

fram að átök við þær breytingar sem fylgdu framgöngu nútímans – þ.e. þær þjóðfélagslegu 

breytingar sem áttu sér stað á miðri 19. öld og  þau áhrif sem þessar breytingar höfðu á 

                                                           
1
 Bazin 1971: 140. 

2
 Walker 2001: 5-14. 
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skynjun mannsins – liggi merkingu vestrans til grundvallar. Merking vestrans sé því háð því 

sögulega tímabilinu sem hann þróast upp frá, sem endurspeglist í grundvallar-andstæðupari 

vestrans; milli auðnar og siðmenningar. 

Samband greinarinnar við nútímann verður greint út frá þeim þremur vestrum sem 

þýski leikstjórinn Fritz Lang gerði á ferli sínum, en það eru The Return of Frank James (1940), 

Western Union (1941) og Rancho Notorious (1952). Höfundarverk Langs fjallar að miklu leyti 

um þau áhrif sem nútímamiðlar- og menning hefur á samfélagið og einstaklinga. Ástæður 

þess að þrír lítt þekktir vestrar eftir Lang eru hér greindir eru tvíþættar og tengjast báðar 

höfundaverki hans. Fyrri ástæðan er sú, að ef þessar kvikmyndir geta bæði talist hluti af 

höfundarverki hans en um leið sem vestrar, þá sé þar fundin sterk vísbending um tengsl 

vestragreinarinnar við nútímavæðingu; þar sem nútímahugtakið er svo allsráðandi í 

höfundarverki Langs að ella ætti það vart samleið við vestrann. 

Síðari ástæðan er sú að hingað til hefur verið litið fram hjá vestrunum þremur og þeir 

ekki taldir til „Langískra“ texta og því er tímabært að lesa þá inn í höfundarverk hans og 

kanna sambandið þar á milli. Með því að að beita höfundarlestri á vestrana sé þannig hægt 

að draga fram þekkt höfundareinkenni Langs og varpa um leið ljósi á þá þætti sem einkenna 

vestragreinina, og kanna sambandið þeirra á milli.  

 Uppbygging ritgerðarinnar verður á þá leið að í fyrri hlutanum verður 

kenningafræðilegur bakgrunnur hennar skýrður. Í fyrsta undirkafla fyrri hlutans verða 

markmið ritgerðarinnar sett í samhengi við kenningar innan greinafræða og þeim næsta 

verður varið í að skýra nútímahugtakið og hvernig því verður beitt í framhaldinu. Í kjölfar 

þess fylgir útlisting á þremur þáttum úr orðræðu nútímans sem liggja greiningunni til 

grundvallar; breyting á skynjun rýmis, breytt staða líkamans og kenningar Michel Foucaults 

um ögunarsamfélög. Í síðasta undirkafla fyrri hlutans verður samband höfundarverks Langs 

og nútímans skoðað og staða vestranna þriggja innan þess. 

 Í síðari hluta ritgerðarinnar verður fyrri hlutinn settur í samhengi við sögu og þróun 

vestragreinarinnar og fjallað um andstæðu auðnar og siðmenningar í greininni. Í kjölfarið 

fylgir greining á myndunum þremur í jafnmörgum undirköflum, með sérstakri umfjöllun um 

stöðu líkamans og ögunarsamfélög í Rancho Notorious. 
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1. Nútíminn, greinar og höfundur. 

1.1. Greinafræðileg nálgun 

Takmark ritgerðarinnar er greinafræðilegt en til þess að útskýra það nánar mun nálgunum 

fræðimannanna Steves Neale og Robins Wood að greinafræðum stuttlega gerð skil. Steve 

Neale kallar eftir því í grein sinni ,,Vandamál greinahugtaksins‘‘ að tekið sé tillit til allra þátta 

textatengsla í boðskiptum iðnaðarins þegar einstakar greinar eru skoðaðar.3 Neale fer fram á 

að greinafræðin sé stunduð með breiðu sjónarhorni sem einskorði sig ekki við 

kvikmyndamiðilinn.4 Í greininni „Hugmyndafræði, grein, höfundur“ leggur Robin Wood til að 

hugmyndafræðileg togstreyta innan og á milli greina sé skýrð í samhengi við skilgreind 

einkenni höfundar, en hann tekur fram að kvikmyndir sæki oftast næringu í fleiri en eina 

grein.5 

Nálganir þeirra beggja, Woods og Neales, byggja á samræðu á milli ólíkra fræðilegra 

nálganna til þess að varpa ljósi á greinahugtakið. Í anda Woods verða vestrar ákveðins 

höfundar, Fritz Lang í tilfelli þessarar ritgerðar, skoðaðir út frá höfundarverki Langs og greina 

hefðarinnar. Með hliðsjón af grein Neales verður gerð tilraun til að rannsaka tengsl vestrans 

við það menningarsögulega samhengi sem þróun greinarinnar og framleiðsla kvikmyndanna 

á sér stað í. Orðæða nútímans verður í brennidepli ritgerðarinnar en höfundarverk Langs 

snýr að miklu leyti að því.  

1.2. Nútíminn 

Hugtakið nútíminn (e. modernity) á sér langa, sögulega skírskotun og er það rakið aftur til 

fimmtu aldar. Þá var það notað til marks um sögulegt rof kristna, rómverska keisaradæmisins 

við heiðna fortíð sína.6 Hugtakið hefur augljóslega ekki lengur þá ákveðnu skírskotun en er 

hér notað til að lýsa ákveðnu sögulegu rofi eins tíma við fortíð sem var í grundvallaratriðum 

frábrugðin. Hér verður nútímanum beitt, af sögulegum forsendum, sem lýsandi hugtaki fyrir 

rof 19. aldarinnar við fyrri aldir, sem orsakaðist af gerbreyttum framleiðsluaðstæðum. 

Félags- og efnhagsleg tilvísun orðsins vísar til þeirrar þróunar sem náði hámarki á seinni hluta 

19. aldar og fól í sér hraða iðnvæðingu, fólksfjölgun og borgarvæðingu og sömuleiðis hraða 

                                                           
3
 Neale 2006: 132. 

4
 Guðni Elísson 2006: 36. 

5
 Wood 2006: 72. 

6
 Haukur Már Helgason 2011: 7. 
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þróun tækni, framleiðslu, boðskipta og samgangna. Borgin varð á þessum tíma vettvangur 

þeirra skilyrða sem móta nútímann sem sögulegt hugtak.7 

 Nútímavæðingin varð því forsenda nýrrar fjöldamenningar í krafti tæknilegrar 

þróunar, þar sem áður óþekktur fjöldi fólks flæddi um borgir í hraðri uppbyggingu. Fjöldinn 

varð því til sem nýr flokkur áhorfenda innan borgarinnar, sem var vettvangur síaukinnnar 

örvunar skynfæranna. Þetta umhverfi gat af sér nýja möguleika á sviði afþreyingarmenningar, 

sem var bæði hluti af örvandi þáttum umhverfisins og um leið andsvar við þeim.8 

 Sjónarspil nútímans varð þannig að skynrænni stórskotahríð sem hafði bein áhrif á 

hlutlæga upplifun mannsins og fól í sér rof við fyrra ástand sem Georg Simmel lýsti svo: „The 

rapid crowding of changing images, the sharp discontinuity in the grasp of a single glance, 

and the unexpectedness of onrushing impression: These are the psychological conditions 

which the metropolis creates”.9 Skynrænt áreitið var grundvallarbreyting á hlutlægri upplifun 

mannsins á umhverfi sínu og fól í sér rof við fyrra ástand líkt og Simmel rekur hér að ofan. 

Það var á forsendum breyttrar skynjunar sem hópur fræðimanna tók að rannsaka nútímann. 

Mætti hér nefna auk Simmels, Walter Benjamin, Siegfried Kracauer og Theodor Adorno.10 

Nútíminn snýr því í þessum skilningi að nýjum aðferðum til þess að dreifa fólki, 

upplýsingum og menningarafurðum. Tæknibyltingin skapaði þannig nýtt sjónarspil sem varð 

að grundvallareinkennum nútímans. Með breyttri framleiðslutækni, sem setti gildi 

fjöldasýningar og dreifingar á menningarafurðum í forgrunn, átti sér stað rof í upplifun frá því 

sem áður var. Því er það á forsendum þessarar breyttu upplifunar sem nútímaástandið – þ.e. 

rofið við fyrri skynjun - skilgreinist.11  

Þessir sívaxandi dreifingarmöguleikar listarinnar og aukið aðgengi að henni gerbreytir 

samfélagslegu hlutverki hennar, líkt og Benjamin fjallar um í ritgerð sinni  „Listaverkið á tímum 

fjöldaframleiðslu sinnar“. Sýningar- og dreifingargildi verksins er í forgrunni á tíma 

fjöldaframleiðslunnar en dýrkunargildið eða áran, sem er falin í því sem er  einstakt við 

                                                           
7
 Charney og Schwartz: 3-10. 

8
 Singer 1995: 72. 

9
 Singer 1995: . Sótt upprunalega í; Georg Simmel ,,The Metropolis and Mental Life‘‘ The sociology of Georg 

Simmel. Ritstjórn: Kurt Wolff. H. H. Gerth þýddi. Bls. 40. 
10

 Singer 1995: 72-73. Raunar mætti nefna fleiri grundvallarhugsuði 19. og 20. aldarinnar; Kenningar Karls Marx 
eiga rætur sínar að rekja til breyttrar þjóðfélagsgerðar (myndun borgarastéttarinnar, kúgun verkalýðsins) í 
kjölfar iðnbyltingarinnar, Sigmund Freud tekst meðal annars á við skynrænt áreiti nútímans sem og Martin 
Heidegger. 
11

 Gunner 1995: 15-18. 
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verkið, hverfur.12 Miðlarnir sem ryðja sér til rúms með fjöldamenningu borgarinnar eru 

óhjákvæmilega háðir ferli fjöldaframleiðslunnar sem þeir verða til í. Með þetta ferli 

vélrænnar margföldunar í huga færir Benjamin rök fyrir því að eðli listarinnar í kjölfar 

nútímavæðingarinnar hafi gjörbreyst og bendir á að spurningin um hvort kvikmynd geti talist 

til listaverks sé markleysa ef ekki er haft í huga hvernig eðli listarinnar hefur breyst með 

ferlinu sem kvikmyndin verður til í.13 

Skynjun neytenda menningarafurðanna – sem eru óhjákvæmilega allir sem ástand 

nútímans nær til – er því háð hinum nýju miðlum hvers eðli helgast af dreifingar- og 

fjöldaframleiðsluferlinu sem þeir verða til í. Hér er ekki úr vegi að tengja umfjöllun Benjamins 

við kenningar Marshalls McLuhan um að merking hvers miðils sé fólgin í honum sjálfum. Það 

að nýr miðill verði til er merkingabært í sjálfu sér þar sem tilvera hans felur í sér að 

fyrirbærum sé miðlað á nýjan hátt sem hefur afleiðingar fyrir samfélagið og einstaklinga. 

Þessar afleiðingar byggjast á hinum nýju sviðum mannlífsins sem til verða við hverja 

tækninýjung; nýr miðill er breytt forsenda fyrir skynjun því hann miðlar á nýjan hátt þótt 

hann miðli eldra innihaldi, sem iðulega er hlutskipti nýrra miðla.14 Því er nauðsynlegt að 

rannsaka miðlana sjálfa og hvernig þeir miðla eldra efni til þess að skilja breytingarnar sem 

einkenna tímabil dögunar þeirra og þróunar. 

1.3. Rými, ögunarsamfélagið og líkamar þess 

Við greiningu kvikmyndanna hér á eftir verður litið sérstaklega til þriggja þátta sem eru 

einkennandi fyrir breytta upplifun mannsins á nútímanum; samfallið rými nútímans, 

miðlægni líkamans og kenning Michels Foucault um ögunarsamfélag nútímans.  

 

,,Annihilation of time and space was the topos which the early nineteenth century used 

to describe the new situation into which the railroad placed natural space after 

depriving it of its hitherto absolute powers. Motion was no longer dependent on the 

conditions of natural space, but on mechanical power that created its own new 

spatiality.‘‘15 

 

                                                           
12

 Benjamin 2000: 15-19. 
13

 Benjamin 2000: 23-25. 
14

 McLuhan 2005: 42. 
15

 Schivelbusch 1986: 10. 
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Líkt og Wolfgang Schivelbusch rekur hér að ofan þá falla vegalengdir í nútímanum 

saman vegna tæknilegrar byltingar sem gerði fjarlægðir mun afstæðari en áður var; lestin 

varð til þess að fjarlægðir sem áður voru óbrúanlegar urðu auðfarnar og dreifing á hráefnum, 

vörum og upplýsingum varð margfalt skilvirkari en áður þekktist. Lestin felur því í sér 

grundvallar breytingu á möguleikum einstaklingsins – bæði fyrir hann sjálfan til þess að 

ferðast og einnig fyrir umheiminn sem færast nær honum. Rýmið í kjölfarið bæði smækkar 

og stækkar; ferðlög taka margfalt skemmri tíma – vegalengdir styttast – en möguleikinn á að 

ferðast margfaldast og því verður rými samfélagsins stærra. Félagslegum og 

menningarlegum veruleikanum er því kollvarpað með lestinni sem felur í sér umtalsverðar 

breytingar á formgerð samfélagsins sem og skynjun einstaklingsins á rými þess og tíma.16 

Þannig svipti lestin burt heftingu einstaklingsins, gaf honum ferðafrelsi og bjó til nýja 

rýmisskynjun á forsendum vélvæðingarinnar.. Lestin birtist því sem fyrsta fullmótaða táknið 

fyrir ferli nútímavæðingarinnar17 og fær vegna þess stöðu táknmyndar fyrir nútímann í 

vestranum og felur í sér endalok landnámsins.18  

Vegalengdir þjappast auk þess saman fyrir sakir flugsins en með því verður til ný 

tegund sjónrænnar skynjunar.19 Flugið verður forsenda fyrir því að sjá á meiri hraða og 

annan hátt, sem aðeins varð leikið eftir með kvikmyndinni. Kvikmyndatæknin byggir á því að 

sýna röð stakra ljósmynda svo hratt að úr verði hreyfing. Hraðinn sem myndar röðina – það 

er að lágmarki 16 rammar á sekúndu – veldur því myndirnar eru skynjaðar sem hreyfing en 

ekki uppröðun stakra mynda. Kvikmyndamiðlinum er því eðlislægt að fela uppröðun 

myndrammanna með vélrænu ferli sem byggir á hraðri hreyfingu.20  Eðli miðilsins liggur því í 

hreyfingu og birtir hann ámóta ímynd  rýmis og flugið nema kyrrstæðum áhorfendum þar 

sem í krafti klippingar á milli ólíkra staða rennur eitt rýmið áreynslulaust inn í það næsta.21 

Rétt eins og lestin og flugið styttu aðrar tækninýjungar, á borð við ritsímann, loftskeytið, 

ljósmyndina og kvikmyndina fjarlægðir í nútímanum til muna. Þetta samfallna rými nútímans 

                                                           
16

 Sama heimild: 34-36. 
17

 Gunning 1995: 15-16. 
18

 Einnig er hægt að sjá lestina fyrir sér sem forvera kvikmyndarinnar, þar sem farþegar verða að kyrrstæðum 
áhorfendum síbreytilegs landslags fyrir utan gluggann. Sjá Charney og Schwartz 1995: ? Sjá einnig Ward 2001: 
123. 
19

 Paul Virilio setur sjónsviðið í brennidepil nútímaupplifunarinnar þegar hann segir: „Séu menn í stríði er virkni 
vopnanna virkni augans. Því er það ofureðlilegt að hið feikilega rof sem flugherinn olli á samfellu í rými eftir 
1914, skuli *…+ bókstaflega hafa sprengt hina gömlu einsleitu sýn og rutt hinni margleitu skynjun braut“. Sjá 
Virilio 2003: 34. 
20

 McLuhan 2005: 42-44. 
21

 Virilio 2003: 21-25. 
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í samhengi stórborgarinnar er mikilvægt minni í höfundarverki Langs. Rýmið birtist sem 

margir ólíkir staðir sem eru margtengdir hver öðrum með upplýsingamiðlum og 

samgöngutækjum nútímans.22 

Í kaflanum um alsæishyggju úr ritinu Surveiller et punir: Naissance de la Prison23 

greinir Foucault ögunarkerfi nútímasamfélagsins, sem byggir á útilokun og síðan 

sundurgreiningu. Útilokunarferli valdsins byggir á draumnum um hreint samfélag þar sem 

þeim óæskilegu er úthýst. Kerfi útilokunarinnar á samkvæmt Foucault rætur sínar að rekja til 

úthýsingar holdsveikra úr samfélaginu á miðöldum. Kerfi útilokunarinnar byggir á skiptingu 

samfélagsins í tvo hópa þar sem þeim óæskilegu er úthýst og bolað út á jaðarsvæði.24 

 Sundurgreinandi kerfi nútímasamfélagsins byggði upphaflega á útilokunarferli 

holdsveikinnar. Sundurgreinandi kerfi nútímans sem Foucault lýsir er ögunarsamfélagið. Það 

byggir á fullkomnu stigveldi þar sem allir þættir tilverunnar eru sundurgreindir. Þetta er vald 

alsæisins sem fylgist með og skrásetur allt. Sameinandi máttur hópsins er útilokaður með 

algjörri einstaklingsvæðingu hugverunnar. Í stað hyglingar annars hópsins á kostnað hins er 

hverjum og einum gefið ákveðið hlutverk. Þannig er eftirlitinu eða öguninni komið fyrir í 

hverjum einstaklingi fyrir sig. Því nær valdið mun lengra en áður, er sívökult og algjört. Þessa 

sýn rekur Foucault til innilokunarinnar miklu í kjölfar plágunnar á 17. öld og nær hugmyndin 

hámarki með alsjá Benthams. Foucault gerir alsjána að táknmynd fyrir það valdafyrirkomulag 

sem hann lýsir en alsjáin er hið fullkomna fangelsi. Virkar hún þannig að föngunum er komið í 

fyrir þannig að hægt sé að fylgjast með þeim öllum frá einu og sama sjónarhorninu án þess 

að þeir sjái nokkurn tíman varðmanninn. Fangarnir eru einangraðir og er fyrirkomulagið á þá 

vegu að þeir gera sér grein fyrir því að mögulegt sé verið að fylgjast með á öllum stundum. 

Eftirlitinu er því komið fyrir hjá hverjum og einum fanga og verður eiginleg eftirfylgni þess í 

raun óþörf en alltaf möguleg. Valdið liggur því í niðurskipun líkamanna í staðin fyrir beitingu 

þess.25 

 Foucault segir að þessi tvö kerfi hafi runnið saman í valdakerfi nútímans. Valdakerfið 

virkar þannig að samfélagið er flokkað í hóp æskilegra einstaklinga, sem fá aðild að 

samfélaginu, og óæskilegra einstaklinga, sem eru útilokaðir frá því. Sundurgreinandi ferli 

ögunarkerfisins er svo beitt á hina útilokuðu með betrunarmarkmið í huga. Til þess eru 

                                                           
22

 Gunning 2000: 168. 
23

 Hér vinn ég með íslenskaða útgáfu kaflans sem birtist í þýðingasafninu Alsæi, vald og þekking. 
24

 Foucault 2005: 134-136.  
25

 Sama heimild: 129-139. 
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notaðar ýmsar stofnanir á jaðri samfélagsins líkt og geðsjúkrahúsið, spítalinn og herinn en 

smám saman hafa ögunarkerfin færst af jaðrinum og gegnsýrt samfélagið í mætti 

orðræðunnar sem einkennir þau. Sögulegar rætur ögunarkerfanna liggja í upphafsforsendum 

nútímans – það er margfölduðum afköstum framleiðslutækjanna og sífelldum lýðfræðilegum 

vexti. Fjöldanum er stýrt að hámarksafköstum um leið og heild fjöldans er geld með 

sundurgreiningu hvers einstaks líkama. Þróun og þættir alsæisins endurspeglast í 

höfundarverki Langs. Má hér nefna aðra þætti líkt og linnulausa skrásetningu ögunarkerfisins 

sem tengir stofnanavæddan jaðarinn við miðju.26 

 Hinn sundurgreindi líkami og rofna rýmið endurspeglast í kvik- og ljósmyndatækninni 

á afgerandi hátt. Með tækni myndavélarinnar er hverjum og einum úthlutað sama 

sjónarhorninu.27 Myndavélin verður því að staðgengli hvers einstaks líkama á viðburðinum 

sem er myndaður. Það skiptir litlu hvað myndflöturinn er stór eða hvar þú situr í salnum, 

þegar lestin æðir gegnt myndavélinni er alltaf eins og hún stefni beint á þann sem á horfir. 

Áhorfið er þannig einstaklingsvætt á forsendum fjöldans með vélrænni fjöldaframleiðslu og 

dreifingargildi miðilsins. Hvert og eitt einstakt sjónarhorn er fjöldaframleitt eins fyrir alla en 

eðli miðilsins fyrirbyggir annað sjónarhorn, því það væri óhjákvæmilega önnur framsetning á 

atburðinum. Kvikmyndaáhorfandinn er því ekki aðeins saumaður inn í ákveðið sjónarhorn 

heldur inn í áhorfið sjálft. Þetta ferli er háð sögulegri þróun mismunandi menningarlegrar 

framsetningar í fjöldamenningunni.28 Aftur á móti hefur einstaklingsvæðing sjónarhornsins 

það í för með sér að allir sjá sömu framsetninguna af viðburðinum. Því gerir sundurgreinandi 

eiginleiki miðilsins ráð fyrir því að sami viðburðurinn sé skynjaður eins af öllum áhorfendum 

og breytt skynjun nútímans hefur í för með sér tortímingu einstaklingsbundinnar 

upplifunar.29  Skynjunin sjálf er því eins, vegna eðli miðilsins, en félags- og sögulegt samhengi 

getur hinsvegar skipt sköpum hvað varðar viðtökur verksins sem miðlað er. 

Með breyttum áherslum fjöldamenningarinnar varð líkami einstaklingsins að 

miðpunkti skynjunar. Líkaminn kom fyrir sjónir sem fyrirbæri er þurfti sérstaklega að fylgjast 

með, sem fjöldaframleidd ímynd í dreifingarferli nútímaframleiðslu menningarafurða og sem 

miðpunktur hlutlægrar skynjunar – eða sem sá sem fylgdist með og gat að sama skapi verið 

                                                           
26

 Sama heimild: 133-161. 
27

 Benjamin 2000: 22-27. 
28

 McGee 2007: 5. 
29

 Allen 1987: 236-237. 
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viðfang.30 Tengslin á milli þess að sjá og að sjást eru rofin, því hver og einn líkami getur setið í 

stöðu alsjáanda sem neytandi ímynda annarra líkama.31 

Miðlæg staða líkamans í menningarafurðum gat af sér stjörnukerfi kvikmyndarinnar, 

en upphaf þess er iðulega rekið til meints andláts Florence Lawrence – þá betur þekkt sem 

Biograph-stelpan – árið 1910 en aðeins áratug síðar varð stjörnukerfið fullmótað,32 en í því 

fólst með tilheyrandi ímyndarsköpun fjölmiðla, kvikmyndaiðnaðarins og stjörnunnar 

sjálfrar. 33  Mögulega má finna rætur stjörnukerfisins í hinum „sannsögulegu“ hetjum 

vestursins sem settar voru á svið í samtíma sínum.34 Líkamar stjarnanna eru forvitnilegir því 

ólíkt hinum almenna líkama þá geta þeir birst margfallt stærri eða minni eftir því hvar þá er 

að finna – á sýningartjöldum eða í tímaritum. Þeir geta jafnvel birst sundurlimaðir sem 

aðeins lappir eða brjóst.35  

1.4. Höfundarkenning og höfundarverk Langs 

Markmið ritgerðarinnar er tvíbent. Fyrra markmiðið er að greina þá þræði vestrans 

sem rekja má til þeirrar breyttu upplifunar sem ástand nútímans getur af sér sem 

kvikmyndagrein, líkt og rakið hefur verið. Síðara markmiðið er að lesa The Return of Frank 

James, Western Union og Rancho Notorious inn í höfundarverk Langs en hingað til hefur 

verið litið fram hjá vestrunum þremur og þeir ekki taldir til „Langískra“ texta.  

Höfundarverk Langs er íhugul mynd af ástandi nútímans. Það felur í sér meðvitund 

um stöðu kvikmyndarinnar sem miðils upplifunar þar sem fagurfræði nútímans birtist; 

sérstaklega með breyttri skynjun rýmis, tíma og sjónar. Áhrif tæknibyltingarinnar, sem er í 

senn afleiðing og forsenda nútímans, framsetning og möguleikinn á framsögu í 

kvikmyndamiðlinum spila stóra rullu í höfundarverki hans.36 Liggur því beint við að lesa 

vestrana þrjá inn í höfundarverk Langs til þess að greina téða þræði úr orðræðuhefð 

nútímans. Til útskýringar á höfundarverki Langs verður fyrst og fremst stuðst við bók Toms 

Gunning: The Films of Fritz Lang: Allegories of Vision and Modernity. Unnið er að báðum 

markmiðunum með sömu aðferðinni. 

                                                           
30

 Charney og Schwartz 1995: 5. 
31

 Foucault 2005: 139-140. 
32

 Alda Björk Valdimarsdóttir 2006: 4-6. 
33

 Dyer 2006: 36. 
34

 Virilio 2003: 69. Þetta er áhugaverður þráður sem mér gefst ekki tóm til að elta en hetjur vestursins urðu 
þjóðþekktar dægurhetjur fyrir tilstilli framhaldsbókmennta í fjöldadreifingu. 
35

Sama heimild: 42-3. 
36

 Gunning 2000: 475-6. 



13 
 

Að ætla að nota höfundargreiningu á vestra Langs til þessa gæti þó reynst varasamt 

og því þarf meira að koma til. Hætta er á að freistast til þess að einblína um of á þætti úr 

höfundarverkinu sjálfu og líta framhjá samhengi greinarinnar sem textarnir eiga 

óhjákvæmilega rætur í. Til þess að breikka samhengið verður því vísað til klassískra vestra og 

goðsöguleg greining Wills Wright á greininni höfð til hliðsjónar. Með þessu móti verður 

dregið úr öndvegisstöðu höfundar við greiningu á verkinu og hægt að draga víðtækari 

ályktanir um stærra samhengi vestrans. 

Höfundarverkið skorðast af nafni höfundarins. Fritz Lang er eiginnafn einstaklings en 

einnig nafn sem er kennt við safn texta. Höfundarnafnið gegnir því hlutverki flokkunar innan 

orðræðunnar og leyfir að vissir textar séu flokkaðir saman og útilokaðir frá öðrum. Nafn 

höfundarins flöktir á milli lýsingar og merkingar.37 Þannig er það á forsendum nafnsins sem 

textum er skipað saman í flokka og þeir tengdir saman. Textarnir sem flokkaðir eru saman 

undir nafni höfundarins þiggja því merkingu sína af textasafninu sem þeir mynda.  

 Því er knýjandi spurning sem varðar þá merkingu The Return of Frank James, Western 

Union og Rancho Notorious að hvort um sé að ræða kvikmyndir sem talist geta til 

höfundarverks Fritz Lang. Gunning minnist á vestra Langs í bók sinni á meðal annarra mynda 

sem hann skipar í saman flokk hefðbundinna verka á lágpunkti ferils Langs. Hins vegar tekur 

hann fram að verkin séu áhugaverð upp að ákveðnu marki.38 Í greininni ,,Fritz Lang Outfoxed: 

The German Genius as Contract Employee” gengur Nick Smedley skrefi lengra og heldur því 

fram að fyrstu tveir vestrar Langs, The Return of Frank James og Western Union eigi alls ekki 

að sjá sem hluta af höfundarverki hans. Smedley skýrir frá því að framleiðandinn Darryl 

Francis Zanuck hafi verið ábyrgastur fyrir kvikmyndum á öllum stigum málsins og að Lang hafi 

til að mynda ekki komið nálægt The Return of Frank James  fyrr en seint í 

framleiðsluferlinu.39 Smedley segir að framleiðslusaga kvikmyndanna undirstriki það að Lang 

hafi sinnt minniháttar hlutverki við heildarsköpun kvikmyndanna og hafi lítið haft að segja 

um þemu, sögu, persónur og svo framvegis. Því beri að líta framhjá The Return of Frank 

James  og Western Union í höfundarverki Langs sem endurspegli bandaríska hugmyndafræði 

á hefðbundinn hátt.40 Við hlið Fox-vestranna tveggja stillir Smedley Rancho Notorious sem 

                                                           
37

 Foucault 2005: 77-80. 
38

 Gunning 2000: 204. 
39

 Smedley 1990: 292. Það sem flækir myndina enn frekar er að kvikmyndin er óbeint framhald Jesse 
James(1939) þar sem Henry Fonda og John Carradine fara með sömu hlutverk ásamt fleirum. 
40

 Smedley 1990: 297-298. 
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hann segir vel geta fallið undir höfundarverk Langs en það þurfi að leggjast í frekari 

rannsóknir því til stuðnings.41 

Ljóst er að vestrar Langs skipa jaðarstöðu í umfjöllunum um hann sem höfund, vil ég 

halda því fram að það þurfi að taka þessa afstöðu Smedleys (og einnig Gunnings, þó hann láti 

fá orð um málið falla) til endurskoðunar en þematískt komast myndirnar vel fyrir í orðræðu 

Langs. 

  

                                                           
41
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2. Vestrinn: Andstæða auðnar og samfélags 
At the time of its emergence in the nineteenth century as a 

critical element of the American myth, the figure of the Great 

Plains signified an alternative to the wage slavery and 

industrialization of the East.42 

-Patrick McGee 

 

Andstæða auðnar og siðmenningar hefur verið greind sem grundvallar andstæðupar 

vestragreinarinnar.43 Þann varnagla verður þó að slá að andstæðupar auðnar/náttúru og 

siðmenningar/samfélags er undirliggjandi í öllum goðsögum samkvæmt ClaudeLévi-Strauss 

og er því ekki um sérkennandi átök andstæðna að ræða í vestranum.44 Andstæðuparið fær 

þó sérstöðu í vestranum í krafti menningarsögulegs samhengis greinarinnar og sambands 

hennar við landnemagoðsögnina, en landnám vestursins gerir söguleika vestrans miðlægan. 

Vestrinn er bundinn sögulegu tímabili eiginlegs landnáms vestursins, sem er um það 

bil árin 1860 - 1890, en það er á því tímabili sem sögulegar rætur greinarinnar liggja og það 

er tímabilið sem vestrarnir eiga sér stað á.45 Á svipuðu  tímabili, eða á árunum 1870 - 1910, 

fór íbúafjöldi borga í Bandaríkjunum úr 10 milljónum í 42 milljónir – fólksfjöldinn ríflega 

fjórfaldaðist.46 Þessi ótrúlega víðtæka borgarvæðing er ekki síður sögulegur bakgrunnur 

vestrans en hið eiginlega landnám. Má vera að sögulegur bakgrunnur borgarvæðingarinnar 

kunni að skýra miðlæga stöðu auðnarinnar í greininni. 

Patrick McGee varpar ljósi á andstæðuparið í samhengi við það sögulega skeið sem er 

til grundvallar í táknheimi vestrans – það er hvað andstæðan kann að hafa táknað fyrir 

samtíma hins eiginlega landnáms og hvað landnámið kann að tákna í verkunum sem fjalla 

um tímabil landnámsins. Bakgrunnur skýringar McGees er að ríkjandi hugmyndafræði 

kapítalismans sé tilbúin til þess að draga upp mynd af eigin andhverfu til þess að selja 

neytandanum hugmyndina um hina frjálsu sjálfsveru.47 

Auðnin í vestranum er þó ekki svo einföld að hægt sé að smætta niður í andstæðu við 

þrengsli borgarinnar, heldur verður einnig að líta til þess hvernig nútíminn kom til með að 
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breyta rýmisskynjun fólks. Með hliðsjón að lýsingu Schivelbusch í kafla 1.3. um breytta 

upplifun mannsins af fjarlægðum er áhugavert að líta á þessa tilvitnun í Roberts 

Warshow: ,,Once it has been discovered that the true theme of the Western movie is not the 

freedom and expansiveness of frontiesr life, but its limitations, its material bareness, the 

pressures of obligation, then even the landscape itself ceases to be quite the areana of free 

movement it once was.‘‘48 Samkvæmt Schivelbusch hefur samfallið rými nútímans það í för 

með sér að allar fjarlægðir styttast en möguleikar einstaklingsins til þess ferðast um þetta 

rými margfaldast – því veður samfélagslegt rými hvers og eins margfalt sinnum stærra. 

Rýmið sem Warshow lýsir sem byggir fyrst og fremst á fjarlægðum og einangrun gæti verið 

minni um rými sem áður var að finna. Mögulega má því skýra andstæðu auðnar og samfélags 

í vestranum sem neikvæða birtingamynd af skynjun rýmis sem er á undanhaldi. 

Gildi andstæðunnar er háð því samhengi sem hún birtist í og því getur merking 

þáttanna verið ólík í hverju einstöku verki. Hvert verk er svo aftur háð samhengi greinarinnar 

og því er merking einnig háð samhengi greinarinnar í heild og sögulegri þróun hennar.49 Sem 

dæmi má taka uppstillingu Robins Wood af tveimur andstæðum birtingarmyndum á rými 

vestursins (náttúrunnar) í hugmyndafræðilegri greiningu sinni á klassískum Hollywood-

myndum. Það er ímynd náttúrunnar sem vettvangur jarðræktar hins óspjallaða lands eða 

ímynd auðnar og (kynferðislegrar) hættu.50 Þessi andstæða er ekki hrein í vestranum því 

tamning eða jarðrækt vestursins byggir á því að landsvæðið sem er ræktað sé umkringt 

óbyggilegri auðn. Hetja vestrans er samsömuð þessari auðn og það er fyrir sakir auðnarinnar 

sem hún fær sérstöðu sína.51  

Vestrinn gerist á tiltölulega afmörkuðu tímabili sem á rætur sínar að rekja til 

raunverulegs tímabils í sögu Bandaríkjanna, eða um það bil árin á milli 1860 og 1890. 

Vestrinn er þannig mynd af fortíð þeirrar samtíðar sem hann skapar og eru myndirnar því 

háðar þeim sögulegu viðhorfum sem einkenna samtíma þeirra.52 Markmiðið hér verður að 

reyna að sjá spor nútímans í greininni, sem litast af þessu sögulega tímabili nútímavæðingar 

sem hún verður til á. 
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Þróun vestragreinarinnar liggur frá túskildingsskáldsögum (e. dime novels) og 

framhaldsseríum í dagblöðum yfir á hvíta tjaldið, sem varð miðillinn sem tók við af forverum 

sínum þó framhaldsskáldsögur vestursins héldu vinsældum sínum. 53  Vestrinn sem 

bókmenntagrein varð til á þeim árum sem sögulegt landnám vestursins átti sér stað, sem og 

önnur stórtíðindi á borð við bandarísku borgarastyrjöldina, sem spila mikilvægt hlutverk í 

greininni. Þjóðþekktir menn voru oft aðalpersónur ævintýranna, líkt og James-bræður og 

Vísunda-Bill. Greinin var mjög vinsæll hluti af fjöldamenningu samtímans og birtist í 

prentmiðlum sem fengu gríðarlega mikla dreifingu.54 Það er ef til vill helst í þessu ferli 

fjölföldunar sem sameiginlegar rætur greinarinnar og kvikmyndarinnar liggja. 

 The Great Train Robbery kom út árið 1903 og er ein af fyrstu frásagnarkvikmyndum 

Bandaríkjanna. Myndin er auk þess oft titluð sem fyrsti vestrinn, sem sýnir fram á hve 

snemma greinin kom fram á sjónarsviðið og kann að vera til marks um hve samofin saga 

kvikmyndarinnar er greininni, líkt og Bazin heldur fram. Þó ber að hafa í huga að 

kvikmyndinni var ekki tekið sem vestra þegar hún kom út, enda hugtakið ekki til í samhengi 

kvikmyndanna, heldur sem samtíðarkvikmynd um rán og eltingarleik. 55  Út frá stöðu 

myndarinnar í kvikmyndasögulegu samhengi, sem fyrsti mikilvægi vestrinn, er áhugavert að 

lesa hana með markmið ritgerðarinnar í huga.  

Líkt og lesa má úr titli myndarinnar, þá snýst The Great Train Robbery  um 

framkvæmd lestarráns og eftirleik þess. Eitt helsta tákn nútímans, og ein af forsendum fyrir 

samfallandi rými nútímaástandsins, er því í forgrunni fyrsta vestrans. Enn má því tengja við 

ummæli Bazin – The Great Train Robbery setur tóninn fyrir vestrann og tengir greinina 

beinlínis við þær tækniframfarir sem litið er á sem forvera kvikmyndarinnar, en hér vísa ég til 

þess rofs að upplifa umhverfi sitt á hreyfingu – að fylgjast með hraðri, síbreytilegri 

atburðarás í gegnum stöðugan ramma.56 

Sérstakir eiginleikar miðilsins birtast meðal annars í kvikmyndinni í formi beinnar 

árásar á skynjun áhorfandans, þar sem byssubófi skýtur beint í átt að myndavélinni, en 

atriðið gat ýmist verið í lok eða upphafi myndarinnar. Þar sem kvikmyndavélin er nokkurs 

konar staðgengill hvers og eins áhorfenda, þar sem  allir sjá sömu röð mynda og frá sama 

sjónarhorni, verður þetta árás á upplifun allra áhorfenda sem setur skynjun og líkama hvers 
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og eins í forgrunn.57 Taka ber þó fram að slík bein ávörp heyra til undantekninga í 

kvikmyndum og eru ekki einkennandi fyrir vestrann. Hins vegar er áhugavert að möguleikar 

miðilsins séu nýttir með svo framsæknum hætti í „fyrsta vestranum“. Þannig má sjá að 

þættir sem snúa beinlínis að nútímanum liggja í upphafi greinarinnar með afgerandi hætti. 

Leið vestrans til vegs og virðingar á hvíta tjaldinu var þó heldur löng, en á 

mótunarárum sínum birtist hann fyrst og fremst í formi kvikmyndasería og B-mynda. Þessar 

kvikmyndir sóttu efnivið og frásagnarhefð sína að miklu leyti í framhalds- og 

túskildingsskáldsögurnar.58 Efnistök B-vestrans endurspegluðu vinsæl umfjöllunarefni líðandi 

stundar. Lítil virðing var borin fyrir sögulegum tíma í B-vestranum, þar sem hetjur í sögulegri 

fortíð tókust á við hugðarefni samtímans. Þá áttust oft við hetjur vestursins og óþokkar 

borgarinnar. Göfuglyndi hetjanna og spilling óþokkanna tákngerðist í andstæðunum á milli 

vestursins og borgarinnar í austri, eða kannski frekar villtrar náttúru fortíðarinnar og siðspillts 

borgarumhverfis nútímans.59 

Vending varð á þróun vestrans árið 1939, en það ár kom út kvikmynd Johns Ford, 

Stagecoach, sem almennt er talin marka upphaf klassíska skeiðs greinarinnar.60 Samkvæmt 

Richard Slotkin verður vestrinn til sem fulltíða kvikmyndagrein í framhaldi af því skeiði 

kvikmynda sem hann nefnir Viktorískuveldismyndina (e. Victorian Empire movies). Það skeið 

snerist um átök hvítrar siðmenningar og villimennsku nýlendanna, oftast einhvern tímann í 

fortíðinni.61 Þetta form hentaði vel táknheimi vestrans, þar sem hvítir landnemar ryðja sér til 

rúms á jaðri siðmenningarinnar og eiga í sambærilegum átökum við framandi fólk með dekkri 

húðlit.62 

 Með þessari breytingu á vestranum hvarf bein tenging myndanna við hugðarefni 

samtímans af yfirborðinu. Vestrar fjölluðu þó ekki minna um samtíma sinn en áður. Um 

samband vestrans við samfélagið hefur margt verið skrifað sem vert er að hafa í huga í 

samhengi greiningarinnar sem hér fylgir. Ber þar einna mest á formgerðargreiningu Wills 

Wright í bókinni Six Guns and Society. Wright grípur inn í sögu vestrans og hefur rannsókn 

sína á klassísku skeiði hans en rekur síðan breytingar á greininni, sem hann skýrir í samhengi 
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við breytt hlutverk stofnana samfélagsins.63 Hér verður stuðst við formgerðargreiningu 

Wrights til þess að sjá hvers lags vestrar myndir Langs eru og hvernig þær samsvarast öðrum 

myndum greinarinnar. 

2.1. The Return of Frank James 

Jesse James er myrtur af Ford-bræðrum og þarf Frank James (Henry Fonda), sem hafði dregið 

sig til hlés og gerst landnemi ásamt munaðarlausa unglingnum Clem (Jackie Cooper) og 

blökkumanninum Pinky (Ernest Whitman), að leita hefnda. Frank rænir 

járnbrautasamsteypuna sem stóð fyrir morðinu á Jesse til þess að fjármagna hefndina. Clem 

blandar sér í máið og deyr starfsmaður vegna skothríðar að utan og halda þeir í sameiningu í 

leit að Ford-bræðrum. Kynnast þeir blaðakonunni Eleanor Stone (Gene Tierney) sem tjáir 

þeim að yfir Pinky vofi aftaka fyrir að vera vitorðsmaður Franks að ráninu. Frank gefur sig 

fram og er sýknaður. Fyrir utan réttarsalinn mætie Bob Ford (John Carradine) Clem, og særa 

þeir hvorn annan til ólífis. 

Ódæðismenn fremja óhæfuverk sem samfélagið reynist of veikt eða veikgeðja til þess 

að takast á við. Glæpurinn er framinn á kostnað hetjunnar, sem tekur örlögin í sínar hendur 

og heldur út úr samfélaginu (í auðn vestursins) til þess að hafa hendur í hári óþokkanna. 

Óhæfa samfélagsins birtist í vanmætti þar til gerðra stofnana og ótta eða sinnuleysi meðlima 

þess til að takast á við ofbeldið. Hetjan heldur út í auðnina vegna þess að hún reynist 

dyggðugri en samfélagið. Þetta eru fyrstu fimm þættir hefndartilbrigðis vestrans samkvæmt 

formgerðargreiningu Wills Wright.64 Formgerðin varpar ljósi á samband hetju, samfélags og 

auðnar í hefndartilbrigði vestrans en The Return of Frank James og Rancho Notorious falla 

helst undir það tilbrigði.  

Fyrsta skotið af hetjunni staðsetur hana á mörkum samfélags og auðnar og skipar 

henni í samband við náttúruna sem jarðrækt. Frank birtist hér sem landnemi sem er í óða 

önn að temja landið. Á sjónrænan hátt er þetta dregið fram með fyrsta skotinu af Frank, sem 

sést þar plægja lítinn jarðskika. Næsta skot sýnir Pinky (sambýling Franks) höggva tré og 

sviðin jörð er í bakgrunni. Þar með verður ljóst að þeir eru að brjóta villt land undir sig og eru 

því landnemar í vestrinu. Auðn vestursins er handan jarðskika Franks sem situr á jaðri 

samfélagsins. Þegar til kastanna kemur verður Frank að halda af jaðarsvæðinu sem hann býr 
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á og inn í miðju samfélagsins – en ekki út fyrir jaðarinn í auðnina – til þess að jafna um 

bróðurvígið. Sú stefna hetjunnar sýnir okkur að auðnir vestursins eru fjarlægar táknheimi 

myndarinnar og í stað þeirra birtist upplýsingasamfélag borgarinnar. 

Opnunaratriði kvikmyndarinnar er stutt myndflétta sem miðlar 

grundvallarupplýsingum fyrir framvindu hennar. Fyrsta skot fléttunnar sýnir veggspjald sem 

heitir tíu þúsund dollurum fyrir Jesse James, lífs eða liðinn. Myndlausn yfir í næsta rými sýnir 

mann að hengja upp skilti innandyra þegar hann er skotinn í bakið af skjálfhentum manni. 

Þrjú skot fylgja af forsíðum dagblaða. Hvert ber með sér grundvallarupplýsingar er varða 

framvindu myndarinnar. Jesse James var myrtur af Ford-bræðrum. Í samhengi við 

veggspjaldið var það sennilega vegna verðlaunanna. Jákvætt viðhorf almennings til James-

bræðra verður ljóst og einnig að talið er að Frank sé látinn. Klippt er á milli skotanna með 

myndlausn sem og yfir í næsta atriði. Vegna þess virkar atriðið sem samfella þar sem hvert 

rými fellur inn í það næsta. Þetta endurspeglar áhrif upplýsingamiðlanna sem innihald 

fléttunnar lýsir. Myndfléttan gefur það til kynna að dauðsfallið sé samstundis á allra vitorði og 

að blöðin séu það tæki sem komi þeim upplýsingum áleiðis. 

 Afleiðingar morðsins á Jesse eru sambærilegar morðinu á Elsie Beckman í M (1931). 

Líkt og í M eru það dagblöðin sem eru tengiliðurinn á milli atriða sem eru að flestu leyti 

óskyld í rými og þau verða til þess að vekja umtal og viðbrögð. Vestrið verður eins og hvað 

annað borgarsamfélag, sem þyrstir stöðugt í upplýsingar og er í senn á floti í þeim.65 

Samfélagslegt hlutverk upplýsingamiðilsins endurspeglast í æsifréttalegri framsetningu 

fyrirsagnanna sem söluvöru er keppist um athygli neytenda. Morðið er strax á allra vitorði og 

það er vegna nútímalegs upplýsingamiðils. Rými vestursins er því undirskipað 

upplýsingaflæði. 

 Vestrið í The Return of Frank James er raunverulega á floti í upplýsingum og 

samfélagið þrífst á þeim. Flókinn eftirleikur morðsins á Jesse er nánast í beinni útsendingu. 

Framvindan er hröð en eitt atriði aðgreinir fréttirnar af morðunum og nýjar upplýsingar. Það 

er farandpredikari sem færir fregnir af réttarhöldum yfir Ford-bræðrum, en þær heyrði hann 

á ritsímastöðinni. Ritsíminn, forveri símans, þjónar sama tilgangi en hægt er að koma 

upplýsingum að því er virðist takmarkalaust á milli staða með miklum hraða. Þetta 

endurspeglast í ritsímasímasambandi Eleanor Stone við föður sinn vegna réttarhaldanna yfir 

Frank. Í næsta atriði er það Pinky sem færir þeim dagblað með fregnum af sýknun Fords. 
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Bærinn sem var framsettur myndrænt í upphafi myndar á jaðri hins byggilega heims reynist 

vera í póstsamskiptum við umheiminn og ekki síður tengdur upplýsingaflæði samfélagsins en 

aðrir hlutar þess. Fréttirnar um Pinky berast með blaðaúrklippu til Franks. Svo virðist sem 

enginn frétti neitt nema með milligöngu upplýsingamiðla í kvikmyndinni og til marks um það 

má benda á að mörg atriði myndarinnar eiga sér stað í prentsmiðju smábæjar. 

 Rými vestursins er fallið saman í samskonar rými og einkennir borgaralegt samfélag 

upplýsingaaldarinnar. Járnbrautin er annað einkenni þessa. Lítið mál er að ferðast hratt á milli 

staða með lest í kvikmyndinni og ákveður hetjan Frank til dæmis að stökkva af hesti sínum 

um borð í lest þegar hann þarf að mæta fyrir rétt, og velur þannig táknmynd nútímans fram 

yfir táknmynd gamla vestursins. Í rými vestursins er að finna marga ólíka staði sem eru 

margtengdir hver öðrum með upplýsingamiðlum og samgöngutækjum nútímans. Hér birtist 

rými nútímans því hliðstætt því sem það gerir í M,66 þó ekki sé gengið nærri eins langt í 

þessari framsetningu og þar. Hvað þetta varðar er grundvallarmunur á milli The Return of 

Frank James og flestra annarra vestra.  

Auðnin er ekki til staðar í The Return of Frank James, því allt svið myndarinnar fellur 

undir hið borgaralega. Sú staðreynd að málaferli Franks skuli vera dramatískur hápunktur 

myndarinnar birtir það með skýrustum hætti að hetjan þurfi að halda inn í miðju 

samfélagsins frekar en út fyrir það til þess að sanna sérstöðu sína og  sigra fjandmenn sína. 

Með því að fella rými vestursins í samskonar rými og borgarsamfélag nútímans er grafið 

undan andstæðu auðnar og samfélags. Lokaskot myndarinnar af hetjunni Frank James 

kristallar þetta þar sem það sýnir Frank með glugga prentsmiðjunnar „Liberty Press“ fyrir 

aftan sig. Það er furðu langt frá óbeisluðu landslaginu sem Shane, Ringo eða aðrar klassískar 

hetjur vestrans sjást hverfa inn í við lok myndar. Hetjan birtist því á myndrænan hátt sem 

meðlimur borgarlegs samfélags. 

Kvikmyndin felur ferli vélarinnar með því að hraða því. Vélrænt ferlið felst í því að 

raða upp stökum kyrrstæðum myndum en samfelldar raðir og tengingar þeirra verða að 

formum og framvindu með hröðun svo augað nemi ekki stakar myndir heldur heild þeirra.67 

Kvikmyndinni er því eiginlegt að fella saman rými, því vélrænt ferli hennar byggir á því að fela 

þær einingar sem hún samanstendur af og búa til úr þeim heild. Prentmiðlar og fjöldadreifing 

þeirra hefur samskonar áhrif á það rými sem þeir fyrirfinnast í. Tengsl og vensl á milli 
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fjarlægra staða verða til fyrir tilstilli þeirra svo úr verður upplýsingasamfélag. Upplýsingar 

verða ekki staðbundnar heldur geta breiðst út á miklum hraða og birst mörgum aðilum 

samtímis. Prentmiðlarnir fella því saman rými á hliðstæðan hátt og kvikmyndin gerir við 

kyrrstæðar stillur svo skynjun fólks á það samfélag sem það byggir mótast af þessum miðlum.  

Í The Return of Frank James er þessu ferli komið fyrir innan kvikmyndarinnar og það látið 

hafa grundvallarstöðu í framvindu hennar. Þar sem kvikmyndin er vestri felur þetta í sér að á 

samfallið rými borgarsamfélagsins er yfirfært á kvikmyndagrein sem byggir á andstæðu þess 

rýmis og því er táknrænt gildi auðnarinnar ónýtt. Með sérstökum eiginleikum 

kvikmyndamiðilsins, það er möguleikanum á klippingu milli mismunandi rýma, myndlausn og 

myndblöndun eru eiginleikar prentmiðilsins dregnir fram sem felur í sér framandgervingu á 

ferli vélvæðingarinnar. Með endurtekinni klippingu á milli þeirra ólíku staða sem 

blaðadreifingin nær til eru áhrif blaðaútgáfunnar sýnd; upplýsingamiðlar á borð við prentið 

búa til samfélag úr mörgum ólíkum stöðum með því að mynda á milli þeirra tengsl og mata 

þá af sömu upplýsingunum. Áhrif prentmiðilsins á samfélagið eru gerð sýnileg og verða 

merkingarbær í sjálfu sér út frá samhengi greinarinnar. Auðnin er eyðilögð því  um hana 

berast skilaboð á ofsahraða. 

2.2. Western Union 

Western Union (1941) birtir mikilvægi andstæðupars auðnar og siðmenningar hvað skýrast af 

vestrunum þremur en kvikmyndin er um bókstaflega um siðvæðingu vestursins. Kvikmyndin 

fjallar um tilraun austurstrandar fyrirtækisins Western Union til þess að leggja ritsíma þvert 

yfir sléttur vestursins og þar með tengja austrið vestrinu.  

Verður þetta að sögusviði nokkurra annarra frásagna en þar á meðal er togstreita á 

milli Richards Blake (Robert Young) í hlutverki kvennlegs karlmennis austursins, og Vance 

Shaw (Randolph Scott), sem er í hlutverki 'alvöru' karlmennis vestursins, en þeir og Sue 

Creighton (Virginia Gilmore) eiga í ástarþríhyrning sín á milli. Átök um ímynd 

karlmennskunnar sem birtist í togstreitu á milli karlmanna vestursins og siðvæddari 

(kvenlegri) mönnum austursins er miðlægt frásagnarminni í vestranum sem rekja má aftur til 

orðræðu um karlmennsku í kringum skátahreyfinguna um aldamótin 1900. Kvikmyndirnar 

fjölluðu um unga menn, oft af efri stétt austurstrandarinnar, sem héldu út í óbyggðir 

vestursins og lærðu þar hvað gerir karlmenn að karlmönnum.68  
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Myndirnar birtu unga menn í miklum líkamlegum átökum í villtu landslagi vestursins 

en leikarinn Douglas Fairbanks varð að íkoni fyrir þetta hlutverk. Ef til vill má skýra eðli 

þessara frásagna með áhyggjum samtímamanna þeirra af áhrifum siðvædda samfélagsins á 

ímynd karlmannsins en hér er það samband vesturs og austurs, eða auðnar og samfélags, 

sem er í forgrunni. Þetta frásagnarminni hefur sennilega yfirfærst á hetjur klassíska 

vestraskeiðsins það er samband þeirra við auðnarinnar sem gefur þeim sérstöðu. Má því sjá 

að undirliggjandi átökum Blakes og Shaws er orðræða um karlmennsku sem er samofin 

andstæðu auðnar og samfélags.69
 

Western Union kemst illa fyrir í nokkru formgerðarmódeli Wrights, til að mynda er 

erfitt að slá á fast hver hetjan er en bæði Blake og Shaw koma til greina. Kann Shaw að þykja 

líklegri vegna sambands hans við náttúruna en honum virðist vera óhætt að ferðast um autt 

rými vestursins einn síns liðs ólíkt öðrum persónum kvikmyndarinnar. Shaw hefur hins vegar 

eitthvað óhreint í pokahorninu, en gefið er í skyn að hann sé útlagi og stofnar hann samfélagi 

símafyrirtækisins ítrekað í hættu með meðvituðu aðgerðarleysi sínu gagnvart yfirvofandi ógn. 

Blake fær á hinn bóginn merkingu sína sem persóna út frá sambandi sínu við samfélagið sem 

er andstætt þeirri stöðu sem hetjan skipar að jafnaði. Framvindan frásagnarinnar reynist 

honum vera lærdómsríkt ferli þar sem hann sannar sig sem karlmenni með því að þreyja 

ýmsar þrautraunir, líkt og ofsareið á trylltum hesti sem sýnir drottnun hans yfir náttúrunni. 

Aftur á móti kemur Blake ekki fyrir sjónir fyrr en á 19. mínutu og hann reynist einnig ófær um 

að koma í veg fyrir allar þær hættur sem steðja að. 

Mætti líta svo að þeir myndi saman hetjuna en með sameiginlegu átaki þeirra beggja 

tekst þeim að gera út af við ribbaldana sem herja á samfélagið. Það er Shaw sem á uppbtök 

að uppgjör hlýtur banasár en þá kemur Blake aðsvífandi og lýkur verkinu. Mætti sjá þá tvo 

sem sitt hvora hlið andstæðupars samfélags og auðnar, en austurið og vestrið, tákngerast í 

persónunum. Því verður það táknrænt fyrir það ferli siðvæðingar sem keppst er að í 

kvikmyndinni að það sé Blake, fulltrúi austursins, sem lifir af átökin. 

Western Union fjallar beinlínis um ferlið sem leiddi tímabil landnáms vestursins undir 

lok, það er lagning ritsímans en í bakgrunni þeirrar þróunnar býr þungur straumur 

innflytjenda að austurströndinni og sívaxandi borgarvæðing samfélagskjarna 

vesturstrandarinnar. Með tilkomu ritsímans varð hægt að senda boð samstundis á milli sitt 

hvors enda álfunnar og hefur því í för með sér að rými samfélagsins fellur saman því hægt er 
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að koma upplýsingum á milli ólíkra staða á ótrúlegum hraða. Ritsímatæknin hefur því 

samskonar afleiðingar í för með sér og lestin, líkt of fjallað var um í kafla 1.3. en á svipaðan 

hátt vinnur ritsíminn gegn staðbundinni einangrun og opnar fyrir flæði 

upplýsingasamfélagsins. Í kvikmyndinni situr því í forgrunni samfallandi rými, þar sem rými 

samfélagsins teygir sig inn í auðnina og fellir hana inn í sig.  

Andstæða auðnar og samfélags er þó virk í Western Union, líkt og birtist á táknrænan 

hátt í persónunum Shaw og Blake, ólíkt því sem gerist í hinum vestrum Langs þar sem 

andstæða auðnar og samfélags liggur einungis á yfirborðinu. Framrás samfélagsins inn í 

auðnina birtist skýrast í atriðinu þar sem ógn af indíánaáhlaupi steðjar að mönnunum sem 

vinna að lagningu ritsímans. Spenna atriðinsins liggur ekki í hernaðarlegum undirbúningi 

mannanna heldur í því hvort þeim takist að tengja ritsíman í tæka tíð en vakin er athygli á að 

með tengingu er hægt að senda boðin samstundis. Rýmið á milli staðanna tveggja – 

tjaldbúðanna og svæðisins sem þeir eru að vinna á – birtist sem illbrúanleg fjarlægð ef 

líkamar eiga að ferðast um hana en um leið og samskiptamiðillin er tengdur verður rýmið 

samstundis brúanlegt og skilaboðin komast til skila. Samföllnu rými er því komið fyrir inann 

auðnarinnar og virkni þess rýmis sýnd í verki. 

Áhrif ritsímans á samskipti fólks eru einnig dregin fram en sýnt er hvernig 

hversdagsleg samskipti einstaklinga sem byggja samfélag fyrirtækisins – en það er eina 

samfélagið sem komist er í tæri við í kvikmyndinni og stendur það fyrir samfélagið í heild 

sinni, þar sem þeir grínast sín á milli með sérhæfðu táknmáli miðilsins – morskóðanum. Um 

leið verður áhorfandanum ljóst hvernig sömu áhrif hafa orðið viðvarandi á tungumálið í 

reynd þegar ljósi er varpað á það að skammstöfunin O.K. er upphaflega fengin úr 

morskóðanum. Dregið er fram hvernig samskipti hópsins mótast af miðlinum sem þau nota 

og verður því ljóst að miðill er merking í sjálfum sér því hann hefur grundvallaráhrif á 

samskipti, heðgun og upplifun hópsins. 

2.3. Rancho Notorious 

Í stuttu máli fjallar Rancho Notorious um leit unga kúrekans Verns Haskell (Arthur Kennedy) 

að hefnd fyrir unnustu sína, Beth Forbes (Gloria Henry), sem var myrt af útlaganum Kinch 

(Lloyd Gough). Eftir að Haskell kemur að vitorðsmanni Kinch, Whitey (John Doucette) –  

særðum til ólífis Kinch, snýr leitin alfarið að því að finna áætlaðan áfangastað þeirra, Chuck-

a-luck, eða konu sem heitir Alter Kean (Marlene Dietrich). Haskell kemst smám saman á spor 

Keans en forsögu hennar er miðlað með röð endurlita. Baksaga Keans leiðir Haskell að 
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útlaganum Frenchy Fairmont (Mel Ferrer) sem  situr þá í fangelsi í smábæ. Haskell lætur setja 

sig í steininn en í kjölfarið brjótast þeir Frenchy út og saman halda þeir að búgarðinum 

nafntogaða, Chuck-a-luck, þar sem ástkona Frenchys, Alter Kean, ræður ríkjum. Stígur 

Haskell þar með stórt skref í vegferð sinni að því að verða útlagi. 

Búgarðurinn er griðastaður fyrir útlaga sem mynda þar lítið samfélag rétt við 

landamæri Mexíkó og Bandaríkjanna. Seinni helmingur kvikmyndarinnar gerist á búgarðinum 

en þar sér Haskell óbrigðula sönnun þess að morðingi Bethar sé þar að finna þegar hann ber 

kennsl á nælu sem Kean ber – en sömu nælu hafði hann gefið Beth. Seinni hluti 

kvikmyndarinnar snýr því að leit Haskells að hver útlaganna sé ábyrgur fyrir ódæðinu. Alla 

grunar hann en eftir að hafa tælt Kean kemst hann að hinu sanna. Útlagasamfélagið fellur 

um sjálft sig og lýkur því með uppgjöri þar sem meðal annars Kinch er drepinn. Í lok 

kvikmyndarinnar sjást þeir Haskell og Frenchy ríða saman út í auðnina. 

Líkt og The Return of Frank James þá fellur Rancho Notorious undir hefndartilbrigði 

vestrans samkvæmt greiningu Wrights. Samfélagið bregst hetjunni með því að reynast ekki 

aðeins vanhæft heldur einnig of veikgeðja til þess að bregðast við vanda hennar, þar sem 

einstaklingarnir sem það mynda taka eigin hagsmuni fram yfir samfélags- og siðferðislega 

ábyrgð. Samfélagið bregst hetjunni og því þarf hún að yfirgefa það til þess að koma fram 

hefndum. 

Eiginlegar fjarlægðir vestursins eru undirskipaðar ótta og mögulegum dauða. Þetta 

birtist í ótta og neitun samferðarmanna Haskells við að halda leiðangri sínum áfram. Þeir eru 

komnir að þröskuldi lögleysunnar eða auðn vestursins. Víðátturnar handan samfélagsins í 

Rancho Notorious eru undirorpnar ímyndum dauða og ofbeldis vegna ótta samferðarmanna 

Haskells við að halda áfram. Nefna þeir ógnina sem stafar af indíánum, en hún er viðvarandi í 

mörgum vestrum,70 sem og að Haskell sé óður ef hann haldi áfram því hann er óvanur að 

reiða sig á byssu. 
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 Janet Walker, til að mynda, heldur því fram að út af sögulegu samhengi greinarinnar séu vestrar ekki síður um 
frumbyggja Norður-Ameríku en landnemana þó framsetning þeirra fyrrnefndu byggi helst á fjarlægð þeirra frá 
sögusviðinu. Ógnin sem af þeim stafar, líkt og í Rancho Notorious, er samkvæmt Walker háð sögulega sálrænu 
áfalli sem bundið er í landnámi Bandaríkjanna og því óhjákvæmilega greininni – þ.e. þjóðarmorði landnemanna 
á frumbyggjum. Sjá grein Walkers „Captive Images in the Traumatic Western‘‘. Walker 2001: 219-248. Sjá 
einnig sama rit: 9-13. 
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Samskonar mynd og gefin er í skyn af fjarlægðum vestursins birtist í öðrum 

hefndarvestrum á borð við The Searchers (1956) eftir John Ford og True Grit (2010)71 eftir 

Coen-bræður. Grundvallarmunur er þó á þessu, þar sem þær gerast í reynd í víðáttum 

handan samfélagsins, sem er staðbundið og myndar því ekki alltumlykjandi net líkt og í 

Rancho Notorious. Báðar eru kvikmyndirnar hefndarvestrar þar sem söguhetjur elta þrjóta 

um víðáttur vestursins. Vestrið verður gegndrepa af táknrænum og bókstaflegum dauða og 

auðvelt er að villast og tapa áttum í víðáttunum. Samanburður þessara tveggja mynda við 

birtingarmynd rýmisins í Rancho Notorious er áhugaverður því hættan sem steðjar að 

leitarmönnum er sú að manneskjan sem þeir leita að týnist í víðáttum vestursins – auk þess 

að hljóta óbætanlegan skaða. Hetjurnar geta týnst, glatað slóðinni og jafnvel leitað án 

árangurs í mörg ár líkt og í The Searchers. Rými vestursins í þessum myndum einkennist af 

fjarlægðum og er tómt því það er handan samfélagsins. 

Stutt myndflétta sýnir Haskell á ferð um vestrið í leit að svari við spurningunni sem 

knýr hann áfram. Haskell sést inni á skrifstofu hersins og þaðan liggur leiðin inn á aðra 

skrifstofu en á báðum stöðum fær Haskell neikvæð viðbrögð frá embættismönnum. Á milli 

skrifstofanna og næsta áningarstaðs, sem er ónefndur bær, eru stutt skot af þeysireið 

Haskells og í kjölfarið fylgja þrjú skot sem virðast ekki vera í beinu sambandi við framvindu 

atburðarásarinnar. Fyrstu tvö eru af mönnum sem sjást hvorki fyrr né síðar og það síðasta er 

af Haskell sem starir beint í myndavélina. 

Leit Haskells að svari birtist í flakki á milli mismunandi stofnana hers og stjórnsýslu. 

Leitin liggur innandyra í herbergjum og gagnasöfnum sem hljóta að vera í fjarlægð hvert frá 

öðru en birtast hér sem tengd rými. Fjarlægðir vestursins falla saman og úr verður net 

stofnana og tengdra svæða.  

Með myndfléttunni er andstæðupar auðnar og siðmenningar afbyggt. Lítið er gert úr 

fjarlægðum vestursins með klippingunni sem fellir rýmið saman og ferðalag Haskells birtist 

sem ráp á milli mismunandi stofnana. Vandamál Haskells er að maðurinn sem hann leitar að 

er týndur í víðáttum vestursins en leitin felur ekki í sér að rekja slóð hans á víðavangi heldur 

að finna upplýsingarnar sem hann vantar í gagnagrunni stofnunarinnar. Mætti því segja að 

Haskell yfirgefi aldrei samfélagið fyrir víðáttur vestursins þar sem andstæðan er ekki til 
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 True Grit frá árinu 2010 er byggð á samnefndri bók eftir Charles Portis sem kom út árið 1968 en einnig var 
gerð kvikmynd eftir bókinni með sama nafni árið 1969. 
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staðar. Því er hér sambærileg birtingarmynd rýmis vestursins og í The Return of Frank James 

eða í stórborg M. 

Rými nútímaupplýsingasamfélagsins birtist helst með gagnasöfnun í Rancho 

Notorious. Eftir að Haskell leggur útlagann að velli inni á rakarastofunni er sá auðkenndur 

með því að fletta honum upp í gagnagrunni. Þetta er til dæmis hliðstætt ferlinu sem upphefst 

í M þegar viðvörun við innbroti í bankabyggingu fer af stað. Linnulausa skrásetningin býr til 

skýringarmynd af samfélaginu sem tengir saman mismunandi svæði og staðlar vinnubrögð 

og aðgerðir.72 Skrásetningin er á forsendum ögunarsamfélagsins sem greinir æskilega aðila 

frá óæskilegum til þess að geta varpað þeim í viðeigandi jaðarstofnun.73
 

Leit Haskells er hliðstæð leit borgarbúa í M. Framvinda beggja mynda gengur út á leit 

að kynferðislega brengluðum ofbeldismanni sem framið hefur morð. Vandamálið felst í því 

að enginn veit hvernig ofbeldismaðurinn lítur út. Hér er líkami glæpamannsins settur í 

forgrunn og uppbygging myndanna gengur út á ferlið sem samfélagið ellegar hetjan gengur í 

gegnum til þess að auðkenna hann og koma  fyrir á viðeigandi stofnun – þó það mistakist á 

endanum hjá Haskell. Þetta grundvallarvandamál verður strax ljóst í Rancho Notorious þegar 

Haskell bendir á að útgáfa handtökuskipunar stoði lítt þar sem ekkert sé vitað um útlit 

mannsins. 

Síðar þegar Haskell er kominn á búgarðinn Chuck-a-luck er hann öruggur af sömu 

ástæðu, en hann sleppur frá armi laganna sökum þess að útlit hans hefur ekki verið skrásett í 

gagnagrunni stofnunarinnar sem leitar hans. Sama ferli birtist í M, nema að það 

endurspeglast í því að Hans Beckert er séður í stigvaxandi mæli eftir því sem hringur þess 

rýmis, sem hann er öruggur í, þrengist. Þegar  stofnanir borgarinnar sjá hann – og 

áhorfandinn fyrir tilstilli myndavélarinnar – markar það endalok hans.74 Það að sjást er því að 

vera sundurgreindur af ögunarsamfélaginu og fjallar M í heild sinni um það ferli á skala heils 

samfélags.75 Hvort samfélagið eða hetjan bregst við ofbeldinu í Rancho Notorious ræðst 

meðal annars af greininni og sambandi hennar við raunverulegt samfélag. Þar sem þetta er 

vestri þá fellur það í hlut einstaklingsins – hetjunnar – að leysa úr vandanum (sem þó er 

oftast raunin í meginstraumi bandarískra kvikmynda). 
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Mikilvægi þess að þekkja útlit – hvort sem það er Haskells eða Kinchs – er því 

undirstrikað með framvindu myndarinnar. Birtir þetta valdið sem í myndavélatækninni var 

fólgin á 19. öldinni, þar sem líkami hinna óæskilegu – hvort sem það voru glæpamenn, 

geðsjúkir eða aðrir jaðarhópar – var undirokaður af augnaráði upptökutækis valdhafans. 

Líkami viðfangs skráningarinnar gefur ómeðvitað upp einstaklingsbundið eðli sitt og verður 

að sönnunargagni gegn sjálfum sér.76 Endurspeglar þetta samband miðlægrar stöðu líkamans 

í orðræðum nútímans við ögunarkerfi alsæisins. Skrásetning ögunarsamfélagsins myndar 

samfellt stigveldi þar sem miðja samfélagsins tengist jaðrinum.77 Útlögunum er skipað í 

útlegð á forsendum þessarar skráningar. Þeir eru því ekki aðeins gerðir brottrækir úr 

samfélaginu heldur er útlit þeirra skráð og þeim skipað í flokka; sundurgreiningunni er þannig 

beitt á hóp útilokunarinnar og hverjum og einum í þeim hópi er úthlutað skráðum 

sérkennum.78 

 Áherslan á hinn einstaka líkama birtist á mótum kvikmyndamiðilsins og áhorfandans í 

lok myndfléttunar. Síðustu þrjú skot myndfléttunar vekja sérstaka eftirtekt en fyrri tvö sýna 

sitthvorn manninn í miðnærmynd; sá fyrri lítur snögglega í myndavélina en sá síðari órætt 

niður. Næsta skot sýnir Haskell stara til móts við myndavélina. Óljóst er hvort sjónarhorn 

myndavélarinnar tilheyri Haskell og um viðbragðsskot sé að ræða, eða hvort áhorfandinn sé 

staðsettur líkt og mennirnir tveir sem sáust á undan – það er sem viðfang sjónsviðs Haskells. 

Með því að stara beint í myndavélina er því augnaráði hvers áhorfanda mætt og hann um 

leið gerður meðvitaður um eigin líkama við áhorf kvikmyndarinnar. Verður því sem svo að 

kvikmyndin horfi til baka. Hér birtist tvenns konar virkni miðilsins: Fyrri virknin snýr að  um 

hvort mögulega framsögn innan miðilsins sé að ræða, í mætti beins ávarps persónu sem 

staðsett er með höfundi. Það samsvarar klassískum lestri á kvikmyndum Langs.79 Þetta birtist 

hvað skýrast í átökum innan margra kvikmynda hans um yfirráð yfir miðlunum sem verða að 

forsendu fyrir valdi í söguheimi kvikmyndarinnar. Iðulega er þetta dregið fram í sambandi við 

yfirráð persónu yfir hverslags tækni sem gerir henni fært að stjórna atburðarásinni úr 

fjarlægð. Til að mynda er hraði fjarskipta í nútímanum dreginn ítrekað fram með hröðum 

klippingum á milli rýma, sem fjarskiptatæknin tengir saman, og persónunnar sem stýrir 

boðskiptunum. Boðskiptin eru á forsendum ákveðinnar persónu og þess vegna gerir hún 
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tilkall til þess að stýra framvindu kvikmyndarinnar. Táknrænt skot fyrir þetta ástand er þegar 

persónan lítur beint í vélina – líkt og Haskell gerir hér – sem virkar sem framsögn 

persónunnar í miðlinum.80 Haskell stjórnar hins vegar ekki neinni tækni í kvikmyndinni, hann 

er alveg happlaus þegar kemur að samskiptum hans við valdastofnanirog birtist skortur hans 

á valdi hvað skýrast í því sem hann getur ekki séð - morðingjanum. Þó má færa rök fyrir því 

Haskell hafi einhverja stjórn yfir framvindu kvikmyndarinnar þar sem það er vilji hans sem 

drífur atburðarrásina áfram. Hinn möguleg virkni miðilsins er að samhuglægt eðli miðilsins 

fyrirbyggi framsögn með endursköpun einsleitni áhorfandans, sem fyrirbyggir nærveru 

eiginlegs einstaklings.81 Áhorf einstaklings er sett í forgrunn með því að láta persónuna mæta 

augnaráði áhorfandans –  gerð er atlaga að áhorfandanum og hann gerður meðvitaður um 

eigið áhorf. Eðli áhorfsins er mótað af sundurgreinandi eiginleikum miðilsins – hver og einn 

verður meðvitaður um sjálfan sig – en sjálf sundurgreiningin er á forsendum fjöldamiðilsins. 

Þar sem miðillinn er í eðli sínu fyrir fjölda mótast áhorfið á þeim forsendum eða  samkvæmt 

Adorno: „[...] it would not be incorrect to describe the constitutive subject of film as a "we" 

in which the aesthetic and sociological aspects of the medium converge“.82 Ávarpið setur 

myndina í sögulegt samhengi við The Great Train Robbery, sem byrjar og endar á samskonar 

skoti og hér er rætt, þó í því felist mun beinni árás á skynjun áhorfandans. 

Vestrinn þjónar meðal annars þeim tilgangi innan kapítalísks samfélags að varpa fram 

eigin andstæðu. Dregin er upp mynd fyrir fjöldann af sennilegri þrá hans eftir samskonar 

frelsi og hetjan býr yfir (e. nomadic desire). Þessi framsetning er því markaðsvæðing á þrá 

fjöldans eftir uppreisn gegn ríkjandi stéttafyrirkomulagi.83 Til þess að þetta sé hægt þarf að 

mynda skýra andstæðu milli víðáttu vestursins og skipulögðu samfélagi borgarinnar. Með því 

að fella rými vestursins í samskonar rými og samfélag nútímaborgar er andstæða auðnar og 

samfélags ónýt og þar af leiðandi forsendan fyrir frelsinu – fantasíunni sem átti að 

markaðsetja.  

2.3.1 Fólk sem hlutir 

Það að einstaklingar verði neytendur annarra líkama, líkt og gerist með fjöldamenningu 

nútímans, felur í sér hlutgervingu á öðrum líkömum. Þetta birtist með skýrum hætti í 
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vestragreininni þar sem líkami hetjunnar er í forgrunni áhorfsins og í flestum tilvikum það 

sem augnaráðið (e. gaze) beinist að og er hetjan því viðfang glápnautnarinnar. Þar af leiðandi 

liggur hlutgerving karllíkamans vestranum til grundvallar. Það er með ofbeldi sem líkamar 

karlmanna sýna og sanna karlmennsku sína í vestranum og líkami hetjunnar er því 

átakasvæði fyrir hugmyndir um karlmennsku.84 Þetta er til staðar í Rancho Notorious þar sem 

áhorfandinn er saumaður inn í sjónarhorn annar sem fylgjast með  með Haskell sína og sanna 

karlmennsku sína með því að ríða ótemju og að læra að skjóta. 

Það sem er áhugaverðara í samhengi Rancho Notorious er sú bókstaflega hlutgerving 

sem spilar miðlægt hlutverk í framvindu myndarinnar. Þrenns konar hlutgerving á sér stað 

hér; að samband karls og konu birtist sem fjárfesting í ákveðinni ímynd, Beth hlutgerist í 

nælunni sem hún ber og örlög Haskells hlutgerast í byssunni sem hann tekur við. Þessir 

þættir birtast skýrast í samhengi við höfundarverk Langs og er samanburður við til að mynda 

Fury (1936) ekki úr vegi. Í upphafi Fury ræðir ungt par fyrirhugað samlíf sitt á meðan það 

horfir inn um búðarglugga og sér fullmótaða mynd af framtíð sinni en upphafsaðstæður 

parsins í Rancho Notorious eru áberandi sambærilegar. Framtíðarhjónabandið birtist þeim 

sem fullmótuð ímynd í búðarglugganum – eitthvað sem þau eiga aðeins eftir að fjárfesta í.85 

  Óþokkinn hefur gert Haskell (og Beth) og samfélaginu óbætanlegan skaða, því með 

morðinu er komið í veg fyrir myndun nýrrar fjölskyldu – grunneiningar samfélagsins.86 Í 

báðum verkunum ræða pörin um að þau þurfi að vinna í ákveðinn tíma til þess að geta 

fjárfest í sameiginlegri framtíð sinni. Hjónabandið birtist sem vara sem er háð vöruskiptum – 

án þess að selja vinnu sína í ákveðinn tíma geta þau ekki gift sig og staða hjónabandsins í 

samfélaginu er afhjúpuð sem fjárfesting í tilbúinni ímynd. Birtingarmynd þessa verður þó ekki 

jafnáberandi í Rancho Notorious, sökum þess að parið sér ekki bókstaflega ímyndina fyrir 

framan sig sem vöru líkt og í Fury. Þó eru þau staðsett inni í verslun, sem í samhengi 

samtalsins dregur frekar fram samfélagslegt eðli hjónabandsins. Fjárfestingartækifæri 

Haskells glatast með morðinu á Beth og því má segja að hann sé neyddur til þess að flakka. 

  Haskell gefur Beth fagurskreytta barmnælu í upphafsatriðinu, sem Kinch tekur ófrjálsri 

hendi í ráninu en með þessum skartgrip er Beth hlutgerð. Síðasta skotið af Beth látinni er 

nærmynd sem skimar niður eftir vanga hennar að rifnum og blóðugum kjólnum, þar sem 
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Haskell hafði nælt næluna, og niður eftir hendinni að lófanum sem liggur opinn og tómur. 

Síðan er klippt með myndlausn yfir á Kinch, sem tók bæði nælu og líf Beth. Missir Haskells er 

táknaður með tómum lófanum – þar sem eitt sinn var næla er nú ekkert. 

  Auðir staðir, sem áður geymdu fólk, birtast sem ímynd dauðans í höfundarverki Langs 

þegar í Der Müde Tod (1921).87 Hér er dæminu snúið við og það er horfinn hlutur sem ljáir 

missi dauðfallsins aukið vægi, þó líkið sjálft sé einnig til staðar. Samsvarar þetta atriði í 

kvikmynd Langs, Spione (1928) um aðkomu söguhetjunnar Tremaines að híbýlum Sonju, 

ástkonu sinnar, þar sem hvarf allra muna dregur fram sterka mynd af skorti og missi. 

Missirinn er kynferðislegur vegna eðlis sambands Tremaines og Sonju, en það sama gildir um 

Beth og Haskell þar sem samtalið þeirra á milli fjallar að miklu leyti um kynlíf undir rós.88 

Tóma rýmið í Spione stendur þó ekki fyrir bókstaflegan dauða – líkt og í M, Der Müde Tod og 

fleiri myndum Langs – þar sem Sonja er ekki dáin heldur horfin. Tómir staðir geta einnig birst 

sem dauðagildrur, líkt og herbergið sem Kent og Lilli eru læst inni í í Das Testament des Dr. 

Mabuse (1933). Kynferðislegt og fjárhagslegt eðli sambandsins tákngerist í hlutnum sem 

hverfur. Nælan kemur til með að standa fyrir Beth í framvindu kvikyndarinnar þar sem leit 

Haskells að morðingja hennar snýst um að komast að því hver gaf Kean næluna. 

  Að sama skapi stendur missir nælunnar fyrir allt það sem Beth var Haskell, ákveðna 

framtíð sem fólgin var í félagslegri og efnahagslegri stöðu innan samfélagsins. Beth var 

forsenda Haskells fyrir því að gerast frjósamur faðir, sem bundinn er við heimili og jarðrækt, 

og því var hann í raun gerður ófrjór með morðinu. Það fyrsta og eina sem Haskell segir eftir 

að ljóst er að Beth sé látin er að krefjast byssu. Ófrjór tekur Haskell við nýjum ónáttúrulegum 

limgervingi sem hefur andstætt hlutverk við hinn náttúrulega – að eyða lífi. Byssan er 

limgervingur en felur í sér ófrjósemi, því hún táknar eyðandi vald sem er andstæða 

frjóseminnar sem Beth var Haskell. Hann gengur því út úr samfélagi smábæjarins og liggur 

leiðin að rótleysi, eyðandi ofbeldi, lífi byssumannsins og hetjunnar, þar sem tilgangurinn er að 

eyða lífi en ekki skapa. Hvarf nælunnar endurspeglar því glötun Haskells á völsa sínum, það er 

samfélagslegrar stöðu hans innan feðraveldisins.89 
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2.3.2. Ögunarkerfi 

Rancho Notorious stendur á mörkum hefndar- og atvinnumannaformgerða vestrans, sé litið 

til greiningar Wrights. Atvinnuvestrinn fjallar að jafnaði um hóp útlaga sem líta á baráttuna 

fyrir fjárhagslegum ávinningi sem æðsta markmiðið – það er baráttan sjálf sem er í forgrunni 

en féð er raunverulega aukaatriði. Samfélög skipta þá því litlu máli – nema þeirra eigið – og 

birtast þau helst sem vettvangur átaka en ekki sem málsstaður þeirra. Hetjurnar eru því 

staðsettar handan samfélagsins og í auðninni. Hjónaband, ást, friður og jarðrækt verða að 

gildum sem hetjunum ber að forðast – ólíkt því sem gerist í hefðbundnari verkum 

greinarinnar – en í staðinn er það hollustan við hópinn sem greinir hetjur frá óþokkum. 

Útlagasamfélögin, sem byggja á gagnkvæmu trausti einstaklinganna, verða sjálfum sér næg. 

Vegna sjálfsnægtarinnar er konan óþörf, enda tákn fyrir annars konar líf en það sem 

viðvarandi átökin skapa.90  

Rancho Notorious fellur tæplega undir þessa formgerð en á sér þó áhugaverða skörun 

við hana; þegar Haskell stígur inn í samfélag útlaganna er fyrst hægt að segja að hann sé 

kominn út fyrir svið hins stærra samfélags. Jaðarstaða útlaganna endurspeglast í eiginlegri 

staðsetningu búgarðsins, sem hvílir á jaðri ríkisins. Búgarðurinn nafntogaði, Chuck-a-luck, 

hýsir úrhrök sem eru annarstaðar ofsótt, í anda slíkra stofnana. Glæpamennirnir skapa sér 

því samfélag sem er forsenda fyrir áframhaldandi ránsferðum þeirra og tilgangurinn er 

sjálfbærni og viðhald útlagasamfélagsins, líkt og í atvinnumannavestranum.  

Snertifletir kvikmyndarinnnar við atvinnumannavestrann liggja í jaðarstöðu hópsins, 

sem er handan samfélagsins og hefur engan áhuga á gildum þess eða farsæld. Sjálfbærni 

búgarðsins er komin undir áframhaldandi rányrkju á samfélaginu sem er allt um kring. 

Áherslan er ekki aðeins á eina persónu heldur í það minnsta þrjár og vel mætti segja að 

átökin sem eiga sér stað þeirra á milli verði frásögninni jafn miðlæg og hefnd Haskells.  

Chuck-a-luck er táknræn birting samfélagsins sem alsæissamfélags. Hér er því um að 

ræða hóp af mönnum sem vegna gjörða sinna eiga ekki inngengt í samfélagið og eru því 

útlagar (líkt og orðið sjálft gefur til kynna); þeim hefur verið hafnað og eru sendir í útlegð. 

Samfélagsmyndin sem dregin er upp er sú  sem skipar einstaklingum í hópa óæskilegra og 

æskilegra. Falla því útlagarnir í þann flokk sem holdsveikin er táknræn fyrir í kenningum 

Foucaults; hina úthýstu. Hér er þó ekki um sundurlausan hóp að ræða heldur sundurgreint 

samfélag á afmörkuðu svæði, því þó útlögunum sé hafnað af samfélaginu þá hafa þeir 
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myndað sér sitt eigið samfélag sem endurspeglar það sem hafnaði þeim. Landfræðileg 

staðsetning samfélagsins endurspeglar jaðarstöðu hópsins sem það byggir og því hefur 

búgarðurinn samskonar stöðu og jaðarstofnanir á borð við geðsjúkrahús eða fangelsi. 

Samfélag útlaganna birtir þá þróun 19. aldarinnar að beita stjórnkerfi ögunarinnar á svæði 

útilokunarinnar. 91  Útilokun tvíhyggjunnar á sér stað á sviði samfélagsins í heild en 

sundurgreinandi valdi alsæisins er beitt á sviði viðeigandi stofnunar. Grundvallarmunurinn er 

þó sá, á búgarðinum og annarra jaðra stofnana á borð við fangelsið eða geðsjúkrahúsið, er 

að útlagarnir eru í sjálfskipaðari útlegð; þeir kusu að ganga gegn hagsmunum samfélagsins og 

eiga ekki heimastað þar lengur.   

Alsæisvirkni búgarðsins birtist í þeim venslum og innri samböndum sem hann byggir á. 

Valdið á búgarðinum er sjálfvirkt og liggur í regluverki og verkaskiptingu hans, frekar en í 

eiginlegri beitingu valdsins. Í hlutverki alsjáandans er Kean, sem hefur yfirumsjón með býlinu. 

Auk hennar og útlaganna búa þar Mexíkanar sem eru neðstir í stigveldinu, en þeir eru fyrst 

og fremst þjónusta og vinnuafl. Auk þess að greiða tíu prósent af öllum ágóða sem komið er 

með á bæinn þurfa útlagarnir einnig að vinna. Grundvallarregla samfélagsins er að spyrja 

aldrei spurninga og þannig er fortíð þeirra allra útmáð með inngöngu þeirra á búgarðinn. 

Reglurnar og verklagið er einfalt; engar spurningar, tíund af góssi hvers manns og allir vinna, 

og um þetta liggur sátt. 

Chuck-a-luck er „augnaráð án andlits“ 92  og er „gjörvöll samfélagsheildin er á 

skynjanlegu sviði“ 93  því hér er samfélag þar sem allir fylgjast með öllum. Viðfang 

augnaráðsins er ekki viðfang þrár heldur tortryggni. Þetta birtist á myndrænan hátt í atriðinu 

sem sýnir spila- og samkvæmiskvöld á Chuck-a-luck: Myndavélin flakkar með sporskoti frá 

hægri enda rýmisins til þess vinstri og sýnir hóp manna í miðfjarmynd, þar á meðal Haskell. 

Klippt er í miðmynd af Wilson (George Reeves) í forgrunni með Kinch í bakgrunni. Klippt er í 

miðmynd af Haskell sem starir á Wilson, sem Haskell grunar um að hafa myrt Beth.94 Haskell 

á innlegg í samræðurnar en frá honum er klippt að viðbragði Wilson í miðfjarmynd.95 Í 

bakgrunni sést Kinch stara á Haskell en klippt er í nærmynd af honum sem dregur augnaráð 
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hans skýrar fram.96 Klippt er yfir að spilaborðinu sem atriðið hófst á. Þar biður Kean um að 

hellt verði í glas hans og bregst Haskell samstundis við.97 Sjónarhorn myndavélarinnar dvelur 

við hópinn sem Haskell sat hjá, en þeir stara allir á eftir Haskell.98  

Hver og einn einstaklingur er sundurgreindur og afmarkaður af sjónsviði hinna. Hér 

fylgjast allir með og ræður gagnkvæm tortryggni lögum og lofum, sem dregið er fram með 

því að fylgst er með því hvernig hver og ein persóna fylgist með hinni.99 Þannig fylgist 

samfélagið með sjálfu sér í mætti þess að hver og einn samfélagsþegn horfir og veit um leið 

að verið sé að horfa á hann. Eftirlitið liggur hjá hverjum og einum og er þannig með öllum, 

því aðstaða hvers og eins er gegnsýrð af valdi sem þeir sjálfir ráða yfir.100 Hreyfing 

kvikmyndavélarinnar í þessu atriði er óháð nokkurri persónu en hún flakkar frjálst á milli 

beggja enda rýmisins. Áhorfandinn er því ekki innsaumaður í sjónarhorn einnar persónu 

heldur fylgist hann einnig með öllum öðrum, en fyrr í myndinni þegar Haskell starir beint í 

myndavélina er gefið í skyn að fylgst sé líka með honum. Því er áhorfandinn ekki síður fastur í 

viðjum alsæiskerfisins en en persónurnar sem fylgst er með. 

Valdinu er komið fyrir í öllum viðföngum þess, sem kemur fram í sameiginlegum 

eldmóði þeirra allra (nema Haskells) um að halda þagnarskylduna. Þetta birtist til dæmis í því 

að Kinch skýtur hárprúðan samferðamann sinn í bakið, þegar sá lætur í lofti liggja að hann 

gæti tjáð sig eitthvað um víg Kinch á Beth. Að sama skapi reynir útlaginn á rakarastofunni að 

drepa Haskell þegar hann spyrst fyrir um Chuck-a-luck og Kean bregst reiðust við framan af 

þegar Haskell spyr spurninga – en það er vendipunktur fyrir tilurð samfélagsins þegar hún 

gerir það ekki – og mexíkönsku vinnumennirnir segja Haskell frá því að þeir hafi átt félaga 

sem hafi gufað upp eftir að hafa gerst of málglaður á knæpu. 

Það sem liggur ögunarkerfi alsæisins til grundvallar eru gagnkvæmir hagsmunir 

fjöldans og kerfisins.101 Allir sem að búgarðinum koma hafa gagnkvæma hagsmuni af honum. 

Útlögunum er í sjálfvald sett hvort þeir komi en búgarðurinn er þeim sem vin í eyðimörkinni. 

Komur þeirra eru forsenda þess að samfélag verði til á búgarðinum og því hagsmunir Keans 

einnig undir. Þó ber að nefna að Mexíkanarnir eru nokkurn veginn sér á báti sem launþegar í 
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þessu samfélagi. Sú staðreynd að valdið kemur ekki að ofan fyrir tilstilli ákveðinnar persónu 

heldur í innra kerfi niðurröðunar á einstaklingunum sem mynda hópinn, venslum og 

samböndum þeirra á milli birtist skýrast með falli hans.102 Kollvarpandi augnablikið er þegar 

Kean ákveður einhliða að hennar hlutdeild í ránsfeng hvers og eins skuli verða stærri. Á þeirri 

stundu snúast útlagarnir gegn henni. Haskell, sem enga virðingu sýndi regluverki 

samfélagsins í kjölfar daðursins, fær hana til þess að svara spurningum um hver gaf henni 

næluna – táknið fyrir Beth. Þar með fellur samfélagið um sjálft sig þegar það hættir að mæta 

gagnkvæmum þörfum einstaklinganna sem það byggja.  

Hér er því ekki um að ræða jaðarstofnun sem sér um betrun á viðföngum sínum, 

heldur smáheim sem er endurspegluð mynd af ögunarkerfum nútímans. Í stað fjarlægða 

auðnarinnar birtist rýmið handan samfélagsins sem lokað svæði undirskipað tortryggni og 

eftirliti. Rof verður þannig á sögulegri birtingarmynd vestragreinarinnar; í stað frelsis er 

boðið upp á linnulausa innilokun. Togstreita birtist í lokaatriði myndarinnar, þegar Vern og 

Frenchy sjást ríða samhliða út í auðnina sem er loforð um frelsi sléttunnar, en á hljóðrásinni 

syngur sögumaðurinn um örlög þeirra félaga; dauði áður en nýr dagur rennur.  
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Lokaorð 

Líkt og fram kom í þeirri tilvitnun sem ritgerð þessi hófst á hélt André Bazin því fram að 

vestrinn og kvikmyndamiðillinn ættu í sifjasambandi sem rekja mætti til sameiginlegrar rótar 

hvors tveggja – sem hér hafa verið færð rök fyrir að sé tímabil tilurðar nútímans. Á grundvelli 

þeirrar tilgátu var meginþema og sá sameiginlegi, sögulegi grundvöllur kvikmyndamiðilsins 

og vestragreinarinnar rannsakað hér með megináherslu á þrjá vestra Fritz Lang og vísunum í 

aðra vestra. Því er haldið fram að þegar rannsaka á samband greinar og miðils sé 

nauðsynlegt að skilja þær breytingar sem einkenna tímabil upphafs þeirra og þróunar, að 

kanna hvoru tveggja í sögulegu samhengi. Þannig hef ég fært rök fyrir því að þróun 

kvikmyndamiðilsins og vestragreinarinnar hafi farið saman við sögulega þróun 

nútímavæðingar og að hvoru tveggja sé um leið undir miklum áhrifum frá þeirri 

nútímavæðingu. 

Af þessum ástæðum er grundvallar-andstæðupar vestrans – andstæða auðnar og 

samfélags – í öndvegi þessarar greiningar um leið og hún endurspeglar eitt mest áberandi 

einkenni nútímavæðingar við dögun greinarinnar; innreið iðnaðar og borgarvæðingar í 

bandarískt samfélag. Þetta þema tel ég í raun vera eitt mikilvægasta einkenni 

vestragreinarinnar en virkni nútímans hefur að sama skapi verið talin ríkjandi í höfundarverki 

Fritz Lang. Af þeirri sök sætir furðu að hingað til hafi að mestu verið litið fram hjá þeim 

þremur vestrum sem Lang leikstýrði á ferli sínum; The Return of Frank James, Western Union 

og Rancho Notorious. Skörun vestragreinarinnar og höfundarverks Langs í gegnum þemu 

nútímavæðingar voru því höfð að löngu tímabæru leiðarljósi hér. 

Þar af leiðandi hefur verið reynt að draga fram mikilvægi nútímavæðingar og 

nútímahugtaksins í vestragreininni með ítarlegri greiningu á vestrum þess leikstjóra sem 

hvað helst hefur verið tengdur við þessi hugtök, út frá kenningum um samfellu rýmis, 

ögunarsamfélagið og hlutgervingu mannslíkamans. Mikilvægi nútíma-hugtaksins í 

vestragreininni var þannig dregið fram með greiningu á þessum vestrum og víðari skírskotun 

í greinina í heild og komist að þeirri niðurstöðu að þessi einkenni séu sérstaklega áberandi í 

vestrum Lang en eigi sér um leið hliðstæðu og birtingarmyndir í vestragreininni í heild. 

Þannig má í þessum vestrum greina sterk ummerki þeirra samfélagslegu breytinga sem 

mótuðu um leið bæði kvikmyndamiðilinn og vestragreinina sjálfa; spor þeirrar 

nútímavæðingar sem vestrinn hóf göngu sína á.  
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