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Guðrún Catherine Emilsdóttir: 

Þýðing á kafla VIII í bókinni Le deuxième sexe II (Síðara kynið) eftir Simone de Beauvoir: 

 

Vændiskonur og lagskonur í efri stéttum1 

(„Prostituées et hétaïres“) 

 

Við höfum séð að hjónabandið hefur beina hliðstæðu í vændi. „Yfirstéttarvændi, segir Morgan, hefur 

fylgt mannkyninu alveg fram í siðmenninguna eins og dökkur skuggi yfir fjölskyldunni.“  Til að tryggja 

sig dæmir eiginmaðurinn konu sína til hreinlífis, en gengst ekki sjálfur við þeim skyldum sem hann 

þröngvar upp á hana. 

 

Persakóngar, segir Montaigne sem kann að meta visku þeirra, óskuðu eftir félagsskap eiginkvenna 

sinna þegar þeir voru með veislur. En þegar þeir urðu hreifir af víninu og voru við það að sleppa fram af sér 

beislinu, sendu þeir konur sínar til herbergja sinna svo þær yrðu ekki vitni að óbeisluðum löngunum þeirra. Í 

staðinn létu þeir færa sér konur sem þeir þurftu ekki að bera virðingu fyrir af skyldurækni. 

 

 Þörf er á ræsum til að tryggja heilnæmi hallanna, sögðu kirkjufeður. Mandeville olli fjaðrafoki 

er hann í skrifum sínum sagði: „ Það er augljóst að það er nauðsynlegt að fórna hluta kvenna til að 

viðhalda hinum hlutanum og koma í veg fyrir óhreinindi af öðrum viðbjóðslegri toga.“ Ein rök sem 

amerískir þrælahaldarar notuðu til að réttlæta þrælahald, var að þar sem hvítingjar frá 

Suðurríkjunum voru lausir við erfiðisvinnu þá gátu þeir viðhaldið fáguðum, lýðræðislegum 

samskiptum sín á milli; að sama skapi gerði tilvist „föllnu stúlknanna“ mögulegt að koma fram við 

„heiðvirðu konuna“ af riddaraskap. Vændiskonan er blóraböggull; karlmaðurinn notar hana til þess 

að losa sig við skömmina og afneitar henni svo. Hvort sem hún er lagalega sett undir lögreglueftirlit 

eða starfar með leynd, þá er hún í öllu falli meðhöndluð sem úrhrak. 

 Frá fjárhagslegu sjónarmiði eru aðstæður hennar samhverfar aðstæðum hinnar giftu. „Á milli 

þeirra sem selja sig með vændi og þeirra sem selja sig í hjónaband, er eini munurinn fólginn í verði og 

lengd samningsins,“ segir Marro. Fyrir báðum konunum eru kynmök þjónusta sem þær veita; hin 

síðarnefnda er ráðin ævilangt til að þjónusta einn mann; sú fyrri til að þjónusta marga viðskiptavini 

                                                           
1
 Athugasemd þýðanda: Orðið „hétaïre“ er ekki lengur notað í frönsku, amk ekki í talmáli. Þetta er gamalt orð 

sem notað var um hjákonur og fylgdarkonur við hirðina. Á þeim tíma sem Simone de Beauvoir notar orðið hefur 
það líklega átt við konur sem eru á framfæri kvæntra vel settra karlmanna en eru ekki eiginkonur þeirra. Erfitt 
er að finna orð sem nær sömu merkingu á íslensku. Einn möguleikinn væri þó „fylgdarkona“, en í venjulegri 
notkun orðsins finnst mér það vera meira notað til að lýsa konu sem veitir þjónustu tímabundið, kannski 
kvöldstund og innifelur ekki endilega í sér kynmök. Orðið „yfirstéttarhóra“ kom sterklega til greina, en hefur of 
sterka tilvísun í venjulegt vændi. Orðið þarf að ná einnig yfir Hollywood-stjörnur, eins og kemur fram síðar í 
kaflanum. Ég ákvað að nota orðið „lagskona“ og í heiti kaflans vísa ég í það að átt er við lagskonur í efri stéttum, 
en framvegis mun ég einungis nota orðið „lagskona“ til einföldunnar. 
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sem borga fyrir hvert skipti. Önnur er vernduð af einum karli gegn öllum hinum, hin vernduð af öllum 

gegn einskorðaðri kúgun eins manns. En hvað sem því líður, þá er sá ávinningur sem þær fá út úr því 

að veita aðgang að líkama sínum takmarkaður af samkepninni. Eiginmaðurinn veit að hann hefði 

getað fengið sér aðra eiginkonu: að uppfylla sínar „hjúskaparskyldur“ er ekki greiðasemi, heldur er 

verið að efna samninginn. Í vændisheiminum, getur hin sérstaka, en þó ekki einstaka, karllega þrá 

fengið útrás í hvaða líkama sem er. Eiginkonur og lagskonur geta ekki notfært sér karlmanninn nema 

þær hafi sérstök áhrif á hann. Stóri munurinn milli þeirra er sá að löglega konan er kúguð sem gift 

kona, en virt sem manneskja; sú virðing byrjar strax að dvína við kúgunina. Aftur á móti hefur 

vændiskonan engin réttindi sem persóna, í henni kristallast allar myndir kvennaþrælkunnar. 

 Það væri einfeldni að spyrja sig að því hvaða ástæður liggi að baki því að kona fer út í vændi. 

Sú kenning sem Lambroso setti fram, sem líkti vændiskonum við glæpamenn og sá í þeim siðblindu, á 

ekki upp á pallborðið í dag. Það er hugsanlegt, eins og tölfræðilegar upplýsingar hafa sýnt fram á, að 

almennt sé greindarvísitala vændiskvenna örlítið undir meðallagi og að sumar þeirra séu hreinlega 

þroskaheftar. Þær konur sem eiga við andlega vanhæfni að stríða velja sér gjarnan störf sem krefjast 

ekki sérhæfingar. En langflestar eru þær venjulegar, nokkrar mjög greindar. Engin erfðafræðileg 

bölvun, engir lífeðlisfræðilegir gallar hvíla á þeim. Í sannleika sagt, í heimi þar sem eymd og 

atvinnuleysi ríkja, verða alltaf einhverjir til að taka þau störf sem bjóðast. Eins lengi og lög og regla og 

vændi fyrirfinnast, eins lengi verða lögreglumenn og vændiskonur til. Auk þess gefa þessi störf að 

meðaltali meira af sér en mörg önnur störf. Það er hræsni að furða sig á framboðinu sem hin karllæga 

eftirspurn veldur, vegna þess að hér er um frumstæðan og almennan viðskiptagjörning að ræða. „Af 

öllum ástæðum vændis“, skrifaði Parent-Duchâtelet meðan á rannsókn hans stóð árið 1857, „er engin 

eins áhrifarík og atvinnuleysi og eymd sem er óhjákvæmileg afleiðing ónógra tekna.“ Velmeinandi 

siðferðispostularnir munu svara því til með glotti að samúðarvekjandi frásagnir vændiskvennanna séu 

skáldskapur handa hinum trúgjarna viðskiptavini. Rétt er það, að í mörgum tilvikum hefði 

vændiskonan getað fundið sér aðrar leiðir til að afla tekna. En þó sú leið sem hún valdi sér virðist 

henni ekki vera sú versta, þá sannar það ekki að hún sé siðspillt í eðli sínu. Það frekar dæmir það 

samfélag þar sem þetta starf er eitt þeirra starfa sem mörgum konum finnst síður ógeðfellt. Spurt er: 

af hverju valdi hún þetta starf? Spurningin ætti fremur að vera: af hverju ætti hún ekki að velja það? 

Meðal annars hefur því verið gaumur gefinn, að stór hluti „stelpnanna“ er að finna meðal 

þjónustustúlkna; Parent-Duchâtelet hefur heimfært upp á öll lönd það sem Lily Braun hefur komist að 

í Þýskalandi og Ryckère í Belgíu. Um 50% vændiskvenna störfuðu áður við húshjálp. Það nægir að líta 

á „hjúaherbergið“ til að átta sig af hverju. Misnotuð, hneppt í þrældóm og meðhöndluð eins og hlutur 

frekar en manneskju, á húshjálpin ekki von á að lífið verði henni betra í framtíðinni. Stundum þarf 

hún að undirgangast kenjar húsbóndans. Úr þjónustuþrældómi og frá ástum vinnukonu og húsbónda, 

fikrar hún sig yfir í þrældóm sem getur ekki verið eins niðurlægjandi að hennar mati og lætur sig 
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dreyma um meiri hamingju. Auk þess, eru konur í þjónustustörfum mjög oft konur sem hafa slitið öll 

tengsl við sitt æskuheimili; talið er að um 80% vændiskvenna í París komi frá landsbyggðinni eða úr 

sveit. Nálægð við fjölskyldu og áhyggjur af eigin orðstír kemur í veg fyrir að kona finni sig í starfi sem 

almennt er lítið niður á. En þegar hún hverfur í fjöldann í borginni og er ekki lengur hluti af 

samfélaginu sem hún áður tilheyrði, þá verður háleit hugmynd um „siðgæði“ ekki lengur hindrun. Á 

meðan millistéttin varpar óæskilega bannhelgi yfir kynmök fólks og þá sérstaklega hvað varðar 

meydóminn, þá virðast samfélög bænda og verkamanna líta á það sama sem eitthvað léttvægt. 

Margar rannsóknir staðfesta þetta: stór fjöldi ungra stúlkna lætur afmeyja sig af þeim fyrsta sem þær 

hitta og finnst í framhaldinu eðlilegt að gefa sig þeim næsta sem þær hitta eftir það. Í einni rannsókn 

sem hundrað vændiskonur tóku þátt í hefur dr. Bizard tekið saman eftirfarandi staðreyndir: ein hafði 

verið afmeyjuð 11 ára gömul, tvær 12 ára gamlar, tvær 13 ára gamlar, sex 14 ára gamlar, sjö 15 ára 

gamlar, tuttugu og ein 16 ára gamlar, nítján 17 ára gamlar, sautján 18 ára gamlar, sex 19 ára gamlar, 

hinar eftir að þær voru orðnar 21 árs gamlar. Um  5% þeirra hafði því verið nauðgað fyrir 

kynþroskaaldurinn. Meira en helmingur sagðist hafa gefið sig á vald vegna ástar, hinar höfðu 

samþykkt vegna fáfræði. Fyrsti flagarinn er oft ungur. Oftast er um að ræða samverkamann, 

samstarfsmann á skrifstofu eða æskuvin. Síðan koma hermennirnir, verkstjórarnir, herbergisþjónarnir 

og námsmennirnir. Listi dr. Bizards hafði meðal annars að geyma tvo lögfræðinga, einn arkitekt, einn 

læknir og einn lyfjafræðing. Það er tiltölulega sjaldgæft, eins og almannarómur vill meina, að það sé 

sjálfur yfirmaðurinn sem sé í hlutverki þessa upphafsmanns, en oft er það sonur hans eða frændi eða 

einn af vinum hans. Í rannsókn sinni bendir Commenge á að fjörtíu og fimm ungar stúlkur, milli 12 og 

17 ára, hafi verið afmeyjaðar af óþekktum karlmönnum sem þær hefðu síðan aldrei séð aftur. Þær 

höfðu þýðst þá af áhugaleysi og höfðu enga ánægju af. Meðal annarra hefur dr. Bizard sérstaklega 

bent á þessi tilvik: 

 

 Ungfrú G. frá Bordeaux, á leiðinni heim úr klaustri 18 ára gömul, lætur til leiðast af forvitni og án þess 

að gruna að eitthvað slæmt lægi á bak við, að fara inn í hjólhýsi þar sem hún er afmeyjuð af óþekktum torgsala. 

 Barn 13 ára að aldri þýðist án umhugsunnar mann sem hún hafði mætt út á götu, hún þekkir hann ekki 

og mun aldrei sjá hann aftur. 

 M ... segir okkur orðrétt að hún hafi verið afmeyjuð 17 ára að aldri, af ungum manni sem hún þekkti 

ekki ... Hún lét til leiðast af einskærri fáfræði. 

 R ... er afmeyjuð 17 og ½ árs gömul af ungum manni sem hún hafði aldrei séð áður og sem hún hitti af 

tilviljun hjá lækni í nágrenninu, þangað sem hún hafði verið send til að sækja lækninn vegna veikrar systur 

sinnar, ungi maðurinn bauðst til að keyra hana til baka svo hún yrði fljótari heim en í rauninni skildi hann hana 

eftir út á götu eftir að hafa lokið sér af. 
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 B ... er afmeyjuð 15 og ½ árs gömul „án þess að gera sér grein fyrir hvað hún var að gera“ segir 

skjólstæðingur okkar orðrétt, af ungum manni sem hún sá aldrei aftur og níu mánuðum síðar ól hún hraust 

barn. 

 S ... er afmeyjuð 14 ára gömul af ungum manni sem tældi hana heim til sín með því að segjast ætla að 

kynna systur sína fyrir henni. Ungi maðurinn átti enga systur en var með sárasótt og smitaði telpuna. 

 R ... er afmeyjuð 18 ára gömul í gamalli skotgröf af giftum frænda sínum sem hafði farið með hana til 

að skoða orrustuvellina, barnaði hana og neyddi hana til að yfirgefa fjölskyldu sína. 

 C ... 17 ára að aldri, er afmeyjuð á ströndinni eitt sumarkvöld af ungum manni sem hún var nýbúin að 

kynnast á hótelinu, hundrað metrum frá mæðrum þeirra sem í saklseysi sínu ræddu dægurmálin. Smitaðist af 

lekanda. 

 L ... er afmeyjuð 13 ára gömul af frænda sínum meðan þau hlustuðu á útvarpið, á sama tíma og 

frænkan sem vildi alltaf fara snemma í háttinn, lá í rólegheitunum í næsta herbergi. 

 

 Þessar ungu stúlkur sem gáfu mótþróalaust eftir, hafa engu að síður orðið fyrir andlegu áfalli 

vegna afmeyjunarinnar, við getum verið viss um það. Það væri gott að vita hver sálfræðilegu áhrifin 

af þessari hrikalegu reynslu hafi verið á líf þeirra. En það er ekki hægt að sálgreina „stelpurnar“, þær 

eiga í vandræðum með að lýsa sjálfum sér og fela sig á bak við klisjur. Hjá sumum þeirra má finna 

skýringuna á því að þær hafi gefið sig svona auðveldlega fyrsta manninum á vald, í hugarórum um 

vændi sem við höfum áður rætt um eða vegna kala til fjölskyldunnar, vegna andstyggðar á vaxandi 

kynhvöt, af löngun til að þykjast vera fullorðnar. Mjög ungar stúlkur hafa hermt eftir vændiskonum, 

þær hafa málað sig á ýktan hátt, umgengist stráka, daðrað og verið ögrandi. Þær sem þó eru enn 

barnalegar, kynlausar, kynkaldar, halda að þær geti leikið sér að eldinum án afleiðinga. Einn dag tekur 

karlmaður þær á orðinu og órarnir verða að veruleika. 

 „Þegar hurð hefur verið brotin upp, er erfitt að loka henni aftur,“ sagði ein 14 ára gömul 

vændiskona. Þrátt fyrir það er óalgengt að stúlka ákveði að fara strax í götuvændi um leið og hún 

hefur verið afmeyjuð. Í sumum tilvikum tengist hún fyrsta ástmanni sínum sterkum böndum og býr 

áfram með honum. Hún vinnur við „heiðvirt“ starf og þegar ástmaðurinn svo yfirgefur hana leitar hún 

huggunar hjá öðrum. Fyrst hún tilheyrir ekki lengur einum manni, þá telur hún sig geta gefið sig öllum 

öðrum á vald; stundum er það ástmaðurinn, sá fyrsti eða sá næsti í röðinni, sem stingur upp á þessari 

leið til að afla tekna. Það eru líka til margar ungar konur sem hafa farið út í vændi vegna foreldra 

sinna. Í vissum fjölskyldum, eins og í hinni frægu amerísku Juke-fjölskyldu, hafa allar konurnar 

tileinkað sér þetta starf. Meðal ungra flökkukvenna má finna stóran fjölda telpna sem hafa verið 

yfirgefnar af sínum nánustu. Þær hafa þá byrjað í betlinu og fært sig svo yfir í götuvændi. Parent-

Duchâtelet fann út árið 1857 að af 5000 vændiskonum höfðu 1441 orðið fátæktinni að bráð, 1425 

höfðu verið tældar og síðan yfirgefnar, 1255 höfðu verið yfirgefnar af foreldrum sínum og skildar eftir 

slyppar og snauðar. Samtímarannsóknir hniga að svipuðum niðurstöðum. Veikindi ýta oft undir vændi 
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þegar konan er orðin ófær um að sinna alvöru starfi eða hefur misst sína stöðu. Veikindin ógna 

jafnvæginu sem ótraust fjármálin byggja á og neyða konuna til þess að finna sér fljótt nýjar leiðir til 

tekjuöflunnar. Eins með barnsfæðingar. Meira en helmingur kvennanna við Saint-Lazare hafa eignast 

amk eitt barn, margar hafa alið þrjú til sex börn. Dr. Bizard segir frá einni sem kom fjórtán börnum í 

heiminn, þar af voru átta enn á lífi þegar hann kynntist henni. Þær eru ekki margar sem yfirgefa 

afkvæmi sitt og það kemur jafnvel fyrir að það sé til þess að ala önn fyrir barninu sem 

unglingamamman gerist vændiskona. Hann segir svo frá: 

 

 19 ára gömul, var hún afmeyjuð af húsbónda sínum sem var 60 ára, þrátt fyrir að búa enn hjá 

fjölskyldu sinni. Vegna þungunar varð hún að yfirgefa fjölskyldu sína og fæddi hraust stúlkubarn sem hún hefur 

alið þokkalega vel upp. Eftir sængurleguna fór hún til Parísar þar sem hún fékk starf sem fóstra. Hún byrjaði að 

drekka illa 29 ára gömul og hefur verið í vændinu frá 33 ára aldri. Að niðurlotum komin hefur hún nú beðið um 

að vera lögð inn á spítalann við Saint-Lazare. 

 

 Það er alkunna að vændi blossar upp á ný á stríðstímum og í kreppum sem þeim fylgja.  

 Höfundur Vie d‘une protistuée2 (Líf vændiskonu), sem birtist að hluta í Les Temps Modernes3 

(Nútíminn), segir svo frá um sín fyrstu skref í starfinu: 

 

 Ég giftist 16 ára gömul manni sem var þrettán árum eldri en ég. Það var til þess að komast úr 

foreldrahúsum sem ég gifti mig. Maðurinn minn hugsaði ekki um neitt annað en að barna mig. „Þannig verður 

þú heima og ferð ekkert út“, sagði hann. Hann vildi ekki að ég málaði mig og hann vildi ekki fara með mig í bíó. 

Ég þurfti að umbera tengdamóður sem kom heim á hverjum degi og stóð alltaf með syni sínum, drullusokknum. 

Fyrsta barnið mitt var strákur, Jacques; fjórtán mánuðum síðar ól ég annan dreng, Pierre ... Þar sem mér leiddist 

mikið fór ég að sækja tíma í hjúkrun, sem mér líkaði vel ... Ég komst að á spítala í úthverfi Parísar, á 

kvennadeildinni. Ein hjúkrunarkonan, sem var ungæðisleg, kenndi mér ýmislegt sem ég vissi ekki áður. Að sofa 

hjá eiginmanni mínum var frekar kvöð. Ég var á karladeildinni í sex mánuði án þess að verða skotin í neinum. 

Svo var það einn daginn, að sveitadurgur, svona frekar aulalegur, en samt fallegur drengur, kom inn í 

einkaherbergið mitt. ... Hann gaf í skyn að ég gæti breytt lífi mínu, að ég færi með honum til Parísar, að ég þyrfti 

ekki að vinna lengur. ... Hann vissi vel hvernig átti að sannfæra mig. ... Ég ákvað að fara með honum. ... Í heilan 

mánuð var ég virkilega hamingjusöm. ... Dag nokkurn kom hann svo með konu heim sem var vel klædd, smart, 

og hann sagði: „Sjáðu, hún kemst vel af.“ Til að byrja með, var ég ekki á því að gefa eftir. Ég fékk meira að segja 

stöðu hjúkrunarfræðings á spítala í hverfinu til að sýna honum að ég vildi ekki gerast portkona, en ég streittist 

                                                           
2
 Athugasemd þýðanda: Hér er um að ræða bók sem gefin var út undir dulnefni fyrst árið 1947-1948 í tímariti 

og síðar sem bók. Hún er skrifuð af fyrrverandi vændiskonu og vakti mikla athygli á sínum tíma. Hún hefur verið 
endurútgefin nokkrum sinnum, síðast árið 2001. Fann engar heimildir um að hún hafi verið þýdd á íslensku. 
3
 Athugasemd þýðanda: Les Temps Modernes var tímarit sem fyrst var gefið út af heimspekingnum Jean-Paul 

Sartre (1948-1949) og átti að fjalla um tilvistarstefnulegar bókmenntir. Simone de Beauvoir var frá upphafi í 
ritstjórn þessa tímarits sem er gefið út enn þann dag í dag. 
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ekki lengi á móti. Hann sagði: „Þú elskar mig ekki. Þegar kona elskar manninn sinn, þá vinnur hún fyrir hann.“ Ég 

grét. Ég var mjög niðurdregin á sjúkrahúsinu. Að lokum, lét ég teyma mig á hárgreiðslustofuna. ... Og ég  byrjaði 

að selja mig! Julot elti mig á röndum til þess að fullvissa sig um að ég þénaði vel og til að láta mig vita ef löggan 

væri í nágrenninu.  

 

 Að mörgu leyti er þessi saga í samræmi við hina klassísku sögu stúlkunnar sem melludólgur 

neyðir í vændi. Stundum er eiginmaðurinn í hlutverki hins síðarnefnda. Og stundum gegnir kona 

hlutverkinu. L. Faire gerði rannsókn árið 1931 meðal 510 ungra vændiskvenna. Hann komst að því að 

284 þeirra voru einhleypar, 132 bjuggu með vini sínum, 94 bjuggu með vinkonu og venjulega áttu 

þær í samkynhneigðu sambandi. Hann vitnar (með þeirra eigin stafsetningu) í eftirfarandi brot úr 

bréfum: 

 

 Suzanne, 17 ára. Ég gaf mig vændinu á vald, aðallega til annarra vændiskvenna. Ein þeirra hafði mig 

lengi hjá sér, hún var mjög afbrýðisöm, svo ég hætti að sækja rue de ... 

 Andrée, 15 og ½ árs. Ég fór frá foreldrum mínum til að búa með vinkonu sem ég hitti á balli, ég áttaði 

mig fljótt á því að hún vildi elska mig eins og karlmaður, ég var hjá henni í fjóra mánuði, svo ... 

 Jeanne, 14 ára. Elsku aumingjans pabbi minn hét X ..., hann dó á spítala árið 1922 af sárum sínum sem 

hann fékk í stríðinu. Móðir mín gifti sig aftur. Ég sótti skólann til að ljúka prófi, þegar ég hafði fengið það þurfti 

ég að læra saumaskap ... þar sem ég þénaði lítið, byrjuðum við að rífast, ég og stjúpfaðir minn ... ég var send til 

þjónustustarfa til Frú X ... rue ... Ég var búin að vera ein í tíu daga ásamt ungri dóttur hennar sem hefur verið í 

kringum 25 ára gömul; ég tók eftir mikilli breytingu gagnvart henni. Svo var það einn daginn, að hún játaði ást 

sína á mér, eins og ungur karlmaður. Ég hikaði, en þar sem ég vildi ekki vera send heim lét ég undan að lokum. 

Ég öðlaðist skilning á ákveðnum hlutum ... Ég vann, svo varð ég atvinnulaus og varð að fara stunda vændi með 

konum í skóginum í úthverfi Parísar. Ég kynntist mjög örlátri hefðarkonu, o.s.frv.
4
 

 

 Langoftast lítur konan á vændi sem tímabundna leið til að auka tekjurnar. En því hefur oft 

verið lýst áður hvernig þær flækjast í vefinn og festast. Þó að „þrælasala hvítra kvenna“, þar sem 

konan er dregin inn í vítahring ofbeldis, svikinna loforða, blekkinga, o.s.frv., sé hlutfallslega fátíð, þá 

er það oftast svo að konunni er haldið vændinu gegn vilja hennar. Sá höfuðstóll sem er henni 

nauðsynlegur til að byrja í vændinu, útvegar melludólgurinn eða pútnamamman henni og tryggir sér 

þannig ákveðin réttindi. Hún þarf að skila af sér stærstum hluta teknanna til þeirra og erfitt gengur að 

losa sig undan ánauðinni. „Marie-Thérèse“ stóð árum saman í harðvítugri baráttu áður en henni tókst 

það. 

                                                           
4
Athugasemd þýðanda: Áður en vitnað er beint í textann, er gerður fyrirvari á að stafsetningin sé 

vændiskvennanna sem skrifa bréfin. Í frumtexta koma einhverjar málfræðilegar villur fram, en til að átta sig á 
þeim þarf að kunna franska málfræði. Erfitt er að þýða slíkt yfir á íslensku og í þessu tilviki taldi þýðandi það 
ekki skipta máli upp á samhengi textans. Því ákvað hann að sleppa  „villu“-þýðingum og hafa textann frekar 
þess í stað læsilegan og skiljanlegan. 
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 Ég skildi loksins að Julot vildi aðeins fá aurana mína og mér datt í hug að ef væri ekki nálægt honum þá 

gæti ég lagt svolítið til hliðar ... Til að byrja með var ég feimin í vændishúsinu, þorði ekki að nálgast 

viðskiptavinina og segja „kemurðu upp?“ Kona eins af vinum Julots fylgdist vel með mér og jafnvel taldi 

uppáferðirnar ... Svo skrifar Julot að ég eigi að skila öllum peningunum á hverju kvöldi til hórumömmunnar, 

„þannig verður þú ekki rænd.“ Þegar mig langaði að kaupa mér kjól, sagði hún að Julot hefði bannað sér að gefa 

mér peninga ... Ég ákvað að fara burt frá vændishúsinu eins fljótt og hægt væri. Þegar hórumamman frétti að ég 

vildi fara, lét hún mig ekki fá tappa ekki fyrir vitjunina
5
 eins og hún hafði gert fyrir hin skiptin og ég var 

handtekin og lögð inn á spítalann ...  Ég varð að fara aftur til vændishússins til að vinna fyrir ferðinni ... en ég var 

ekki lengur en í fjórar vikur þar ... Ég vann í nokkra daga við Barbès-stræti eins og áður, en ég var Julot enn of 

reið til að geta verið áfram í París. Við rífumst, hann barði mig, einu sinni henti hann mér næstum út um 

gluggann ... Ég kom því í kring með hjálp dólgs að fara út á land. Þegar ég áttaði mig á því að dólgurinn þekkti 

Julot, þá fór ég ekki þangað sem við höfðum mælt okkur mót. Skækjurnar tvær sem  dólgurinn hélt úti mættu 

mér á Belhomme-götu og lömdu mig í spað ... Daginn eftir, setti ég niður í tösku og fór alein til T ... eyjarinnar. 

Eftir þrjár vikur var ég búin að fá nóg af staðnum, ég skrifaði lækninum þegar hann kom í vitjunina og bað hann 

að skrá mig út ... Julot sá mig á Magenta-stræti og lamdi mig ... Ég var öll blá og marin í andlitinu eftir árásina á 

Magenta-stræti. Ég var búin að fá nóg af Julot. Svo ég skrifaði undir samning til að fara til Þýskalands ... 

 

 Bókmenntirnar hafa gert „Julot“ að vinsælli staðalímynd. Hann spilar hlutverk velunnarans í 

lífi stelpunnar. Hann lánar henni peninga til þess að kaupa sér föt, síðan ver hann hana gegn 

samkeppni frá hinum konunum, gegn viðskiptavinunum , gegn lögreglunni - hann er jafnvel stundum 

lögreglumaður sjálfur. Viðskiptavinirnir væru ánægðir með að neyta vörunnar án þess að borga og 

einhverjir myndu gjarnan vilja nota konuna til þess að fullnægja sadistaþörfum sínum. Í Madrid fyrir 

nokkrum árum léku ungir fasistar og iðjuleysingjar sér að því að henda vændiskonum í fljótið á 

köldum nóttum. Í Frakklandi fóru vínglaðir stúdentar stundum með konur upp í sveit og skildu þær 

eftir þar alsnaktar um miðja nótt. Til að afla tekna og forðast misþyrmingar, þarf vændiskonan á 

karlmanni að halda. Hann veitir henni líka andlegan stuðning: „Ein vinnur maður ekki eins vel, maður 

hefur ekki löngunina til verksins, maður rétt drattast áfram“, segja sumar. Oft ber hún ástarhug til 

hans; það er af ást sem hún tekur upp starfið eða sem hún réttlætir það. Í hennar umhverfi eru 

yfirburðir karla yfir konunni miklir. Þessi aðstöðumunur kyndir undir blinda trú á ást, sem skýrir 

ástríðufulla sjálfsfórn sumra vændiskvenna. Í ofbeldishegðun karlanna sjá þær tákn karlmennsku 

þeirra og gefa sig þeim á vald og verða þeim mun auðsveipari. Með honum kynnast þær afbrýðisemi 

og kvalræði, en einnig gleðistundum hinnar ástföngnu. 

                                                           
5
 „Tappi sem gefinn var konum fyrir læknisvitjun til að draga úr einkennum lekanda, þannig að læknirinn greindi 

konur ekki veikar nema hórumamman vildi losna við einhverja“ 
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 Engu að síður hafa þær stundum andúð á honum og bera kala til hans. Það er af ótta, af því 

hann heldur þeim uppi, sem þær eru áfram undir verndarvæng hans, eins og við sáum í tilfelli Marie-

Thérèsar. Þær leita þá oft huggunnar hjá „ástvini“6 sem þær velja meðal viðskiptavina sinna. 

 

 Allar konur höfðu, auk sinn Julot, ástvini, ég líka, skrifar Marie-Thérèse. Það var mjög myndarlegur 

ungur sjóliði. Þrátt fyrir að vera góður í rúminu, þá gat ég ekki fengið fullnægingu með honum. En það var mikil 

vinátta milli okkar. Oft kom hann upp til mín án þess að við hefðum samfarir, við töluðum bara, hann sagði að 

ég ætti að koma mér út úr þessu, að ég ætti ekki heima þarna. 

 

 Þær leita einnig huggunnar hjá konum. Stór hluti vændiskvenna er samkynhneigður. Við 

höfum séð að oft má rekja upphafið að vændisstarfi til ástarævintýris með konu og að margar fóru að 

búa með ástkonu. Samkvæmt Anna Rueling, eru um 20% vændiskvenna í Þýskalandi samkynhneigðar. 

Faivre bendir á að í fangelsinu skiptast ungir kvenkynsfangar á klámfengnum bréfum, með 

ástríðufullum áherslum og sem þær enda með áskriftinni „Sameinaðar að eilífu“. Þessi bréf eru 

keimlík þeim sem skólastúlkur skrifa sín á milli og sem kynda undir „báli“ í hjörtum þeirra. Þær eru 

ekki eins meðvitaðar og eru feimnari. Þær fyrrnefndu fara tilfinningalega alla leið, bæði með orðum 

sínum og gjörðum. Við sjáum að í lífi Marie-Thérèse – sem kynnt var fyrir nautnum ástarlífsins af 

konu – hversu stórt hlutverk „vinkonan“ spilar á móti fyrirlitna viðskiptavininum eða 

drottnunargjarna verndaranum: 

 

 Julot kom með stelpu, vinnukonugrey sem átti ekki einu sinni skó til að fara í. Við keyptum allt á hana á 

flóamarkaðnum og svo kom hún með mér til að vinna. Hún var voðalega blíð og þar sem hún þar að auki kunni 

vel við konur, þá var gott á milli okkar. Hún minnti mig á allt sem ég hafði lært hjá hjúkrunarkonunni. Við 

hlógum oft saman og í stað þess að fara vinna fórum við stundum í bíó. Ég var ánægð yfir því að hún byggi hjá 

okkur. 

 

 Við sjáum að vinkonan gegnir nokkurn veginn sama hlutverk og trúnaðarvinkonan hjá 

heiðvirðu konunni sem hrærist meðal kvenna. Með henni er ánægju deilt, með henni eru samskiptin 

frjáls, skilyrðislaus og því mögulega með vilja þeirra. Búin að fá nóg af karlmönnum, komin með 

viðbjóð á þeim eða af löngun til tilbreytingar, leitar vændiskonan oft að hvíld og ánægju í faðmi 

annarrar konu. Í öllu falli, er gagnkvæmi skilningurinn sem ég hef talað um og sem strax sameinar 

konur, í meira mæli í þessum tilfellum en nokkrum öðrum. Af þeirri staðreynd að tengsl þeirra við 

helming mannkynsins er af viðskiptalegum toga, að samfélagið allt lítur á þær sem úrhrak, leiðir til að 

vændiskonur hafa sterka samkennd sín á milli. Það kemur fyrir að þær keppi hver við aðra, verða 

                                                           
6
 Athugasemd þýðanda: Í frumtexta: „béguin“. Þarna er átt við manneskju sem einhver verður skotin í eða 

kunnað er vel við, án þess að um eiginlega ást sé að ræða (sb. „crush“ á ensku). 
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afbrýðisamar hver út í aðra, svívirða hver aðra, slást, en þær þurfa nauðsynlega á hver annarri að 

halda til að mynda „mótheim“ þar sem þær finna aftur mennska sjálfsvirðingu. Vinkonan er 

trúnarðarvinkonan og hinn útvaldi álitsgjafi: Það er hún sem kann að meta kjólinn, hárgreiðsluna, 

sem notað er til að táldraga karlmenn, en sem birtist einnig sem markmið í sjálfu sér í augnaráði 

öfundsjúkra eða aðdáunarfullra kvenna. 

 Hvað hins vegar varðar tengsl vændiskonunnar við viðskiptavini, þá eru skoðanir mjög skiptar 

og sjálfsagt eru tilfellin mjög breytileg. Það hefur oft verið bent á að hún geymir kossinn á munninn 

fyrir ástmann sinn þar sem um óhefta tjáningu á ástúð er að ræða og að hún líkir ekki saman 

ástúðlegu faðmlagi og starfstengdu faðmlagi. Vitnisburður karlmanna er grunsamlegur, því hégómi 

þeirra ýtir undir að þeir láti blekkjast af uppgerðarfullnægingum. Það verður að segjast að aðstæður 

eru allt aðrar þegar um er að ræða „færibandavinnu“ þar sem afleiðingarnar eru oft lýjandi líkamleg 

þreyta, skyndidrátt, „næturdrátt“ eða þegar um er að ræða reglubundin tengsl með kunnugum 

viðskiptavini. Marie-Thérèse sinnti starfi sínu venjulega af áhugaleysi, en hún minnist ákveðinna nótta 

með unaði. Hún átti nokkra „ástvini“ og segir að allar vinkonur sínar hafi líka átt einhverja. Það kemur 

fyrir að konan neiti að taka við greiðslu frá viðskiptavini sem henni hefur líkað við og stundum býðst 

hún til þess að hjálpa honum ef hann lendir í vandræðum. En í heildina sinnir konan engu að síður 

starfi sínu án tilfinninga. Sumar sýna öllum viðskiptavinum sínum aðeins tómlæti litað af einhverri 

fyrirlitningu. „Ó, hvað karlmenn eru miklir kjánar! Hvað konur geta fyllt hausinn af þeim af því sem 

þær vilja!“ skrifar Marie-Thérèse. En margar finna fyrir klígjugjarnri óvild gagnvart karlmönnum, þeim 

finnst meðal annars lestir þeirra ógeðfelldir. Ýmist vegna þess að þeir fara í vændishús til þess að 

svala afbrigðilegum þörfum sínum sem þeir þora ekki að nefna við konur sínar eða hjákonur, eða 

vegna þess að við það að vera í vændishúsi ýtir undir afbrigðilegheit, fjöldi manna krefst af konunni 

að hún uppfylli „kynóra“ þeirra. Marie-Thérèse kvartaði sérstaklega undan því að Frakkar hefðu 

óseðjandi ímyndunarafl. Sjúklingar í meðferð hjá dr. Bizard hafa trúað honum fyrir að „karlmenn séu 

meira og minna allir saurlífir.“ Ein vinkona mín spjallaði lengi við unga, mjög gáfaða, vændiskonu á 

Beaujon-spítalanum, sem byrjaði sem húshjálp og bjó með melludólg sem hún dýrkaði. „Allir 

karlmenn eru saurlífir, sagði hún, nema minn. Það er þess vegna sem ég elska hann. Ef ég finn 

einhvern tímann út að hann er afbrigðilegur á einhvern hátt, þá yfirgef ég hann. Í fyrstu heimsókn 

sinni þorir viðskiptavinurinn ekki alltaf að eiga frumkvæðið, hann virðist eðlilegur, en þegar hann 

kemur aftur, þá byrjar hann að biðja um ýmislegt ... Þér segið að maður yðar sé eðlilegur. Sjáið nú til,  

þeir eru allir afbrigðilegir á einhvern hátt.“  Vegna óeðlis þeirra, hataði hún þá. Önnur vinkona mín 

hafði kynnst náið vændiskonu í Fresnes árið 1943. Sú hélt fram að 90% viðskiptavina hennar væru á 

einhvern hátt afbrigðilegir, um 50% höfðu svívirðilegar hneigðir til ungra drengja. Þeir sem létu í ljós 

of mikið hugarflug skelfdu hana. Þýskur liðsforingi hafði beðið hana að ganga um nakin í herberginu 

með blóm í fanginu, á meðan hann líkti eftir flugi fuglanna. Þrátt fyrir kurteisi hans og gjafmildi, þá 
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kom hún sér alltaf undan þegar hún sá til hans. Marie-Thérèse hafði ímugust á „kynórum“, þó hún 

fengi mun hærri greiðslu en fyrir venjulegar samfarir og þrátt fyrir að oft myndi slíkt útheimta minni 

fyrirhöfn fyrir hana. Þessar þrjár konur voru sérstaklega gáfaðar og tilfinninganæmar. Líklega áttuðu 

þær sig á því að um leið og þær gætu ekki lengur skýlt sér á bak við vanagang starfsins, um leið og 

karlinn hætti almennt að vera viðskiptavinur og yrði einstaklingur, þá yrðu þær fórnarlömb þess að 

vakna til meðvitundar og óútreiknanlegs frelsis. Það væri ekki lengur um að ræða einfaldan samning. 

Engu að síður sérhæfðu sumar vændiskonur sig í „kynórum“ því það gefur meira af sér. Andúð þeirra 

á viðskiptavininum felur oft í sér stéttahatur. Hélène Deutsch segir í löngu máli frá sögu Önnu. Hún 

var falleg, ljóshærð vændiskona, barnaleg og venjulega mjög blíð, en fékk brjálæðisleg æðisköst 

gagnvart ákveðnum karlmönnum. Hún kom úr verkamannafjölskyldu, faðir hennar drakk og móðir 

hennar var veik. Þessi óhamingjusama sambúð varð til þess að hún fékk ímugust á fjölskyldulífi og 

ákvað að giftast aldrei, þrátt fyrir að oft hefði hún fengið bónorð á starfsferli sínum. Unga fólkið í 

hverfinu afvegaleiddi hana. Hún kunni vel við starf sitt, en þegar hún veiktist af berklum og hún var 

send á spítala, þá þróaði hún með sér heiftarlegt hatur á læknum. Hinir „heiðvirðu“ karlmenn voru 

fyrir henni viðbjóðslegir. Hún þoldi ekki kurteisi og alúð læknisins. „Er okkur ekki ljóst að þessir 

karlmenn láta grímu vinsemdar, virðingar og sjálfstjórnar falla auðveldlega niður til að haga sér svo 

eins og skepnur?“ sagði hún. Fyrir utan þetta var hún í fullkomnu jafnvægi. Hún skrökvaði því að vera 

með barn á brjósti, en sagði satt að öðru leyti. Hún dó úr berklum. Önnur ung vændiskona, Júlía að 

nafni, sem frá 15 ára aldri gaf sig öllum strákum sem hún mætti, þótti aðeins vænt um fátæka og 

veikburða karlmenn. Þeim var hún blíð og góð. Hinir voru fyrir henni „villtar skepnur sem áttu allt illt 

skilið“. (Hún var haldin áberandi minnimáttarkennd sem orsakaðist af ófullnægðri móðurhyggju: hún 

fékk heiftarleg angistarköst þegar orðin móðir, barn eða önnur tengd orð voru sögð). 

 Flestar vændiskonur hafa andlega aðlagað sig að sínum aðstæðum. Það þýðir ekki að þær séu 

fæddar siðlausar eða séu það erfðafræðilega, heldur finnst þeim, með réttu, að þær séu innlimaðar í 

samfélag sem krefst þjónustu þeirra. Þær vita vel að uppbyggilegt tal lögreglumannsins sem skráir 

þær er einungis málskrúð og að upphafnar skoðanir sem viðskiptavinir þeirra básúna fyrir utan 

vændishúsið slá þær ekki út af laginu. Marie-Thérèse útskýrir fyrir eiganda bakaríisins sem hún bjó 

hjá í Berlín: 

 

 Ég elska alla. Þegar peningar eru spilinu, frú ... Já, því hvort sem sofið er hjá karlmanni frítt, eða án þess 

að ætlast til neins á móti, þá hugsar hann það sama um yður, þessi, hún er hóra, ef þér látið hann borga, þá 

dæmir hann yður líka sem hóru, já, en snjalla hóru. Því þegar beðið er um peninga þá getið þér verið viss um að 

karlmaðurinn segir undireins: „Ó! Ég vissi ekki að þú starfaðir við þetta“ eða „Áttu mann?“ Hana nú. Greitt eða 

ekki, það er það sama fyrir mér. „Nú já“, svarar hún, „þér hafið rétt fyrir yður“. Ég segi við hana, því þér standið 

hálftíma í biðröð til að fá skömmtunarmiða fyrir skó. Ég sef hjá í hálftíma. Ég fæ skó án þess að borga, og það 
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sem meira er að ef ég hef haldið rétt á spöðunum, þá fæ ég þar að auki greitt. Þannig að eins og þér sjáið þá hef 

ég rétt fyrir mér. 

 

 Það er ekki siðferðilegt eða sálfræðilegt ástand þeirra sem gerir tilvist vændiskvenna erfiða. 

Það eru efnislegar aðstæður þeirra sem oftar en ekki eru hörmulegar. Misnotaðar af melludólgnum 

eða hórumömmunni, búa þær við öryggisleysi og þrír fjórðu þeirra eru einnig auralausar. Eftir fimm 

ár í starfi eru 75% þeirra komnar með sárasótt segir dr. Bizard sem hefur sinnt miklum fjölda þeirra. 

Meðal annarra smitast þær reynslulitlu sem eru undir lögaldri óhugnanlega auðveldlega, um 25% 

þeirra þurfa að láta skera sig upp vegna afleiðinga sárasóttar. Ein af hverjum 20 er með berkla, 60% 

verða alkóhólistar eða dópistar, 40% þeirra deyja innan við fertugt. Við þetta er að bæta að þrátt fyrir 

varúðarstafanir kemur öðru hverju fyrir að þær verði þungaðar og þurfa oftast að fara í fóstureyðingu 

við mjög slæm skilyrði. Vændi á lægri stigum er erfitt starf því konan sem er kynferðislega og 

fjárhagslega kúguð, á í hættu að vera handtekin, sæta niðurlægjandi lækniseftirliti, þola kenjar 

viðskiptavina og er varnarlaus gegn bakteríum, sjúkdómum og eymd og er dregin niður á sama plan 

og hlutur.7 

 

Frá  lágstéttarvændiskonunni til lagskonunnar eru mörg þrep. Grundvallarmunurinn  á þeim 

er að önnur stundar almenn viðskipti þannig að samkeppnin heldur henni niðri við aumkunarverð 

lífsskilyrði  á meðan hin gerir sig far um að vera þekkt fyrir sérstöðu sína og ef henni tekst það getur 

hún náð að lifa hástéttarlífi. Fegurð, persónutöfrar og kynþokki er nauðsynlegt en ekki nægilegt því 

konan verður að vera virðingarverð í augum almennings. Það er oft að tilstuðlan kynferðislöngunar 

karlmanns sem virði hennar kemur í ljós, en hún verður ekki „opinber“ fyrr en karlmaðurinn hefur 

kunngert verðgildið í augum heimsins. Á síðustu öld var það hótelið, búnaðurinn, perlurnar sem 

vitnuðu um þau áhrif sem „léttúðardrósin“ hafði á velunnara sinn og kom henni upp á skör 

„lúxusmellunnar“. Gildi hennar var ljóst svo lengi sem einhverjir karlmenn héldu áfram að eyða öllum 

sínum peningum í hana. Félagslegar og fjárhagslegar breytingar hafa gert það að verkum að konur 

eins og Blanche d‘Antigny eru ekki lengur til. Það er ekki lengur til „lúxusheimur“ þar sem hægt er að 

byggja upp orðspor. Það er með öðrum leiðum sem metnaðarfull kona reynir að skapa sér orðstír. 

Síðari holdtekja lagskonunnar er „Hollywood“-stjarnan. Með eiginmann sér við hlið eða traustan vin, 

eins og er skilyrðislaust krafist í Hollywood, eru þær þó engu minna á pari við Phryné, Imperia og 

Casque d‘Or. Hún býður karlmönnum „Draumadísina“ og þeir gefa í staðinn auðæfi og frægð. 

                                                           
7
 Það er vissulega ekki með neikvæðum og hræsnisfullum aðgerðum sem hægt er að laga ástandið. Til að vændi 

hverfi þarf tvenn skilyrði: annars vegar að siðsamleg störf séu tryggð öllum konum og hins vegar að almenna 
viðhorfið sé opið fyrir frelsi til ásta. Vændi verður ekki upprætt nema þeim þörfum sem því er ætlað að svara sé 
rutt úr vegi. 
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Tengslin milli vændis og listar hafa alltaf verið óljós af þeirri ástæðu einni að fegurð og munúð 

eru  tengd á óræðan hátt. Í raun er það ekki Fegurðin sem leiðir til löngunnar, heldur býður hin 

platoníska kenning um ástina upp á hræsnislega réttlætingu á frygð. Með því að afhjúpa brjóst sín 

bauð Phryné Aréopage-ráðinu upp á skoðun á hreinni frummynd. Framsetning nakins líkama án 

slæðu verður að listviðburði, hinir „hlálegu“ Ameríkanar hafa gert harmleik úr því að afklæðast. „Nekt 

er saklaus“ staðhæfa þessir öldnu herrar sem safna klúrum ljósmyndum undir yfirskini „nektarlistar“. 

Í vændishúsinu er „valið“ orðið að sýningu. Um leið og valið verður erfitt er viðskiptavinum boðið upp 

á „lifandi myndir“ eða „listræna uppstillingu“. Sú vændiskona sem vill öðlast einstakt verðgildi lætur 

sér ekki nægja að sýna hold sitt agðerðarlaust, heldur kappkostar hún að þróa með sér einstaka 

hæfileika. Grísku „kvenflautuspilararnir“ heilluðu karlana með tónlist og dansi. Meðan Ouled-Naïl-

konurnar dönsuðu magadans, buðu þær spænsku sig fram til áhugasamra á fágaðri hátt með söng og 

dans í Barrio-Chino. Það er til þess að finna „velunnara“ sem Nana stígur á svið. Sumar tónlistahallir, 

eins og viss tónleikakaffihús forðum, eru ekkert annað en vændishús. Öll störf þar sem konan sýnir sig 

geta verið notuð í kynferðilegum tilgangi. Vissulega eru einhverjar dansstúlkur, einkadansstúlkur, 

naktar danskonur, barkonur, ljósmyndafyrirsætur, fyrirsætur, söngkonur og leikkonur, sem blanda 

ástarlífi sínu ekki saman við vinnuna. Því meir sem starfið krefst tækni og ímyndunarafls, því meir 

getur það orðið að takmarki í sjálfu sér. En oft freistast kona sem „sýnir sig“ opinberlega til að afla 

tekna, til að nota kynþokkann fyrir náin viðskipti. Á móti óskar lagskonan sér starf sem getur nýst sem 

yfirvarp. Fáar yrðu þær sem myndu svara eins og Léa þegar hún svarar vini sínum sem kallar hana 

„Kæra listakona.“ „Listakona? Ástmenn mínir eru virkilega lausmálir“. Við höfum áður sagt að það er 

orðstír hennar sem býr til verðmiðann. Það er á sviðinu eða á skjánum sem hægt er að búa sér til 

„nafn“ sem verður að grundvelli viðskipta. 

Öskubusku dreymir ekki alltaf Draumaprinsinn. Hvort sem hann er eiginmaður eða elskhugi, 

óttast hún að hann breytist í harðstjóra. Hún kýs frekar að sjá sjálfa sig hlæjandi í anddyri stóru 

kvikmyndahúsanna. En það er oftast vegna karllægrar „verndar“ sem hún nær markmiðum sínum og 

það eru karlarnir, hvort sem er eiginmaður, elskhugi eða aðdáandi, sem staðfesta sigurinn með því að 

leyfa henni að eiga hlutdeild í auðæfum sínum og frægð. Það er þessi nauðsyn á að falla einhverjum 

einstaklingum eða mannfjöldanum í geð, sem gerir „stjörnuna“ líka lagskonunni. Þær leika svipað 

hlutverk í samfélaginu. Ég mun notast við orðið lagskona til að vísa til allra þeirra kvenna sem nota 

ekki aðeins líkama sinn, heldur líka persónu sína alla sem gjaldmiðil. Viðhorf þeirra er allt öðruvísi en 

skaparans sem með því að yfirstíga sín takmörk í verkum sínum, fer ofar veruleikanum og kallar eftir 

frelsi annarra til að bjóða frelsinu opnun inn í framtíðina. Lagskonan afhjúpar ekki heiminn, hún 
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opnar ekki neina leið fyrir mannlega handanveru.8 Þvert á móti, reynir hún að fanga hana sér í hag. 

Með því að biðja um velþóknun aðdáenda sinna, afneitar hún ekki óvirkum kvenleika sínum sem hún 

tileinkar karlinum. Hún gæðir hann töframætti sem gerir henni kleift að lokka karlanna í gildru 

nærveru sinnar og næra sig á þeim; hún gleypir þá í sig inn í íveruna. 

Á þennan hátt tekst konunni að öðlast ákveðið sjálfstæði. Með því að gefa sig nokkrum 

karlmönnum, tilheyrir hún ekki einum neinum sérstökum. Peningarnir sem hún aflar sér og nafnið 

sem hún „markaðssetur“, eins og vara er markaðssett, tryggja henni fjárhagslegt sjálfstæði. Þær 

konur sem voru hvað frjálsastar í Grikklandi til forna voru hvorki húsmæðurnar, né 

lágstéttarvændiskonurnar, heldur lagskonur í efri stétt. Fylgdarkonur hirðarinnar á 

endurreisnartímabilinu og japönsku geisurnar nutu mun meira frelsis en samtímakonur þeirra. Sú 

kona í Frakklandi sem virðist hafa notið mest sjálfstæðis er kannski Ninon de Lenclos. Á 

mótsagnakenndan hátt virðast þessar konur sem notfæra sér kvenleika sinn til fulls, skapa sér 

aðstæður sem eru næstum eins og karlmannanna. Út frá þessu kyni sem setur þær í hendur 

karlkynsins sem hlut, verða þær hugsandi sjálfverur. Ekki aðeins afla þær tekna eins og karlmenn, 

heldur umgangast þær svo til eingöngu karlmenn, lausar frá siðgæðisreglum og slúðri geta þær hafið 

sig upp, eins og Ninon de Lenclos, allt til hins sjaldgæfasta frelsi andans. Þær sem eru mest í metum 

eru oft umkringdar listamönnum og rithöfundum sem leiðist „hinar heiðvirðu“ konur. Það er í 

lagskonunni sem hinar karllegu mýtur  finna sína heillandi ímynd. Hún er meira en nokkur önnur hold 

og vitund, átrúnaðargoð, sú sem veitir innblástur, menntagyðja. Listmálarar og myndhöggvarar vilja 

fá hana sem fyrirsætu, hún nærir drauma skáldanna, í henni mun menntamaðurinn kanna fjársjóði 

hins kvenlega „innsæis“. Hún nýtir betur gáfur sínar en húsmóðirin, því hún er ekki eins kúguð af 

hræsni. Þær sem eru sérstaklega hæfileikaríkar munu ekki láta sér nægja þetta hlutverk 

andagiftargyðju; þær munu ósjálfrátt gefa í skyn það gildi sem velþóknun annarra gefur þeim. Þær 

munu vilja virkja sínar óvirku hæfilieka til athafna. Sem fullvalda einstaklingar brjótast þær fram í 

heiminn og skrifa ljóð og prósa, mála, semja tónlist. Á þennan hátt varð Imperia fræg meðal ítalskra 

hirðfylgdarkvenna. Stundum geta þær beitt fyrir sér körlum sem verkfæri til að nota við 

karlmannaverk: „uppáhaldshjákonurnar“ tóku þátt í stjórnun heimsins gegnum valdamiklu elskhuga 

sína.9 

Þessa frelsun er hægt að heimfæra upp á kynferðislega sviðið. Það kemur fyrir að í gegnum 

þá peninga eða greiðasemi sem þær þvinga fram frá karlinum, fái konan sárabætur fyrir kvenlæga 

                                                           
8
 Það kemur fyrir að hún sé líka listamaður og í viðleitni sinni til þess að fá velþóknun skapar hún og býr til hluti. 

Hún getur þá annað hvort gegnt báðum störfunum samtímis eða komist yfir stig gleðikonunnar og sett sig á 
stall í flokki leikkvenna, söngkvenna, danskvenna, o.s.frv., sem við munum ræða um síðar. 
9
 Eins og vissar konur nota hjónabandið í eigin þágu, nota aðrar konur elskhuga sína sem tæki til að ná pólítísku, 

fjárhagslegu, o.s.frv. markmiði. Þær fara fram úr aðstæðum lagskonunnar eins og hinar fram úr aðstæðum 
húsmóðurinnar. 
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minnimáttarkennd sína. Peningarnir hafa hreinsandi áhrif, þeir bæla niður baráttu kynjanna. Þó 

margar konur sem ekki eru í faginu vilji fá tékka og gjafir frá elskhuga sínum, þá er það ekki eingöngu 

af græðgi: að láta karlinn greiða – og að greiða honum líka, eins og við komum að síðar – er að breyta 

honum í tæki. Með þessu kemur konan í veg fyrir að verða sjálf að tæki; kannski heldur hann að hann 

„eigi“ hana, en þessi kynferðislega eign er blekking. Það er hún sem á hann í þessum mun traustari 

heimi fjármála. Stolti hennar er fullnægt. Hún getur hent sér í faðm elskhugans; hún er ekki að gefa 

eftir vegna utanaðkomandi vilja. Ástaratlotunum verða ekki ,,þvingað“ á hana, heldur mun hún líta á 

það sem aukaávinning; hún verður ekki „tekin“ fyrst hún hefur fengið greitt. 

Þrátt fyrir það hefur lagskonan það orð á sér að vera kynköld. Það er henni nauðsynlegt að 

hafa stjórn á hjarta sínu og maga. Ef tilfinningasemi eða nautn ná tökum á henni, þá er hætta á 

yfirráðum karlsins, sem síðan misnotar hana eða einokar eða veldur henni þjáningu. Meðal þeirra 

sambanda sem hún samþykkir, sérstaklega í upphafi starfsferilsins, eru mörg niðurlægjandi og 

uppreisn hennar gegn karlmannlegum hroka birtist í kynkulda hennar. Lagskonur, sem og húsmæður, 

treysta hver annarri fyrir „ráðum“ sem gerir þeim kleift að nota „uppgerð“ við vinnu sína. Þessi 

skömm eða óbeit á karlmanninum sýnir að í leiknum um hvor er misnotaður og hvor er drottnarinn, 

eru þær alls ekki vissar um að hafa unnið. Þrátt fyrir allt er það enn mestmegnis svo að ósjálfstæði er 

þeirra hlutskipti. 

Enginn karlmaður er endanlega húsbóndi þeirra. En þær hafa knýjandi þörf fyrir karlmanninn. 

Lagskonan missir öll sín lífsskilyrði ef hann hættir að þrá hana. Sú sem er að byrja veit að framtíð 

hennar er í höndum þeirra. Meira að segja stjarnan sér dýrð sína dofna ef karlmanns nýtur ekki 

lengur við: Yfirgefin af Orson Welles leit Rita Hayworth út sem heilsuveill munaðarleysingi þegar hún 

flakkaði um Evrópu áður en hún hitti Ali Khan. Jafnvel sú fallegasta veit aldrei alveg hvað bíður 

hennar daginn eftir, því vopn hennar eru töfrum gædd og töfrarnir eru duttlungafullir. Hún er 

hlekkjuð við velunnara sinn – eiginmann eða ástmann – næstum eins fast og „heiðvirð“ eiginkona við 

mann sinn. Hún skuldar honum ekki aðeins þjónustu í rúminu, heldur þarf hún einnig að umbera 

viðveru hans, samræður, vini og ekki síst það sem sjálfsumgleði hans krefst. Með því að kaupa handa 

opinberu lagskonu sinni háhælaskó eða satínkjól er velunnarinn að fjárfesta til að fá vexti til baka. 

Með því að splæsa perlum og pelsum á vinu sína er iðnjöfurinn eða framleiðandinn að sýna gegnum 

hana völd sín og auðæfi. Hvort sem konan er leið til að græða peninga eða afsökun til að eyða þeim, 

þá er það sama ánauðin. Gjafirnar sem hún fær eru keðjur. Og eru fötin og skartgripirnir sem hún ber 

í raun og veru hennar? Karlmaðurinn heimtar stundum að fá þetta til baka eftir sambandsslit, eins og 

Sacha Guitry gerði svo glæsilega nýverið. Til að „halda í“ velunnara sinn án þess að neita sér um 

munað, mun konan beita ýmsum brögðum, kænsku og ósannsögli, hræsni sem vanvirðir 

hjónabandið. Ef hún aðeins spilaði á þrælslundina, myndi leikurinn sjálfur vera þrælslegur. Falleg, 

fræg, getur hún valið sér annan mann sem herra, ef sá núverandi fer að vera andstyggilegur. En 
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fegurðin er áhyggjuefni, hún er viðkvæmur fjársjóður. Lagskonan er mjög háð líkama sínum og tíminn 

setur mark sitt á hann miskunnarlaust. Báráttan við öldrunina er fyrir henni átakanlegust. Ef hún 

nýtur mikillar virðingar, getur hún komist af þó andlitið og líkaminn hrörni. En meðhöndlun 

frægðarinnar, sem er hennar traustasta eign, setur hana undir hina verstu harðstjórn sem er 

almenningsálitið. Það er þekkt í hversu mikið þrælahald stjörnurnar eru hnepptar í í Hollywood. 

Líkaminn er ekki lengur þeirra,  framleiðandinn ákveður háralitinn, þyngdina, líkamslínurnar og stílinn 

og til að móta andlitsfallið eru tennur dregnar úr. Megrunarkúrar, líkamsrækt, mátanir og förðun eru 

dagleg verk. Undir yfirskriftinni „persónulegar athafnir“ heyrir að fara út að skemmta sér, daðra og 

einkalífið er ekkert annað en hluti af opinbera lífinu. Í Frakklandi eru ekki til skráðar reglur, en sé 

konan skynsöm og klár þá veit hún hvað „auglýsing“ krefst af henni. Fræg kona sem neitar að beygja 

sig undir þær kröfur verður óumflýjanlega fyrir því að stjarna hennar fellur, hvort sem það gerist 

sviplega eða hægt og rólega. Vændiskonan sem aðeins selur líkama sinn er jafnvel síður þræll en 

konan sem starfar við að vekja hrifningu. Kona sem „hefur náð langt“ og hefur á höndum alvöru starf 

þar sem hæfileikar hennar eru viðurkenndir - leikkona, söngkona eða dansari – sleppur við lífsskilyrði 

lagskonunnar; hún getur verið mjög sjálfstæð. En flestar lifa við ógnina allt sitt líf, þær þurfa sífellt án 

hvíldar að láta almenning og karlmenn hrífast af sér. 

Konan sem þannig er haldið uppi, byrgir oft inni í sér ósjálfstæði sitt. Háð almenningsálitinu, 

veit hún hvers gildi það er. Hún dáist að „fína fólkinu“ og tileinkar sér lífstíl þeirra; hún vill vera metin 

út frá viðmiðum efri stéttar. Sníkjudýr við hina ríku efri stétt fylgir hún skoðunum þeirra; hún „hugsar 

rétt“. Áður fyrr setti hún gjarnan dætur sínar í klausturskóla og þegar hún sjálf fór að eldast sótti hún 

messur þar sem hún snérist til trúar með stæl. Hún fylgir íhaldinu. Hún er of stolt yfir því að hafa 

komist til metorða í þessum heimi til að óska þess að hann breytist. Baráttan sem hún heyjir til að 

„komast áfram“ vekur ekki ekki með henni náungakærleik og samkennd með mannkyninu; hún hefur 

greitt alltof hátt verð fyrir velgengni sína með þrælslegri undirgefni til að óska einlæglega eftir alhliða 

frelsi. Zola hefur undirstrikað þennan þátt hjá Nönu: 

 

„Hvað bækur og harmleik varðaði hafði Nana mjög ákveðnar skoðanir: hún vildi ljúf og göfug verk, 

eitthvað sem fengi hana til að dreyma og auðga andann ... Hún æsti sig gegn lýðveldissinnunum. Hvað vilja þeir 

nú, þessir skíthælar sem aldrei fara í bað? Erum við ekki hamingjusöm? Hefur keisarinn ekki gert allt sem hann 

getur fyrir þjóðina? Þetta er nú meiri ruslaralýðurinn! Hún þekkti þessa þjóð, hún gat talað um hana: Nei, sjáið 

þér, það væri mikill harmleikur fyrir alla, þetta lýðveldi. Ó! Guð varðveiti keisarann eins lengi og hægt er.“ 

 

Á stríðstímum, flaggar enginn sinni ættjarðarást á jafn herskáan hátt og lagskonan. Með því 

að gera sér upp göfugmannlegar tilfinningar, vonast hún til þess að komast á stall með hertogaynjum. 

Klisjur, fordómar og hneykslunarupphrópanir liggja til grundvallar opinberum samræðum hennar og 
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oft hefur öll einlægni horfið úr hug hennar og hjarta. Milli lyga og öfga þurrkast merking orða út. Allt 

líf lagskonunnar er sýndarmennska, orð hennar og látbragð er ekki ætlað að tjá hugsanir hennar 

heldur aðeins að vekja athygli. Fyrir velunnara sinn leikur hún skrípaleik um ástina og á stundum 

leikur hún það fyrir sjálfa sig. Fyrir almenninginn leikur hún skrípaleik um velsæmi og upphefð og á 

endanum trúir hún því að hún sé afbragð annarra í dygðum og sveipuð dýrðarljóma. Þvermóðskuleg 

óheilindi stjórna henni að innan og leyfa úthugsuðum lygum hennar að eigna sér eðli sannleikans. 

Stundum gera  ósjálfráðar kenndir vart við sig í lífi hennar, ástin er henni ekki algjörlega framandi. 

Hún á sína  „ástvini“, sín „ástarævintýri“; hún verður jafnvel stundum „skotin“. En sú sem lætur of 

mikið eftir sínum duttlungum, tilfinningum eða nautn missir fljótt sína „stöðu“. Yfirleitt sinnir hún 

sínum tiktúrum með varfærni hinnar ótrúu eiginkonu. Hún felur sig á bak við sinn skapara og bak við 

almenningsálitið. Hún getur því ekki gefið sínum „hjartfólgnu elskhugum“ mikið af sjálfri sér; þeir eru 

aðeins afþreyjing, stundarfriður. Enda er hún venjulega of upptekin af velgengni sinni til að geta 

gleymt sér í heitu ástarsambandi. Á hinn bóginn kemur oft fyrir að lagskonan hallist tilfinningalega til 

kvenna; óvinveitt karlmönnum sem þröngva upp á hana sitt vald, finnur hún munúðlega hvíld og 

hefndartilfinningu í örmum kærrar vinkonu. Svo var með Nönu í tengslum við hennar kæru Satín. Eins 

og hún vill leika framtakssamt hlutverk í heiminum til að nýta frelsið sitt á jákvæðan hátt, eins hefur 

hún ánægju af því að hafa vald yfir öðrum manneskjum. Hún dundar sér jafnvel við að „hjálpa“ mjög 

ungu fólki eða heldur gjarnan ungum konum uppi, fyrir þeim er hún í hlutverki karlsins. Hvort sem 

hún er samkynhneigð eða ekki, þá hefur hún á heildina litið flókin tengsl við konur, eins og áður hefur 

komið fram. Hún þarf á þeim að halda sem dómara og vitni, sem trúnaðarvinkonur og vitorðsmenn, 

til að skapa þennan „mótheim“ sem hver kona sem kúguð er af karlmanni þarf á að halda. En 

kvenlega samkeppnin nær hér hámarki sínu. Vændiskonan sem selur sig öllum hefur keppinauta, en 

ef nóg er af vinnu handa þeim öllum þá finnst þeim þær tilheyra sama menginu, jafnvel þegar þær 

takast á. Lagskonan hins vegar, sem leitast við að „skera sig úr“ er fyrirfram óvinveitt þeim sem 

ásælast stöðu innan yfirstéttarinnar eins og hún. Það er í slíkum tilvikum sem þekktar staðalmyndir 

um  „kvikindishátt“ kvenna verða sannleikanum samkvæmar. 

Hin mesta ógæfa lagskonunnar er ekki aðeins að sjálfstæði hennar er öfugsnúin blekking á 

þeirri nauðung sem birtist í þúsund öðrum myndum í lífi hennar, heldur er þessi tegund frelsis 

neikvæð. Leikkona eins og Rakel og dansari eins og Ísadóra Duncan eru í störfum þar sem þeirra er 

krafist og sem þannig réttlætir veru þeirra, þrátt fyrir að vera hjálpað af karlmönnum. Þær öðlast 

raunverulegt frelsi í gegnum starf sem þær óskuðu eftir og elska. En fyrir langflestar konur er listin og 

starfið aðeins leið í átt að einhverju öðru; þær takast ekki á við raunveruleg verkefni. 

Kvikmyndaiðnaðurinn sérstaklega, gefur stjörnunni ekki færi á sköpun sem afurð virks 

sköpunarmáttar þar sem hún er undir hælnum á kvikmyndaleikstjóranum. Við notumst við það sem 

hún er; hún skapar ekki nýja hluti. Enn er frekar sjaldgæft að verða að stjörnu. Í hinu eiginlega 
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„gleðilífi“ opnast engin leið til dýrðar. Leiðinn fylgir innilokun konunnar í íverunni. Zola bendir á þetta 

hjá Nönu. 

 

„Þrátt fyrir lúxuslíf í hjarta hirðarinnar dauðleiddist Nönu. Hún var með karlmenn fyrir hverja mínútu 

næturinnar og var með troðfullar skúffur af peningum, en það gladdi hana ekki lengur. Hún fann fyrir tómi 

einhvers staðar, fyrir holu sem fékk hana til að geispa. Líf hennar leið hjá aðgerðalaust (athafnalaust) og snérist 

um hinar sömu tilbreytingarlausu stundir sem komur aftur og aftur ... Sú vissa um að henni yrði gefið að borða 

fékk hana til að leggjast allan liðlangan daginn, án erfiðis, sofandi með þennan kvíða og þessa uppgjöf eins og í 

klaustri, eins og lokuð inni í starfi sínu sem mella. Hún drap tímann með kjánalegu afþreyjingarefni í sinni 

einmana bið eftir karlinum.“ 

 

Amerískar bókmenntir hafa lýst hundrað sinnum þessum þunga leiða sem gegnsýrir 

Hollywood og sem nær kverkataki á ferðamanninum strax við komu hans. Leikurum og aukaleikurum 

leiðist reyndar jafnmikið og konunum þar sem þeir deila sömu skilyrðum. Meira að segja í Frakklandi 

hafa opinberar skemmtanir yfirbragð skylduverks. Velunnarinn sem stjórnar lífi ungu stjörnunnar er 

eldri maður sem á eldri menn að vinum. Hugðarefni þeirra eru ungu konunni framandi, samræður 

þeirra þreyta hana. Það er mun dýpri gjá milli þeirra heldur en í borgaralegu hjónabandi tvítugrar 

reynslulausrar konu og 45 ára gamals bankastjóra sem eyða dögunum og nóttunum hlið við hlið. 

Lagskonan fórnar unaði, ást og frelsi á altari framans. Draumur húsmóðurinnar er kyrrstæð 

hamingja sem umvefur tengsl hennar við eiginmanninn og börnin. „Framinn“ verður til á löngum 

tíma, en er engu að síður hlutur sem er stöðugt til staðar og felst í þessari nafngift. Nafnið þenst út á 

veggspjöldin og í munni fólks, á sama tíma og síhækkandi skör eru mörkuð í þjóðfélagsstiganum. Það 

veltur á persónuleika konunnar hvort hún rekur fyrirtæki sitt með varúð eða dirfsku. Ein upplifir 

ánægju húsmóðurinnar sem brýtur fallegt lín saman í skápinn, hin uppfyllir ævintýraþrá. Ýmist leggur 

konan áherslu á að halda aðstæðum sem sífellt er ógnað í jafnvægi og stundum mistekst það. Ýmist 

byggir hún upp orðstír sinn endalaust, líkt og Babelsturn sem stefnt er til himins með árangurslausum 

hætti. Sumar sem blanda eigin ánægju með öðrum athöfnum virka sem alvöru ævintýrakonur: þær 

eru njósnarar, líkt og Mata Hari, eða leyniþjónustukvendi. Þær hafa venjulega ekki frumkvæðið, þær 

eru öllu heldur verkfæri í höndum karlmanna. En ef á heildina er litið hefur framkoma lagskonunnar 

hliðstæðu í framkomu ævintýramannsins; eins og hann er hún oft milli þess að vera alvörugefin og 

ævintýragjörn; hún stefnir að áþreifanlegum verðmætum, peningum og frægð. En leiðin að því 

markmiði er henni jafnverðmæt og verðmætin sjálf. Og að lokum er það persónulegi ávinningurinn 

sem hefur mesta gildið í hennar augum. Hún réttlætir þessa einstaklingshyggju með meira og minna 

kerfisbundinni tómhyggju, en upplifir þeim mun meira á eigin skinni og með sama sannfæringarkrafti 

hvað hún ber mikinn kala til karlmanna og sér óvini í öðrum konum. Ef hún er nógu gáfuð til þess að 
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finna hjá sér þörf til siðferðilegrar réttlætingar, mun hún vísa til nietzscheisma meira og minna 

aðlagað að sér. Hún mun halda fram yfirburði úrvalsliðsins yfir alþýðunni. Persóna hennar birtist 

henni sem fjársjóður og tilvist sín sem gjöf. Hún mun halda því fram að með því að helga sig sjálfri sér 

sé hún að þjónusta heildina. Lífshlaup konunnar sem helgar sig karlmanninum er ásótt af ástinni: Sú 

sem nýtir sér karlinn reiðir sig á tilbeiðslu sjálfs síns. Að hún skuli leggja þvílíka áherslu á eigin dýrð er 

ekki einvörðungu af fjárhagslegum ástæðum, heldur leitar hún að hápunkti sjálfsdýrkunnar sinnar. 


