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Merking mannamynda Rapanui 

Sveinn Eggertsson 

Rapa Nui, sem margir þekkja eflaust betur undir nafninu Páskaey, er lítil eyja í Suður 

Kyrrahafi tæpa 4000 kílómetra vestur af strönd Suður Ameríku og 2200 kílómetra 

suðaustur af Pitcairn eyjum, næstu mannabyggð. Ég fylgi þeirri hefð að tala um eyjuna 

sem Rapa Nui, en pólýnesíska íbúa hennar sem Rapanui. Alls voru skráðir íbúar 

eyjarinnar 3200 síðari hluta ársins 2002, þegar ég var þar í 6 mánuði við rannsóknir. 

Rúmlega helmingur þeirra eru af pólýnesískum uppruna aðrir íbúar eru aðallega fólk 

sem hefur komið frá Chile, sem Rapa Nui hefur tilheyrt frá 1888. Rannsókn mín 

beindist aðallega að hefðbundnum útskurði Rapanui í tré og ég hélt mikið til á tveimur 

mörkuðum Hangaroa, þéttbýliskjarna eyjarinnar, og kynntist þar útskurðarmönnum 

og sölumönnum myndanna. Ég heimsótti einnig marga handverksmenn á vinnustofur 

þeirra og heimili og tók við þá formleg viðtöl.  

Evrópumenn komu fyrst til eyjarinnar árið 1722, en þá höfðu íbúar hennar verið í 

algerri einangrun frá öðru fólki í marga mannsaldra. Fornleifafræðingar hafa enn ekki 

komist að niðurstöðu um það hversu löng sú einangrun var en það er yfirleitt áætlað 

að eyjan hafi verið numin einhverntíma á árabilinu 400-600 e. Kr. (Charola, 1997, 

Fischer, 2005) og sumir fræðimenn telja mögulegt að Rapanui hafi haldið uppi 

siglingum til annara pólýnesískra eyja lengi framan af. Það er þó ljóst að einangrun 

eyjaskeggja varaði í nokkrar aldir og að á eyjunni þróaðist sérstætt afbrigði þeirrar 

pólýnesísku menningar sem Rapanui fluttu með sér, að öllum líkindum frá einhverri 

þeirra eyja sem eru hluti af því sem í dag er nefnt Franska Pólýnesia. Steinmyndir, 

sumar hverjar risavaxnar voru meitlaðar úr hlíðum gígsins Rano Raraku á suðurströnd 

eyjarinnar og reistar meðfram strandlengju eyjarinnar. Stytturnar hafa valdið 

vestrænum fræðimönnum miklum heilabrotum og þá aðallega hvernig fólkið gat flutt 

ferlíkin og reist með afar fábrotnum verkfærum. Steinmyndirnar eru í dag aðal 

aðdráttaraflið fyrir ferðamenn og skapa, beint eða óbeint, flestum eyjarskeggjum vinnu. 

Í skjóli þessara mynda þrífst ýmis konar önnur og áhugaverð menningarleg iðja í formi 

handverks og útskurður í tré hefur þar mikilvægan sess. Verklagið er mörgum tamt, 

það hefur lærst mann fram af manni frá því fyrir komu Evrópumanna. Annað gildir 

um merkingu þeirra mynda sem menn eru að skera út. 

Það eru nokkur átök um túlkun á menningarlegri arfleifð Rapanui fólksins, bæði 

meðal fræðimanna og heimamanna sjálfra. Ástæðan sem gefin er fyrir því er að þeir 

sem fróðastir voru um táknheim eyjaskeggja, andlegir leiðtogar og sérfræðingar í 

rapanuiskum táknfræðum, féllu í átökum við erlenda menn um miðbik 19. aldar og 

með þeim hvarf mikilvægur skilningur á þeim þekkingarheimi sem myndgerð Rapanui 

er hluti af. Skortur á þekkingarlegu valdi skóp aðstæður fyrir frjálslega túlkun, og 

(endur)skilgreiningu á menningararfleifðinni í samræmi við persónulega hagsmuni, 

bæði meðal fræðimanna og heimamanna. Slík sköpunargleði sýnir auðvitað að 

menningararfleifð Rapanui er hvorki dauð né óumbreytanleg, hún leikur stórt hlutverk 

í lífi margra. En það er auðvitað einnig áhugavert að reyna að komast nær þeim hug-

myndaheimi sem skóp fyrri tíma myndverk og reyna að gera sér grein fyrir því 

menningarlega samhengi sem gaf listinni merkingu fyrir tíma evrópskra afskipta. 

Aukinn skilningur Rapanui á fortíð sinni gæti veitt þeim styrk í sköpun sameiginlegrar 

sjálfsmyndar sem margir þeirra telja mikilvæga í dag.  

Í þessum pistli beini ég athyglinni að nokkrum þeim fígúrum sem listamenn á Rapa 

Nui skera út í samræmi við fornar fyrirmyndir. Þar styðst ég við aðferðir sem mann-
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fræðingar hafa þróað við greiningu á menningarlegri arfleifð fólks á öðrum eyjum 

Kyrrahafs. Roy Wagner hefur þróað greiningartæki (obviation theory) sem hann hefur 

aðallega beitt á melanesískar mýtur (1978), en ég mun nota til greiningar á 

upprunasögu útskurðar á Rapanui. Aðferð hans, tvinnar hugmyndir um myndlíkingar 

og miðlun, líkt og fram koma í formgerðarhyggju Lévi-Strauss, við tilvistarlegar 

áherslur í anda Heideggers og er mjög áhugavert tæki til að greina atburðarrás frásagna. 

Kenning Wagners gerir vissulega ráð fyrir tiltekinni formgerð í mýtum, en sú 

formgerð er annars eðlis en sú sem fram kemur hjá Lévi-Strauss. Formgerð Wagners 

er ekki hin meinta sameiginlega innri formgerð mannsins heldur hin áþekka formgerð 

umhverfis og athafna sem leitar á svipaðan hátt inn í frásagnir mannsins hvar sem er 

(2001). Alfred Gell hefur ritað margt um hlutverk pólýnesíks húðflúrs (1993), meðal 

annars sem vörn gegn altumlykjandi guðlegu afli (1995). Í samanburði hans á húðflúri 

og list ólíkra pólýnesískra menningarsamfélaga kemur fram ólík myndbirting þess 

hvernig tattú og myndverk endurspegla slíkar hugmyndir um vörn gegn ágengum 

krafti guðanna. Hér set ég myndbirtingu slíkra hugmynda í list Rapanui í samhengi við 

greiningu Gell.  

Margvísleg merking 

Eins og minnst var á að ofan er túlkun á ímyndum fortíðar oft ólík. Það þýðir þó ekki 

að tiltekin túlkun sé réttari en önnur. Í því sambandi má nefna mynd af konu (moai vi’e) 

líkt og á mynd eitt, sem situr á hækjum sér og er samkvæmt Campbell (1974) að fæða 

barn í þeirri stellingu sem algengust er við slíkar athafnir á eynni. Nokkrir heimamenn 

tjáðu mér að hér væri um fæðingu væntanlegs konungs að ræða, þeir kæmu ávalt í 

heiminn með fæturna fyrst. Ungur listamaður sagði fígúruna hins vegar sýna, á tákn-

rænan hátt, tengslin milli konu og jarðar. Eldri útskurðarmanni þótti sú skýring 

dulrænt rugl og hló að, myndin, sagði hann, sýndi konu með skapabarma sem búið 

væri að lengja. Slíkt hefði verið gert til að auka ánægju elskenda af kynlífi og tvær 

fullorðnar konur, sem hlustuðu á samtal okkar, samsinntu því.  

Það er ekki hægt að útiloka að áhrif kaþólskra trúboða hafi orðið til þess að 

einhverjir heimamenn hafi horfið frá þeirri skýringu á konumyndinni sem skírskotar til 

kynfæra hennar (sjá Pinart, 2004) og við það hafi sagan af konungsfæðingunni orðið til. 

En tilvist ólíkra skýringa meðal heimamanna má einnig skoða sem hluta arfleifðar frá 

því fyrir tíma skólagöngu og bóknáms og þeirra einsleitu, alráðu skýringa sem slíku 

uppeldi oft fylgja. Mögulega hafa persónulegar skoðanir haft meira vægi og menn 

meira frelsi til að halda vitsmunalegri umræðu lifandi og skemmtilegri. Sá túlkunar 

munur sem er til staðar í dag er kannski helst til marks um að útskurðurinn er lifandi 

afl í mótun nútímalegrar sjálfsmyndar Rapanui.  
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Mynd 1. Konumynd, Moai vi’e (Heyerdahl 1976, Mynd 90b) 

Moai kavakava 

Ein þekktasta fígúran skorin út í tré er moai kavakava (fígúra rifbeinanna), sem sjá má á 

mynd tvö. Fræðimenn hafa fundið henni ýmsar skýringar. Chauvet (1970), sem aldrei 

kom til eyjarinnar sjálfur, segir hana sýna mann með merki um truflun í starfsemi 

innkirtla, aðallega vegna klóreitrunar sem hann telur stafa af of mikilli drykkju 

saltvatns. Englert (1974), kaþólskur trúboði á Rapa Nui í rúma þrjá áratugi, benti á að 

Rapanui hefðu safnað regnvatni til drykkjar og notað afar lítið salt í matargerð sinni og 

því væri túlkun Chauvet lítið annað enn hugarburður hans. Hugmynd Heyerdahl’s 

(1976) um að kavakava fígúran sýni líkamlegt útliti vannærðra frumbyggja, sem 

aðkomnir sigurvegarar hafa hrakið upp í fjöll, verður að skoða útfrá þeirri kenningu 

hans að eyjan hafi verið byggð suður-amerísku fólki áður en pólýnesískir landnemar 

settust þar að. Þeirri kenningu hefur almennt verið hafnað. Attenborough telur eigin 

kavakava fígúru, sem hann rekur til heimsóknar Cooks til eyjarinnar 1774, vera eina af 

fáum sönnum ímyndum sem til eru af guðinum makemake (Attenborough og Broome, 
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2000). En ímynd makemake líkt og á mynd þrjú, sem má sjá mjög víða á eynni, er allt 

önnur en hinn horaði kavakava. Makemake var hinn frjósami frumforveri Rapanui 

(Fischer, 2005). Skýringar á heiti hans eru tvenns konar en þurfa ekki að teljast 

andstæður: Samkvæmt Orðsifjafræðilegri orðabók málnefndar Rapanui (2000) felur 

heitið í sér tvítekningu á orðinu mana (ma(na)ke ma(na)ke >makemake) og er skírskotun í 

sérstæðan og mikinn frumkraft. Samkvæmt Fischer vísar orðið til þess hvernig reður 

manns tútnar út við stinningu (2005). Það er erfitt að sjá tengsl milli hins beinabera 

kavakava og hins holdlega makemake.  

 

 

Mynd 2. Moai kavakava (Museo la Merced, Santiago, Chile) 
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Mynd 3. Ólík andlit makemake (Lee, 1992, bls. 57 og 58)    

 

Fischer tengir hina mjóslegnu fígúru við hungursneyðir á átjándu öld, en þá voru 

myndirnar framleiddar í miklum mæli (2005). Seaver Kurze (1997) kemst að svipaðri 

niðurstöðu. Ég tel þó mjög ólíklegt að Rapanui útskurðarmenn hafa notað fágætan við 

til þess eins að skera út myndir af hungruðu fólki. Timbur var orðið mjög sjaldgæft á 

eyjunni og sérlega verðmætt (Fischer 2005). Vissulega varð mikil aukning dauðsfalla á 

átjándu öld í kjölfar fyrstu komu evrópskra manna til eyjarinnar 1722, en útskurðurinn 

endurspeglar, að mínu viti, fjölgun anda nýlátins fólks (akuaku). Hann er skiljanlegur 

sem virðingarvottur við hinn látna, líkt og menn telja steinstytturnar miklu að hluta til 

vera. Auk þess hlutgera myndirnar vald hinna eftirlifandi, líkt og steinstytturnar sýndu 

vald ættflokka, getu þeirra til þess að kaupa eða skikka fólk til að höggva myndirnar út, 

flytja og reisa. Eftirlifandi ættingjar nýlátins fólks, akuaku anda, fengu að sama skapi 

tækifæri til þess að sýna getu sína opinberlega. Karlmenn hengdu á sig fígúrur, allt upp 

í tvo tugi þeirra, þegar þeir mættu á samkomur. Fjöldi myndanna skipti ekki öllu máli, 

því gæði útskurðarins var einnig metinn. Illa skornar myndir gátu gert þann sem bar 

þær að athlægi. En ef magn og gæði fór saman var það til marks um að karl mundi 

líklegur til að verða bænheyrður af makemake . Auðvitað sýndu magn og gæði verkanna 

einnig það að viðkomandi hafði efni á að láta búa þær til og vísast hefur rausnarleg 

frammistaða lifandi ættingja verið talin þóknanleg andanum sem myndin var tileinkuð. 

Samkvæmt heimildum evrópskra nítjándu aldar gesta var fígúrunum sýnd mikil ástúð. 

Á samkomum lyftu menn myndum sínum endurtekið yfir höfuð sér, sungu til þeirra 

og þrýstu þeim að brjósti sér dansandi (Fischer, 2005). Sú fórn sem fólst í því að gera 

myndirnar ásamt þeim tilfinningum sem þeim voru sýndar virðist til marks um að 

eftirlifandi fólk vildi halda góðum tengslum við anda nýlátinna ættmenna.  
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Lík látinna voru lögð til meðan þau rotnuðu. Á Rapanui, líkt og víða um heim, er 

litið á rotnunarferli líkamans sem hliðstæðu umbreytingar anda mannverunnar (Howes, 

1987). Akuaku andinn er tímabundið fyrirbæri, sem bíður þess að losna við hinn 

rotnandi jarðneska líkama, hreinsast, og komast yfir í Po, sæluríki látinna (Campbell, 

1974). Akuaku andar eru yfirleitt taldir vinsamlegir gagnvart lifandi ættingjum sínum, 

en geta þó refsað þeim fyrir að virða ekki hefðir forfeðranna. En þeir geta verið 

varhugaverðir ókunnugum og jafnvel mjög illskeyttir (Fischer, 2005). Menn verða að 

læra að umgangast þá af þeirri virðingu sem andarnir krefjast meðan á umbreytingu 

þeirra stendur.  

Þetta vandamál og lausn á því, er kynnt í sögunni sem segir frá upphafi útskurðar – 

ekki einungis á kavakava myndum heldur einnig á moai pa’apa’a (fígúran uppþornaða), 

sem í anda þess að skilningur er margvíslegur, er einnig nefnd moai papa (fígúran flata). 

Líkt og með upprunasögur almennt eru til mismunandi afbrigði af þessari sögu í 

samræmi við ólíkan skilning manna eða áherslur. Ég styðst við tvær vel þekktar 

útgáfur með innslagi úr persónulegum samræðum mínum við Rapanui fólk. Í frásögn 

Englerts (1974) er aðaláherslan lögð á þann skilning að söguhetjan blekki eða plati 

andana með því að gera sýnilegt í útskurði það sem ekki má segja með orðum. Sá 

skilningur er algengur meðal Rapanui. Hjá Metraux er áhersla lögð á matargjafir fólks 

til þess sem sker út og það að akuaku andarnir gangi um meðal lifenda (Orliac, C. og 

Orliac, M., 1995). Í báðum sögum er hlutverk konungs, sem miðils milli lifandi fólks 

og anda undirstrikað.   

Greiningaraðferð Wagners 

Greiningaraðferð Wagners felur það, meðal annars, í sér að skoða hvernig frásögn 

miðlar, stig af stigi, milli upphaflegs andstæðupars, mildar andstæðurnar, og að lokum 

eyðir. Aðferðin á rætur í þeim hugmyndum Lévi-Strauss að mýtur hefðu það hlutverk 

að leysa tilvistarleg vandamál með því að brúa andstæður, finna þeim málamiðlun. Í 

greiningaraðferð Wagners öðlast slíkar málamiðlanir, í fyrstu þrepum frásagnarinnar, 

nýtt andlag, sem aftur þarf að miðla á milli. Oftast er um þrjú þrep að ræða uns 

upphaflegri andstæðu hefur verið eytt og vandamálið leyst. Ferlið má setja upp líkt og í 

mynd fjögur, þar sem upphafs atriði frásagnar er merkt A og upphafleg andstæða þess 

er merkt B. Miðlunin, sem mildar andstæðurnar, er merkt C. Hún gerir það fyrirbæri 

sem kynnt er sem B ögn líkara upphaflega fyrirbærinu, A, en verður um leið upphaf að 

nýjum miðlunarþríhyrningi: C – D – E. E verður síðan upphafið að þriðja 

miðlunarþríhyrningnum: E – F – G, þar sem fyrirbæri G er hliðstæða fyrirbæris A. 

Upphaflegu andstæðunni milli A og B hefur verið þar með verið eytt og frásögnin 

hefur kynnt lausn á tilteknu tilvistarlegu vandamáli. 
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Mynd 4. Ferlið í greiningaraðferð Wagners (1978, bls. 37) 

Greining á frásögninni „Uppruni moai kavakava og moai pa’apa’a“ 

Liður A: Morgun einn fer konungur eyjarinnar, Tu’u ko Iho, gangandi frá húsi sínu á 

norðvestur ströndinni á leið til dvalarstaðar á suður ströndinni. Á þeirri göngu verður 

hann að fara yfir land Tupa Hotu Marama ættarinnar, sem er honum óskylt fólk.  

Liður B: Strax handan við landamörkin gengur hann fram á tvo akuaku anda 

sofandi. Þeir líta skelfilega illa út, holdlausir og ræfilslegir. Þriðji andinn situr á hæð 

skammt undan og kallar til þeirra og vekur þá.  

Liður C: Andarnir vakna og flýta sér að færa hold á bein sín og taka á sig ásýnd 

venjulegs lifandi fólks.  

Liður D: Þeir eru þó ekki í rónni vegna þess að þeir telja konunginn hafa komast 

að sannleikanum um raunverulegt ástand þeirra. Andinn sem vakti þá haft sagt þeim 

það. Friðlausir reyna andarnir allt hvað þeir geta til að ná sannleikanum úr konung-

inum, en ef hann viðurkennir að hann hafi séð hið auma ástand þeirra verða þeir að 

drepa hann. Konungurinn þykist ekkert hafa séð, sama hvað andarnir reyna. Þeir sitja 

um hann og hlera samtöl hans en allt kemur fyrir ekki, konungurinn þykist ekkert 

óvenjulegt hafa séð.  

Liður E: Loka tilraun andanna er að látast vera konur. En konungurinn talar við þá 

í kvengervinu sem væru andarnir raunverulegar konur. Akuaku andarnir, áður óvissir 

um vitund konungs um holdlaust ástand þeirra, virðast sannfærast um að konungur 

segi satt þegar hann sér ekki í gegn um kvengervi þeirra. Þeir láta konunginn 

afskiptalausan upp frá því. 

Liður F: Andstætt ósönnum orðum sínum sker konungurinn raunsannar ímyndir 

kavakava andanna, og pa’apa’a kvennanna í eldivið. Kvenmyndirnar eru stundum með 

hökuskegg sem einn andinn gleymdi að fela þegar hann dulbjó sig. Konungur selur 

síðan fólki, sem um biður, útskurð sinn fyrir mat. Það má túlka það þannig að þögn 

konungs, rétt framkoma hans gagnvart akuaku öndunum, sé umbunuð með mat.  

Liður G: Þegar fólk kemur og biður um fígúrur án þess að færa konungi mat, sýnir 

hann fólkinu hvernig stytturnar „ganga“. Hann hefur bundið þær þannig undir rjáfur 

húss síns að þegar hann togar í tiltekin bönd virðast myndirnar ganga. Þær ganga líkt 

og konungurinn gerir í upphafi sögunnar og upphaflegu andstæðurnar milli hins 

lifandi konungs og hræja akuaku andanna hefur verið eytt. Mögulega segir þessi saga 

okkur það að með því að sýna öndunum tilhlýðilega virðingu og leyfa þeim að ganga 

með lifendum án þess að vekja máls á raunverulegu ástandi þeirra muni þeir reynast 

fólki velviljaðir. Hún gæti einnig verið að undirstrika það að konungurinn miðlar á 

milli þessa heims og annars, tryggir góð samskipti við framliðna, undirsátum sínum til 

góðs. 
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En samlíkingin milli hins gangandi konungs og dauðleika mannsins er einnig 

undirstrikuð í frásögninni og þá það ferli umbreytingar sem lifendur eiga eftir að ganga 

í gegnum áður en þeir ná til sæludvalar í Po. Það tekur um þrjú ár að syrgja látinn 

mann, en að þeim tíma liðnum er haldin samkoma þar sem glaðir ættingjar tilkynna að 

hinn látni sé loks fyllilega liðinn.  

Lokun og margföldun 

Í hugmyndum Pólýnesa um alheiminn var litið svo á að rými ljóss og mannlífs hefði 

verið skapað með ýmsum aðgerðum sem skildu það frá myrku rými hins guðlega. 

Aðskilnaðurinn var ekki alger, líkt og hugtökin mana og tabú gefa til kynna og ívist 

guðanna, stöðug nærvera þeirra, orsakaði verundarlega kreppu hjá mörgu fólki, 

sérstaklega hjá körlum, sem þóttu þeir eiga undir högg að sækja gagnvart hinum 

guðlegu öflum. Til þess að verjast þeim beittu menn táknrænum brögðum, sem fólust 

í því að endurtaka á einn eða annan hátt það ferli aðgreiningar sem hafði skapað 

mannveruna og rými hennar í alheiminum. Þetta var gert með tvennum hætti, menn 

gátu varið sig gegn hinum guðlegu öflum með því að að loka á áhrif þeirra eða með 

því að endurtaka hina upphaflegu aðgreiningu með tvöföldun eða margföldun (Gell, 

1995). 

Það má sjá slík táknræn brögð í útskornum myndum af samvöxnum tvíburum og 

tvöföldum andlitum, líkum Janusar-andlitum rómverskrar goðafræði, frá Tonga og Fiji, 

þar sem tvíteknar og aðgreindar myndirnar snúa bakhliðum saman og vernda hvor 

aðra (Gell, 1998). Dæmi um slíkar myndir eru víða um Pólýnesíu: Marquesas (Hooper, 

2006), Cook Islands (Gell, 1995), Society Islands (Hooper, 2006), Hawai’i (Hooper, 

2006) og frá Austral Islands þar sem, í stað hugmyndar um að menn snúi bökum 

saman, er komin hugmynd um að tveir menn deili líkama (Kjellgren, 2007), en sú 

hugmynd hefur einnig verið sett fram varðandi hið tvíhöfða tahonga Rapanui 

(Raffensperger, 2001).  

 

Mynd 5. Tahonga (Heyerdahl, 1976, eftir Chauvet, 1934, Myndir 90, 91 og 94) 

 

Tahonga, líkt og á mynd fimm, hefur egglaga form. Reyndar telur Englert það vera 

hjartalaga (1974) og Seaver Kurze (1997) og Chauvet (1970) líkja því fremur við 

kókoshnetu, en tahonga voru stundum skorin út úr slíkum ávöxtum sem rak á fjörur 

eyjarinnar. En táknrænt séð þá er tahonga mjög tengt hugmyndum um tiltekin farfugl, 

manutara, og egg hans, sem höfðu mikla þýðingu í trúarlegu og pólitísku lífi Rapanui. Í 

innvígslum þar sem ungir drengir fengu stöðu „fugl-drengs“ (poki manu) voru tahonga 

hengd um háls þeirra til marks um áfangann. Flestir viðmælendur mínir sem fengust 

við útskurð töldu tahonga tákna egg hins miklvæga farfugls, vorboða, sem táknrænt séð 
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markaði upphafið að árlegri endurnýjun lífheims eyjarinnar. Höfuð, fugla eða manna 

eru oft ofan á egglaga forminu og virðast þá sem ungar að klekjast úr eggi. Það er 

mikilvægt með tilliti til þeirra hugmynda sem Gell setur fram að tahonga voru ávallt 

borin í jafnri tölu, tvö og tvö saman (Seaver Kurze, 1997). Svo var einnig um sigðlaga 

skrautmuni (rei miro), sem menn báru um háls eða hengdu á axlir sér (Kjellgren, 2001).  

Tvöföld (Janusar) andlit er að finna á sprotum (paoa), kylfum (ua) og hálsfestum 

(moai aringa). Hliðstæðar táknmyndir má sjá í húðflúri þar sem tvenndarpör – andlit 

eða árar – eru teiknuð á kvið manns, sem hluti af varnarbelti um mitti hans (Gell, 

1993). Slíkar myndir eru einnig flúraðar á bök fólks, bæði karla og kvenna (Gell, 1993). 

Í mótsögn við þessar hugmyndir um vernd tvöfaldra ímynda er saga, sem Kjellgren 

(2001) rekur, af tveimur andlitum á höfði stríðsmanns. Þau fóru að þræta í miðjum 

bardaga með þeim afleiðingum að stríðsmaðurinn gleymdi óvininum og var veginn.  

Umræðuna um tvöföldun eða margföldun, sem leið til að verjast guðlegri ágengni, 

má tengja við umræðuna um kvenmyndina sem minnst var á í upphafi. Sú mynd er 

túlkuð á tvenns konar hátt, einn skilningurinn er sá að myndin leggi áherslu á kynfæri 

konu með lengda skapabarma. Fyrir þeirri skoðun má hæglega færa þau rök að 

hliðstæða áherslu á mikil sköp kvenna er að finna í öðrum útskornum kvenmyndum 

(Heyerdahl, 1974), ríka skírskotun til kynfæra kvenna í steinristum víða um eyjuna, en 

konusköp eru þar algengasta myndefnið (Lee, 1992) og svo að sjálfsögðu með því að 

lenging skapabarma var viðtekinn siður meðal Rapanui kvenna. Margir Rapanui voru 

sannfærðir um þessa skýringu. En þeir sem voru á öndverðum meiði voru margir jafn 

sannfærðir um sinn skilning, að hér væri verið að myndgera fæðingu konungs (ariki) 

og fætur hans stæðu niður úr konunni. Kona í einni sölubúðinni lék fæðinguna fyrir 

mig af innlifun, settist á hækjur sér og gerði mér ljóst með handahreyfingum hvernig 

fæðing konungs hefði átt sér stað. Í ljósi hugmynda Gells um varnarmátt tvöföldunar 

og um leið tengsl á milli slíkrar hugmyndar um tvöföldun og fæðingar (1995), fær 

fæðingar-túlkunin aukið vægi. Það eru einnig til útskornar myndir frá Marquesas 

eyjum, sem óumdeilanlega sýna konur vera að fæða (Gell, 1998), myndefnið er þekkt í 

Pólýnesíu.  

Það er ljóst að sjálf merking myndanna fer í gegnum ferli aðgreiningar, tvöföldunar 

eða margföldunar við það að ólíkt fólk kemur að því að gefa þeim merkingu. Kannski 

gerist það helst í samskiptum við ágenga útlendinga sem vilja einfaldar og skiljanlegar 

skýringar á myndverkum sem þeir kaupa. Ef svo er þá má skilja margbreytileika 

skýringanna sem tiltekið form lokunar á samskipti við framandi gesti og vörn gegn oft 

ágengri afstöðu þeirra og annarlegum kröfum. 

Lokaorð 

Þær aðferðir sem ég hef beitt hér að framan til að reyna að nálgast upphaflega 

merkingu mannamynda Rapanui eru ólík verkfæri. Greiningaraðferð Wagners beinist 

að því að skoða ferli athafna fólks í frásögn og hvernig frásögnin tekur á tilvistarlegu 

vandamáli og finnur á því lausn. Samkvæmt þeirri lausn eru útskornu myndirnar til 

marks um samkomulag milli manna og framliðinna anda, sem bíða þess að losna úr 

prísund mannheims. Samanburður Gells, þvermenningarlega og milli ólíkrar mynd-

gerðar Pólýnesa, varpar ljósi á hugmyndir þeirra um alheim og samskipti þeirra við 

guðlegar verur. En þótt verkfærin séu ólík þá eiga þau það sammerkt að nýtast við 

rannsóknir á efnislegri menningu og, í tilfelli Rapanui, gefa kost á að skapa áhugaverða 

tengingu milli nútíðar og fortíðar. 
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