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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er fyrst og fremst að sýna fram á tengls milli hins klassíska 

vestra og hinnar heimsslitakenndu auðnarmyndar (e. post-apocalyptic wasteland film) 

og hvernig líta má á auðnarmyndina sem nokkurs konar arftaka vestrans bæði hvað 

varðar hugmyndafræði og frásagnaruppbyggingu. Fyrst verður leitast við að skilgreina 

auðnarmyndina sem undirgrein heimsslita- og vísindaskáldskaparmynda og setja 

greinina í sögulegt og greinafræðilegt samhengi. Síðan verður farið stuttlega yfir sögu 

vestrans og litið sérstaklega til hnignunar greinarinnar um það leyti sem auðnarmyndin 

kemur fram á sjónarsviðið. Því næst verða tekin þrjú skýr dæmi um auðnarmyndir, Mad 

Max 2: The Road Warrior, Waterworld og The Book of Eli, og þau greind í samræmi 

við strúktúralíska greiningu Will Wright á klassíska vestranum, sem tekur mið af 

kenningum Vladimir Propp og Claude Levi-Strauss, til að sýna fram á líkindi í 

frásagnaruppbyggingu klassíska vestrans og auðnarmyndarinnar. Sérstaklega verður 

notast við fyrir fram gefna forskriftarþætti og andstæðupör. Til að tengja 

hugmyndafræðina sem liggur að baki greinunum verður svo notast við skrif Claire P. 

Curtis um heimsslitaskáldskap og samfélagssáttmálann og greiningu Wright á 

félagslegri merkingu vestrans. Þessar kenningar verða heimfærðar á dæmin sem tekin 

eru og leitast við að sýna fram á skýr hugmyndafræðileg tengsl milli auðnarmyndarinnar 

og vestrans. Þetta verður svo dregið saman í lokin í von um að tekist hafi að varpa ljósi 

á náin tengsl greinanna tveggja og sýna fram á að líta megi á auðnarmyndina sem 

nokkurs konar vestra fyrir heim sem hefur tapað sakleysi sínu.      
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I. Inngangur 

Allt frá frumbernsku miðilsins hafa kvikmyndagerðarmenn gefið ímyndunaraflinu 

lausan tauminn og sýnt áhorfendum nýja og framandi heima. 

Vísindaskáldskaparmyndin hefur verið hluti af viðburðaríkri sögu kvikmyndanna frá því 

að töframaðurinn Georges Méliès skaut áhorfendum til tunglsins í brellumyndinni 

Ferðin til tunglsins (1902, Le Voyage dans la Lune). Greinin þróaðist á fyrri hluta 

tuttugustu aldarinnar í átt til þess sem þekkist í dag og varð hluti af hefðbundinni 

greinaflóru kvikmyndanna. Vísindaskáldskaparmyndir voru snemma framleiddar í 

flestum löndum sem státuðu af einhvers konar kvikmyndaiðnaði (t.d. í Þýskalandi, 

Japan og Sovíetríkjunum) en hér verður fyrst og fremst tekið mið af hinu bandaríska 

samhengi þegar fjallað er um þróun greinarinnar.  Á sjötta áratugnum má segja að 

gullöld vísindaskáldskaparmyndanna hefjist, bæði vegna þess að aldrei áður hafði jafn 

mikill fjöldi slíkra mynda sem telja mátti til stórmynda verið framleiddur og vegna þess 

að á þessum árum komu út nokkrar klassískar bandarískar myndir sem síðan hafa verið 

lykilmyndir þegar greinin er skoðuð. T.d. The Day the Earth Stood Still (Robert Wise, 

1951), Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956) og Invasion of the Body Snatchers 

(Don Siegel, 1956).
1
 Innihald og boðskapur myndanna breyttist á þessum tíma. Þær 

urðu pólitískari og fólu oft í sér beittari ádeilur en áður hafði tíðkast í þessari grein sem 

helst hafði verið kennd við einfalda skemmtun eða flótta frá hinum daglega veruleika. 

Hörmungar heimsstyrjaldarinnar voru fólki enn í fersku minni, kjarnorkusprengjum 

hafði verið varpað á Hiroshima og Nagasaki og Kalda stríðið var hafið. 

Kvikmyndagerðarmenn notuðu vísindaskáldskaparmyndina til að spyrja áleitinna 

spurninga um samtíma sinn, heiminn sem þeir lifðu í og stefnu mannkyns sem erfitt var 

að gera í annars konar kvikmyndum. Síðan þá hafa margar vísindaskáldskaparmyndir 

sýnt áhorfendum sinn eigin veruleika í nýju ljósi.  

Í raun virðist eðli vísindaskáldskaparmyndanna sem kvikmyndagreinar að miklu 

leyti felast í því hvernig þær geta veitt áhorfandanum nýja sýn á heiminn og hvernig þær 

draga athyglina að hlutum og málefnum á nýjan hátt. Fræðimenn sem hafa fjallað um 

vísindaskáldskap skilgreina eðli greinarinnar á ýmsan hátt en líta þó flestir á samband 

skáldskaparins við veruleikann sem stóran hluta af því sem gerir greinina að því sem 

hún er. Darko Suvin skrifar um hvernig vísindaskáldskapur einkennist af vitsmunalegu 

fráhvarfi (e. cognitive estrangement) þar sem raunveruleikinn er gerður framandi og 

                                                           
1
 Christine Cornea, Science Fiction Cinema: Between Fantasy and Reality, Edinburgh University Press, 

Edinburgh, 2007, bls. 30. 



4 
 

lesandinn er hvattur til að hugleiða heiminn sem hann þekkir frá fjarlægu sjónarhorni.
2
 

Judith Merril lýsir því hvernig skáldskapur af þessu tagi beitir „hefðbundnum 

vísindalegum aðferðum [...] til að kanna einhvers konar fyrirfram gefna nálgun á 

veruleikann með því að bæta ákveðnum breytingum [...] við hinn venjulega bakgrunn 

þekktra staðreynda“.
3
 Christine Cornea dregur saman kenningar nokkurra fræðimanna, 

þ.á.m. Tzvetan Todorov og Rosemary Jackson, sem beina sjónum sínum fyrst og fremst 

að bókmenntum og leggur til að litið sé á vísindaskáldskaparmyndir sem grein sem hægt 

er að sýna fram á að sé staðsett einhvers staðar á milli fantasíu og raunveruleika.
4
 

Greinin miðlar því þar á milli. Efniviðurinn er oft framandi en hann á sér rætur í 

veruleikanum. 

Ein af algengustu leiðunum til að koma samfélagsádeilu eða hugleiðingum um 

samtímann á framfæri í vísindaskáldskaparmyndum er að spá fyrir um framtíðina. Hvert 

stefnir mannkynið? Ef fram heldur sem horfir, hvernig mun heimur framtíðarinnar líta 

út? Spurningar sem þessar hafa alltaf verið áberandi í vísindaskáldskap. Á fyrri hluta 

tuttugustu aldarinnar birtu myndir á borð við Metropolis (Fritz Lang, 1927) og Things to 

Come (William Cameron Menzies, 1936) misbjartsýnar og misraunsæjar framtíðarsýnir 

sem voru ýmist útópískar lýsingar á fyrirmyndasamfélögum framtíðarinnar þar sem 

tækni og skynsemi réði ríkjum eða dystópískar dæmisögur um hætturnar sem framþróun 

hefur í för með sér en útópíur og dystópíur áttu sér langa sögu í bókmenntum.
5
 Eftir 

seinni heimsstyrjöldina urðu dystópískar framtíðarlýsingar meira áberandi. 

Kjarnorkuógnin og vaxandi spenna milli stórveldanna ýttu undir svartsýni þegar litið 

var til framtíðar. Myndir eins og 1984 (Michael Anderson, 1956), Fahrenheit 451 

(Francois Truffaut, 1966) og Soylent Green (Richard Fleischer, 1973) gáfu í skyn að 

framtíð mannkynsins væri ekki björt. Þessi undirgrein vísindaskáldskaparmyndarinnar, 

dystópíska myndin, hefur allt til dagsins í dag verið vinsæl meðal áhorfenda. Fjöldi 

nýlegra mynda af þessu tagi, t.d. Dredd (Pete Travis, 2012), The Hunger Games (Gary 

                                                           
2
 Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre, Yale University 

Press, New Haven, 1979, bls. 63. 
3
 Judith Merril, „What Do You Mean: Science? Fiction?“, SF: The Other Side of Realism, ritstj. Thomas D. 

Clareson, Bowling Green Popular Press, Bowling Green, 1971, bls. 53. 
4
 Cornea, bls. 4. 

5
 Andrew Milner, „Changing the Climate: The Politics of Dystopia“, Continuum: Journal of Media & Cultural 

Studies, nr. 23, Taylor & Francis, 2009, bls. 827.  
Hugmyndin um útópíu kom mun fyrr fram á sjónarsviðið en hin andstæða hugmynd um dystópíuna. Thomas 
Moore setti saman hugtakið útópía árið 1516 en John Stuart Mill notaði fyrstur hugtakið dystópía árið 1868. 
Þetta útskýrir hvers vegna dystópískar lýsingar, ólíkt útópíum fyrri alda sem yfirleitt voru staðsettar í fjarlægum 
löndum sem enn voru lítið sem ekkert könnuð, voru gerðar fjarlægar í tíma fremur en rúmi þar sem ekki var 
lengur hægt að sannfæra fólk um tilvist ævintýralanda í heimi sem fór stöðugt minnkandi. 
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Ross, 2012), Looper (Rian Johnson, 2012) og Lockout, (James Mather og Stephen St. 

Leger, 2012), sýnir að framtíðarsýnir af þessu tagi skipa enn stóran sess í 

vísindaskáldskap. 

Á tíma Kalda stríðsins komu annars konar dystópíur fram á sjónarsviðið. Fólk 

hafði um aldir óttast að heimurinn eins og það þekkti hann myndi líða undir lok. 

Heimsendaspár höfðu að mestu leyti verið byggðar á trúarskoðunum en eftir að 

kjarnorkusprengjunum var varpað undir lok heimsstyrjaldarinnar síðari fóru menn að 

átta sig á að þeir byggju yfir mættinum til að tortíma heiminum sjálfir. Susan Sontag 

kemst vel að orði þegar hún skrifar um hvernig allir í heiminum urðu fyrir því áfalli um 

miðja tuttugustu öldina að þurfa frá og með þeim tíma og allt til enda 

mannkynssögunnar ekki aðeins að óttast óumflýjanlegan dauða einstaklingsins heldur 

sameiginlega tortímingu og útdauða mannkyns sem gæti átt sér stað hvenær sem er, 

fyrirvaralaust.
6
 Kjarnorkuógnin birtist á margan hátt í kvikmyndum, t.d. í 

skrímslamyndum þar sem stökkbreytt skrímsli er staðgengill sprengjunnar (Gojira 

Ishirô Honda, 1954) og háðsádeilum (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb Stanley Kubrick, 1964). Sú birtingarmynd óttans við 

heimsendi sem hefur verið hvað algengust og langlífust í kvikmyndum er framtíðarsýn 

sem sýnir áhorfendum stöðu mannsins í veröldinni eftir að heimsendir hefur átt sér stað.  

Á þessum árum varð póstapokalyptíska (e. post-apocalyptic) kvikmyndin, eða 

heimsslitamyndin, til sem hluti af hinni dystópísku undirgrein 

vísindaskáldskaparmyndanna.
7
 Í myndum eins og On the Beach (Stanley Kramer, 

1959), The World, the Flesh and the Devil (Ranald MacDougall, 1959), Panic in Year 

Zero! (Ray Milland, 1962), The Last Man on Earth (Ubaldo Ragona, 1964), The Omega 

Man (Boris Sagal, 1971) og fleirum sem komu út á þessum árum sjáum við heiminn 

eftir einhvers konar veraldarhamfarir eða heimsslit og hvernig persónurnar draga fram 

lífið í þessari nýju veröld. Claire P. Curtis skilgreinir heimsslitaskáldskap sem 

„sérhverja frásögn sem tekur fyrir hvernig manneskjur byrja upp á nýtt eftir endalok lífs 

á jörðinni eins og við skiljum það“.
8
 Hamfarirnar geta verið margs konar. Oftast eru þær 

af mannavöldum, t.d. kjarnorkustyrjöld, öfgakenndar loftslagsbreytingar eða uppreisn 

                                                           
6
 Susan Sontag, „The Imagination of Disaster“, Against Interpretation, Vintage, London, 1994, bls. 224. 

7
 Hér verður til hægðarauka notast við hugtökin heimsslitamyndir og heimsslitaskáldskapur um það sem á 

ensku kallast post-apocalyptic cinema og post-apocalyptic fiction. Heimsslitaskáldskapur í samhengi þessarar 
ritgerðar á því við um skáldskap sem segir frá afleiðingum veraldarhamfara fremur en hamförunum sjálfum. Hin 
þunglamalega enskulsetta „póstapokalyptískt“ verður þó notuð þar sem hitt á ekki við. 
8
 Claire P. Curtis, Postapocalyptic Fiction and the Social Contract: We‘ll Not Go Home Again, Lexington Books, 

Plymouth, 2010, bls. 5. 
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vélanna, en geta líka verið óhjákvæmilegar, t.d. plágur eða sjúkdómar, náttúruhamfarir 

eða innrásir utan úr geimnum. Þær leiða þó alltaf til róttækra breytinga á frumskilyrðum 

mannlegrar tilveru. Curtis skrifar: 

Heimsslitaskáldskapur höfðar bæði til okkar djúpstæðasta ótta og þrár okkar til að byrja 

upp á nýtt. Heimsslitaskáldskapur útlistar ótta okkar (við vísindi og tækni, völd og 

vanhæfni, hið tilviljanakennda og óumflýjanlega, útrýmingu og að sjálfsögðu dauða) og 

eins og í hrollvekjunni veitir hin hreinsandi tilfinning sem hlýst af því að sjá algjöra 

eyðileggingu annað hvort hughreystingu gagnvart óttanum eða vekur upp þörfina til að 

bregðast við og koma í veg fyrir hana.
9
 

Heimsslitamyndir eru margs konar og sýna hina dystópísku framtíð á ýmsan hátt. Í 

sumum birtist heimur sem er undirlagður af uppvakningum (Land of the Dead George 

A. Romero, 2005, Zombieland Ruben Fleischer, 2009 o.fl.)
10

 eða annars konar 

skrímslum (Reign of Fire Rob Bowman, 2002). Aðrar sýna tímaflakk til að koma í veg 

fyrir veraldarhamfarir (12 Monkeys Terry Gilliam, 1995 og myndirnar um 

tortímendurna) eða mótspyrnu gagnvart árásaraðilum sem hafa lagt siðmenninguna í 

rúst (The Matrix Andy og Lana Wachowski, 1999 og framhaldsmyndir). Á síðustu árum 

hafa meira að segja verið framleiddar teiknimyndir sem gerast í póstapokalyptískum 

heimi (WALL-E Andrew Stanton, 2008 og 9 Shane Acker, 2009). Þó er ein tegund 

heimsslitamynda sem flestum sem séð hafa slíkar myndir dettur líklega fyrst í hug þegar 

greinin berst í tal. Þetta eru þær myndir sem best er að skilgreina sem auðnarmyndir (e. 

wasteland films) og þær eru aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar. 

 Auðnarmyndin gerist, eins og heitið gefur til kynna, í einhvers konar auðn sem 

orðið hefur til við heimsslit eða veraldarhamfarir af einhverju tagi sem oft eru 

óskilgreindar en yfirleitt er þó um einhvers konar kjarnorkustyrjöld eða svipaðan atburð 

að ræða. Heimsslitin sjálf eru ekki viðfangsefnið heldur afleiðingarnar. Stór hluti 

mannkyns hefur farist og eftirlifendurnir reyna sitt besta til að komast af án þeirra 

þæginda og samfélagslegu skilyrða sem við tökum sem gefnum. Ribbaldar og mannætur 

ráfa í misstórum hópum um auðnina og eru, ásamt dauðu landslaginu, venjulega til 

vandræða fyrir aðalpersónurnar. Flestar hetjurnar eru einfarar sem ráfa um auðnina og 

reyna að halda sig  fjærri tilraunum til að stofna nýtt samfélag. Eitt helsta einkenni 

þessara mynda er skortur á nauðsynjum. Allir eru að leita að einhverju. Hvort sem um er 

að ræða mat, vatn, eldsneyti, félagsskap, bækur eða hreinlega öryggi, þá eru bæði hetjan 

                                                           
9
 Sama, bls. 5. 

10
 Þó að skilgreina megi fleiri uppvakningamyndir Romero sem heimsslitamyndir er Land of the Dead sérlega 

gott dæmi um slíka mynd sem gerist eftir uppvakningafaraldur sem veraldarhamfarir. 
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og illmennin venjulega að leita að því sama í auðninni. Þessar myndir koma fram á 

sjónarsviðið undir lok áttunda áratugarins. Ein sú fyrsta var hin umdeilda A Boy and His 

Dog (L.Q. Jones, 1975) þar sem Don Johnson ráfaði stefnulaust um auðnina ásamt 

talandi hundi í leit að kynlífi.
11

 Árið 1981 kom út sú mynd sem haft hefur hvað mest 

áhrif á auðnarmyndina sem grein og líta má á sem lykiltexta þegar þessar myndir eru 

skoðaðar. Það er ástralska myndin Mad Max 2: The Road Warrior í leikstjórn George 

Miller. (Fyrsta Mad Max myndin: Mad Max George Miller, 1979 er meiri dystópía um 

samfélag í hnignun en auðnarmynd þótt hún gefi vissulega tóninn fyrir 

framhaldsmyndirnar.) Síðan þá hafa reglulega komið út kvikmyndir sem kalla má 

auðnarmyndir og eru flestar undir áhrifum frá The Road Warrior. Myndir á borð við 

Mad Max Beyond Thunderdome (George Miller, 1985), Steel Dawn (Lance Hool, 

1987), The Blood of Heroes (David Peoples, 1989), Waterworld (Kevin Reynolds, 

1995), Tank Girl (Rachel Talalay, 1995), The Postman (Kevin Costner, 1997), Six 

String Samurai (Lance Mungia, 1998), The Road (John Hillcoat, 2009) og The Book of 

Eli (Albert og Allen Hughes, 2010) sýna að auðnarmyndin á sér um það bil þrjátíu ára 

sögu og lifir góðu lífi enn í dag þrátt fyrir örlitla lægð í framleiðslu eftir aldamótin en þá 

voru flestar heimsslitamyndir af öðru tagi.
12

 

 Athygli vekur að uppgangur auðnarmyndarinnar hefst á svipuðum tíma og gullöld 

einnar af stærri kvikmyndagreinunum er að líða undir lok. Vestrinn hafði alla tíð verið 

ein af stærstu greinum bandarískrar kvikmyndagerðar en á áttunda áratugnum var eins 

og hann væri að niðurlotum komin. Tími hins klassíska vestra, sem hafði verið 

einkennandi fyrir greinina frá því fyrir seinna stríð, leið að vissu leyti undir lok við 

byrjun hins sjöunda. Eftir það tóku leikstjórar á borð við Sam Peckinpah og Sergio 

Leone við vestranum og eðli greinarinnar breyttist.
13

 Þessi umskipti verða skýrð nánar í 

næsta kafla. Á þeim tíma þegar auðnarmyndin ryður sér til rúms var vestrinn að breytast 

                                                           
11

 Myndin var á sínum tíma gagnrýnd harðlega fyrir það sem fólki fannst vera léttlynd sýn á nauðganir og þótti 
þetta jafnvel koma fram á auglýsingaspjöldum. Í því fólst þó einföldun á boðskap myndarinnar og hér er um að 
ræða mikilvægan texta í sögu auðnarmyndarinnar. 
12

 Á fyrstu árum 21. aldarinnar bar meira á uppvakningamyndum á borð við 28 Days Later (Danny Boyle, 2002) 
og Dawn of the Dead (Zack Snyder, 2004) og hamfaramyndum eins og The Day After Tomorrow (Roland 
Emmerich, 2004).  
13

 Patrick McGee, From Shane to Kill Bill: Rethinking the Western, Blackwell, Malden, 2007, bls. 133. 
Hinn „klassíski“ vestri er vestrinn eins og hann var u.þ.b. á árunum 1939 til 1962. Þetta tímabil markast, 
samkvæmt McGee af kvikmyndunum Stagecoach (John Ford, 1939) og The Man Who Shot Liberty Valance 
(John Ford, 1962) og einkennist af fastmótaðri frásagnaruppbyggingu og hugmyndafræði. 
Ekki ber þó að túlka þetta sem svo að kvikmyndir Peckinpah, Leone o.fl. sem tóku við af klassíska vestranum 
beri vott um hnignum vestragreinarinnar. Fremur er um að ræða þróun eða umbreytingar. Hin hefðbundna 
karlmennska hetjunnar var dregin í efa, mörkin á milli góðs og ills urðu óljós og vestrinn tapaði að vissu leyti 
sakleysi sínu. 
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úr lykilgrein í undirgrein og framleiðsla á vestrum minnkaði til muna. Það er því vert að 

benda á að margt er líkt með auðnarmyndinni og hinum klassíska vestra. 

Hugmyndafræðin sem kemur í ljós þegar auðnarmyndir eru greindar svipar mjög til 

hugmyndafræði klassíska vestrans. Sérstaklega ef horft er til óbyggðamýtunnar (e. the 

myth of the frontier) um hvernig landnemarnir í Vestrinu byrjuðu upp á nýtt í 

óbyggðunum. Við nánari athugun er einnig ljóst að frásagnaruppbygging 

auðnarmyndarinnar fellur vel að vestraformúlunni.  

Guðni Elísson bendir á hvernig „kvikmyndagreinar eru ekki stöðugar og 

óumbreytilegar“ og hvernig „flestar kvikmyndir virðast falla undir tvær eða fleiri 

greinar“.
14

 Robin Wood skrifar um hvernig „sú tilhneiging að skoða hverja grein fyrir 

sig sem aðskilda einingu hefur verið ein helsta fyrirstaða skapandi greinafræða“.
15

 

Vísindaskáldskaparmyndin hefur oft verið sett í samhengi við aðrar greinar, sérstaklega 

hrollvekjuna og einnig vestrann þótt mest hafi verið fjallað um svokallaða geimvestra á 

borð við Star Wars (George Lucas, 1977) og Battle Beyond the Stars (Jimmy T. 

Murakami, 1980).
16

 Í þessari ritgerð verður sjónum beint að líkindum 

auðnarmyndarinnar og vestrans. Sýnt verður fram á að líta megi á hina 

heimsslitakenndu auðnarmynd sem arftaka hins klassíska vestra, ekki aðeins hvað 

varðar frásagnaruppbyggingu heldur einnig hugmyndafræði. Í auðnarmyndinni birtast 

að mörgu leyti sömu gildi og í vestranum þótt eðli óbyggðana hafi breyst og sögusviðið 

færst til í tíma. Í stað þess að líta til fortíðar lítum við til mögulegrar framtíðar. 

Vestrarnir voru upprunasögur bandarísku þjóðarinnar sem vissi að samfélagið sem 

birtist í myndunum átti bjarta framtíð fyrir höndum. Auðnarmyndin er vestri 

samfélagsins sem veit að þetta gæti allt liðið undir lok á morgun. Til að sýna fram á 

þetta mun ég taka til sérstakrar greiningar þrjár kvikmyndir sem líta má á sem nokkurs 

konar þverskurð af rúmlega þrjátíu ára sögu auðnarmyndarinnar. Þetta eru Mad Max 2: 

The Road Warrior (1981), Waterworld (1995) og The Book of Eli (2010).
17

 Ég mun 

                                                           
14

 Guðni Elísson, „Í frumskógi greinanna. Kostir og vandamál greinafræðinnar“, Kvikmyndagreinar, ritstj. Guðni 
Elísson, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 14. 
15

 Robin Wood, „Hugmyndafræði, grein, höfundur“, Kvikmyndagreinar, ritstj. Guðni Elísson, þýð. Guðni Elísson, 
Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 71. 
16

 Lane Roth, „Vraisemblance and the Western Setting in Contemporary Science Fiction Film“, Literture Film 
Quarterly, nr. 13, 1985, bls. 181. 
17

 The Road Warrior er áströlsk mynd og rekur uppruna sinn til „ozploitation“ hefðarinnar sem varð til þegar 
dregið var úr ritskoðun í Ástralíu og ástralskar B-myndir urðu þekktar um allan heim, sérstkalega í 
Bandaríkjunum. Hið ástralska samhengi dregur þó ekki úr vægi myndarinnar í þessari umfjöllun þó svo að 
tengingin við Bandaríkin og vestrann virðist kannski minni en í hinum myndunum. Það var þó fyrst og fremst 
fyrsta myndin í þríleiknum, Mad Max, sem tilheyrði ozploitation-hefðinni. Þegar kom að The Road Warrior var 
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styðjast sértaklega við strúktúralíska og félagsfræðilega greiningu Will Wright á 

vestranum og skrif Claire P. Curtis um heimsslitaskáldskap og samfélagssáttmálann. Ég 

byrja þó á að líta örlítið nánar á vestrann og hnignun hans. 

  

                                                                                                                                                                                     
tengingin við ástralskan veruleika vissulega enn til staðar en myndin er fyrst og fremst auðnarmynd og 
tengingin við vestrahefðina er jafn mikilvæg og í hinum myndunum.   
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II. Heimsendir vestragreinarinnar 

Vestragreinin á sér langa og viðburðaríka sögu. Samkvæmt Bazin er vestrinn eina 

greinin sem á rætur sínar að rekja til sömu uppsprettu og sjálf kvikmyndalistin.
18

 

Vestrar áttu sér vissulega forsögu í bókmenntum sem nær aftur á 19. öldina en 

samkvæmt Patrick McGee má líta á skáldsöguna The Virginian eftir Owen Wister, sem 

kom út árið 1902, sem fyrsta alvarlega skáldverkið sem talist getur vestri. Á nítjándu 

öldinni komu út ýmsir reifarar sem kalla má vestra en nytsamlegt er að miða við The 

Virginian sem upphaf hinnar eiginlegu vestragreinar vegna þess hve mikil áhrif bókin 

átti eftir að hafa á vestrann sem kvikmyndagrein. Bókin sagði frá stríðinu í Johnson 

County (e. The Johnson County War) árið 1892, sem voru átök milli smábænda í 

Wyoming og búgarðaeigenda að austan, og átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á 

vestragreinina þótt gildin sem birtust í bókinni ættu eftir að snúast við (Wister var 

hliðhollur stórbændunum).
19

 Þegar vestrar birtust fyrst á kvikmyndatjaldinu í myndum 

eins og The Great Train Robbery (1903) var litið á þá sem glæpamyndir og 

greinahugtakið „vestri“ kom ekki fram á sjónarsviðið fyrr en á milli 1907 og 1911.
20

 

Fljótlega jókst framleiðsla á vestrum og á öðrum áratug aldarinnar voru það sérstaklega 

D.W. Griffith og William S. Hart sem gáfu tóninn fyrir vestragreinina með myndum 

eins og The Battle of Elderbush Gulch (D.W. Griffith, 1913) og The Toll Gate (William 

S. Hart, 1920). Á millistríðsárunum voru vinsælustu vestrarnir annað hvort þjóðræknir 

og sögulegir eins og The Covered Wagon (James Cruze, 1923) og The Iron Horse (John 

Ford, 1924) eða seríuvestrar (e. serial westerns). Á þessum árum komu líka út fyrstu 

talvestrarnir, t.d. The Virginian (Victor Fleming, 1929) og The Big Trail (Raoul Walsh, 

1930).
21

 Vestrinn var ekki hátt skrifaður sem listform á þessum tíma en árið 1939 má 

segja að endurreisn eða gullöld vestrans hefjist með útkomu Stagecoach (John Ford, 

1939) og Destry Rides Again (George Marshall, 1939) og ef frá eru talin hlé á 

framleiðslu í stríðinu varði þetta blómaskeið fram á áttunda áratuginn, þó svo að dregið 

hafi nokkuð úr framleiðslu og vægi klassíska vestrans á þeim sjöunda.
22

 

Eftir seinni heimsstyrjöldina réð klassíski vestrinn ríkjum en einnig komu út á 

eftirstríðsárunum vestrar sem nýttu formið á nýjan hátt og drógu athygli að hefðinni og 

                                                           
18

André Bazin, „The Western: Or the American Film Par Excellence“, What is Cinema?, ritstj. Hugh Gray, þýð. 
Hugh Gray, University of California Press, Berkely & Los Angeles, 1971, bls. 140.  
19

 Patrick McGee, bls. 20-21. 
20

 Sama, bls. 26. 
21

 Sama, bls. 29-30. 
22

 Sama, bls. 39. 
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ímynduðum heimi vestrans. Suma má jafnvel túlka sem svo að í þeim birtist gagnrýni á 

kynþáttahyggju og fasíska stjórnunarhætti (Duel in the Sun King Vidor, 1946) eða stöðu 

kvenna og McCarthyismann á eftirstríðsárunum (Johnny Guitar Nicholas Ray, 1954). 

Þetta voru þó ákveðnar undantekningar frá reglunni og fæstir vestrar voru opinberlega 

pólitískir. Þegar My Darling Clementine (John Ford, 1946) kom út má segja að hinn 

klassíski vestri hafi verið fullmótaður út frá óbyggðamýtunni og hugmyndum um að 

siðmennta hið „óspjallaða land“.
23

 Wyatt Earp (Henry Fonda) er hin dæmigerða  

karlmannlega vestrahetja þess tíma. Bazin skrifar um hvernig myndir á borð við My 

Darling Clementine voru eins og skreyttar útgáfur af hinni einföldu klassík sem birst 

hafði í Stagecoach, enda þurfti að bæta nýjum breytum við formúluna til að halda lífi í 

greininni.
24

 Bazin á líklega við að þó svo að vestrinn hafi verið fremur formúlukenndur 

á þessum tíma var þó ekki um stöðnun að ræða heldur þróaðist stíllinn áfram þó svo að 

hugmyndafræðin breyttist lítið. Árið 1953 kom líka út sú mynd sem hvað oftast er nefnd 

sem dæmi um klassískan vestra: Shane í leikstjórn George Stevens sem segir frá baráttu 

smábænda við valdamikinn búgarðseiganda og hjálpina sem þeim berst í formi 

byssumanns án fortíðar sem kemur ríðandi út úr óbyggðunum. Hér er um að ræða 

kunnugleg stef sem finna má í flestum klassískum vestrum og má rekja aftur til Wister 

og stríðsins í Johnson County. 

 Þróunin heldur svo áfram í The Searchers (John Ford, 1956) en í þeirri mynd eru 

mörg af viðhorfum og gildum vestrahetjunnar dregin í efa. Það virtist að mörgu leyti 

einkenna þróun vestrans á sjötta áratugnum og fram á þann sjöunda. Þetta var tími 

„sálfræðivestrans“ sem einkenndist af því að hin hefðbundna karlmennska hetjunnar var 

dregin í efa sem og staða hennar gagnvart samfélaginu sem hafði fram að þessu nánast 

alltaf staðið fyrir siðmenninguna og hið góða. Þetta eru karlmennin sem gjalda dýru 

verði fyrir sigur sinn. Þeir sigra aðeins með því að viðurkenna að karlmennska þeirra á 

sér takmörk og taka tillit til hinnar siðferðilegu óvissu sem hin hefðbunda hetja hunsar. 

„Þetta eru mennirnir sem halda áfram þrátt fyrir eigin efasemdir eða efasemdir annarra í 

kringum þá og yfirgefa oft samfélagið, deyja eða einfaldlega brotna saman til þess að 

frelsa samfélagið.“
25

 Þessi tilhneiging sést t.d. í High Noon (Fred Zinnemann, 1952), 

Rio Bravo (Howard Hawks, 1959) og The Man Who Shot Liberty Valance (John Ford, 

1962). Það má líta á þetta sem ákveðinn umskiptatíma í sögu vestrans en eins og áður 

                                                           
23

 Nánar verður fjallað um óbyggðamýtuna í 4. kafla. 
24

 André Bazin, „The Evolution of the Western“, What Is Cinema?, ritstj. Hugh Gray, þýð. Hugh Gray, University 
of California Press, Berkely & Los Angeles, 1971, bls. 150. 
25

 McGee, bls. 110. 
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sagði leið tími hins klassíska vestra að vissu leyti undir lok í upphafi sjöunda 

áratugarins en þá dró verulega úr framleiðslu vestra í Hollywood. Þetta var áratugur 

Víetnamstríðsins, morðsins á John F. Kennedy og, almennt séð, tímbilið þegar 

Bandaríkin töpuðu sakleysi sínu.
26

 Vestrinn mótaðist á þessum umrótatíma og segja má 

að greinin hafi farið að hallast í átt að heimsslitaskáldskapnum. Vestrar á þessum árum 

urðu að mörgu leyti heimsslitakenndir í efnistökum sínum þegar eðli hins góða og hins 

illa breyttist og grafið var undan hinni hefðbundnu hugmyndafræði. Conrad E. Oswald 

lýsir því hvernig kvikmyndir sem takast á við heimsslitaþemu leggja skipulagningu 

tímans algjörlega í hendur mannkyns og veitir þeim þar með getuna til að stjórna 

endalokunum. „Hollywood hefur því tekið að sér veraldleikavæðingu 

heimsslitahefðarinnar.“
27

 Þetta er einmitt það sem einkennir vestra þessa tímabils. „Í 

apokalyptíska vestranum tortímir hið góða ekki hinu illa [...] þvert á móti tortímir hið 

illa sér sjálft. Veraldleikavæðing heimsslitahefðarinnar merkir að mannkynið hefur 

valdið til að frelsa sig sjálft með því að tortíma sér sjálft.“
28

 Fyrst má nefna The 

Magnificent Seven (John Sturges, 1960) sem dæmi um heimsslitatilhneigingu í 

vestranum. Hinar hefðbundnu vestrahetjur eru víðs fjarri og í staðinn sjáum við illmenni 

sem verða að tortíma sér sjálf. Þróunin sem á sér stað í The Magnificent Seven gefur til 

kynna að heimsendir sé í nánd. Frank Kermode lýsir tímanum sem leiðir að 

endalokunum en tilheyrir þó hvorki þeim né tímabilinu á undan. Þetta umskiptatímabil 

hefur sín eigin sérkenni.
29

 Samkvæmt Kermode er athygli dregin að „sannfæringunni 

um að endalokin séu íverandi fremur en yfirvofandi, sem endurspeglar hvernig við 

höfum ekki trú á endum, við vantreystum niðurskiptingu sögunnar í hin og þessi 

tímabil. Okkar eigið tímabil hefur ekkert jákvætt í för með sér, aðeins umskipti.“
30

 Það 

má segja að þetta umskiptatímabil kristallist í myndum eins og The Magnificent Seven 

sem leiða að „heimsenda vestrans“.  

 The Wild Bunch (Sam Peckinpah, 1969) er sú mynd sem lýsir hvað best 

heimsslitunum í vestragreininni. Í henni birtist hnignun Vestursins glögglega og lesa má 

verkið í heild sinni sem nokkurs konar niðurlag vestragreinarinnar. Peckinpah dregur 

                                                           
26

 Sama, bls. 141. 
27

 Conrad E. Oswald Jr., „Hollywood and Armageddon: Apocalyptic Themes in Recent Cinematic Presentation“, 
Screening the Sacred: Religion, Myth and Ideology in Popular American Film, ritstj. Joel W. Martin & Conrad E. 
Oswald Jr., Westview Press, Boulder, 1995, bls. 62-63. 
28

 McGee, bls. 143. 
29

 Frank Kermode, The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction, Oxford University Press, Oxford, 
2000, bls. 12. 
30

 Sama, bls. 101-102. 
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fram í dagsljósið ýmis atriði sem oft voru undirliggjandi í hinum klassíska vestra. Jim 

Kitses fjallar um djúpa strauma stjórnleysis í vestranum. Hvernig þessi undiralda heldur 

því fram að samfélagið kúgi fólk um of, raunveruleg ást sé ómöguleg, það er ómögulegt 

að búa með öðru fólki, samfélag er í raun ómögulegt.
31

 Þetta er viðhorfið sem einkennir 

The Wild Bunch. Lokaorrustan við Aqua Verde í enda myndarinnar er í raun hinn 

eiginlegi heimsendir vestrans. Flestir gagnrýnendur og fræðimenn sem fjallað hafa um 

myndina lýsa atriðinu sem heimsslitakenndu.
32

 Heimi hins klassíska vestra er tortímt í 

hreinsandi blóðbaðinu. Túlka má lokaatriðið í Butch Cassidy and the Sundance Kid 

(George Roy Hill, 1969) á svipaðan hátt. Það er í þessum myndum og fleirum sem 

komu út undir lok sjöunda áratugarins og í byrjun hins áttunda  sem vestragreinin liggur 

banaleguna. Þegar Heaven‘s Gate (Michael Cimino, 1980) kemur út og verður eitt 

þekktasta fjárhaglega klúður kvikmyndasögunnar er vestrinn, í sínu hefðbundna formi, 

dauður.
33

 Á níunda áratugnum og fram til dagsins í dag er varla hægt að tala um 

vestrann sem sérstaka kvikmyndagrein. Hann er fremur orðinn að einhvers konar 

undirgrein því þó að enn komi út vestrar teljast þeir fremur til períódu-, ævintýra- eða 

hasarmynda. Þótt margir gæðavestrar hafi komið út á síðustu þrjátíu árum hafa þeir ekki 

náð að lífga greinina við. Myndir eins og Dances with Wolves (Kevin Costner, 1990), 

Unforgiven (Clint Eastwood, 1992), Dead Man (Jim Jarmusch, 1995), Open Range 

(Kevin Costner, 2003), 3:10 to Yuma (James Mangold, 2007), True Grit (Ethan og Joel 

Cohen, 2010) og Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012) eru ýmist endurgerðir 

eldri vestra, tilraunir til að nútímavæða vestraformúlur eða póst-módernískar stælingar 

(e. pastiche), en ekki afturhvarf til hinnar klassísku hefðar.    

 Ekki má þó gleyma vestrunum sem tengjast heimsslitamyndunum hvað sterkustum 

böndum, en að eru spagettívestrar Sergio Leone sem komu út á sjöunda áratugnum (A 

Fistful of Dollars 1964, For a Few Dollars More 1965, The Good, the Bad and the Ugly 

1966 og Once Upon a Time in the West 1968). Þótt þessar myndir komi út á undan The 

Wild Bunch er söguheimur þeirra handan heimsslitanna sem binda enda á meistaraverk 

Peckinpah.
34

 Þetta eru hinir heimsslitakenndu vestrar sem minna á margan hátt á 

auðnarmyndirnar, enda eru margar auðnarmyndir, allt frá The Road Warrior til Six 

                                                           
31

 Jim Kitses, Horizons West: Anthony Mann, Budd Boetticher, Sam Peckinpah: Studies of Authorship within the 
Western, Indiana University Press, Bloomington, 1970, bls. 154. 
32

 McGee, bls. 151. 
33

 Mad Max 2: The Road Warrior kom einmitt út árið eftir, 1981. 
34

 McGee, bls. 167. 
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String Samurai, undir beinum áhrifum frá Leone hvað stílinn varðar.
35

 Leone og aðrir 

sem gert hafa vestra utan goðsagnaverksmiðjunnar í Hollywood hafa nýtt sér 

vestrahefðina en á sama tíma grafið undan siðferðiskennd hennar. Í spagettívestrunum 

er hin hefðbunda formúla víkkuð út til að gagnrýna goðsagnirnar sem greinin byggir á.
36

 

Í heimi Leone eru engar raunverulegar hetjur eins og í klassíska vestranum, aðeins menn 

sem hafa misst alla von og reka sig áfram á viljanum einum saman. Að því leyti svipar 

þeim til hetjunnar í auðnarmyndinni. Vestrahetjurnar eru dauðar. Þær dóu í 

alheimsumróti vestrans á sjötta og sjöunda áratugnum. Nafnlausi maðurinn í myndum 

Leones er þegar dáinn á táknrænan hátt, þess vegna er hann nafnlaus, og eins og hann 

(Clint Eastwood) segir í A Fistful of Dollars þá geta hinir dauðu stundum verið 

afskaplega nytsamlegir.
37

 

 Auðnarmyndin kemur því fram á sjónarsviðið stuttu eftir að vestragreinin gengur í 

gegnum sinn eigin heimsendi og heimsslitakenndir vestrar mynda nokkurs konar brú 

milli þessara greina svo hinar fordæmdu hetjur heimsslitavestranna eiga sér framhaldslíf 

í póstapokalyptísku auðninni. Auðnarmyndin ber skýr merki um afturhvarf til 

frásagnarformúlu hins klassíska vestra. Hún er framhaldið á vestrahefðinni, nokkurs 

konar vestri fyrir heim sem tapað hefur sakleysi sínu. Til þess að sýna fram á þetta er 

nauðsynlegt að leggjast í nákvæmari greiningu. 

                                                           
35

 Myndataka, leikmynd, tónlist og fleira ber vott um skýr áhrif frá spagettívestrunum í þessum og fleiri 
auðnarmyndum. 
36

 Christopher Frayling, Spaghetti Westerns: Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone, I.B. Tauris 
& Co., London, 1981, bls. 39-40. 
37

 McGee, bls. 168-169. 
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III. Auðnarmyndin sem vestri   

Í bókinni Sixguns and Society: A Structural Study of the Western gerir Will Wright 

tilraun til að kanna innihald og félagslegt vægi vestranna með því að greina þá á 

strúktúralískan hátt. Hann lítur á vestrana eins og goðsögur og notast því við kenningar 

Claude Levi-Strauss og Vladimir Propp til að rýna nánar í merkingu þeirra. Wright 

skrifar að goðsögur séu samskiptamáti milli samfélagsins og meðlima þess og til þess að 

skiljast verða þær að hafa fasta byggingu, eins og málfræði í tungumálum sem er notuð 

og skilin sjálfkrafa til þess að miðla ákveðinni merkingu.
38

 Mannfræðingurinn Levi-

Strauss greindi goðsögur frumstæðra ættbálka til að varpa ljósi á sameiginleg atriði í 

byggingu hugans. Samkvæmt honum byggjast öll mannleg samskipti á notkun tákna og 

öll tákn sem birtast í goðsögunum eiga sér sammannlega merkingu í hugum þeirra sem á 

hlýða. Þessi merking birtist í því sem kallað er andstæðupör (e. binary oppositions) sem 

eru áberandi í strúktúralískri greiningu og Levi-Strauss notaðist við. Þau virka þannig að 

hvert tákn skiptir heiminum í tvennt: hlutina sem táknið vísar til og alla aðra hluti. Út 

frá því má svo ráða í merkinguna. Þetta er grunnurinn að hinu svokallaða lögmáli 

mismunar en samkvæmt því fá hlutir og hugtök merkingu í tungumáli og hugsun út frá 

andstæðu sinni og maðurinn getur t.d. ekki skilið hugtakið „gott“ án þess að vita hvað 

„illt“ er. Þetta má svo notast við til að lesa merkingu úr hinum ýmsu andstæðupörum. 

T.d. gæti andstæðuparið maður/jagúar verið túlkað sem maður/dýr eða menning/náttúra. 

„Hin táknræna merking er dregin af því sem er ólíkt.“
39

 Þetta tekur Wright sér til 

fyrirmyndar við greiningu sína. Hann kýs að rannsaka vestrana sem goðsögur og notast 

því við andstæðupör. Munurinn felst í því að Wright notar þessa aðferð til að afhjúpa 

hið félagslega samhengi en ekki byggingu hugans eins og Levi-Strauss.
40

 

 Wright hafnar einnig þeirri kenningu Levi-Strauss að frásögnin sjálf og innihald 

hennar sé aðeins yfirborðskennt og hina raunverulegu merkingu sé aðeins að finna í 

andstæðupörunum. Til að greina goðsögu sem allegóríu fyrir félaslegar athafnir, eins og 

Wright leitast við að gera, þurfa einhvers konar samskipti að eiga sér stað. Samskipti 

fólks eru nauðsynleg fyrir félagslegar athafnir og þau er að finna í sögunni sjálfri, ekki í 

undirliggjandi andstæðupörum. Til þess að skilja félagslega merkingu goðsögunnar til 

fulls verður því að kanna, ekki aðeins uppbyggingu andstæðuparanna heldur sjálfa 
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 Will Wright, Sixguns and Society: A Structural Study of the Western, University of California Press, Berkeley & 
Los Angeles, 1975, bls. 16. 
39

 Sama, bls. 22-23. 
40

 Sama, bls. 19. 



16 
 

frásagnaruppbygginguna.
41

 Til þess notar Wright breytta útgáfu af aðferð sem Vladimir 

Propp notaði til að greina rússneskar þjóðsögur og gengur út á að skipta sögunum upp í 

ákveðna forskriftarþætti (e. narrative functions) sem eru sameiginlegir með mörgum 

mismunandi sögum og byggja saman upp formúluna sem er grunnurinn að 

frásagnaruppbyggingu greinarinnar. Wright greinir því vestrann á strúktúralískan hátt út 

frá andstæðupörunum og forskriftarþáttunum sem hann afmarkar með því að greina 

nokkur dæmi á nákvæman hátt. Það má líta svo á að andstæðupörin afhjúpi hvað 

persónurnar meina, en forskriftarþættirnir hvað þær gera.
42

  

 Til að sýna fram á tengsl auðnarmyndarinnar og hins klassíska vestra mun ég taka 

til forskriftarþættina og andstæðupörin sem Wright afhjúpar í vestranum og greina með 

þeim myndirnar Mad Max 2: The Road Warrior, Waterworld og The Book of Eli. Fyrst 

ber þó að geta þess að ákveðnir annmarkar eru á greiningu Wright. Hann hefur verið 

gagnrýndur fyrir að reyna að berjast á tveimur vígstöðvum í einu hvað varðar 

strúktúralíska frásagnargreiningu og félagsfræðilega greiningu. Kvikmyndafræðingar 

hafa gagnrýnt hvernig hann leggur ofuráherslu á söguþráðinn en hunsar önnur atriði, t.d. 

túlkun leikara, framleiðsluferli (stúdíóin o.s.frv.), stíl og tækniþróun. Frá sjónarhóli 

félagsfræðinnar virðist Wright stundum færast of mikið í fang. Hið félagslega og 

pólitíska sjónarhorn hans er svo breitt að stundum liggur við að hann fari út í óþarfa 

tvítekningar og á köflum virðist skilningur hans á hugtakinu „samfélag“ ekki vera 

sérlega djúpur.
43

 Þetta ber að hafa í huga þegar stuðst er við kenningar Wright en engin 

greining af þessu tagi er fullkomin og áðurnefndir annmarkar minnka ekki gildi 

kenninganna  þegar kemur að því að sýna fram á tengsl vestrans og auðnarmyndarinnar. 

 Áður en ráðist er í greiningu á frásagnaruppbyggingu myndanna þriggja sem hér 

verða teknar sem dæmi er nauðsynlegt að fara í stuttu máli yfir söguþráð þeirra en líta 

má á þessar myndir sem nokkurs konar vörður á vegferð um sögu auðnarmyndarinnar. 

Þrjú dæmi um heimsslitaauðn frá þremur mismunandi tímum. 

 

Mad Max 2: The Road Warrior (1981) 

Myndin hefst á formála sem útskýrir að heimurinn eins og við þekkjum hann sé liðinn 

undir lok og segir frá hvernig Max (Mel Gibson) missti konu sína og barn í lok fyrstu 

myndarinnar og varð að innantómum manni, einungis skugganum af sjálfum sér. Hann 

                                                           
41
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42
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43
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ekur, ásamt gömlum hundi sem er hans eini félagsskapur, stefnulaust um auðnina í leit 

að eldsneyti til að geta haldið endalausu flakkinu áfram. Strax í byrjun lendir hann í 

átökum við vegaræningja, hann kemst undan þeim án vandræða en hér sést hin blóðuga 

samkeppni sem einkennir heimsslitaauðnina. Max finnur vörubílsflak og nær örfáum 

dropum af eldsneyti úr tanknum. Það er það sem allir sækjast eftir í söguheimi 

myndarinnar, eldsneyti. Stuttu síðar er Max leiddur í gildru af þyrluflugmanni (e. 

gyrocaptain) (Bruce Spence) sem ætlar að stela eldsneytinu hans en Max yfirbugar 

árásarmanninn og gerir sig líklegan til að drepa hann. Flugmaðurinn kaupir sér þá líf 

með því að vísa Max á allt það eldsneyti sem hann lystir. Þeir koma að búðum þar sem 

hópur fólks hefur dregið sig saman í lítið samfélag og er að dæla olíu upp úr borholu. 

Búðirnar eru hins vegar umsetnar af ribbaldalýð undir forystu afmyndaða vöðvatröllsins 

Humungus (Kjell Nilsson). Max og flugmaðurinn fylgjast með úr fjarlægð þegar fólkið í 

búðunum reynir að brjótast framhjá unsátrinu á nokkrum bílum en þau eru öll stöðvuð 

og drepin. Max skilur flugmanninn eftir og sækir einn af deyjandi mönnunum sem 

samþykkir að gefa honum eldsneyti ef hann fer með hann aftur í búðirnar. Þeir komast 

þangað óáreittir á meðan umsátursliðið eltir fólkið á flóttanum. Fólkið hleypir Max inn 

þegar það sér særða manninn en hann er dáinn þegar þeir koma inn í búðirnar svo 

leiðtogi fólksins, Pappagallo (Michael Preston), neitar að gefa Max eldsneytið. 

Skyndilega snúa ribbaldarnir aftur svo Max lokast inni í búðunum. Fólkið er 

örvæntingarfullt og veit ekki hvað það á til bragðs að taka. Ætlun þeirra var að flytja 

eldsneytið sem þau hafa framleitt á stað þar sem auðveldara er að lifa í friði en vantar 

trukk til að draga tankvagninn. Sumir vilja taka boði Humungus um að gefa 

illmennunum eldsneytið gegn því að lífi þeirra verði þyrmt en aðrir vilja berjast. Max 

býðst til að sækja vörubílinn sem hann sá nokkrum dögum áður í skiptum fyrir sinn 

eigin bíl og eldsneyti. Fólkið er totryggið gagnvart honum en hefur engu að tapa svo 

Max laumast framhjá umsátrinu og aftur út í auðnina. Þar hittir hann flugmanninn aftur 

og þeir fljúga á þyrlunni hans að vörubílnum sem Max ekur aftur til búðanna og brýst 

við illan leik framhjá umsátrinu og inn. Eftir bardagan býst fólkið til brottfarar og 

Pappagallo vill að Max keyri trukkinn þar sem hann er augljóslega besti ökumaðurinn á 

staðnum. Max neitar og kemur til handalögmála þeirra á milli þegar Pappagallo sakar 

hann um að lifa á hræi gamla tímans eins og óþjóðalýðurinn fyrir utan. Max yfirgefur 

búðirnar og ætlar að halda út í auðnina en hann kemst ekki langt því ribbaldarnir elta 

hann uppi og hrekja hann út af veginum. Hann stórslasast en kemst þó lífs af. 

Flugmaðurinn bjargar honum og flytur hann aftur í búðirnar. Max skiptir um skoðum og 
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tekur að sér að keyra trukkinn. Flóttinn hefst á því að Max, flugmaðurinn og nokkrir 

aðrir brjótast út á trukknum og umsátursliðið eltir. Restin af fólkinu úr búðunum ekur í 

aðra átt á nokkrum bílum. Búðirnar eru sprengdar í loft upp og lokaorrustan hefst. Hún 

er í raun bílaeltingaleikur á ofsahraða sem lýkur með því að Pappagallo, Humungus og 

flestir ribbaldarnir deyja og tankbíllinn veltur út af veginum. Þá kemur í ljós að 

tankurinn var fullur af sandi en eldsneytið var falið í hinum bílunum. Fólkið gerir 

flugmanninn að leiðtoga sínum og heldur norður í leit að betra lífi en Max hverfur aftur 

út í auðnina þaðan sem hann kom. 

 

Waterworld (1995) 

Framtíðarsýn myndarinnar sýnir heim þar sem óútskýrðar hamfarir, líklega einhvers 

konar umhverfisspjöll af mannavöldum, hafa valdið því að íshellurnar á pólunum hafa 

bráðnað og kaffært heiminn. Mannkynið sem eftir lifir er fámennt og dregur fram lífið 

við erfiðar aðstæður þar sem lítið er um mat og ferskt vatn. Aðalpersóna myndarinnar er 

Mariner (Kevin Costner), en það virðist bæði vera nafn hans og köllun, og hann flækist 

stefnulaus um endalaust hafið á bát sínum. Líkt og í The Road Warrior sést strax hversu 

harður heimurinn sem hann hrærist í er þegar hann lendir í átökum við reikmenn (e. 

smokers) sem bruna um á vélknúnum sjósleðum á meðan flestir notast við segl. Þeir eru 

illmenni þessarar saltvatnsauðnar. Eftir að hafa hrist þá af sér siglir Mariner að einum af 

hinum fáu fljótandi bæjum þar sem fólk reynir að halda einhvers konar samfélagi 

gangandi og er veittur aðgangur vegna þess að hann hefur í fórum sínum jarðveg í 

krukku, en í Vatnaveröldinni er raunverulegur jarðvegur á við verðmæta málma 

nútímans. Í bænum hittir hann Helen (Jeanne Tripplehorn) og í ljós kemur að 

fósturdóttir hennar, Enola (Tina Majorino), hefur húðflúr á bakinu sem gæti verið 

lykillinn að því að finna Þurrland (e. Dryland). Mariner ætlar að yfirgefa bæinn en er 

stöðvaður af öldungum samfélagsins sem vilja nota hann til undaneldis. Hann neitar og 

lendir í átökum við bæjarbúa. Í slagsmálunum komast þeir að því að hann er í raun 

stökkbreyttur. Hann er með tálkn og getur andað í vatni. Fólkið lítur á slíkt sem ógn við 

samfélagið og dæmir Mariner til dauða en þegar á að framfylgja dómnum ráðast 

reikmennirnir á bæinn með Deacon (Dennis Hopper) í fararbroddi, en þeir eru á 

höttunum eftir kortinu til Þurrlands. Bærinn er lagður í rúst í orrustunni en Helen og 

Enola bjarga Mariner og með hans hjálp flýja þau framhjá reikmönnunum og út á haf. 

Mariner segist kunna leiðina til Þurrlands og samþykkir að fara með Helen og Enolu 

þangað en í rauninni ætlar hann að selja þær í þrældóm í skiptum fyrir viðgerðir á 



19 
 

bátnum. Þau sigla af stað en samskiptin milli þeirra eru stirð. Mariner er ekki vanur að 

umgangast annað fólk og kann illa við að hafa farþega á bátnum sínum. Það gengur á 

ýmsu þeirra á milli en að lokum vingast Mariner við kvenfólkið og efast um fyrri áætlun 

sína. Þau eru leidd í gildru af Deacon og félögum við bækistöðvar þrælasalnna en 

komast undan. Mariner játar fyrir Helen að hann viti ekki hvar Þurrland er og sýnir 

henni hið raunverulega „Þurrland“ með því að kafa með hana niður á sjávarbotninn í 

furmstæðri köfunarkúpu, þar sem þau sjá borgarrústir, leifarnar af gamla heiminum. 

Þaðan hefur Mariner fengið jarðveginn og fleira nytsamlegt því enginn annar getur 

kafað niður á hafsbotninn. Að lokum ná reikmennirnir þeim, taka Enolu með sér, brenna 

bát Mariners og skilja hann og Helen eftir til að deyja. Þeim er þó bjargað af Gregor 

(Michael Jeter), vini Helen, sem flýgur með þau á öruggan stað í loftfari sínu. Mariner 

ákveður að reyna að bjarga Enolu og heldur einn af stað. Hann kemst inn í olíuskipið 

sem reikmennirnir nota sem bækistöðvar, en þaðan fá þeir líka eldsneyti, og mætir 

Deacon augliti til auglitis. Þegar illmennið neitar að láta stúlkuna af hendi kveikir 

Mariner í olíunni í tönkum skipsins og í ringulreiðinni sem fylgir á eftir nær hann að 

bjarga Enolu og þau fjúga burt í loftfari Gregors. Deacon eltir þau á vélsleða en rekst á 

tvo af mönnum sínum og springur í loft upp. Mariner, Helen og Enola fljúga sama til 

Þurrlands eftir að Gregor ræður loksins í táknin á baki stúlkunnar. Þar finna þau nýtt 

heimili og nýja framtíð. Mariner kann þó ekki við sig á landi og heldur aftur af stað til 

að flakka um heimshöfin. 

 

The Book of Eli (2010) 

Eli (Danzel Washington) er fyrrum starfsmaður stórmarkaðar sem hefur ráfað um 

auðnina í þrjátíu ár frá því að einhvers konar stríð, líklega kjarnorkustríð af trúarlegum 

ástæðum, batt enda á siðmenninguna. Hann hefur í fórum sínum síðustu Biblíuna, en 

öllum trúarlegum ritum var eytt eftir stríðið, og trúir því að Guð leiði hann á stað þar 

sem bókin verður örugg og getur nýst fólki. Hann stefnir því í vestur og heldur sínu 

striki hvað sem á dynur. Í byrjun sitja mannætur fyrir honum á veginum en hann drepur 

þær allar auðveldlega í stuttum bardaga og það er ljóst að hann er mikill bardagakappi. 

Hann heldur för sinni áfram og verður vitni að því þegar vegaræningjar drepa saklausa 

ferðalanga og taka eigur þeirra en skerst þó ekki í leikinn. Stuttu síðar staldrar hann við í 

ónefndum bæ þar sem fólk hefur reynt að byggja nýtt samfélag, í þeim tilgangi að verða 

sér úti um nauðsynjar. Völdin í bænum eru í höndum Carnegie (Gary Oldman) og 

manna hans, en markmið þeirra er einmitt að finna Biblíu til að geta notað hana sem 
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tæki til að stjórna fólki í gegnum trúna. Eli vekur athygli á sér með því að að lenda í 

átökum á bæjarkránni sem eru einnig bækistöðvar Carnegie. Hann er fangaður og 

Carnegie býður honum að ganga til liðs við sig eftir að hafa séð hann berjast. Eli neitar 

svo Carnegie lokar hann inni í klefa og reynir að sannfæra hann með því að veita honum 

ýmis þægindi. Þ.á.m. sendir hann stjúpdóttur sína, Solara (Mila Kunis), til að sænga hjá 

honum. Eli vingast hins vegar við stúlkuna og þegar hún sér Biblíuna kennir hann henni 

bæn. Daginn eftir fer hún með bænina fyrir blinda móður sína, Claudiu (Jennifer Beals), 

Carnegie heyrir til hennar og neyðir hana til að segja sér að Eli hafi Biblíu í fórum 

sínum. Eli er hins vegar sloppinn úr haldi og lendir í skotbardaga við handbendi 

Carnegie á götum bæjarins. Carnegie særist í bardaganum en Eli kemst undan. Hann 

heldur áfram för sinni og Solara eltir hann. Hún biður um að fá að slást í för með honum 

en hann neitar. Hann reynir fyrst að losna við hana en endar svo með því að bjarga 

henni frá ofbeldismönnum og síðan ferðast þau saman. Hann segir henni frá fortíð sinni 

og verkefninu sem honum hefur verið falið. Á meðan hefja Carnegie og menn hans leit 

að bókinni. Eftir stutta eftirför ná þeir Eli og Solara á heimili eldri hjóna sem komist 

hafa af á mannáti og upphefst mikill bardagi. Það er við ofurefli að etja fyrir hetjurnar 

og þau verða að gefast upp. Carnegie tekur Solara og Biblíuna, skýtur Eli og skilur hann 

eftir til að deyja. Á leiðinni til baka nær Solara að sleppa og Carnegie ákveður að elta 

hana ekki enda hefur hann misst nánast alla menn sína. Hún finnur Eli, sem er illa 

særður, og saman halda þau áfram vestur, bókarlaus. Þau komast loks að 

vesturströndinni og til Alcatraz-eyju í rústum San Fransisco þar sem hópur fólks hefur 

stofnað griðastað til að varðveita menningarverðmæti. Eli þekkir Biblíuna svo vel að 

hann getur þulið hana alla upp eftir minni og er hún því skrifuð upp eftir honum. 

Carnegie kemst aftur á móti að því að Biblían er á blindraletri, Eli var eftir allt saman 

blindur. Carnegie hefur misst menn sína og þar með völdin yfir bænum og það er komin 

sýking í sár hans. Claudia neitar að lesa letrið fyrir hann og skilið er við hann, deyjandi, 

þar sem veldi hans hrynur í kringum hann. Eli hefur klárað verkefnið. Hann deyr í friði 

og Solara heldur aftur af stað út í auðnina. 

 

Í greiningu sinni skiptir Wright vestrunum í fjóra flokka, sem byggjast að miklu leyti á 

samskiptum hetjunnar og samfélagsins, og dregur saman forskriftarþættina sem 

einkenna formúluna á bakvið hvern flokk. Þetta eru klassíski vestrinn, hefndarafbrigðið, 
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umskiptavestrinn (e. transitional plot) og atvinnumannavestrinn.
44

 Wright segir að 

klassíski vestrinn sé frumgerð allra annarra vestra, sá sem fólk er að hugsa um þegar það 

segir að allir vestrar séu eins.
45

 Dæmin þrjú sem hér hafa verið nefnd sýna glögglega að 

frásagnaruppbygging hins klassíska vestra lifir góðu lífi þrátt fyrir að greinin megi muna 

sinn fífil fegurri. Forskriftarþættirnir sem liggja að baki hinum klassíska söguþræði 

vestrans samkvæmt Wright eru eftirfarandi: 

1. Hetjan verður hluti af samfélagshóp. 

2. Hetjan er óþekkt í samfélaginu. 

3. Í ljós kemur að hetjan býr yfir óvenjulegum hæfileikum. 

4. Samfélagið er meðvitað um muninn á sér og hetjunni. Hetjan fær sérstaka 

stöðu í augum samfélagsins. 

5. Samfélagið tekur hetjunni ekki opnum örmum. 

6. Hagsmunaárekstrar eiga sér stað á milli illmennanna og samfélagsins. 

7. Illmennin eru sterkari en samfélagið. Samfélagið er veikburða. 

8. Vinátta eða gagnkvæm virðing er til staðar milli hetjunnar og illmennis. 

9. Illmennin ógna öryggi samfélagsins. 

10. Hetjan forðast að blanda sér í átökin. 

11. Illmennin stofna vini hetjunnar í hættu. 

12. Hetjan berst við illmennin. 

13. Hetjan sigrar illmennin. 

14. Samfélagið er öruggt. 

15. Samfélagið tekur hetjuna í sátt. 

16. Hetjan afsalar sér hinni sérstöku stöðu í augum samfélagsins.
46

 

Þessir þættir þurfa þó ekki endilega að koma fyrir í þessari röð. Í sumum myndum koma 

einhverjir þættir oftar en einu sinni fyrir og þá eru sumir þættirnir valkvæðir og koma 

ekki endilega fyrir í öllum klassískum vestrum. Sem dæmi má nefna að forskriftarþáttur 

2 á m.a. ekki við í Canyon Passage (Jacques Tourneur, 1946) og þáttur 8 á ekki við í 

Shane o.fl. Gagnrýnendur hafa áður bent á hvernig The Road Warrior svipar til vestra 

hvað varðar frásagnaruppbyggingu og íkonógrafíu en það hefur yfirleitt ekki verið gert á 
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nákvæman hátt og ekki í samhengi við aðrar myndir af þessu tagi.
47

 Með því að greina 

þessi þrjú dæmi eftir forskriftarþáttum Wright sést að hin klassíska vestraformúla 

myndar rauðan þráð gegnum sögu auðnarmyndarinnar og allt til dagsins í dag. 

 

1. Hetjan verður hluti af samfélagshóp. 

Hinn dæmigerði vestri hefst á því að hetjan ríður út úr óbyggðunum inn í bæinn eða að 

búgarðinum og hefur samskipti við hið „venjulega“ fólk. Þetta má sjá í myndunum 

þremur. Max kemur akandi út úr auðninni inn í hið litla samfélag í The Road Warrior í 

von um að fá eldsneyti, Mariner neyðist til að leggja að til að ná í birgðir og Eli staldrar 

við í bænum til að verða sér úti um vatn og rafhleðslu fyrir iPodinn sinn. Allar hetjurnar 

dragast að samfélaginu, ekki vegna þess að þeir vilji vera hluti af því heldur vegna þess 

að þar er eitthvað að finna sem þær vantar. Samfélagið birtist vissulega á mismunandi 

hátt í þessum myndum. Í The Road Warrior og Waterworld er skýr greinamunur á 

samfélaginu sem er af hinu góða og illmennunum sem eru bókstaflega utan veggja 

samfélagsins. Í The Book of Eli eru þessi mörk mun óljósari þar sem illmennin eru innan 

samfélagsins. Raunar má segja sem svo að hið góða samfélag í The Book of Eli sé 

samfélagið á eyjunni sem birtist í lokin og þar eru veggir sem halda illmennunum úti. 

Samskipti hetjanna og samfélagsins eru að vissu leyti öðruvísi í auðnarmyndunum en í 

vestunum því hetjan yfirgefur samfélagið venjulega fljótt aftur. Í The Road Warrior er 

Max að vísu í beinum tengslum við samfélagið mest alla myndina en í Waterworld og 

The Book of Eli verða hetjurnar sér úti um ferðafélaga sem kemur úr samfélaginu. 

Mariner hefur Helen og Enola með í för og Eli hefur Solara. Þessir óvelkomnu (a.m.k. 

fyrst um sinn) ferðafélagar eru tenging hetjanna við samfélagið. Hér er einnig um að 

ræða algengt minni í heimsslitaskaldskap. Hetjan finnur sér yfirleitt ferðafélaga sem er 

veikari er hún, oftast konu eða barn (eða bæði eins og í Waterworld).
48

 Þessi 

forskriftarþáttur kemur í raun tvisvar fyrir í The Book of Eli því Eli og Solara verða hluti 

af öðrum samfélagshóp í lokin. 

 

 

 

                                                           
47

 Kieran Tranter, „Mad Max: The Car and Australian Governance“, National Identities, nr. 5, Taylor & Francis, 
2003, bls. 68-69. 
48

 Curtis, bls. 8. 
Þetta þema, sem er rótgróið í heimsslitabókmenntum, birtist í mörgum auðnarmyndum: t.d. A Boy and His Dog, 
Six String Samurai, The Road, Tank Girl, The Blood of Heroes og Mad Max Beyond Thunderdome. 
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2. Hetjan er óþekkt í samfélaginu. 

Í auðnarmyndinni þekkir enginn neinn. Allir eru ókunnugir, lítið er um vináttur og 

persónuleg sambönd milli fólks. Engum er treystandi og allir skara eld að eigin köku. 

Hetjurnar þrjár eru allar flækingar úr auðninni og óþekktir í samfélaginu. Í Waterworld 

spyr bæjarfógetinn (e. enforcer) (R.D. Call) Mariner: „Veistu hver ég er?“ og Mariner 

svarar: „Ég veit hvað þú ert.“ Þetta lýsir vel viðhorfi fólksins í hinni póstapokalyptísku 

auðn. Samfélögin eru einangruð og fólk kærir sig ekki um að þekkja fleiri er þurfa 

þykir.  

 

3. Í ljós kemur að hetjan býr yfir óvenjulegum hæfileikum. 

Í vestranum voru hetjurnar yfirleitt færar með sexhleypuna en í auðnarmyndinni eru 

annars konar hæfileikar í fyrirrúmi. Aksturshæfni Max er áberandi strax í byrjun og 

hann sannar sig fyrir fólkinu í búðunum með því að sækja trukkinn og brjótast fram hjá 

umsátursliðinu. Hann er ekki jafn mikill bardagakappi og margar aðrar hetjur og í raun 

er hann frekar mannlegur af hetju að vera. Hans sérsvið er aksturinn. Mariner er frábær 

siglingamaður á óvenjulega tæknilegum seglbát. Hinir raunverulegu hæfileikar hans 

felast þó í stökkbreytingunni sem gerir honum kleift að anda í vatni og synda betur en 

aðrir. Slíkir hæfileikar eru gulls ígildi í Vatnaveröldinni. Eli er til að byrja með fyrst og 

fremst afburða bardagamaður bæði með eggvopn og skotvopn. Það kemur fram strax í 

fyrstu atriðunum. Hann er einnig sérfræðingur í að komast af í auðninni. Þetta verður 

svo allt enn merkilegra þegar í ljós kemur að hann er blindur. Í lok myndarinnar, eftir að 

hann hefur orðið hluti af öðrum samfélagshóp, afhjúpar hann sinn mikilvægasta 

hæfileika. Hann getur þulið alla Biblíuna, eða a.m.k. næstum því, orðrétt sem gerir 

honum kleift að klára verkefni sitt. 

 

4. Samfélagið er meðvitað um muninn á sér og hetjunni. Hetjan fær sérstaka stöðu 

í augum samfélagsins. 

Í The Road Warrior áttar samfélagið sig á því að Max er betri ökumaður en aðrir á 

svæðinu. Hann kemst tvisvar framhjá umsátrinu en það fór illa fyrir fólkinu úr búðunum 

sem reyndi slíkt hið sama. Samfélagið í Waterworld lítur á ofurmannlega eiginleika 

Mariner sem ógn og óttast hann fremur en virðir. Hann hlýtur fyrst og fremst sértaka 

stöðu í augum Helen og Enola sem maðurinn sem getur hjálpað þeim vegna hæfileika 

sinna en þær eru fulltrúar samfélagsins. Eli fær sérstaka stöðu, ekki aðeins sem 

bardagakappi sem getur verndað Solara (fulltrúa samfélagsins) og gefið henni 
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möguleika á betra lífi fjarri Carnegie heldur einnig sem maðurinn sem hefur varðveitt 

kristna trú sem menningararf og leifar af gamla tímanum. Hann fræðir því samfélagið í 

gegnum Solara, en hún snýr aftur heim í lokin með boðskapinn í farteskinu. 

 

5. Samfélagið tekur hetjunni ekki opnum örmum. 

Engum er treystandi í heimsslitaauðninni og þessi forskriftarþáttur er því enn meira 

áberandi en í vestranum. Í auðnarmyndinni taka hetjurnar samfélaginu heldur ekki 

opnum örmum og virðast hafa andúð á því þótt það breytist venjulega þegar á líður. 

Samfélagið tortryggir Max því hann gæti vissulega verið einn af ribböldunum sem ríkja 

í auðninni. Bíllinn hans er tekinn traustataki og hann þarf að sanna sig með því að 

berjast fyrir samfélagið. Í Waterworld er Mariner aðeins hleypt inn í bæinn vegna þess 

að hann er með jarðveg í fórum sínum og hann fær aðeins stuttan tíma til að stunda þau 

viðskipti sem hann þarf. Þegar upp kemst að hann er stökkbreyttur er hann tekinn til 

fanga og dæmdur til dauða. Eli þarf að sanna að hann sé ekki mannæta (með því að sýna 

að hann sé ekki skjálfhentur) til að vera ekki skotinn á staðnum og hann fær óblíðar 

móttökur hjá illmennunum sem í þessari mynd ráða ríkjum í samfélaginu. 

 

6. Hagsmunaárekstrar eiga sér stað á milli illmennanna og samfélagsins. 

Samfélagið hefur eitthvað sem illmennin girnast. Þetta er skýrast í The Road Warrior 

þar sem samfélagið hefur eldsneytið sem illmennin þurfa til að geta haldið áfram 

gripdeildum sínum í auðninni. Í Waterworld eru það illmennin sem hafa eldsneytið en 

Deacon vill komast yfir leiðarvísinn til Þurrlands. Húðflúrið á baki stúlkunnar er því það 

sem illmennin ásælast og samfélagið hefur. Carnegie er á höttunum eftir Biblíunni sem 

Eli varðveitir í raun fyrir hönd samfélagsins, fyrir hönd mannkynsins í heild sinni. 

Einnig ásælist helsta handbendi Carnegie, Redridge (Ray Stevenson), Solara. 

 

7. Illmennin eru sterkari en samfélagið. Samfélagið er veikburða. 

Líkt og hinum klassíska vestra birtist samfélagið sem hópur venjulegs fólks, kvenna, 

barna og gamalla karla. Yngri menn eru yfirleitt óhæfar eða kómískar persónur. 

Vissulega er einn og einn maður (og a.m.k. ein kona í The Road Warrior) fær um að 

veita mótspyrnu en á heildina litið er samfélagið veikburða. Í The Road Warrior eru 

illmennin upp til hópa óðir berserkir sem hika ekki við stofna lífi og limum í hættu fyrir 

leiðtoga sinn. Reikmennirnir í Waterworld ráða yfir fjölmörgum vélknúnum faratækjum 

(meira að segja flugvél) og miklum mannafla. Carnegie og þrjótar hans eru áberandi 
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sterkir gagnvart niðurgrotnandi samfélaginu. Þeir eru þungvopnaðir og aka um á 

vélhjólum og brynvörðum bílum, enda fara þeir beinlínis með völdin í samfélaginu. 

 

8. Vinátta eða gagnkvæm virðing er til staðar milli hetjunnar og illmennis. 

Þessi forskriftarþáttur er einn af þeim valkvæðu sem birtast aðeins í sumum klassískum 

vestrum. Lítið er um vinaleg samskipti milli hetjanna og illmennana í dæmunum þremur 

nema þá helst í The Book of Eli þar sem Carnegie og sérstaklega Redridge virðast bera 

ákveðna virðingu fyrir Eli. Það er þó varla hægt að segja að það sé dæmi um þennan 

forskriftarþátt. Eins og áður sagði er lítið um vináttubönd í auðninni þó vissulega sjáum 

við dæmi um þetta í öðrum auðnarmyndum, t.d. í The Blood of Heroes. 

 

9. Illmennin ógna öryggi samfélagsins. 

Vegna þess hve sterkir þeir eru ógna ribbaldarnir sjálfri tilveru samfélagsins. Humungus 

og hans menn eru tilbúnir að drepa alla sem standa í vegi þeirra til að ná í eldsneyti. 

Reikmennirnir leggja flotbæinn í rúst og drepa flesta íbúana í leit sinni að einni lítilli 

stúlku og þó svo að þeir drepi hana ekki þegar þeir fanga hana myndu þeir eflaust ekki 

hika við það ef til þess kæmi. Þeir hafa líka í hyggju að leggja Þurrland undir sig og eru 

því ógn við hina óljósu framtíð mannlegs samfélags. Carnegie heldur samfélaginu í 

heljargreipum og vill nota trúna sem vopn til að auka völd sín og fá fólkið til að gera allt 

sem hann segir. Þessi illmenni standa fyrir það versta úr gamla heiminum og eru því ógn 

við möguleika mannkyns á að rísa á ný. 

 

10. Hetjan forðast að blanda sér í átökin. 

Þessi forsrkiftarþáttur og sá næsti eru valkvæðir í klassísku vestrunum. Í öllum þremur 

myndunum forðast hetjan þó að blanda sér í átökin milli samfélagsins og illmennanna, í 

það minnsta fyrst um sinn. Max hugsar fyrst og fremst um sjálfan sig og býðst aðeins til 

að hjálpa samfélaginu í skiptum fyrir eldsneytið sem er svo mikilvægt fyrir þá sem 

flækjast um auðnina. Mariner er þvert um geð að hjálpa neinum sem tengist samfélaginu 

sem hefur fordæmt hann og litið á hann sem viðundur. Hann tekur þátt í fyrsta 

bardaganum við reikmennina til að bjarga sjálfum sér og bátnum sínum og upphafleg 

áætlun hans er að nota Helen og Enola sem söluvarning. Eli reynir að forðast vandræði 

og halda áfram veginn sem Guð hefur sagt honum að fylgja, jafnvel þótt það þýði að 

aðrir skaðist. Hann neitar tilboði Carnegie um starf en er einnig tregur til að hjálpa 

Solara að sleppa frá stjúpföður sínum. Hann notar því hæfileika sína aðeins til að hjálpa 



26 
 

sjálfum sér, til þess að færast nær óljósu takmarki sínu. Hetjurnar eru, líkt og allir aðrir, 

að reyna að komast af í hinum póstapokalyptíska heimi og þar eru góðverk ekki algeng. 

 

11. Illmennin stofna vini hetjunnar í hættu. 

Þetta á misvel við um þessar myndir. Í The Road Warrior sannfærist Max í raun um að 

hann þurfi á samfélaginu að halda til að komast lífs af. Eftir að hann missir bílinn sinn 

og hundinn  má segja að hann vingist við samfélagið í heild sinni og bjóðist síðan til að 

hjálpa því. Hann sér hag sinn í að verða hluti af samfélaginu tímabundið. Mariner 

vingast við Helen og Enola eftir að hafa áður verið vinalaus. Þegar Deacon og 

reikmennirnir taka Enola höndum og brenna bátinn hans tekur Mariner til sinna ráða. 

Þegar hann berst við reikmennina til að bjarga stúlkunni berst hann í rauninni fyrir 

framtíð samfélagsins sem hún stendur fyrir. Eli vingast við Solara og snýr við til að 

hjálpa henni þegar hún lendir í vandræðum. Líf hans sjálfs er þó í raun í meiri hættu en 

hennar svo ekki er um að ræða fullkomna hliðstæðu við forskriftarþáttinn. 

 

12. Hetjan berst við illmennin. 

Þessi þáttur og sá næsti eru nauðsynlegir í öllum klassískum vestrum og þeir eru 

sannarlega til staðar í auðnarmyndinni. Wright bendir á þá áhugaverðu staðreynd að í 

klassíska vestranum berst hetjan alltaf ein, án hjálpar frá samfélaginu.
49

 Þetta á við í 

sumum auðnarmyndum, þ.á.m í Waterworld þar sem Mariner berst einn við heilan her 

til að bjarga Enola. Í The Road Warrior og The Book of Eli eru hetjurnar þó ekki einar. 

Max hefur lítið föruneyti með sér í lokaorrustunni þó svo að það sé hann og 

aksturshæfileikar hans sem skipta mestu máli. Eli hefur Solara til að hjálpa sér og það er 

hún sem drepur Redridge og nokkra af mönnum Carnegie þegar hún flýr frá þeim og 

það verður til þess að Carnegie tapar völdum sínum vegna manneklu. Að auki virðist Eli 

hafa sjálfan Guð á sínu bandi. 

 

13. Hetjan sigrar illmennin. 

Í klassíska vestranum sigrar hetjan alltaf að lokum. Þetta breyttist þegar vestrinn 

þróaðist en í auðnarmyndinni sjáum við skýrt afturhvarf til sigurs hins góða sem gefur 

fyrirheit um betri framtíð. Heimsslitahetjurnar eru þó ekki að bjarga heiminum eins og í 

mörgum vísindaskáldskaparmyndum. Þetta eru minni og persónulegri sigrar sem standa 
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þó fyrir stærri hugmyndir og tákna yfirleitt að mannkynið eigi sér von þrátt fyrir allt. 

Max sigrar Humungus, en hann klessir beint framan á eldsneytistrukkinn og er því í 

rauninni kraminn undir sameiginlegum vilja samfélagsins um að sleppa frá honum. 

Menn hans deyja ekki allir en þeir sem eftir eru hafa fallið fyrir bragði samfélagsins. 

Mariner sigrar Deacon og reikmennina og eyðir bækistöðvum þeirra og olíunni, sem 

gerði þeim kleift að stunda iðju sína á höfunum. Carnegie bíður ósigur, fyrst og fremst 

vegna eigin græðgi og ofmetnaðar. Hann reyndi að standa í vegi fyrir guðlegu 

ætlunarverki Eli og þarf að súpa seyðið af því. 

 

14. Samfélagið er öruggt. 

Áframhaldandi tilvist samfélagsins er ekki tryggð a sama hátt og í vestranum vegna 

eðlis hinnar póstapokalyptísku veraldar en samfélagið á þó meiri möguleika eftir sigur 

hetjunnar í þessum myndum. Í The Road Warrior heldur samfélagið af stað í leit að 

betra lífi og eftirmálinn gefur í skyn að leitin beri árangur. Mariner og félagar hafa 

fundið Þurrland og þótt þeirra bíði eflaust erfið tilvera þar er það að minnsta kosti skref í 

rétta átt. Helen, Enola, Gregor og fógetinn sem slóst í för með þeim eru fyrstu fulltrúar 

hins nýja samfélags á þurru landi. Í The Book of Eli er samfélagið að losna undan oki 

Carnegie. Solara er einnig fulltrúi hins nýja samfélags sem slítur sig frá harðstjórninni. Í 

lok myndarinnar leggur hún svo af stað aftur heim til móður sinnar með hinn kristna 

boðskap í farteskinu og þó að framtíð samfélagsins sé óljós fær áhorfandinn á 

tilfinninguna að hún sé bjartari en áður. 

 

15. Samfélagið tekur hetjuna í sátt. 

Hetjurnar sem áður voru tortryggðar og útskúfaðar verða dáðar af samfélaginu. Max 

verður að goðsögn í augum samfélagsins sem vegastríðsmaðurinn sem gerði 

samfélaginu kleift að sleppa frá illmennunum. Mariner er tekinn í sátt sem maðurinn 

sem sigraði reikmennina og bjargaði Enolu og gerði samfélaginu þar með kleift að finna 

Þurrland. Að vísu eru aðeins nokkrir fulltrúar samfélagsins með í för en þau standa fyrir 

samfélagið í heild sinni, eða nánar til tekið hið góða í samfélaginu. Fógetinn er þar 

mikilvægur sem maðurinn sem áður reyndi að taka Mariner af lífi þegar hann var 

óþekktur í samfélaginu en stendur nú við hlið hans. Eli er ekki beint tekinn í sátt af 

samfélaginu í auðninni en samfélagið á Alcatraz-eyju tekur honum opnum örmum og 

eftir áratuga hark í auðninni er hann loksins á réttri hillu. 
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16. Hetjan afsalar sér hinni sérstöku stöðu í augum samfélagsins. 

Þessi síðasti forskriftarþáttur birtist á ýmsan hátt í hinum klassíska vestra. Hetjan 

yfirgefur samfélagið, deyr eða giftir sig og verður hluti af samfélaginu. Hún vill ekki 

eða getur ekki gegnt áfram því hlutverki sem hún tók að sér vegna sérstakra hæfileika 

sinna.
50

 Í auðnarmyndinni verður hetjan þó sjaldan hluti af samfélaginu. Flestar þessar 

myndir og þ.á.m. dæmin þrjú sem hér eru tekin hallast fremur að hugmyndafræði sem 

svipar til viðhorfs gagnvart hetjunni og örlögum hennar sem kemur líklega fyrst fram í 

The Searchers og verður svo áberandi í spagettívestrum Leone. Samkvæmt McGee 

gefur Leone í skyn í verkum sínum að  

menn sem beita byltingarkenndu ofbeldi, sama hversu nauðsynlegir þeir eru ferlinu sem 

stuðlar að félagslegum umbótum, eru sjálfir hluti af vandanum og munu standa í vegi 

fyrir raunverulegum breytingum á mannlegum samskiptum nema þeir taki sjálfan sig út 

úr myndinni.
51

 

Þetta á vel við í auðnarmyndinni. Hetjurnar eiga ekki heima í samfélaginu, enda hafa 

þær að öllum líkindum gert margt misjafnt til að lifa af eins og aðrir í auðninni. Þær 

gætu nýtt hæfileika sína til að verða ráðandi í hinu nýja samfélagi en þá væru þær 

dæmdar til að endurtaka mistök fortíðarinnar. Max hverfur aftur út í auðninna á vit 

nýrra ævintýra, Mariner yfirgefur Þurrland og möguleikann á sambandi við Helen því 

hann á heima á hafinu og Eli deyr í friði svo nýjar hetjur eins og Solara, sem ekki eru 

bundnar við gamla heiminn, geti erft auðnina. 

 

Frásagnaruppbygging auðnarmyndarinnar fellur því vel að líkani Wright sem hann 

kallar „frjálslynda útgáfu“ af aðferðafræði Vladimir Propp.
52

 En hvað með Levi-Strauss 

og andstæðupörin? Samkvæmt Wright má í vestranum finna fjögur andstæðupör sem úr 

má lesa hugmyndafræðilega merkingu. Þau eru: Þeir sem eru innan samfélagsins 

andspænis þeim sem eru fyrir utan það, hið góða andspænis hinu illa, þeir veiku 

andspænis þeim sterku og óbyggðirnar andspænis siðmenningunni.
53

 Fyrsta parið má 

skilja sem muninn á þeim sem flækjast um og þeim sem lifa hefðbundu, heimilslegu lífi. 

Í klassíska vestranum er hetjan alltaf utan samfélagsins og meðlimir samfélagsins sjálfs 

eru auðvitað innan þess. Illmennin geta þó verið ýmist utan eða innan samfélagsins. 

Þetta sjáum við í The Road Warrior, Waterworld og The Book of Eli. Í öllum 
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myndunum eru hetjurnar fyrir utan samfélagið eins og í vestranum og illmennin eru 

fyrir utan samfélagið í fyrri myndunum tveimur (þótt líta megi svo á að þeir séu innan 

síns eigin samfélags er ekki um hefðbundin samfélög samkvæmt kenningunni að ræða) 

en innan þess í The Book of Eli. 

 Í öðru parinu, gott/illt, felst fyrst og fremst munurinn á samfélaginu og 

illmennunum. Þetta sjáum við líka í auðnarmyndunum þó svo að í Waterworld  og The 

Book of Eli séu það fulltrúar samfélagsins fremur en samfélagið í heild sem standa fyrir 

hið góða. Hetjan er auðvitað góð í vestranum en þetta er örlítið flóknara í 

auðnarmyndinni. Heimsslitahetjurnar eru engir riddarar á hvítum hestum. Þær eru 

breyskar og gera ýmislegt sem talist getur illt en þær eru þó greinilega góðar þegar þeim 

er stillt upp andspænis illmennunum. 

 Þriðja parið, hinir veiku/hinir sterku, stillir hetjunni og illmennunum upp annars 

vegar gegn samfélaginu hins vegar. Þessu er eins farið í auðarmyndunum. Samfélögin í 

myndunum þremur eru öll veik og hafa ekki roð við illmennunum sem eru áberandi 

sterk. Þess vegna þurfa samfélögin á hetjunum að halda. 

 Fjórða parið, óbyggðir/siðmenning, aðskilur yfirleitt hetjuna frá öllum öðrum í 

vestranum þar sem hetjan tengist óbyggðunum yfirleitt sterkum böndum sem ýtt er 

undir með myndatöku sem sýnir hetjuna með óbyggðirnar í bakgrunni. Þetta sjáum við 

á svipaðan hátt í auðnarmyndinni þótt meðvituð tenging gegnum stílbrögð sé ekki eins 

áberandi. Max er lýst sem niðurbrotnum manni sem ráfaði út í auðnina þar sem hann 

lærði að lifa á ný. Mariner sést ítrekað með víðáttu hafsins og sjóndeildarhringinn í 

bakgrunni. Hann er svo mikill maður óbyggðanna að hann er hreinlega aðlagaður 

líkamlega að lífi á sjónum. Eli ferðast einn, fótgangandi um auðnina þar sem fáar aðrar 

lifandi verur sjást. Hetjan er eina persónan sem er bæði góð og sterk og samkvæmt 

Wright er það einmitt tenging hennar við óbyggðirnar, eða auðnina, sem gerir henni 

kleift að vera bæði.
54

 

 Þessi fjögur andstæðupör flokka niður persónurnar í vestragoðsögunni sem gera 

gagnrýninandanum kleift að skoða hana sem goðsögu í anda kenninga Levi-Strauss og 

eins og sést er hægt að nota sömu andstæðupörin til að skoða tengslin milli persóna í 

auðnarmyndinni. Saman mynda forskriftarþættirnir og andstæðupörin strúktúralíska 

mynd Wright af hinum klassíska vestra og eins og sýnt hefur verið fram á fellur 

frásagnaruppbygging auðnarmyndarinnar vel að þessu líkani. Það má því segja að 
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auðnarmyndin sé byggð upp á sama hátt og klassíski vestrinn. En hvað með 

hugmyndafræðina sem liggur að baki vestranum annars vegar og 

heimsslitaskáldskapnum hins vegar? Til að sýna fram á hin djúpstæðu tengsl milli 

þessara kvikmyndagreina verður að rýna nánar í hvernig tengja má hugmyndafræðina 

svo hægt sé að líta á auðnarmyndina sem framhald á frásagnarhefð hins klassíska vestra. 
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IV. Hin sameiginlega hugmyndafræði 

Hugmyndafræði vestragreinarinnar byggir að miklu leyti á amerísku óbyggðamýtunni 

sem átti stóran þátt í að gera Vestrið að ævintýralandi í hugum fólks og er enn í dag 

hluti af þjóðarsál Bandaríkjamanna. Helsti talsmaður þessarar kenningar var 

sagnfræðingurinn Frederick Jackson Turner, en hann átti eflaust jafn stóran þátt í 

útbreiðslu þessarar hugmyndafræði og Buffalo Bill Cody með Villta Vesturs-sýningar 

sínar. Turner hélt því fram undir lok nítjándu aldar að upplifunin í óbyggðunum (eða á 

endimörkum hins byggða svæðis í Norður-Ameríku) og stöðug útfæring byggðar í 

vesturátt hafi gegnt lykilhlutverki í að móta sjálfsmynd og gildi bandarísku 

þjóðarinnar.
55

 Þrátt fyrir að þessi kenning hafi verið hrakin ítrekað síðan hún var fyrst 

sett fram er hún, samkvæmt Richard Slotkin, ein langlífasta goðsaga Bandaríkjanna og 

heldur áfram að hafa áhrif á nútímamenningu.
56

 Hugmyndafræði óbyggðamýtunnar 

snýst að miklu leyti um að byrja upp á nýtt í hinu „óspjallaða landi“ og það er einmitt 

þar sem hugmyndafræði vestrans og hugmyndafræði heimsslitaskáldskaparins mætast. 

 Eins og Claire P. Curtis hefur bent á er megininntak heimsslitaskáldskaparins, ef frá 

eru talin nokkur dæmi eins og The Road og On the Beach, hugmyndin um að byrja 

aftur. Þetta sjáum við svo á mismunandi hátt í kvikmyndunum sem hér eru teknar sem 

dæmi. Samkvæmt Curtis má líta á heimsslitafrásagnir sem frumkvöðlasögur í anda 

þeirra sem ritaðar voru um landnemana í óbyggðum Norður-Ameríku sem heimfærðar 

hafa verið á okkar tíma þar sem óbyggðamörkin eru ekki lengur til staðar en 

möguleikinn á veraldarhamförum er raunverulegur.
57

  

 Curtis leitast við að kanna hvernig fólk kemur saman og myndar nýtt samfélag eftir 

veraldarhamfarir eða einhvers konar heimsenda. Þ.e.a.s. hvernig nýr samfélagssáttmáli 

verður til. Hún vísar þar til kenninga stjórnmálspekinga eins og Hobbes, Locke og 

Rousseau um „hið náttúrulega ástand“ (e. state of nature) sem notaðar voru til að færa 

rök fyrir því að lögmæt stjórn væri háð samþykki þeirra sem stjórnað er.
58

 

Veraldarhamfarirnar í heimsslitaskáldskapnum skapa í raun hið náttúrulega ástand 

stjórnmálaspekinganna þar sem slíkir atburðir eyða jafnan stjórnvöldum, dreifingu á 

mat, skipulagðri heilbrigðisþjónustu og öðrum innviðum samfélagsins sem við allir eru 
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háðir í sínu daglega lífi.
59

 Þá verður að stofna nýtt samfélag á nýjum forsendum, en 

hvernig er það mögulegt og hvað hvetur fólk til að koma saman og mynda nýtt 

samfélag?  

Samkvæmt Hobbes einkennist hið náttúrulega ástand af svokölluðu „stríði allra 

gegn öllum“ þar sem allir gera það sem þeir þurfa til að lifa af. Þetta er áberandi þema í 

heimsslitaskáldskap og þar er auðnarmyndin engin undantekning. Út úr ofbeldinu og 

öngþveitinu fæðist svo þráin eftir friði og síðan áttar fólkið sig á því að aðrir þrá hið 

sama. Þá þarf að velja stjórnendur til að búa til reglur og refsa þeim sem brjóta þær.
60

 

Locke leggur áherslu á skynsemi mannanna og hvernig frjálsir og skynsamir 

einstaklingar búa yfir getunni til að sjá hvað er þeim fyrir bestu og hvað ber að gera. 

Þessir skynsömu einstaklingar draga sig svo saman í samfélag því þar er þeim og 

eignum þeirra best borgið.
61

 Kenningar Hobbes eiga líklega best við þær aðstæður sem 

leiða til stofnunar samfélaganna í The Road Warrior og Waterworld þó svo að eflaust 

mætti tengja kenningar Locke við þær að einhverju leyti. Hvað The Book of Eli varðar 

er vert að líta til kenninga Rousseau sem segir að fólk öðlist „borgaralegt“ eða 

„siðferðilegt“ frelsi við það að mynda samfélag og velja sér reglur til að lifa eftir.
62

 Fólk 

verður að átta sig á að ekki er hægt að vinna aðeins að því að lifa af út af fyrir sig. Það 

verður að koma saman sem nokkurs konar „þjóð“ eða félagshópur (e. a people) sem er 

meira en bara safn af einstaklingum. Fólkið í The Book of Eli hefur gefið frá sér valdið 

til að setja sínar eigin reglur samkvæmt sameiginlegum vilja (e. general will) til 

Carnegie og manna hans og hafa þar með tapað sínu siðferðilega frelsi. Það er ekki 

félagshópur samkvæmt skilningi Rousseu á samfélagssáttmálanum. Helsti hvatinn fyrir 

fólk til að koma saman og mynda nýtt samfélag í hinum póstapokalyptíska heimi er 

einfaldlega öryggi. Samkvæmt Curtis öðlast fólk öryggistilfinningu þegar það gefur eftir 

stjórn á eigin högum upp að vissu marki. Þegar fólkið þarf ekki lengur að bera alla 

ábyrgðina á sjálfu sér og afkomu sinni finnur það til öryggis. Þess vegna kemur það 

saman til að mynda samfélag og lúta stjórn þess, í hvaða formi sem hún er.
63

 

Wright skrifar um hvernig hugmyndafræði hins klassíska vestra byggist að 

miklu leyti á sambandi einstaklingsins og samfélagsins.
64

 Þetta samband getur orðið 
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óljóst eða stirt í hinum kapítalíska veruleika þar sem einstaklingshyggjan er í hávegum 

höfð og hver og einn þarf helst að vera algjörlega óháður samfélaginu til að vera frjáls 

maður. Allir þurfa þó á samfélagslegum gildum, á borð við fjölskyldu, siðferði og 

umhyggju, að halda. Í vestranum standa hetjan og illmennin því fyrir mismunandi 

tegundir einstaklingshyggju gagnvart samfélaginu. Hetjan stendur fyrir hina jákvæðu 

einstaklingshyggju sem byggist á virðingu gagnvart öðrum og stuðlar að vexti og 

velferð samfélagsins. Illmennin, aftur á móti, standa fyrir óheftan metnað og græðgi 

sem hlýst af því að hugsa aðeins um eigin hag. Hetjan er því nauðsynleg hinu frumstæða 

óbyggðasamfélagi vestrans því hún sigrast á óheftum metnaði illmennanna sem eru 

óumflýjanlegur hluti hins kapítalíska samfélags. Ef samfélagið stendur óstutt gegn 

illmennunum munu þau eyðileggja siðferði þess og mannleg gildi.
65

 Þetta má heimfæra 

á auðnarmyndina þar sem hið frumstæða samfélag þarf hjálp hetjunnar, sem heldur sig 

út af fyrir sig en treður þó ekki á rétti annarra til lífs, til að sigrast á tækifærissinnunum 

sem nýta styrk sinn til að skara eld að eigin köku og skeyta ekki um afkomu 

samfélagsins. 

Ef við drögum þá saman kenningar Curtis um heimsslitaskáldskapinn og 

samfélagssáttmálann og kenningar Wright um félagslegan boðskap hins klassíska vestra 

og hvernig þessar kenningar kristallast í auðnarmyndinni getum við orðað það sem svo: 

Hið frumstæða samfélag sem stofnað hefur verið í hinu nátturulega ástandi auðnarinnar 

(óbyggðanna), af fólki sem er orðið langþreytt af stríði allra gegn öllum, þarf á hinum 

sterka einstaklingi, sem sér um sig sjálfur en virðir þó gildi samfélagsins, að halda til að 

sigrast á afli hins óhefta metnaðar þeirra sem virða ekki þessi gildi. Þessa lýsingu mætti 

hafa bæði um klassíska vestrann og auðnarmyndina. Hugmyndir Curtis um 

samfélagssáttmálann í heimsslitaskáldskapnum eiga ágætlega við um vestrann og 

hugmyndafræði vestrans um samskipti einstaklingsins og samfélagsins falla vel að 

auðnarmyndinni. Í báðum þessum greinum birtist hugmyndin um að byrja aftur í hinu 

„óspjallaða landi“ óbyggðanna. Í báðum berst hið nýja samfélag í bökkum og í báðum 

þarf hinn sterki einstaklingur að stíga fram og bjarga samfélaginu þótt hann sé sjálfur 

frjáls og óháður. Þessar kvikmyndagreinar byggja á sömu hugmyndafræðinni. 
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V. Niðurlag 

Út frá þessari greiningu er því hægt að draga þá ályktun að líta megi á 

póstapokalyptísku auðnarmyndina sem arftaka hins klassíska vestra bæði hvað varðar 

frásagnaruppbyggingu og hugmyndafræði. Þessi undirgrein dystópískra 

heimsslitamynda ber skýr merki um afturhvarf til frásagnarhefðarinnar sem þróuð var í 

vestranum um miðja síðustu öld. Auðnarmyndin er því vestri fyrir áhorfendur sem lifa 

og hrærast í heimi sem hefur tapað sakleysi sínu og eru meðvitaðir um möguleikan á 

tortímingu og endalokum siðmenningarinnar. Greinin þróast út frá 

vísindaskáldskaparmyndunum á svipuðum tíma og gullöld vestrans er að líða undir lok 

og tekur upp þráðinn þar sem hinir heimsslitakenndu vestrar skildu við. Hér hefur verið 

sýnt fram á að frásagnaruppbygging auðnarmyndarinnar fellur vel að strúktúralískri 

sundurliðun Will Wright á hinum klassíska vestra, bæði hvað varðar forskriftarþættina 

sem lýsa atburðarásinni og andstæðupörin sem sýna innbyrðis tengsl og togstreytu milli 

persóna. Einnig er ljóst að greinarnar tengjast sterkum böndum í gegnum sameiginlega 

hugmyndafræði sem lesa má út frá kenningum um stofnun hins nýja samfélags í 

auðninni og tengslum einstaklingsins og samfélagsins í hugmyndafræði vestrans. Þessar 

kenningar tengjast svo í gegnum óbyggðamýtuna og hugmyndina um að byrja upp á 

nýtt í hinu „óspjallaða landi“. 

 Auðnarmyndin er því nátengd hinum klassíska vestra á ýmsan hátt og sögurnar og 

persónurnar sem menn á borð við John Ford, George Stevens, King Vidor, Fred 

Zinnemann, John Wayne, Alan Ladd, Henry Fonda og fleiri sköpuðu á gullaldarárum 

vestrans hafa öðlast framhaldslíf í heimsslitaauðninni. Það er ekki gott að segja hvort 

frumkvöðlar vestragreinarinnar myndu sjá spegilmynd sína í heimsslitamyndunum en 

margt myndi eflaust koma þeim kunnuglega fyrir sjónir.  

 Heimsslitagreinin er vissulega ekki sú bjartsýnasta og auðvitað er boðskapur 

þessara mynda ákveðin varnaðarorð til áhorfanda og má lesa þær sem dæmisögur um 

hvað getur gerst ef ekki er farið varlega í samskiptum við annað fólk og heiminn sem 

mannkynið deilir. Í flestum þessum myndum er þó að finna von og trú á að mannkynið 

sé ekki alslæmt og mennirnir gætu jafnvel risið upp úr öskustónni eftir að fótunum er 

kippt undan þeim. Það má heldur ekki gleyma því að þetta eru ævintýramyndir sem 

sýna áhorfendum annan veruleika, eða nánar til tekið aðra útgáfu af þeirra eigin 

veruleika, og það er líklega í þessu sem grundvallarlíkindin með auðnarmyndinni og 

vestranum felast. Báðar þessar greinar bjóða upp á hrífandi kvikmyndaupplifanir sem 
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halda áhorfendum límdum við tjaldið. Báðar veita innsýn í annan heim, önnur í 

ævintýralega fortíð, hin í mögulega framtíð. Báðar vekja fólk til umhugsunar um 

mannleg samskipti og gildi hins mannlega samfélags og báðar eru innihaldsríkari en þær 

virðast við fyrstu sýn. Þegar öllu er á botninn hvolft heldur lífið áfram. Vestragreinin 

lifði af sinn eigin heimsendi þótt hið nýja líf hennar sé frábrugðið því sem áður var, rétt 

eins og mannkynið lifir áfram í heimslitamyndunum þótt í breyttri mynd sé. Þeir sem 

spyrja sig hvort vestrinn muni rísa á ný ættu því að horfa á nokkrar auðnarmyndir til að 

átta sig á að gamli tíminn kemur aldrei aftur og eina leiðin til að lifa af er að horfa fram 

á við. 
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