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Ágrip 

Í þessari ritgerð er kvikmyndin Eyes Wide Shut (1999) eftir leikstjórann Stanley 

Kubrick, borin saman við nóvelluna sem hún er gerð eftir, Traumnovelle (1926) sem 

er skrifuð af Arthur Schnitzler. Kvikmyndin var síðasta verk leikstjórans og kannar 

hinar ýmsu kenndir mannhugans og rannsakar valdabaráttu andans milli eðlishvata og 

siðferðiskennda. Fyrst er bakland nóvellunnar skoðað, en hún er skrifuð á árdögum 

módernismans í Vínarborg og tilheyrir bókmenntum aldarhvarfanna. Það er mikilvægt 

að kynna sér stefnur og strauma aldarhvarfanna í Vín til að geta skilið aðlögun 

Kubrick til hlítar, en kjarni þeirra og and-natúralískir straumar skila sér að miklu leyti 

í kvikmyndaverkið. Í kjölfarið er kvikmyndin krufin og hugarheimur 

kvikmyndapersónanna er greindur með hjálp fræða Lacan um sálgreiningu, aðallega í 

gegnum skrif Slavoj Zizek. Skoðað er hvernig samfélagslegur veruleiki 

aldarhvarfanna í Vín endar í huglægu stríði hjóna í New York nútímans. Í grunninn 

erum við að kynnast því hvernig tvö öfl sem stjórna hegðun mannsins að flestu leyti, 

annarsvegar gildi og viðmið samfélagsins og hinsvegar hvatirnar sem ríma ekki 

endilega við regluverk samfélagsins, etja kappi við hvort annað í huga aðalpersónu 

kvikmyndarinnar. Þessi tvö öfl birtast í líki persóna, stétta og í formi drauma. Að 

lokum verður skoðað hvernig staðið var að aðlögun nóvellunnar yfir á hvíta tjaldið, en 

í mörg horn er að líta þar sem hinn dimmi söguheimur aldarhvarfa nútímans er ekki 

allur þar sem hann er séður.  
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I. Af lækni ertu kominn, að lækni skaltu aftur verða 
 

Það var fyrir tæpum hundruð árum sem leikskáldið og rithöfundurinn Arthur 

Schnitzler ritaði nóvelluna Traumnovelle (1926) í Vínarborg Austurríkis.1 Saga 

Arthurs er ástarsaga í grunninn, eða öllu heldur rannsókn á því hvað ást felur í sér 

(eða felur ekki í sér). Schnitzler rannsakar á hverju hjónaband er byggt og hvernig 

langanir og gjörðir geta raskað jafnvægi sambandsins. Sagan er sögð frá sjónarhorni 

karlmanns og fléttar valdastöðu karlmannsins í samfélaginu saman við stöðu hans 

innan hjónabandsins. Nóvellan segir söguna af draumkenndum næturævintýrum 

læknisins Fridolin sem órar hans glepja hann út í. Næturbröltið stjórnast af abrýðisemi 

og hefndargirnd sem kviknar í kjölfarið af samræðum hans við konu sína, Albertine, 

sem snerist um einn dag í fríi þeirra á danskri strönd, þar sem kynferðislegar langanir 

hennar í danskan dáta voru svo sterkar að hún velti fyrir sér að láta undan þeim. Hún 

útskýrir fyrir Fridolin að hún hefði verið reiðubúin að kasta hjónabandi þeirra á glæ 

einungis fyrir stundlega nautn með dátanum. Þarna sýnir Schnitzler okkur mátt 

eðlishvatanna, en hún veltir fyrir sér þeim möguleika að snúa baki við hjónabandi 

þeirra Fridoline fyrir nótt með einstaklingi sem hún þekkir ekki og má því álykta að 

langanir hennar tengist frekar hugmynd um manninn, frekar en manninum sjálfum. 

Við þessa játningu kviknar girndareldur í huga Fridolin sem heldur útí nóttina í leit að 

svipuðum hvötum og kona hans hafði fundið fyrir. Fridolin býður lesandanum í 

vettvangsferð um breyskleika (karl)mannsins þar sem siðferðislegum vangaveltum er 

mætt og valdabarátta raunveruleikans við óra hugans er kortlögð. 

Kvikmyndaleikstjórinn og höfundurinn Stanley Kubrick tók söguna uppá sína 

arma rétt fyrir aldamótin 2000, nánast heilli öld eftir að upprunalega útgáfan kom út 

og breytti henni í kvikmyndaverkið Eyes Wide Shut (1999), sem reyndist vera hans 

síðasta. Kvikmynd Kubricks býður okkur velkomin í skuggalegan heim 

nútímadekadens, þar sem aðalhetjan leiðir okkur áfram um erótíska og óhuggulega 

óra á strætum New York borgar að næturþeli. Verk Schnitzler hefur að geyma 

áhugaverð viðfangsefni fyrir kvikmyndagerðarmenn til aðlögunar að 

kvikmyndaforminu og því er engin furða að hinum farsæla leikstjóra hafi hugnast að 

heimfæra nóvelluna uppá silfurtjaldið. Þrátt fyrir að nóvellan sé smá í sniðum og telji 

vart hundrað blaðsíður í heildina er hún gildishlaðnari heldur en margir doðrantar sem 

                                                 
1 Við gerð þessarar ritgerðar var notast við enska útgáfu Traumnovelle, eða Schnitzler, Arthur, Dream 
Story, London: Penguin, 1999, fyrst útg. 1926  
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verma hillur bókasafna. Saga læknisins Fridoline er skrifuð á umbrotatíma í 

Vínarborg og í gegnum efnivið nóvellunnar má greina vísbendingar um hvernig 

samfélagslegt ástand ríkti á þessu tímabili. Evrópa var að breytast, nýjar hugmyndir 

voru að koma fram í sviðsljósið hvað varðar eðli mannsins og sálina og ný fagurfræði 

var að ryðja sér til rúms sem byggðist upp á gildum höfðu ekki verið höfð í forgrunni 

fram að því. 

Í þessari ritgerð verður kvikmyndin Eyes Wide Shut borin saman við nóvelluna 

Traumnovelle. Vínarborg í kjölfar falls hins Austurísk-ungverska keisaradæmis 

verður borin saman við New York, borgina sem aldrei sefur. Menningarleg ólga 

Austurríkis sem braut af sér keðjur keisaraveldisins verður borin saman við hinn 

menningarlega suðupott stórborga hins vestræna heims nútímans og draumar verða 

bornir saman við veruleikann. Fyrirbærið sem kallast dekadens verður kynnt til leiks 

og skoðað verður hvernig andi þess fyrirbæris er ríkjandi í bæði kvikmyndinni og 

nóvellunni og hann svo settur í samhengi við bakland nóvellunnar, þ.e. aldarhvörfin í 

Vín. Í kjölfarið verða skoðaðar sálrænar þrautir aðalhetjunnar og þar nýti ég 

kenningar sálgreinandans Jacques Lacan, aðallega útfrá skrifum slóvenska 

heimspekingsins Slavoj Zizek. Að lokum veg ég og met hver kjarni nóvellunnar er, 

hvaðan hann er upprunninn og á hvaða hátt hann skilaði sér í lokaafurð Kubricks. 

II.I Dauðadans gildanna: Dekadens  
 

Það var komið seint á þriðja áratug tuttugustu aldar þegar Schnitzler skrifaði 

Traumnovelle en söguheimur hennar er innan þess tímabils sem kallast aldarhvörf í 

Vín (e. fin-de-siècle). Aldarhvörfin eru hluti af stærri fjölskyldu stefna og strauma 

sem eiga það sameiginlegt að koma fram sem mótsvar við natúralismanum og 

fagurfræði hans sem dásamaði fegurð náttúrunnar og hins eilífa.2 Þessi fyrirbæri eiga 

það öll sameiginlegt að teljast dekadent. Einingar dekadensins eru nokkuð 

sundurleitar miðað við það sem á undan hafði gengið3, en þær áttu þó þann 

sameiginlega kjarna að byggjast uppá gildum sem voru talin mengandi eða búa yfir 

                                                 
2 Charles Baudelaire setti fram fagurfræðilegar andstæður, hið stundlega gegnt hinu eilífa sem lýsir sér 
í dekadentískum skilningi sem hið mannlega gegnt hinu náttúrulega í esseyju sinni „Notes nouvelles 
sur Edgar Poe“ [Frekari athugasemdir um Edgar Poe], 1857. 
3 Natúralisminn sem var ríkjandi stefna fyrir aldarhvörf var t.d. ekki jafn óræður og dekadens og hafði 
sterkara bakbein heldur en viðhorfstengd líkindi. 
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eyðingarmætti og væru hættuleg ríkjandi viðmiðum og gildum.4 Það má skoða hvaðan 

þessi and-natúralíska fagurfræði sprettur. 

Til að kynnast dekadens þarf að skoða forsendurnar. Hvort sem við skoðum 

söguna í trúarfræðilegum eða menningarlegum skilningi dúkkar oft upp sú hugmynd 

um að það hafi eitt sinn verið einhverskonar gullöld, tímabil þar sem listirnar 

blómstruðu og náðu hápunkti. Þessi dekadentíska hugsun er ekki bundin við nítjándu 

öldina, en eyðilegging tímans og feigð hrörnunar er grundvallarminni í flestum 

trúarlegum og goðsögulegum hefðum, allt frá því þegar Platón fullyrti að menn fyrri 

tíma væru betri en við því þeir hafi verið nærri guðunum.5 Þetta þýðir að allar þær 

menningarlegu afurðir sem verða til, falla í skuggann á þessari útópísku gullöld í 

fyrndinni. Hvort sem litið er til grísku skáldanna sem skrifuðu goðsögur þar sem 

nálægðin við hina alráðandi guði var mun meiri, endurlits endurreisnarmanna til 

grísku gullaldarinnar, þar sem skilningur og yfirsýn listamannsins og rithöfundarins 

var betri eða afturhorf nútímamannsins á endurreisnarmennina sem enn í dag eru 

mærðir fyrir tímalausa list er grunnpunkturinn ávallt hinn sami; hver kynslóð finnur 

sína skapara, risana sem eiga axlirnar sem þeir standa á. Þannig sést að ef 

einhverskonar samkomulag hefur náðst um það að bestu tímarnir séu að baki, þá er 

framtíðin ekki sérlega björt. Þá er komið samfélagslegt samþykki um að þróunin sem 

á sér stað sé ekki framávið, heldur sé í eðli sínu hrörnun. Það má því auðveldlega 

halda því fram að hugtakið ,,dekadens” sé í raun ekki tímabilstengt hugtak, heldur 

viðhorfstengt.  

Þótt fyrirbærið dekadens sé tengt hugarfari en ekki endilega tímabili, þá varð samt 

sem áður flóðbylgja höfunda sem skrifuðu með þessu viðhorfi og festu fyrirbærið, eða 

stefnuna, í sessi í lok nítjándu aldar og á fyrrihluta þeirrar tuttugustu. Ekki þó í þeim 

skilningi að menn byrjuðu að skrifa verk og greinar litaðar af sjálfsgagnrýni eða 

öðrum einkennum sem fylgja hrörnuninni, heldur var fagurfræðin sem seinna varð 

þekkt undir nafninu dekadens mótuð og hugtakið dekadens var búið til. Líkt og raunin 

er oft var orðinu fyrst beitt sem neikvæðri og fátæklegri lýsingu á verkum til að koma 

höggi á skapara þeirra, en sú bylting át börnin sín að lokum og örlítill hluti skáldanna 

byrjaði jafnvel að merkja sig hugtakinu og leggja því fagurfræðilegan grundvöll. 

                                                 
4 Constable, Liz, „„Ce Bazar Intellectuel“ Maurice Barrès, Decadent Masters, and Nationalist Pupils“, 
Perennial Decay, On the Aesthetics and Politics of Decadence, ritstj. Liz Constable, Dennis Denisoff 
& Matthew Potolsky, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999, bls. 289 
5 Davidson, Donald, Plato’s Philebus, Oxon: Routledge, 2013, fyrst útg. 1990, bls 85-87  
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Vitaskuld var sá grundvöllur örlítið ólíkur þeim sem gagnrýnendurnir höfðu sniðið 

þeim, en það voru vissar hæðnislegar samsvaranir í báðum útgáfum.6 Dekadens hefur 

alltaf í grunninn verið álitið það sem Richard Gilman kallaði áhorfenda-hugtak, en þar 

er átt við að það sé bara í orðasafni þeirra sem greina verk dekadenta, en ekki 

dekadentanna sjálfra.7 Þetta undirstrikar að hugtakið var ekki skapað innanfrá, þ.e. af 

hendi skáldanna sem tileinkuðu sér þetta viðhorf. Sú staðreynd rímar nokkuð vel við 

eðli hugtaksins sem stillir sér upp gegn hinu hefðbundna og þarmeð gegn 

eyrnamerkingum samfélagsins. 

Orðið dekadens er komið af latneska nafnorðinu decadentia en hugtakið er 

upprunalega sprottið upp úr rómantíkinni. Hinn franski Désiré Nisard var með þeim 

fyrstu til að nota hugtakið 1834 í esseyju sinni “Etudes de moeurs et de critique sur 

les poètes latins de la décadence”, þar sem hann vandaði fyrirbærinu ekki kveðjuna. 

Nisard tengir óbeint rómatík nútímans við hugtakið í grein sinni sem er þó aðallega 

gagnrýni á skrif fornra Rómarskálda. Í skrifum sínum setur hann í fyrsta sinn upp 

skapalón af dekadentískum stíl.8 Nisard heldur því fram að ímyndunaraflið sé ekki 

lengur bundið rökhyggju eða raunveruleikanum og alltof mikil áhersla sé lögð á 

smáatriði sem skili sér í skorti á heildarmynd. Þetta telur hann að sé smitandi og 

hættulegt annari listsköpun. Það er líklega of djúpt í árina tekið að kalla lýsingu 

Nisard á fyrirbærinu hluta af einhverskonar hugmyndafræðilegum grundvelli, en 

lýsingar ríma vissulega að einhverju leyti við fyrirbærið.  

Fleiri frum-útskýringar má finna í inngangi Gautier að þriðju útgáfu af ljóðabálki 

Baudelaire, Les Fleurs du Mal, gefinn út í París 1868, ári eftir að Baudelaire féll frá. 

Gautier var sá fyrsti sem talaði um Baudelaire sem ‘dekadenta’, en þar beindi hann 

athyglinni frá textanum yfir á höfundinn, leikbragð sem gerði það að verkum að 

byrjað var að færa dekadensinn frá textaeinkennum yfir í mannlega hreyfingu. 

Charles Baudelaire hafði sjálfur ýmsar skoðanir á dekadensinum en hann var einnig 

þeim forréttindum gæddur að skilgreina hugtakið innanfrá, en hann þjónaði sem 

nokkurskonar erkitýpa hreyfingarinnar. Það verður þó að minnast á að skilgreiningar 

                                                 
6 Calinescu, Matei, Faces of Modernity, Bloomington & London: Indiana University Press, 1977, 
bls.160 
7 Constable, Liz, „„Ce Bazar Intellectuel“ Maurice Barrès, Decadent Masters, and Nationalist Pupils“, 
Perennial Decay, On the Aesthetics and Politics of Decadence, ritstj. Liz Constable, Dennis Denisoff 
& Matthew Potolsky, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999, bls. 290 þar sem hún talar 
um verk Gilman, Richards, Decadence, The Strange Life of an Epitethe,New York: Farrar Straus & 
Giroux, 1979 
8 Calinescu, Matei, Faces of Modernity, Bloomington & London: Indiana University Press, 1977, 
bls.158 



 7 

Baudelaire á hugtakinu voru ekki beintengdar verkum hans, heldur byggðust þær á 

greiningum hans á verkum annarra. 

Baudelaire setti mikilvægar samtengingar milli nútímans og dekadensins, en hann 

hélt því fram að það að vera dekadent fæli í sér að vera nútímalegur.9 Baudelaire var 

einnig harður á því að eitt lykilatriði hugtaksins væri að virða að vettugi þau 

landamæri sem ríktu milli listgreina; blanda mætti saman hljóðum við hið sjónræna 

o.s.frv. Þessu atriði er skemmtilegt að velta fyrir sér með ótta Nisard til hliðsjónar, 

þ.e. að dekadensinn gæti smitað út frá sér. Prógrammatískir textar Baudelaire eru 

líklega það mikilvægasta sem hann lagði af mörkunum fyrir hreyfinguna, a.m.k til að 

ná því markmiði að búa til ramma utan um inntak hennar. Þar má nefna skrif hans og 

greiningar á verkum Edgar Allan Poe, en skuggalega og drungalega andrúmsloftið 

sem var ríkjandi í skrifum Poes hafði mikil áhrif á hina evrópsku höfunda sem 

kenndir hafa verið við hreyfinguna.  

Baudelaire skilgreinir einnig það grundvallarlögmál að hið manngerða er hafið 

yfir hið náttúrulega og veltir fyrir sér misvægi fegurðar sem leiddi af sér tvíhyggju 

hans. Að hans mati er hægt að draga fegurð í tvo dálka: hið stundlega og hið eilífa. 

Með þessu skorar hann ríkjandi fegurðarmat á hólm og heldur því fram að margt sem 

hefur öðlast álit sem klassískt – sé ekki fallegt hjá hans kynslóð. Hver kynslóð á sér 

nútíma og það sem þótti fallegt hjá gömlum kynslóðum á ekkert erindi til kynslóðar 

nútímans og er ekki fallegt. Með þessu dregur hann einnig úr náttúrulegri fegurð, sem 

einkennir jafnframt alla hreyfingu symbólista sem er nátengd dekadensi.10 Hið 

manngerða á að sigra hið náttúrulega til að sýna fram á framfarir (sem eru þó 

nátengdar hrörnun).11 Hið stundlega og hið eilífa eiga erindi í greiningu mína á 

Traumnovelle, því þessi samanburður er mikilvægur liður í samskiptum hjónanna þar 

sem hjónabandið er tákn um eitthvað sem samfélagið hefur getið af sér, en hvatir til 

kynferðisathafna tákna eitthvað sem er stundlegt. Þannig eru hvatir Albertine í garð 

danska dátans dekadentískar þar sem þær eru trúar ástríðunni og hinni stundlegu 

fegurð Baudelaire. 

Fagurfræðilega undirstaðan sem skiptir hvað mestu máli fyrir dekadensinn í heild 

sinni er líklega skáldsagan A Rebours eftir Huysmans sem kom út 1884, sem er 
                                                 
9 Baudelaire, Charles, „l’Art Philosophique“, Oeuvres completes de Charles Baudelaire, Paris, Michel 
Lévy Frères, Libraires éditeurs, 1868, bls. 127 
10 Fyrr í kaflanum er minnst á margar stefnur undir hatti dekadens, en symbólisminn er ein þeirra 
stefna með sömu and-natúralísku gildi og aldarhvörfin. 
11 Baudelaire, Charles, Selected Writings on Art and Literature, London, Penguin Books, bls. 204 
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nokkurskonar leiðarrit eða leiðarvísir í dekadensfræðum. Skáldsagan segir frá 

einfaranum Des Esseintes, sem með miklu jafnaðargeði gerði almennar tilraunir til að 

skilja samborgara sína en gafst að lokum upp, forðast pöpulinn sem heitan eldinn og 

eyðir mestum tíma sínum einn í skjóli nætur með nefið ofan í hinum ýmsu verkum 

sem mynda hálfpartinn biblíu dekadensins. Út frá öllum þeim forverum Huysmans 

sem Des Esseintes heldur upp á er hægt að leggja dekadensinum nokkuð stöðugan 

fagurfræðilegan grunn og teikna upp ágæta heildarmynd yfir baklandið. 

Dekadensinn er of tengdur hinu illa, sem gerir hann að mörgu leyti einstakan ef 

litið er á aðrar stefnur eða bókmenntaviðhorf. Þrátt fyrir allar nálganir að hugtakinu 

hefur það alltaf verið nokkuð óljóst og þótt það sé víða notað, þá er ekki víst hvort 

notendurnir hafi ljósa mynd af hugtakinu sjálfir – hvað þá að túlkendur verka þeirra 

hafi sömu hugmynd og þeir um fyrirbærið.12 Það eru nokkur grunneinkenni sem er 

hægt að taka saman til að setja fyrirbærið í stærra samhengi, en fagurfræðilegar 

kenningar og esseyjur um fyrirbærið koma úr ýmsum áttum og því er hentugt að lýsa 

algengum vísbendingum um dekadens frekar en að teikna upp ákveðinn ramma en 

meðal þessara einkenna er siðferðislegt fall, melankólía, drungi, bældur losti og andúð 

á dyggðum og tilfinningalegum gildum.13  

Dekadensinn er vagga ýmissa staðalímynda sem eru nátengdar einkennum 

hugtaksins sem ég minntist á hér að framan. Ein þessara sem við kynnumst í nóvellu 

Schnitzler er tálkvendið svokallaða (e. femme fatale). Goðsögnin er aldagömul en 

hinir ýmsu kimar kvenlíkamans hafa verið karlmönnum ráðgáta síðan á fornöld, sem 

og allt eðli kvenna, en hið óþekkta færist oft yfir í það að samsvara hinu illa. Sagan 

um Salómeminnið14
 er líklega hið skrifaða upphaf þessarar goðsagnar en út frá því 

hefur staðalímyndin birst í ýmsum verkum. Freud skrifaði um ótta (karl)manna við 

óhulin kynfæri kvenna og bælingu tengda því, og sagði að höfuð Medúsu, sem bjó 

yfir banvænu afli, hafi einfaldlega verið myndhvörf fyrir þetta dularfulla fyrirbæri. 

Tálkvendið þarf að búa yfir þeim eiginleika að geta heillað karlmanninn og geta 

lokkað hann með kvenlegu afli sínu til að framkvæma aðgerðir sem eru siðferðislega 

vafasamar karlmanninum. Forsendurnar þurfa ekki endilega að vera skýrar, þ.e. 

                                                 
12 Joad, C.E.M., Decadence, Read Books, London: Read Books, 2007, bls. 57 
13 Joad, C.E.M., Decadence, Read Books, London: Read Books, 2007, bls. 63 
14 Salómeminnið er uppurið úr Markúsarguðspjalli (6:21-29) þar sem yngismærin Salóme stígur dans í 
veislu Heródesar og heillar hann gífurlega en þegar hann býður henni hvern þann greiða sem hún vill 
fyrir dansinn biður hún um höfuð Jóhannesar skírara, eftir að hafa ráðfært sig við móður sína. Heródes 
verður að standa við gefin orð og fær varðmann til að hálshöggva Jóhannes skírara. Úr þessu hefur 
Salóme verið þekkt sem hið upprunalega tálkvendi, þ.e. konan sem táldregur karlmann til voðaverka.  
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sambandið þarf ekki endilega að snúast um að með því að gera tálkvendinu greiða 

verði það eign karlmannsins, heldur er tálkvendið persónugerving á kynferðislegum 

hvötum karlmanna og þeim mætti sem þeir hafa yfir þeim. Í Traumnovelle sjáum við 

vísbendingu um þennan mátt tálkvendisins í Albertine, en það er bjöguð útgáfa af 

þessum mætti, því hennar vilji beinist ekki gegn Fridolin og voðaverkin sem hún 

leiðir hann útí eru á öfugum forsendum miðað við Salómeminnið, en það dylst þó 

engum að það er þessi máttur hennar sem leiðir lækninn útí voðaverk næturinnar, sem 

eru óneitanlega siðferðislega vafasöm. 

 

II.II Vínarborg Aldarhvarfanna 

Sagnfræðingurinn Carl Schorske er einn helsti sérfræðingur aldarhvarfanna (e. fin-de-

siècle) í Vínarborg og rannsakaði þennan menningarlega suðupott sem sauð all 

svaðalega upp úr þegar Arthur Schnitzler fyllti blaðsíður Traumnovelle bleki, í bók 

sinni Fin-de-Siècle Vienna.15 Í inngangi bókarinnar vitnar hann í franska tónskáldið 

Maurice Ravel sem lýsir tilfinningunni í verki sínu La Valse, sem upphafningu á 

vínarvalsinum, sem í huga hans er samtengdur hringiðu örlaganna. Ravel breytti 

hinum síkáta og gleðilega vínarvalsi yfir í geðveikislegan dauðadans (e. danse 

macabre) seint á árinu 1918. Þessi gjörningur er symbólískur fyrir það sem var að 

gerast í Vínarborg á þessum tíma; fallegi og einlægi nítjándu aldar heimurinn var að 

breytast í eitthvað miklu myrkara. 

Það er athyglisvert að sjá hvernig tímabilið kemur sagnfræðingi fyrir sjónir, en 

Carl reynir frekar að greina stefnuna útfrá einhverri heildarmynd, með orsök og 

afleiðingu í huga, fremur en að reyna að skilgreina grunneðli aldarhvarfanna sem 

skorðaðan hugmyndaheim. Þetta er hinsvegar erfitt verkefni að taka sér fyrir hendur, 

þar sem þau grundvallaratriði sem sagnfræðingur myndi skoða: samfélagshugsun, 

stjórnmál og listir áttu flóknar og sjálfstæður líflínur á þessu tímabili. Við aðstæður 

sem þessar er nauðsynlegt að kafa nógu djúpt í hverja grein fyrir sig til að finna 

sameiginlegan óm, hinn minnsta mögulega samnefnara. Það fyrsta sem þarf að hafa í 

huga er að í fyrsta skipti í vestrænni menningarsögu seinni tíma var verið að drepa 

söguna. Áður fyrr höfðu hreyfingar tekið við keflinu frá öðrum hreyfingum og stefnur 

fyllt upp í fótspor annarra stefna, allt í samræmi við hið marxíska kerfi um tesu, 

                                                 
15 Útgáfan sem notast var við í þessari ritgerð var eftirfarandi: Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, 
Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1981 
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antítesu og syntesu16, en nú skyldu kaflaskiptin verða öðruvísi: módernisminn var að 

fæðast. Hin náttúrulega þróun hluta sem næsta skref framávið frá því sem áður var er 

ekki lengur gild. Það sem var að gerast var ekki hluti af sögunni og því var hún dauð 

og ómerk. 

Þegar eitthvað er skilgreint sem módernískt, eða nútímalegt, þá er það jafnframt 

ekki hluti af fortíðinni. Það er ekki gegnt fortíðinni heldur, frekar eitthvað sem tekur 

við af fortíðinni án þess þó að vera afleiðing. Undir venjulegum kringumstæðum 

myndi menning þróast í nokkurskonar samfellu við það sem á undan gekk, en um það 

leyti sem dekadensinn og aldarhvörfin voru að ryðja brautina fyrir módernismann 

virtist vera til staðar einhverskonar þörf til að brjóta af hlekki fortíðarinnar og skapa 

eitthvað nýtt. Eitthvað sem er ekki nýjasta útgáfan af því sem áður gekk, heldur 

eitthvað með ósvikinn anda.17 Það er alltaf eitthvað sem veldur því að afkvæmi 

afneitar fjölskyldu sinni og byltir ráðandi viðmiðum, hvortsem það er stríð eða annar 

atburður, sem er ekki endilega öfundsvert að vera spyrtur við. Þegar svona 

menningarleg ‘bylting’, ef svo mætti kalla, hefur mælt sér mót við samtímann, skapast 

oft gríðarleg gredda í menningunni. Það er ekki lengur nauðsynlegt að fylgja útlínum 

feðranna og það þarf ekki lengur að finna það það sem er rökrétt framhald, heldur má 

búa til eitthvað nýtt. Þessari samfélagsbreytingu sem var að eiga sér stað finnum við 

fyrir í Traumnovelle, í umhverfi læknisins Fridolin, en einnig er sálarstríðið sem 

læknirinn fer í gegnum í samskiptum við konu sína einhverskonar mannleg útgáfa af 

samfélagsaðstæðum borgarinnar. Fridolin er að kynnast nýjum hvötum í huga 

eiginkonu sinnar sem hann hefur ekki áður fengist við og eru honum ókunnar, þær 

falla ekki undir venjuleg samskipti hjóna þar sem svona órar ættu að hvorki að vera til 

staðar né vera tjáðir – þar af leiðandi veit hann heldur ekki hvernig hann á að takast 

við þær, því þessar lendur hugans er órannsakaðar.   

Vín var í seinni tíð mikils metin og þótt módernismi teljist undir venjulegum 

kringumstæðum frekar vera afkvæmi borga einsog Parísar og Berlínar þá er það Vín 

sem var hinni sanni fæðingarstaður tuttugustu aldarinnar, því á hvaða sviði sem er, 

                                                 
16 Þróunarlíkan oftast tengt Hegel. Einfölduð útgáfa snýst um að teas sé sett fram sem er vitsumaleg 
skoðun, antítesan sé mótsvar hennar og sintesa sé að lokum niðurstaðan af þeirri deilu einsog kemur 
fram í eftirfarandi riti: Kaufman, Walter, Hegel, a reinterpretation, Norte Dame: University of Notre 
Dame Press, 1988 
17 Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1981, bls. xvii 
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hvort sem er í tónlist eða sálfræði, þá var það í Vín sem línurnar voru lagðar.18 Á 

millistríðsárunum í Bandaríkjunum varð Vínarborg aldarhvarfanna að tískufyrirbæri 

hjá menntamannaklíkunni sem lýsti sér meðal annars í því að Sigmund Freud, 

sálgreinari, varð tískufyrirbæri vitsmunamanna og tónskáld einsog Mahler og 

Schoenberg, sem áður höfðu verið talin lítið annað en hversdagsleg af sínum 

samtímamönnum sem og öðrum voru orðnir kyndilberar módernisma.19 

Sálgreiningarkenningar Freud voru svo rækilega innsaumaðar í hinn vestræna heim án 

nokkurra erfiðleika að sagnfræðingurinn Alfred Pfabigan hefur skrifað um að algjör 

vöntun á mótstöðu sé réttmæt ástæða til þess að efast um hvort þær eigi fullkomlega 

rétt á sér í svona mikilvægri mynd, þ.e. hvort þær hafi verið jafn stór hluti hinna 

sönnu aldarhvarfa Vínar og sagan vill meina.20 En það er vitaskuld eins með þetta og 

annað að það sem sögubækurnar eru skrifaðar um er það sem ,,einni öld finnst af 

verðugleika í annarri”, eins og sagnfræðingurinn Burckhardt komst að orði.21  

Ástæðan fyrir því að Vínarborgurum var mikilvægt að slíta sig frá því sem fyrir 

var tengist stjórnmálalegu landslagi Austurríkis. Nokkru fyrir útgáfudag 

Traumnovelle, nánar tiltekið heilum fjórum áratugum fyrr, hafði nefnilega verið 

ákveðin upphefð í Austurríki, bjartir tímar voru framundan í kjölfar vaxandi 

velmegunar í samfélaginu þar sem hagvöxtur hækkaði frá ári til árs og frjálslynd gildi 

og viðmið voru ríkjandi. Svipuð hámenning byrjaði að láta á sér kræla og hafði gerst 

1848 í Frakklandi í kjölfar byltingarinnar, og því voru Austurríkismenn nokkuð seinir 

að borðinu. Eðlismunur var hinsvegar á hreyfingunum að því leytinu til að 

hámenningin var öll í einni sæng fyrir austan; í Frakklandi mætti halda að 

mismunandi hópar þeirra módernísku og frjálslyndu afla sem mynduðu 

hámenninguna, hvort sem þeir voru mannaðir af fræðimönnum, listaspírum eða 

ljóðskáldum, tilheyrðu þeir ekki sömu þjóðinni. Þetta voru einangraðar einingar, 

meðan Austurríkismennirnir voru hópkærari; kaffihúsin og ölstofurnar voru fullar af 

kyndilberum hinna ýmsu menningarhópa sem blönduðu geði við pólítíkusa og 
                                                 
18 Whalen, Robert Weldon, Sacred Spring: God and the Birth of Modernism in Fin de Siècle Vienna, 
Cambridge: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2007 bls. 3 
19 Botstein, Leon, „Music and the Critique of Culture, Arnold Schoenberg, Heinrick Schenker and the 
Emergence of Modernism in Fin de Siècle Vienna“, Constructive Dissonance: Arnold Schoenberg and 
the Transformations of Twenieth Century Culture, ritstj. Juliane Brand & Christopher Hailey, 
Berkeley: University of California Press, 1997, bls.5-7 
20 Pfabigan, Alfred, „Freud’s „Vienna Middle“, Rethinking Vienna Neunzehnhundert, ritstj. Steven 
Bauer, Oxford, Berghanh Books, 2001, bls. 155 
21 Vitnun í Burckhardt úr verki hans Judgements on History and Historians, 1958; Schorske, Carl E., 
Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the University of 
Cambridge, 1981, bls. xxv 
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viðskiptamenn sem gerði það að verkum að þarna á milli var samkennd. Þessi 

samkennd gerði suðupottinn þeirra að sterkari heild. 22  

Með sama hætti má þó útskýra að Vínarborgarar voru mun seinna að geta af sér 

þann flokk fræðimanna sem viljandi útskúfaði sig að mestu leyti frá restinni. Seinna 

meir komust þeir að því að ýmis grundvallaratriði sem þurfti að grafa fyrir var ekki 

mögulegt að rannsaka til fulls nema á skjön við fjöldann. Þetta er hluti af hinu 

alræmda viðhorfi and-natúralismans, því ef eðlið er gegnt náttúrunni skapast visst rím 

milli samfélagsins og náttúrunnar og því er eðlislægt viðhorfinu að forðast 

samfélagið. Það var einmitt þessi útskúfaði hópur sem lagði mest á vogarskálarnar til 

þess sem við erum að skoða hér eða hugtaksins dekadens. Þetta er meðal 

útskýringanna sem má finna fyrir því af hverju rithöfundar með keimlíka fagurfræði 

og viðhorf í skrifum sínum komu fram á sjónvarsviðið með nokkurra áratuga bili. Til 

dæmis má nefna að Baudelaire, franskur kollegi Schnitzlers, komst á topp síns ferils 

löngu áður en en Arthur gaf út nóvelluna sem er viðvangsefni þessarar ritgerðar.23  

 

II.III Sálræni maðurinn og Nýja Vín 

Minnst var á Maurice Ravel í meðförum Schorske og hvernig hann bjagaði 

vínarvalsinn fyrr í kaflanum, en ef hlustað er á verkið La valse, sem er einhverskonar 

tónlistargervingur fyrir þá breytingu sem var að eiga sér stað í Vín, kennir ýmissa 

grasa. Verk Ravels er fagnaðarmessa, eða sálumessa, endiloka alheimsins, en hann 

kynnir ekki þennan ‘heim’ á hið hverfandi svið sem eina heild. Til að byrja með eru 

allar minnstu einingar hljómsveitarinnar hluti af einni fallegri samkomu, en eru þó 

sjálfstæðar og fjölbreyttar. Saman verða þessar mismunandi einingar að einum 

samhljóm, frekar en heild. Verkið byrjar á hefðbundinn máta líkt og títt er með valsa 

og kaflaskiptin eru falleg, taktbreytingarnar er mjúkar eyranu og tilfinning tónanna er 

ylhýr. Smám saman hraðar Ravel taktinn sem byrjar að missa tökin á fylkingunni, það 

sem áður var ljúft er orðið geðveikislegt. Hljómeiningar hætta að orka saman og fara 

hver í sína áttina. Heildarhljómurinn sem eitt sinn var ljúfur er orðinn að óhljómi. 

Skorturinn á samkennd eininganna veldur því að það myndast ringulreið og þegar 
                                                 
22 Menningarlandslagið í Vín var mjög samrýnt og frjálslynt framan af og því varð viss lóðrétt 
samþjöppun, þessar kenndir voru teknar saman í greinasafninu The Viennese Café and Fin-de-Siècle 
Culture, ritstj. Charlotte Ashby, Tag Gronberg & Simon Shaw-Miller, New York: Berghang Books, 
2013 
23 Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1981, bls. xxvii 
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valsinn syngur sitt síðasta er hann orðinn samansafn af bjöguðum einstaklingslínum 

sem berjast áfram í fangelsi fjöldans. Heildin er orðin að glundroða. Þetta er Vín 

aldarhvarfanna í hnotskurn.24 

 En hvernig hafði hugarheimur gáfumannastéttarinnar þróast svo langt frá 

samfélaginu í heild sinni að hann gat ekki virkað innan þess? Eða var það hin bjagaða 

heild sem bugaði einstaklingana? Eða var kannski aldrei nein ein taktföst heild, heldur 

einungis mjög svo heppileg sjónhverfing? Og var hægt að umbreyta þessari 

sjónhverfingu yfir í raunveruleikann? Þessar spurningar, sem vissulega höfðu þjakað 

mannkynið fyrir tíma aldarhvarfanna, urðu miðpunktur af samfélagsvangaveltum 

menntastéttarinnar í Vín.25 Það voru ekki bara skáld sem veltu þessu fyrir sér, heldur 

málarar, heimspekingar og jafnvel sagnfræðingar. Allir veltu fyrir sér hinum 

einangraða einstaklingi í bjöguðu samfélagi. En þessi einstaklingur, sem hefur 

kollvarpað náttúrulegri framþróun og hefur enga virkni lengur sem hluti af einhverri 

stærri heildarmynd, varð framlag Austurríkis til túlkunar á hinum ,,nýja” manni. Nýi 

maðurinn var andstæður náttúrunni. Í hinu frjálslynda samfélagi nítjándu aldar 

Vínarborgar var það hinn rökvísi maður sem beislaði öfl náttúrunnar með 

vísindaþekkingu og stjórnaði sínum eigin siðferðilegu kenndum og bjó þar með til 

gott samfélag. Núna var ‘góða’ samfélagið fjarri, enda hafði nýr maður tekið við 

hinum rökvísa, eða hinn sálræni maður.26 Sálræni maðurinn stjórnast af tilfinningum 

og innsæi. Það er þessi sálræni maður sem var áhrifamesta breytan í aldarhvörfum 

Vínarborgar. En sálrænar klípur sálrænna manna voru mismunandi og Arthur 

Schnitzler tókst á við þessar nýju kenndir með því að reyna að finna einhverskonar 

úrlausn á þessu misvægi milli andans og pólítíkurinnar. Læknirinn Fridolin er staddur 

í söguheiminum einhverstaðar í hringiðunni sem myndaðist með ‘sálræna manninum’, 

enda er hann af virtri stétt og mikilvægur liður í samfélaginu en villtist af einhverjum 

ástæðum í leiðangur í leit að órum og hvötum til að komast að einhverjum sannleik 

um hugans mál. Þannig skapar Schnitzler persónu sem endurspeglar hina sálrænu 

breytingu sem var að gerast í Vínarborg aldarhvarfanna. 

                                                 
24 Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1981, bls. 4 
25 Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1981, bls. 5 
26 Gluck, Mary, „Afterthoughts about Fin-de-Siècle Vienna, the problem of aesthetic culture in Central 
Europe, Rethinking Vienna Neunzehnhundert, ritstj. Steven Bauer, Oxford, Berghanh Books, 2001, 
bls.265 
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 Arthur Schnitzler var gyðingur af germönskum ættum sem er áhugavert í 

samhengi við stéttaskiptingu Vínarborgar þess tíma en árið 1860 komust frjálslynd öfl 

til valda eftir nokkuð langa baráttu við ráðandi aristókrasíu keisaraveldisins, en í 

kjölfarið unnu þessi tvö öfl saman og loksins fékk stétt gyðinga góða stöðu í 

samfélagi. Ríki þeirra entist í tvo áratugi eða svo, enda var alltaf staða frjálslyndu 

millistéttarinnar germönsku nokkuð veik, sem gerði einingu fylkinganna tveggja 

veika. Aðrar stéttir fóru að kalla eftir völdum: slavneskir vinnumenn, sveitafólk og 

aðrir borgarar. Uppgangur þeirra var hraður og öruggur og árið 1895 var borgarstjóri 

kosinn úr röðum þessara fylkinga sem var samblanda af kristnum antísemítistum, 

félagshyggjufólki og slavneskum þjóðernissinnum. Franz Joseph, keisari veldisins, 

kom þó gyðingum til varnar og neitaði að krýna Karl Lueger borgarstjóra með 

stuðning kaþólsku kirkjunnar bakvið sig. Þessi andstaða var þó skammlíf og tveimur 

árum seinna gat keisarinn ekki annað en fylgt vilja fólksins. Það áratugalanga tímabil 

sem á eftir fylgdi var algjör andstaða við frjálslyndistímana sem ríktu á götum 

Vínarborgar þar á undan. Það varð afturhvarf í aristókrasíu fyrri tíma og frjálslynda 

listin sem var á útopnu á frjálslyndistímanum einskorðaðist við opnunarkvöld 

leikhúsanna.27 Arthur fæddist þannig inní frjálslynda tíma, en fór smám saman að 

tilheyra nokkuð kúguðum minnihluta, sem skildi eftir sig áberandi spor í verkum 

hans. Læknirinn Fridolin er einnig þátttakandi í sama flökti, að vera fastur á milli 

stétta og því á óvissum stað í samfélagsmyndinni. 

 Báðir angar aldahvarfa Vínarborgar, hinn siðferðislegi og vísindalegi angi 

annarsvegar með sálgreiningu og siðferðislegum tilvistarspurningum og 

fagurfræðilega dekadentíski hinsvegar, voru sterkir í Schnitzler. Faðir Arthurs var 

læknir en innsaumaður inní listasenuna, einsog Vínarmanna var siður, en var þó ekki 

hrifinn af þeirri hugdettu Arthurs að leggja skrif fyrir sig. Hann fékk sínu fram og 

sonurinn lagði læknavísindin fyrir sig. Arthur laðaðist strax að geðlækningum, enda 

var hann hugans maður og hafði gaman að því að kafa ofan í efni sálarinnar og 

rannsaka hvatir mannshugans. Hann komst þó fljótt að því að áhugi hans, sem 

beindist að eðlisávísunum og hvötum hugans, fremur en samfélagsgerðu siðferði, var 

á skjön við ríkjandi hefðir.28 Uppúr þessu urðu verk hans að rannsókn á eðlishvötum, 

hvort sem um ræðir áráttukennd, ranghugmyndir, óra eða ástir. Eðlishvötum sem hann 
                                                 
27 Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1981, bls. 10 
28 Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1981, bls. 11 
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setti listilega í samhengi við andann og samfélagið. Annars vegar sýndi hann 

margsinnis framá hvernig hin siðferðislegu norm samfélagsins gefa ekki 

eðlisávísunum pláss, en á hinn bóginn hversu hættuleg grimmd getur fylgt 

fullnægingu eðlishvatanna, bæði fyrir sjálfið sem og fólkið í kring. 

 Í leikriti sínu The Green Cuckatoo nálgaðist Schnitzler tvíhyggjuna milli 

andans og samfélagsins á skemmtilegan hátt. Leikritið er af kabarett-kyni þar sem 

hann afmáir línurnar sem liggja á milli raunveruleikans og leikhússins. Söguheimur 

leikritsins er franska byltingin, en bæði leikritið og leikritið innan leikritsins eiga sér 

stað að kvöldi fjórtánda júlí árið 1789, á Bastilludaginn sjálfan. Schnitzler sýnir framá 

það hversu stundleg skipun samfélagsins er með því að taka fyrir upphaf frönsku 

byltingarinnar, sem er viss vendipunktur, kaflaskipti í valdapíramída stórveldis. 

Áhorfandinn veit mætavel að þarna er verið að koma yfirstéttinni frönsku, með sinni 

stöðnuðu en ströngu stéttaskiptingu, fyrir kattarnef, en þetta vita ekki áhorfendurinar 

innan leikrits Schniztlers. Pöpullinn mun drottna yfir aristókrötunum líkt og þeir 

drottnuðu yfir pöpulnum, enda tilgangur byltingarinnar að afmá rotna valdaskiptingu. 

Áhorfendur leikritsins er því skrefi framar en aristókratarnir sem eru áhorfendur í 

leikritinu og hlæja að þeim dauðadómi sem þeir munu mæta innan söguheimsins. Í 

öðrum kafla leikritsins gengur Schnitzler skrefinu lengra og lætur Prospère, leikstjóra 

leikritsins innan söguheimsins, efast um hvað sé raunveruleiki og hvað sé tilbúningur 

þegar söguframvinda byltingarinnar er komin í upplausn. Að lokum mætir Henri, 

aðalhetja verksins, inní leikhúsið og sviðsetur rán sem setur hina ósviknu áhorfendur á 

þann óþægilega stað að vita ekki hvað sé raunveruleiki og hvað ekki.29  

Hérna leikur Schnitzler sér með líkindi listarinnar við lífið og rannsakar hvar 

mörkin liggja. Að lokum veltir hann fyrir sér hvort sé hættulegra, hið skipulagða eða 

hvatirnar. Þegar hann stillir upp þessum tveimur misraunverulegu glæpum, eða 

voðaverkum, sem franska byltingin er annarsvegar og svo ránið í leikhúsinu sjáum við 

dæmi um bæði hvatir og svo skipulagðan atburð. Í eðli sínu er Traumnovelle einnig 

stúdía á sömu eðlislægu pælingar; hvar endar raunveruleikinn og er eitthvað sem býr í 

huga okkar minna ekta eða áhrifaminna? Einnig er nóvellan dæmisaga um hina 

stöðnuðu valdastétt samfélagsins og frjálslyndu öflin sem vilja steypa henni af stóli. 

Schnitzler leikur sér á léttvægan, nánast kómískan, hátt í leikriti sínu sem lýsir þó 

háalvarlegum veruleika. Það er einmitt þessi ríkjandi tvíhyggja sem Arthur setur fram 
                                                 
29 Martens, Lorna, Shadow lines: Austrian literature from Freud to Kafka, United States: University of 
Nebraska Press, 1996, bls. 171-175 
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á svo auðveldan og hæðinn hátt sem gerir stílinn hans bæði athyglisverðan og 

ögrandi. Leiðarstefið í öllum verkum hans einskorðast við þetta, valdabaráttu hugans 

með andans málefni á einum meiði og svo siðferðisleg gildi samfélagsins á hinum 

andstæða meiði. Það er í þessari togstreitu, í þessum félagslega strúktúr, sem 

aldarhvörfin urðu til; þetta fagurfræðilega og siðferðislega rof skapaði dekadens 

viðhorf Vínarborgar.30  

 

III.I Með augun lokuð uppá gátt 

Það voru stórtíðindi í kvikmyndaheiminum þegar sagt var frá því að Stanley Kubrick, 

einn af virtustu leikstjórum samtímans, væri með nýtt verk í vinnslu, nefnilega 

myndina Eyes Wide Shut. Meira en áratugur var liðinn síðan Full Metal Jacket (1987) 

kom fyrir sjónir áhorfenda og aðdáendur listamannsins voru farnir að efast um að 

nokkuð kæmi framar úr smiðju hans. Það er nefnilega þannig að allt frá því að Stanley 

Kubrick gerði sína fyrstu mynd árið 1953, Fear and Desire, urðu loturnar milli 

kvikmynda hans lengri. Þannig gerði hann nánast mynd á hverju ári á sjötta 

áratugnum en í seinni tíð fóru að líða frá fimm til tíu ár á milli mynda.31 Þessi 

staðreynd er um margt merkileg því eftir að Stanley Kubrick gerði myndina 2001 

(1968) var hann svo gott sem með kreditkort með ótæmandi heimild frá Warner 

Brothers kvikmyndaverinu.32 En Kubrick var nefnilega ekki eins og allir þessu leyti; 

hann var óseðjandi fullkomnunarsinni. 

 Það var eitt af grundvallaratriðunum í heimspeki frönsku 

nýbylgjuleikstjóranna að þeim mun fleiri myndir sem leikstjóri gerði, þeim mun betri 

möguleika hefði hann á því að gera meistaraverk.33 Kubrick var hinsvegar 

gegnumsýrður í fulkomnunaráráttu sinni að í hvaða kvikmyndagrein hann var svosem 

að vinna, hvort það sem var dramatísk frásagnamynd, vísindaskáldskaparmynd eða 

hryllingsmynd, þurfti myndin að vera betri heldur en það sem á undan hafði gengið. Í 

hinum bandaríska heimi kvikmyndanna sem Kubrick lifði og hrærðist í, hefur það 

                                                 
30 Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1981, bls. 15 
31 Á sjötta áratug síðustu aldar leikstýrði Kubrick 7 kvikmyndum (þrjár af þeim voru stuttmyndir), á 
þeim sjöunda gerði hann fjórar kvikmyndir, á þeim áttunda tvær, sem og þeim níunda. Eina 
kvikmyndin sem gerð var á tíunda áratug síðustu aldar var Eyes Wide Shut. Eftir því sem Kubrick varð 
virtara leikstjóranafn fækkaði verkum hans. 
32 Ciment, Michael, Kubrick: The Definite Edition, New York, Faber and Faber Inc., 2001, fyrst útg. 
1980, bls. 253 
33 Neupert, Richard, A History of the French New Wave Cinema, Madison: The University of 
Wisconsin Press, 2007, fyrst útg. 2002, bls. xv-xvi 
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alltaf þótt grundvallaratriði að leikstjórar leikstýri eins mörgum myndum og mögulegt 

er, í stíl við heimspeki frönsku nýbylgjuleikstjórana. Bæði er þetta af markaðslegum 

ástæðum þar sem leikstjórar styrkja og viðhalda vörumerki sínu með því að vera með 

reglulega viðveru á markaðnum, en einnig eru margir þeirrar skoðunar að leikstjórar 

þurfi að halda sér í formi og með því að hafa alltaf nóg fyrir stafni verði vinnubrögðin 

stöðugri og betri. Kubrick virðist hafa verið einmitt þessarar skoðunar þegar hann hóf 

feril sinn sem kvikmyndaleikstjóri, en þegar kom fram á sjöunda áratuginn tók hann 

mun lengri tíma í að undirbúa og framleiða myndirnar sínar og voru starfshættir hans 

því ekki sérlega markaðssinnaðir. Vinnuferli Kubricks var ólíkt því sem flestir 

kollegar hans vöndu sig við að því leyti að hann var þeirrar skoðunar að hann gæti 

haldið áfram að breyta og þróa verk sín áfram eftir að hann hafði sýnt þau, en hann 

gerði gríðarlegar breytingar á lokaútgáfum kvikmynda sinna, bæði í tilvikum 2001 og 

The Shining (1980), eftir að hann hafði sýnt þær.  

 

III.II 20 Ára fæðing 

Stanley Kubrick hafði verið aðdáandi Freud og Schnitzler löngu áður en hann gerði 

Eyes Wide Shut, en hann hafði tryggt sér kvikmyndaréttinn af nóvellunni 

draumkenndu í lok sjöunda áratugarins og upprunalegt plan leikstjórans var að fara í 

aðlögun bókarinnar strax í kjölfar 2001.34 En heimur kvikmyndanna er afar dyntóttur 

þegar kemur að svona málum og Kubrick sneri sér fljótt í aðra átt. Allt frá árinu 1955 

hafði Kubrick ávallt stuðst við bókmenntir þegar hann skrifaði handrit að 

bíómyndum, hvort sem aðlaganirnar voru óbeinar eða ekki. Traumnovelle er þó fyrsta 

sagan sem Kubrick sækir í sem er hvorki afkvæmi breskrar né bandarískar menningar 

og er að því leyti nokkuð sér á báti. Einnig var efniviður nóvellunnar nokkuð 

frábrugðinn öðrum myndum hans.  

Vissulega hafa flestar myndir Kubricks í seinni tíð velt fyrir sér samfélagslegum 

gildum, sársauka sálarinnar og einhverskonar leit að  sannleik, en svo mikilli nánd í 

samskiptum kynjanna og viðkvæmum spurningum sem einstaklingurinn veltir fyrir 

sér um eigin tilveru hafði Kubrick ekki snert á fyrr.35 The Shining sem kom nokkru 

                                                 
34 Webster, Patrick, Love and Death in Kubrick: A Critical Study of the Films from Lolita Through 
Eyes Wide Shut, North Carolina: McFarland and Company, Inc. Publishers, 2011, bls. 139 
35 Myndir Kubrick frá 1962 eða frá og með Lolita, hafa fjallað um mannlegt eðli og sýnt vangaveltur 
um ýmis gildi sem eru ríkjandi í samfélaginu. Myndin A Clockwork Orange (1979) fjallar til að mynda 
um gengi ungra manna sem stillir sér upp gegnt hinni hefðbundnu reglu samfélagsins og í kjölfarið 
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fyrr, lýsti mannlegum samböndum á nokkuð svipaðan hátt og Eyes Wide Shut og sú 

nálgun var prýðilegur forveri þeirra vangaveltna sem Eyes Wide Shut fjallar um. Þær 

eru þó andstæður að mörgu leyti þar sem í The Shining eru hætturnar rannsakaðar sem 

verða til við einveru, við einangrun frá samfélaginu en Eyes Wide Shut fjallar 

hinsvegar í raun um þær hættur sem myndast þegar fólk leitar út í umhverfið til að fá 

lausn við sálarkrísum. Báðar eru þó óneitanlega undir sterkum áhrifum af sálarinnar 

málum.36  

 

IV.I „Draumur er ósk sem rætist“37 
 

Það er ekki einungis hin samfélagslega togstreita gildanna og hvatanna í dekadens-stíl 

sem birtist í söguheimi Fridolin. Það er þokukennt yfirbragð á sögunni, enda snýst 

hún að miklu leyti um óra og drauma. Þetta er alls ekki eitthvað sem ætti að koma á 

óvart enda var Schnitzler samverkamaður Freud í því að halda gildum 

sálgreiningarinnar á lofti, þar sem einmitt draumar og hvatir spila stóra rullu. Freud á 

einnig að hafa haldið því fram að honum hafi fundist Schnitzler vera einhverskonar 

vitsmunalegur tvífari sinn og því hafi hann hræðst það að hitta hann í eigin persónu, 

upplifunin yrði líklega of mögnuð.38  

 Ef við reifum aðeins draumtúlkunarkenningar Freud, voru meginkenningar 

hans í einföldu máli tvær: annarsvegar að draumar væru óskir manna uppfylltar af 

undirmeðvitundinni í draumheimum og hinsvegar að minni drauma væru óskir okkar, 

þ.e. að mótíf drauma væri symbólísk fyrir þrá manna.39 Freud skrifaði bókina 

Draumaráðningar, sem er nátengd efni þessarar ritgerðar, þar sem hann útskýrir 

draumakenningar sínar á fræðilegan hátt en saumar inn sína persónulegu reynslu. 

Hann ræðir um merkingar drauma á þremur þrepum, pólítísku þrepi, framatengdu 

þrepi og svo persónulegu þrepi og stúderar þannig félagsfræði samfélags Vínarborgar 

                                                                                                                                            
fjallar hún á gagnrýnin hátt um þær aðferðir sem samfélagið notar til að refsa fólki og nokkrskonar 
stúdíó á fengelsi nútímans. 
36 Ciment, Michael, Kubrick: The Definite Edition, New York, Faber and Faber Inc., 2001, fyrst útg. 
1980, bls. 266 
37 Freud, Sigmund, The Interpretation of Dreams, Montana: Kessinger Publishing, 2004, fyrst útg. 
1900, bls. 415 
38 Ciment, Michael, Kubrick: The Definite Edition, New York, Faber and Faber Inc., 2001, fyrst útg. 
1980, bls. 282 
39 Grünbaum, Adolf, The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique, London: 
University of California Press, 1985, bls. 199 
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í aldarhvörfunum og þann stéttasveim sem við sjáum ljóslifandi í persónunum sem ég 

tek hér fyrir.40  

Til að ramma betur inn söguheiminn sem er kynntur í Traumnovelle, og svo 

sérstaklega í kvikmyndaðlöguninni Eyes Wide Shut, er gott að nýta sér kenningar 

Jacques Lacan í samhengi við drauma og sálgreiningu. Hinn franski Lacan var 

fræðimaður á tuttugustu öld í Frakklandi sem notaði sálgreiningu Freud sem 

byggingarstólpa í allri sinni fræðimennsku en bætti þar ofaná ýmsum póst-

strúktúralískum pælingum og mótmælti því að raunveruleikinn lægi í tungumálinu.41 

Lacan er þó ekki einungis nafn í sálgreiningunni heldur hefur hann síðan á sjöunda 

áratug síðustu aldar verið einn áhrifamesti fræðimaðurinn í kvikmyndagreiningu, þótt 

umdeildur hafi hann verið. Kvikmyndagagnrýnendum og öðrum fræðimönnum fannst 

þægilegt að styðjast við Lacan í skrifum sínum þar sem hann hentar nokkuð vel í 

skilja hvað það er við kvikmyndir sem hrífur fólk – þ.e. hvaða hluti myndarinnar er 

það sem fólki geðjast að og hvað liggur þar að baki, enda snerust skrif Lacan mikið 

um eðli sálarinnar.42 

 Hún var þó ekki algóð, notkunin á Lacan við kvikmyndagreiningu, því 

skilningurinn sem kvikmyndafræðingar lögðu í Lacan, eða skrif hans í samhengi við 

kvikmyndagreiningu, voru talin á misskilningi byggð af mörgum. Talið var að 

greiningin væri á ansi þröngum forsendum og því væru niðurstöðurnar alltaf 

takmarkaðar. Í raun væri verið að gefa áhorfendanum og hans geðþótta of mikinn 

gaum á kostnað kvikmyndalesmálsins (e. filmic text).43 Því varð lakaníska 

kvikmyndafræðin minna notuð með tímanum. 

 Orðræða Lacan varð þó áfram viðfangsefni kvikmyndafræðinga en það var 

hópur fræðimanna sem ákvað að takast á við mistök forvera sinna og nýta skrif Lacan 

                                                 
40 Schorske, Carl E., Fin-de-Siècle Vienna, Politics and Culture, Melbourne: Press Syndicate of the 
University of Cambridge, 1981, bls. 103 
41 Í lakanískri orðræðu er tungumálið kjarninn í heimi sem Lacan kallar hinn táknræna. Það er þó ekki 
innan þess heims sem raunveruleikinn, hið sanna í tilvist okkur liggur, heldur í öðrum heimi sem hann 
kallaði hin raunverulega. 
42 Talað er um fyrri og seinni bylgju af lakanískum kvikmyndafræðingum sem stuðst hafa við 
kenningar hans við greiningu á kvikmyndum. Í þeirri fyrri voru kvikmyndafræðingarnir Christian Metz 
og Laure Mulvey kyndilberar en það var í upphafi áttunda áratugarins og áherslan var þá mest á ‘störu’ 
(e. gaze) áhorfandans, Christian gaf út bókina The Imaginary Signifier árið 1982 sem innihélt þessar 
kenningar hans og Laura gaf út bók með sömu áherslum árið 1989 eða Visual and other pleasures. 
Seinna þegar Lacan var endurvakinn innan kvikmyndafræðingar var það Jacqueline Rose sem var mest 
áberandi kvikmyndafræðingur þeirrar bylgju en þá var meira einblínt á póst-strúktúralíska nálgun og 
minna á stöðu áhorfandans. 
43 Lacan and Contemporary Film, ritstj. Todd McGowan & Sheila Kunkle, New York: Other Press, 
2004, bls. xiv 
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á víðtækari hátt í kvikmyndagreiningum sínum. Fyrr á árum eyddu lakanískir 

kvikmyndafræðingar mikilli orku í það hvernig kvikmyndir kæmu áhorfandanum fyrir 

sjónir, en brotthvarfið frá því að einblína á það var mikilvægt fyrir lakanísku hlið 

málanna og var hluti af því að veita Lacan uppreisn æru innan kvikmyndagreiningar. 

Samsömun áhorfendanna hvarf þó ekki úr kvikmyndafræðinni en fræðimenn einsog 

Janet Staiger og Nöel Carroll héldu áfram að nýta sér þann lið greiningarinnar, en á 

annan hátt.44 Upprunalega lakaníska kvikmyndafræðin missti aðallega trúverðuleika 

sinn þegar samsömunin var skoðuð í víðara samhengi, því auðvitað er 

áhorfendareynslan mismunandi frá manni til manns. Hér má þó ekki missa sjónar á 

því að ef sú breyta er tekin inn í jöfnuna að líkamleg útgáfa „áhorfandans“ sé 

mismunandi eftir einstaklingum erum við í raun að grafa undan hinu „fræðilega“ útaf 

fyrir sig því hið áþreifanlega er auðvitað andstæða hins fræðilega. En burtséð frá 

stöðu áhorfandans einbeittu fræðimennirnir sem héldu áfram að styðjast við Lacan sér 

frekar að kvikmyndalesmálinu. Kvikmyndalesmálið inniheldur í eðli sínu líka 

upplifun áhorfandans, því allt eru þetta samverkandi þættir heildarmyndarinnar, og 

því er það ekki takmarkandi í greiningu í neinn hátt. 

Kvikmyndaformið er ekki nema rúmlega aldargamalt, en hefur alltaf haft sína 

andstæðinga sem vilja meina að kvikmyndin geti valdið ónáttúrulegum hugsunum hjá 

áhorfendanum og skapað þar með einhverskonar brenglun í samfélaginu.45 Þessi 

skoðun er þó ekki einungis bundin við kvikmyndir því frá alda öðli hafa þessar 

skoðanir komið fram í umræðu um listir, hvort sem um ræðir gagnrýni á leikrit 

Shakespeare eða seinnitíma leikhús sem kryfur málefni samtíðarinnar líkt og 

samkynhneigð. Þessi ótti sem lætur á sér kræla er einfaldlega ótti ríkjandi afla um að 

þau gildi sem samfélagið er byggt upp á sé kynnt til leiks sem eitthvað sem hægt er að 

breyta og þar með er valdastaða þeirra í hættu. Í kvikmyndinni leynist uppreisnin í 

uppskálduðum öfughneigðu, en kvikmyndin framkallar einnig hvatir í áhorfandanum, 

erótíska dauðahvöt, sem felur sig innan um fallega framsetningu 

kvikmyndaformsins.46  

                                                 
44 Þessir fræðimenn töldu að væri ekki hægt að dæma kvikmyndalegt lesmál utan ramma aðstæðna 
þeirra sem upplifðu verkið. Þannig þyrfti að taka til greina aðstæðurnar, hvort sem þær væru 
menningarlegar, sálfræðilegar o.s.frv. Utan þessa samhengis myndi greiningin vera ófullkomin og því 
væri samhengið sem Lakanistar fyrri ára aðhylltust gallað eða í það minnsta ekki ein samfelld heild. 
Greinar fræðimanna þess efnis má finna í bókinni Post-Theory, Reconstructing Film Theory, 2006. 
45 Doctorow, E.L., City of God, New York: Plume, 2000, bls. 190 
46 Pizzato, Mark, „Beauty’s Eye: Erotic Masques of the Death Drive in Eyes Wide Shut”, Lacan and 
Contemporary Film, ritstj. Todd McGowan & Sheila Kunkle, New York: Other Press, 2004, bls. 84 
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Kvikmyndafræðingurinn Mark Pizzato nýtir þetta eðli kvikmyndarinnar og 

leikhússins í grein sinni „Beauty’s Eye: Erotic Masques of the Death Drive in Eyes 

Wide Shut“ þar sem hann ber skrif Aristótelesar saman við lakanískar kenningar. Ég 

geng útfrá því að í eðli sínu séu leikhúsformið og kvikmyndin svipuð, í það minnsta 

er staða þeirra gagnvart áhorfendanum sú sama, og því má réttlæta að 

eftirlíkingarhneigð leikhússins sem Aristóteles talar um í verki sínu Um 

Skáldskaparlistina sé sameiginleg með kvikmyndinni. Aristóteles skrifar um 

gríðarlegt aðdráttarafl leikhússins, sem Pizzato síðan heimfærir á miðla nútímans og 

þar með talið kvikmyndina, sem drottnar yfir hugsunum og tilfinningum okkar og ýtir 

undir vafasamt siðferði.47 

Eftirlíkingahneigð leikhússins sem Aristóteles ræðir um líkir hann við leik 

smábarns, sem hefur unun af því að fara í hlutverk annarra og læra þannig um gildi 

samfélagsins með því að fylgjast með öðrum. Í lakanískri heimsmynd lærir barnið 

einmitt í svokölluðu speglastigi á eðli sjálfs síns, annarsvegar í gegnum spegilmynd 

sína og hinsvegar með því að reyna að uppfylla langanir móðurinnar sem einnig 

gengur undir nafni annars, og er tákngervingur fyrir samfélagið sem barnið lærir að 

það á að þóknast. Egó barnsins fæðist þegar það áttar sig á því að það er brotið frá 

móðurinni í speglinum. Barnið fæðist með ýmsar hvatir, hvötina til að nærast og 

snerta t.d., en þörfin til að vera elskuð virðist vera sterkari öllum hvötum. Barnið 

reynir því allt sem það getur til að fá móðurina til að elska sig. Þegar á þennan stað 

lífshlaupsins er komið kemur faðirinn við sögu. Faðirinn er andstæðingur barnsins í 

eðli sínu, en hlutverk hans nær lengra en að vera einungis einhverskonar óvinur. Hann 

gerir manneskjunni grein fyrir því að hún er ekki eina viðfangsefnið í lífi móðurinnar. 

Það er þessi alræmdi faðir sem býr til lögin, fræðir manneskjuna um siðferði og 

gildandi viðmið: hvað er rétt og hvað er rangt. Barnið á í ödipísku sambandi við 

föðurinn sem deilir móðurinni með því, verunni sem barnið hélt upprunalega að það 

væri eitt með. Hann er bæði lærifaðir barnsins og keppinautur.48 Faðirinn kynnir 

barnið fyrir hinu táknræna, en heimur hins táknræna er samfélagið sem stjórnast af 

                                                 
47 Pizzato, Mark, „Beauty’s Eye: Erotic Masques of the Death Drive in Eyes Wide Shut”, Lacan and 
Contemporary Film, ritstj. Todd McGowan & Sheila Kunkle, New York: Other Press, 2004, bls. bls.85 
48 Þetta svipar til Ödipusarduldarinnar sem er vísun í gríska goðsögn um Ödipus, sem drepur föðir sinn 
Laius, án þess að vita af því að hann sé sonur hans og giftist móður sinni Jóköstu. Þar sem hann gerði 
þetta óafvitandi, færði Freud þá staðreynd yfir í undirmeðvitundina í bók sinni Draumaráðningar, þar 
sem hann telur að öll afkvæmi girnist foreldri sitt af andstæðu kyni kynferðislega. 
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allskyns reglum og viðmiðum; hið táknræna er tungumálið.49 Mikilvægasti liðurinn í 

fræðun Lacan er speglastigið þar sem barnið upplifir sjálft sig sem einstakling, án 

tengsla við móðurina. Spegilinn blekkir barnið og sveipar þá vöntun sem barnið býr 

yfir í kjölfar skilnaðarins frá móðurinni grímu. Því er fegurðarskynið bjagað. 

Pizzato útskýrir í grein sinni hvernig skrif Aristótelesar um blekkingu 

fegurðarinnar í leikhúsi ríma við lakanískar kenningar um speglastigið og þá upphefð 

sem barnið fær í gegnum bjöguðu myndina af heilu egói sem það sér í speglinum. Ef 

við færum fókusinn frá leikhúsi yfir á kvikmyndir nútímans (sem þjóna sem 

speglastig fyrir áhorfandann að einhverju leyti) sjáum við hvernig áhorfandinn fær 

sömu upphefð og barnið gegnum eftirlíkingahneigð kvikmyndarinnar og teiknar upp 

fallega mynd af eigin egói. En þessi fallega birtingarmynd egósins á hvíta tjaldinu 

endurspeglar þó einnig tómleika grímunnar sem felur vöntun sjálfsins, sem svarar til 

móðurmissis barnsins. Af þeim ástæðum laðast áhorfandinn að skuggalegum órum, 

því þar finnur hann fyrir samkennd í vöntuninni og þar leynast hinnar sönnu 

dauðahvatir. Í raun er áhorfandinn að fá útrás fyrir óra annarra sem eru ekki af 

táknheimi tungumálsins, heldur heimi hins sanna.50 Hið táknræna getur aldrei gert 

manneskjunni fullkomin skil, en það er alltaf eitthvað sem fer til spillis og dettur niður 

í þær gjótur sem eru á tungumáli hins táknræna og það sem hverfur ofaní þessa glufur 

er hið sanna; það sem ekki er hægt að tjá með táknmáli samfélagsins og byggist 

einmitt upp á tilfinningum manneskjunnar. Það er hægt að stjórna hinu táknræna, en 

hið sanna er alltaf til staðar, ósnert og óbjagað. 

Til þess að barnið geti tjáð sig við aðra, við samfélagið, neyðist það til að nota 

tungumálið. Hin ruddalegi faðir (e. obscene father) verður til þegar föðurímyndin sem 

skapar hið táknræna fer ekki eftir sínum eigin reglum. Þetta gerir faðirinn með því að 

fara framúr eigin regluverki með það að leiðarljósi að skemmta sér. Þessi yfirdrifna 

nautn (e. jouissance) er það sem á sér stað handan okkar siðferðislögmála. 51  

 

                                                 
49 Útskýring á hugarheimi Lacan einsog hann birtist í The Language of the Self: The Function of 
Language in Psychoanalysis, 1968 
50 Pizzato, Mark, „Beauty’s Eye: Erotic Masques of the Death Drive in Eyes Wide Shut”, Lacan and 
Contemporary Film, ritstj. Todd McGowan & Sheila Kunkle, New York: Other Press, 2004, bls. 86 
51 Hugtakið ruddalegi faðirinn er komið frá Zizek, sem hann meðal annars skrifar um í: Zizek, Slavoj, 
Looking Awry: an introduction to Jacques Lacan through popular culture,Massachusettes: MIT Press, 
1991,  bls. 24, hin yfirgnæfandi nautn (e.jouissance) er hugtak komið frá Lacan, m.a. í eftirfarandi: 
Lacan, Jacques, The seminar of Jacques Lacan II, New York: Press Syndicate of the University of 
Cambridge, fyrst útg. 1978, bls. 217, en er eitt grundvallarhugtak í kenningum hans. 
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IV.II Fagri heimur læknahjónanna  

Órarnir og hvatirnar sem birtast í Eyes Wide Shut er hægt að púsla saman inní 

orðræðu Lacan á áhugaverðan hátt en kvikmyndin sýnir hráan veruleika nútímans þar 

sem hjón í efra þrepi millistéttarinnar í New York eru að gera sig reiðubúin að halda í 

árlega jólaveislu hjá einum af sjúklingum læknisins. Við kynnumst eiginmanninum, 

William Hartford, eða Dr. Bill og Alice, eiginkonu hans. Samband þeirra virðist vera 

banalt og byggjast frekar á vana, öryggi og skyldurækni frekar en ástríðu. Á fyrstu 

mínútunum spyr Alice hvernig hún líti út og Bill ansar því að hún sé fullkomin án 

þess að svo mikið sem gjóa augunum á hana. Í blábyrjun sjáum við strax hvernig 

dýnamík er á heimilinu – Bill er alfadýr heimilisins og hefur háa ytri stöðu í 

samfélaginu. 

Í upphafi myndar sjáum við hvar órar Bill liggja, eða öllu heldur hvar þeir liggja 

ekki, eða gagnvart eiginkonu hans. Við sjáum hana fáklædda og í þannig 

birtingarmynd sem ætti að vekja upp hvatir, en fyrir Bill er þetta hversdagslegt. Þarna 

er fyrsta vísbendinginn um tvíhyggjuna sem Kubrick notar sem stílbragð út 

kvikmyndina. Þegar hjónin koma í jólaboðið sjáum við stéttaþrepið fyrir ofan Bill og 

frú, en smekklega og stóra íbúð hjónanna í ‘Central Park West’ lítur fátæklega út í 

samanburði við höll Victors Zieglers, gestgjafans og sjúklings Bill, sem er hugarfóstur 

Kubrick og á sér ekki samsvarandi persónu í nóvellu Schnitzler. Kubrick notar það 

leikbragð að setja hjúin í þannig félagslegar aðstæður að þau neyðast til að kynna sig 

fyrir áhorfendunum. Þar að auki sjáum við einnig hlutverkasveim persónanna frá því 

að vera fjölskylda í hversdagslegum gjörðum innan í það að vera persónur útí hinum 

opinbera heimi.  

 Bill er meistari í mannlegum samskiptum, hann er hógvær, orðheppinn og 

jafnvel fyndinn á stundum. Hann notar hvert tækifæri til að veifa læknisskírteininu 

framan í fólk til að staðsetja sig í félagslegu samhengi. Eina persónan sem hann 

þekkir í veislunni, fyrir utan gestgjafann sjálfan, er gamall skólabróðir hans úr 

læknaskólanum sem hefur valið sér aðra leið í lífinu og mannar nú slaghörpuna í 

hljómsveitinni sem spilar dinnertónlist í gleðskapnum. Við sjáum á samskiptum þeirra 

tveggja hvað lækna-kennimarkið er mikilvægt Bill, þegar hann mælir: „Once a doctor, 

always a doctor“. Bill rekst einnig á tvær sýningarstúlkur sem hrífast af 

læknasjarmanum og við komumst að því að svo lengi sem Bill er með hærri ytri 

félagslega stöðu en viðmælendur hans, býr hann yfir miklum sjarma. Seinna komumst 
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við svo að því að honum þykir afar þægilegt að vera með höndina á leðurveskinu, sem 

er önnur aðferð til að ná fram hárri stöðu – enda ber hann heppilega gælunafnið sem 

seðlarnir deila með honum. 

Alice fáum við einnig að kynnast, en hún er ekki jafn vel ígrunduð og stöðug 

staðalímynd og eiginmaður hennar. Hún er bersýnilega byrjuð að finna fyrir áhrifum 

kampavínsins þegar hún kynnir sig fyrir erlendum gesti Ziegler að nafni Sandor 

Szavost. Hvort sem hún er opinská að eðlisfari eða vegna fljótandi aflgjafa, segir hún 

hinum ungverska Sandor frá því að hún hafi rekið listagallerí sem fór á hausinn og 

gegni einungis stöðu ‘húsmóður’ í dag. Hún lætur í ljós að henni líki það að finna 

fyrir stuðningi sterks karlmanns og flissar einsog skólastelpa þegar Sandor segir henni 

sögur af hjúskaparsiðum fortíðarinnar. Hún hlær einnig dátt þegar hann byrjar aðeins 

að dylgja með því að fara afsíðis og skoða þann hluta listasafns Ziegler sem hún hefur 

ekki séð áður – því eru þau auðvitað bæði forfallnir unnendur listarinnar. Það gefur 

okkur einnig vísbendingu um kraft og vilja hennar, eða öllu heldur skort á þeim, þegar 

eina ástæðan sem hún gefur gegnt því að láta að vilja flagarans sé skuldbingin hennar 

við Bill og hjónabandið. Hjónabandið er af tungumálinu komið og því hluti af 

táknheimi Lacan. Það er einnig hæðið því seinna meir kvartar hún undan Bill fyrir að 

gefa einmitt þá ástæðu fyrir því að hafa ekki áhuga á líkamlegum gjörðum utan 

hjónabands.52 Við sjáum svo hvata aristókrataklíkunnar gagnvart Alice í hrósi Ziegler 

og framkoma Sandor og þar myndast andstæðan á milli Bill og umheimsins, við 

sjáum hvernig forsendurnar eru öðruvísi.53  

Í næsta senu sjáum við nýja hlið á Dr. Bill og í fyrsta sinn í myndinni sjáum við 

dökka tóninn sem tekur hægt og rólega yfir söguframvinduna. Órarnir sem buðust Bill 

í senunni á undan með sýningarstúlkunum eru gríma fyrir dauðahvötina (sem er þó 

alltaf einhverskonar sannleiksleit) og við sjáum það í þessari senu þar sem 

kvenímyndin sem sýningarstúlkurnar bera, eða hugmyndin um hvatvís kynferðisleg 

kynni ókunnugra, hefur breyst í ofdópaða vændiskonu. Ziegler kallar Bill til sín til að 

leysa úr örlitlu vandamáli sem komið hafði upp. Vændiskonan Mandy sem Ziegler 

hafði ráðið til sín til hafði tekið of stóran skammt af svokölluðum snjóbolta (e. 

snowball, samsetning af heróíni og kókaíni) og var meðvitundarlaus á baðherbergi 

gestgjafans. Bill tekur á þessu máli af mikilli yfirvegun og innan skamms er Mandy 
                                                 
52 Í rifrildi milli þeirra eftir að reykja jónu saman ræða þau um veisluna og þá kemur þessi röksemd 
fram í svari Bill. 
53 Pizzato, Mark, „Beauty’s Eye: Erotic Masques of the Death Drive in Eyes Wide Shut”, Lacan and 
Contemporary Film, ritstj. Todd McGowan & Sheila Kunkle, New York: Other Press, 2004, bls. 90 
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komin til lífs á ný. Við sjáum greinilega að það er mikill stöðumunur á Victor og Bill, 

en Victor kemur meira fram við Bill sem aðstoðarmann frekar en vin. Bill er hollur 

sínum velgerðarmönnum og kann vel við sig í hlutverkinu lærða aðstoðarmannsins. 

Þegar heim er komið sjáum við loksins glampa í ástríðu hjá hjónakornunum, en færa 

má rök fyrir því að sá ástareldur hafi kviknað útfrá órum og draumum sem vöknuðu í 

jólafögnuðinum. Ástarleikurinn er sýndur okkur í gegnum spegil og þar gefur Kubrick 

til kynna að hann sé einhverskonar fullnæging á gægjukenndum sem voru ríkjandi hjá 

hjónunum í veislunni. 

 

 Við sjáum engar hvatir eða óra af hendi Alice fyrren heim er komið og Bill 

brýtur á hinu sanna með því að halda uppi merkjum hins táknræna og halda því fram 

að eina ástæðan fyrir því að karlmenn hafi samskipti við konur sé að verða sér útum 

kynferðislega greiða og ástæðan fyrir því að hann lét ekki undan hvötum sínum 

gagnvart sýningarstúlkunum væri samkomulagið sem ríkir milli hans og Alice, eða 

hjónabandið. Hjónin höfðu gert sér dagamun með því að rúlla sér eina litla jónu og fá 

sér að reykja, sem undirstrikar að staða í þeirra samfélaginu er frjálslynd, sem speglar 

hina frjálslyndu stétt gyðinga sem Fridolin var hluti af í Traumnovelle. Þau rifja upp 

ævintýri veislunnar hjá Ziegler og gera grín að fólkinu sem var að gefa þeim undir 

fótinn en einhvern veginn leiðast umræðurnar út í þessa barnslegu skoðun Bill á 

samskiptum kynjanna. Við þessi svik á hinu sanna hleypir Alice okkur inní 

draumaland sitt og segir Bill frá órum sínum eða atviki sem átti sér stað einhvern 

tímann þegar þau voru í sumarfríi á Cape Cod. Með þeim á hóteli var dáti sem Alice 

féll svo rækilega fyrir að hún sagðist hefði kastað öllu á glæ, sambandi sínu við Bill 

og jafnvel dóttur sína, bara fyrir eina nótt með téðum dáta. Hún lýsir því svo í 

ástríðufullri einræðu hvernig hún hafi fundið fyrir hræðslu daginn eftir, en ekki verið 

viss hvort hún væri hrædd um hvort hann væri farinn, eða hvort hann væri þar enn. 

Hún rekur svo naglann í líkkistuna þegar hún segir Bill að þrátt fyrir allt hafi hann 

verið henni kærari en nokkru sinni áður þegar þetta átti sér stað. Þarna bregður 

Kubrick aðeins útaf braut nóvellunnar sem skiptir miklu máli í eðli sambands 

hjónanna – en í nóvellunni kemur Fridolin einnig með sögu úr fríinu og jafnar leikinn. 

Sá eðlismunur gerir árás Albertine, austurrísku útgáfunni af Alice, ekki jafn grimma. 

Draumar Alice eru nefnilega ein af þungamiðjum myndarinnar en í lakanísku 

fræðunum eru draumar einmitt heimavöllur hins sanna. 
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 Í Traumnovelle lýsir Schnitzler samræðum hjónanna á hversdagslegri hátt, 

ekki jafn þrungnum dramatík einsog í Eyes Wide Shut. Á milli Fridolin og Albertine 

var einhverskonar keppni í gangi og derringur þar sem þau ýktu smám saman 

upplifanir sínar til að gera hinn aðilann bjargarlausan. Í New York hinsvegar er þetta 

einstefna og læknirinn situr eftir stjarfur. Hann fær símhringingu og er tilkynnt að 

einn af sjúklingum hans hafi látist, sem er björgun úr aðstæðunum sem hann er búinn 

að koma sér í. Það var þessi draumur Alice, þar sem órar hennar birtust, sem sendi 

Bill af stað í ævintýraför, en dauðahvötin sem kemur yfir hann í leit sinni að 

svipuðum órum og Alice bjó yfir veldur því að það er eðlismunur á órum Alice og 

Bill. Hann reynir að finna hið sanna, en tekst það ekki, því hið sanna er ekki eitthvað 

til að finna eða uppgötva, það er einfaldlega til staðar en þó á óhefðbundinn hátt.  

 

IV.III Myrkur slóði læknisins 

Þegar þarna er við sögu komið hefur sagan breytt um tón. Söguheimurinn sem eitt 

sinn var fullt af ljóma og glamúr er núna orðinn myrkur. Læknirinn er uppfullur af 

tilfinningum af neikvæðum meiði, en hann er afbrýðisamur útí óra Alice og veltir 

fyrir sér hefndargjörðum. Hann kemur á heimili sjúklingsins sem féll frá, en Marion, 

dóttir hin fráfallna, tekur á móti honum. Það sem fer fram þeirra á milli er allt eftir 

bókinni, kurteisishjal í bland við samúðartal. Marion segir frá yfirvofandi 

brottflutningi sínum úr stórborginni með eiginmanni sínum en brotnar í kjölfarið 

saman og útskýrir fyrir lækninum að hún hafi þráð hann heitar en flest síðan hún hitti 

hann fyrst. Bill tekur á þessu máli einsog hverju öðru máli sem kemur upp í starfi 

hans og fullvissar hana um að þetta sé bara einhverskonar stundarbrjálæði. Marion 

svipar afar mikið til Alice í útliti og þegar eiginmaður hennar, Carl, mætir á svæðið 

sjáum við að hann svipar einnig mikið til Bill, bæði í útliti og í líkamlegum töktum, 

þ.e. hvernig hann kemur inn í íbúðina, heilsar Marion og hvernig hann talar af 

fagmannleika í aðstæðum sem þessum. Kubrick leikur sér þarna að því að gera 

einhverskonar speglun af þessu tvennu, en Marion, einsog Alice, þráir annan mann. 

Þetta er fyrsta vísbendingin um að heimurinn eftir miðnætti í myndinni sé 

einhverskonar endurspeglun á öðrum veruleika, samhliða heimur sem þjónar þeim 

tilgangi að ramma uppgjör Bill við tilfinningarnar sem hafa vaknað upp. Bill fer þarna 

í gegnum vissa vitundarvakningu sem minnir á speglatímabil Lacan, en í gegnum 

samskipti sín við þessar persónur sem endurspegla læknahjónin, sem virðast vera að 
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fara í gegnum svipuð vandræði, sér hann hvaða kröfur táknheimurinn gerir til hans. 

Hann sýnir þó vissan efa í hlutverki sínu og gefur vísbendingu um að þarna sé kominn 

mótþrói til að lúta lögmálum tungumálsins. 

 Bill yfirgefur íbúðina að lokum og heldur áfram útí ævintýri næturinnar. Á 

vegi hans verður vændiskonan Domino sem býður honum heim í kot, heimboð sem 

Bill þiggur með semingi. Í samskiptum þeirra verðum við vitni að meiri óákveðni 

Bill, hann spyr hverju Domino mælir með þegar hún innir hann um hvað hann vill, og 

í fyrsta skipti sér áhorfandinn, og mögulega Bill um leið, að sú spurning á vel rétt á 

sér. Alice hringir áður en Bill nær að athafna sig með Domino en það eru enn 

siðferðisleg höft táknheimsins sem hann er að berjast við. Hann er byrjaður að heillast 

af því að brjóta af sér belti samfélagsins, en það er eitthvað sem aftrar honum. 

 Næsti áfangastaður er ölstofan þar sem læknaneminn og píanóleikarinn Nick 

Nightingale sagði Bill að yrði að spila á í nokkra daga. Nick segir Bill frá 

óhefðbundinni samkomu sem hann mun spila á seinna um kvöldið. Þetta er 

nútímaútgáfa af 18. aldar grímudansleikjum með erótískum undirtón; gestirnir 

klæðast skikkjum og bera grímur. Bill nær að sannfæra Nick um að deila með honum 

heimilisfangi fundarstaðarins og gefa honum lykilorðið til að komast inn: Fidelio. 

Lykilorðið er heiti á einu óperu Beethoven, en einnig vísun í latnesku orðið fidelis 

sem á viðeigandi hátt þýðir einmitt trygglyndi. Arthur Schnitzler notaði upprunalega 

ekki þetta gildishlaðna aðgangsorð, en það var þó í raun sama eðlis eða Danmörk og 

vísar í hina dönsku strönd þar sem dátinn birtist eiginkonunni. Aðlögunin er þó 

hentug þar sem trúnaðarbrestur Alice er drifkraftur læknisins. 

 Áður en Bill heldur af stað í fantasíulandið þarf hann þó að stoppa og verða 

sér út um þunga flauelsskikkju og grímu og leggur því leið sína í búningaleiguna 

‘Regnbogann’. Kubrick hefur ekki vikið mikið frá Arthur í þessu smáatriði, sem 

sveipar New York þó nokkuð viðeigandi draumkenndum blæ, því óeðlilegt hlýtur að 

teljast að búningaleigur séu á hverju horni með slíkan kost í nútímanum. Gaman er að 

rifja upp að í jólaveislunni hjá Ziegler vildu sýningarstúlkurnar tvær sem hrifust af 

lækninum sýna honum hvar regnboginn endaði. Og örfáum dögum seinna er hann 

mættur, einmitt í ‘Regnbogann’ og er kominn langt frá lögmálum táknheimsins. 

 Bill nær að plata hinn slavneska Milich til að opna leiguna um miðja nótt og 

notar læknaskírteinið sem vopn, enn ein vísbending um hvernig Bill reiðir sig á sína 

stöðu í samfélagsinu. Bill verður vitni að merkilegri atburðarás í búningaleigunni, en 

tveir japanskir viðskiptamenn eru þar inni í vafasömum tilgangi með dóttur 
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búningasalans. Í útgáfu Schnitzler eru viðskiptamennirnir dómrara og eiga því 

sameiginlegt með viðskiptamönnunum að vera ráðandi fígúrur í samfélaginu, en 

einsog Bill stefnir í, hafa þeir orðið hvötunum að bráð. Þessi sena undirstrikar þennan 

draumkennda veruleika sem Bill er fastur í, en dóttir Milich svipar mjög til annarra 

tveggja kvenna, sem einnig eru táknmyndir óranna. Fyrst var það vændiskonan 

Mandy og af henni tók starfssystir hennar Domino, en allar þrjár eru tálkvendi með 

virkni gegn táknheiminum. Á endanum kemst Bill með búning sinn á óhefðbundna 

búningadansleikinn þar sem allir bera grímu. Gríman táknar kennimarksleysið sem er 

ríkjandi, enginn veit hverjir leynast bakvið grímunrnar, en einnig er gríman táknmynd 

fyrir bjögunina á raunveruleikanum og hvernig áhorfandinn sér ekki hina sanna útgáfu 

raunveruleikans í speglinum. 

 Nú eru langanir læknisins sem hafa stigmagnast frá heimsókninni til Marion til 

heimsóknarinnar til Domino að ná hámarki í þriðja og síðasta þrepinu. Bill er samt 

sem áður er getulaus í órum sínum sem er tákngert í orgíunni sem er steríl og 

andlitslaus, en með því að sveipa alla þar inni grímum erum við í raun að svipta hið 

Sanna tilverurétti sínum því hið táknræna býr í hugmyndum um kvenlíkamann án 

kennimarks, þ.e. andlitslausir hvatar.54 Það mætti í raun segja að hann væri að skoða í 

búðarglugga og skoða hvað órarnir gætu staðið fyrir, eða hvar hið sanna gæti legið, en 

það sem hann er að horfa á í gegnum glerið eru ekki sannir órar, heldur einhverskonar 

eftirlíking. Þessi líking minnir á strauma Weimar-áranna í Þýskalandi þar sem 

uppstillingar búðarglugga komu fyrst fram og lofuðu neytandanum uppfyllingu óska 

sinna sem er ekki á skjön við það sem Bill var að reyna að framkalla.55  

 Leiðangur Bill nær hámarki þegar hann er kallaður á fund við þann sem virðist 

vera forsprakki safnaðarins, sem biður hann um að fjarlægja grímu sína eftir að Bill 

hefur verið upplýstur sem utangarðsmaður. Bill á yfir höfði sér einhverskonar 

refsingu fyrir háttalag sitt og innbrot í þetta samfélag aristókrata, en ung kona stígur 

fram og biður um að taka sökina fyrir hann sem er samþykkt af samkundunni. 

 Þegar maður fer í leit að einhverju sem maður hefur fyrirfram ákveðna 

humynd um, byggjast upp væntingar og markmið eru sett og það myndast viss 

                                                 
54 Pizzato, Mark, „Beauty’s Eye: Erotic Masques of the Death Drive in Eyes Wide Shut”, Lacan and 
Contemporary Film, ritstj. Todd McGowan & Sheila Kunkle, New York: Other Press, 2004, bls. 91 
55 Á Weimar arum Þýskalands (1919 – 1933) voru markaðir heimsins fyrst að skilja hversu öflugt vald 
auglýsingar og skýr markaðsstefna getur verið og voru því hlutirnir byrjaðir að breytast virkilega á 
þessum vígstöðum. Kapítalisminn var byrjaður að finna nýjar leiðir til þess að koma til móts við 
offramleiðslu neytendavara og var sá vandi leystur með auglýsingum nútímans eða útstillingum í 
búðargluggum, sem veittu neytandanum snögga uppfyllingu óska sinna. 
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milliganga (e. interposition), þegar væntingarnar reynast ekki vera einsog maður bjóst 

við. Læknirinn Bill byggir smám saman upp ímynd af órunum sem hann vill taka þátt 

í og hefna sín með, og smám saman tekur mynd þeirra að skýrast. Hugmyndin hans 

um það sem hann er að gera, er hluti af hinum táknræna heimi; hann byggir það á 

samfélaginu og siðferði sínu hvað er að gerast þarna, hvað órarnir eiga að standa fyrir 

og gerir sitt allra besta til upplifa þá eftir þeim ályktunum. En það er ákveðinn 

aðskilnaður sem á sér stað þegar fram líða stundir, milli egós Bill annarsvegar og 

hvernig hann túlkar hið táknræna hinsvegar. Því þessi stara (e. gaze) sem Bill 

viðheldur beinist ekki að hinum sönnu órum, því staran sem hann beitir er ekki hans – 

hún er í eðli sínu ætluð öðrum og gerir því hans tilraun getulausa. Það er nefnilega 

ákveðinn flekkur sem kemur í veg fyrir að hið sanna sjáist þegar leitin er á vitlausum 

forsendum. Þetta er milliganga sem Bill lendir í og mun því aldrei komast að hinu 

sanna. Og þessu kemst Bill smám saman að, hann hefur verið að byggja leit sína á 

vitlausum grunnhugmyndum.56  

 

IV.IV Allir vegir liggja heimávið 

Bill er maður rökvísinnar að eðlisfari og upplifun hans af veröld sem er ekki hans 

eigin kvöldið áður er honum enn ráðgáta. Síðasti hluti myndarinnar snýst um 

annarskonar ævintýri þar sem hann reynir að rekja slóð sína aftur á bak til að byggja 

upp heilsteypta mynd af upplifun hans. Hann kemst að því að píanistinn Nick er 

snúinn aftur til sinna heimahaga langt frá stórborginni og nær að draga það uppúr 

hótelstarfsmanni að hann hafi verið í félagsskap tveggja lífvarða og hafi í ofanálag 

verið með einhverja áverka.  

 Búningaleigan ‘Regnboginn’ er næsti áfangastaður, enda þarf hann að koma 

búningnum til skila til hins slavneska Milich. Í búningaleigunni sér Bill japönsku 

viðskiptamennina frá kvöldinu áður, en í dag virtist þeim koma vel saman við Milich. 

Þegar Bill innti eftir útskýringum á þessari snöggu breytingu gaf leigueigandinn lítið 

eftir og gaf í skyn að öll mál mætti leysa. Þarna sjáum við hvernig aristókratastéttin 

getur leyft sér að fara á skjön við reglur sína án þess að það hafi neinar afleiðingar í 

för með sér. Eftir að Bill kemst að því að grímuna vantar í leigupakkann segir hinn 

góðlátlegi herra hússins að hann eigi ekki að hafa áhyggjur af því og í framtíðinni geti 

hann alltaf leitað í hans hús jafnvel þótt hann sé ekki að leita að búningi. Bill verður 
                                                 
56 Zizek, Slavoj, Enjoy Your Symptom!, Oxon: Routledge, 2012, bls. 9-12 
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brugðið við þetta sölutilboð Milich sem heldur utan um dóttur sína líkt og aðra 

söluvöru. 

 Næst liggur leið til vændiskonunnar Domino þar sem meðleigjandi hennar 

tekur á móti honum. Meðleigjandinn Sally tekur vel á móti Bill sem virðist halda að 

hún stundi sömu iðju og Domino, en áður en hann kemst langt í nýrri tilraun til að láta 

eftir hvötum sínum segir hún honum að Domino hafi greinst með HIV-veiruna. Sú 

tilkynning virkar sem siðferðislegt symból fyrir dökku hliðar hvatanna. Eftir enn eitt 

ófullnægandi skrefið í krufningu gærdagsins rekur Bill augun í greinarstúf þar sem 

sagt er frá fyrrverandi fegurðardrottningu sem lést af ofneyslu eiturlyfja. Bill fær það 

út að þetta sé kona sem varð á vegi hans í búningaveislunni kvöldið áður og fórnaði 

sér fyrir Bill. Hann kemst inní líkhúsið í krafti starfs síns og þar fær hann staðfestingu 

á kenningu sinni. Refsingin fyrir að bjarga hans skinni var því kannski nokkuð 

hrikaleg eftir alltsaman. Bill er kominn í einhverskonar sjálfskaparvíti þar sem 

rannsókn hans á eigin brestum leiðir ekkert af sér nema frekari óvissu og eymd. 

 Síðasta skrefið, og jafnframt það mikilvægasta, í sannleiksleit Bill verður þó 

þegar Ziegler boðar hann á heimili sitt. Eftir örlítið kurteisishjal upplýsir Ziegler Bill 

um að hann hafi notið samveru Bill kvöldið áður, uppklæddur í kufl og með grímu 

fyrir vitunum. Ziegler undirstrikar jafnframt að hann vilji engan veginn skammast í 

honum eða hræða hann, heldur vilji einfaldlega biðja hann um að láta kyrrt liggja. 

Þetta sé nefnilega hættulegur og valdamikill félagsskapur sem var einungis að leika 

sér. Bill á erfitt með upplýsingarnar sem Ziegler lætur honum í té. Hann á erfitt með 

að skilja þá tillögu Zieglers um að þetta hafi raun verið einn stór látbragðsleikur og að 

vændiskonan og bjargvættur hans, hafi ekki látist af þeirra völdum. En Bill getur ekki 

brugðið neinum vopnum fyrir sig, hann er getulaus í kringum Ziegler og sérstaklega 

þegar deiluefni hans beinast að heilli stétt sem tilheyrir allt öðrum veruleika heldur en 

þeim sem hann lifir í. Og þegar Ziegler hefur lokað á síðasta möguleikanum á því að 

komast til botns í þessu öllu snýr Bill heim. 

Alice er sofandi þegar Bill snýr heim, en gríman sem týndist liggur á kodda Bill 

við hlið Alice, einsog gefið sé til kynna að hún viti meira en hann haldi. Hann brotnar 

loks niður við þessa sjón og vekur Alice og segir henni allt af létta. Kubrick heldur í 

stílbragð austurríska skáldsins og við verðum ekki vitni að því þegar Bill þylur upp 

atburðarásina, heldur sjáum einungis andlit Alice eftir að hann hefur lokið við 

frásögnina.  
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Eftir að læknirinn hefur reynt að laga veruleikann með því að púsla saman bitum 

ævintýris síns og þarmeð laga gatið sem er komið á táknheim hans, enn í afneitun frá 

upplifun sinni af hinu bjagaða jouissance57 heims Ziegler og félaga, bera hjónin 

saman bækur sínar. Þau eru þjónar gilda samfélagsins og verða að árétta hvaða skref 

sé best að taka næst eftir þessa upplifun af órum og hinu sanna. Þau velta fyrir sér 

hvort vegi þyngra, hið sanna í gegnum drauma, eða bjöguð tilraun til uppgötvunar á 

því í táknheiminum. Alice slær botninn úr tunnunni þegar hún segir frá hennar skoðun 

sem sé að þau eigi að vera þakklát, þakklát fyrir að hafa lifað þessi ævintýri af, hvort 

sem þau gerðust í alvöru eða voru hluti af draumi. Bill heldur þó áfram og segir að 

enginn draumur sé einungis draumur. Alice heldur áfram ogsegir að þau séu þó 

vakandi núna og munu vonandi þau halda þeirri vöku áfram að eilífu. Alice er þó ekki 

hrifin af orðinu að eilífu en segir að þau eigi að forðast að nota það, en hún elski hann 

vissulega og þau geti ekki annað gert en að halda sínu striki og vera þakklát fyrir sitt 

hlutskipti í lífinu og reyna að beina sínum bátum ekki útaf þeirri stefnu. 

 

V.I Aðlögun tveggja heima 

Stanley Kubrick rannsakar hjónaband sjálfstæðra einstaklinga sem lifa og dafna innan 

borgarsamfélags nútímans. Hjónin takast á við hinar ýmsu sálrænu baráttur, nefnilega 

baráttu hvatanna og regluverks hjónabandsins. Nú erum við komin niðrá þungamiðju 

verksins eða þær tvær andstæður sem kvikmyndin fjallar um; baráttu staðnaðra gilda 

samfélagsins sem eru táknuð í hjónabandinu og eðlisávísana hinsvegar. Þessi barátta á 

margt sameiginlegt með aldarhvörfunum í Vín sem nóvellan Traumnovelle var skrifað 

uppúr, og þeim samfélagslegu gildum sem voru að myndast á árdögum 

borgarsamfélagsins. Ég skoðaði í upphafi ritgerðar fagurfræðilegar og viðhorfslegar 

kenndir tímabilsins og baráttu sálarinnar við siðferðið sem rithöfundurinn Arthur 

Schnitzler gerði að efnistökum skáldverka sína. Þessi tvö verk eiga sama kjarna, en til 

að skilja betur hvernig umbreytingin varð og hvernig hún var framkvæmd þurfum við 

að skoða nokkur grundvallaratriði. Við þurfum að skoða aðlögunina útfrá 

fagurfræðinni, söguframvindunni, baklandi og huglægninni. Hefur verkið breyst í eðli 

sínu, eða er sami undirtónn enn ríkjandi í aldamótaútgáfu Kubricks? 

                                                 
57 Jouissance, eða nautn, Ziegler og félaga, er eitthvað sem Bill sér einungis bjagaða mynd af, því hann 
tilheyrir ekki aristókratastéttinni sem setja samfélaginu reglurnar. 



 32 

 Ákveðin hugsun þykir mér afar mikilvæg þegar aðlögun er skoðuð. 

Aðlögunarfræði er vissulega ekki sterkasta greinin á kvikmyndafræðitrénu, en við 

verðum að ganga útfrá því að aðlögun sé alltaf til staðar að einhverju leyti. Nú á ég 

ekki við hvort kvikmynd sé „byggð„ á bók eða „undir áhrifum“ bókar, heldur meira 

það að kvikmyndaformið er visst speglaform. Mynd einsog Eyes Wide Shut er ekki 

bara aðlögun á nóvellu, hún er aðlögun á ýmsum hugmyndum og ímyndum. Hin 

menningarlega höfuðborg vestræna heims, New York, spilar stórt hlutverk í myndinni 

en myndin sýnir einhverskonar aðlögun á þeirri borg. Myndin endurtúlkar vissa and-

natúralíska hugmyndafræði 19. og 20. aldar og er því sagan einhverskonar aðlögun á 

þeirri speki. Allt er þetta aðlögun á einhverju og sú hugsun víkkar hugtakið svo um 

munar. Ef við höfum til grunns þá marxísku kenningu að við upplifum ekki heiminn 

sjálfan per se, heldur sigtum við aðeins heiminn í gegnum ákveðna hugmyndafræði þá 

er kvikmyndin sem slík aðeins framsetning á einhverju öðru og er því ekki sjálfstætt 

fyrirbæri. Að mestu leyti aðlögun á öðru kerfi. En þótt að þetta sé grunnhugmynd sem 

við verðum að hafa sérstaklega í huga með Eyes Wide Shut, þá er eðli túlkunarinnar 

auðvitað nákvæmara ef túlkunin er ekki bara á heiminum sjálfum útfrá 

hugmyndafræði, heldur útfrá fyrirfram ákveðinni heild sem liggur í einhverjum 

texta.58  

 Það eru þrjú aðlögunarverkfæri sem gott er að þekkja og geta greint eða lán, 

skurður og umbreyting.59 Lán er til dæmis það sem Kubrick framkvæmir í 

aðlöguninni að Eyes Wide Shut, þar sem heildarverk er tekið og látið vera nokkuð 

ósnert. Hinsvegar mætti einnig færa rök fyrir því að breytingarnar sem fylgdu með 

tímabils-staðfæringu hans hafi gert lánið svo skakkt að þetta sé í raun nokkurskonar 

skurður (e. intersecting), en þá er átt við þegar trygglyndi við frumtextann nær aðeins 

eins langt og aðlagarinn hefur hug á, þ.e. hann leyfir sér að breyta stærðarinnar 

atriðum aðlöguninni til bóta. Hið þriðja er síðan umbreytingin (e. transformation) sem 

er talað um sem hvörfin frá texta til lokaafurðar og skoðun á því hversu trygg 

lokaútkoman er frummyndinni. Hér er þó oft dottið í þá gjótu að bera verkin saman á 

vitlausum forsendum, því auðvitað er táknkerfið annað í kvikmyndum og 

bókmenntum og því á ekki að búast við því að öll smáatriði eins tungumáls rati yfir á 

annað í nákvæmlega sömu mynd. 

 
                                                 
58 Andrew, Dudley J., Concept in Film Theory, Oxford: Oxford University press, 1985, bls. 97 
59 Andrew, Dudley J., Concept in Film Theory, Oxford: Oxford University press, 1985, bls. 99 
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 Textagreiningar eru eitt, en öllu mikilvægari eru síðan félagsfræðin og 

fagurfræðin sem aðlögunartól. Það er ágætt að velta fyrir sér afhverju 

kvikmyndaformið þurfi á bókmenntunum að halda, hvað það sé við 

kvikmyndamenninguna og stílinn sem gerir þessa kröfu um bókmenntafrumgerðir af 

kvikmyndum. Það getur verið erfitt að komast til botns í þessu máli þar sem það er 

erfitt að finna einhvern grunn í aðlögunum, svo dyntóttar hafa aðferðirnar og stílarnir 

verið í gegnum tíðina. Stundum hafa tilraunir með kvikmyndastíl, gerðar í þeim 

tilgangi að passa við texta sem kvikmynd er gerð eftir, umturnað kvikmyndastíl heilla 

tímabila í kvikmyndasögunni. Þetta gerðist til dæmis í aðlögunum Truffaut í frönsku 

nýbylgjunni, en hann vildi meina að aðlögun væri ekki einungis eftirlíking af 

skrifuðum texta heldur að upprunatextinn væri einskonar barómeter til 

leiðbeiningar.60 Hugmyndin um aðlögun er margslungin, skemmtileg og flókin og 

nóg er af leiðum að fara eftir því í hvaða samhengi aðlögunin er gerð. Aðlaganir hafa 

verið upphaf nýrra stefna, hreyfinga og tímabila en hafa einnig valdið þurrð. Þegar 

öllu er á botninn hvolft þá hlýtur þessi óseðjandi áhugi á því að kasta gömlum textum 

uppá tjaldið að þýða að þessi textar tala til mismunandi kynslóða, og hin 

kvikmyndafræðilega þraut er að búa til brýr þarna á milli, fagurfræðilegar sem 

vitsmunalegar. 

Umhverfið spilar stóra rullu og því er við hæfi að skoða borgarmyndina. Borgin er 

symból fyrir hið mannlega, hin glæsta steinbyggða borg af mannahöndum gerð. 

Borgin er andstæða náttúrunnar og er þar með gegnt náttúrunni en ekki afleiða af 

náttúrunni, þ.e. borgin er byggð af höndum mannanna og passar vel inní fegurðarmat 

Baudelaire á hinu stundlega.61 Myndin gerist að mestu leyti að næturþeli sem er stór 

múrsteinn í hinum dimma dekadent vegg sem er byggður upp, borgin vaknar við 

sólsetur með sinni myrku menningu. Það brot af flóru borgarinnar sem við kynnumst 

er lýsandi fyrir þetta. Fólkið er týpur eða holdgervingar ákveðinna strauma sem við 

skoðum betur, en allt eru þetta málsvarar skugganna fremur en hins bjarta. Borgin er 

gríðarlega aðlaðandi í ljótleika sínum. 

 Við kynnumst þó ekki aðeins hinni dýónísísku borg, heldur fáum við snefil af 

hinu appólóníska í sveitasetrinu rétt fyrir utan borgina.62 Hér á ég alls ekki við að 

                                                 
60 Andrew, Dudley J., Concept in Film Theory, Oxford: Oxford University press, 1985, bls. 106 
61 Áður var minnst á þessa andstæður Baudelaire sem hann setti fram í ritgerð sinni „Notes nouvelles 
sur Edgar Poe“ [Frekari athugasemdir um Edgar Poe], 1857 
62 Hugtökin dýónísískt og appólónískt eru uppurin úr grískri goðafræði, en Appoló og Dýónísos voru 
báðir synir Seifs. Apolló er guð rökvísinnar á meðan Dýónísos er guð gnægðar. Í seinni tíð hafa ýmsir 
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sveitasetrið sé andstæða borgarinnar nema að því leyti að tvíhyggja Schnitzlers skín 

hér í gegn og stéttabaráttan úr bókinni milli aristókratanna og hinna frjálslyndu sést 

hér í þessum búningi. Þarna snýr dekadensinn örítið uppá sig, því hann dvelur í bæði 

borginni og svo í þeirri útgáfu af sveitinni sem við sjáum. Þetta má útskýra með því 

að sveitin sé aðeins spegilmynd borgarinnar og bjöguð mynd af því sem gerist þar og 

því mjög svo hluti af sama söguheimi, útgáfa spegilskeiðsins í borgarmyndinni.63 

 Með því að skoða borgina sjáum við yfirlit yfir þau ýmsu andstæðu öfl sem 

heyja sínar baráttur undir niðri. Í borgarmyndinni sjáum við hið stundlega gegnt hinu 

eilífa þar sem steinninn er skrefi framar breytilegri náttúrunni. Steinbyggða borgin 

sem birtist er ógnandi, tilgerðarleg, vélræn og andmannleg. Hið manngerða sem ríkir 

yfir náttúrunni er því einhverskonar parabóla fyrir það stríð sem við höfum áður 

komið inná, nefnilega staðföstu gildin gegnt eðlisávísunum eða órar gegnt siðferði. 

Þessi þungi stíll borgarinnar hjá Kubrick, sem minnir óneitanlega stundum á senur í 

rökkurmyndum fimmta áratugarins (e. film noir), er með germönskum áhrifum. 

Expressjónísk stílbrögðin sem komu fram á sjónarsviðið að germönsku innflytjendum 

líkt og Billy Wilder, eiga nokkuð vel heima hér þar sem upprunalegu borgin er 

germönsk enda höfuðborg mið-Evrópu í aldarhvörfunum. Niðurstaðan er því að 

nokkru leyti tímalaus.  

Í bókmenntum dekadensins hefur borgin oft verið notuð sem miðjupunktur til að 

ramma söguheiminn inn, en fyrir utan að vera hið fullkomna dæmi um hið 

manngerða, er hún einnig góður vettvangur til að túlka mannlegan eðlismun. Í 

Pétursborg eftir Bely, er borgin St Pétursborg umhverfi söguheimsins, en einsog Eyes 

Wide Shut, snýst skáldverkið um hinar ýmsu andstæður; drauma og veruleika og 

hvatirnar gegn hinu hefðbundna. Í Pétursborg er borginni ætlað að sýna framá tvískipt 

eðli rússneskrar menningar, hvernig hin vélræna borg var byggð á votlendi bændanna, 

en sýna einnig framá hvernig þessi tveir þættir eru samtengdir – þeir sem byggðu 

borgina berum höndum standa fyrir allt annað en þeir sem fjármögnuðu byggingarnar, 

en samt sem áður eru þeir nauðsynlegir hvor öðrum. Í Eyes Wide Shut sjáum við 

einnig dæmi um þessi óbrjótanlegu eðlistengls milli stéttanna sem tjáð eru í 

borgarmyndinni. Innan borgarinnar hírast allir sem ein stór vélræn heild. Sumir fara út 

                                                                                                                                            
tekið hugtökin uppá arma sína líkt og Nietzsche, en hann notaði þau í bók sinni Die Geburt der 
Tragödie aus dem Geiste der Music, 1872 
63 Ég ræddi fyrr í ritgerðinni um kenningar Lacan þar sem speglastigið er mikilvægt grunnhugtak, eða 
þegar barn býr til sitt eigið egó með því að sjá hvernig sjálfið endurspeglast af samfélaginu 
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á strætin til að bjóða þjónustu sína og aðrir til að fullnægja hvötum sínum, en allir eru 

uppá aðra komnir í borginni. 

 Borgin er, einsog áður hefur komið fram, aðallega kynnt til leiks að nóttu til, 

en um leið sjáum við nokkur bjartari skot, en yfirlitið breytist lítið. Það er einhver 

flæðandi óáþreifanleiki í áferðinni sem gerir atburðarásina draumkennda. Það er líf úr 

ýmsum áttum sem sýnir fjölþjóðleika borgarinnar, sem er einsog Vínarborg 

aldarhvarfanna, vin fyrir allskyns þjóðflokka og trúarhópa. Það sem einkennir þó 

yfirbragðið er hrörnun þarsem borgarbúarnir virðast annaðhvort aðhyllast vafasamar 

atvinnuleiðir eða vera í sálrænni kreppu að snúa bakinu við hinu ljósa lífi og ganga 

niður stíga sem eru vafasamar og bera í skauti sér eymd og afturför. Kubrick hefur því 

breytt suðupottinum sem var að eiga sér stað í hinum margmenningarlega og 

fjölþjóðlega höfuðstað hins fallandi keisaraveldis í mið-Evrópu og yfirfært hann á 

stórborgina New York, þar sem stéttskipting og menningarlegur fjölbreytileiki eru til 

marks um óra efri miðstéttarinnar en eru einhvern veginn í stéttarlegri sjálfheldu, föst 

milli tveggja stétta. 

 

V.II Kvikmyndaleg fagurfræði Kubrick 

Einsog í öðrum verkum Kubrick eru sterk einkenni höfundarins mjög ríkjandi í Eyes 

Wide Shut, allt frá hinum minnstu smáatriðum til heildarmyndarinnar. Þar ber að 

nefna að viðfangsefni myndarinnar er úttekt á umdeildum hlutum, nokkurskonar 

tabúum, á fallegan og nánast ljóðrænan hátt. Þessu nær hann fram með hægum hraða, 

löngum skotum og sérlegu auga fyrir smáatriðum. Frásögnin er sögð útfrá lækninum 

Bill og er því áhorfandinn ekki alvitur, heldur fær upplýsingar í stíl við það flæði sem 

læknirinn sjálfur upplifir, þetta sveipar verkið leyndardómsfullum blæ og þjónar 

tilgangi í því að draumgera framvinduna. Stanley notar sína klassísku öskrandi titla í 

upphafi myndarinnar sem birtast á svörtum bakgrunni og í stíl við klassísku tónlistina 

sem er orðin einhverskonar kúbrísk undirskrift verður útkoman elegant en umgjörðin 

er falleg og fáguð. 

 Tónlistin er hentugt efni til nánari rannsóknar, en andstæðurnar sem hafa verið 

að togast á hér í gegnum ritgerðina, eðlisávísunin og hin stöðnuðu gildi samfélagsins, 

er eitthvað sem hann nýtir sér. Hann leyfir okkar annarsvegar að heyra stórbrotin verk 

rússneskra klassíkera, líkt og jazzsvíta Sjostakóvíts, en leiðir okkur svo í gegnum 

vandamál læknisins með endurtekningu á sömu tónum Musica Ricercata eftir Ligeti, 
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sem er í raun lítil tvíund, spiluð í mismunandi áttundum, aftur og aftur á mismunandi 

hraða og styrk. Með þessu speglar hann hvernig hið banala getur styrkst upp eftir því 

hvernig þú beitir því. Einskonar ögrun gegn því sem áhorfandinn býst við. Í 

einfaldleika sínum verður andrúmsloftið mun ógnvænlegra heldur en notast hefði 

verið við hefðbundna hljóðmynd til að kalla fram tilfinningar einsog ótta og hræðslu. 

Þetta er því bullandi stríð í gegnum myndina, tónlistin. Sem endurspeglar 

atburðarásina og hlýtur því að uppfylla hlutverk sitt. 

 Litirnir er vel úthugsaðir og ígrundaðir, en ríkjandi litbrigði eru bláleit 

annarsvegar og hinsvegar nokkuð appelsínugul. Þessi útgáfa af heitum og köldum er 

nokkuð algeng í nútíma kvikmyndagerð, en það virðist sem blandan sé nokkuð 

symbólísk í anda Kubricks. Hinn appelsínuguli blær er ríkjandi í raunheimum, en hinn 

kaldi blái litur tekur við í draumheimum, þegar farið er á dimmar slóðir. Þótt það 

komi ekki litbrigðum kvikmyndatökunnar við, bætist þriðji sterki liturinn við sem er 

rauður sem táknar feigð. Sófinn sem Mandy liggur í þegar hún hefur tekið of stóran 

skammt í veislu Ziegler er rauður, það hanga rauð flauelstjöld uppí í búningaleigunni 

og hringurinn í gleðskapnum þar sem Bill er tekinn á teppið er einmitt rauður sem og 

búningur dómarans sem dæmir hann.  

 Uppbygging myndarinnar er svo áhugaverð, en fyrir utan það að gerast í 

tveimur heimum ef svo mætti kalla það, er hún með sterka vendipunkta sem marka 

landamæri frásagnarinnar. Skipta þræðinum upp í þrjá heima. Tvær lykilsenur ef svo 

mætti að orði komast. Annarsvegar er það sena Alice þar sem hún segir honum frá 

draumórunum, og hinsvegar er það þegar Ziegler tekur Bill á teppið eftir ærslaskap 

hans. Þarna breytist frásagnartakturinn og andrúmsloftið. Fyrra atriðið verður 

kveikjan að illkvittnara og myrkari frávindu en seinna snýr því aftur við.  

Í upphafi myndar erum við kynnt fyrir söguheimi sem er öruggur og skreyttur 

glamúr, hjónin birtast áhorfandanum sem stoð samfélagsins og fólk á gefandi stað í 

samfélaginu. Við kynnumst viðmiðunum og gildunum sem þau lifa við og því 

kynnumst við táknheiminum í gegnum fyrsta hluta myndarinnar. Þessi atburðarás er 

rofin með órum Alice og við leiðumst inní annan heim, eða heim hins sanna þar sem 

eðlishvatir ráða ríkjum. Þessi heimur er óræður, en söguframvindan er túlkuð með 

draumkenndum blæ. hinn raunverulegi hluti heimsmyndar Lacan er óskilgreinanlegur 

að mörgu leyti og við sjáum það endurtúlkað í Bill, sem reynir að kortleggja hvaðan 

tilfinningar þessa heims koma og hvað þær þýða. Þegar hann gefst upp á því að ráða í 

eðli hins óræða heims, þá komum við að síðasta hluta myndarinnar. Ziegler útskýrir 
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fyrir Bill hvað ævintýri hans snerist um og þá gerum við okkur grein fyrir því að það 

var visst rof í söguheiminum, á þessum tímapunkti kynnumst við síðasta hluta 

heimsmyndar Lacan, eða spegilstiginu sem Bill er búinn að ganga í gegnum – þegar 

gríma hans var táknrænt fjarlægð af honum, sá hann að sýn hans þessa nótt hafði 

verið bjöguð og sá hina brotnu vörpun á hans eigin tilveru og eigin egói. 

Tvær söguhetjurnar sem stjórna þessum atriðum eru einnig mjög symbólískar 

týpur, annarsvegar kaldrifjaða tálkvendið og svo hinn ruddalegi faðir (e. obscene 

father).64 En það sem er lykilatriði í þessu síðasta verki Kubricks er symbólísku 

duttlungarnir sem eru innsaumaðir í myndina. Innri baráttan sem berst fyrir því að fá 

að koma út í dagsljósið. Í stil við titil myndarinnar notar Kubrick mikið stílbragðið að 

visna í svart (e. fade to black), sem er lýsandi fyrir andstæðurnar og tvíhyggjuna, 

annarsvegar sjáum við nakinn líkama Nicole Kidman og svo sjáum við ekkert meir. 

Svart.  

 

V.III Valdabarátta persónanna 

Til að skýra aðeins beinagrindina sem við höfum tekið úr heimssýn Schnitzlers í 

Traumnovelle er hún þrískipt: Fyrst eru það aristókratarnir sem tilheyrðu 

Habsborgurum og hafa völdin, peningana og eru hvorki samþykkir neins konar 

samvinnu með næstu stétt fyrir neðan né samblöndun þegna þeirrar stéttar við sína 

eigin. Svo höfum við hina frjálslyndu stétt gyðinganna sem Schnitzler var hluti af og 

barðist fyrir nýjum tímum og rannsókn á hugans málefnum; stuðluðu að betri 

skilningi á þessari líffræðilegu einingu sem mannskepnan er. Að lokum höfum við 

svo þriðja lið beinagrindarinnar sem er eðlisávísunin og órarnir, hispursleysið gegnt 

samfélagi og sker sig því úr hópnum frá hinum tveimur liðunum sem tengjast stéttum 

beint. Ef við einföldum málið enn frekar má segja að frjálslynda stéttin sem reis upp í 

stjórnarfarslegum breytingum Vínarborgar uppúr 1860 sé föst á milli tveggja frumafla 

– annarsvegar aristókratanna með þeirra peninga, völd og samfélagsstrúktúr og 

hinsvegar hinna nýju vísinda og mannlegra tilfinninga. Hinir frjálslyndu eru millistig 

á milli rökvísa mannsins og sálræna mannsins.65 Þessi þrjú leiðandi öfl í sögunni, 

                                                 
64 Pizzato, Mark, „Beauty’s Eye: Erotic Masques of the Death Drive in Eyes Wide Shut”, Lacan and 
Contemporary Film, ritstj. Todd McGowan & Sheila Kunkle, New York: Other Press, 2004, bls. 90 
65 Fyrr í ritgerðinni talaði ég um andstæðurnar sem komu upp í Vín aldarhvarfanna, hinn rökvísi maður 
annarsvegar og svo hinn sálræni maður. 
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Aristókratana, frjálslyndið og eðlishvatirnar, eru í öðrum orðum Ziegler, Bill og 

Alice. 

 Schnitzler setti þessa baráttu fram á skemmtilegan hátt og bjó að mörgu leyti 

til fordæmi fyrir seinni tíma menn einsog Sartre og Godard sem földu samfélagslegar 

hugrenningar og áróður í listaverkum, en Kubrick fullgerði að einhverju leyti 

framsetningu hans. Í verkinu eru persónur sem er einskonar kyndilberar allra þriggja 

liða beinagrindarinnar sem við teiknuðum upp hér að ofan, eða holdgervingar þeirra 

strauma. Fyrst er það Bill, eða Fridolin, læknir, sem er fastur í hugrænni klemmu á 

milli þess sem honum hefur verið kennt eða þeim lögmálum sem hann lifir sínu lífi 

eftir og svo tilfinninga sinna á hinn bóginn, sem setur hann í óþægilega huglæga 

stöðu. Svo er það Alice, eða Albertine, sem sker herör gegn hjónabandinu og 

stofnuninni þótt það sé ekki endilega á vísvitandi hátt. Alice gerir sér ekki algjörlega 

grein fyrir því hver heimspeki hennar er í frelsi sínu og er því vopnið talsvert beittara 

fyrir vikið. Að lokum er það hin þriðja persóna, sem er sköpuð af Kubrick uppá eigin 

spýtur eða hinn ríki og valdamikli Ziegler. 

 Ziegler, sem ber þetta framandi germanska nafn er hluti af efstu stéttum 

samfélagsins þar sem fólk lýtur öðruvísi leikreglum en hinir. Hann tilheyrir þeim hópi 

manna sem er ráðandi í samfélaginu, hann býr til lögin og reglurnar og getur af sér þá 

hópa sem menn einsog Bill tilheyra. Það er litið upp til þeirra, en um leið er stétt Bill 

ekki sátt við það sem þeir standa fyrir: veröld sem var og afl sem er ósnertanlegt. Í 

kvikmyndinni birtist hann sem innilegur gestgjafi með stóran vinahóp og kemur afar 

vel fyrir en við sjáum fljótlega að hann er með meiri siðferðislegan afslátt heldur en 

restin af gleðskapnum þegar við sjáum afdrif vændiskonunnar Mandy inn á hinu 

risastóra baðherbergi. Hann notar fólk einsog Bill sem er ekkert meira en skósveinn 

hans. Það er visst samhengi á milli tálkvendisins Alice og Ziegler, en hennar líkar eru 

leir í höndunum á Ziegler og félögum af hans stétt. Þeir bjuggu til og knúðu fram þau 

samfélagslegu gildi sem heimurinn snýst í harmóníu við, en einsog oft gerist með 

löggjafa eru þeir að mestu leyti undanskildir því að fylgja lögunum sjálfir. Sandor 

Szavost tilheyrir einnig þessum hópi og við sjáum hispursleysi hópsins í framgöngu 

hans við Alice. Þeir svífast einskis til að fullnægja duttlungum sínum. Hugræna 

baráttan sem Bill gengur í gegnum, samfélagið gegnt tilfinningum, er þó ekki til 

staðar. Þeir halda vörð um gildin en í skjóli nætur brjóta þeir þau. Kvikmyndaleg 

aðferð til að sýna fram á muninn á þessum tveimur kynslóðum er ekki einungis túlkuð 
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í fasi, heldur einnig í hinu nánasta umhverfi, en það sem virðist ríkulegt hjá 

læknahjúunum er fátæklegt í samanburði við húsakynni Ziegler. 

Bill er holdgervingur ýmissa. Ekki einungis frjálslyndu gyðingastéttarinnar í Vín 

og þeirrar baráttu sem var í gangi þar, heldur einnig holdgervingur Arthur Schnitzler, 

þar sem höfundurinn var staddur í sama stéttasveim. Bill er dyggur hluti samfélagsins, 

með hefðbundna menntum og gegnir ákveðnu valdahlutverki í lífinu, eða hlutverki 

læknisins. Bill stendur vörð um klassísk gildi, eða gefur sig að minnsta kosti út fyrir 

það. Hann er elskulegur eiginmaður, ljúfur faðir og sinnir sínu samfélagshlutverki 

dyggilega. Við sjáum hollustu hans við gildin og hina stöðugu uppbyggingu þegar 

hann rífst við konu sína þegar þau gera sér dagamun og fá sér jónu, þar sem hann 

segist trúa því að heimurinn sé svartur og hvítur og karlmenn blandi geði við 

kvenmenn af þeirri einu ástæðu að reyna að komast í brækur þeirra. Hjónabandið er 

táknmynd fyrir reglur samfélagsins. Það er þessi hollusta sem gerir honum erfitt fyrir, 

það vakna upp kenndir í honum þegar eiginkona hans segir honum frá órunum um 

dátann, en í sínu trygglyndi á hann erfitt með að bregðast við. Hann langar til að að 

svara í sömu mynt, en tryggð hans gerir hann getulausan. Tilraunir hans við að fylgja 

eðlisávísunum eru ástríðulausar og sterílar. Samskipti hans við hina holdgervingana 

eru merkileg, Alice er einhverskonar leiðandi afl, sem hann hélt að hefði stjórn á, en í 

raun er það hún sem dregur hann áfram. Semsagt, eðlislægu hvatirnar eru sterkara afl 

heldur en hann hafði grun um. Samskipti hans við Ziegler eru einsog áður hefur verið 

minnst á, af skósveinaeðlinu, en þegar hann grefur dýpra í eðli þeirrar stéttar sem 

einhverskonar leiksoppur, sýnir hann nýja hlið á sér og lendir í ákveðnum 

hlutverkasveim. Aftur er hann máttlaus gagnvart Ziegler, einsog hann hafði reynst 

vera getulaus í baráttu sinni við bæði Alice og sínar eigin hvatir og eðlisávísanir. 

 Alice er líklega kraftmestasta fastan af þessum þremur sem við tökum hér 

fyrir. Hún er einhverskonar útgáfa af hinu dekadentíska tálkvendi og holdgervingur 

hvata, ástríðu og eðlisávísana. Alice reiðir sig ekkert á ytri stöðu í samfélaginu, sem 

rímar vel við hvatirnar sem hún er táknmynd fyrir, sem láta engar fyrirfram ákveðnar 

reglur stjórna því hvert þær leggja sína leið. Þótt hún sé mun minna í mynd en Bill 

hefur hún stöðuga óbeina nærveru. Það er hún sem er hið feiga afl í huga læknisins og 

með það að leiðarljósi sjáum við tákn um Alice útum allt. Fyrsta staðgengil Alice 

sjáum við í Marion, en henni svipar til Alice bæði í fasi og útlitslega. Með því 

myndmáli sýnir Kubrick okkur nærveru eiginkonunnar. Á eftir henni kemur svo 

meðleigjandi Domino, Sally, sem er einnig staðgengill Alice og reynir að leiða Bill á 
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beinu brautina. Það er síðan önnur útgáfa af staðalímyndaðri konu sem reynir að 

lokka Bill útí sálræn voðaverk, en sú kona sést í vændiskonunum Domino, Mandy og 

svo dóttur búningasalans Milich, en þær eru einsog hinn ljósi vængur, keimlíkar og 

standa fyrir svipaðar kenndir. Með þessu teiknar Kubrick upp andstæður, hið góða 

gegnt hinu illa ef við einföldum málið. Bill er því settur upp á milli þessara tveggja 

arma konunnar sinnar og öflin svipta hann getunni í hvirflinum. Alice stendur fyrir 

allt sem Bill stendur ekki fyrir, en hún er óhefluð og hreinskilin í tilfinningum sínum 

meðan Bill reiðir sig á samfélagslega stöðu og virðist oft á köflum tilgerðarlegur. En 

líkt og öllum tálkvendum er lagið kemur hún ekki upp um sig undireins. Bill stóð í 

þeirri meiningu að hann vissi nákvæmlega hvar hann hefði eiginkonu sína þangað til 

hann gekk of langt í fyrirætlunum sínum sem urðu til þess að Alice afhjúpaði óra sína. 

Og þar með, óafvitandi að einhverju leyti, ýtti Alice honum út í þessa sannleiksleit 

sína. Samskipti Alice við hina æðstu stétt Zieglers og Sandors sýnir líka hversu máttur 

hennar er mikill, hún leikur sér að þeim sem hafa vitsmuni og krafta, dregur þá á eftir 

sér, en að lokum er það hún sem er gulrótin sem þeir eru að elta en ekki öfugt. 

 

V.IV Stéttaflökt hvatanna 

Það er mikið um hugræn átök í Eyes Wide Shut, en það er eitt viðfangsefni sem brúar 

bilið á milli stéttanna, en einnig bilið á milli draums og veruleika. Þetta viðfangsefni 

sem ég minnist á hér er einmitt uppspretta söguframvindu myndarinnar og ein sú 

helsta grunnhvöt sem er sameiginleg með öllum, hvaða lögmálum þú svosem lýtur 

eða hvaða stétt þú kannt að tilheyra. Nefnilega kynlíf. 

Í innri baráttu verksins skipta stéttir og eðlismunur þeirra höfuðmáli, sem og 

hvatirnar sem hrærast innra með öllum stéttum og skiptir þá ekki máli hverri þú 

svosem tilheyrir. Ein sterkasta hvötin er kynhvötin og því má færa rök fyrir því að 

hún sé sú ein sú mikilvægasta: kyndilberi og helsti stuðningsmaður eðlisávísunarinnar 

í baráttu sinni við gildi samfélagsins, en um leið mikilvægasta breytan í lífsformúlu 

samfélagsins. 

 Í Eyes Wide Shut gegnir kynlífið sérstöku hlutverki þar sem eðli þess er bæði 

margbreytilegt og blekkjandi. Það má finna keiminn af því strax í upphafi 

myndarinnar þar sem mikil kynorka ræður ríkjum heima hjá læknahjónunum. Þegar í 

veisluna hjá Ziegler er komið snúast öll samskipti Bill og Alice við aðra gesti 

veislunnar um kynlíf. Þegar heim er komið er það hugmyndin um kynlíf Alice og 
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dátans sem geldir Bill sálfræðilega. Mátturinn sem hugmyndin um kynlíf gaf hjúunum 

í veislunni er nú á öndverðum meiði og sýnir sviptingamátt sinn. Kynlíf er sett fram 

sem einhverskonar frumafl sem erfitt er að beisla og býr yfir miklum mætti, bæði 

jákvæðum og neikvæðum. Dauðahvötin sem kemur yfir Bill er nátengd kynlífi, en 

hugmyndin um kynlíf Alice rekur hann af stað í næturleiðangurinn. Það ríkir einhver 

feigð yfir kynlífsathöfnunum sjálfum í myndinni, þar sem við sjáum grímuklætt fólk 

stunda sterílt og ástríðulaust kynlíf. Þetta undirstrikar enn fremur að kynlíf er vopn, 

sem tilheyrir hvorki stétt né flokki í kennimarksleysi sínu og er eitt og sér gagnslaust. 

Hugmyndin um kynlíf er sterk og skiptir því meira máli heldur en kynlífið sjálft. 

Kynlíf snýst einnig um vald og drottnun og sá sem stjórnar kenndunum er kóngur. 

Þegar öllu er á botninn hvolft er kynlíf olían sem kyndir eldinn sem logar á milli 

eðlisávísananna og samfélagsins, eða deiluna sem sagan snýst um.  

 

V.V Kerfið og efnisleg tilfærsla 

Efnisleg tilfærsla aðlöguninnar er mikilvægur hluti heildarmyndarinnar og því gott að 

ljúka rannsókn aðlögunar á henni. Þegar verk eru greind til að skoða efnislega 

kjarnann er ágætt að fá aðstoð úr leikhúsfræðunum og beita gerðarlegri greiningu af 

skóla Staníslavskí til að kortleggja vilja persónanna og hvað það er sem kemur í veg 

fyrir að þeir nái honum fram, hvar andstaðan kemur og að lokum hver grunngildi 

heimsins sem sagan á sér stað í eru. Gerðarleg greining af þessu tagi styðst við þetta 

skapalón sem gengur undir nafninu ‘Kerfið’.66 

 Það er óþarfi að brjóta söguna niður í senur og duttlungast yfir því hvað vilji 

hvers og eins er og hvernig sá vilji sé hindraður og því skulum við halda okkur við hin 

þrjú leiðandi öfl í sögunni, aristókratana, frjálslyndið og eðlishvatirnar, eða Ziegler, 

Bill og Alice.  

 Ziegler og hans afl er ekki í líkamlegu gervi í nóvellu Schnitzlers og er því 

gríðarlegur munur á framsetningu Kubrick og þeirri í upprunalega textanum. 

Hinsvegar er mjög sterk stéttaskipting og nærvera þess sem Ziegler stendur fyrir er 

mikil. Þetta afl vill viðhalda valdi sínu yfir öðrum og er það meginviljinn. Sú hindrun 

sem birtist þeim er hin óstjórnlega afskiptasemi læknisins Bill sem vill ekki þýðast 

                                                 
66 Kerfið er hugmyndafræði sem leikhúsfræðingurinn Konstantin Stanislavski setti fram verkum sínum, 
sem var meðal annars gefið út í seinni tíð í eftirfarandi bók: Stanislavski, Constantin, Creating a Role, 
New York: Routledge, 1961 
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beiðnir þeirra. Viljinn og hindrunin er sú sama í báðum útgáfum, en gervi Ziegler 

umbreytist frá því að vera órætt afl yfir í að vera persóna, sem er sjónrænt mun betri 

lausn fyrir hvíta tjaldið. Læknirinn Bill hefur margþættan vilja, en í grunninn byggist 

hann upp á þeirri löngun í að ráða, að stjórna í einkalífinu einsog hann gerir í 

hlutverki læknisins. Hindrun hans á sínum vilja er bæði af hendi Ziegler, sem vill 

stoppa hann í rassíu sinni og svo eru það óbeislaðir kynórar Alice. Þessar tvær 

hindranir eru ósnertar úr nóvellunni sem og vilji læknsins og efnislega helst þetta allt 

saman í hendur. Alice er ekki með valdavilja einsog karllegir félagar hennar, það sem 

hún vill er að vera virt og metin að verðleikum og til að ná því fram notar hún hið 

beitta vopn sem kynlífið er. Hindrunin á því að ná hennar vilja fram eru feðraveldið 

sem byggist upp af Ziegler og Bill, sem vilja drottna yfir henni. Alice stendur fyrir 

það sama og Albertine og við sjáum að einu hvörfin eru í gervi Ziegler. 

 Kubrick hefur í útgáfu sinni komist að því að allur vilji persónanna hans er 

tímalaus og hvorki bundinn tímabilum né öðru og heldur hann í grunnþætti baráttna 

allra leikaðila. Það getur því enginn sagt annað en að Kubrick hafi bæði virt 

frummynd Schnitzler og sýnt henni, einsog Bill sjálfur, mikið trygglyndi. 

 

VI.I Niðurlag 

Nú hef ég skoðað ýmsa þætti sem saman mynda drög að heimsmynd söguheims 

síðustu kvikmyndar Kubrick, Eyes Wide Shut. Úr aldarhvörfum Vínarborgar er 

þungamiðja sögunnar uppurinn, en hún kristallast í félagslegri stéttabaráttu um yfirráð 

og völd. Annarsvegar var það hin frjálslynda millistétt og hinsvegar var það hin 

aldagamla ráðandi stétt aristókratanna. Tímarnir voru að breytast þá og ef kjarni 

þeirrar hugsunar er færður úr stjórnmálalegu samhengi yfir í samhengi mannshugans 

og sálarinnar, munu þeir tímar líklega ávallt vera að breytast. Þegar Arthur Schnitzler 

ákvað að semja nóvellu sem reifaði samfélagsástandið í Vínarborg með því að 

persónugerva öflin sem tókust þar á í læknahjónum, gerði hann sér líklega ekki grein 

fyrir því að hún ætti enn jafn vel við hundrað árum seinna, en á eilítið annan hátt. Til 

að fá það sjónarhorn á söguna, eða til að staðsetja betur hinn sálfræðilega kjarna 

sögunnar inná mannlega sálarrófinu, þarf hjálp fræða Lacan. Lakanísku fræðin hjálpa 

okkur að staðsetja öflin sem keyra framvinduna áfram og þau hjálpa okkur líka að 

skilja máttinn sem liggur þeim að baki. Smávægilegir og saklausir hlutir líkt og 

draumar, geta nefnilega vegið þyngra heldur en halda mætti. Eftir því sem maður 
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kynnir sér söguna betur, sér maður ný og ný tákn koma upp og það er líkt og stríðið á 

milli hvatanna og regluverks samfélagsins sé einsog fruma sem tvöfaldast í gríð og 

erg: allt frá persónum sem endurspegla öflin, niðrí minnstu hluti sem gætu þótt 

ómerkilegir en bera samt merki um að vera táknrænn stríðsvangur þessara afla. 

Titill þessarar ritgerðar er vísun í ljóð eftir Stein Steinarr, sem er hluti af 

ljóðabálknum Ferð án fyrirheits, sem gefinn var út í Reykjavík 1942. Steinn yrkir um 

drauma manna, sem á vel við í þessari ritgerð sem snýst að miklu leyti um drauma og 

hvað draumar standa fyrir og tákna. Ljóðið hefur ákveðnar skoðanir á því hvað þeir 

standa fyrir en það segir frá manni sem ferðast gegnum dimman kynjaskóg af 

blekkingum, sem brjóst hans hefur alið á bak við veruleikans köldu ró. Draumurinn 

atarna býr yfir harla óvenjulegum mætti; mætti til að skapa nýtt líf. Í sögu læknisins 

Bill í Eyes Wide Shut, er það einmitt draumur sem rekur hann útí ævintýri í frumskógi 

óra og langana sem hann er ókunnugur, og eru í raun tálsýnir fyrir eitthvað sem er 

ekki hans. En það breytir því ekki að draumurinn leiðir hann áfram, því í draumnum 

leynist bæði það sem hann óttast mest og það sem hann þráir helst. En kraftur 

draumsins verður aldrei hans, því órarnir þjóna engum og hvatirnar búa yfir meiri 

mætti en húsbóndi þeirra. 

 Eyes Wide Shut er mannleg saga um fólk sem hrærist í erfiðu samfélagi 

nútímans, menguðu af allskyns óheilbrigðum skapalónum sem fjöldinn hefur sett í 

ráðandi stöðu og mótar sig eftir. Bill og Alice eru fólk sem efast og fólk sem finnur 

fyrir ýmsum tilfinningum sem það veit ekki endilega hvað þýða. Sagan er rannsókn á 

því hvar ástin endar og hvar vaninn tekur við, hversu langt við erum tilbúin að ganga 

til að halda uppi skipulagi tilverunnar og einnig hversu langt við erum tilbúin að 

ganga til að fullnægja þeim þörfum sem vakna upp í okkur og eru á skjön við það sem 

við vitum að er rétt. En það mikilvægasta sem sagan kennir okkur er að leyfa okkur að 

efast um hvort gildin sem við byggjum samfélagið á séu endilega þau bestu og hvort 

við séum hreinskilin sjálfum okkur með því að neita okkur um það sem sálin þráir. 
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