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Ágrip 

Við fyrsta áhorf er það nokkuð ljóst fyrir áhorfandanum að Fight Club (David Fincher, 

1999) kallar á viðbrögð, túlkanir og umræður. Áhorfandanum freistast því til að brjóta 

fyrstu og aðra reglu slagsmálaklúbbsins og dreifa þeirri hugmyndafræði sem finna má í 

margræðni myndarinnar. Ýmsir Fræðimenn hafa rýnt í Fight Club útfrá ólíkum forsendum 

og komist að mismunandi niðurstöðum. Þessi ritgerð gerir í raun slíkt hið sama en skilur sig 

hins vegar frá hinum með sögulegri umfjöllun um samfélagslega þróun í hinum vestræna 

heimi, allt frá tímum nýsteinaldarinnar til dagsins í dag.  

Hugmyndin á bakvið þessa ritgerð er að sýna fram á það að þau vandamál sem Fight 

Club varpar ljósi á, bæði í persónum sínum og söguheimi, eiga sér djúpar rætur í 

undirmeðvitund okkar. Að hugmyndir eru félagslega mótaðar og hafa þróast í gegnum 

aldirnar og tekið sér bólfestu í okkar daglega lífi. Þessi ritgerð mun reyna að sýna fram á 

það að þær þrautir sem herja að persónum Fight Club séu ekki endilega eðlislægar eða 

náttúrulegar og eiga sér upphaf í samfélagsrótum feðraveldisins. Þessi ritgerð mun einnig 

á vissan hátt leggja það fram að allt sem á sér upphaf, á sér einnig endi.1 

  

                                                           
1
 Mér finnst vert að benda á að titill ritgerðarinnar vitnar í Sögumanninn, Fight Club. 
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Inngangur 

Fight Club er skáldsaga sem kom út árið 1996 og var skrifuð af Chuck Palahniuk. Bókin var 

svo aðlöguð fyrir hvíta tjaldið árið 1999 undir leikstjórn David Finchers og skartar stjörnum 

á borð við Brad Pitt, Edward Norton og Helena Bonham-Carter.  

Kvikmyndin fjallar um ónafngreindan sögumann (Norton) sem finnur fyrir óánægju í 

tilveru sinni og hyggst byggja upp nýja sjálfsmynd með því að stofna 

neðanjarðarslagsmálaklúbb sem kallast „Fight Club“. Slagsmálakúbburinn veitir 

Sögumanninum og öðrum (eingöngu karlkyns) meðlimum tímabundna útrás frá daglegu 

lífi þar sem þeim finnast þeir vera svo valdalausir. Fyrir meðlimi klúbbsins mun þetta 

varnarleysi hverfa ef þeir endurvekja ákveðið dýrslegt eðli karlmennskunnar sem þeir telja 

að hafi horfið úr lífi þeirra.  

Sagan hefst með svefnleysi og þunglyndi Sögumannsins og tilraunum hans til þess að 

losa sig við þau vandamál með því að tengjast öðrum í gegnum mismunandi 

stuðningshópa fyrir fólk með banvæna sjúkdóma. Hann finnur fyrir ró í faðmi ókunnugra 

þó svo að hann sjálfur ljúgi um nafn sitt og líkamlegt ástand. Ró hans er síðan enn og aftur 

raskað með innkomu Mörlu Singer (Carter) í stuðningshópana þar sem hún er jafn fölsk og 

hann. Með þessari röskun birtist síðan önnur persóna inn í leikinn, Tyler Durden (Pitt), sem 

hrindir af stað afar afdrifaríkri atburðarrás. 

Fight Club tæklar fyrst og fremst krísu karlmennskunnar í póst-módernísku samfélagi 

með ádeilu sem stýrist aðallega gegn þrældómi neyslumenningar og kapítalisma. Meðlimir 

Slagsmálaklúbbsins finna ákveðna lausn í krísu sinni með því að umgangast aðra karlmenn 

þar sem samkennd er náð með „ofeldi-sem-sport“ hugarfari sem þeir upplifa sem ákveðna 

endurheimt á glataðri karlmennsku sinni. Þessi hugsjón virðist í fyrstu vera einföld lausn á 

einkar flóknu vandamáli en það er ekki fyrr en að Slagsmálaklúbburinn þróast í 

borgaralega hryðjuverkahópinn Project Mayhem að endurheimting karlmennskunnar 

verður að voðaverki.  

Þessi ritgerð mun skoða þessa svokölluðu krísu karlmennskunnar, hvernig hún tengist 

neyslumenningunni, en fyrst og fremst, úr hvaða hugmyndafræði þessi krísa vex 

upprunalega úr. Ég mun einnig færa rök fyrir því að ásamt því að vera ádeila á 
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neyslumenninguna varpar Fight Club ljósi á þau vandamál sem felast í tvískiptingu 

kynjanna. Það er nefninlega gert afar ljóst í Fight Club að þrátt fyrir fjarveru kvenna úr 

hinum karllæga Slagsmálaklúbbi er aldrei talað né ráðist gegn kvenlegum gildum. Þvert á 

móti er gefið í skyn að kynin séu alls ekki ólík og að samstaða milli karla og kvenna sé í 

raun lausnin á karlmennskukrísunni. Fjarvera konunnar undirstrikar bara ennfremur hvar 

vandamálið liggur og þessi ritgerð mun sýna að krísa karlmennskunnar á í raun rætur sínar 

að rekja til karlmannanna sjálfra. 

Ræturnar spretta 

Fight Club blandar ádeilum á kapítalískt kerfi og tvískiptingu kynjanna á ýmsa vegu og er 

því viðeigandi að skoða uppruna vandamálanna frá Marxísku og femínísku sjónarhorni. 

Marxistar hafna nefninlega öllum fullyrðingum að hin undirgefna staða kvenna og kúgun 

þeirra í samfélaginu sé eilíf og að breyting eigi eftir að eiga sér stað en Marxísk fræði hefur 

að mörgu leyti lagt grunninn fyrir femíníska gagnrýni:  

„There is no theory which accounts for the oppression of women – in it‘s endless 
variety and monotonous similarity, cross-culturally and throughout history – with 
anything like the explanatory power of the Marxist theory of class oppression.“2 

Marxistar vilja ennfremur meina að þrátt fyrir að konur sé kúgaðar nú til dags og hafa 

verið það í gegnum tíðina hefur raunin ekki alltaf verið sú. Það þarf því að fara aftur í 

tímann og skoða málin útfrá þessum fræðum til að sjá hvar möguleg breyting á 

hugmyndafræði samfélagsins gæti hafa átt sér stað. 

Gerda Lerner fjallar um hugtakið „feðraveldi“ allt frá sköpun þess til nútímans útfrá 

ýmsum þáttum þar sem hún kannar þá undirgefnu stöðu sem konur hafa þurft að gegna í 

samfélaginu í gegnum aldirnar.3 Að hennar mati skapaðist feðraveldið útfrá mörgum 

misjöfnum og afar flóknum ferlum þar sem menningar-, vistfræði-, lýðfræði- og sögulegir 

þættir spiluðu stærstu hlutverkin. Þessir þættir þróuðust sem hluti af lífi einstaklingsins og 

urðu þ.a.l. lífsreglur eða ríkjandi hugmyndafræði mismunandi samfélaga á mismunandi 

tímabilum í mannkynssögunni. Fólk aðlagaðist þessari hugmyndafræði sem studdi yfirráð 

                                                           
2
 Gayle Rubin, „The Traffic in Women: Notes on the ‚Political Economy‘ of Sex“, Toward an Anthropology 

   of Women, bls. 159 
3
 Sjá Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy (1986) 
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karlmanna og áttu bæði kynin þátt í því að móta hana og styrkja allt að upphafi 

vestrænnar menningar og til dagsins í dag. Lerner rekur sögulegt upphaf feðraveldisins 

aftur til nýsteinaldarinnar og styðst við (ásamt því að gagnrýna) hina ýmsu fræðimenn og 

þá m.a. bók Frederick Engels The Origin of the Family, Private Property, and the State, sem 

er aðallega byggð á hugmyndum mannfræðingsins Lewis H. Morgan. Bók þessi leggur fram 

þær kenningar að eignarréttur, samkeppni og einstaklingshyggja spruttu upp úr 

feðraveldinu sem Engels (ásamt öðrum mannfræðingum) vill meina að sé arftaki (eða öllu 

heldur valdaþjófur) mæðraveldisins.4 Engels talar þá um móðurréttinn5, hugtak sem 

Johann Jakob Bachofen (sem var uppi á sama tíma og Morgan) lagði fyrstur fram í sínum 

skrifum en sá og hinn sami lagði einnig fram kenningar um mæðraveldið sem upphafsstig 

samfélagslegrar þróunar.6 Móðurrétturinn var að mati Bachofen annað af fjórum stigum 

samfélagslegrar þróunar þar sem megin afköst ættbálka var landbúnaður og arfur gekk þá 

á milli kynslóða í gegnum mæður, ekki feður. Stig þetta taldi Bachofen vera eingöngu 

samansafn afar frumstæðra samfélaga sem voru uppi fyrir feðraveldið en ennfremur 

bendlar Bachofen upphaf fjölskyldu, siðmenningar og félagslegrar uppbyggingar við þetta 

stig samfélagsþróunar. Til að skilja hvernig feðraveldið spratt upp úr mæðraveldinu lagði 

Engels því fram þá kröfu (útfrá kenningum Morgan og Bachofen) að fyrst verði að skoða þá 

breytingu sem varð þegar ættbálkar fóru fyrst að veiða og temja dýr til fjölgunar og 

slátrunar. Það var umturnun þessi sem bar af sér upphaf feðraveldisins:  

„The overthrow of the mother right was world historical defeat of the female sex. 
The man seized the reins also, the woman was degraded, enthralled, the slave of 
the man‘s lust, a mere instrument for breeding children.“7 

Karlmenn þessara ættbálka voru ef til vill þeir fyrstu til þess að átta sig á faðernislegri 

stöðu sinni innan hópsins og ennfremur þeir fyrstu til þess að tileinka sér hugtakið um 

eignarrétt í gegnum þær hjarðir af dýrum sem þeir áttu. Þróun á tamningu og fjölgun 

dýranna leiddi af sér frekari auðæfi og dróst þá verulega úr vægi landbúnaðar og leiddi 

                                                           
4
 Sjá Lewis H. Morgan, Ancient Society (1877) 

5
Bachofen lagði fram fjögur stig samfélagsþróunnar (Hetaerism, Das Mutterecht, Dionysian og 

  Apollonian). Móðurrétturinn (Das Mutterecht) var stig landbúnaðar þar sem mæðraveldið ríkti en 
  stigið sem fylgdi (Dionysian) var breytingarstig þar sem karllæg gildi tóku að ráða og feðraveldið varð til. 
6
 Sjá Johann Jakob Bachofen, Myth, Religion, and Mother Right: Selected Writings of J.J. Bachofen (1992) 

7
 Frederick Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, bls. 67 
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þetta ferli af sér gríðarlega breytingu í tengslum kynjanna. Aukin auðæfi setti karlmanninn 

þá í æðri stöðu innan fjölskyldunnar og hvatti það til umbreytingar á móðurréttinum og 

þess í stað spruttu upp rætur feðraveldisins.8 

Þegar karlmennirnir höfðu tekið sína feðraveldis stöðu og styrkt stoðir eignarréttar síns 

yfir öðrum lífverum óx vilji þeirra til þess að halda blóðlínu sinni gangandi með fjölgun sem 

fræðimenn kalla upphaf feðraveldisfjölskyldunnar (e. the patriarchal family):  

„The first effect of the sole rule of the men that was now established is shown in 
the intermediate form of the family which now emerges, the patriarchal family.“9 

 Sá skilningur er jafnframt „díalektísk og efnishyggjuleg kenning sem er byggð á megin 

niðurstöðum Marx og Engels um að tafarlaus framleiðsla og fjölfjöldun á lífi sé staðfastur 

hlekkur í félagslegri tilvist.“10 Stofnun feðraveldisfjölskyldunnar var því tól karlmanna til að 

auka enn frekar félagslegu stöðu sína en orðið „fjölskylda“ er komið úr latneska orðinu 

famulus sem þýðir heimilisþræll. Latneska orðið famila á jafnframt yfir „þá heild þræla 

sem einn maður á, feðraveldið, sem erfði öll auðæfi og beytti algeru valdi sínu yfir alla 

aðra meðlimi hússins.“11 Með þessum nýfundnu yfirráðum hófu karlmenn að stjórna 

kynferði kvenna í gegnum þá kröfu um að meydómur þeirra væri „hreinn“ þegar þær 

kvæntust. Þannig tryggðu karlmenn eignarrétt sinn yfir fjölskyldumeðlimum. Þetta 

grunnstig feðraveldisins sýnir því að kúgun kvenna er hluti af samfélagslegri þróun en ekki 

líffræðilegt fyrirbæri:  

„Sexual attributes are a biological given, but gender is a product of historical 
process. The fact that women bear children is due to sex; that women nurture 
children is due to gender. It is gender which has been chiefly responsible for fixing 
women‘s place in society.“12  

Það er því greinilegt að með upphafi eignarréttar og sömuleiðis stofnun fjölskyldunnar hafi 

konum verið komið fyrir á ákveðinn stað í samfélaginu. Ennfremur má sjá stöðu kvenna 

veikjast með upprisu kapítalismans og stéttasamfélaga. Að mati Engels er upprisa 

stéttasamfélags afar stór þáttur í vaxandi ójafnrétti ekki bara á milli þeirra sem drottna og 

                                                           
8
 Eins og Lerner bendir á eru engin gögn um slíka umbreytingu en Engels þrætti fyrir að þetta gerðist á 

   fornöldum og þ.a.l. voru ekkert ritað um slíkt en hann lagði það fram að þessi breyting væri sjáanleg í 
   þjóðfræðilegum skilningi: Sjá Lerner, bls. 22 og Engels, bls. 67 
9
 Engels, bls. 67 

10
 Inngangur Pat Brewer í The Origin of the Family, Private Property and the State,  bls. 9 (Mín þýðing) 

11
 Sama, bls. 11 (Mín þýðing) 

12
 Gerda Lerner, The Creation of Patriarchy, bls. 21 
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þeirra sem þjóna heldur einnig milli karla og kvenna. Kúgun kvenna undir kapítalísku kerfi 

á sér rætur í sambandi kapítalismans við hugmyndafræði feðraveldisins og hvernig þessi 

kerfi aðlagast og mótast til að þjóna hvort öðru. Leiðin til þess að ímynda sér kapítalískt 

feðraveldi sem þykir hvað mest ríkjandi er einmitt að hugsa um kapítalisma sem breytingu, 

eða einfaldlega, annað form af feðraveldinu. Feðraveldið er þá ómissandi grunnur sem 

breytist eftir mismunandi leiðum framleiðslunnar og kapítalisminn setur skilyrðin fyrir 

þessum breytingum til að þjóna sínum þörfum.13 Framleiðsla sem drifkraftur kapítalismans 

byggist síðan á öðru afli sem er rót alls ills í Fight Club. Neyslumenning er harðlega 

gagnrýnd í myndinni og spilar mjög stórt hlutverk í krísu karlmannsins og jafnframt krísu 

samfélagsins í heild. Til að skilja hvernig neyslumenningin spilar með fólk og skapar þessi 

vandamál verðum við fyrst að greina fyrirbærið og hvernig það birtist í nútíma samfélagi 

og í söguheimi Fight Club. 

Neyslumenning 

Neyslumenning er afar öflugt fyrirbæri sem hefur tekið sér bólfestu í okkar daglega lífi. 

Fyrirbæri þetta hefur þróast og dafnað í nútímahugsunarhætti með upprisu kapítalismans 

sem megin efnahagsafl um hinn vestræna heim. Kapítalisminn sem kerfi þrífst nefninlega á 

áframhaldandi (og jafnframt stigvaxandi) framleiðslu og neyslu á vörum í miklu magni sem 

nær vel yfir það sem meðalmaðurinn þarfnast.14 Neyslumenning spratt fyrst upp eftir að 

fjöldaframleiðsla byrjaði að aukast verulega með tilkomu iðnbyltingarinnar sem hófst á 

Englandi, á síðari hluta  18. aldar. Í neyslumenningunni stendur einstaklingurinn frammi 

fyrir og er ávallt umkringdur yfirþyrmandi úrvali varnings en þrátt fyrir það er stöðug 

eftirspurn eftir nýjum vörum eða endurframleiðslu af eldri vörum. 

Þegar neyslumenningin hóf sitt skeið varð ákveðið umrót í samfélaginu og þá aðallega í 

samskiptum kynjanna. Þessar breytingar endurspegla að mörgu leyti þær breytingar sem 

áttu sér stað í umfjöllun Lerners um myndun feðraveldisins en eftir iðnbyltinguna tók við 

mikill flótti fólks frá sveitum og landbúnaðar tilvist í leit að nýju og hagstæðara lífi í 

                                                           
13

 Stephen Walker & Len Barton, Gender, Class and Education, bls. 167 
14

 Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practises of Looking: an Introduction to Visual Culture, bls. 267 
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stórborgunum. Má þá greina ákveðið hegðunarmynstur samfélagsins til að ýta undir 

tvískiptingu kynjanna þar sem félagslega bilið milli karla og kvenna tók að aukast:  

„As people moved into urban centers and away from agrarian lifestyles in which all 
members of  the family play crucial roles in production, the distance between the 
public sphere of work and commerce and the private sphere of the home 
increased. Women were relegated to the domestic sphere and men were assigned 
to the public sphere. As the manufacturing industry expanded, women and men 
were increasingly perceived as two distinct kinds of consumers who could be 
targeted through differend kinds of marketing stratagies linked to different sets of 
goods.“15 

Með neyslumenningu breyttust félagsleg gildi vissulega í nútímahugsunarhætti og 

kynjahlutverkin voru fest niður þar sem karlmaðurinn vann og konan sá um heimilið og 

þ.a.l. neysluna.  

Þar sem neysluhyggja er nátengd nútímahugsunarhætti má greina ákveðna tilhneigingu 

til þess „kaupa drasl sem við höfum enga þörf á“16 sem fer stigvaxandi með 

tækninýjungum sem okkur er lofað að muni auðvelda líf okkar og stuðla að heildstæðari 

sjálfsmynd einstaklingsins. Í þeim skilningi leitast einstaklingurinn þá eftir að kaupa vöru/r 

sem endurspegla persónulegan stíl/smekk og efnahagslega stöðu. Þessi 

nútímahugsunarháttur er afar mikilvægur í neyslumenningunni einmitt af því að 

einstaklingurinn skynjar stöðu sína í umhverfinu og sjálfsmynd sína „a.m.k. að hluta til í 

gegnum neyslu og notkun á vörum sem virðast gæða líf hans merkingu í fjarveru þeirrar 

merkingar sem myndast úr samtengdu samfélagi.“17 Almenningnum er því boðinn þessi 

möguleiki um endurbætingu á sjálfinu sem leiðir að heildstæðni eða a.m.k. lofar því: 

„In this constantly changing modern culture, the feeling that life was often 
troubling and overwhelming prevailed. This allowed the idea to take hold, one 
promoted by the emerging consumer market, that everyone was potentially 
inadequate and in need of improvement in some way. Commodities fit the bill as 
things imagined to aid in self-improvement and promising self-fulfillment.“18 

Það er því ljóst að með notkun auglýsinga munu framleiðendur þessara vara reyna að gera 

hug þinn upp fyrir þig og benda þér á að þú sért ekki heildstæður og að þig skorti eitthvað. 

Varan stendur því til boða ekki einungis fyrir notagildið sitt heldur einnig sem lausn á 

                                                           
15

 Sturken & Cartwright, bls. 268 
16

 Tyler Durden, Fight Club 
17

 Sturken & Cartwright, bls. 268 (Mín þýðing) 
18

 Sama, bls. 269 
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huglægu vandamáli sem er í raun ekki til staðar. Neysluhyggju má þá kalla ákveðna 

meðferð þar sem vörur eiga að uppfylla sálfræðilegar þarfir. Þversögnin er samt sú að 

þessar þarfir verða aldrei uppfylltar þar sem neytandinn leitast alltaf eftir einhverju nýju. 

Samkvæmt Jacques Lacan19 eru þrá og skortur megin drifkraftur í daglegu lífi og 

neyslumenningin notfærir sér þennan drifkraft sér til hagnaðar en þrá og skortur munu 

alltaf vera til staðar og gerviþarfir einstaklingsins verða því aldrei uppfylltar. 

Birtingarmynd neyslumenningar í Fight Club 

Þegar við kynnumst Sögumanninum er hann svefnlaus „dróni“ sem fylgir fast á eftir 

fyrirtækja hugarfarinu. Hann er félagslega daufur og flýtur þannig um afar tómlega tilveru 

eins og vofa og sem verra er þá er hann bara hluti af hjörðinni, eins og allir aðrir. 

Sjálfsmyndin hans virðist því í fyrstu vera gjörsamlega afmynduð en miðað við kynningu 

hans má sjá að hann hefur engin tengsl við umheiminn nema í gegnum 

neyslumenninguna. Sjálfsmynd Sögumannsins er því í raun ekki aðeins afmynduð heldur er 

hún varla til staðar til að byrja með. Hann leitast eftir henni með efnishyggju og finnur 

aðeins einhvers konar sjálf í gegnum kaup sín á IKEA vörum og merkjafatnaði því í hans 

huga getur aðeins borðsett skilgreint hann sem persónu („What kind of dining set defines 

me as a person?“). Sú hugsun kallar á eitthvað sem Stuart Ewen kallar commodity self þar 

sem sjálfið okkar og huglægni er uppbyggt í gegnum neyslu okkar á mismunandi 

verslunarvörum.20 Hugsunarháttur Sögumannsins um sjálfsmynd sína er endurspegluð í 

íbúð hans og hvernig hún birtist okkur áhorfendunum. Við heyrum tónlausa 

sögumannsröddina lesa yfir senu þar sem hann telur upp þær vörur sem skreyta íbúð hans 

sem breytist þá svipstundis í sýndarlegan húsgagnabækling þar sem vörur, nöfn þeirra, 

verð og minniháttar lýsingar birtist með. Þessa ímynd má sjá endurtekna í 

tryggingaauglýsingum nútímans þar sem líf þitt og verðmæti þess er skilgreint útfrá þeim 

hlutum sem þú átt og hvað þeir kosta.21 Sena þessi undirstrikar getuleysi Sögumannsins til 

                                                           
19

Sjá Jacques Lacan, „Some Reflections on the Ego“ og kenningar hans um það sem hann kallar Spegilstigið 
20

 Sjá Stuart Ewen, All Consuming Images: The Politics of Style in Contemporary Culture (1999) 
21

Hér vísa ég í auglýsingaherferðina: „Veistu hvað þú átt?“ hjá tryggingafyrirtækinu Vörður. Í annarri 
   auglýsingaherferð þeirra má meira að segja sjá íbúð fulla af hlutum og verðmiða þeirra birtast við hliðina 
   á hverjum hlut fyrir sig, afar líkt íbúð Sögumannsins í Fight Club. 
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þess að tengjast einhverju sem er ekki miðlað að honum í gegnum neyslumenninguna. 

Vörurnar sem fylla íbúðina hans eiga í þeim skilningi að koma í staðinn fyrir skort hans á 

sjálfsmynd. Sögumaðurinn gefur það einnig sjálfur í skyn að í þessu ferli, þar sem hann 

verður að eignast allt til þess að verða heildstæður, finnur hann karlmennsku sína dvína. 

Það sem áður var klámblað er nú „Horchow línan“ m.ö.o. er efnishyggjan orðin staðgengill 

kynlífs. Hann tekur það ennfremur fram að hann er ekki einn í þessu. Þetta er orðið 

staðbundið ferli í samfélaginu þar sem allir byggja upp öryggi í kringum sig með hlutum: 

„Like so many others I had become a slave to the IKEA nesting instinct. If I saw something 

clever, like a little coffee table in the shape of a yin yang, I had to have it.“22  

Neysluhyggjan byggist samt sem áður ekki einungis á að kaupa allt sem okkur dettur í 

hug heldur treystir hún einnig á kæruleysi okkar gagnvart því hvaðan varan kemur eða 

hvernig hún er búin til. Við viljum ekki heyra að Iphone-inn er settur saman í verksmiðju 

þar sem fólk fremur sjálfsmorð með því að fleygja sér fram af þökum eða að hin ýmsu 

hráefni sem notuð eru við gerð tölvukubba eru aðeins fáanleg í gegnum þrælavinnu í 

Afríku. Líkt og Sögumaðurinn sjálfur bendir á er hann afar stoltur yfir eignum sínum: „I had 

it all.  Even the glass dishes with tiny bubbles and imperfections, proof they were crafted 

by the honest, simple, hard-working indigenous peoples of wherever.“23 Þessu stolti fylgir 

samt sem áður afskiptaleysi gagnvart þeim þjáningum og þau bágu kjör sem 

verkamaðurinn sem bjó vöruna til hefur þurft að búa við. Slík afneitun á uppruna vörunnar 

vilja margir meina að sé einmitt stór hluti af neysluhyggjunni og hefur jafnframt verið 

kallað commodity fetishism. Hugtakið á við það „ferli þar sem merkingin á bakvið 

framleiðsluna sjálfa á fjöldaframleiddum vörum er tæmd og gefin ný merking sem villir sýn 

á vörunni sjálfri og breytir henni í blæti.“24 Ennfremur er þessi punktur undirstrikaður með 

þeirri neysluhringrás sem Tyler skapar í kringum sápuframleiðslu sína. Framleiðsla þessi 

snýst um að „selja konum feitu rassana sína aftur“25 þar sem fita sem afurð lýtaaðgerða er 

brædd og úr henni gerð sápa. Það er því gert ljóst að þessi afneitun á uppruna vörunnar er 

lykilþáttur í neyslumenningunni þar sem ekkert virðist vera eins og það sýnist. 

                                                           
22

 Sögumaðurinn, Fight Club 
23

 Sama 
24

 Sturken & Cartwright, bls. 280 (Mín þýðing) 
25

 Sögumaðurinn, Fight Club 



13 
 

Sögumaðurinn býr því í hálfgerðum sýndarveruleika þar sem fjöldaframleiddar vörur 

veita honum falskt öryggi og ímyndaða stéttarstöðu. Hver hlutur sem fyllir íbúðina hans 

færir hann skrefinu nær í átt að heildstæðni en skorturinn, eins og Lacan talar um hann, 

verður aldrei fullnægður. Heildstæðnin er því aðeins innihaldslaust loforð 

neyslumenningarinnar til neytandans, ósk sem verður aldrei uppfyllt. Okkur líður vel svo 

lengi sem við eigum og höldum áfram að hamstra, allt annað skiptir engu máli. Sú staða 

sem Sögumaðurinn finnur sig í er því aðeins staða sem þjónar neytenda- og 

fyrirtækjamenningu, menningu sem þjónar kapítalísku feðraveldi og ýtir undir nafnleysi og 

afmyndar sjálfið. Nautnin sem fylgir eftirlátsseminni kæfir þá niður sjálfsafneitun 

Sögumannsins um þessa stöðu sína í samfélagi þar sem fjöldaframleiðsla fæðir af sér 

múgsefjun. Hið ríkjandi kerfi ýtir því undir ánauð frekar en sjálfstæði með því að grafa 

undan frjálsum vilja. Einstaklingurinn er fórnarlamb í þessu ljósi og lifir aðeins sem þræll í 

fjöldablekkingu neyslumenningarinnar, staða sem karlmennirnir í Fight Club hafa verið 

þvingaðir í og leitast eftir að losna úr.  

Karlmennska í krísu 

Kvengerving þeirra karlmanna sem slást í kjöllurum Slagsmálaklúbbsins er gerð nokkuð ljós 

í Fight Club þar sem menn sækjast í þessa kjallara einmitt til þess að „vera menn“ í 

sameiningu. Kvengerving karlmannana er einnig gerð afar ljós með stuðningshópnum 

„Remaining Men Together“ þar sem (bókstaflega) vanaðir karlmenn sem hafa barist við 

eistnakrabbamein hittast og gráta. Þar kynnist Sögumaðurinn persónunni Bob sem er 

risastór, fyrrverandi vaxtarræktarkappi sem er með kvenmannsbrjóst. Sögumaðurinn 

finnur ákveðna ró í faðmi þessa manns sem hefur verið líkamlega og andlega afmyndaður í 

leit sinni að ameríska draumnum og að sama skapi, leit sinni að sérstöðu 

karlmennskunnar. Bob er afar skýr birtingarmynd af krísu karlmennskunnar en jafnframt 

má líta á hann sem eina frávik Slagsmálaklúbbsins og Project Mayhem og karllægu 

hugarfari þeirra, mikilvægt frávik sem rýnt verður betur í síðar í ritgerðinni. 

Það er því vert að skoða hvaða öfl það eru nákvæmlega sem orsaka og ýta undir þessa 

kvengervingu karlmannsins í nútíma samfélagi. Ég legg til að þessi öfl séu tvenns konar. Í 

fyrsta lagi er það neyslumenningin sem ýtir undir nafnleysi og afmyndun sjálfsins sem svo 
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ýtir ennfremur undir kvengervingu karlmannana. Í öðru lagi er það skortur þessara 

karlmanna á föðurímynd og þ.a.l. karlmannlegri leiðsögn en hvernig nákvæmlega eru þessi 

öfl að skaða karlmennskuna í nútímasamfélagi og hver er hin sanna undirstaða þeirra? Til 

að skilja það verður fyrst að skilja hugmyndafræði karlmennskunnar og hvað það þýðir í 

raun og veru að vera „sannur karlmaður“. 

„Sterkustu og snjöllustu karlmenn sem uppi hafa verið“26 

Karlmennska sem hugmyndafræði hefur verið skoðuð sífellt meir í gegnum tíðina og þá 

sérstaklega á sviði menningarfræðinnar. Richard Dunphy ræðir t.d. um hugmyndina um 

karlmennsku og karlafræði (e. men‘s studies) út frá kenningum og rannsóknum margra 

mismunandi fræðimanna. Hann leggur sterka áherslu á kenningar Robert Connell sem 

hefur greint fjórar mismunandi aðferðir til að rannsaka karlmennsku: eðlishyggja (e. 

essentialist), skynsemishyggja (e. positivist), stöðlun (e. normative) og út frá 

grunnkenningum merkingarfræðinnar (e. semiotic). Þessar nálgunarleiðir leggja það í raun 

fram að karlmennskan, eða frekar hugmyndin um karlmennskuna, er háð menningarlegu, 

samfélagslegu og sögulegu samhengi. Samkvæmt eðlishyggjunni  eru ákveðnir þættir sem 

þykja ná yfir kjarna karlmennskunnar og reynt er þá að skilgreina líf karlmanna út frá þeim 

þáttum. Þessir þættir eru m.a. áhættuhegðun, árásargirni, hugsjónarsemi, ábyrgðarkennd 

(eða ábyrgðarleysi), keppnisskap, náttúrueðli karlmannsins sem „veiðimaður og verndari“, 

kynferðislegt lauslæti eða einfaldlega hin helga köllun karlmannsins til þess að vera 

leiðtogi.27 Samkvæmt skynsemishyggjunni er reynt að skilgreina karlmennsku útfrá því 

sem karlmenn eru í raun og veru. Þessi aðferð þykir vera erfið þar sem það er engin ein 

lýsing sem ekki felur í sér einhvers konar sjónarmið:  

„One has to have some basis upon which one determines which facts are selected 
as either significant or not, or about the relative importance and degrees of 
emphasis given to various acts, practises, characteristics, and so on.“28 

Það má því gera ráð fyrir að hlutlaus skilgreining/lýsing á því hvað karlmaður gerir og hvað 

gerir karlmann er yfirleitt stutt af einhvers konar fyrirfram mynduðum skoðunum um 

                                                           
26

 Tyler Durden, Fight Club 
27

 Richard Dunphy, Sexual Politics: An Introduction, bls. 84 
28

 Sama, bls. 85 
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kynið. Það sem Dunphy leggur því fram er að við ættum í raun að skoða „karlmennskur“ 

frekar en að tileinka okkur bara eina karlmennsku til að forðast þennan vanda. Stöðluð 

skilgreining gengur útfrá þeirri hugmynd að karlmennska sé það sem karlmenn ættu að 

vera samkvæmt hverri þeirri ímynd sem okkar eigin menning skapar. Sú hugmynd tæklar 

alhæfingu karlmennskunnar (að það sé bara til ein karlmennska) og tekur á ýmsum 

breytilegum þáttum  sem eiga sér stað innan mismunandi menningarheima. Skilgreining 

þess menningarheims frekar en alhæfing um allar gerðir menningar verður því „normið“ 

eða staðallinn fyrir þá menningu: „This notion allows that different men approach the 

standard to different degrees, and that cultural variation exists.“29 Nálgun 

merkingarfræðarinnar er sú að karlmennska er skilgreind útfrá táknrænum mismuni þar 

sem karllæg og kvenlæg hlutverk og sjálfsmyndir stangast á. Í þessu samhengi eru 

kvenlæg/karllæg gildi því fullkomnar andstæður. Að vera karlmaður (karlmannlegur) er 

þ.a.l. að vera ekki kvenmaður (kvenlegur) og öfugt.30 

Simon Lindgren leggur m.a. fram í umfjöllun sinni um Fight Club að „karlmennskan er 

sundurlaus (e. discursive) afurð frekar en náttúruleg staðreynd.“31 Ennfremur bendir 

Lindgren á að karlmennskan er samansafn hugmynda innan samfélagsins. Hún er sköpuð á 

marga mismunandi vegu í menningunni í gegnum hegðun, pólítík og hina ýmsu miðla líkt 

og kvikmyndir. Staðalmynd kynjanna í vestrænni menningu er sú að karlmenn eru 

árásargjarnir, samkeppnishæfir og markmiðsdrifnir á meðan konur eru óvirkar, 

samvinnuþýðar og svipmiklar.32 Sjálfsmynd kynjanna er einnig stór hluti af þessu ferli, að 

skilgreina sig ekki aðeins út frá sínu kyni heldur í þeirri birtingarmynd sem kynið stendur 

fyrir. Karlmennskan kallar því á frekari karlmannlegri hegðun, þ.e.a.s., að hegða sér á 

meira ríkjandi, samkeppnishæfari og sjálfstæðari máta. Hegðunin sjálf er hér ekki mikilvæg 

heldur merkingin sem felst í hegðuninni.33 Í merkingunni verður nefninlega að felast 

uppfylling karlmennskunnar í andstæðu kvenleikans. Bæði kynin verða að skynja þetta. Í 

þessu ljósi verður karlmennskan einungis frammistaða sem fylgir ákveðnu handriti, 
                                                           
29

 Dunphy, bls. 85 
30

 Jan E. Stets & Peter J. Burke, „Femininity/Masculinity“, bls.11  
31

 Simon Lindgren, „A Copy, of a Copy, of a Copy? Exploring Masculinity Under Transformation in Fight 
    Club“, bls. 2 (Mín þýðing) 
32

 Sama, bls.3 
33

 Sama, bls.2 
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formúlan að hinum fullgerða karlmanni. Frammistöðu þessari er því beint að báðum 

kynjunum sem merki um yfirráð, bæði líkamlega og samfélagslega. Þessi frammistaða er 

samt sem áður einungis leikin af karlmanninum því eins og Camilla Paglia bendir á:  

“A woman simply is, a man must become. Masculinity is risky and elusive. It is 
achieved by a revolt from woman, and it is confirmed only by other men. 
Manhood coerced into sensitivity is no manhood at all.“34 

Þráin til þess að verða að karlmanni er því staða sem þarf að vera áunnin. „Að tilheyra“ er 

ekki sjálfvirkt ferli þannig að frammistaðan er kjarninn í því að verða karlmaður og vera 

viðurkenndur í hópi annarra karlmanna. Þráin til þess að tilheyra skapar þannig bæði kyn 

og sjálfsmynd einstaklingsins og sjálfsmyndin verður þannig „áhrif frammistöðunnar en 

ekki öfugt.“35 En það er þessi sjálfsmynd karlmennskunnar sem vefst fyrir mörgum og gerir 

það að verkum að karllæg gildi í samfélaginu fara þverrandi með tímanum. Það mætti 

halda að karlmennska í skugga feðraveldisins væri sjálfgefin hugmynd, sjálfsmynd sem 

myndaðist eðlislægt hjá karlmanninum, að karlmenn (þá aðallega hvítir) tæku yfirráðum 

sínum sem sjálfsögðum hlut. Fyrir sífellt fleiri karlmenn er karlmennskan samt sem áður 

jafn mikil ráðgáta og kvenleikinn. Þessir karlmenn skynja ekki stöðu sína í lífinu og ákveðin 

sálfræðileg vandamál koma upp á yfirborðið: 

„What they are given, often, are definitions of masculinity that only obliquely 
address the disjuncture they feel in their lives. These men are masculine, but they 
are beyond the reach of the patriarchy. Even men who know themselves to be 
safely within the patriarchal framework know that something is amiss, that the old 

order is passing away.“
36

 

Sjálfsmynd Sögumannsins snertir vissulega á þessum vandamálum í fari karlmanna, að 

geta ekki fullkomlega skilgreint sjálfan sig og sömuleiðis, hvað það er að vera karlmaður í 

samfélagi þar sem karllæg gildi eru ekki lengur ráðandi. Tyler er því fæddur í hugarheimi 

Sögumannsins til þess að leiðrétta núverandi krísu karlmennskunnar og í því samhengi er 

vert að skoða hugtakið um ofurvald karlmennskunnar (e. hegemonic masculinity) og hvaða 

hlutverk það gegnir í Fight Club. 

                                                           
34

 Diane Kendall vitnar í Paglia, Sociology in Our Times: The Essentials, bls. 315 
35

 Flourish Itulua-Abumere, „Understanding Men and Masculinity“, Open Journal of Social Science 
    Research 1;2,  bls. 43 (Mín þýðing) 
36

 Eugene Monick, Phallos:Sacred Image of The Masculine, bls. 9 
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Ofurvald karlmennskunnar er ekki talið vera eðlilegt form karlmennskunnar í 

tölfræðilegum skilningi þar sem einungis minnihlutahópur getur framfylgt því.
37

 Ofurvaldið 

þótti samt vera stöðluð ímynd þar sem það var áður fyrr skilgreint sem ákveðið 

hegðunarmynstur sem gerði karlmönnum kleift að halda yfirráðum sínum yfir hinu kyninu 

og jafnframt öðrum karlmönnum: 

„It embodied the currently most honored way of being a man, it required all other 
men to position themselves in relation to it, and it ideologically legitimated the 
global subordination of women to men. Men who received the benefits of 
patriarchy without enacting a strong version of masculine dominance could be 
regarded as showing a complicit masculinity. It was in relation to this group, and 
to compliance among heterosexual women, that the concept of hegemony was 
most powerful. Hegemony did not mean violence, although it could be supported 
by force; it meant ascendancy achieved through culture, institutions, and 
persuasion.“38 

D.Z. Demetriou bendir á að tvær gerðir af karlmannlegu ofurvaldi hafa myndast í sögulegri 

orðræðu um hugtakið. Í fyrsta lagi er það „hið ytra ofurvald“ sem á við stofnvæðingu 

þeirra valda sem karlmenn búa yfir konum. Í seinna lagi er það „hið innra ofurvald“ sem á 

við þá samfélagslegu yfirburði sem einn hópur karlmanna hefur yfir alla aðra karlmenn og 

hefur yfirleitt verið séð sem elítan.
39

 Innra valdið í kapítalísku ljósi má greina sem ríkasta 

prósentið (topp 1%) sem undirgefin og jaðarsettur (e. marginalized) hópur karlmanna 

getur ekki haft áhrif á. Sú karlmennska sem tilheyrir ekki ofurvaldinu býr því í stanslausri 

togstreitu við það.40 Í grunninn er hugtakið því ákveðið stigveldi þar sem viss form 

karlmennskunnar eru meira tengd völdum en önnur. Það er samt sem áður vel stutt 

hugsun að ofurvald karlmennskunnar þurfi ekki að vera algengasta hegðunarmynstrið í 

hversdagslegu lífi karlmanna. „Frekar virkar það að hluta til í gegnum miðlanir á 

fyrirmyndar karlmennskum líkt og íþróttahetjum, tákn sem bera völd þrátt fyrir þá 

staðreynd að flestir karlmenn geta ekki uppfyllt þá ímynd.“41 Þessi punktur snertir 

vissulega á krísu karlmennskunnar í Fight Club og þeirri togstreitu sem þeir upplifa í garð 

                                                           
37

 R. W. Connell & James W. Messerschmidt, „Hegenomic Masculinity: Rethinking The Concept“, Gender 
    Societiey, bls. 832 
38

 Sama, bls. 832 
39

 Dematrakis Z. Demetriou, „Connell‘s Concept of Hegenomic Masculinity: A Critique“, Theory and Society    
    30;3, bls. 337-61  
40

 Connell & Messerschmidt,  bls. 844 
41

 Sama, bls. 846 (Mín þýðing) 
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ríkjandi kerfis sem afmyndar sjálfið með fölskum loforðum neyslumenningarinnar. 

Karlmennirnir eru aldnir upp af sjónvarpinu í þeirri trú um að þeir gætu sigrað heiminn á 

öllum sviðum: „...But we won‘t. And we‘re learning that fact. And we‘re very, very pissed-

off.“42 Það má því sjá hvernig ríkjandi kerfi grefur undan karllægum gildum þar sem 

neyslumenningin boðar frelsun á meðan hún hreppir karlmennina í þrældóm þannig þeir 

verða einungis „þrælar með hvíta flibba“.43 

Kvenvæðing neyslumenningar 

Eins og áður var gert grein fyrir er kapítalisminn sem kerfi einstaklega háð neyslumenningu 

og tengist feðraveldinu á marga vegu þrátt fyrir að um tvö mismunandi kerfi sé að ræða. Í 

grein sinni „Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex“44 fjallar Heidi Hartmann 

frekar um þetta vafasama samband og uppruna þess. Við upphaf tuttugustu aldar ríður í 

hlað hugmyndin um „fjölskyldulaun“ (e. family wage) ásamt almennum boðum og skilningi 

um tvískiptingu í starfsgreinum og launamismuni. Að mati Hartmann er þetta dæmi um 

þegar kapítalismi aðlagast feðraveldinu:  

„Job segregation by sex, I will argue, is the primary mechanism in capitalist society 
that maintains the superiority of men over women, because it enforces lower 
wages for women in the labor market.“45 

Það þjónar kapítalísmanum að mörgu leyti að konur hugsi um heimilin. Í þeim skilningi, 

með því að ýta undir tvískiptingu í þágu feðraveldisins, er kapítalisminn að stuðla að 

mismun kynjanna á starfsmarkaðnum. Þetta stendur fyrir ákveðið form af félagslegri 

stjórnun sem að sama skapi þjónar kapítalismanum aftur á óbeinan hátt. Aftur á móti, eins 

og mátti sjá eftir seinni heimsstyrjöldina, voru konur byrjaðar að flæða inná 

vinnumarkaðinn sem stuðlaði að breyttum kynjahlutverkum innan heimilisins. Þrátt fyrir 

þetta flæði voru konur almennt að þéna minna en karlmenn í sömu vinnu en það ýtti þá 

undir vilja fyrir frekari menntun og aukna sérþekkingu og þ.a.l. möguleika um betri störf. 

Hinn almenni karlmaður (ómenntaður, ekkert sérsvið) neyddist þá til að taka við störfum í 
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iðnaði og þjónustu og hélt því ekki sömu yfirburðarstöðu á vinnumarkaðnum eins og áður 

fyrr. Karlmaðurinn sem eini launaþeginn og konan sem neytandinn innan heimilisins var 

því ekki lengur eins ríkjandi staðall og áður. Það má jafnvel segja að krísa karlmannsins í 

Fight Club er að upplifa samfélagsstöðu sína eins og konur gera, að vera þvingaður í sína 

stöðu af ríkjandi kerfi, staða sem er „rænd gildi sínu og er fyrirlitin og þeir sem gegna 

henni eru valdalausir og kúgaðir.“46 Karlmaðurinn í Fight Club hefur enga stjórn á lífi sínu 

og er því ekki fær um að elta drauma sína nema honum sé hótað lífláti.47 Sem hvítir 

karlmenn hljóta þeir sjálfgefin forréttindi við fæðingu sem aðrir samfélagshópar fá aldrei 

að njóta. Líf þeirra byggist því ekki í kringum þá hugmynd að þeir þurfi að berjast til þess 

að hljóta forréttindi og þ.a.l. eru þeir meðvirkir í óvirkni sinni. Markmið Tylers og 

Slagsmálaklúbbsins er því ekki að grafa undan árangri kvenmanna né að rísa upp gegn 

kvenlegu eðli eins og Henry Giroux48 vill meina. Þeir eru að rísa upp gegn ríkjandi normi, 

gegn kapítalisma og feðraveldinu. Rót vandamálsins í fari karlmanna í Fight Club er því 

karlmennirnir sjálfir.  

Það virðist vera almennur hugsunarháttur sem skilgreinir öfl neyslumenningarinnar sem 

kvenlægt fyrirbæri miðað við hinar ýmsu greiningar á Fight Club. Miðað við umfjallanir um 

kvenvæðingu í bandarísku samfélagi hjá fræðimönnum á borð við Henry Giroux, Robert G. 

Davis, Sally Robinson og Susan Faludi er það afar skýrt að í Fight Club er máluð sú mynd af 

neyslumenningunni að hún sé kvenlæg í eðli sínu. Að mati Faludi snýst kvenvæðing 

amerískrar menningar í kringum þá staðreynd að karlmenn eru orðnir neytendur og tapa 

þannig stöðu sinni sem framleiðendur.49 Þeir eru því gerðir óvirkir í neytendamenningunni 

frekar en sjálfstæðir þáttakendur í viðskiptalífinu. Ennfremur bendir hún á að krísa 

karlmennskunnar felst í stjórnleysi því karlmennska sem menningarlega sköpuð hugmynd 

hefur verið mótuð sem ímynd drottnunar, yfir sjálfum sér og umhverfinu. Hvítir karlmenn 
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hafa ávallt haldið mjög ríkjandi stöðum í samfélaginu en mennirnir í Fight Club hafa tapað 

sjálfsstjórninni og sömuleiðis hugmyndinni um karlmanninn sem skapara eigin örlaga. 

Þetta stjórnleysi er fyrst og fremst komið útfrá kapítalismanum, fyrirtækja hugarfari og 

neytendahyggjunni. Hugmyndir Robert G. Davis um krísu karlmennskunnar í 

Bandaríkjunum bendlar hann einmitt líka við neytendamenninguna:  

„Something had once again stripped men of their usefulness and left them 
stranded. That something was consumerism (...) Receiving no structure or 
meaning from their culture, men increasingly looked for societal purpose. And 
they sought it out in small circles of men.“50 

Sally Robinson gengur enn lengra með þessa hugmynd með því að segja að 

neytendamenningin sé táknrænt form geldingar sem er svo stór ógn í augum karlmannana 

í Fight Club.51 Útfrá þessum hugmyndum er því ljóst að neyslumenning er séð sem 

táknfræðilegt afl sem veikir og kvengerir karlmenn. Þeir eru rændir stöðu sinni sem 

framleiðendur og verndarar heimilisins og settir í stöðu neytenda. Líkamar þeirra verða 

ekki lengur tákn fyrir sjálfstæði og stjórn heldur undirgefni og stjórnleysi. 

Þó svo að ríkjandi hugmyndafræði segir að konur séu (í andstæðu við launaþega 

heimilisins) neytendur og þ.a.l. að neytendahyggja sé kvenlæg má ekki gleyma hvað sú 

ríkjandi hugmyndafræði stendur fyrir og hvernig hún kom til með að verða að „norminu“. 

Hugmyndin um konu sem aðalneytanda heimilisins er byggð upp í kringum 

hugmyndafræði feðraveldisins þar sem karlmaðurinn sem „höfuð“ fjölskyldunnar sá um að 

þéna og konan sá um eyða í stöðu sinni sem húsmóðir. Hugmyndin um konuna sem 

aðalneytandann er því fædd og verður að menningarlega skrifaðri hegðun kvenna. Þessi 

staða er samt sem áður sköpuð af karllægum auglýsingarherferðum, bæði í sjónvarpi og 

útvarpi, herferðir sem hófust snemma á tuttugustu öldinni:  

„By the 1910s, advertisers and manufacturers had begun to see women as the 
"chief purchasing agents" for their families, buying most of the household’s food, 
clothing, appliances, and other goods. Although at times they nodded to an ideal 
of the rational consumer-citizen, older assumptions about female sensibilities 
usually gained the upper hand. The woman consumer was considered emotional 
and impulsive, driven by "inarticulate longings" and "dormant desires." If men 
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responded to the intrinsic qualities and function of a product, women dwelled on 
its social and psychological effects, its style and smartness.“52 

Neysluhyggja sem kvenlæg hegðun er því aðeins menningarlega sköpuð staða í 

karlmiðjuðu samfélagi (e. patriarchal society). Þannig er neysluhyggjan-sem-feðraveldi sú 

hugmyndafræði sem Fight Club gerir uppreisn gegn. Lokaverkefni Project Mayhem, að 

fella niður fjármálastofnanir, má auðvitað greina sem ádeilu á neysluhyggjuna en ræturnar 

liggja mun dýpra. Turnarnir standa sem fallískt tákn fjármálakerfisins, byggðir til þess að 

gæða karlmönnum völd og einangra konur ennfrekar. Fall þeirra afmarkar kynjaímynd 

neysluhyggjunnar, það leysir upp valdastöðu feðraveldisins sem setur konur í undirgefnar 

stöður gagnvart karlmönnum og að sama skapi, karlmönnum í jaðarstöðu gagnvart þeim 

sem tilheyra innra ofurvaldinu. 

Óæskileg börn Guðs 

Myndin fjallar ekki bara um karlmennsku heldur karlmennsku á meðal ákveðinnar stéttar 

sem flokka má sem hvít- og/eða gráflibba verkamenn. Þeir finna ekki til sama heiðurs og 

karlmenn upplifðu í gegnum líkamlega vinnu áður fyrr. Í Fight Club eru fyrrverandi 

stálverka- og iðnaðarmenn nú þjónandi ríka fólkinu og táknmynd virðulega verkamannsins 

því horfin. Líkami nútímamannsins ber ekki lengur merki um líkamlegt strit og erfiði sem 

fyrri kynslóðir báru með stolti heldur einungis undirgefni undir ofurvaldinu. „Fight Club 

fjallar í raun um það að vera karlmaður í þjónustu hlutverki (sem er einkenni kvenna 

starfa) og hvernig sá karlmaður byggir upp sjálfsmynd og merkingu í lífi sínu.“53 

Kvengerving karlmannanna í Fight Club er því m.a. framsett í kynslóðabilinu og þeirri 

staðreynd að karlmennirnir í myndinni búa við skort á föðurímyndinni. Að vera „sannur 

karlmaður“ í líkingu við föður sinn leiðir þá óhjákvæmilega til kvengervingar í getuleysinu 

til þess að uppfylla þær kröfur sem fyrri kynslóðir settu. Þær kröfur eru m.a. settar af 

feðraveldinu og skilgreindar að mörgu leyti útfrá hugmyndinni að faðirinn sé ávallt valdhafi 
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fjölskyldunnar.54 Feðurnir á fyrri tímum höfðu undirbúið syni sína sem „meistara 

alheimsins“ en í póst-módernísku samfélagi eins og það birtist okkur í Fight Club eru 

karlmennirnir ekki undirbúnir fyrir hlutverk sitt í heimi sem er mettaður af neysluhyggju, 

iðnvæðingu og fjölmiðlum, samfélag sem hefur endurskoðað gildi karlmennskunnar.55 Sú 

hugmyndafræði er félagslega mótuð og berst því frá kynslóð til kynslóðar, en á 

eftirstríðsárunum byrjar að örla á breytingu. 

Kynslóð alin upp af konum 

Til þess að skilja ennfremur þjáningu meðlima Slagsmálaklúbbsins er mikilvægt að greina 

þau orð sem Tyler lætur falla um kynslóð karlmannana í Fight Club: „We‘re a generation of 

men raised by women... I‘m wondering if another woman is really the answer we need.“ 

Í Fight Club eru karlmennirnir ekki fjölskyldufeður og hafa því í raun engri valdastöðu að 

gegna innan heimilisins líkt og þeir gegna engri valdastöðu í samfélaginu. Þeir eru 

annaðhvort útskúfaðir úr fjölskyldu sinni (Bob) eða einfaldlega ófærir um að stofna 

fjölskyldu (Thomas56). Eins og tekið var fram í umfjölluninni um uppruna feðraveldisins hér 

að ofan er fjölskyldan og staða karlmannsins í því mengi meginafl þess. Þessi kvengerðu 

menn tákna í raun hringrás sem staðfestir tilfinningar þeirra og ótta um sífellt dvínandi 

karlmennsku í samfélaginu. Feður þeirra voru ekki til staðar líkt og þeir eru sjálfir ekki til 

staðar. Þeir gegna engu hlutverki þegar það kemur að hugmyndafræði feðraveldisins og er 

það afar stór þáttur í kvengervingu þeirra. Þessi hugsjón endurspeglar hugmyndir Robert 

G. Davis um dvínandi karlmennsku í bandarísku samfélagi eftir seinni heimsstyrjöldina. Í 

hans huga voru mennirnir sem snéru heim eftir seinni heimsstyrjöldina hylltir sem „besta 

kynslóðin“. Bandaríkin höfðu sigrað heiminn og skráð sig í söguna sem þjóð 

karlmennskunnar. „Strákar sem ólust upp með feðrum sem gátu ekki séð fyrir þeim á 

tímum kreppunnar voru ‚feðraðir‘ af liðsforingjum sínum í manndómi... Strákunum hafði 
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verið bjargað og þeir voru mótaðir sem karlmenn.“57 Vandamálið (að mati Davis) var hins 

vegar að í fjarveru karlmannanna í stríðinu tóku konur við störfum þeirra og breytingar 

hófust sem komu til með að móta framtíðarkynslóðir. Þessi nýja sýn myndi geta af sér nýja 

tegund femínisma sem myndi vaxa og dafna í bandarísku samfélagi um miðjan sjötta 

áratuginn. „Áður en hermaðurinn gat snúið aftur heim höfðu ‚fræ breytinga‘ verið sáð til 

þess að grafa undan skilningi hans á hefðbundnu hlutverki karlmannsins.“58 Sally Robinson 

skrifar að vissu leyti út frá svipuðum hugmyndum og Davis en hamrar frekar á þeirri 

jaðarstöðu sem hvítir, millistétta karlmenn hafa verið þvingaðir í.59 Að hennar mati höfðu 

hvítir karlmenn verið fordæmdir sem ill öfl í þeim miklu félagslegu breytingum sem áttu 

sér stað í Bandaríkjunum. Hvíti karlmaðurinn varð þannig „mið-ameríkanin sem er afar 

stöðluð amerísk sjálfsmynd, ómerkt kyni og kynþætti.“60 Skrif Robinson undirstrika krísu 

karlmennskunnar sem hvítir karlmenn finna fyrir sem afurð félagslegra og pólítískra 

breytinga sem áttu sér stað aðallega á sjöunda áratugnum (femínismi, barátta 

blökkumanna, borgaraleg réttindi, Víetnam stríðið). „Kynslóð alin upp af konum“ er því í 

raun vitnun í eftirköst seinni heimsstyrjaldar og baráttuhreyfingum kvenna sem hristu upp 

í hefðbundnum kynjahlutverkum. Þau femínísku gildi sem fylgdu kynntu til sögunnar 

„mjúka manninn“ á sjöunda og áttunda áratugnum sem hafði svo áhrif á 

framtíðarkynslóðir, ástand sem krefst endurheimtingar á karlmennskunni.61  

Ástandið, eins og Tyler lýsir því fyrir Slagsmálaklúbbnum, er að karlmennirnir í 

samfélaginu (hvítir, lág/millistéttar karlmenn) eru „miðbörn sögunnar“, sem upplifðu 

ekkert stríð, enga kreppu, enga baráttu. Sóuð kynslóð sem starfar einungis í 

þjónustustörfum án þess að ná neinu tilteknu markmiði í lífinu. Karlmennirnir sækjast í 

Slagsmálaklúbbinn í leit að útrás og leiðsögn til þess að fylla tómleikann í lífi sínu. 

Slagsmálaklúbburinn verður þá eins konar stuðningshópur fyrir miðbörnin sem þurftu 
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aldrei að berjast fyrir neinum réttindum, þurftu aldrei að yfirstíga hindranir né sigrast á 

félagslega þvingandi öflum. Klúbburinn gefur þeim loforð um þýðingarmikla tilveru þar 

sem einn maður getur verið „guð í tíu mínútur“62 en fyrir utan klúbbinn ertu enn og aftur 

nafnlaus.63 Slagsmálaklúbburinn er því staður þar sem karlmenn geta endurheimt 

karlmennsku sína sem þeim finnst hafa runnið sér úr greipum. Þetta er ekki 

hugmyndafræði sem þeir reyna að innlima inn í samfélagið sjálft og er það gert skýrt í 

reglum klúbbsins sem banna meðlimum að dreifa boðskapnum.64 Klúbburinn er sitt eigið 

samfélag þar sem frammistaða karlmennskunnar er leikin. Þeir koma inn viðkvæmir og 

týndir en eftir stutta stund eru þeir „tálgaðir úr viði“65. Þessir menn þrá þessa hugsjón um 

karlmennskuna og þá reglugerð sem fylgir með. Inni í hringnum eru þeir endurfæddir í 

gegnum sársauka sem þeir bæði gefa og þyggja og líkamar þeirra bera merki þess. Það er 

þegar að Slagsmálaklúbburinn stökkbreytist í Project Mayhem sem þetta andlega og 

líkamlega meðferðarferli verður að pólítísku afli sem verður sífellt öfgafyllra í aðgerðum 

sínum og hugmyndafræðin byrjar að afmyndast. 

Hugmyndafræðinni hafnað 

Þegar Sögumaðurinn áttar sig á því að hann og Tyler eru einn og sami maðurinn verður 

tilfærsla í frásögninni sem hættir að snúast um endurheimtingu karlmennskunnar og 

verður að endurheimtingu sjálfsins. Í fyrstu fer undirmeðvitund Sögumannsins með hann í 

leiðangur sem verður að öfgafyllri hugmyndafræði karlmennskunnar undir nafninu Project 

Mayhem, aðgerð gegn fjármálastofnunum og fyrirtækja hugarfari sem endurspeglar 

hugmyndafræði feðraveldisins svo vel. Gallinn er hins vegar sá að hugmyndafræði Project 

Mayhem er ekki lausnin á vandamálinu. Þvert á móti fara meðlimir Project Mayhem að 

endurtaka þær hugmyndir sem  þeir berjast gegn og það leiðir karlmennina í raun aftur í 

sama far og áður. Þeir reyna að brjótast undan því kapítalíska hugarfari sem kom þeim 

upprunalega fyrir í kvenlægar láglauna og þjónustustöður, en fasísk aðferðarfræði þeirra 

endurtekur svipað hugarfar í stigvalda uppbyggingu sinni og nafnleysi meðlimanna. Project 
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Mayhem skiptir því út einni kúgandi hugmyndafræði fyrir aðra og staðsetur karlmennina 

aftur í sömu stöðu nema í þetta sinn eru þeir of helgaðir hugmyndafræðinni til þess að 

taka eftir því. Breyting verður í leiðangri Sögumannsins sem fær hann til að sjá hversu röng 

sú hugmyndafræði er og að jafnvægi verður að nást. Í Slagsmálaklúbbnum er tilfinningum 

skipt út fyrir ofbeldi en tilfærsla verður aftur í frásögninni þegar Sögumaðurinn byrjar að 

opna sig á ný til að hleypa Mörlu að. Þegar Tyler loks ógnar henni lýsir hann yfir stríði sem 

Sögumaðurinn verður að sigra. Baráttan um sjálfsvitundina hefst þá af alvöru. 

Hvað með konurnar? 

Þar sem Fight Club snýst alfarið um hvíta karlmenn og vandamál þeirra er konum gefið lítið 

sem ekkert pláss í Fight Club, sem virðist því í fyrstu ýta undir afar karllæg viðhorf og 

jafnvel þá hugsjón að konur þjóna engum tilgangi og eru þ.a.l. óþarfar í þessu tiltekna 

samfélagi. Miðað við ýmsa dóma og umfjallanir um myndina er greinilegt að margir eru á 

því máli að Fight Club sé aðeins „upphafning á ofbeldi þar sem hetjurnar skrifa sjálfar upp 

á skírteini til að drekka, reykja, ríða og berja hvorn annan.“66 Það er samt afar einföld 

lesning sem grefur undan afar mikilvægum þáttum sem myndin varpar ljósi á. Þar sem 

Fight Club er greinilega ádeila á ríkjandi kerfi sem innlimar kúgandi hugarfar í samfélagið, 

gagnrýnir hún ekki einungs kapítalisma og neyslumenningu heldur einnig tvískiptingu 

kynjanna. Þeirri hugmynd er miðlað í gegnum kvengerða karlmenn og karllægar 

kvenhetjur og aðallega í sambandi Mörlu og Sögumannsins og hvernig þau endurspegla 

hvort annað. Til þess að skilja betur hvernig Fight Club tekst á við að afgera tvískiptingu 

kynjanna er vert að skoða fyrst hvaða sálfræði- og menningarlegu hugmyndir það eru sem 

skilja kynin að bæði í samfélaginu og í frásagnarkvikmyndum. 

Virkir karlmenn og óvirkar konur 

Það eru vissulega stór vandamál sem koma upp þegar kvenleiki er tengdur við óvirkni og 

undirgefni og karlmennska við virkni og vald, þannig hefur kynjunum verið stillt upp sem 

algjörlega gagnstæðir pólar, andhverfur sem eiga ekkert sameiginlegt. Karlmennskan 
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(útfrá hugmyndafræði feðraveldisins) er því ómeðvitað skilgreind sem „normið“ á meðan 

kvenleikann er aðeins hægt að flokka sem „hinn“ (e. other). Jill Nelmes tengir karlmennsku 

eins og hún birtist í kvikmyndunum við gægjuþörf, hasar, sadisma, blætiskennd og ríkjandi 

frásögn á meðan kvenleikinn er tengdur við óvirkni, sýningarþörf (e. exhibitionism), 

masókisma og narsissisma. Steve Neale heldur því hins vegar fram að narsissismi gæti 

verið gríðarlega mikilvægur þáttur þegar kemur að samsömun áhorfandans með 

karlmennskunni eins og hún birtist á hvíta tjaldinu. „Narsissismi og narsissísk samsömun 

snúast aðallega í kringum fantasíur um vald, almætti, leikni og stjórnun.“67 Þar sem ritgerð 

Neale er beint svar við ritgerð Lauru Mulvey um sjónræna nautn vitnar hann sjálfur í 

Mulvey og umfjöllun hennar um samsömun áhorfandans við karlhetjuna: 

 „As the spectator identifies with the main male protagonist, he projects his look 
on to that of his like, his screen surrogate, so that the power of the male 
protagonist as he controls events coincide with the active power of the erotic look, 
both giving a satisfying sense of omnipotence. A male movie star‘s glamorous 
characteristics are thus not those of the erotic object of his gaze, but those of the 
more perfect, more complete, more powerful ideal ego conceived in the original 
moment of recontition in front of the mirror.“68 

Ef þessi tilvitnun er skoðuð í samhengi við þessa ritgerð, hvað má þá í raun greina ef við 

gefum okkur að karlkyns áhorfandinn samsamar sig með Sögumanninum? Birtingarmynd 

karlmennskunnar í frásagnarmyndum Hollywood byggist aðallega á þeirri ímynd að 

karlmaðurinn ber völdin í sögunni. „He signifies omnipotence, mastering the narrative, 

being in control, sadistic rather than masochistic.“69 Ef við skoðum Sögumann Fight Club 

má varla greina þessa þætti, þvert á móti, hann er mjög greinilega tengdur við kvenlega 

eiginleika (óvirkni, neysluhyggja, tilfinningar). Sem söguhetja er í raun ekkert sem aðskilur 

hann frá öðrum minniháttar persónum í myndinni fyrir utan þá staðreynd að hann sér um 

að veita sögumannsröddina. Í fyrstu sjáum við hvernig hann blandast inn í umhverfið, 

bæði í hegðun sinni og klæðnaði. Hann gefur okkur glögga mynd af því tilgangsleysi sem 

einkennir líf hans. Eins og hann orðar svo skemmtilega sjálfur þá er allt bara eintak, af 

eintaki af eintaki, og hann er engin undantekning. Þessi hugsjón undirstrikar í raun hvernig 
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„kynin hafa fjarlægt sig frá sinni upprunalegu merkingu og sitja því aðeins eftir í núverandi 

ástandi gagnsleysis og offramboðs.“70 Það sem gerist þegar Tyler er kynntur til sögunnar er 

að frásagnarkvikmyndin kallar á karlmennskuna líkt og Sögumaðurinn sjálfur nema 

karlmennskan sem við (og jafnframt Sögumaðurinn) fáum er aðeins í hausnum á okkur. 

Líkt og Mulvey bendir á er söguhetjan endurspeglun áhorfandans á sjálfum sér, staðgengill 

hans á skjánum. Söguhetjan eins og hún hefur verið mótuð í frásagnarhefð Hollywood 

stýrir atburðarrásinni í átt að sínum eigin markmiðum. Almætti hennar gefur frá sér það 

vald sem áhorfandinn þráir, valdið sem staðfestir karlmennskuna sem hugmyndafræði 

feðraveldisins leggur til. En Sögumaðurinn er ekki rétti staðgengillinn fyrir þessa iðkun. 

Tyler er því skapaður sem fullkomnuð, heildstæð og valdameiri endurspeglun af 

Sögumanninum sjálfum og að sama skapi, karlkyns áhorfandanum: „All the ways you wish 

you could be, that's me. I look like you wanna look, I fuck like you wanna fuck, I am smart, 

capable, and most importantly, I am free in all the ways that you are not.“71 Samsömun 

áhorfandans með Sögumanninum breytist því í raun í narsissíska samsömun með Tyler 

sem snýst aðallega í kringum „fantasíur um vald, almætti, leikni og stjórnun.“72 Við sem 

áhorfendur tileinkum okkur þá valdastöðu sem Tyler býr yfir sem hinn fullgerði karlmaður, 

valdhafi fallussins, en líkt og með Sögumanninn þá fjarlægjum við okkur frá þessari ímynd 

þegar hún verður sífellt öfgafyllri.  

Limurinn sem valdatákn 

Femínistar gagnrýna að ýmsir þættir sálfræðilegrar nálgunar séu vafasamir þar sem 

hugmyndir manna eins og Freud og Lacan byggjast á hugmyndum feðraveldis um að konan 

sé óæðri karlmanninum. Freud fannst t.d. kynferði kvenna flókið og truflandi á meðan 

Lacan (útfrá hugmyndum Freuds) færir rök fyrir því að barnið sér móðurina sem merki um 

skort þar sem hún ber ekki fallusinn. Óvissan um hlutverk konunnar í sálfræðinni hefur 

verið tekin fyrir af femínistum líkt og Mulvey og Modleski. Þær gagnrýna harðlega 
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kenningar Freud og Lacan sem leggja svo sterka áherslu á mikilvægi fallusins, öfund í 

kringum liminn og yfirráð feðraveldisins. 

Afar mikilvægri spurningu er varpað fram í Fight Club um hvað það þýðir að vera 

karlmaður og jafnframt er það hvað mest dregið fram í birtingarmynd Tylers og notkunin á 

fallískum táknmyndum. Líkt og Krister Friday bendir á um notkun á fallusi í Fight Club er 

þessi ímynd merki Tylers um karlmannlega yfirburði. Það er fyrst gert ljóst í senunni þar 

sem Tyler og Marla Singer kynnast í fyrsta sinn. Stór gervilimur situr þá á kommóðu í 

herbergi Mörlu. Í fyrsta lagi undirstrikar gervilimurinn skort Mörlu á fallusinum. Í öðru lagi 

undirstrikar þessi tiltekni gervilimur fallískt stolt í óumdeilanlegri karlmennsku Tylers 

(„Don‘t worry, it‘s not threat to you“)73 en fallískt stolt í sálfræðilegum skilningi á við það 

vald sem karlmenn telja sig hafa yfir konur með því að bera fallusinn en er einnig notað til 

að fela alvarlegan geldingarótta.74 Ótti þessi birtist oft í Fight Club þar sem gelding er 

notuð sem refsing fyrir alla sem hindra áform Project Mayhem, refsing sem karlmennirnir 

forðast með öllum tilteknum ráðum. Notkun Tylers á fallískum ímyndum til þess að 

undirstrika fallískt stolt er hvað mest sláandi þegar hann klippir ramma af klámi inn í 

barnamyndir sem er ætlað að hafa áhrif á fólk neðan markra meðvitaðrar skynjunnar: „No 

one really knows what they saw. But they did.“75 Friday segir þessa senu þjóna sem 

„fallískt kennimerki“76 Tylers og ennfremur talar Verena-Susanna Nungesser um þessa 

fallósentrísku birtingarmyndir sem eina leið til að „benda á varnarleysi 

karlmennskunnar“77 í myndinni. Að hennar mati er þetta viðbrögð Tylers gegn þeirri 

yfirvofandi ógn sem karlmennskan stendur frammi fyrir. Viðbrögð hans eru öll í passíf-

aggresífum anda: Hann stuðlar að fallósentrisma með því að birta klám í barnamyndum, 

með því að hóta geldingum og með því að míga/fá sáðlát í matvæli ríka fólksins. Í lok 

myndarinnar fáum við svo að sjá eitt annað merkingarhlaðið innskot af getnaðarlimi sem 

blikkar rétt áður en kreditlistinn rúllar, og kórónar þar með sjálfhverfuna sem ríkir í Fight 
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Club. Með þessari ímynd er verið að sýna okkur þau áhrif sem Tyler hafði á frásögnina. 

Framlag hans til myndarinnar er því fullgert í ímynd getnaðarlimsins.78 

Sálfræði- og menningarleg birtingarmynd kvenna í kvikmyndum  

Kvenhetja í frásagnarmyndum Hollywood táknar bæði þrá og geldingarógnina samkvæmt 

Freudískum fræðum. Það er því ákveðin togstreita þegar það kemur að birtingarmynd 

konunnar þar sem hún er bæði viðfang sem menn sækjast eftir og óttast á sama tíma. Þar 

sem maðurinn er við stjórn (ef svo má segja) í sínu hlutverki sem söguhetja er konan 

fönguð í hlutverk sitt sem tvöföld táknmynd; erótík og dauði. Frásögn kvikmyndarinnar er í 

því ljósi byggð í gegnum fallósentrískt tungumál og orðræðu sem endurspeglar tungumál 

undirmeðvitundarinnar. Konur í kvikmyndum eru því varpaðar á skjáinn í gegnum 

undirmeðvitund karlmannsins.79 

 Í frægri ritgerð Lauru Mulvey um sjónræna nautn í kvikmyndum bendir hún á að þær 

aðferðir og jafnframt þau „norm“ sem kvikmyndagerðarmenn tileinkuðu sér í 

hefðbundnum frásagnarkvikmyndum Hollywood sýndu konur á afar neikvæðan hátt. 

Konan var þar skilgreind sem viðfang sem þjónar blæti karlmannsins sem horfir á hana. 

Aðferðirnar sem notaðar voru til að koma þessari ímynd fram greinir Mulvey m.a. í verkum 

Alfred Hitchcock en má að sjálfsögðu finna í öðrum verkum. Þessar aðferðir festu 

kvikmyndagerðarmennina þá á ákveðnum stað þegar það kom að birtingarmynd 

konunnar. Það mynduðust ákveðnar hefðir, einhver óritaður kóði sem skipaði konunni í 

ákveðið hlutverk þar sem hún var undirgefin, óvirk og hlutgerð sem kynferðislegt viðfang, 

enn eitt markmið fyrir karlkyns söguhetjuna til að sigrast á.  

Menningarfræði gagnrýnir hins vegar þessa sálfræðilegu nálgun á kvikmyndinni sem 

þykir einangra áhorfandann of mikið frá textanum. Menningarfræði hefur meiri áhuga á 

því að rannsaka hvernig „menningarkerfi skapa merkingu og hvernig hugmyndafræði er 

endurtekin í gegnum menningarlegar stofnanir, texta og iðkun.“80 Hugmyndafræðin byggir 
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þá á því hvernig maðurinn túlkar heiminn í kringum sig og hvar hann staðsetur sig innan 

jaðra þess heims. Í umfjöllun sinni um nálgun menningarfræðinnar á kvikmyndir nefnir 

Nelmes að hugmyndafræði í kapítalísku samfélagi þarf sífellt að endurnýja undir stjórn 

ofurvalds eins og Gramsci skilgreindi það (einn hópur drottnar yfir alla aðra). Þessar 

hugmyndir „verða svo ríkjandi að við gleymum að þær eiga sér upphaf út frá valkostum og 

valdbeitingu. Þær verða svo að viðteknum almennum skilningi því þær eru svo fastar í 

sínum skorðum að aðrir kostir virðast einkennilegir eða mögulega ógnandi í 

samanburði.“81 Þessar hugmyndir eru rótgrónar í feðraveldinu þar sem staða hvítra 

karlmanna sem ofurvaldið flokkast sem hinn almenni skilningur á gangverki samfélagsins. 

Út frá þeim hugmyndum eru konur fangaðar í hlutverk eiginkonu og móður.  

Hvort sem hlutverk konunnar eru skoðuð út frá sálfræði- eða menningarlegum skilningi 

er alltaf ljóst að hún er ávallt skör lægri og í óæðri stöðu miðað við karlmanninn. Henni er 

sjálfkrafa skipað í þessi hlutverk sem undirgefin/óvirk, eiginkona/húsmóðir út frá fyrirfram 

mótuðum hugmyndum um kyn í samfélaginu. Þessar hugmyndir þykja því vera hinn 

viðtekni og almenni skilningur sem feðraveldið hefur komið fyrir sem ríkjandi 

hugmyndafræði. Kvikmyndamiðillinn endurspeglar óneitanlega þessi menningarlegu gildi 

og þessar ákveðnu hugmyndir um birtingarmynd kynjanna sem eru þá fullkomlega 

rótgrónar í grunni samfélagsins. En hvernig nákvæmlega er Fight Club frábrugðin í þessu 

ljósi? 

Aflögun kynjaímynda 

Fight Club spilar með kynjaímyndir bæði í sálfræði- og menningarlegum skilningi þar sem 

persónur eru gæddar bæði karllægum og kvenlægum eiginleikum. Samkvæmt Jacobsen 

eru birtingarmyndir kynjanna í Fight Club einmitt blandaðar í þeim tilgangi til að 

undirstrika tilgangslausa iðkun samfélagsins á þessari viðteknu tvískiptingu kynjanna.82 

Það má fyrst og fremst sjá í stuðningshópunum hvernig kynjaímyndir eru hrærðar 

saman. Kyn í stuðningshópunum eru í raun merkingarlaus og þá aðallega í „Remaining 

Men Together“ þar sem vanaðir karlmenn faðmast, gráta og lýsa yfir á afar ósannfærandi 
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hátt: „Men is what we are.“83 Það er ennfremur undirstrikað með nærveru Mörlu í þessum 

hóp að kynjaímyndir eru í raun ekki lengur skilgreinandi fyrir kynið. Þó svo að skortur 

Mörlu á fallusi merkir hana sjálfkrafa sem óæðri eða „hinn“ útfrá karllægu normi, stendur 

birtingarmynd hennar andspænis hugmyndum feðraveldisins. Marla fer ekki eftir því 

hugarfari sem kapítalískt neyslukerfi hefur innlimað í samfélagið og finnur því ekki fyrir 

áhrifum þess. Hún deilir því ekki geldingaróttanum eins og karlmennirnir sem hafa verið 

þvingaðir í sína kúgandi stöðu og verður hún því í raun sterkasta persónan í myndinni fyrir 

vikið. Jafnvel má greina svipaða hugmynd í nærveru Bobs í Project Mayhem. Eins og fjallað 

var um hér að ofan er geldingarógnin í Project Mayhem mikilvægt tól í stjórnun þeirra en 

þar sem Bob er nú þegar vanaður verður hann eina frávikið (sjá bls. 8) í hugmyndafræði 

verkefnisins. Bob undirstrikar ennfremur karlmennskuna sem frammistöðu þar sem hann 

er viðurkenndur í þessu lokaða samfélagi sem er „aðeins fyrir karlmenn“84 þrátt fyrir að 

vera kvengerður til hins ýtrasta. Kvenleiki Bobs skilur hann að frá öllum öðrum í Project 

Mayhem og verður hann því eini meðlimurinn til að öðlast sjálfsmynd í dauða sínum.85 

Kvengerður líkami hans þjónar einnig sem viðvörun fyrir Sögumanninn því leit Bobs að 

„ofurkarlmennskunni“ leiddi að kvengervingu hans og svo loks dauða, tákn fyrir getuleysi 

karlmanna til að viðhalda menningarlega mótaðri hugmynd um „sanna karlmennsku“.   

Persónurnar Marla og Sögumaðurinn eru samtvinnaðar í tilgangsleysi sínu og þeirri 

stöðu sem þau tilheyra í núverandi samfélagi og eru því endurspeglun á hvort öðru. Þau 

finna ákveðna huggun í þeirri endastöð sem stuðningshóparnir eru. Nándin við dauðann 

verður þannig eina leiðin til þess að vera lifandi. Ef það má túlka eistnakrabbameinshópinn 

sem dauða karlmennskunnar má finna svipaða hugsjón í persónunni Chloe sem er hin 

konan í myndinni sem fær eitthvað vægi þar sem hún virðist hafa tilfinningaleg áhrif á 

Mörlu og Sögumanninn. Chloe er lýst sem „beinagrind Meryl Streep ef þú myndir klæða 

hana upp og láta hana brosa í boði“86 og hún er á lokastigi í lífi sínu, aðeins hársbreidd frá 
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dauðanum. Jacobsen telur birtingarmynd Chloe vera enn ein leið Fight Club til þess að 

brúa bilið milli kynjanna: 

„Her physical body has been stripped of everything resembling femininity, making 
her a most depressing representation for women in post-modern America. 
Palahniuk is yet again erasing the lines between genders, describing a society 
where the binary gender catagories have been distorted.“87 

Það er því einnig hægt að túlka Chloe og birtingarmynd hennar sem ákveðna endastöð 

kvenleikans, eða a.m.k., ríkjandi hugmyndum um kvenleikann. Líkt og Marla er Chloe 

einnig gefin karllæg einkenni sem er kannski best lýst með þrá hennar fyrir kynlífi í 

lokaræðu sinni í myndinni. Chloe er vissulega gefið ákveðið vægi þrátt fyrir lítinn tíma á 

skjánum en Marla telur það meira að segja mikilvægt að tilkynna Sögumanninum (og 

áhorfandanum) þegar Chloe loks deyr. Það er jafnvel greinanlegt samræmi milli 

persónanna Chloe og Bob þar sem hún þykir vera karllæg og Bob einstaklega kvenlegur. 

Ákveðið samræmi felst í þessari hugmynd þar sem karlinn verður kona og kona verður karl 

þ.a.l. verður hugmyndin um kyn merkingarlaus og ófær um að lifa af. Það að báðar 

persónurnar þurfa að deyja gefur til kynna ásetning myndarinnar um að finna milliveg fyrir 

kynin. Persónur Fight Club virðast því tákna ákveðna röskun í stöðu kynjanna í póst-

módernísku samfélagi.  Birtingarmynd þeirra er afmynduð og kynin eru gædd einkennum 

hvors annars upp að þeim punkti að mörkin sem skilja þau að eru ekki lengur til staðar. Á 

táknrænan hátt má einnig sjá sameiningu kynjanna í notkuninni á svörtum og hvítum lit. 

Þessi sameining er fyrst greinanleg í yin-yang stofuborði Sögumannsins sem fagnar grunn 

þáttum í kínverskri heimsspeki. Þar er Yin svart og kvenlægt og Yang hvítt og karllægt og 

talið er að samband þeirra viðhaldi samræmi í alheiminum og hefur áhrif á allt í honum.88 

Þessir andstæðu litir (eða öfl) mætast einnig saman í orkudýri Sögumannsins sem er 

mörgæs (sem seinna verður Marla) en mörgæsin sem orkudýr er m.a. talið vera merki um 

jafnvægi milli karllægra og kvenlægra afla89og í raun er hvergi meira samræmi milli 

kynjanna í dýraríkinu en hjá þeirri dýrategund. Fight Club brúar því bilið milli kynjaímynda 

með því að blanda samfélagslega mótuðum hugmyndum um karlmennsku og kvenleika 
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saman. Það er þetta bil sem skilur Sögumanninn og Mörlu að í byrjun sem verður að brúa 

til þess að þau nái saman í lokin. Innkoma Mörlu verður fyrst röskun í lífi Sögumannsins, en 

björgun hennar verður að sama skapi björgun hans frá glötun.  

Persónurnar tvær eru því báðar afmyndaðar birtingarmyndir á þeim staðalmyndum 

kynjanna sem eru teiknaðar upp í menningar- og sálfræðilegum skilningi. Kannski eru þau 

táknmynd fyrir breytingu, niðurrif á ríkjandi hugmyndafræði um tvískiptingu kynjanna. Þau 

mætast í miðjunni og endurspegla hvort annað fullkomulega. Í lokasenu myndarinnar 

standa þau saman hönd í hönd á meðan fallískir turnar hrynja niður til jarðarinnar. Hún er 

þá klædd í kjól á meðan hann er ber að neðan í frakka, ímynd sem myndar táknrænt 

samræmi milli kynjanna. 

Niðurlag 

Eins og þessi ritgerð hefur greint frá endurspeglar krísa karlmennskunnar í Fight Club 

vandamál sem liggur djúpt í nútíma samfélagi, sem dugar lítt að rýna í með hálfum huga. 

Einfaldur lestur á Fight Club, sem einblínir einungis á karllægt mótíf frásagnarinnar, nær 

ekki fyllilega að útskýra hvers vegna þessi krísa karlmennskunnar er til staðar til að byrja 

með né hvers konar áhrif hún hefur í raun og veru á karlmennina.  

Eins og þessi ritgerð færir rök fyrir liggur vandamálið langt aftur í tímann, að uppruna 

feðraveldisins og þeirri afdrifaríku samfélagsþróun sem átti sér þá stað. Með því að skoða 

rætur vandamálsins má auðveldlega sjá að krísan felst ekki í einstaklingnum, heldur í 

samfélagi sem er stjórnað af karllægu hugarfari. Krísan sem hrjáir karlmennina í Fight Club 

er því sprottin útfrá feðraveldi sem ríkjandi hugmyndafræði ásamt því kapítalíska 

stéttasamfélagi sem tekur sér bólfestu í vestrænni menningu í kjölfarið. 

Neytendamenningin sem afurð kapítalísks feðraveldis lofar heildstæðni í gegnum neyslu á 

verslunarvörum sem myndar falskt öryggi í uppbyggingu á yfirborðskenndri sjálfsmynd. 

Feðraveldið ýtir þar með undir sálrænar kvalir karlmanna með því að neita þeim aðgang að 

heildstæðri sjálfsmynd á sama tíma og það lofar að uppfylla alla drauma þeirra. Þessi 

loforð enda hins vegar á því að staðsetja karlmanninn í kvenlæga jaðarstöðu í samfélaginu.  

Skilgreining á karlmennsku, líkt og staða kvenna, er samfélagslega mótað hugarfar en 

ekki náttúruleg staðreynd. Valdastaða karlmannsins (innan heimilisins jafnt sem utan þess) 
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sem áður þótti sjálfgefin er því dregin í efa í Fight Club og verða fyrirfram mótaðar 

hugmyndir um karlmennskuna í póst-módernísku samfélagi því afmyndaðar. Staða 

karlmannana í Fight Club er því ekki upplifuð sem sjálfgefin heldur þarf hún að vera áunnin 

en jaðarstaðan sem þeir gegna þvingar þá í óvirkni og veitir þeim ekki tækifæri til þess að 

öðlast sanna karlmennsku. Sú jaðarstaða sem karlmennirnir gegna því í kapítalísku kerfi er 

útkoma feðraveldisins og þeirri ofurvalds hugmyndafræði sem það boðar. Hugmyndafræði 

þessi skilur kynin að og ýtir undir stjórnleysi, undirgefni og getuleysi einstaklingsins sem 

tilheyrir ekki ofurvaldinu til þess að breyta núverandi stöðu sinni. 

Fight Club er vissulega hörð ádeila á ofangreindum vandamálum en hún spyr einnig 

margar spurningar um kynjaímyndir og tilganglausa iðkun samfélagsins þegar það kemur 

að tvískiptingu kynjanna. Þessi ritgerð hefur fært rök fyrir því að Fight Club afgerir 

staðlaðar kynjaímyndir með því að blanda þeim saman í óhefðbundnum birtingarmyndum 

persónanna. Sjálft form frásagnarinnar (brotakennd, sjálfhverfa) stuðlar vissulega að 

breytingum í frásagnarhefð Hollywood en lykillinn felst í fráviki persónanna í Fight Club frá 

hefðbundnum birtingarmyndum kynjanna í frásagnarkvikmyndum. Jafnframt greinir þessi 

ritgerð frá því að eina persónan sem tengja má við hefðbundna birtingarmynd 

karlmannsins (Tyler) er algjörlega ímynduð og að lokum höfnuð sem öfgafull kynjaímynd. Í 

samræmi við þessa athugun mætti segja að Fight Club snúist í raun ekki um 

endurheimtingu karlmennskunnar né uppreisn gegn henni heldur að Fight Club sé um 

núverandi vandamál í kynjasamskiptum, stöðluðum kynjaímyndum og tvískiptingu 

kynjanna undir skugga feðraveldisins. Skilningur kynjaímynda felst nefninlega í 

samfélaginu en ekki í einstaklingnum og því er sjálfsmyndun einstaklingsins hömluð og 

tengsl kynjanna takmörkuð. Vandamálið sem hefst með stofnun feðraveldisins og þróast 

með upprisu kapítalismans og neytendamenningunni þarf fyrst að viðurkenna til þess að 

lausn geti fundist. Fight Club leggur það fram að þar sem karlmennirnir sjálfir eru rót 

vandamálsins er innkoma konunnar (Mörlu) í raun lausnin. Síðasta skot myndarinnar er því 

deilt í sameiningu af karlmanni og kvenmanni til að mynda samstöðu kynjanna í 

yfirstandandi eyðileggingu núverandi samfélags. 
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