
Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Almenn bókmenntafræði 

 

 

 

 

„the ragged and ecstatic joy of pure being“ 
 

Af andófi og jaðarmenningu frá dekadens til bítkynslóðar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs í Almennri bókmenntafræði 

 

     Arnór Ingi Hjartarson 

Kt.: 190889-2039 

 

Leiðbeinandi: Benedikt Hjartarson 

Maí 2016 



 

 

Ágrip 

Titill þessar ritgerðar er fenginn úr öndvegisriti bítkynslóðarinnar, On the Road, og 

vísar í megindráttum til hugsjónarinnar sem dreif eirðarlausan æskulýð eftirstríðsáranna 

áfram. Hún einkenndist af andófi gegn ríkjandi hefð og skipulagi, þar sem 

grundvallarstoðir vestrænnar siðmenningar voru dregnar í efa og brotnar niður. Þá var 

andlegri, samfélagslegri, siðferðislegri og menningarlegri hefð kastað til hliðar, á 

forsendum þess að upplifa algjört og ótakmarkað frelsi: undan borgaralegum kvöðum, 

viðurkenndum sannleika, tvíhyggju og  hugmyndafræði. Í ritgerðinni verður varpað ljósi 

á nítjándu aldar dekadensinn og bítkynslóð eftirstríðsáranna í menningarsögulegu 

samhengi, sem bókmenntahreyfingar sem fóru gegn hefð og kröfum siðmenningarinnar, 

og rakin verða vensl þessara tveggja hreyfinga, sér í lagi þegar kemur að hugmyndum 

um fagurfræði, hlutverk listar og listamanna, náttúru og veruleikaskynjun. Þá verður 

gerð grein fyrir jaðarmenningu og bóhemíu sem valkosti og einskonar athvarfi skálda, 

lista- og menntamanna innan menningar nútímans. Stuðst verður við kenningu Michel 

Foucaults um heterótópíur í samhengi við bóhemíuna, og sérstaklega í greiningu á 

skáldsögu Jacks Kerouac, Desolation Angels, sem einnig verður sett í samhengi við 

dekadensinn og kjarnaverk hans, À rebours eftir Joris-Karl Huysmans.  
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1. Inngangur 

„The beauty parlour is filled with sailors 

the circus is in town.“ 

(Bob Dylan, 1965)  

 

Upp úr seinni heimsstyrjöld spratt smár hópur skálda og listamanna, ofurlítið og 

sundurleitt samfélag sem skar sig úr hefðinni og var kennt við beat. Svokölluð bít-

kynslóð sem bókmenntahreyfing var fyrst og fremst leidd af Jack Kerouac, sem skaraði 

fram úr ferðafélögunum en hélt sig þó eilíflega í skugganum, þar sem hann gat séð og 

upplifað og öllu öðru fremur skrifað um það sem gerðist, hvað sem það var.  

Árið 1957 leit skáldsagan On the Road dagsins ljós, um það bil áratug eftir að 

hún var skrifuð, og olli straumhvörfum í menningarlandslagi Bandaríkjanna eftir stríð. 

Skáldsögunni, en áhrifa hennar gætir enn þann dag í dag, mætti lýsa sem eins konar 

biblíu eða trúarriti kynslóðarinnar sem um ræðir og hún teygir sig yfir menningu 

Bandaríkjanna, frá kynslóð til kynslóðar. Úr bítinu hafði áður komið hið alræmda ljóð 

Allens Ginsberg, Howl, sem gefið var út árið 1956 ásamt öðrum ljóðum undir titlinum 

Howl and Other Poems.  Ljóðið uppskar álíka viðtökur og skáldskapur Oscar Wilde 

hafði gert um aldahvörfin 1900, en bæði skáld voru dregin fyrir rétt sökum skaðlegra 

áhrifa og siðspillingar. Oscar Wilde var handtekinn, dæmdur og prísundaður fyrir 

samkynhneigð, eða í orðræðu tíðarinnar: kynvillu, ósæmd og öfuguggahátt. Skáldsaga 

Wildes, Myndin af Dorian Gray, var lögð fram sem sönnunargagn um siðleysi 

spjátrungsins og fagurkerans.1 Allen Ginsberg sá ljóð sitt Howl dregið fyrir rétt sökum 

ósiðsamlegs innihalds og ósóma. Slíkt hið sama kom fyrir framúrstefnuverk William S. 

Burroughs, Naked Lunch, sem var gefið út árið 1959.  

Kerouac sjálfur hafði þegar fengið útgáfu löngu fyrir tíma On the Road, en The 

Town and the City var gefin út árið 1950 og sótti fyrst og fremst innblástur í verk 

Thomas Wolfe. Verkið virkar sem sárt slípuð og ritskoðuð sjálfsævisaga, sér í lagi í 

samanburði við önnur verk höfundarins, en ber þó keim af þeim stíl sem Kerouac átti 

eftir að þróa enn frekar á árunum sem á eftir fylgdu. Þar ber helst að nefna áhrif 

rómantíkur í ljóðrænum frásagnarstíl og hömluleysi í tjáningu tilfinninga. Í fyrstu 

                                                 
1 Jerusha McCormack, „Wilde’s Fiction(s)“, The Cambridge Companion to Oscar Wilde, ritstj. Peter 

Raby  (New York: Cambridge University Press, 2004), bls. 114. 
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skáldsögu Kerouacs má greina áberandi áhrif hefðarinnar, hinnar sömu og seinni verk 

hafna sem fjötrum og rífa niður, form og frásagnarstíl sem tjóðraður er af því sígilda og 

viðtekna. 

 Þær bókmenntir sem Kerouac las á mótunarárunum, til að mynda ljóðlist 

Rimbauds og Verlaines og að vissu leyti verk Williams Faulkner, áðurnefnds Thomas 

Wolfe og James Joyce, Walts Whitman og Dostojevskijs, höfðu ríkuleg áhrif. Afgerandi 

eru þó áhrif Rimbauds og Baudelaires, sem báðir voru málsvarar dekadens eða 

hnignunar í vestrænni bókmenntahefð og siðmenningu, í aðför að hefðbundnum 

tjáningaraðferðum og bókmenntum. Ekki má horfa framhjá áhrifum nýrýninnar (e. New 

Criticism) og T.S. Eliot, sem var ráðandi afl í bókmenntagagnrýni á mótunarárum bít-

skáldanna, en hópurinn átti upphaf sitt í Columbia-háskóla í New York.  Í bítinu má í 

senn greina áhrif iðnbyltingar nútímans, rökhyggju og andóf gegn siðmenningunni 

sjálfri eins og hún blasti við á umrótatímum seinni heimsstyrjaldar og eftirstríðsáranna.  

„The true story of postwar America in all its speed, tomfoolery, and 

sorrowfulness, Kerouac believed, could only be told as interior monologue and 

confession.“2 T.S. Eliot hefði hryllt við frásagnarstíl Kerouac og félaga, sem einkenndist 

af öllu því sem honum þótti óbærilegt og óverðugt bókmennta. Enn síður hefði Matthew 

Arnold dæmt verkin sem komu úr bítkynslóðinni sem hluta af því besta sem hugsað 

hefur verið og fært í orð.3 Sjálfur hafði Kerouac lengi slípað stílbrögðin, fágað og 

fullkomnað í átt að því formi sem best hæfði rödd þeirra sem mótuðust af bannárunum, 

efnahagskreppunni miklu og loks síðari heimsstyrjöld. 

Rétt eins og dekadensinn spratt upp úr hamlandi rökhyggju, raunsæi og kröfum 

bókmenntaakademíu nítjándu aldar Evrópu, er bítkynslóðin afsprengi nútímans, eða öllu 

heldur afleiðinga hans á tuttugustu öldinni. Báðar hreyfingar, dekadensinn og bítið, fóru 

gegn ríkjandi stefnum og straumum, en tileinkuðu sér þó hvaðeina sem menningin hafði 

fram að færa. Í grein um Edgar Allan Poe frá árinu 1857 lagði Baudelaire forviða fram 

þá spurningu til gagnrýnenda síns tíma, hvort virkilega væri hægt að ætlast til þess að 

skáld og listamenn sniðgengju nútímann og framþróun siðmenningar. Hann beinir 

spjótum að þeirri rökvillu að álasa nútímalega list fyrir að vera spillt og úrkynjuð, fyrir 

að hafa fengið áorkað því lögmáli sem gagnrýnendur halda fram að ríki í bókmenntum; 

                                                 
2 Ann Douglas, inngangur að The Dharma Bums: 50th Anniversary Edition eftir Jack Kerouac (New 

York: Viking Penguin, 2008), bls. x. 
3 Hans Bertens, Literary Theory: The Basics (New York: Routledge, 2014), bls. 5. 
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að bókmenntir séu bundnar ferli þroska, líkt og æviskeið mannsins. „All the meaning I 

can extract from this academic pronouncement is that we ought, somehow, to feel 

ashamed of obeying this law with pleasure, and that we are guilty of rejoicing in our 

destiny.“4 Ef þróun mannkyns og menningar væri lífrænt ferli, líkt og röksemdafærslan 

benti til, og hrörnun, dauði og rotnun væru þar af leiðandi óhjákvæmileg, hvers vegna 

ættu hann og aðrir nautnaseggir síðari hluta nítjándu aldar að birgja sjálfum sér sýn í 

stað þess að upplifa ljósaskiptin í allri sinni dýrð, ljótleika og siðspillandi fegurð. Í sömu 

grein skrifar hann: „That sun which a few hours ago was crushing everything benath the 

weight of its vertical, white light will soon be flooding the western horizon with varied 

colours. In the changing splendours of this dying sun, some poetic minds will find new 

joys.“5  

Segja má að verkefni nútímans og dekadensins í bókmenntum hafi að miklu leyti 

verið að leggja grunninn að nýjum formgerðum í skáldskap, að hefja niðurrif 

hefðarinnar. Mótun nútímabókmennta má skoða í samhengi við kenningar og skrif 

Rolands Barthes. Í ritinu Skrifað við núllpunkt frá árinu 1953, segir hann:  „Nútíminn 

byrjar með leitinni að ómögulegum Bókmenntum.“6 

Hugtakið „heterótópía“ í þeirri mynd sem sem unnið verður með hér í 

framhaldinu, er runnið undan rifjum sagnfræðingsins og heimspekingsins Michel 

Foucault, á sjöunda áratugnum. Það er nátengt útópíunni, en það mætti segja að um sé 

að ræða rými sem þjóna sem raungerðar útópíur. Hugtakið skilgreinir Benedikt 

Hjartarson í grein frá árinu 2002: „Heterótópíurnar eru einskonar raunveruleg athvörf  

eða andrými innan menningarinnar, þar sem óskráðar reglur og ríkjandi viðmiðanir 

samfélagsins eru numdar úr gildi.“7 Þessi ágæta skilgreining á hugtakinu, sem er enn 

þann dag í dag opið og sveigjanlegt, hentar afar vel sem útgangspunktur fyrir þá 

greiningu sem hér verður lögð fram.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um bítkynslóðina sem hliðstæða birtingarmynd 

hins sögulega dekadens og gerður verður samanburður á þessum hreyfingum í 

vestrænum bókmenntum, bæði með hliðsjón af fagurfræði og út frá menningarsögulegu 

                                                 
4 Charles Baudelaire, „Further Notes on Edgar Poe,“ Selected Writings on Art and Literature, þýð. P.E. 

Charvet (London: Penguin Books, 2006), bls. 189. 
5 Baudelaire, „Further Notes on Edgar Poe,“ bls. 189. 
6 Roland Barthes, Skrifað við núllpunkt, þýð. Gauti Kristmannsson og Gunnar Harðarsson , ritstj. Ástráður 

Eysteinsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003) bls. 65. 
7 Benedikt Hjartarson, „Staðlausir staðir. Um útópíska arfleifð í menningargagnrýni póstmódernista,“ 

Ritið 1(2002), bls. 77. 
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sjónarhorni. Þá verður gerð grein fyrir tilurð bítkynslóðarinnar sem afleiðingar seinni 

heimsstyrjaldar og nútímans, sem uppreisn gegn ríkjandi menningarstraumum. Litið 

verður á bítið sem afbrigði bóhemíu og tilurð þeirrar andófsmenningar rakin í samhengi 

við nítjándu aldar dekadensinn. Gerð verður tilraun til að greina tildrög hreyfingarinnar 

og útópískar hugmyndir sem birtast sem tilraun í hugsun. Kenning Michels Foucault um 

heterótópíur verður lögð til grundvallar sem greiningartæki bæði í umfjöllun um bít-

kynslóðina, sem einskonar óræða og hugmyndafræðilega útópískri bóhemíu, og 

dekadent-hreyfinguna, en jafnframt á skáldsögu Jack Kerouac, Desolation Angels. Í því 

verki verða borin kennsl á fáeinar heterótópíur sem þar er að finna og þær greindar með 

grein Michel Foucault, „Um önnur rými“, til hliðsjónar og til samanburðar mun liggja 

höfuðverk dekadensins, Á Rebours eftir Joris-Karl Huysmans. Farin verður óhefðbundin 

leið í greiningunni og gerð tilraun til að flétta saman stefnur og verk án þess að draga 

skýr mörk á milli með strangri, sértækri aðgreiningu. Það er gert til að varpa frekara 

ljósi á vensl hugmynda Kerouacs og bítkynslóðarinnar við dekadensinn.  
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2. Bítið, dekadensinn og bóhemían 

 

2.1. Menningarlegt andóf í aldarlok og eftir stríð 

 

„Oh the Beat generation was just a phrase I used in the 1951 written manuscript of On 

the Road to describe guys like Moriarty who run around the country in cars looking for 

odd jobs, girlfriends, kicks. It was thereafter picked up by West Coast Leftist groups 

and turned into a meaning like “Beat mutiny” and “Beat insurrection” and all that 

nonsense; they just wanted some youth movement to grab on to for their own political 

and social purposes.“8 Þannig komst Kerouac að orði árið 1968 í viðtali sem birtist í 

tímaritinu The Paris Review, þegar hann var spurður hvað hefði sameinað 

bítkynslóðina. Orðið sjálft er margrætt, svo margrætt að það verður jafnvel 

merkingarlaust. Það er frábrugðið slagorðinu décadence að því leyti að það kemur frá 

þeim hópi skálda og listamanna sem það lýsir í meðförum Kerouacs, en ekki frá 

gagnrýnendum líkt og í tilfelli dekadent-hreyfingarinnar undir lok nítjándu aldar. 

Baudelaire og aðrir nítjándu aldar dekadentar tóku fagnandi þessu hugtaki, sem notað 

var yfir hnignun listrænna, fagurfræðilegra og siðrænna gilda um aldahvörfin, og 

gengust fúslega við því. Menningin var talin komin í þrot, jafnvel þegar hafin að rotna 

líkt og lífrænt efni eða lík. Hins vegar tóku gagnrýnendur, og svo að segja samfélagið í 

heild sinni, orðið „beat“ upp í kjölfar útgáfu On The Road og afskræmdu og teygðu út 

svo merking þess var misskilin og ummyndaðist í eitthvað mun meira og allt annað en 

upphaflega mynd þess. Orðið var notað yfir ungdóm í veröld eftir stríð, sem þótti vafra 

vegleysuna, standa fyrir utan samfélagið og þau rótgrónu, kristilegu og siðferðislegu 

gildi sem stríðið hafði verið háð fyrir. „After the book’s overnight success, Kerouac 

found himself having to rescue the idea of the Beat Generation and to rid himself of the 

“King of the Beats” title.”9 Undir orðið féll eirðarleysi ungu kynslóðarinnar, og 

birtingarmynd þeirra í Bandaríkjunum, sér í lagi sem rótlausir, óstýrilátir unglingar. Í 

samfélagslegu samhengi þótti bítkynslóðin standa fyrir óhjákvæmilega hnignun 

komandi kynslóða, andóf gegn hinu hefðbundna og rótgróna. Drykkja, dóp, stefnuleysi 

                                                 
8 Jack Kerouac, „The Art of Fiction no. 41,“ The Paris Review 43 (1968), sótt 27. apríl 2016 

http://www.theparisreview.org/interviews/4260/the-art-of-fiction-no-41-jack-kerouac. 
9 Penny Vlagopoulos, „Rewriting America: Kerouac‘s Nation of „Underground Monsters,“ í Jack 

Kerouac, On the Road: The Original Scroll (London: Penguin Classics, 2007), bls. 57. 

http://www.theparisreview.org/interviews/4260/the-art-of-fiction-no-41-jack-kerouac
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og tónlist djöfulsins komu í stað guðsótta, skilvirkni, staðbindingar, fjölskyldugilda og 

fylgispektar. „But there was much more to the Beats, and to Kerouac himself, than a list 

of excesses, ‘worship of primitivism’, […] crazy lurches from North Beach to the 

Village, a go-go-go jazzed-up movie that when viewed with moral self-righteousness 

can seem like a cute little benzedream of anarchy come true.”10  

Hvað felst í orðinu sem var beitt til að lýsa þessari kynslóð, bókmenntahreyfingu 

og bóhemíu? Til að átta sig á vettvangi hennar, tilgangi og tilurð gæti verið gagnlegt að 

leita að mögulegri merkingu þess. Hvað er beat? Hvað er að vera beat?  

Það er í það minnsta spurning sem Jack Kerouac varð gífurlega þreyttur á að 

svara, því oftar en ekki höfðu þeir sem spurðu þegar lagt eigin merkingu í orðið. 

Elizabeth Wilson segir bítkynslóðina birtingarmynd bóhemíu, afbrigði hennar sem 

birtist undir öðru nafni og er endurskilgreint eftir síðari heimsstyrjöld sem 

æskulýðshreyfing. Í bók sinni Bohemians: The Glamorous Outcasts, segir Wilson: „As 

bohemian countercultural and political movements were recast as youth movements 

after the Second World War, many commentators predicted the end of Bohemia.“11 

Wilson gerir tilraun til að greina þróun bóhemíunnar, sem reynist torvelt verkefni því 

merking hugtaksins er líkt og í tilviki „beat“ margræð og margbreytileg. Bóhemíu mætti 

þó mögulega skilgreina sem afmarkað smásamfélag listamanna, menntamanna og 

róttæklinga sem lifa utan við samfélagið, að vera bóhem (í jákvæðustu merkingu) þýðir 

að hverfa frá siðmenningunni og veruleikanum inn í fegurð, list, frelsi og skáldskap. 

Hugmyndin um bóhemíuna snýr að mótun rýmis sem stendur sjálft, laust undan oki 

siðmenningar og samfélags, utan borgaralegra venja og gilda. Í tilviki nítjándu aldar 

bóhemíunnar, bóhemíu hins evrópska dekadens sér í lagi á skilgreiningin vel við. Hið 

sama á við um bítið, þar sprettur bóhemían af hugmyndinni um sjálfstæðan vettvang, 

þar sem hin borgaralega hefð, samfélagsleg viðmið og gildi eru að vissu leyti virt að 

vettugi. Bóhemían er vettvangur þar sem einstaklingurinn mátti leita í og brjótast undan 

fjötrum hefðarinnar og hefja niðurrif þess viðtekna, sómasamlega, siðferðilega og 

fagurfræðilega. „The fully fledged nineteenth-century bohemians, on the other hand, 

belonged to an identifiable subculture. Bohemia is the name for the attemt by 

nineteenth- and twentieth-century artists, writers, intellectuals and radicals to create an 

                                                 
10 Seymour Krim, inngangur að Desolation Angels eftir Jack Kerouac (London: Paladin, 1995), bls. 9 
11 Elizabeth Wilson, Bohemians: The Glamorous Outcasts (London, New York: I.B. Tauris, 2000), bls. 

227. 
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alternative world within Western society (and possibly elsewhere).“12 Hér sjáum við að 

bóhemían getur í eðli sínu varla verið annað en afsprengi útópískrar hugsunar, eða 

hugmyndarinnar um útópíuna, og þá sérstaklega í nítjándu aldar samhengi. Þótt 

hugmyndin um útópíuna teygi sig vissulega alla leið aftur til Forn-Grikkja, þá er það 

eftir tæknivæðingu og iðnbyltingu nútímans sem henni vex ásmegin. Nútíminn ól af sér 

hugmynd um útópíu sem andhverfu og annan valkost við ríkjandi skipulag. Andspænis 

nútímanum spruttu upp hugmyndir um hinn fullkomna heim, hið fullkomna samfélag, 

og náðu ýmist yfir veröldina í heild, eða afmarkaðan stað sem þróast hefur í útópíu (eða 

eins og stöku sinnum var raunin, haldist í fortíðinni ósnortinn af framþróun eða 

nútímavæðingu). Michel Foucault skilgreindi útópíuna í fyrirlestri á sjöunda áratug 

tuttugustu aldar, þar sem hann fjallaði um önnur rými í menningunni og þá fyrst og 

fremst heterótópíuna. Um útópíuna segir Foucault:  

 

Þetta eru staðsetningar sem samsvara hinu raunverulega rými þjóðfélagsins í 

almennum atriðum, ýmist með því að mynda beina eða öfuga hliðstæðu. 

Þær eru ýmist þjóðfélagið sjálft í fullkominni mynd eða andhverfa 

þjóðfélagsins, en hvernig sem þessu er háttað eru útópíurnar í 

grundvallaratriðum og eðli sínu samkvæmt óraunveruleg rými.13 

 

Ef bítið er bóhemía, þá væri harla auðvelt að lýsa „kynslóðinni“ sem einskonar 

neðanjarðarsamfélagi sem byggir fyrst og fremst á frelsi og einstaklingshyggju, sem 

felur svo í sér andóf gegn ríkjandi þjóðfélagsskipan og menningu. Í grundvallaratriðum 

fól bítið í sér afstöðu til lífsins sem einkenndist fyrst og fremst af andófi gegn 

rótgrónum gildum og hugmyndum um hvernig tilvera mannsins ætti að vera, uppreisn 

gegn því hvernig hver einstaklingur, eða öllu heldur þjóðfélagsþegn, ætti að haga lífi 

sínu. Bítið gróf undan hefðbundinni fjölskyldugerð og reis upp gegn væntingum og 

kröfum samfélags og valdastofnana til einstaklingsins, þegar kom að því að fylgja 

fastmótaðri, rótgróinni hefð vestrænnar siðmenningar og fyrirmyndarlífsmynstri.  

 Upphafleg birtingarmynd bítkynslóðarinnar, þeir fáeinu, litríku einstaklingar 

sem mynduðu innsta kjarna hennar, má segja að hafi verið Jack Kerouac, Allen 

Ginsberg, William S. Burroughs og Herbert Huncke. Þeir komu saman í Columbia-

                                                 
12 Wilson, Bohemians: The Glamorous Outcasts, bls. 2.  
13 Michel Foucault, „Um önnur rými“ , þýð. Benedikt Hjartarson, Ritið: Tímarit Hugvísindastofnunar 

Háskóla Íslands 1(2002), bls. 135. 
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háskóla í New York, og hópurinn stækkaði tiltölulega fljótt, og vissulega má segja að 

þeir hafi myndað bóhemíu skálda sem hoppaði á milli öldurhúsa, kaffihúsa og þræddu 

götur New York og undirheima. Neðanjarðarmenning stórborgarinnar blómstraði á 

þessum tíma, í kjölfar afnáms áfengisbannsins í Bandaríkjunum, en einnig samhliða 

stríðinu og nauðsyn þess að skrá sig í herinn eða öllu heldur leita allra mögulegra leiða 

til að komast hjá herskráningu. Þegar stríðinu var lokið, óvinurinn sigraður, hófst lífið 

að nýju en undir sterku eftirliti, í eftirlitssamfélagi sem byggði á ytri ógn 

kommúnismans. Einstaklingurinn gat vart talist frjáls í eigin landi og (borgaralegri) 

tilveru sem hann hafði barist fyrir, undir smásjá valdstjórnar sem ól á fölsku frelsi og 

óttanum við eyðileggingu. „Any minor offense could have been labeled deviant, and 

citizens suffered the curtailment of civil liberties in the name of upholding freedom 

from totalitarianism.“14 Kröfur valdsins á einstaklinginn um að fylgja fastmótuðum 

lífsháttum, falla í lið með heildinni og sveigja ekki af réttri braut lífs, frelsis og ameríska 

draumsins, jukust í kjölfar stríðs og köldu áranna: „[D]issent and contradiction were 

seen as malignancies threatening the very sovereignty of the nation by bolstering the 

enemy. The antidote by implication, was homogeneity and consensus, no matter how 

compulsory.“15 Hið pólitíska og menningarlega landslag Bandaríkjanna eftir stríð hafði 

auðsjáanleg áhrif á og má segja að það hafi fætt af sér bítkynslóðina. Hún einkenndist af 

uppreisn gegn venjunni, afturhvarfi til fortíðar og umfram allt einstaklingshyggju. „By 

locating the imperatives of individuality and innocence both in his own and America’s 

past, the authenticity Kerouac sought pointed him outside the social and cultural 

mainstream, as well as indicating a displacement from his own historical time.“16 

Þá var gífurlega rík hefð fyrir neyslu og tilraunum með vímuefni innan 

bítkynslóðarinnar, og þá sérstaklega maríjúana í bland við bjór, viskí og bensedrín. Líkt 

og Baudelaire, Rimbaud og Verlaine sóttu í hugvíkkandi ópíum gerðist slíkt hið sama 

innan bóhemíu bítsins, í þeim tilgangi að brjótast undan rimlum raunveruleikans, að sjá 

stærri sannleikann á bakvið huluna. Í báðum tilfellum má greina sterk einkenni dulspeki 

og eins konar handanheimstrúar ásamt sterkri flóttaþrá.  

                                                 
14 Vlagopoulos, „Rewriting America,“ bls. 55. 
15 Vlagopoulos, „Rewriting America,“ bls. 55.  
16 George Mouratidis, „“Into the Heart of Things“: Neal Cassady and the Search for the Authentic“, í Jack 

Kerouac, On the Road: The Original Scroll (Penguin Classics: London, 2007), bls. 73. 
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„Beat doesn’t mean tired, or bushed, as much as it also means beato, the Italian 

for beatific: to be in a state of beatitude, like St Francis, trying to love all life, trying to 

be utterly sincere with everyone, practicing endurance, kindness, cultivating joy of 

heart,”17 skrifaði Kerouac í dagbók sem hann hélt í Mexíkó árið 1957. Sé orðið 

íslenskað þýðir beatific ekkert annað en sæluríkt og sæluvekjandi. Ef taka á 

skilgreininguna alvarlega, en engin ástæða er til annars, mætti leggja hana að jöfnu við 

hugmyndir dekadent-hreyfingarinnar á nítjándu öld. Í það minnsta má greina keimlíkar 

hugmyndir, samskonar áherslur í báðum bókmenntahreyfingum og mögulega mætti 

segja að allir vegir liggi frá dekadensinum að bítinu. 

Undir lok nítjándu aldar fer að bera á einskonar heimsendaótta, líkt og hefur 

einkennt aðdraganda aldamóta í mannkynssögunni, og í Evrópu varð sú hugmynd 

áberandi í skrifum mennta- og listamanna, hjá gagnrýnendum og bókspekingum, að 

nútíminn væri tímabil menningarlegrar, andlegrar og siðferðislegrar hnignunar. 

Dekadens er hugtak sem spratt úr gagnrýni á nýja kynslóð skálda, rithöfunda og annarra 

listamanna, og margir þeirra listamanna sem orðinu var beitt gegn gripu það upp og 

felldu að eigin sjálfsmynd. Í umfjöllun um Les Fleurs du mal og ljóðlist Baudelaires 

snýr Théophile Gautier hugtakinu í andhverfu sína: „According to Gautier, Baudelaire’s 

poetry reflects art and society at its full maturity, where it is most complex and daring, 

and where the artist has fulfilled his responsibility to beauty itself by maximising the 

reader’s pleasure through vivid, suggestive images and symbols.“18 Ljóðlist 

Baudelaires, sem einnig var dregin fyrir rétt sökum særðrar velsæmiskenndar 

samfélagsins,19 er stefnumarkandi fyrir dekadensinn. Ljóðin birtust sem óheft tjáning og 

fegurðarsköpun, en umfram annað fólu þau í sér þá grundvallarhugsjón Baudelaires að 

list ætti að vera fyrir sakir listarinnar einnar: L’art pour l’art, þ.e. list og fegurð án 

hamlandi krafna um tilgang hennar, hlutverk og hagnýti (til að mynda sem 

betrumbætandi uppeldisafl fyrir neytendur eða samfélagsþegna). „Decadence also 

challenged other false normativisations such as the fundamental importance of the 

middle-class family model, industrial progress and a common moral basis to beauty and 

                                                 
17 Jack Kerouac, 1957, í Isaac Gerwitz, Beatific Soul: Jack Kerouac on the Road (New York: New York 

Public Library, 2007), bls. 24. 
18 Dennis Denisoff, „Decadence and Aestheticism,“ The Cambridge Companion to the Fin de Siécle 

(New York: Cambridge University Press, 2007), bls. 33. 
19 Jonathan Culler, inngangur að The Flowers of Evil eftir Charles Baudelaire, þýð. James McGowan 

(New York: Oxford University Press, 2008), bls. xviii. 
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the meaning of life.“20 Í dekadensinum er að finna mögulega rót þess menningarlega 

andófs sem blæddi inn í bítið.  

Franska skáldið og bókmenntagagnrýnandinn Paul Bourget setti fram kenningu 

um samfélags- og menningarlega hnignun árið 1883, þar sem hann lagði til að 

einstaklingurinn væri fruma í lífrænni heild samfélagsins, og til að sú lífræna heild 

starfaði af fullum krafti, þyrftu smærri lífverur innan hennar að starfa af örlítið minni 

krafti. Svo þessar smærri lífverur gætu starfað af krafti þyrftu frumurnar sem mynda 

þær að gera slíkt hið sama. Ef orka frumunnar (einstaklingsins) yrði sjálfstæð og 

beindist eitthvert annað myndi kerfið hrynja, „and the subsequent anarchy leads to the 

decadence of the whole.“21 Í grunninn þýðir þetta að hver einstaklingur innan hvers 

samfélags þjónar heildinni og ef hann sinnir ekki hlutverki sínu, verkar samkvæmt 

helgu skipulagi, stöðvast gangverkið og lífveran grotnar niður. Þetta helst í hendur við 

hina hefðbundnu tvíhyggju sem hafði einkennt vestrænan hugsunarhátt öldum saman, 

þar sem fæðing og vöxtur er af hinu jákvæða og hrörnun og dauði af hinu neikvæða,22 

og má segja að dekadensinn hafi að einhverju leyti grafið undan henni. Í 

hugmyndafræði dekadensins er þetta lífrænt, heildstætt ferli, dagrisið mun ávallt sjá 

endalokin í ljósaskiptum og sólsetri líkt og ungabarnið mun veslast upp í ellinni; 

óhjákvæmilegir hlutar einingar en ekki endilega tveir andstæðir pólar.  Bourget skrifar í 

grein um Baudelaire, þar sem hann greinir og dregur upp ljómandi mynd af Les fleurs 

du mal: „If the citizens of decadence are inferior contributors to the greatness of the 

country, are they not, on the other hand, very superior artists within their own souls? If 

they are ill-suited to private or public action, is that not owing to their being too 

accomplished as solitary thinkers.“23 Hér ætti að vera dregin upp mynd af bóhemíu, ekki 

sem útópíu á nokkurn hátt, heldur einfaldlega sem athvarf eða samastað þeirra 

einstaklinga sem virðast ekki verka í þágu heildarinnar og verða því hornreka í 

borgarmenningu nútímans. Bóhemían er hornið í siðmenningunni, jaðarinn þar sem 

hinir  fáeinu fara gegn strauminum til að finna, eða eru hraktir þangað. Hún getur 

vissulega verið raunveruleg, heterótópía í þeim skilningi að vera raunverulegt rými, en 

um leið óraunveruleg, algjörlega huglæg, menningarleg og jafnvel fagurfræðileg.  

                                                 
20 Denisoff, „Decadence and Aestheticism,“ bls. 32. 
21 Paul Bourget, „The Example of Baudelaire,“ New England Review (2009:30 árg/2.bindi), bls. 98. 
22 Denisoff, „Decadence and Aestheticism,“ bls. 32. 
23 Paul Bourget, „The Example of Baudelaire“, bls. 99. 
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2.2. Skáldið sem sjáandi í dögun nútímans og arfleifð hnignunar 

 

Afar sterkir þræðir liggja milli dekadensins og bítkynslóðarinnar þegar kemur að 

fagurfræðilegum einkennum, hugmyndum og áherslum. Verk Kerouacs, þegar hann 

hafði slípað stílinn og þróað fullkomlega, einkennast fyrst og fremst af gífurlegum hraða 

og hrynjandi sem gefa yfirbragð nakinnar einlægni, barnslegrar einfeldni á stundum og 

óheftri tjáningu dulvitundar. Höfundurinn nefndi ritstíl sinn sjálfsprottinn prósa24 (e. 

spontaneous prose), en í grunnatriðum gengur hann út frá hugmyndinni um að brjótast 

undan ritskoðun, sjálfi höfundarins og öðrum ytri öflum. Sjálfur segir hann í Desolation 

Angels: „remember to write without stopping, without thinking, just go, I wanta hear 

what’s in the bottom of your mind.“25 Markmiðið var að flýja undan einskonar listrænu 

yfirsjálfi: “[H]e staked everything on an ethos of almost physical intimacy in which the 

somatic self’s fluctuations defy the censorship of the mind, bringing the narrative ‘I’ as 

close to himself as possible and abolishing the traditional distance between author and 

reader.”26 Þessi sjálfsprottni prósi Kerouacs kallast á við ósjálfráða skrift súrrelistanna. 

André Breton segir í „Stefnuyfirlýsingu súrrealismans“ frá árinu 1924, að hún 

grundvallist á „flæðiskenndu eintali sem væri eins ört og kostur væri, sem hinn gagnrýni 

hugur sjálfsverunnar næði ekki að leggja dóm á, sem væri þar með laust við alla tregðu 

og færi eins nálægt því að vera hugsun í tali og kostur væri.“27 Þessi hugmynd Bretons 

er innblásin af Sigmund Freud og aðferðum sálgreiningarinnar, sem hann hafði fengið 

kynni af í fyrri heimsstyrjöld og ákvað að nýta sér í skáldskap. Breton taldi að „að hraði 

hugsunarinnar væri engu meiri en hins mælta máls og það væri ekki óumflýjanlegt að 

hún veitti tungumálinu viðnám né heldur hraðskreiðum pennanum“.28 

Hömluleysið sem einkennir frásagnarstíl Kerouac, hugmyndin um að brjótast úr 

viðjum formsins eða í það minnsta sundrun hins hefðbundna frásagnarforms 

skáldsögunnar, knýr lesandann ekki eingöngu til áreynslu og djúprar athygli, heldur 

mætti segja að lesandinn sé knúinn til að stíga inn í sjálft tungumál textans; hverfa inn í 

                                                 
24 Hér er notast við „sjálfsprottinn prósa“ til aðgreiningar frá „ósjálfráðri skrift“ súrrealistanna. Þó 

hugmyndirnar séu skyldar og jafnvel svipaðar að eðli. Sjá Evrópska framúrstefnan  (2002), bls. 377-499. 
25 Jack Kerouac, Desolation Angels, bls. 156. 
26 Ann Douglas, inngangur, bls. x. 
27 André Breton, „Stefnuyfirlýsing súrrealismans (1924),“ Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, þýð. 

Benedikt Hjartarson, (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 2001), bls. 416. 
28 Breton, „Stefnuyfirlýsing súrrealismans (1924),“ bls. 416. 



14 

 

kaosið sem hin sundraða formgerð gerir úr frásögninni, til þess að skilja, sjá og verða 

hluti af einskonar dulvitund textans. Verk Kerouacs útheimta hálfgerða innvígslu 

lesanda, gífurlega áreynslu af hans hálfu sem ber ríkulegan ávöxt þegar lesandi 

sameinast tungumálinu og hrynjandi þess. Afraksturinn er andleg nánd við höfundinn, 

sögupersónuna og innri veröld verkanna. Eins og áður segir er hin hefðbundna fjarlægð 

milli höfundar og lesanda afnumin í hinum sjálfsprottna prósa Kerouacs, en um leið er 

hér um að ræða dauða höfundarins,29 eða sjálfsveru hans, og sköpun gjár milli hennar 

og dulvitundarinnar sem fær lausan tauminn í textanum. Samkvæmt Bourget, sem setti 

fram áðurnefnda kenningu sínu um lífræna upplausn sem leysi einstaklinginn úr fjötrum 

heildarinnar, myndi þessi sundrung tungumálsins í forminu kallast stíll dekadensins; „A 

decadent style is one in which the unity of the book falls apart, replaced by the 

independence of the page, where the page decomposes to make way for the 

independence of the sentence, and the sentence makes way for the word.“30 

 Þetta var í senn aðför að nýsköpun og uppreisn gegn stöðnuðum 

bókmenntaformum samtímans, tilraun til sjálfsuppgötvunar og um leið tól til leitarinnar 

að einhvers konar upprunaleika og sannleika. Hugmyndin um þörfina á nýju tungumáli 

eða orðræðu skáldskapar, og um leið nýju formi skáldskapar, til að takast á við 

nútímann, sprettur að miklu leyti úr dekadensinum. „This language will be of the soul, 

for the soul, and will include everything: perfumes, sounds, colors, thought grappling 

with thought“,31 skrifaði Arthur Rimbaud í löngu bréfi til Paul Demeny árið 1871, þar 

sem hann lýsir hugsjón sinni um framtíð bókmennta. „The inventions of the unknown 

demand new forms“,32 hélt hann áfram, en hann taldi samtímamenn sína í heimi 

skáldskapar fjötraða af hefðinni, af rótgróinni formgerð: 

 

Skáldið gerir sig að sjáanda með langri, óhemjulegri og nákvæmri 

brenglun allra skilningarvitanna. Allra tilbrigða ástar, þjáninga og 

brjálæðis leitar það í sjálfu sér. Það neytir alls eiturs, og gefur aðeins 

gaum að kjarna þess. Ósegjanleg þjáning krefst allrar sannfæringar 

þess, alls þess ofurmannlega styrks, þar til það verður á meðal allra 

                                                 
29 Sjá Roland Barthes, „Dauði höfundarins“, Spor í bókmenntafræði 20. aldar , þýð. Kristín Birgisdóttir 

og Kristín Viðarsdóttir (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 1991), bls. 173-180. 
30 Bourget, „The Example of Baudelaire“, bls. 98 
31 Arthur Rimbaud, Complete Works, þýð. Paul Schmidt (New York: Harper Perennial, 2008), 117. 
32 Rimbaud, Complete Works, bls. 118. 
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manna hinn mesti sjúklingur, mesti glæpamaður, mesti dári – og hinn 

stórbrotni Vitringur! – Því það kemur að hinu ókunna!33  

 

Í þessum hugmyndum Rimbauds má greina nokkuð sem var einkennandi fyrir 

dekadensinn og nútímann, en það er andóf gegn rökhyggju og efnisbundinni hugsun í 

þágu andlegra áherslna. Á sama tíma má greina útópískan hugsunarhátt og 

framfarahyggju, en Rimbaud segir að skáldið muni að einhverju leyti hljóta æðra 

tilverustig eða hlutverk með kerfisbundnum ruglingi allrar skynjunar. Í öðru bréfi segist 

hann siðspilla sjálfum sér eins og mögulegt er, því hann langi að verða skáld og vinni að 

því að gera sjálfan sig að sjáanda. Þá segir hann það kosta mikla þjáningu og styrk, en 

um leið sé meðfædd skáldskapargáfa nauðsynleg.34 Ef hið hefðbundna og rótgróna í 

skáldskap og öðrum listformum hafði staðnað með tímanum, orðið að múrveggjum sem 

loka skáldið inni, þá hefur nútíminn knúið fram niðurrifið, svo skáldinu sé fært að skapa 

eitthvað nýtt, að uppgötva hið ókunna í stað þess eingöngu að framleiða það sem 

ráðandi hefð og form hafa kallað á. Roland Barthes skrifar:  

 

„Undir heitinu stíll mótast þannig mál sem er sjálfu sér nægt og 

á rætur að rekja til hins dulda og persónulega goðsagnaheims 

höfundarins, til þessarar undirnáttúru talsins sem myndar fyrstu 

samtengingar orðs og hlutar, þar sem hin miklu stef orðsins í 

tilveru höfundarins setjast að í eitt skipti fyrir öll.“35  

 

Rimbaud segir Baudelaire hafa verið fyrsta sjáanda þess sem hann kallar aðra kynslóð 

rómantískra skálda, „the king of poets, a real God. And still he lived in too artistic a 

milieu; and his highly praised form is silly.“36 Hérna komum við að hugmyndinni um að 

listamaðurinn hafi (fram að umróti nútímans) lifað í of listrænu umhverfi, heftandi sakir 

hefðarinnar, og að þörf hafi skapast ekki eingöngu fyrir ný form, heldur bókstaflega nýtt 

rými innan samfélagsins en utan siðmenningar fyrir hinn þjáða snilling rómantíkurinnar.  

Baudelaire, og fleiri hans líkar, áttu stóran þátt í að móta hugmyndina um skáldið eða 

listamanninn sem utangarðsmann sem hvergi finnur sér samastað í fjandsamlegu 

                                                 
33Arthur Rimbaud, hér í þýðingu Sölva Björns Sigurðssonar, „Skógurinn sem komst að því að hann var 

fiðla: eftirmáli,“ Árstíð í helvíti (Reykjavík: Moli, 2008), bls. 59. 
34 Arthur Rimbaud í Sölvi Björn Sigurðsson, „Skógurinn sem uppgötaði að hann var fiðla,“ bls. 60. 
35 Barthes, Skrifað við núllpunkt, bls. 44. 
36 Rimbaud, Complete Works, bls. 118. 
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umhverfi.37 „Af allri þeirri reynslu sem mótaði ævi hans, þá nefndi Baudelaire það 

ráðandi og einstaka reynslu að hafa verið hrakinn til af fjöldanum“,38 segir 

menningargagnrýnandinn Walter Benjamin í umfjöllun um verk skáldsins. Benjamin 

segir um Les Fleurs du mal, að bókin hafi gert ráð fyrir ófúsum lesendum, þar sem 

hefðbundinn skáldskapur og hin lýríska hefð áttu á þeim tíma (um miðja 19. öld) erfitt 

uppdráttar. Í grein Benjamins má greina mynd af listamanninum, skáldinu, sem 

baráttumanni sem berst gegn fjöldanum: „Við gætum lesið úr henni mynd 

skylmingamannsins: Höggin sem hann útdeilir eru til þess ætluð að ryðja honum braut 

gegnum mergðina.“39  

 „I have to tell the story of one of these illustrious unfortunates, too loaded with 

poetry and passion, and born to suffer the harsh apprenticeship of genius here below 

amidst the crowd of mediocre souls“,40 skrifar Baudelaire í fyrri umfjöllun sinni um ævi 

og störf Edgar Allan Poe. Hér er annað dæmi um rómantísku hugmyndina um skáldið 

sem æðri veru, sem einskonar fallinn guð sem sökum snilligáfu sinnar er dæmdur til að 

þrauka í borgaralegum veruleika, en ávallt hornreka. Enn og aftur má greina 

hugmyndina um að það sé hlutverk skáldsins að sjá handan veruleikans og ryðja leiðina: 

„Alone, like a straggler, he is that much freer, [...] his duty is to clear a new road for 

himself with no other stimulus but the love of beauty and justice.“41  

Í verkum Kerouacs má greina tengsl við arfleifð dekadensins þegar kemur að 

hugmyndinni um heildarlistaverkið og samskynjun. Baudelaire sjálfur var afar 

upptekinn af einingu og samsvörunum, hann taldi óhjákvæmilega afleiðingu 

dekadensins að list nútímans sýndi hneigingu til að sameina greinar sínar, „and the 

painters introduce musical scales, sculptors use color, writers use the plastic means, and 

other artists, those who concern us today, display a kind of encyclopedic philosophy in 

the plastic arts themselves.“42 Í fagurfræðilegum stíl Kerouacs má sjá ljóðlistina renna 

saman við frjálsan prósa, þar sem oft má greina rím og stuðlasetningu í taktinum sem 

                                                 
37 Jonathan Culler, inngangur, bls. xxiv-xxv. 
38 Walter Benjamin, „Um nokkur minni í verkum Baudelaires“, Fagurfræði og miðlun: úrval greina og 

bókakafla, þýð. Gunnþórunn Guðmundsdóttir, ritstj. Ástráður Eysteinsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 

2008), bls. 143. 
39 Benjamin, „Um nokkur minni í verkum Baudelaires,“ bls. 119. 
40 Charles Baudelaire, „Edgar Allan Poe, his Life and Works“, Selected Writings on Art and Literature, 

þýð. P.E. Charvet (London: Penguin Books, 2006), bls. 161. 
41 Charles Baudelaire, „Madame Bovary by Gustave Flaubert“, Selected Writings on Art and Literature, 

þýð. P.E. Charvet (London: Penguin Books, 2006), bls. 244. 
42 Charles Baudelaire í Matei Calinescu, „The Idea of Decadence,“ Faces of Modernity (Bloomington og 

London: Indiana University Press), bls. 166. 
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leitast helst eftir því að innleiða tónlistarlega þætti inn í textann og frásögnina, þá sér í 

lagi djassinn sem var áberandi áhrifavaldur í skáldskap bít kynslóðarinnar sem heildar. Í 

huga Kerouacs hefur djassinn táknað það heilaga, óskapaða rými í bókmenntum sem 

hann sóttist helst eftir, þá sér í lagi lausn undan hvers konar regluverki eða hefð, þar 

sem ófjötruð og einlæg tjáning listamannsins springur út í spuna: “The skills of 

improvisation, devalued in the modern industrial West, were to be laboriously unlocked, 

like prisoners buried in a cave led by a perilous route back into the light.”43 Kerouac leit 

þó ekki eingöngu á frásagnarstíl sem aðferðafræði sem slíka, heldur áleit hann að 

skáldið þyrfti að temja sér aðferðirnar, en grafa þær í dulvitundinni, þaðan sem þær 

gætu dulvitað þjónað hugsjóninni.44   

                                                 
43 Douglas, inngangur, bls. x. 
44 Gewirtz, Beatific Soul, bls. 171. 
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3. Desolation Angels 

What does it matter, a dream of love 

Or a dream of lies 

We’re all gonna be the same place 

When we die 

(Tom Waits, 1992) 

 

Desolation Angels var gefin út árið 1965, fjórum árum fyrir dauða Jack Kerouac, en 

rituð að mestu leyti árið 1957 og atburðarásin á sér stað á því örlagaríka ári. Í stuttu máli 

greinir verkið frá ríflega tveggja mánaða viðveru sögumanns sem landvörður á 

Desolation-tindi, þar sem hann gætti skógarelda í fullkominni einangrun frá 

umheiminum, og svo afturhvarfi til borgar og siðmenningar. Af höfundarverki Jack 

Kerouac í heild sinni, var þetta verk valið til greiningar vegna þess að það er um margt 

áhugavert í andlegu, menningarlegu og fagurfræðilegu samhengi. Í verkinu má greina 

örvæntingu og tiltölulega dapurlega heimsmynd í samanburði við fyrri verk höfundar. 

Til að mynda er On the Road stútfull af lífsgleði, sælu, æskuþrótti og þrotlausri þrá, en á 

hún sér stað tíu árum fyrir atburðarás Desolation Angels, þar sem sögumaður er svo að 

segja örmagna. Í síðara verkinu má sjá hvernig hið rótlausa, villta líferni hefur tekið 

sinn toll, og valdið lífsleiða sem svo leiðir af sér ákveðna, örvæntingarfulla þrá eftir 

liðnum tíma, fyrir lífinu sem var.  

 Skáldsagan samanstendur af tveimur bókum. Sú fyrri ber sama nafn og 

heildarverkið og er skipt í tvo hluta, „Desolation in Solitude“ og „Desolation in the 

World“. Önnur bók er titluð „Passing Through“ og eins og nafnið gefur til kynna 

inniheldur hún ferðalög til og frá mismunandi stöðum í veröldinni. „Desolation in 

Solitude“ virðist tekinn nánast beint úr dagbókarskrifum höfundar og lýsir í smæstu 

atriðum innra lífi sögumanns á fjallstindi: „Those afternoons, those lazy afternoons, 

when I used to sit, or lie down, on Desolation Peak, sometimes on the alpine grass, 

hundred of miles of snowcovered rock all around, looming Mount Hozomeen on my 

north, vast snowy Jack to the south, the encharmed picture of the lake below...“45  

Áður en vikið verður að greiningu á Desolation Angels ber að gera 

heterótópíuhugtakinu enn frekari skil, en sjónum verður beint að fáeinum mismunandi 

heterótópíum sem finna má í verkinu. Benedikt Hjartarson skrifar í sömu grein og vísað 

er til í inngangi: „Í meðförum Foucaults er heterótópían greiningarhugtak sem notað er 

                                                 
45 Kerouac, Desolation Angels, bls. 29  
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til að lýsa menningarlegum rýmum innan tiltekins þjóðfélags þótt þau reynist með 

margvíslegum hætti vera í andstöðu við þau viðurkenndu eða opinberu rými sem eru 

uppistaðan í mynd þess.“46 Nú hefur verið fjallað um bítið og dekadensinn í 

menningarlegu samhengi bóhemíunnar. Heterótópían er „afbrigði útópíu sem orðin er 

að áþreifanlegum veruleika, sem í senn táknar, vefengir og umbyltir hinum 

raunverulegu staðsetningum, öllum öðrum staðsetningum sem finna má innan 

menningarinnar.“47Að vissu leyti mætti segja slíkt hið sama um bóhemíuna, því hún er 

vissulega raunveruleg, þrátt fyrir að ekki sé beinlínis hægt að staðbinda hana, enda afar 

víðfemt menningarlegt fyrirbæri. Bóhemían veitir athvarf til að fara gegn samfélags- og 

menningarlegum stöðlum og möguleikann á að lifa annars konar lífi. Hún er mikilvægt 

athvarf listamanna og annarra sem ávallt standa utangarðs. Til að mynda fyrir menn eins 

og Baudelaire, Rimbaud og aðra innan dekadent hefðarinnar, framúrstefnumönnum, og 

svo bítinu. Í skáldsögu Kerouacs sem liggur hér fyrir greiningu, er að finna 

margvíslegar birtingarmyndir heterótópíunnar. Í greiningu á textanum mun verða gerð 

ítarlegri skil á hugtaki Foucaults um heterótópíur.  

 

3.1. Fjallið, náttúran og tómið. 

 

„When I get to the top of Desolation Peak and everybody leaves on mules and I’m alone 

I will come face to face with God or Tathagata and find out once and for all what is the 

meaning of all this existence and suffering and going to and fro in vain.“48 

Í litlum kofa efst á einverutindinum, kemst sögumaður eins nálægt því sem hann 

kallar tómið og hægt er. Á einhvern hátt rennur hann saman við óbyggðina og fjallið. 

Hér má greina sterka birtingarmynd náttúrunnar sem andstæðu siðmenningar, sem 

einangrað athvarf frá samfélagi. Fjallið er fyrsta greinanlega heterótópía skáldsögunnar. 

Desolation-tindur og Hozomeen sem vofir yfir öllu saman, birtingarmynd hreinnar og 

eilífrar náttúru. Rómantískur mikilfengleiki og dulúð fjallanna, fráhvarf frá siðmenningu 

og algjör einangrun, skapa þessa heterótópíu. „Slíkir staðir eru utan allra staða, jafnvel 

þótt í raun og veru sé hægt að binda þá við ákveðin stað“,49 sagði Foucault og setti þar 

                                                 
46 Benedikt Hjartarson, „Staðlausir staðir,“ bls. 76. 
47 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 135. 
48 Kerouac, Desolation Angels, bls. 30. 
49 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 135-136.  
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með fram einfaldaða grunnskilgreiningu á hugtakinu. Það er nátengt útópíunni. Bæði 

rými segir Foucault að séu „með einhverjum hætti bundin öllum öðrum en samt sem 

áður í mótsögn við allar aðrar staðsetningar“,50 og séu þannig tvær hliðar á sama 

peningnum, svo að segja. Útópíuna skilgreinir Foucault sem staðsetningar sem 

fyrirfinnast hvergi í raunveruleikanum. „Þær eru ýmist þjóðfélagið sjálft í fullkominni 

mynd eða andhverfa þjóðfélagsins, en hvernig sem þessu er háttað eru útópíurnar í 

grundvallaratriðum og eðli sínu samkvæmt óraunveruleg rými.“51 Í samhengi 

útópíunnar væri hægt að líta á fjallið (sem birtingarmynd ósnortinnar náttúru) bæði út 

frá hugmyndinni um afturhvarf til fortíðar og frumstæðni, inn í goðsagnakennt rými 

náttúrunnar og í raun til hins upprunalega ástands. En sem heterótópía er Desolation-

tindur og fjallið Hozomeen vissulega raunverulegt, áþreifanlegt rými innan 

menningarinnar sem jafnframt stendur algjörlega utan hennar. Að vissu leyti er hægt að 

lýsa fjalli Kerouacs í senn sem fráviks-heterótópíu og kreppu-heterótópíu. Hið 

síðarnefnda „eru útvaldir staðir, annaðhvort heilagir staðir eða bannsvæði, einvörðungu 

ætlaðir þeim einstaklingum sem eiga í einhvers konar kreppu gagnvart samfélaginu og 

þeim þjóðfélagshópi sem þeir tilheyra.“52 Sögumaður er óneitanlega í tilvistarkreppu, 

andspænis veruleika sem glatar æ meiru af merkingu sinni eftir því sem tíminn líður, og 

stígur inn í rými fjallsins í tilraun til að endurheimta einhvers konar týnd eða glötuð 

tengsl við náttúru, eitthvað sem farið hefur forgörðum í nútímanum og menningin 

skeytir engu um. Vissulega er staðurinn í raunveruleikanum einskonar þjóðgarður, og 

sögumaður er að sinna starfi landvarðar, en þó má segja að þetta sé tilbúin náttúra að því 

leyti sem siðmenningin hefur fellt þann dóm að fylgjast þurfi með henni, gæta hennar 

og þar með leggja hana undir manninn. Sjálfur dregur sögumaður fram efasemdir sínar 

gagnvart hlutverki landgæslunnar: „[T]his so-called Forest Service is nothing but a 

front, on the one hand a vague Totalitarian governmental effort to restrict the use of the 

forest to people.“53 Hann er að vissu leyti að sinna nútímalegu hlutverki mannsins sem 

verndari náttúrunnar, sem þó er að einhverju leyti yfirhylming eignarhalds, drottnunar 

og kapítalískrar rányrkju. „As for lightning and fires, who, what American individual 

                                                 
50 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 135. 
51 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 135. 
52 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 137. 
53 Kerouac, Desolation Angels, bls. 71. 
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loses, when a forest burns, and what did Nature do about it for a million years here up to 

now?“54 

Hin raunverulega ástæða fyrir því að Jack klífur tindinn er þó ekki sá að sinna 

því starfi, heldur öllu heldur sá sem tilvitnunin að framan lýsir: að endurheimta töpuð 

tengsl við náttúru og líta þannig ásjónu guðs eða æðri máttar hvers kyns, að skyggnast 

handan við huluna og uppgötva merkingu tilverunnar. Sem slíkt felur rýmið í sér von 

um uppljómun eða vitrun, en það er bundið afar sterkum tengslum við dekadensinn, 

sérstaklega við hugmyndina um samsvaranir eins og þær birtust í skrifum Baudelaires 

og því sem Sölvi Björn Sigurðsson kallar sjáandafræði Arthurs Rimbaud. „Ljóð 

skáldsins spretta ekki upp úr hinum raunverulega skynheimi heldur úr heimi handan 

veruleikans“,55 skrifar hann í eftirmála þýðingar sinnar á Árstíð í helvíti. Heimurinn 

handan veruleikans endurspeglast í fjallinu sjálfu:  

 

[B]ut what a horror when I first saw that void the first night of 

my staying on Desolation Peak waking up from deep fogs of 20 

hours to a starlit night suddenly loomed by Hozomeen with his 

two sharp points, right in my window black - the Void, every 

time I‘d think of the Void I‘d see Hozomeen and understand -56  

 

Fjallið sem heterótópía þjónar hér sem vettvangur andlegrar vitundarvakningar, 

endurheimt glataðra tengsla við náttúru og jafnvel frumstætt, goðsögulegt og 

forneskjulegt ástand, sem og einfaldlega raunverulegt rými sem gerir einstaklingnum 

kleift að skilja sig frá samfélaginu. Það felur í sér að rýmið er skapað af þörfinni fyrir að 

koma fyrir þeim einstaklingum sem ekki eru hæfir innan ríkjandi hefðar, gilda og 

viðmiða hinnar borgaralegu menningar. Það gerir rýmið að kreppu-heterótópíu.  

„Fráviks-heterótópían er rými þar sem samfélagið kemur fyrir fyrir þeim 

einstaklingum sem í hátterni sínu víkja af meðalveginum eða frá ríkjandi venjum“,57 og 

að vissu leyti fellur sjálf bóhemía bítsins undir þessa tegund heterótópíu, en þegar í 

upphafi verksins þarfnast Jack jafnvel flóttaleiðar út úr henni. „All through Angels, 

before and after its scenes of celebration, mayhem, desperation, sheer fizz and bubble, 

there is the need for retreat and contemplation; and when this occurs, comes the tragic 

                                                 
54 Kerouac, Desolation Angels, bls. 71. 
55 Sölvi Björn Sigurðsson, „Skógurinn sem komst að því að hann var fiðla,“ bls. 60. 
56 Kerouac, Desolation Angels,bls. 30. 
57 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 137. 
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note of resignation“,58 skrifar Seymour Krim í inngangi að verkinu, og vissulega má líta 

á fjallið sem einskonar athvarf til hvíldar og hugleiðingar, þar sem nútímamaðurinn og 

skáldið verður einverunnar aðnjótandi í sjálfskipaðri útlegð frá amstri og hvimleiða 

hversdagsleikans (og jafnvel hinni óhversdagslegu tilveru bítbóhemíunnar).  

Í tilviki À rebours eftir Joris-Karl Huysmans dregur söguhetjan sjálfa sig út úr 

samfélagi nítjándu aldar Parísarborgar, einangrar sig að fullu í tilbúinni útópíu sem 

grundvölluð er á fráhvarfi og einveru. Des Eissentes, hin úrkynjaða söguhetja verksins, 

skapar úr óðali sínu veröld sem er í senn afbökun á veruleikanum, á siðmenningunni, og 

eftirmynd hans. „His is an artificial world: abstracted and decontextualized, full of 

gadgets and refined objects, custom-built and chemical“,59 segir í inngangi enskrar 

þýðingar Roberts Baldick. Hérna mætti segja að um ræði mannsmíðaðan og útópískan 

míkrókosmós, þar sem einstaklingurinn fær notið hvers sem hann kýs, hvers þess sem 

menningin hefur upp á að bjóða. Óðal des Eissentes er lýsandi dæmi um heterótópíu 

safnsins. Foucault sagði: „Lista- og bókasafnið eru heterótópíur sem einkenna vestræna 

menningu 19. aldar.“60 Þar á hann við að slík söfnun siðmenningar og tímaskeiða 

mannkynssögunnar innan ákveðins rýmis hefst á 18. öld, en hafði fram að henni verið 

persónubundin, þ.e. bóka- og listasöfn í einkaeigu og grundvölluð á smekk viðkomandi. 

Hið nútímalega safn er aftur á móti byggt á hugmyndinni „um að koma upp stað allra 

tíma, sem stendur sjálfur utan við tímann og er ónæmur fyrir tönn hans, það verkefni að 

skipuleggja einskonar stöðuga og óskilgreinda uppsöfnun tímans á óhagganlegum 

stað.“61 Óðal des Eissentes er vart mögulegt að sjá á annan veg en sem blöndu af báðum 

tegundum safna. Vissulega innréttar söguhetjan sína eigin persónulega útópíu með jafnt 

klassískri og nútímalegri list og bókmenntum. Hún er einskonar persónulegt safn alls 

þess sem höfðar til spjátrungsins des Eissentes. Á táknrænan hátt er hann heillaður af og 

tileinkar hluta bókasafnsins því tímaskeiði sem kennt er við hnignun Rómarveldis, 

„works which minds drilled into conformity by repetitious university lectures lump 

together under the generic name of ‘the decadence’.“62 Í verkinu er vísað til hinnar 

fornu, latnesku hnignunar ásamt því að henni er varpað fram sem hliðstæðu hins 

                                                 
58 Seymour Krim, inngangur, bls. 25. 
59 Patrick McGuinness, inngangur að Against Nature eftir Joris-Karl Huysmans , þýð. Robert Baldick 

(London: Penguin, 2003), bls. xxxi.  
60 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 140. 
61 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 140. 
62 Joris-Karl Huysmans, Against Nature, þýð. Robert Baldick (London: Penguin, 2003), bls. 27. 
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evrópska dekadens nútímans. Þannig er safnið sem söguhetjan skapar sér heterótópía 

ákvörðuð af fjórða lögmáli heterótópíunnar samkvæmt Foucault: „Heterótópíurnar eru 

yfirleitt bundnar við niðursneiðingu tímans.“63 Sem slíkt á þó „siðmenningarsafn“ des 

Eissentes meira skylt við einkasöfn fyrri tíðar, því innan rýmis safnsins getur tíminn 

ekki haldið áfram að hrannast upp. Sú heterótópía er í raun algjörlega bundin við 

fortíðina, það mun ekkert nýtt koma inn í heterótópíu À rebours, heldur mun tíminn þar 

standa í stað, hann er lokaður af. Heterótópía des Eissentes er eilíf á sama hátt og 

dauðinn er eilífur. Ef litið er á heterótópíu des Eissentes með hliðsjón af minjasafninu, 

og staðsetningu hennar utan siðmenningar og um leið utan tíma, má sjá hana sem 

hliðstæðu grafreitsins. Foucault segir kirkjugarðinn afar heterótópískan stað, og rekur í 

stuttu máli umskipti hans í vestrænni siðmenningu nútímans. Nítjánda öldin sá 

kirkjugarðana flutta úr miðborginni í útjaðar hennar og fjarlægð við dauðann varð 

mikilvæg. Með „dauða Guðs“,64 eða vaxandi efnis- og rökhyggju umbreytist dauðinn í 

eitthvað endanlegt. „Frá þeim tímamótum er menn taka að efast um að þeir hafi sál og 

að líkami þeirra muni rísa upp frá dauðum, verða þeir e.t.v. þvert á móti að sýna hinum 

jarðnesku leifum mun meiri athygli, því að þegar upp er staðið þá eru þær einu 

ummerkin um tilvist okkar innan heimsins og meðal orðanna.“65 Heterótópískt 

minjasafn des Eissentes mætti túlka sem grafhvelfingu hans,siðmenningar nútímans og 

og þeirra menningarheima sem orðið hafa tímans tönn að bráð. Þetta á ekki síst við ef 

horft er til söguhetjunnar, stöðu hans sem hinsta niðja áður glæstrar ættar: „Since then, 

the degeneration of this ancient house had clearly followed a regular course, with the 

men becoming progressively less manly.“66 Ættin mun hverfa með honum, þessum 

sjúklega, siðspillta síðasta syni aðalsfólks sem hafði úrkynjast með hverri kynslóð. 

Burtséð frá hinni beinu líkingu við hugmyndina um hnignun vestrænnar siðmenningar á 

nítjándu öldinni, má hér greina sterk tengsl persónunnar við dauðann, og því virðist við 

hæfi að túlka Fontenay-setrið sem blandaða heterótópíu kirkjugarðsins og 

minjasafnsins. Persónan sjálf stendur fyrir hnignun og endalok, bæði nútímamannsins 

sem tærist upp innan siðmenningar og siðmenningarinnar sjálfrar. Heterótópía 

skáldsögunnar þjónar sem athvarf og rými hins óæskilega sem hrekst úr samfélaginu, 

                                                 
63 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 139. 
64 Hér er vísað til frægrar fullyrðingar Friedrichs Nietzsche, hvar hann dró saman hignun eða hvarf 

guðsóttans innan vestrænnar siðmenningar. 
65 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 138. 
66 Huysmans, Against Nature, bls. 3. 
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líkt og fjallið í verki Kerouacs, og báðar persónur ganga sjálfviljugar inn í það. 

Heterókrónískan mun ber þó að greina, því í tilviki À rebours er um að ræða 

„hálfgildings eilífð þar sem endanlegt hlutskipti hans er upplausn og hvarf.“67 Fjall 

Kerouacs er hins vegar náttúrulegt athvarf frá siðmenningunni og nútímanum, 

heterótópían er frábrugðin að því leyti að hún stendur fullkomlega utan við tímann.  

Calinescu segir um óðalið í Á rebours: ,„Des Eissentes is not really trying to 

isolate himself from nature; it would be more correct to say that his attitudes are 

dictated by his consuming desire to thwart, chastise, and finally humiliate nature.“68 Sú 

andúð á náttúrunni og upphafning á nútímalegri tilgerð sem Calinescu á við birtist í 

verkinu á margvíslegan hátt, en sérstaklega ber að nefna skjaldbökuna sem söguhetjan 

skreytir litríkum gimsteinum, og ósk hans um að raunveruleg blóm gætu líkt eftir þeim 

tilbúnu. Fegurðardýrkun des Eissentes grundvallast ekki á flótta inn í hið tilbúna og frá 

hinu náttúrulega, heldur í raun á vanhelgun náttúrunnar. 

Í tilviki Desolation Angels gerir Jack sjálfur tilraun til að renna saman við hana, 

en mistekst vegna þess að hann er svo gegnumsýrður af borginni að hann dregur 

siðmenninguna - og um leið tímann - með sér út í náttúruna: „Hozomeen, rock, never 

eats, never stores up debris, never sighs, never dreams of distant cities, never waits for 

Fall, never lies, maybe though he dies – Bah.“69 Hér ber sögumaður sjálfan sig við 

fjallið sem er stöðugt í sjónlínu frá kofanum. Fjallið einfaldlega er, það er laust við alla 

þrá, alla draumóra og mannlega bresti.  

Á fjallinu hlýtur sögumaður/höfundur ákveðna eldskírn. Hann verður valdur að 

dauða lítillar skógarmúsar og fyrir tilstilli þessa myrka verknaðar ljóstrast upp fyrir 

honum merking tilverunnar, eða öllu heldur merkingarleysi. „In the mountain shack I 

murdered a mouse which was – agh – it had little eyes looking at me pleadfully“,70 segir 

Jack og gefur því sérstakan gaum í lýsingu sinni hve mannleg augu músin hefur, 

óttaslegin og biðjandi. Morðið veldur sögumanni gífurlegum harmi og sektarkennd, því 

hann hefur í senn drepið náttúruna og að vissu leyti hluta af sjálfum sér. Hann hefur 

flekkað sál sína: „I asked forgiveness, tried to repent and pray, but felt that because I 

had abdicated my position as a holy angel from heaven who never killed, the world 

                                                 
67 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 140. 
68 Calinescu, „The Idea of Decadence“, bls. 171. 
69 Kerouac, Desolation Angels, bls. 62. 
70 Kerouac, Desolation Angels, bls. 94. 
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might now go fires.“71 Þetta kallast á við syndafallið og táknræn tímasetning í 

frásögninni er til marks um það. Það sem fylgir er niðurför, fráhvarf frá heterótópíu 

fjallsins og afturhvarf til siðmenningar. Það mætti túlka músarmorðið á þann veg að 

maðurinn hafi stigið inn í náttúruna og afhelgað hana, eða þá að náttúran hafi loks 

runnið saman við hann og ljóstrað upp sannleikanum. Veröldin, hið eilífa tóm er 

fullkomlega skeytingarlaust: 

 

Because whether you murder or not, that’s the trouble, it makes 

no difference in the maddening void which doesnt care what we 

do – All we know is that everything is alive otherwise it 

wouldn’t be here – The rest is speculation, mental judgments of 

the reality of the feeling of a good or bad, this or that, nobody 

knows the holy white truth because it is invisible72 

 

Það er enginn guð, ekkert handanlíf, aðeins „the Eternal Ecstacy“, og í verkinu er tilvera 

mannsins ýmist draumur eða hegningarvist sem endist frá fæðingu til dauða. 

Uppljómunin er lýsandi fyrir hlutverk trúar í bítinu; búddisminn og tómhyggjan  þjónar 

sem friðþæging vestrænnar, kristinnar samvisku. Kerouac og bítskáldin sneru sér til hins 

austræna, og sér í lagi búddismans, þegar kom að annars konar valkostum andlegrar 

heimspeki, þá í uppreisnarkenndri afneitun á hefðbundnum, skipulögðum trúarbrögðum. 

Camille Paglia rekur myndun mismunandi sérstrúarsöfnuða sjöunda áratugarins í 

Bandaríkjunum, en þá má greina andlega vitundarvakningu, sem hlýst að vissu leyti af 

sviptingu tálvona sem kynslóðin varð fyrir og leiðir til upplausnar á ríkjandi skipulagi.73 

Ungdómurinn fjarlægðist kristindóminn í æ meira mæli og leitaði annars konar 

möguleika fyrir utan vestræna hefð. Slíka viðleytni er einnig að finna í nítjándu aldar 

evrópu og dekadensinum, en til að mynda voru ríkuleg tengsl á milli fagurfræði 

symbólismans og dulspeki. Búddisminn er ekki eingöngu mikilvægur í trúarlegri 

uppreisn, heldur menningarlegri og jafnvel pólitískri, því hið austræna varð að mjög 

miklu leyti einskonar ímynd þess frumstæða, hins upprunalega ástands andspænis 

vestrænum kapítalisma og neysluhyggju.    

                                                 
71 Kerouac, Desolation Angels, bls. 95. 
72 Kerouac, Desolation Angels, bls. 96. 
73 Camille Paglia, „Cults and Cosmic Consciousness: Religious Vision in the American 1960s,“ A 

Journal of Humanities and the Classics, 3/10 (2003), bls. 73. 
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Í heterótópíu fjallsins í Desolation Angels gerir vitrun sögumanns honum bæði kleift og 

knýr hann til að snúa aftur í siðmenninguna og taka aftur upp siðspillt, dekadent, líferni 

með þá vitneskju að Tómið skeytir engu um afdrif hans né gjörðir. „All the saints have 

gone to the grave with the same pout as the murderer and the hater, the dirt doesnt 

discriminate, it’ll eat all lips no matter what they did and that’s because nothing matters 

and we all know it.“74 Hið heterótópíska rými fjalls og náttúru, einveru og einingar, í 

verki Kerouacs, má í raun segja að sé menningarleg afurð sem rekja megi til andlegrar 

firringar nútímamannsins og þrá eftir hinu frumstæða og náttúrulega sem farið hefur 

forgörðum í framþróun siðmenningar. Það er rými þar sem sögumaður getur „fengið 

frið fyrir ágangi neyslumenningarinnar og safnað kröftum í „náttúrulegu“ umhverfi.“75   

 

3.2. Spegillinn 

 

At night at my desk in the shack I see the reflection of myself in the 

black window, a rugged faced man in a dirty ragged shirt, need-a-

shave, frowny, lipped, eyed, haired, nosed, eared, handed, necked, 

adsamsappled, eyebrowed, a reflection just with all behind it the void 

of 7000000000000 light years of infinite darkness riddled by arbitrary 

limited-idea light, and yet there’s a twinkle in my eye and I sing 

bawdy songs about the moon in the alleys of Dublin, about vodka hoy 

hoy, and then sad Mexico sundown-over-rocks songs about amor, 

corazón, and tequila76 

 

Hozomeen þjónar heterótópísku hlutverki spegilsins í frásögninni. Í tilvitnuninni hér að 

framan má sjá sjálf sögumannsins renna saman við fjallið og svartnættið í spegilmynd 

gluggans sem hann situr við. Í texta Foucaults er spegillinn á mörkum útópíunnar og 

heterótópíunnar: „Spegillinn er þegar allt kemur til alls útópía, því hann er staður án 

staðar.“77 Hinsvegar þjónar spegillinn sem gátt eða gluggi inn í hið óraunverulega, sem 

einskonar jaðar eða landamæri á mörkum vídda, eða rými þar sem útópían rennur saman 

við heterótópíuna.78 Sem staður án staðar er spegillinn einnig „an actual site that 

                                                 
74 Kerouac, Desolation Angels, bls. 96 
75 Benedikt Hjartarson, „Staðlausir staðir“, bls. 92. 
76 Kerouac, Desolation Angels, bls. 63 
77 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 136. 
78 Peter Johnson, „Some Reflections on the Relationship Between Utopia and Heterotopia“, Heterotopian 

Studies: bls. 1, sótt 25. apríl 2016 af http://www.heterotopiastudies.com/thoughts-on-utopia/  

http://www.heterotopiastudies.com/thoughts-on-utopia/
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completely disrupts our spatial position.“79 Í tilvitnuninni í texta Kerouacs hér að 

framan má sjá sögumann að einhverju leyti hverfa inn í eigin spegilmynd, leysast upp í 

rúðuglerinu sem endurspeglar í senn myrkrið, tómið, náttúruna og textabundnar ímyndir 

annarra menningarheima. Spegilmynd sögumanns blasir við í beinskeyttri lýsingu, 

harðgerður og hrjúfur maður á fertugsaldri, illa til hafður og eygður, hærður, 

skeggjaður. Maðurinn er staðsettur beggja vegna spegilsins, innan hins raunverulega 

rýmis kofans og um leið handan hulunnar í eilífðarmyrkri nætur og náttúru, þar sem 

hann raular klæminn um tunglið í öngstrætum Dyflinnar, drykkjuvísur og dapurlega 

sólseturssöngva um Mexíkó. Í textabrotinu má þannig greina eins konar menningarlega 

margröddun í einingu þessar tilteknu heterótópíu.  

 Þetta er táknrænt atvik í frásögninni, það stendur fyrir samruna mannsins við 

tómið, sem vísar í sjálfu sér til þeirrar tilvistar- og andlegu uppljómunar sem á sér stað í 

kjölfar músarmorðsins. Það felur í sér tákn um endurheimta einingu mannsins við 

náttúruna, sameiningu þess liðna og hins óorðna við núið, þar sem „[n]áttúran öll er 

musteri lifandi mynda“,80 eins og Baudelaire segir í ljóði sínu, „Einingu“. Einnig mætti 

segja að þessi birtingarmynd spegilsins virki á fjallafrásögnina sjálfa, en hún er 

sundurleit og ferðast ýmist í hið ímyndaða, í formi dagdrauma, eða til fortíðarinnar í 

formi minninga. Stundum eru mörkin óljós þar á milli. Í einni dagbókarfærslu ferðast 

sögumaður aftur í tímann og ímyndar sér til að mynda hvernig tilvera hans væri á 

þessum tímapunkti hefði ástarsamband hans og Maggie Cassidy81 ekki farið forgörðum. 

„I wake up in the middle of the night and remember Maggie Cassidy and how I might 

have married her and [...] woulda worked as a grim bejacketed gloved and 

bebaseballhatted brakeman in the cold New England night“,82 segir hann og í textanum 

kemur saman fortíðarþrá í endurliti til smábæjaruppvaxtar, um leið og dagdraumur um 

að gefa bóhemíuna upp á bátinn og snúa til borgaralegrar tilveru. Það endurómar í 

verkinu síðar meir, en verkinu lýkur á orðunum: „A peaceful sorrow at home is the best 

                                                 
79 Peter Johnson, „Unravelling Foucault’s ‘different spaces’”, History of the Human Sciences  19/4: 2006 

(London o.fl.: Sage Publications): bls. 80. 
80Charles Baudelaire, „Eining“, Sýnisbók heimsbókmennta, þýð. Helgi Hálfdanarson, (Reykjavík: 

Háskólaútgáfan, 2011), bls. 691. 
81 Hér er átt við persónu úr Maggie Cassidy, annarrar skáldsögu Jacks Kerouac þar sem uppvaxtarár 

höfundar eru yrkisefnið og sér í lagi hans fyrsta ástarsamband við titilpersónuna. 
82 Kerouac, Desolation Angels, bls. 56. 
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I’ll ever be able to offer the world, in the end, and so I told my Desolation Angels 

goodbye. A new life for me.“83 

 Sá táknræni samruni manns við náttúru sem á sér stað í heterótópíu fjallsins á sér 

sína sterkusta birtingarmynd innan verksins á þessu sviði spegilsins. Um leið og fjallið 

þjónar sem heterótópískt athvarf frá samfélaginu fyrir sögumann, gerir það mögulega 

íhugun og úrlausn tilvistarlegrar krísu nútímamannsins sem fjarlægst hefur náttúruna og 

andlega einingu við sýnilega og ósýnilega veröld.  

Í því atviki textans sem um ræðir má greina samfellu tímans og upprætingu 

sjálfsins í hinu eilífa, ennfremur má segja að hér sé rými innan menningar sem færir 

þeim sem gengur inn í hana svigrúm til að vefengja hið raunverulega rými. Þetta er 

einnig önnur eldskírn sögumanns og leiðir hún inn í afturhvarf til siðmenningar. 

  

3.3. Vegurinn frá syndafalli til siðmenningar 

 

Hinn opni vegur er táknmynd frelsis í sinni fullkomnustu mynd, hann er í senn staður 

utan allra staða og rými sem tengist öllum öðrum rýmum. Vegurinn táknar óendanlega 

möguleika, enn fremur er hann útópísk hugmynd þeirra eirðarlausu sem knúnir eru 

áfram af flóttaþrá. Frásögn Sal Paradise, hliðarsjálfs Kerouacs í On the Road, af árum 

hans á vegum úti, er hrundið af stað af hjónaskilnaði hans og lífsleiða, eða vaxandi 

óánægju í hinni upprunalegu bóhemíu bítkynslóðarinnar í kringum Columbia-háskóla í 

New York. Einnig er hann knúinn áfram af þrá eftir nýjum upplifunum. „Jack 

Kerouac’s novels often center on attempts to escape the mundane world of necessity 

through some form of transcendence.“84 Einnig er vegurinn heterótópía sem leiðir til 

allra mögulegra heterótópía í Desolation Angels. Eftir langa og erfiða einveru á 

Desolation-tindi, leiðir þrúgandi þögn næturinnar hann oftar en ekki að draumum um 

veginn; „the long dream of the Western hitch hiker and hobo, the harvest tramps who 

sleep in their cottonpickin bags.“85 Hér má greina afar rómantíska birtingarmynd af 

puttaferðalanginum, sem á rætur sínar í fortíðardýrkun bítkynslóðarinnar. Nánar til tekið 

er hér um að ræða aðdáun og upphafningu á bandaríska flækningnum, sem er engum 

                                                 
83 Kerouac, Desolation Angels, bls. 397. 
84 Allan Johnston, „Consumption, Addiction, Vision, Energy: Political Economies and Utopian Visions in 

the Writings of the Beat Generation,“ College Literature 32/2 (2005), bls. 118, sótt 8. apríl 2016 

http://www.jstor.org/stable/25115269  
85 Kerouac, Desolation Angels, bls. 59. 
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háður og frjáls við alla fjötra. Um Dean Moriarty, ferðafélaga sinn og andagift, segir Sal 

Paradise: „Bitterness, recriminations, advice, morality, sadness – everything was behind 

him, and ahead of him was the ragged and ecstatic joy of pure being.“86 Hér má greina 

grundvallaratriði hins opna vegar hjá Kerouac, og síðar verður vikið að því hversu stórt 

hlutverk það skipaði í hugmyndafræði bítkynslóðarinnar eins og hún kemur fyrir í 

Desolation Angels: Að varpa af sér öllum samfélagslegum skyldum og snúa baki við 

borgaralegri hefð og siðgæði, og ásjónunni að sjóndeildarhringnum og auðn víðfeðma 

vestursins, „en route for further adventures, further yearnings for adventures.“87  

 Jack hefur þegar fengið eldskírn sína á vegum úti þegar atburðarás Desolation 

Angels á sér stað og það er bersýnilegt á lýsingu hans af puttaferðalagi sínu aftur til 

borgarinnar, sem er afar stutt og dapurleg miðað við áralöngu reisuna þvers og kruss um 

Ameríku sem sagt er frá í On the Road. „Yeah, the career of Jack the Great Walking 

Saint is only begun, holily he goes into banks and cashes government checks into 

traveler’s checks.“88 Framsetningin hér er kaldhæðnisleg, sögumaður hæðist að sjálfum 

sér, sem heilagur ferðalangur og utangarðsmaður sem þó gengst við kerfinu og lýtur 

lögmálum þess. Mögulega mætti segja að hann taki tómið sem hann fann og rann saman 

við í náttúrunni með sér aftur í siðmenninguna. Hann er fullur eftirvæntingar eftir 

áfangastaðnum, sem í þessu tilfelli er San Francisco, en jafnframt má greina yfirvegaða 

tilfinningadeyfð og bölsýni í þessum hluta frásagnar. „Angry workers stream by in cars 

stinking exhaust – Nobody deigns to look at me but to sneer – It’s awful, it’s hell – I 

begin to realize I should be back in my mountain shack on a cold moonlit night.“89 

Hann er hundsaður af reiðum verkamönnum í táknmynd iðn- og tæknivæðingar, 

skrjóðum sem pústa illa þefjandi og gráum reyk. Bifreiðin sem slík, rétt eins og 

járnbrautarlestin, er í verkum Kerouacs bæði verkfæri sem gerir mögulegt að stíga inn í 

rými hins opna vegar og heterótópía í sjálfri sér. Bíllinn gerir manninn frjálsan ferða 

sinna í veruleika sem á að vera njörvaður niður af tíma og skipulagi, samfélagslegum 

gildum og viðmiðum. Hann er í senn flóttaleið og lokað rými þar sem blandast borg og 

náttúra, ekki alls kostar ólíkur skipinu, sem Foucault segir hina fullkomnu heterótópíu; 

                                                 
86 Jack Kerouac, On The Road, bls. 184. 
87 Kerouac, Desolation Angels, bls. 59-60. 
88 Kerouac, Desolation Angels, bls. 122. 
89 Kerouac, Desolation Angels, bls. 127. 
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„brot úr rými sem flýtur um, staður án staðar sem lifir eigin lífi, staður sem er lokaður 

en um leið á valdi óendanlegs hafsins.“ 90  

 Þær persónur sem verða á vegi Jacks eru vorkunnarverðir, dapurlegir draugar 

sem hafa tærst upp í neysluhyggju nútímans: „O America what have you done to your 

children machine! Yet the stores are full of the best food in the world, delicious goodies, 

the new peach crop, melons, all the butterfat fruit of the Skagit rich with slugs and damp 

earth.“91 Jack hefur snúið aftur upplýstur, viskan sem hann tekur með sér af fjallinu 

hefur gert hann á einhvern hátt æðri hinum venjulega borgara í samfélagi allsnægtar. 

Vegurinn er heterótópía frelsis og flóttaleiðar fyrir sögumann, þó er hann eilíflega 

bundinn menningunni af eigin nautnahyggju. „America’s going sex-mad, they cant get 

enough, something’s wrong“,92 segir sögumaður þegar hann kemur auga á klámblöðin í 

blaðarekkunum, en hann lítur ekki undan í vandlætingu (enda hefur borgaralegt siðgæði 

verið yfirstigið): „Of course I look too, at the rack with the other sexfiends.“93 Síðar fer 

hann á barina og á hið svokallaða „skid row“, í örvæntingarfullri leit að einhvers konar 

tengslum í borgarnóttinni, og endar á burlesque-sýningu. Hann segir ítarlega frá 

ærslaleiknum, sem samanstendur af ódýrum bröndurum tveggja karlmanna í bland við 

nektardans kvenna, en niðurstaðan er einföld; „It’s a great human drama being 

presented before my all-knowing desolation eyes – upsidedown.“94 Þetta rými má skoða 

í samhengi vændishússins, sem Foucault nefnir með tilliti til þess hlutverks 

heterótópíunnar „að skapa blekkingarrými sem sýnir að hið raunverulega rými í heild, 

allar staðsetningarnar sem líf mannsins er hólfað niður í, eru enn meiri blekking.“95 

Sögumaður stígur inn í þessa heterótópíu og upplifir hana sem einskonar öfugsnúna 

spegilmynd siðmenningar. Des Eissentes ferðast einnig (í minningu) um krár 

Parísarborgar, sem koma í stað hverfandi vændishúsa, og býr einnig yfir eins konar æðri 

sýn. „He grasped the true significance of all these cafés, realized that they correspond to 

the state of mind of an entire generation and saw that they offered him a synthesis of the 

age.“96  

                                                 
90 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 142. 
91 Kerouac, Desolation Angels, bls. 125. 
92 Kerouac, Desolation Angels, bls. 131. 
93 Kerouac, Desolation Angels, bl.s 131. 
94 Kerouac, Desolation Angels, bls. 134. 
95 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 141. 
96 Huysmans, Against Nature, bls. 160. 
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Jack er sjáandinn á börunum og í burlesque-salnum, sá sem sér á bakvið 

veruleikann, og sem sá eini sem býr yfir þeirri visku, dregur hann upp óhugnanlega 

harmræna mynd af veröldinni og ástandi mannkynsins: „Everywhere bleak faces, 

homeless, loveless, around the world.“97 Lífsleiðann sem sögumaður þjáist af mætti 

bera saman við þann sem kemur fyrir í verki Huysmans. Fegurðardýrkun og siðspilling 

des Eissentes veldur taugaveiklun og martröðum sem ekkert innan veggja hinnar tilbúnu 

fegurðar getur dregið úr. „His dependence on this continuous aesthetic stimulation 

consigned him to physical lassitude and nervous hypersensitivity.“98 Í báðum verkum 

má greina svokallaða „nútímalega melankólíu“99 en hana má aftur á móti rekja til 

mismunandi orsaka.  

Það er ekki fyrr en Jack kemur á áfangastað að lesandi fær raunverulega innsýn í 

bóhemíu bítkynslóðarinnar og frásögnin hverfist að miklu leyti um hugmyndafræði 

hennar. Fljótlega eftir að rútan lendir í borginni gengur Jack inn á svið næturlífsins og 

neðanjarðarmenningar San Fransisco. Fyrst ber að nefna djassbúllurnar sem hann sækir, 

sem koma fyrir sem heterótópíur sem mætti segja að tilheyri bítinu og borginni, 

keimlíkar áðurnefndri Burlesque-sýningu en þó öllu jákvæðari. Þar komum við inn á 

svið samskynjunar, þar sem sögumaður neytir áfengis í óhófi, rennur svo að segja 

saman við tónlistina, þvöguna og skvaldrið og upplifir ákveðna einingu, einingu sem 

hann var ekki fær um að finna í fyrrnefndum stöðum. Djassbúllan er heterótópía 

einingar, þar sem kliðurinn í fólkinu rennur saman við tónlistina, einstaklingurinn við 

heildina líkt og orð við texta, og allt myndar samhljóða takt sem ræðst af sjálfsprottnum 

spuna tónlistartegundarinnar:  

 

[...] everything is going to the beat – It’s the beat generation, its 

béat, it’s the beat to keep, it’s the beat of the heart, it’s being 

beat and down in the world and like oldtime lowdown and like 

in ancient civilizations the slave boatmen rowing galleys to a 

beat and servants spinning pottery to a beat – The faces!100 

 

                                                 
97 Kerouac, Desolation Angels, bls. 139. 
98 Debora L. Silverman, „Psychologie Nouvelle,“ The Nineteenth-Century Visual Culture Reader, ritstj. 

Vanessa R. Schwartz og Jeannene M. Przyblyski (New York og London: Routledge, 2004), bls. 372. 
99 Hér er átt við hugmynd Goncourt bræðra, þar sem nútími og framfarir eru beintengdar taugaveiki og 

lífsleiða. Sjá, Calinescu, bls. 166-168. 
100 Kerouac, Desolation Angels, bls. 151. 
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Sem heterótópía er djassbúllan andstæð við fjallið og óðal des Eissentes, þar sem hún er 

allt annað en eilíf. Hún er algjörlega bundin við tíma, tónleikunum lýkur að lokum og 

nóttin hlýtur enda, sem drífur alla aftur í hið raunverulega rými hversdagslífsins. Hún er 

bundin við „hið fánýtasta, skammvinnasta og hverfulasta í tímanum í mynd 

hátíðarinnar.“101 Af nákvæmlega sama meiði er „partýið“, sem á sér yfirleitt stað í 

íbúðum, sem í tilviki bóhemíunnar hafa heterótópíska virkni sem einangrað rými 

karnívalsins, en samanburður á hugmynd Foucaults og karnivalinu er hér nánast 

óhjákvæmilegur. Um vinnu Bakhtíns með hugtakið segir Peter Johnson: „He reveals the 

„carnivalesque“ as a way in which laughter and the mocking of authority inverted civil 

and ecclesiastical traditions through the celebration of idleness, dissipation and 

debauchery.“ Í karnivalískum svallveislum bít-bóhemíunnar er vegið að grunnstoðum 

vestrænnar menningar og hugmyndafræðilegum stjórntækjum, þar sem öll tvíhyggja er 

dregin í efa, ásamt niðurrifi og eyðileggingu ríkjandi siðalögmála og sómakenndar í 

nafni frelsis, ástar og fegurðar. Eina sterkustu birtingarmynd þessa er mögulega að finna 

í tvíbentu eðli sögumannsins, sem er eftir allt saman tiltölulega óvirkur (hann er 

aðnjótandi líkt og lesandinn), sem fær fagran kross að gjöf frá Raphael Urso og vaknar 

með hann um hálsinn eftir nótt af ólifnaði. „What would Catholics and Christians say 

about me wearing the cross to ball and to drink like this? – but what would Jesus say if I 

went up to him and said ‘May I wear Your cross in this world as it is’?“102 Það er ávallt 

hægt að greina togstreitu í Jack á milli hinna rótgrónu, siðferðislegu gilda sem hann flýr 

undan og þess að kollvarpa þeim, afhjúpa sem blekkingu. Þar er að finna 

grundvallarmuninn á hugmynd hans um frelsi einstaklingsins og stöðu í tilverunni 

annars vegar, og hinsvegar vaxandi útópískrar hugmyndar um byltingu innan 

bítkynslóðarinnar, umbyltingu og niðurrif þess viðtekna:  

 

[B]ecause the only people for me are the mad ones, the ones 

who are mad to live, mad to talk mad to be saved, desirous of 

everything at the same time, the ones who never yawn or say a 

commmonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow 

roman candles exploding like spiders across the stars and in the 

                                                 
101 Foucault, „Um önnur rými,“ bls. 140. 
102 Kerouac, Desolation Angels, bls. 180. 
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middle you see the blue centrelight pop and everybody goes 

„Awww!“103 

 

Foucault segir að heterótópíurnar feli ávallt í sér opnun og lokun, „sem í senn einangrar 

þær og opnar leiðir inn í þær“104, og ekki getur hver sem er stigið inn í hana og út eftir 

geðþótta. Ef bítkynslóðin í heild er skoðuð sem heterótópísk bóhemía, sér í lagi eins og 

hún kemur fyrir í Desolation Angels, má segja að hún feli í sér ákveðna innvígslu. 

Tilvitnuninni hér að framan í On the Road, (sem er líklega ein sú frægasta sem kom úr 

bítkynslóðinni) mætti lýsa sem yfirlýsingu þessarar tilteknu bóhemíu og um leið sem 

skilyrði fyrir inngöngu. Nauðsynlegt var að varpa af sér allri hefð, allri venju og standa 

fullkomlega utan við allt ríkjandi skipulag. Brjálsemi birtist, í sinni jákvæðustu mynd, 

sem ástand og leið fyrir einstaklinginn til að lifa frjáls, óháður og viljugur til að upplifa 

og þrá allt samtímis. Því það er brjálæðið, siðspillingin og syndin sem hefur verið 

jaðarsett sem andstæð vestrænum gildum og menningu. Það sem hið hefðbundna líf, hin 

hversdagslega tilvera, og eftir allt saman ameríski draumurinn stóð fyrir, var ekkert 

annað en tálsýn frelsis og hins fullkomna samfélags, og skilyrði þess að stíga að fullu 

inn í heterótópíu bítsins og út úr hinu borgaralega rými var að brjótast nakinn og óður í 

gegn.  

                                                 
103 Kerouac, On the Road, bls. 11. 
104 Foucault, „Um önnur rými“, bls. 140. 
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4. Niðurlag 

„It’s easy to see without looking too far 

That not much is really sacred“ 

(Bob Dylan, 1965) 

 

Dekadensinum var iðulega líkt við haust og sólsetur, hrörnun þess sem var 

mikilfenglegt áður. Mögulega mætti þá líkja tíma bítkynsklóðarinnar við þann tíma 

myrkustu nætur þegar rétt er farið að glitta í sólskin á sjóndeildarhringnum, eða dauft 

hrímglitur vorleysinga, von um nýtt upphaf. Hugmyndafræði bítkynslóðarinnar er 

bundin nánum tengslum við 19. aldar dekadensinn, sér í lagi þegar kemur að því að 

hafna hinu viðtekna í siðmenningunni sem borgaralegri blekkingu. „Ákallið sem berst 

honum á vegum úti höfðar þannig til styrks sem felst í því að hafna siðferðinu, þessum 

ferlega arfi sem mannskepnan hafði með sér úr aldingarðinum í Paradís“,105 segir Sölvi 

Björn Sigurðsson um Arthur Rimbaud. Eins og komið hefur fram í þessari ritgerð, 

útheimti bítkynslóðin slíkt hið sama, en í Desolation Angels má greina mynd af 

einstaklingnum sem reynir hvað hann getur að hafna siðferðinu, lifa lífinu á skjön við 

bæði skrifaðar og óskrifaðar reglur sem fyrirfinnast í vestrænni menningu, en mistekst 

þegar allt kemur til alls. Líkt og des Eissentes sökkvir sér í fegurð og dýrkun á því 

mannsmíðaða, tilbúna og firrir sjálfan sig allri náttúru en leitar að lokum í uppgjöf til 

kaþólskunnar, má segja að Jack í Desolation Angels nái aftur tengslum við náttúruna 

sem gerir honum kleift að bera kennsl á viðtekinn veruleika sem tálsýn. Honum tekst að 

siðspilla sér fullkomlega, er raunar þannig gerður þegar frásögnin hefst og leitar flótta í 

náttúrunni og austrænni heimspeki, en tekst þó ekki að hafna siðferðinu algjörlega og 

endar ferðalag sitt loks á byrjunarreit: í móðurfaðmi. Sögumaður ferðast með 

siðmenninguna inn í náttúruna, hlutgerir hana í eigin huga og frásögninni sem andlegt 

athvarf einveru, íhugunar og leiðar til að hefja sig yfir veruleikann. Þar hlýtur hann 

upphafningu á æðra tilverustig, sem raungerður alvitur sögumaður, líkt og Rimbaud sem 

sagði líkt og frægt er; „JE est un autre.“  Hann gerir slíkt hið sama á leið til baka, þá 

kemur hann með náttúruna inn í siðmenninguna, öllu heldur bóhemíuna sjálfa, sem gerir 

honum kleift að sjá að jafnvel hugmyndafræði þeirra sem hrópa að veruleikinn sé 

blekking er í raun blekking í sjálfu sér.  

                                                 
105 Sölvi Björn Sigurðsson, „Skógurinn sem komst að því að hann var fiðla,“ bls. 64-65. 
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 „It’s only a story of the world and what happened in it“,106 segir Jack og 

uppljóstrar þar með að hann sjálfur er sögumaður, sem þó segir sannleikann, en um leið 

dregur hann skáldskapinn inn í hann. Enn fremur mætti leggja þetta að jöfnu við 

hugmynd hans um tilveruna, sem og afgerandi hlutverk tungumálsins sjálfs í mótun 

raunveruleikans. Í tilvistarlegum samræðum við Cody Pomeray svarar hann ávallt á 

sama veg, hverjar sem röksemdafærslur hans eru, „Words“, og dregur upp hugmyndina 

um að veruleikinn (eða í það minnsta skynjun mannsins á honum) sé skapaður af 

orðum. „God is words“,107 segir hann og færir þar með sköpunarverkið inn í 

tungumálið. Hér er sögumaður „að benda á tungumálið sem sköpunarverk, skapandi 

miðil, í tengslum okkar við hlutveruleikann og hvert annað.“108 Þegar sögumaður segir 

að þetta sé aðeins saga af veröldinni og því sem gerðist í henni, er hann í senn að 

upphefja tungumálið sem sköpunarkraft og draga það í efa. Hann varpar ljósi á 

tungumálið sem lifandi og órætt safn tákna sem ekki er hægt að taka sem óhagganlegum 

sannleika. Að einhverju leyti mætti segja að hér sé um að ræða rætur póstmódernisma, 

eða póststrúktúralískrar hugsunar í bókmenntafræðilegu samhengi.  

Það má segja að atburðarás Desolation Angels marki endalok bíthreyfingarinnar 

sem slíkrar, en stuttu eftir að frásögninni lýkur verða tímamót með útgáfu On the Road, 

Jack Kerouac dregur sig að miklu leyti út úr hópnum og starfseminni, sem var farin að 

þróast í átt að hippamenningunni og byltingartímabili sjöunda áratugarins í 

Bandaríkjunum. „The Beat group dispersed as you say in the early sixties, all went their 

own way, and this is my way: home life, as in the beginning, with a little toot once in a 

while in local bars.“109 Jack Kerouac var aldrei byltingarsinnaður á nokkurn hátt, eins 

og sést kannski bersýnilegast í Desolation Angels, þar sem togstreitan á milli 

bóhemíunnar og borgaralegrar tilveru, milli siðferðiskenndar og siðspillingar er sterkust. 

Hann kærði sig ekki um að breyta ástandi samfélagsins, hann langaði einfaldlega að 

flýja um stundarsakir, en halda í möguleikann á að snúa aftur. 

„I look up, there are the stars, just the same, desolation, and the angels below 

who dont know they’re angels“,110 skrifar sögumaður þegar hann stígur út af burlesque-

sýningunni og inn í veruleika Seattle að nóttu til. Í bókinni er hin mikla uppljómun 

                                                 
106 Kerouac, Desolation Angels, bls. 168. 
107 Kerouac, Desolation Angels, bls. 182. 
108 Roland Barthes, Skrifað við núllpunkt, bls. 30. 
109 Jack Kerouac, „The Art of Fiction, no. 41“ 
110 Kerouac, Desolation Angels, bls. 138. 
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einfaldlega sú að ekkert bíður mannsins handan verunnar. Veröldin er full af englum 

sem vita ekki að þeir eru englar, því þeir eru blekktir til að lifa tilveru sem er 

grundvölluð á nútímalegri falsvitund, „modernity institutes a concrete sense of false 

consciousness, mediated within an alienated world in which the needs and experiences 

of the individual, and the communal, are met only with counterfeit solutions.“111  

Í teiti sem haldið er fyrir ljóðaupplestur er Jack spurður af öðru ljóðskáldi, hvers 

vegna hann kjósi að hoppa í lestarvagna og deila sígarettustubbum með flækingum og 

ræflum. Hvers vegna hverfur sögumaður aftur og aftur í öngstrætin og  drekkur með 

rónunum? Á öðrum stað í textanum er hann spurður; „I see your ideas goin down Skid 

Row drink with the bums, agh, I’ve never even thought of doing such a thing, why bring 

misery on yourself?“112 Ef getið er í eyðurnar, en sögumaður veitir í raun engin svör við 

þessum spurningum, mætti halda að hann sæki í „öngstræti“ menningarinnar í 

nákvæmlega sama tilgangi og Rimbaud og Baudelaire. Um þann síðarnefnda segir 

Bourget að hann hafi haft hugrekki til að hverfa algjörlega frá borgaralegri tilveru og 

ríkjandi samfélagslegum gildum. „He declared himself decadent, he sought out – and 

with what swaggering determination! – everything in life and in art that seems morbid 

and artificial to simpler souls.“113 Áður hefur einnig verið minnst á trú Rimbaud á þörf 

skáldins til að spilla sér til að gera sig að sjáanda. Svo virðist sem Kerouac hafi 

vísvitandi gert slíkt hið sama, sökkt sér í afkima siðmenningarinnar, með það að 

leiðarljósi að siðspilling og hin svörtu svæði veraldarinnar yrðu honum athvarf frá 

borgaralegri tilveru og gæfu tóm til að „andæfa þeirri rökvæðingu táknanna og 

tungumálsins sem á sér stað eftir því sem hið veraldlega, borgaralega og 

auðmagnsstýrða samfélag festist í sessi“;114 að þau myndu veita innsýn og gera hann að 

sönnum sjáanda, sem sér handan merkingar sem er menningarlegur tilbúningur.  

Tengslin á milli dekadensins og bítsins eru sterk, en mögulega mætti fullyrða að 

fyrrnefnda bókmenntahreyfingin hafi opnað leiðir fyrir fagurfræðilega nýsköpun og 

gagnrýni á hið viðtekna, að hún hafi leitt af sér afhelgun hefðarinnar og gert mögulegt 

að brjóta niður hefðbundið form og jafnvel tungumálið sjálft og þar með skynjun á 

                                                 
111 Morgan Shipley, „Hippies and the Mystic Way: Dropping Out, Unitive Experiences, and Communal 

Utopianism,“ Utopian Studies 24/2 (2013), bls. 239, sótt 8. apríl 2016 

http://www.jstor.org/stable/10.5325/utopianstudies.24.2.0232.  
112 Kerouac, Desolation Angels, bls. 197.  
113 Bourget, „The Example of Baudelaire,“ bls. 100. 
114 Barthes, Skrifað við núllpunkt, bls. 30. 

http://www.jstor.org/stable/10.5325/utopianstudies.24.2.0232
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veruleikanum. Líkt og kom fram í inngangi þá sagði Roland Barthes að nútíminn hæfist 

með leitinni að ómögulegum bókmenntum, og síðar í sama riti hélt hann því fram að 

bókmenntir yrðu að útópíu tungumálsins. Í grundvallaratriðum má segja að Jack 

Kerouac hafi fundið í það minnsta sína persónulegu útópíu í tungumálinu sjálfu, sem 

vettvang þar sem mögulegt var að andæfa veruleikanum, brjóta niður, skynja og 

skilgreina á annan veg. Þann vettvang má einnig finna í heterótópíum, raunverulegum 

svæðum innan menningarinnar sem gera manninum fært að skilgreina og skynja tilveru 

sína á annan hátt.  

  



38 

 

Heimildir 

Barthes, Roland, „Dauði höfundarins“, Spor í bókmenntafræði 20. aldar , þýð. Kristín 

Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir (Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla 

Íslands, 1991), bls. 173-180. 

Barthes, Roland, Skrifað við núllpunkt, þýð. Gauti Kristmannsson og Gunnar 

Harðarsson, ritstj. Ástráður Eysteinsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2003)  

Baudelaire, Charles, „Eining“, Sýnisbók heimsbókmennta, þýð. Helgi Hálfdanarson, 

(Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2011), bls. 691. 

Baudelaire, Charles, The Flowers of Evil, þýð. James McGowan (New York: Oxford 

University Press, 2008). 

Baudelaire, Charles, Selected Writings on Art and Literature, þýð. P.E. Charvet 

(London: Penguin Books, 2006).  

Benedikt Hjartarson, „Staðlausir staðir. Um útópíska arfleifð í menningargagnrýni 

póstmódernista“, Ritið 1(2002), bls. 73-97. 

Benjamin, Walter, „Um nokkur minni í verkum Baudelaires“, þýð. Gunnþórunn 

Guðmundsdóttir, Fagurfræði og miðlun: úrval greina og bókakafla, ritstj. 

Ástráður Eysteinsson (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008), bls. 107-149. 

Bertens, Hans, Literary Theory: The Basics (New York: Routledge, 2014). 

Bourget, Paul, „The Example of Baudelaire“, New England Review (2009:30 

árg/2.bindi), bls. 90-104. 

Breton, André, „Stefnuyfirlýsing súrrealismans (1924)“, þýð. Benedikt Hjartarson, 

Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan, (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 

2001), bls. 377-497. 

Calinescu, Matei, „The Idea of Decadence“, Faces of Modernity: Avant Garde, 

Decadence, Kitch (Bloomington & London: Indiana University Press). 

Denisoff, Dennis, „Decadence and Aestheticism“, The Cambridge Companion to the 

Fin de Siécle, ritstj. Gail Marshall (New York: Cambridge University Press, 

2007), bls. 31-52. 

Foucault, Michel, „Um önnur rými“, þýð. Benedikt Hjartarson, Ritið: Tímarit 

Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, 1(2002), bls. 131-142. 

Huysmans, Joris-Karl, Against Nature, þýð. Robert Baldick (London: Penguin, 2003). 



39 

 

Johnson, Peter, „Some Reflections on the Relationship Between Utopia and 

Heterotopia“, Heterotopian Studies: bls. 1-21, sótt 25. apríl 2016 af 

http://www.heterotopiastudies.com/thoughts-on-utopia/  

Johnson, Peter, „Unravelling Foucault’s ‘different spaces’”, History of the Human 

Sciences  19/4: 2006 (London o.fl.: Sage Publications): bls. 75-90. 

Johnston, Allan, „Consumption, Addiction, Vision, Energy: Political Economies and 

Utopian Visions in the Writings of the Beat Generation“, College Literature 32/2 

(2005), bls. 103-126, sótt 8. apríl 2016 http://www.jstor.org/stable/25115269 

Kerouac, Jack, „The Art of Fiction no. 41“, The Paris Review 43 (1968), sótt 27. apríl 

2016 http://www.theparisreview.org/interviews/4260/the-art-of-fiction-no-41-

jack-kerouac. 

Kerouac, Jack, Desolation Angels (London: Paladin, 1995). 

Kerouac, Jack, The Dharma Bums: 50th Anniversary Edition (New York: Viking 

Penguin, 2008). 

Kerouac, Jack, On the Road (London: Penguin, 1998). 

McCormack, Jerusha, „Wilde’s Fiction(s)“, The Cambridge Companion to Oscar Wilde, 

ritstj. Raby, Peter  (New York: Cambridge University Press, 2004), bls. 96-117 

Mouratidis, George, „„Into the Heart of Things“: Neal Cassady and the Search for the 

Authentic“, í Jack Kerouac, On the Road: The Original Scroll (Penguin Classics: 

London, 2007), bls. 69-81. 

Gerwitz, Isaac, Beatific Soul: Jack Kerouac on the Road (New York: New York Public 

Library, 2009). 

Rimbaud, Arthur, Complete Works, þýð. Paul Schmidt (New York: Harper Perennial, 

2008). 

Sölvi Björn Sigurðsson, „Skógurinn sem komst að því að hann var fiðla: eftirmáli“, í 

Arthur Rimbaud, Árstíð í helvíti (Reykjavík: Moli, 2008), bls. 45-69 

Paglia, Camille, „Cults and Cosmic Consciousness: Religious Vision in the American 

1960s“, A Journal of Humanities and the Classics, 3/10 (2003), bls. 57-111. 

Shipley, Morgan, „Hippies and the Mystic Way: Dropping Out, Unitive Experiences, 

and Communal Utopianism“, Utopian Studies 24/2 (2013), bls. 232-263, sótt 8. 

apríl 2016 http://www.jstor.org/stable/10.5325/utopianstudies.24.2.0232. 

http://www.heterotopiastudies.com/thoughts-on-utopia/
http://www.jstor.org/stable/25115269
http://www.theparisreview.org/interviews/4260/the-art-of-fiction-no-41-jack-kerouac
http://www.theparisreview.org/interviews/4260/the-art-of-fiction-no-41-jack-kerouac
http://www.jstor.org/stable/10.5325/utopianstudies.24.2.0232


40 

 

Silverman, Debora L., „Psychologie Nouvelle“, The Nineteenth-Century Visual Culture 

Reader, ritstj. Vanessa R. Schwartz og Jeannene M. Przyblyski (New York og 

London: Routledge, 2004), bls. 371-392. 

Vlagopoulos, Penny, „Rewriting America: Kerouac‘s Nation of „Underground 

Monsters“, í Jack Kerouac, On the Road: The Original Scroll (Penguin Classics: 

London, 2007), bls. 53-68. 

Wilson, Elizabeth, Bohemians: The Glamorous Outcasts (London, New York: I.B. 

Tauris, 2000). 

 

 


