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Í þessari ritgerð fjalla ég um leit kvenna að sjálfum sér, mökum og raunverulega heiminum. 

Við búum í heimi mikillar firringar og því er ekki skrýtið að við týnum okkur í honum. Ég 

skrifa út frá hugmyndum Irigaray en hún er feminískur heimspekingur en kenningar hennar 

fjalla mikið um kúgun kvenna í karlaheimi, þær eru háðar þeim líkamlega og andlega. Þá nota 

ég einnig kenningar Baty, Kundera, Levinas og Baudrillards en þær má allar tengja við 

kenningu Irigaray. Þegar ég hef farið í gegnum og útskýrt kenningarnar ítarlega þá tengi ég 

bækurnar Petite Anglaise eftir Catherine Sanderson og Kular af degi eftir Kristínu Marju 

Baldursdóttur við þær. Þótt bækurnar séu mjög ólíkar eru þær einnig mjög líkar ef skyggnst er 

undir yfirborðið líkt og ég geri.  

Ritgerðin fjallar fyrst og fremst um sambönd kynjanna og erfiðleikana sem konur 

mæta oft þegar að þeim kemur, bæði þegar þær reyna að kynnast karlmönnum sem og þegar í 

sambandið er komið. Hindranirnar koma til vegna þeirra sjálfra; konur þekkja sig og sín 

takmörk og sína möguleika og óskir ekki nógu vel, vegna makanna; þeir reyna að stjórna 

konum of mikið, og vegna heimsins sjálfs; það eru til fleiri en einn heimur á tölvuöldinni og 

oft villast konur inn í og festast í röngum heimi. 

Konur vilja vera í sambandi við menn, þær vilja finna þann eina rétta. Því má líta á 

makaleit okkar sem eitt stærsta verkefnið í lífinu. Það er of auðvelt að velja rangann maka og 

það getur haft hrikalegar afleiðingar á líf kvenna. Þess vegna verðum við konur að leita vel og 

vandlega. Eftir lestur þessarar ritgerðar ættu konur að vera nokkuð vel upplýstar um hætturnar 

sem leynast víða og þær ættu að vera meðvitaðri um sjálfar sig og þá nauðsyn að láta eigin 

vellíðan alltaf ganga fyrir öllu öðru. 



Efnisyfirlit 

 

1.0 Inngangur         bls. 1 

2.0 Siðferði kynjamunar í ljósi hugmynda Luce Irigaray   bls. 3 

 2.1  Staðarleit        bls. 3 

 2.2  Þekkingarleit        bls. 5 

 2.3  Geymisgildi        bls. 6 

 2.4  Hér er ég, um þig, nei mig!      bls. 8 

3.0  Fleiri kenningar um sambönd og skilgreiningar sjálfsins   bls. 10 

 3.1  S. Paige Baty, Emmanuel Levinas og Milan Kundera  bls. 11 

 3.2  Jean Baudrillard       bls. 13 

4.0 Petite Anglaise        bls. 15 

5.0 Kular af degi         bls. 19 

6.0 Samanburður á bókunum       bls. 26 

7.0  Lokaorð         bls. 30 

Heimildaskrá          bls. 32 



Háskóli Íslands - íslenska  Margrét Samúelsdóttir 

B.A. ritgerð á vorönn 2009  060386-2269 

 1

1.0 Inngangur 

 

Það er sífellt verið að telja manni trú um að leitin að samhengi sé tilgangur lífsins. Allir eiga 

að tengja sig við hitt og þetta, bæði hluti og aðrar persónur; hengja sig í net samfélagsins. Það 

krefst þess af okkur að við séum ekki ein og alls ekki öðruvísi en allir hinir. Við eigum að 

skipuleggja líf okkar frá fermingaraldri. Þá förum við að velja okkur námsleið í grunnskóla og 

tveimur árum síðar veljum við okkur framhaldsskóla. Það hefur áhrif á áframhaldandi nám 

okkar sem við verðum að fara í því B.A. gráða er hið nýja stúdentspróf og enginn er maður 

með mönnum nema að klára stúdentspróf. Með hverju skrefi er bætt á okkur auknum byrðum. 

Það er ekki nóg að við höfum þurft að skipuleggja námsferil okkar og þar af leiðandi 

væntanlegan starfsferil okkar út í ystu æsar. Einnig þurfum við að finna okkur maka sem og 

íbúð, helst vinna í fullri vinnu með námi og eitt til tvö börn skaða ekki ímyndina. Kona í 

100% vinnu, 100% námi, á mann og barn og annað á leiðinni og þarf að þrífa og halda 

íbúðinni hreinni og fínni. Af einhverjum ástæðum teljast þetta eðlilegar kröfur til 

nútímakvenna á aldrinum 20-30 ára. Það er þó ekki sjálfsagt að standa undir þessu álagi.  

 Hluti af leitinni er að finna sér maka. Allir þurfa að hafa aðra manneskju til að leita til, 

til að geta deilt gleði og sorgum lífsins með sem og til að tala við um daglegt líf og atburði. 

Það er líka svo gott að vita að einhverjum þyki vænt um mann og finna að manni þyki vænt 

um einhvern annan. Sagan segir að karlinn og konan hafi eitt sinn verið föst saman í faðmi 

hvors annars og velst um. Þau voru skilin að og síðan þá hafa þau reynt að leita hinn 

helminginn uppi til að geta faðmað hann á ný.  

Það er þó ekki sjálfsagt að við finnum aðra manneskju sem getur gefið okkur allt sem 

við þurfum líkamlega og andlega. Leitin er oft löng og ströng og fólk villist oft í henni. Af 

hverju getum við ekki einfaldlega verið ein og elskað okkur sjálf? Það er hægt enda verða allir 

jú að geta elskað sjálfan sig áður en þeir verða færir um að elska aðra. Í ritgerðinni beini ég 

sjónum mínum að hlut kvenna í þessari leit og erfiðleikunum sem snúa frekar að þeim en 

karlmönnum. Konur eru einfaldlega of miklar félagsverur til þess að geta verið einar til 

lengdar. Það er í eðli þeirra að vilja finna „hinn eina rétta“ skv. franska heimspekingnum Luce 

Irigaray en hún hefur skrifað fjöldann allan af bókum um sambönd kynjanna og hvað fær þau 

til að virka. Hún horfir í gegnum feminísk gleraugu og talar um hversu halloka konan fer í 

samböndum. Konur eiga almennt erfiðara uppdráttar í samfélaginu og heiminum öllum og 

einkalífið er engin undantekning. Karlar hafa aldrei vitað hvað konur vilja en það sem verra 

er, þær vita það sjaldnast sjálfar. 
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 Nýlega hafa konur uppgötvað aðra leið til að auðvelda leit sína. Þær leita á náðir 

internetsins. Þar er fjöldinn allur af fólki samankominn á ýmsum síðum sem gefa því von um 

að þar megi finna framtíðarmakann. Galli er þó á gjöf Njarðar. Vegna þess að netverjar geta 

falið sig á bak við tölvuskjá og lyklaborð þá missa þeir smám saman tengslin við 

raunveruleikann. Úr verður eins konar vítahringur; erfiðleikarnir stigmagnast. Stjórnmála- og 

kynjafræðingurinn S. Paige Baty skrifaði bók um tölvustefnumótaheiminn og firringuna sem 

fylgir honum. Kenningar hennar útskýra nánar skrif Irigaray, hún yfirfærir með öðrum orðum 

hugmyndir Irigaray á netheim sem mætti kannski kalla nútímaheim, og jafnvel það sem mun 

brátt vera litið á sem normið í makaleit. Baudrillard fjallar um yfirfærslu raunverulega 

heimsins yfir á annað form þannig að úr verði annar veruleiki sem brátt verður ekki einungis 

endursköpun/afritun upprunalega heimsins heldur sjálfstæður raunveruleiki. Baudrillard 

skrifar þó þá grein sem hér er notuð 1981 og á þar af leiðandi ekki við heim internetsins og 

það vandamál að lifa sig of mikið inn í heim þess. En það er ekki nýtt fyrirbæri að menn kúpli 

sig út úr heimi sem þeir eru neyddir til að lifa í og búi sér til annan sem hentar þeim e.t.v. 

betur.  

Í anda Irigaray einbeiti ég mér að konum og þeirra hlut í leikritinu sem er lífið. Þó tek 

ég eingöngu fyrir gagnkynhneigðar konur en Irigaray hefur fjallað um bæði gagnkynhneigð 

og samkynhneigð í verkum sínum. Konur verða að ganga fyrir áður en þær geta farið að 

mynda tengsl út á við. Þau hafa þó oft óvænt áhrif á þær sjálfar. Ég tel það vera gott fyrir 

konur að kynna sér hugmyndir Irigaray sem og fleiri femínista. Þær varpa oft nýju ljósi á 

hegðun kvenna og útskýra margt sem konur telja sjálfar vera eðlilega hegðun kvenna. Í anda 

upplýsingarinnar eiga þær ekki að sætta sig við það sem er talið „normið“, þær eiga að skilja 

hegðun sína til þess að geta verið færar um að breyta henni ef þeim líkar hún ekki. Þær eiga 

að skilja sjálfar sig og hvað þær vilja fá frá veruleika sínum og fólkinu í kringum sig. 

Ég skoða bækurnar Petite Anglaise eftir Christine Sanderson og Kular af degi eftir 

Kristínu Marju Baldursdóttur út frá kenningu Irigaray um konuna sem stað fyrir manninn og 

kúgun konunnar í karlaheimi en Irigaray fjallar um það í bók sinni An ethics of sexual 

difference. Einnig notast ég við bók Baty E-mail trouble, love and addiction @ the matrix um 

firringuna sem verður þegar kynin reyna að stytta sér leið í kynnum og nota internetið. Efni 

Baty má tengja ofurveruleikum Baudrillards sem hann fjallar um í grein sinn Framrás 

líkneskjanna og því mun ég skoða hans sýn á málið líka. Þá minnist ég einnig á kenningu 

Kundera um tilraun til aðgreiningar sjálfsins í bókinni Immortal sem og Levinas og 

hugmyndir hans um mikilvægi snertingar í bók hans Totality and Infinity: An Essay on 
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Exteriority. Kenning Baty hefur aldrei verið notuð í íslenskum fræðum fyrr án minnar 

vitundar og Irigaray í takmörkuðum mæli sem og Levinas. Baudrillard og Kundera eru 

þekktari og meir notaðir í íslenskum fræðaheimi en einhvern tímann verður allt fyrst. Fyrst fer 

ég ítarlega í Irigaray, þá Baty og minnist á Levinas og Kundera og enda fræðilega kaflann svo 

ítarlegar á Baudrillard. Ég tengi kenningarnar fyrst við Petite Anglaise og svo Kular af degi. 

Að lokum ber ég bækurnar tvær saman út frá því sem ég hef komist að með kenningaflóðinu. 

Ritgerðin fjallar fyrst og fremst um tengslamyndun kvenna við karla og hindranirnar sem á 

vegi þeirra verða. 

 

2.0 Siðferði kynjamunar í ljósi hugmynda Luce Irigaray 
 

Irigaray fer um víðan völl í umfjöllun sinni en eitt af grundvallarhugtökunum í kenningu 

hennar er ‘staðir’ en þá má finna í öllum og þeir eru mikilvægir þegar við leitum okkur að 

maka. Við verðum að finna stað í maka sem hentar okkur og staður okkar verður að henta 

makanum eins og nánar verður vikið að síðar. Irigaray sækir efni sitt í margar áttir, t.d. líkir 

hún manni og konu við tíma og rúm, talar um þrá og vitnar í samtöl Díótímu og Sókratesar og 

hvernig ást leiðir til þekkingar og sífelldrar baráttu kvenna um fyrsta sætið hjá sjálfum sér. Þá 

talar Irigaray einnig um sjálfsást. Konur verða að getað elskað sjálfar sig áður en þær eru 

færar um að elska einhvern annan. Tímarnir hafa breyst og konur vilja gefa sér tíma til þess að 

uppgötva og læra á sjálfar sig áður en þær leggja út í flóknari tilfinningatengsl. Það er þó ekki 

hægt að alhæfa um þetta efni eins og  kemur í ljós þegar ég nýti kenningarnar á bækurnar. 

Sumar konur sjá sjálfar sig ekki og aðrar sjá sjálfar sig jafnvel ekki í réttu ljósi.  

 

2.1 Staðarleit 

 

Konum hefur oft verið líkt við margt, t.d. viðkvæm blóm, sólina eða jafnvel skessur. Irigiray 

líkir þeim hins vegar við óhlutbundnara fyrirbæri, nefnilega rými (space). Á sama máta líkir 

hún manninum við tíma. Tíminn líður í rýminu og er í rýminu (Irigaray 1993:7). Tími er bein 

lína en rými er hringur. Í þessu felst mjög myndræn líking þar sem því sem er karllægt hefur í 

tímans rás verið líkt við línur eða sverð sem tákn fyrir karlmennsku manna, þ.e. lim þeirra, 

sem er auðvitað í sinni sterkustu mynd uppréttur. Hinu kvenlæga hefur á sama hátt verið líkt 

við skál eða drykkjarhorn, þ.e. hring sem samsvarar kynfærum kvenna. Irigaray líkir konunni 
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einnig mjög oft við umslag og geymi (envelope and container) en þá með þá eiginleika að 

geta geymt eitthvað í sér í forgrunni. 

Plássið á milli tíma og rýmis nefnir Irigaray þrá (Irigaray 1993:8). Þráin breytir öllu, 

tengingu tímans og rýmisins, manns og konu, og breytist einnig sjálf, minnkar eða eykst. 

Þannig verður þráin að vera jafnsterk og jafnmikil milli manns og konu til þess að þau geti 

farið hvort að öðru og komið eins aftur úr þeim hittingi. Þránni lýsir Irigaray sem plús- og 

mínuseindum, þ.e. að það verði að vera jafnmikið af hvorum eindum í hvorum aðila fyrir sig. 

Sé þráin ekki jafnmikil á báða bóga þá mun annar einstaklingurinn alltaf laðast að hinum á 

meðan sá einstaklingur sér bara það sem vantar í hinum og hafnar honum því. Það er fyrst þá 

sem karl og kona fara að hafa áhrif á hvort annað en ef þau passa saman þá er ekkert sem þarf 

að breyta né breytist (Irigaray 1993:9). A og A verða ekkert nema A en A og B blandast og úr 

verður AB. Sé litið á þetta frá sjónarhorni kvenna, þá á kona að geta skilgreint sjálfa sig út frá 

því sem hún sjálf er og hefur gert, en ekki út frá verkum né gjörðum manns hennar, þ.e. 

grunni hans (Irigaray 1993:10).  

Út frá ofangreindum skilgreiningum leyfir Irigaray sér að lýsa konunni sem stað 

(place) fyrir karlinn; konan verður viðfang sem karlinn á sitt athvarf í/á, geymslan hans, 

staðurinn sem hann getur sett sig og allt sitt í. Þannig skilgreinir maðurinn sig í gegnum 

konuna, nánar tiltekið í gegnum eign sína. Hann mótar hana og skilgreinir sig eftir henni. Það 

er jafnvel nóg að hún sé til staðar, upp frá því mótar hann sjálfsmynd sína eins og hún sé 

upphafspunktur þeirrar myndar. Sé hún enn á lífi eftir „meðferð“ hans á henni þá gerir hún allt 

sem í hennar valdi stendur til að raska þessari ímynd hans, sýna fram á að hún er enn sjálfstæð 

vera. Það truflar viðhorf hans, sjálfsmynd og líf og jafnvel takmarkanir hans. Það sem 

maðurinn klikkar á er að vera ekki staðurinn/viðfang konunnar á móti líkt og hún er hans. Það 

má tengja við tíma- og rýmisskilgreiningar Irigaray að ofan en það er erfitt að setja tíma í 

rými. Með því að vera ekki staður konunnar býr maðurinn til eiganda-þrælssamband þar sem 

hann drottnar yfir henni. Konan hefur ekki sinn eigin stað að leita til. Hún reynir því að búa 

sér til stað t.d. með fötum, förðunardóti og skarti. Hún getur ekki verið sinn eigin staður og 

reynir því að skapa sér gervistað (Irigaray 1993:11). 

Karlarnir eru þó ekki alvondir og til þess að koma á móts við konuna gefa þeir henni 

hús sem hennar „eigin stað“. Þeir telja að veraldlegur hlutur geti komið í stað þess andlega 

sem þeir eru ekki færir um að veita. Þannig gefur maðurinn konunni veggi á meðan hann fær 

hana í staðinn. Það er mjög mikilvægt fyrir mennina að finna sér stað í konum vegna þess að 

þeir eru sífellt að leita að staðgengli til að endurgera fósturheimili þeirra (prenatal home) 
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(Irigaray 1993:11). Maðurinn fær stað í konunni en konan fær hús. Þetta tvennt er mjög ólíkt 

en húsið getur endað sem fangelsi, það er of heftandi. Samband þarf að vera þannig að báðir 

aðilar geti leitað til hins sem síns staðar og geti hreyft sig um óhindrað, án þess að eiga á 

hættu að vera fangelsaðir. Tengslin milli karls og konu verða að vera lóðrétt og lárétt, jarðleg 

og guðleg/andleg. Hið andlega og hið líkamlega verður að eiga saman til þess að sambandið 

verði á milli jafningja en ekki herra/þræls samband (Irigaray 1993:17). Óhamingja er svo gott 

sem óumflýjanleg ef maður gleymir að virða hið andlega í hinum aðilanum, og sjálfum sér 

eins og síðar mun vikið að. Þó eru ekki allir sammála kenningum Irigaray og fær hún m.a. 

harkalega gagnrýni fyrir orðaflaum og misnotkun á vísindalegum hugtökum í bókinni 

Fashonable Nonsense: Postmodern Intelectuals’ Abuse of Science eftir Alan Sokal og Jean 

Bricmont. 

 

2.2. Þekkingarleit  

   
Irigaray vitnar í samræðu Díótímu og Sókratesar en þau tala um ástina sem leið til þekkingar, 

hvort sem það er aukin þekking í listum eða frumspeki (metaphysics). Ástin bæðir leiðir alla 

áfram og er vegurinn. Þannig þurfum við ekki að gefast upp á ástinni til þessa að verða vitrari. 

Ef við lærðum ekki eitthvað nýtt á hverju augnabliki sem við tökumst á við raunveruleikann 

þá myndum við ekki fullkomna okkur í þekkingu. Þá yrðum við ekki vitrari heldur fávísari 

(Irigaray 1993:21). Allt er alltaf á hreyfingu, á leiðinni að verða. Eins er með ástina, hún er 

aldrei fullkomnuð, hún er alltaf á leiðinni að verða (becoming). Þá má spyrja hvort við 

verðum að vera ástfangin til þess að læra eitthvað nýtt og meira? Er það þess vegna sem við 

verðum óhamingjusöm í stöðnuðum ástarsamböndum? Við viljum læra, það er í eðli okkar að 

vera forvitin. Annað leiðir til stöðnunar sem leiðir til úrkynjunar. 

 Díótíma segir að ástin sé sáttasemjari á milli andstæðupara; fátækt/gnægð, 

fávísi/þekking, ljótleiki/fegurð o.fl. (Irigaray 1993:24). Hún segir ástina vera fallega, 

viðkvæma, fullkomna, ánægða. Sá sem leitar ástarinnar hefur ekki fangað hana/býr ekki yfir 

henni og er því fátækur, óhamingjusamur og sífellt í leit. Hvað gerist þegar hann hefur fundið 

það sem hann leitar að? Þá verður hann hamingjusamur skv. Díótímu. Maður getur þó ekki 

annað en spurt sig hvort að það þýði að leitinni sé lokið. Maðurinn hefur fundið það sem hann 

þarfnast og þarf því ekki að leita meira. Er það ekki önnur mynd stöðnunar? Þarf fólk ekki að 

leita sífellt lengra og meira? Allir þurfa mismunandi hluti á mismunandi tíma og því er ekki 

hægt að segja að sá sem einu sinni hafi fundið ‘ástina’ sé fínn það sem eftir er, fullkomnaður. 
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Það kemur alltaf eitt í stað annars. Nema við deyjum. Í sumum sögum finnur fólk það sem það 

leitar að og deyr við það. Gott dæmi um slíka sögu er The Story of Zahra eftir Hanan al-

Shaykh. Það sem sögupersónan leitar að drepur hana en hún deyr þó hamingjusöm. Er það 

eina tilvikið þar sem við þurfum ekki að leita meira? Og það þá vegna þess að við getum ekki 

leitað meira? Það er eina tilvikið sem við viljum ekki meira en við höfum, leitin hefur verið 

árangursrík, við verðum hamingjusöm um stund áður en við höfum tíma til að hefja aðra leit 

að einhverju nýju sem við viljum að fullkomni líf okkar en á þeim litla tíma deyjum við og 

þar af leiðandi deyjum við hamingjusöm án þess að vilja eitthvað meira. 

Við leitum ástar í sífellu, það er aðalmarkmið okkar. Áherslan hverfur því af 

elskendunum, þeim sem leita ástarinnar og beinist að ástinni sem slíkri og leitinni að henni. 

Samfélagið leyfir okkur þó ekki prófa okkur áfram í leitinni skv. Irigaray, við eigum helst að 

ramba beint á ástina, gera ekkert þar til við finnum hana og þegar þar að kemur eigum við að 

fjöldaframleiða okkur, fjölga okkur (Irigaray 1993:30). Verðum við þó ekki að prófa okkur 

áfram til að komast að því hvað það er sem við viljum? Ástin er ekki sú sama fyrir alla, við 

sækjumst eftir mismunandi atriðum. Því er leitin sjálf jafnvel stærsti hlutinn af þessu ferli en 

ekki fjölgunin sem á að fylgja henni. Það er því ekki skrýtið að hjónaskilnaðir eru jafn 

algengir og raun ber vitni, þar sem konan heldur að hún hafi hitt fyrir sönnu ástina sem á að 

endast alla ævi, og fer því að fjölga sér með tilteknum manni sem á að reynast henni einstakur 

um ókomna tíð, riddaranum á hvíta hestinum. En svo kemur í ljós að hún hefði e.t.v. átt að 

leita betur, lengur, njóta leitarinnar, því sambandið endist ekki og þau verða óhamingjusöm og 

sitja uppi með nokkra krakkagemlinga sem eru dæmdir til að eiga ekki „eðlilega 

kjarnafjölskyldu“ og eiga því vísast við ýmis vandamál að stríða. Leitin heldur áfram hjá 

foreldrunum en verður sífellt erfiðari af því að þau eldast og eru bundin börnum en ekki laus 

og liðug. Það er mjög mikilvægt fyrir konur að finna staðinn sinn. Án hans eru þær ekkert á 

meðan maðurinn þeirra er allt. 

 
2.3 Geymisgildi 

 

Eigi allt sem er til sér stað þá hlýtur staðurinn að eiga sér stað líka þannig úr verður endalaus 

langavitleysa. Líkaminn sem eitt sinn virkaði sem ‘staður’ fyrir konu, þar sem hún var sinn 

eigin geymir, breyttist (Irigaray 1993:34). Þannig reynir hún að aðgreina sig, bæði sem ´ég’ 

og sem ‘móðir’. Konur eru allar í mörgum hlutverkum; ‘ég’, ‘kona’, ‘eiginkona’, ‘móðir’, 
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‘vinur’, ‘maður’ o.fl. Má ekki í raun líta á þetta sem marga staði? Ólíkar væntingar eru til 

hvers  einasta hlutverks.  

Að viti Irigaray getur kona eingöngu haft tvennt inni í sér í einu, sjálfa sig og verið 

geymir fyrir manninn sinn. Þegar barn kemur til sögunnar þá er ekki pláss fyrir allt sem þarf 

að vera í henni. Því verður barátta inni í henni á milli þess að vera geymir fyrir manninn, 

geymir fyrir barnið sem og geymir fyrir sjálfa sig. Þó er fyrsta sætið eina sætið. Það sem 

kemur í annað sætið er því í raun ekkert meira en tilraun til að koma sér í fyrsta sætið og 

verður þannig vegur en ekki staður. Það sem verður í þriðja sætinu er það sem er bannað og 

ómögulegt (Irigaray 1993:41). Konan getur ekki afneitað sínu eigin barni sem verður þar af 

leiðandi í fyrsta sæti. Þá kemur baráttan á milli hennar og mannsins hennar. Maðurinn hefur 

vinninginn og konan lítur á sjálfa sig sem ómögulega.  

Irigaray vitnar í Freud sem lítur svo á að allt sé tengt kynferði; legið er geymir fyrir 

barnið (sem fær form þar), kynfæri konu er hólf fyrir kynfæri manna sem tekur og heldur eða 

myndbreytir (metamorphoses) formi sínu þar inni. Þannig eru kynfæri kvenna hvorki form né 

efni heldur hýsill. Hýsillinn getur breytt formi sínu sem og konan sjálf. Þannig er hún einnig 

efni og form líkt og hún er kona. Þó er það barnið sem breytir formi legsins. Maðurinn sjálfur 

breytir ekki formi sínu þótt barn sé komið til sögunnar. Maðurinn er alltaf talinn ráða yfir 

konunni (því hann er svo hræddur við að missa tökin) og hún er því óvirk (passive) allt þar til 

hún verður ólétt, þá verður hún virk (active), maðurinn getur ekki stjórnað því sem er að 

gerast. Einnig má líta svo á að fyrsti staðurinn sem maðurinn á sé kvenkyns líffæri og því leiti 

hann alltaf til þess aftur, líffæri kvenna verða því annar staður fyrir menn (Irigaray 1993:43-

44). Kynferðislega þráin sem stefnir í átt til legsins en getur ekki snúið þangað aftur stefnir 

einnig í átt að óendanleikanum þar sem hún snertir aldrei mörk líkamans sem geymis. Í stað 

þess að líta á líkamann sem eina geymisgildið þá leitar maðurinn til annarra geyma. 

Fortíðarþrá hans leitar að öðru heimili (Irigaray 1993:50). Er þetta ástæða þess að karlar halda 

framhjá konum sínum? Ég get ekki ímyndað mér annað en að Irigaray eigi við að þegar þeir 

missi tökin yfir konunni sinni leiti þeir að annarri konu sem þeir geta stjórnað.  

Irigaray telur konuna vera háða karlinum til að geta sett sig í fyrsta sæti síns eigins 

geymis þar sem hún getur það einvörðungu í gegnum kynmök. Það er eina skiptið sem hún 

finnur sinn stað. Með því að finna möguleikann á því að fylla kvið sinn á ný man hún eftir því 

þegar hún var sjálf getin og átti þar með sinn eigin stað í kviði móður sinnar (Irigaray 

1993:53). Fóstur er á sínum stað í legi móðurinnar, getnaðarlimur manns á meðan hann er inní 

konunni, en konan er í húsi. Það er ekki það sama. Staðurinn í henni er á sínum stað. Konan er 
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því dæmd til að vera staður án staðar, þ.e. eigin staðar. Með því að skilja ílátið frá því sem það 

getur geymt er hýsillinn skilinn eftir tómur. Það er ekki nóg að gefa af sér, það verður líka að 

taka við. 

Vegna þess að karlinn er næstum því narkisistískt óöruggur í kynferðislegum 

samböndum varpar hann óöryggi sínu yfir á aðra. Kynfæri hans virðast vera eitthvað 

utanaðkomandi og vegna þess að þau eru til sýnis þá býr hann til endalausar endurlíkingar 

þeirra í öllu sem hann tekur sér fyrir hendur, því sem hann skapar og konum. Hann trúir því 

að hann elski og sé elskaður á sýnilegan afmarkaðan hátt. Konan hefur alltaf ýtt undir sjálfsást 

mannsins. Þó er staðreyndin sú að konur hafa ekki sömu tengingu út á við og menn. Konum 

finnst þær vera elskaðar og elska sjálfar sig vegna barnanna sem þær eignast, sem þær koma 

út (Irigaray 1993:63). Það sem var úti hlýtur að hafa verið fyrst inni. Þannig tengja konur 

börnin sem þau hafa fætt við staðinn í sjálfum sér. Börnin voru í staðnum þeirra og því leita 

þær sífellt til barnanna til þess að nálgast staðinn í sjálfum sér því það er eina leiðin til að 

nálgast þeirra eigin stað. 

Kona getur þannig ekki staðsett sig sem hlut fyrir sig sjálfa að því er Irigaray segir. 

Þess vegna leyfir hún karlinum að staðsetja sig og þannig skilgreina sig. Hún getur ekki 

elskað sig sem hlut en hún getur reynt að elska innanleikann í sér. Hún getur ekki séð sjálfa 

sig (Irigaray 1993:69). Hún getur því einungis elskað það við sig sem hún gerir og það er að 

hugsa um manninn sinn og börnin sín; hún dæmir sig af verkum sínum og finnur þar af 

leiðandi ekki sinn stað í sér. Hefðbundið rými verður til og er fyllt af manninum, börnunum, 

húsverkunum. Konan sjálf gerir þetta ekki fyrir sig sjálfa; þegar staðurinn hefur verið fylltur 

er hún ekki lengur fær um að elska sjálfa sig. 

 

2.4. Hér er ég, um þig, nei mig!  

 

Irigaray segir að konan sé staður eins og áður hefur komið fram. Spurningin er hins vegar nú 

hvort konan þurfi að staðsetja sjálfa sig í sí stærri stöðum, þ.e. hvort hún leiti alltaf að betri og 

betri stað fyrir sjálfa sig eða hvort hún eigi það erfitt með að skilgreina sig að hún ætli sér 

alltof mikið, hafi skilgreininguna á sjálfri sér of víða. Hún verður líka að skilgreina fyrir 

hinum aðilanum staðinn sem hún sjálf er. Í konu er eingöngu pláss fyrir tvennt í einu, annað af 

því verður að vera hún sjálf eigi hún að halda geðheilsunni. Hitt sem kemst fyrir í henni, í 

geymi hennar, kallast einfaldleg hinn (the other). Hún verður að finna sjálfa sig, finna sinn 

stað sem stað innan síns staðar. Eigi hún að vera geymir fyrir einhvern annan verður hún fyrst 
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að vera geymir fyrir sjálfa sig, vera ánægð með sig í sínu eigin skinni en ekki eingöngu því 

sem hún býr til í kringum sig með fötum og aukahlutum. Hún verður því að hafa líkama, 

tengingu inn á við sem og tengingu út á við, annars fellur hún og dregur hinn niður með sér 

(Irigaray 1993:35). Hvernig á maður að geta veitt öðrum alla sína ást og athygli ef maður 

kann ekki nógu vel á sjálfan sig fyrir, veit ekki hvað maður vill sjálfur. Okkur verður að líða 

vel í eigin líkama fyrst.  

„Hvað ef sá sem gefur þér loft gefur þér loft sem er svo þunnt,  þjappað, hreint eða 

mengað eða... eða... að hann, í sömu stundi veldur dauða þínum? Taki hann loftið frá þér þá er 

hann í það minnsta að staðfesta þá vitneskju þína að þú þurfir að anda.“ (Irigaray 1999:7). 

Þannig kemst Irigaray að orði í einni bók sinni The forgetting of Air in Martin Heidegger. 

Þurfa konur á karlmönnum að halda til þess að finna fyrir því að þær séu á lífi? Þurfa þær að 

þjást til að vita að þær séu lifandi? Geta þær ekki verið hamingjusamar og notið þess að vera á 

lífi með þeirri fullvissu að þær séu lifandi og ánægðar? 

Það að umkringja sig fötum og aukahlutum er ekki eingöngu gert til að þóknast 

manninum heldur gera konur það til að mynda sinn eigin stað í heimilinu sem þær eru fastar 

inni í. Hefðin staðsetur þær innan veggja heimilisins þar sem þær eru verndaðar. Karlinn 

borgar þó fyrir húsið og þar af leiðandi lokar það hana inni, setur hana í innhverfa útlegð 

nema hún finni sér leið til að verða geymir fyrir sína eigin þrá, sína eigin gleði og sína eigin 

ást (Irigaray 1993:65). Það má spyrja sig hvort að karlinn sé þá í úthverfri útlegð skv. 

fyrrnefndum tengingum hins andlega og líkamlega. 

 Það er nauðsynlegt að konan reiði sig ekki lengur á endurgjöf karls á sjálfsást sinni. 

Irigaray vitnar í Freud sem heldur því fram í kenningu sinni um kynferði að kona verði að 

leggja ást sína á móður sína og sig sjálfa til hliðar til þess að geta farið að elska menn. Hún 

verður að hætta að elska sig til þess að geta elskað karl svo að hann geti haldið áfram að elska 

sjálfan sig. Hann hefur þegar afneitað móður sinni til að elska sjálfan sig. Hún verður að elska 

karlinn einan, ganga inn í þrána um manninn/föðurinn (Irigaray 1993:65). Þetta þýðir þó ekki 

að hún elski hann. Hvernig á hún að geta elskað hann ef hún elskar sig ekki fyrst? Af hverju 

eiga konur sífellt að fórna sér, sinni hugmyndafræði, sínum viðmiðunum og sjálfum sér fyrir 

einhvern sem kann svo ekki að meta það að verðleikum? Konur eru í raun eins og keilur, raða 

sér upp, eða láta jafnvel raða sér upp, og bíða svo eftir að vera felldar.  

Konur geta ekki lengur elskað né þráð karl ef þær geta ekki elskað sjálfar sig. Konur 

eru ekki lengur viljugar til að vera verðir ástarinnar. Konur vilja finna sig, uppgötva sig og sín 

eigin kennileiti. Þetta er breyting til góðs! Þetta er ekki feminismi, þetta er húmanismi. Konur 
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verða að hætta að líta á sig sem minni eða lægri verur. Þær eru jafnréttháar og jafngóðar. Nú 

er komið að körlum til að líta á konur sem æðri verur, þeir eiga að fá að bíða eftir því hvað 

konurnar gera, bíða eftir að þær hringi í þá, þeir mega núna oftúlka hvert orð, hvert hik, hverja 

segð. Við lifum á breyttum tímum og konur þurfa ekki á neinum öðrum að halda en sjálfum 

sér. 

Við þurfum ekki að taka sjálfsást okkar of alvarlega og enda sem bitrar konur sem gera 

ekkert fyrir nokkurn annan en sjálfar okkur. Sá lærdómur sem við eigum að draga af þessu er 

að við konur verðum að muna að setja okkur í fyrsta sætið, ávallt. Við getum ekki gert annað 

fólk hamingjusamt nema við séum hamingjusamar. Til þess að tveir geti orðið að einum í 

ástarsambandi þarf að leysa úr eftirfarandi vandamálum: við þurfum að hætta með karl- og 

kvenlægu hlutverkin sem hafa plagað okkur svo lengi og gera enn, við þurfum að trúa því að 

konan geti verið í mörgum hlutverkum, ekki föst í fáum sbr. umræðuna að framan og að 

lokum verða konur að trúa á eigið ágæti (Irigaray 1993:67). Seinasta atriðið er í raun erfiðasta 

viðfangsefnið vegna þess að við búum í samfélagi þar sem konan er í raun undirlægja 

mannsins. Hún verður því að slíta sig úr því samhengi sem hefðin hefur sett hana í.  

Við getum ekki stjórnað hinni manneskjunni í sambandinu né reynt að breyta henni. 

Það er tilgangslaust að reyna að koma í veg fyrir ætlun annars. Það eru tveir í hverju sambandi 

og þeir þurfa báðir að vita hvernig þeir eiga að sleppa og hvernig þeir eiga að koma aftur 

saman. Báðar verða að þekkja sjálfar sig til þess að geta sameinast (Irigaray 1993:71). 

 
3.0 Fleiri kenningar um sambönd og skilgreiningu sjálfsins 
 

S. Paige Baty horfir á sambönd kynjanna með nútímalegum gleraugum en hún beinir sjónum 

að veraldarvefnum. Með því að gera það sýnir hún í leiðinni firringuna sem fylgir því að 

yfirfæra heim ástarinnar á tölvutækt form. Hún nýtir sér skrif Irigaray færir kenningu hennar 

yfir á nútímalegt form enda lifum við á tölvuöld. Skrif Baty tengjast einnig kenningum 

Baudrillards um yfirfærða heima þar sem netið er eftirlíking raunveruleikans en það er þó 

aðeins of raunverulegt, það er orðið að því sem Baudrillard kallar ofurveruleika. Konur mega 

ekki gleyma sér í þessum gerviheimi heldur ættu þær að hafa Kundera í huga og kenningar 

hans um skilgreiningu sjálfsins en það á til að týnast á netinu. Þá má ekki gleyma Levinas en 

hann talar um mikilvægi snertingar, hold á hold, en það er það fyrsta sem glatast þegar út á 

netið er komið. Þannig tengjast þessir fræðimenn og hugsuðir þótt þeir fjalli um mjög ólíka 

hluti.  
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3.1 S. Paige Baty, Emmanuel Levinas og Milan Kundera 

 

Maðurinn hefur alltaf skilgreint sig sem hugsandi veru en Baty spyr hvað myndi gerast ef við 

greindum okkur frekar sem smiði, þá sem búa eitthvað til. Þannig myndi grundvallarspurning 

mannkynsins verða „Hvað á ég að búa til?“ í staðinn fyrir „Hvað á ég að gera?“ (Baty 

1999:aftan á bókakápu). Við hugsum of mikið, við greinum allt í tætlur sem karlar segja og 

gera í návist okkar eða við okkur. Þar sem við skilgreinum okkur sem hugsandi verur brýtur 

þessi sundurgreinandi hugsun okkur niður því við hugsum of mikið og gerum gott oft að 

slæmu. Vegna þessa hugsunarháttar finnst okkur erfitt að mynda sambönd við fólk. Þegar 

okkur bauðst auðveldari leið til að kynnast fólki þá gripum við hana fegins hendi. Sú leið er 

internetið. Hvers vegna er það auðveldari leið? Vegna þess að internetið býður upp á 

flóttaleið. Til að komast út ýtirðu á escape. Þú getur hætt hvenær sem er (Baty 1999:46). Það 

er öryggið sem netið býður upp á. Í raunverulega lífinu verða konur að takast á við 

vandamálin og vinna úr þeim. Á netinu geta þær einfaldlega hætt og byrjað upp á nýtt. Þannig 

á sér viss firring stað; með því að leita að því sem er auðveldara missa konur mannlega þáttinn 

í persónulegum samböndum. Þær skipta líkamlegri ást og ábyrgum samskiptum út fyrir skjái 

og ókunnug auðkenni (Baty 1999:inni í bókakápu). Levinas skrifar í bók sinni Totality and 

Infinity um mikilvægi snertingar. Mikilvægasti vörður lífs míns er skinn annars segir hann 

(Levinas 1969:187). Smávægilegur atburður sem heldur mér þó á lífi.  

 Hvernig getum við í raun og veru leyft okkur að tengjast fólki sem við höfum aldrei 

séð og vitum ekki hvernig er í raun og veru? Það er svo auðvelt að ljúga í skjóli tölvuskjás. 

Konurnar fá aldrei að vita hvernig manneskjan sem þær eiga skipti við á netinu er í raun og 

veru og leyfa sér því að fylla upp í eyðurnar með ímyndunarafli sínu. Vilji svo til að lokum að 

þær hitti manneskjuna verða þær oftar en ekki fyrir vonbrigðum þegar hún stenst ekki þær 

kröfur sem þær höfðu gert, þegar hún er ekki eins og þær höfðu ímyndað sér hana. 

Netsambönd sem þessi verða fyrst og fremst til þegar manni finnst maður vera svo einn að 

allir hljóma vel til þess að tala við, hver sem er. Það er svo gott að geta leitað á náðir 

tölvunnar og netsins þegar allt annað virðist vera að hrynja í kringum mann. Þar finnur maður 

fólk til að tala við sem dæmir mann ekki og maður getur verið annar en maður er, allavega ýkt 

góðu eiginleikana og gleymt þeim slæmu. Slík sambönd skilja mann eftir kaldan vegna þess 

að maður finnur aldrei og fær aldrei sömu fullnægju út úr alvörusambandi þar sem tekist er á 

við hina manneskjuna í heild sinni, þ.e. bæði kosti hennar og galla. Á netinu lifir maður í 

sífelldri lygi og sjálfsblekkingu, því bæði blekkir maður hinn aðilann og veit sjálfur undir 
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niðri að hinn aðilinn blekkir mann á móti. En vegna ástandsins í raunverulega lífi netverjans 

leyfir hann sér að lifa í blekkingu, telur sér trú um að eitthvað samband sé betra en ekki neitt. 

Konur vilja nánd en halda henni þó í fjarlægð. Þannig einangrast þær meir og meir. Baty 

vitnar í óútgefið ljóð eftir Justin Smith nokkurn sem lýsir þessu ástandi vel: „I need a friend 

who will never visit yet never leave me.“ (Baty 1999:1) en það útleggst á íslensku: „Ég 

þarfnast vinar sem heimsækir mig aldrei en fer þó aldrei frá mér.“. 

 Internetið byggist upp á tölunum núll og einum. Því hlýtur sá sem er á netinu að vera 

annaðhvort núll eða einn. Baty notar þessa líkingu til að tákna gott og miður gott gengi. 

Annað hvort heppnast sambönd eða ekki, þ.e. annað hvort eru þau ekkert – núll – eða þau eru 

eitthvað – einn. Maðurinn og konan sameinast og verða eitt. Á netinu þar sem allir eru núll 

eða einn verða þau summa sem er minna en ekkert. Stærðfræðilegt gildi þeirra er einskis virði 

en þó eru þau það mikilvæg að hver og einn getur búið til og eyðilagt heim sinn sem og heima 

annarra netverja (Baty 1999:12). Á netinu stjórnar fólk heiminum; það getur rifið hann niður 

jafnauðveldlega og það bjó hann til. Þú breytir lífi þínu með einum smelli á tölvumúsina; 

smellir og eyðir einhverju eða einhverjum úr lífi þínu. Baty segir þó að þegar hún eyddi út 

fólki hafi henni fundist sem hún væri að drepa hluta af sjálfri sér (Baty 1999:29). 

 Hún talar um bergmál, að finna bergmál frá annarri manneskju, og spyr hvort einhver 

ætti að þrá jafn hryllilegt og tómt viðbragð frá annarri manneskju og bergmál er. Er það ekki 

einfaldlega annar freudískur eða nietzscheískur sjúkdómur sem við höfum fengið og gert að 

eðli okkar í gegnum aldirnar (Baty 1999:30)? Hvernig getum við elskað okkur sjálf og svo 

einhvern annan? Hvernig eigum við að geta samsamað okkur öðru fólki, stöðum og aðstæðum 

án þess að hverfa eða breyta þeim í skugga af okkur sjálfum? Sækjumst við eftir ást eða 

ódauðleika eða einfaldlega viðurkenningu? Hvað er það sem viljum í raun og veru með því að 

vilja vera einstök en á sama tíma langa til að samsama okkur öðru fólki? 

 Antígóna var lokuð inni í helli. Þeim helli má líkja við þann sýndarheim sem internetið 

er. Antígóna vildi frekar svipta sig lífi heldur en að deyja úr hungri smátt og smátt. Megum 

við draga þá ályktun að með því að fara inn í heim internetsins séum við að fremja 

sjálfsmorð? Hægt og rólega fjarlægjumst við raunverulega heiminn og einangrumst þar til við 

erum virkilega orðin ein. Þegar við erum ein erum við dáin í augum umheimsins (Baty 

1999:58). 

 Kundera heldur því fram í bók sinni Immortal að í heiminum sé endalaus fjöldi andlita 

sem líkjast þó hvert öðru; það sé erfitt fyrir einstaklinginn að styrkja sig í þeirri trú að hann sé 

einstakur. Hann útskýrir tvær leiðir sem einstaklingurinn getur notað til þess að reyna að 
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styrkja sjálf sitt en þær eru viðbót (addition) og frádráttur (subtraction). Þó verður hér 

þversögn; notist fólk við viðbótina til að skapa einstaka sjálfsmynd þá notar það ómeðvitað 

orku sína einnig til þess að búa til eins marga aðra og það mögulega getur sem verða alveg 

eins og það sjálft. Þannig hverfur sérstaða hvers og eins fljótlega (Kundera 1991:100-101). 

Við viljum öll vera við sjálf, skera okkur úr og njóta þess að vera við sjálf en á sama tíma 

gerum við okkur eins og aðra (eða gerum aðra eins og okkur) og hverfum þannig á ný. Við 

viljum meðvitað vera öðruvísi en ómeðvitað viljum við vera hluti af samfélaginu og gildandi / 

ráðandi viðmiðum þess. 

 
3.2 Jean Baudrillard 
 

Baudrillard segir að þegar menn búi til eftirlíkingar þá séu þær oftast smágerðar, t.d. kort sem 

er eftirlíking lands. Þróunin með sumar eftirlíkingar sé þó oft þannig að eftirlíkingin taki við 

og verði raunveruleiki; hún taki ekki endilega við af raunveruleikanum sjálfum heldur sé 

annar hliðstæður raunveruleiki. Hann segir hinn afgerandi mun á þessu tvennu þó hverfa – 

þetta  ímyndastig veruleikans, sem nær hámarki sínu og er skrumskælt í áætlun um fullkomið 

samræmi á milli kortsins og landsvæðisins, hverfi í eftirlíkingunni. Ekki sé lengur um neina 

speglun veruleikans að ræða, enga hliðstæðu hennar og birtingarmynd hennar (Baudrillard 

200:43-44).  

 

„Raunveruleikinn er framleiddur úr mótum, örgjörvum, minniskubbum og 

stýrilíkönum. Með þessu er hægt að fjöldaframleiða raunveruleikann út í það 

óendanlega. Hann þarf ekki lengur að lúta lögmálum rökhyggjunnar, því hann tekur 

ekki lengur mið af einhverri fyrirmynd eða frumforsendu. Hann byggist í einu og öllu á 

virkninni. [...] Málið snýst miklu frekar um það að tákn veruleikans komi í stað 

veruleikans sjálfs. [...] Um sé að ræða ofurtrausta, forskrifaða og óskeikula vél hinnar 

fullkomnu lýsingar sem framleiðir öll merki raunveruleikans og sneiðir markvisst hjá 

öllum hverfulleika hans.“ (Baudrillard 2000:44) 
 

Til verður eins konar ofurraunveruleiki sem er ekki raunverulegur, gallar eru stór hluti 

raunveruleikans og það að takast á við þá! Gallarnir eru þeir sem gefa lífinu lit, við megum 

ekki gleyma því þegar við óskum þess að lifa í eintómri hamingju. Við verðum að fá það 

vonda með því góða til þess að sjá hversu gott það góða er og kunna að meta það. Það væri 

ekkert gott án hins slæma og öfugt – tilvist annars er skilyrðið fyrir hinu. Einnig þroskum við 
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okkur sem manneskjur að takast á við vandamál, hvort sem þau eru stór eða smá. Þess vegna 

er internetið svona hættulegt vegna valmöguleikans sem við eigum á að hætta hvenær sem 

okkur hentar, þegar við nennum ekki að takast á við vandamál sem geta orðið á vegi okkar.  

 Baudrillard heldur því þó fram að myndirnar, eftirlíkingarnar, myrði raunveruleikann, 

þ.e. þær myrði fyrirmynd sína. Það má yfirfæra yfir á netlíkinguna þannig að sá sem týnir sér 

á netheimum veit ekki lengur af raunverulega heiminum vegna þess hve mikil tök 

ofurraunveruleikinn hefur náð á honum. Baudrillard telur upp fjögur stig, einskonar 

þróunarstig ofurraunveruleikans. Fyrst speglar myndin (eftirlíkingin) djúpstæðan veruleika. 

Hún er þannig góð mynd af raunverulega heiminum, varpar ljósi á hversu góður hann er. Þá 

dylur myndin og umbreytir eðli djúpstæða veruleikans. Myndin er hér orðin ill, breytir góðu 

myndinni í eitthvað sem er vont og hún vill breyta og betrumbæta. Hún felur því fjarvist hins 

djúpstæða veruleika en það er þriðja stigið. Myndin lætur þannig eins og hún sé birting 

einhvers, fer að safna að sér áhangendum sem snúa smátt og smátt baki við raunverulega 

heiminum. Að lokum hefur myndin alls engin veruleikatengsl, hún er orðin sjálfstæð, heimur 

út af fyrir sig (Baudrillard 2000:49). Baudrillard segir einnig að það sé ómögulegt að snúa 

aftur í raunverulega heiminn, vegna þess að hann sé „nátengdur ómöguleika þess að sviðsetja 

tálmyndina. Tálmyndin er ekki lengur möguleg vegna þess að raunveruleikinn er ekki lengur 

mögulegur.“ (Baudrillard 2000:52). Ofurraunveruleikinn er ekki lengur tálmynd í augum þess 

sem lifir í honum og því getur hann ekki snúið aftur til raunverulega heimsins. Hann gæti það 

ef hann tryði því að ofurraunveruleikinn væri ímyndun eða tálmynd en vegna þess að sú trú er 

ekki til staðar þá getur hann ekki ímyndað sér að til sé annar heimur, raunverulegur heimur, 

því eini heimurinn sem er honum raunverulegur er ofurraunverulegi heimurinn. 

 Þá spyr Baudrillard hvort að sjálftortíming upplýsingartækninnar sé þegar hafin.  

 
„Samfélagið hefur, að verulegu leyti, farið fram úr markmassa sínum, vegna 

fólksfjölgunar, ofgnóttar eftirlitskerfa, félagskerfa, samskipta, gagnvirkni, og vegna 

alhæfingar hins almáttka samfélags – og þetta veldur nú innsprengingu á 

raunveruleikasviði samfélagsins og hugtaks þess. Þegar allt er samfélagslegt er 

skyndilega ekkert samfélagslegt.” (Baudrillard 2000:64)  

 

Með þessu á hann við að allt sem er gert í þágu samfélagsins veldur í raun öfugum áhrifum. 

Við einangrumst frekar og einangrun getur aldrei verið í þágu sam-félagsins. Þannig má líta á 

internetið sem leið til að auðvelda samskipti fólks í sívaxandi heimi sem hreyfist síhraðar. 
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Við höfum varla tíma fyrir sjálf okkur lengur, hvað þá annað fólk. Internetið býður upp á 

fljótlegan möguleika til að halda sambandi við vini okkar, við þurfum ekki lengur að fara í 

kaffi en eitt slíkt boð tekur oft upp í klukkutíma vilji maður ekki vera dónalegur. Í tölvunni 

þurfum við ekki að borða eitt eða neitt enda býður enginn okkur upp á neitt og við getum sagt 

frá því helsta á stuttum tíma og spörum okkur í leiðinni aksturinn fram og til baka. 

 

4.0 Petite Anglaise 
 

Petite Anglaise eftir Catherine Sanderson kom út í íslenskri þýðingu um jólin 2008 en 

kenningarnar sem ég hef fjallað um henta vel til að greina hana. Bókin er byggð á sönnum 

atburðum en Catherine var með blogg þar sem hún kallaði sjálfa sig Petite Anglaise eða 

einfaldlega Petite. Hún var föst í óhamingjusömu sambandi og leitaði á náðir internetsins þar 

sem hún reyndi að endurskilgreina sjálfa sig og losa sig úr viðjum vanans sem var að drepa 

hana smátt og smátt. Hún fann þó meira en hún bjóst við og kynntist manni að nafni James. 

Hún endurheimti nægilegt sjálfstraust til að hætta í sambandinu sem hún var í og hóf nýtt líf. 

Draumurinn varð brátt raunverulegri en hún bjóst við og sambandið við James rann á enda. 

Hún stóð því eftir ein og þurfti að finna sér stað á ný í heiminum.  

Petite kynnist kærastanum sínum, herra Froski eins og hún kallar hann, á 

„hefðbundinn máta“ – á bar (Sanderson 2008:94). Þau flytja fljótlega saman og þau eru 

ánægð. Smátt og smátt dvín innileikinn og þau ákveða að eignast barn til að reyna að laga 

sambandið. Þau búa í Frakklandi en herra Froskur er franskur en sjálf er Petite ensk. Hún 

reynir því eins og hún getur að láta sambandið virka því annars stendur hún ein eftir í 

ókunnugu landi, hefur þá ekkert nema vinnuna. Þannig má í raun víkka út kenningu Irigaray 

um hús sem fangelsi fyrir konur, núna er heilt land fangelsi Petite. Sérstaklega eftir að barnið 

er komið til sögunnar. Petite er stöðnuð því hún tekur ekki lengur þátt í þekkingarleitinni 

miklu sem er svo mikilvæg fyrir þroska okkar, hún hefur misst löngunina til að vera forvitin – 

þess vegna er sambandið staðnað. Stöðnun dreifir út frá sér. Áhuginn sem hún og herra 

Froskur hafa á hvort öðru minnkar stöðugt og að lokum verða þau eins og ókunnugt fólk sem 

býr saman. Henni finnst hún vera ein í stórum vondum heimi og leitar því eftir því að tjá sig á 

netinu.  

Hún byrjar að blogga en bloggið hennar verður mjög vinsælt og í gegnum það kynnist 

hún ýmsu fólki. Það kemur í ljós að bloggheimurinn er heill heimur út af fyrir sig og 

bloggararnir hittast jafnvel og skemmta sér saman (Sanderson 2008:78-82). Þannig fer hún úr 
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raunveruleikanum yfir í eftirlíkingu hans, þ.e. internetið, og svo aftur út í annan veruleika sem 

verður til út frá bloggheiminum, eins konar samruni raunverulega heimsins og 

ofurveruleikans. Fólk kallar hvort annað skjánöfnunum (Sanderson 2008:79) og heldur uppi 

þeirri ímynd sem það hefur búið til af sjálfu sér á netinu. Þetta er heimur sjálfsblekkingar þar 

sem allir halda áfram í því hlutverki sem þeir hafa skapað sér, leikritið flyst einungis af 

handritinu og yfir á sviðið. Á einum af þessum samkomum, eða einni af þessum 

sviðsetningum, hittir hún James í fyrsta sinn (Sanderson 2008:95) en hann hafði verið mjög 

duglegur að skrifa athugasemdir á bloggið hennar undir nafninu Jim frá Rennes (Sanderson 

2008:88) en athugasemdirnar verða upphafið að bréfaskriftum þeirra á milli, eða e-

mailskiftum réttara sagt.  

Það fyrsta sem Petite hugsar um James þegar hún sér hann er að hann er hávaxnari en 

hún hafði haldið (Sanderson 2008:95). Það fyrsta sem hún segir svo við hann er: „þú ert 

stuttklipptari en á myndinni“(Sanderson 2008:95). Hún hefur með öðrum orðum gert sér 

einhverja mynd og hugmynd um hvernig hann „eigi“ að vera, og fær m.a.s. smá hjálp við það. 

Þegar við hittum fólk ekki þá fyllum við inn í eyðurnar og gerum það að því sem við viljum 

að það sé. Við erum eins og keilur, röðum okkur upp til að verða felld – auðvitað stenst 

ímyndin ekki, jafnvel þótt við fáum aðstoð frá myndum til að hjálpa til við ímyndunina.  

Petite og James búa langt frá hvort öðru, hún í París en hann í Rennes, og hafa því ekki 

tíma né tækifæri til að byggja upp almennilegt samband eða kynnast almennilega. Þau halda 

sambandinu í gangi á netinu, með sms-um og símhringingum. Síminn er líkur netinu á þann 

hátt að þú getur sagst vera upptekin ef það liggur illa á þér eða einfaldlega ekki svarað í hann 

og haldið þannig áfram leiknum þar sem þú býrð til betri útgáfu af sjálfri þér með því að sýna 

eingöngu góðu hliðina á þér. Seinna um kvöldið á barnum viðurkennir James að hann hafi 

orðið yfir sig ástfanginn af Petite vegna bloggskrifanna (Sanderson 2008:100); hann varð 

ástfanginn af grímunni sem hún setti upp; hvernig getur það endað vel? – það mun ekki gera 

það. Jafnvel Petite verður hissa á þessari ástarjátningu hans og efast um geðheilsu hans. Hún 

efast svo um sína geðheilsu; hvaða væntingar hafði hún gert sér sjálf (Sanderson 2008:102)? 

Er það ekki bara þrá hans að vilja eiga konu til að geta stjórnað líkt og Irigaray segir en hún 

trúir því að þetta sé í eðli karla þótt fjöldi fræðimanna sé á móti henni og telji það fremur vera 

félagslegt og samfélagslegt fyrirbæri. Þetta má einnig sjá á því að þótt það séu engar 

tilfinningar í gangi milli Petite og herra Frosks þá eignar hann sér hana samt ennþá, t.d. vill 

hann vita hvar hún er á kvöldin (Sanderson 2008:134). Þó er honum nægilega mikið sama um 

hana til að lesa ekki bloggið (Sanderson 2008:157), jafnvel þótt hann viti af því, þar sem hún 
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fær útrás fyrir tilfinningar sínar sem hún leggur ekki í að ræða við hann. Hann leggur sig ekki 

nógu mikið fram um að kynnast henni upp á nýtt. Við getum ekki eignað okkur stað í hinni 

manneskjunni nema að þekkja hana og treysta henni. Við getum ekki leitað til þess sem okkur 

er ókunnugt. Þó að par sé í sambandi eða gift eða eigi barn er ekki þar með sagt að sambandið 

sé fullkomið og haldist ávallt þannig, það er sífelld vinna sem báðar manneskjurnar verða að 

inna af hendi. 

Seinna viðurkennir Petite fyrir einu vinkonu sinni í Frakklandi að henni finnist 

stórkostlegt að finnast hún vera einstök og aðlaðandi og æsandi eftir svona langan tíma 

(Sanderson 2008:142), enda hefur kærastinn hennar ekki sýnt henni neinn áhuga í langan 

tíma.  

 

„Þegar svo óvenjulega bar við að annað hvort okkar reyndi að hafa frumkvæði að 

einhverju slíku fannst mér snerting hans ónotaleg, eða kitlandi, og ég þurfti að bæla 

niður löngunina til að slá til hans eins og flugu. Hann bar fyrir sig þreytu, ég sagðist 

ekki vera í stuði, að lokum fór svo að hvorugt okkar nennti lengur að reyna.“ 

(Sanderson 2008:132-133) 

 

Þau skáluðu m.a.s. fyrir eins ár skírlífistímamótum þeirra (Sanderson 2008:133). Vegna þessa 

missir maðurinn af nauðsynlegum stað hjá henni og í henni en það veldur því að sjálfsálit 

hans minnkar því hann hefur ekki þennan stað til að leita til. Hún þráir það að einhver girnist 

hana en samband þeirra er komið í hring og það er engin leið út úr því. Hún veit þess vegna 

ekki hvort hún þráir James eða hvort hún þráir einfaldlega að einhver girnist hana (Sanderson 

2008:142). Hún tekur þó áhættuna á að trúa því að hún þrái James, áðurnefnd leit sem er svo 

mikilvæg til að finna þennan ‘stað’ í hinni manneskjunni varir aftur stutt hjá henni eins og í 

fyrra skiptið. Enda kemur það í ljós að sambandið gengur ekki. James hættir með henni 

(Sanderson 2008:249), e.t.v. fann hann ekki staðinn sinn í henni en reyndi þó eins og hann gat 

til að láta sambandið virka en það var þó dauðadæmt vegna staðleysunnar. Petite hafði einnig 

reynt að láta sambandið virka en hafði þó áður haft efasemdir um sambandið sem hún sagði 

engum nema sjálfri sér. „Hvernig sem ég reyndi tókst mér ekki að losna við þá 

ónotatilfinningu [...] að við James værum búin með hveitibrauðsdagana.” (Sanderson 

2008:281). „Ef ég svipti hulunni af efasemdunum og reyndi að rýna í þær á blogginu, beint 

fyrir framan nefið á James, gæti ég valdið óbætanlegum skaða.” (Sanderson 2008:282). Hún 

er of örvæntingarfull, hún kann ekki að vera ein, eitthvað samband er betra en ekki neitt. 
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Konur verða að læra að elska sjálfar sig og virða sjálfar sig áður en þær reyna að yfirfæra ást 

sína yfir á einhvern annan segir Irigaray. Það er því e.t.v. gott að Petite stendur eftir ein í lok 

bókarinnar, lesandi getur ekki annað en vonað að hún taki sér lengri tíma í leitina næst og 

byrji ekki á henni fyrr en hún veit hvað hún vill gera með sjálfa sig. Lesandinn dregur þær 

ályktanir að samband Petite og James hefði þróast í sömu átt og samband hennar og herra 

Frosks ef þau hefðu haldið áfram þessum skrípaleik sem sambandið var orðið að, vegna 

hræðslu þeirra við að vera ein. Þau hefðu bæði orðið óhamingjusöm og því var betra að ljúka 

sambandinu fyrr en seinna þegar skaðinn hefði getað verið meiri. Í lok bókarinnar er Petite 

byrjuð að axla smáábyrgð á sjálfri sér og lætur draum sinn rætast og kaupir sér litla íbúð 

(Sanderson 2008:365). Hún býr þannig til sinn eigin stað úr veggjum sem virkar ekki eins og 

fangelsið sem menn bjóða konum upp á þegar þeir kaupa hús fyrir þær. 

Sambandið við James hefur góð áhrif á hana þótt það endist stutt. Hún fær nægt 

sjálfstraust til að hætta í sambandi sem var ekki rétt fyrir hana og dró hana sífellt lengra niður. 

Hún fer aftur að hugsa um vel um sjálfa sig, hún fær aftur löngunina til að láta sér líða vel. 

Hún kaupir sér ný flott nærföt til að auka sjálfálit sitt en einnig heldur hún að með þeim muni 

James vilja hana frekar (Sanderson 2008:126). Kaupin eru þar með líka þáttur í 

gerviheiminum sem hún heldur gangandi. Hún reynir að sýna James hversu flott hún er og 

sjálfstæð og þar af leiðandi hversu girnileg og eiguleg hún er, hún gefur honum áskorun sem 

gæti hljómað eitthvað á þessa leið: „Ég er flott og þú verður að hafa fyrir því að temja mig / 

eignast mig / brjóta mig niður og gera mig undirgefna þér“. Konur vilja sýnast girnilegar og 

vilja að menn girnist þær en á sama tíma verða þær að sýna fram á sjálfstæði sitt sem hverfur 

þó oftast vegna þess hve háðar þær eru því að skilgreina sig út frá mönnum. 

Ég sagði áðan að konur vilji nánd en haldi henni þó í fjarlægð, eitthvað samband er 

betra en ekki neitt. Þannig einangrast þær meira og meira. Þetta á þó ekki alveg við Petite 

Anglaise; upphaflegu aðstæðurnar eru þannig að henni finnst hún vera ein og yfirgefin og fer 

á netið þar sem hún uppgötvar óvænt nýjan heim. Hún gengur því á vit gerviheimsins án þess 

að hafa beint ætlað sér það. Hún heldur sig þó ekki einungis við þann heim heldur fer á 

samkomur tengdar honum eins og ég nefndi fyrr. Heim í heimi í heimi. Þannig verður hún 

ekki eins félagslega einangruð og margir sem týna sér á netinu. Þó að þetta sé eins konar 

gerviheimur sem hún er komin í þá er hún samt með tengsl við umheiminn þegar hún hittir 

netfólkið. Hún er þannig ekki tilbúin til að gefa raunverulega heiminn alveg upp á bátinn. Þar 

sem hún heldur þó netímyndinni uppi lít ég þó frekar svo á að hún sé að reyna að draga 

raunverulega heiminn inn í gerviheiminn. Það er því ekki einungis raunverulegi heimurinn 
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sem getur af sér gerviheim, eftirlíkingu heims, heldur geta eftirlíkingarnar getið af sér aðrar 

eftirlíkingar.  

Í kafla 2.3 hér að ofan minntist ég á kenningar Freuds þar sem hann fjallar m.a. um 

hvernig karlar leita sífellt aftur til fyrsta staðarins sem þeir voru á, þ.e. til kynfæra kvenna. 

Það er útskýring hans á því hvers vegna karlar séu eins háðir kynlífi og þeir eru. Þetta má 

einnig tengja við kenningu Levinas um mikilvægi snertingar sem ég minnist á í kafla 3.1. 

Snerting er mikilvæg, hvort sem hún er einfalt klapp á kinn eða öll sú líkamlega snerting sem 

fylgir kynlífi. Snerting er það sem tengir fólk líkamlega. Í sambandi Petite og herra Frosks er 

engin snerting lengur og alls ekkert kynlíf eins og hefur komið áður fram. Vegna 

kynlífsskortsins missir herra Froskur nauðsynlegan stað í Petite skv. kenningu Freuds og þar 

af leiðandi minnkar sjálfsálit hans. Vegna þess hve konur eru háðar mönnum þá minnkar 

sjálfsálit Petite í kjölfarið. Það er þó ekki eingöngu vegna snertingarleysisins heldur einnig 

vegna þess að hún finnur ekki staðinn sinn, sem hún finnur eingöngu í gegnum kynmök skv. 

Freud. Herra Froskur hefur því ekki eingöngu læst hana inni í húsi inni í landi heldur tekur 

hann einnig af henni staðinn sem er innan í henni sjálfri. 

 
5.0 Kular af degi 

 

Bókin Kular af degi eftir Kristínu Marju Baldursdóttur kom út árið 2001. Hún fjallar um 

Þórsteinu Þórsdóttur sem er grunnskólakennari. Hún býr ein og telur sig vera sjálfri sér nóga. 

Hún lifir þó í einskonar ímynduðum heimi þar sem hún trúir því að allir líti upp til hennar; 

hún sé í raun ímynd hinnar fullkomnu konu. Lesendur fá þó að skyggnast undir yfirborðið á 

henni sem ímynduð rödd í samtali við Þórsteinu en þar kemur í ljós að ekki er allt sem sýnist 

og þótt hún sé í afneitun um veruleika sinn þá veit hún samt af honum undir niðri. Hún gerir 

sér grein fyrir mikilvægi sjálfstæðis síns og gerir því ýmislegt til að ögra karlaveldinu en þrátt 

fyrir það er hún þræll þess án þess að vita af því. 

Þótt Þórsteina búi ein og virðist vera sátt við þá ákvörðun sína þá er hún samt 

einmana. Hún njósnar um nágrannana sem halda andafundi. Hún segir þá fundi þeirra vera 

rökleysu en innst inni vill hún greinilega vera með þeim en reynir að sannfæra sig um hið 

gagnstæða. Hún er skipulögð og trúir því að hún sé best í öllu og að vinnufélagar hennar sem 

og nemendur líti upp til hennar. Þetta stranga skipulag á að koma í veg fyrir hún þarfnist 

einhvers sem hún hefur ekki. Í samtölum hennar við ímynduðu röddina sjá lesendur að það er 

eitthvað sem hún þarfnast sem hún hefur ekki. Þórsteina snýr út úr sínum eigin samtölum við 
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sjálfa sig því hún vill ekki horfast í augu við það sem mögulega gæti vantað. Vanti hana 

eitthvað, þá er hún ekki fullkomin. Lesendur fá vísbendingu um hvað það er sem hana vantar 

þegar hún líkir sér við orðabókina sína. Orðabókin er illa farin og án ártals (en lesendur vita 

ekki hvað Þórsteina er gömul). Hún segir sjálf að ef hún hefði átt þessa bók (frá upphafi) þá 

hefði hún farið vel með hana.  

 

„Hvernig getur fólk þjösnast svona á orðabók? Orðabók sem menn fletta upp í fram í 

andlátið [...] Hvaða óþverra amlóði átti þessa bók? Einhver íslenskur trassi sem getur 

ekki farið vel með hlutina sína, rífur bækurnar sínar, burstar ekki skóna sína, sullar ofan 

á sig, þurrkar sér um munninn með erminni.“ (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:7) 

 

Þetta má skilja þannig að einhver hafi greinilega „átt“ Þórsteinu áður en ekki hugsað vel um 

hana. Hún vill þó láta einhvern „eiga sig“ og hugsa vel um sig. Þá er kápan horfin af 

orðabókinni, enda er Þórsteina orðin eldri; hún er ekki eins falleg og hún var þegar hún var 

yngri. Hún vill láta einhvern eiga sig því konur geta ekki elskað sjálfar sig skv. Irigaray; kona 

verður að vera með manni og elska hann og fá ást frá honum.  

 Síðar í bókinni kemur í ljós að Þórsteina var eitt sinn gift en það hjónaband var ekki 

farsælt. Hún var gift Hallgrími listamanni sem hélt síendurtekið framhjá henni „þegar honum 

hlotnaðist ekki hin verðskuldaða viðurkenning“ (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:22-23) – 

þegar hún neitaði honum um kynlíf en Þórsteina lítur á kynlíf sem laun (sjá síðar) og hann 

hefur greinilega ekki gert neitt til að fá vel borgað. Hann leitar því á aðrar slóðir sem mætti 

útleggja þannig að menn leiti alltaf til upphafs síns eins og Freud heldur fram, þ.e. til kynfæra 

kvenna. Hallgrímur henti Þórsteinu einnig niður stiga. Hún reynir að hefna sín með því að 

brenna föt hans en það má tengja við fatastað Irigaray. Þótt það sé konum mikilvægt að halda 

fötum sínum og nota þau sem gervistað, og þetta hafi því verið hin fullkomna hefnd Þórsteinu, 

þá skipta föt karla litlu sem engu máli þar sem þau eru ekki staðurinn þeirra líkt og þau eru 

staður fyrir konur. Hefnd Þórsteinu hafði því lítil áhrif á Hallgrím. Þórsteina losar sig einnig 

við húsgögn Hallgríms; setur þau á haugana og þar með hluta af fangelsinu sem hann bjó 

henni. Þau hjón bjuggu á neðri hæð í húsi foreldra Þórsteinu þannig að hún hefur ekki beint 

litið á íbúðina sem fangelsi þar sem maðurinn keypti hana ekki fyrir hana. Húsgögnin voru 

frekar fangelsið þar sem hann átti þau og þau þrengdu að henni í íbúðinni.  

Þórsteina var frjáls eftir að hjónabandið endaði; hún eldaði ekki í heilt ár (Kristín 

Marja Baldursdóttir 2001:25). Hún lítur á það sem forsendu hjónabands / sambands en í því 
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má sjá eiganda-þrælseinkenni. Hún átti að þjóna manni sínum með því að elda sí og æ ofan í 

hann. Eftir skilnaðinn átti hún elskhuga en mestu skipti hana þó að þurfa ekki að elda ofan í 

hann. Það munaði þó einu sinni litlu og það var orsök sambandsslitanna – henni er mjög 

mikið í mun að lenda ekki aftur í eiganda-þrælssambandi. Hún vill frekar vera ein en kúguð. Í 

Frakklandi á hún elskhuga, Louis frá Marseille. Þau eru greinilega skotin hvort í öðru, enda 

hafa þau bæði fyrir því að ferðast til að hitta hvort annað á hverju sumri í París. Hún fer með 

nokkrum konum úr vinnunni til Parísar og hittir hann þar. Hún vill þó frekar eyða tíma með 

konunum en honum (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:19) sem sýnir að hún vill ekki gera sig 

of háða körlum. Hún verður þó að „launa“ honum framúrskarandi móttökur og fer með 

honum upp í rúm; borgar honum með kynlífi. Samband hennar við Louis virkar því hann 

eldar fyrir hana og þau elska ekki hvort annað heldur aðeins sig sjálf (Kristín Marja 

Baldursdóttir 2001:27). Þau þora hvorugt að missa sjálfstæði sitt.  

 Þórsteina semur sína eigin minningargrein (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:8-9). 

Hún hugsar þó sem svo að nemendur hennar hafi samið hana en hún upphefur sig með því að 

ímynda sér að þeir líti mjög upp til hennar. Þórsteina lítur á sig sem frábæran kennara sem 

nær að láta nemendum sínum líða vel með sig og ganga vel í náminu. Irigaray talar um að 

konur séu ekki færar um að elska sjálfar sig en þær geti hinsvegar elskað sjálfar sig í gegnum 

börnin og verkin sín. Þórsteina á engin börn en nemendur hennar eru eins konar staðgenglar 

þeirra. Þess vegna er viðurkenning þeirra á kennslu hennar henni mikils virði. Hér kemur 

einnig fram sú ímyndaða mynd sem við höfum af fólki skv. Baty og hvernig hún passar ekki 

alltaf við raunveruleikann. Í minningargreininni ímyndar Þórsteina sér að einn nemandi 

hennar ímyndi sér hana alltaf í klossum. Hún leiðréttir þetta og segist oft ganga í hælum 

(Kristín Marja Baldursdóttir 2001:9). Hún heldur uppi strangri ímynd af sjálfri sér sem hún 

hefur sjálf búið til enda vill hún ekki að fólk haldi að hún sé annað en fullkomin. Hún vill ekki 

valda fólki vonbrigðum og sýnast veikgeðja. Hún hefur einu sinni brugðist ímynd annarra á 

sér skv. bókinni en það er þegar faðir hennar segir við móður hennar að Þórsteina verði aldrei 

sú týpa sem liggi andvaka á næturna. Hún er samt sú týpa og upplifir þannig vonbrigði 

gagnvart stolti föður síns yfir dóttur sinni (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:71). 

Einkunnarorð hennar nú eru því „Ég gef aldrei gramm eftir.“ (Kristín Marja Baldursdóttir 

2001:9). Hún hefur rétt fyrir sér og skal ráða. 

 Jafnvægi og skipulag er Þórsteinu mjög mikilvægt. Á hverjum degi skráir hún t.d. 

hitastigið í öllum þremur gluggum íbúðar sinnar. Þó er ekki hægt að stjórna veðrinu sem getur 

verið myndlíkingin fyrir lífið eða jafnvel ástina. Gluggarnir eru einnig bara þrír sem snúa í 
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þrjár áttir, norður, austur og suður. Þannig má sjá að tilraunir Þórsteinu til að stjórna eru ekki 

fullkomnar. Jafnvel þótt hún reyni að stjórna þá er alltaf einn vinkill sem hún sér ekki, 

eitthvað óvænt sem hún ræður ekki yfir né við.  

Þórsteina á í ýmsum samtölum við ímynduðu röddina. Röddin vitnar alltaf í kjallarann 

í Þórsteinu en með því á hún við það sem er innst inni í henni, í sálinni hennar. Þórsteina snýr 

þó alltaf út úr líkingunni og talar alltaf um kjallarann í húsinu sínu. Hún segir við nemendur 

sína einn daginn að hún geymi fé sitt í læstum peningaskáp í kjallaranum (Kristín Marja 

Baldursdóttir 2001:38) sem passar vel við ef ekki er litið á fé hennar sem peninga heldur sem 

það dýrmætasta sem allir eiga, ástina og umhyggjuna fyrir öðrum. Þó má sjá breytingu á 

viðhorfi Þórsteinu frá fyrsta samtalinu við röddina til þess seinasta. Fyrst spyr röddin hvort 

hún heyri ekki höggin úr kjallaranum. Þórsteina segir að það búi enginn í kjallaranum en oft 

berist brestir upp með hitaveiturörunum (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:21). Ég tel að með 

þessu eigi hún við að það sé ekkert sem heldur henni á lífi en þó sé hún á lífi. Það verði að 

bresta (hjartað verði að slá) til að hún sé á lífi en það slái ekki vegna ástríðu. Þá ræða þær um 

vatn en vatn er uppspretta og forsenda lífs. Þórsteina segir að það sé nóg af hreinu vatni í 

húsinu en það má túlka svo að það sé líf í kringum hana en ekkert innra með henni sjálfri 

vegna þess að hún skrúfaði sjálf fyrir vatnið hjá sér (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:27) – 

hún neitar sér um líf. Leitin að samhengi er tilgangur lífsins og stærsti hlutinn er leitin að 

ástinni að viti Irigaray. Þórsteina er ekki bara makalaus heldur líka ástlaus, elskar jafnvel ekki 

sjálfa sig. Þegar Atli, afleysingakennarinn í skólanum og gamall nemandi Þórsteinu, kemur til 

sögunnar þá spyr röddin hvort eitthvað sé ekki að vakna innra með henni. Þórsteina segir það 

vera rottur sem hafi læðst inn í kjallarann (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:36). Atli vekur 

því einhverja ástríðu, einhverja löngun innra með Þórsteinu. Í einu samtalinu við röddina segir 

Þórsteina blátt áfram að hún ætli sér að vera ein það sem eftir er. Röddin reynir að hughreysta 

hana og segir að konur séu ekki heimskar vegna þess að þær láti karla ráðskast með sig og að 

lífið væri dapurlegt án karlmanna. Konur þurfi einfaldlega smákukl til að hafa það af (Kristín 

Marja Baldursdóttir 2001:57). Kukl má skilja sem dútl almennt, verkefni fyrir konur en menn 

eru kjörin verkefni. Að lokum viðurkennir Þórsteina að sál hennar hafi verið í kjallaranum og 

hafi rotnað þar í myrkrinu (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:81). 

Það er þó ekki skrýtið að Þórsteina sé eins viljug og hún er að gefast upp á körlum. 

Samstarfskonur hennar eru allar í kúgandi samböndum sem þær geta ekki eða vilja ekki losna 

úr. Eiginmaður Steinvarar hendir henni út úr húsinu reglulega en hún vill ekki fara frá honum 

út af börnunum (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:58). Eiginmaður Droplaugar er 
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ofbeldisfullur en hún getur ekki farið frá honum því „það verður líka einhver að sjá fyrir 

honum svo hann geti sinnt listinni.“ (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:59). Hún er tvígift og 

vill ekki gifta sig í þriðja skiptið því hún telur sig vera gamla og lítur þá einnig á sig sem 

notaðan hlut sem enginn mun koma til með að vilja. Enn ein samstarfskonan, Arndís, er í 

líflausu hjónabandi; hún býr við andlega fátækt (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:62). 

Þórsteina upplifir karla sem upptök ofbeldis og kúgunar. Hún segir:  

 

„Ég veit hver ég er og þarf ekki að gera karlmönnum til hæfis. Þeir hafa verið svo ötulir 

við það í aldanna rás að segja konum hvernig þær eigi að haga sér og hugsa að þær vita 

ekki lengur hverjar þær eru.“ (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:63) 

 

Elskar Þórsteina sig? Ég held ekki fyrst hún þarf að lifa í ímynduðum heimi; sá 

raunverulegi er ekki nógu góður fyrir hana. Hún getur ekki tekist á við gallana sem fylgja 

honum og sjálfri sér en þess vegna tekst hún ekki á við sjálfa sig; hún vill ekki komast að því 

hvað það er sem hræðir hana undir niðri og þar af leiðandi þekkir hún ekki sjálfa sig og getur 

ekki elskað sjálfa sig. Það má þannig líta á Kular af degi sem þroskasögu Þórsteinu, leið 

hennar úr ímynduðum heimi hennar í anda Baudrillards til hins raunverulega.  

Tveir menn hafa mikil áhrif á Þórsteinu en það eru Atli og Stígur. Stígur býr í sama 

húsi og hún og þau fullnægja þörfum hvors annars að vissu leyti, þ.e. þörfum hvors annars 

fyrir mannleg samskipti. Stígur passar húsið, sér til þess að allt virki eins og það á að virka. 

Þannig þrengir hann ekki að Þórsteinu líkt og menn gera oft með hús, henni finnst eingöngu 

traustvekjandi að hafa eftirlitsmann í húsinu. Hann hugsar einnig um gamla skrjóðinn hennar 

en verður sár þegar hún kaupir sér jeppa. Það gerði hún vegna þess að Stígur talar alltaf með 

lotningu um jeppaeigendur og henni er það mikið í mun að ögra karlveldinu, sýna að hún geti 

séð um sig sjálf. Ef menn geta átt jeppa þá getur hún það svo sannarlega líka. Með því að 

kaupa jeppann tekur hún þó hlutverk Stígs af honum, þ.e. eitt margra hlutverka hans og 

honum sárnar vegna þess að honum finnst hann ekki vera eins mikill maður. Hún gefur 

honum þó hlutverk sitt aftur þegar hún leyfir honum að hugsa um nýja bílinn og jafnvel keyra 

hann (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:64). Þá bíður hún honum oft í mat til sín og hann 

reynir að vernda hana gegn (að því hann heldur) ókunnugum mönnum. Þannig er hann búinn 

að slá eign sitt á Þórsteinu, hann hefur eignað sér hana að vissu leyti þótt það verði aldrei neitt 

meira úr þessu sambandi en það er orðið. Hún treystir á samband sitt við Stíg, jafnvel þótt hún 

haldi að allir líti upp til sín og dýrki sig. Stígur er tenging hennar við raunverulega heiminn. 



Háskóli Íslands - íslenska  Margrét Samúelsdóttir 

B.A. ritgerð á vorönn 2009  060386-2269 

 24

Þegar hann fer í jeppaferð ímyndar Þórsteina sér að lík sitt finnist vikugamalt. Stígur er ekki á 

staðnum til að bjarga henni né til að koma að henni nýlátinni (Kristín Marja Baldursdóttir 

2001:67). Hún gerir sér því grein fyrir því undir niðri að hún er ekki jafnmikilvæg og hún 

heldur.  

 Atli er gamall nemandi Þórsteinu eins og áður hefur komið fram. Atli hefur áhrif á 

allan vinkvennahóp Þórsteinu í vinnunni; hann „hafði ausið úr æskubrunni sínum og þær 

dönsuðu skríkjandi undir bununni.“ (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:49). Hann rignir 

lofsyrðum yfir þær og sjálfsálit þeirra hækkar í samræmi við þau. Hann gefur þeim einskonar 

stað, allavega staðarpart. Hann hlustar á þær og segir við þær það sem þær þurfa að heyra. Í 

staðinn fær hann ýmislegt frá þeim, t.d. boð um námsstyrk frá einni og boð um bílalán frá 

annarri (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:53). Hann daðrar við Þórsteinu en lætur hana halda 

að hún ráði. Hann dansar við aðrar konur í vinnupartýi en lítur á hana öðru hvoru og ögrar 

henni, hún verður að taka af skarið (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:47). Hún missir þó fljótt 

áhugann á leik hans því hann er að hennar viti ekki jafningi hennar á andlega sviðinu (Kristín 

Marja Baldursdóttir 2001:50); plús- og mínuseindirnar eru ekki jafnmargar hjá þeim svo vísað 

sé til Irigaray. Hún vill finna fyrir því að einhver þrái hana og vilji en hún þorir þó ekki að 

leyfa þessari þrá að ná yfirhöndinni því þá missir hún yfirhöndina sjálf. Hún ætti e.t.v. að 

leika sér meira í leitinni að ástinni, þótt hún sé ekki beint að taka þátt í þessari leit þá má hún 

alveg leika sér þótt hún taki leikinn ekki alvarlega. Öllu gamni fylgir einhver alvara, gæti það 

þá ekki verið sú alvara að hún hefur enn betri stjórn á sér með því að geta leyft sér leik öðru 

hvoru án þess að tapa sér og sjálfstæðinu sem er henni svo mikilvægt? Er hún ekki færari um 

að elska sig ef hún treystir sér betur? Atli kemur heim til hennar og Stígur hleypir honum ekki 

inn (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:101). Sjálfsímynd Þórsteinu styrkist til muna enda 

finnst henni sem tveir karlmenn séu að berjast um hana. Atli og Þórsteina dansa og hún kætist, 

varnirnar síga (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:106). Hún heldur honum í hæfilegri fjarlægð 

því hún vill ekki þurfa að enda á því að þjónusta hann. Henni finnst hún þó yngjast upp, finnst 

hún vera frjáls og ábyrgðarlaus (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:106). Hana langar með 

honum niður í bæ á djammið en fer þó ekki, enda er hún virðulegur kennari. (Kristín Marja 

Baldursdóttir 2001:108) Ráðist er á Atla niðri í bæ og hún kennir sér um (Kristín Marja 

Baldursdóttir 2001:110); hann hefur náð tökum á henni líkt og karlar gera við konur. 

Það kemur í ljós að hluti nemenda hennar Þórsteinu á hlut að máli í árásinni á Atla 

(Kristín Marja Baldursdóttir 2001:117). Þannig verður til barátta inni í Þórsteinu, barátta 

barnsins (barnanna í þessu tilviki) og karlsins inni í konu um fyrsta sætið í henni svo aftur sé 



Háskóli Íslands - íslenska  Margrét Samúelsdóttir 

B.A. ritgerð á vorönn 2009  060386-2269 

 25

minnst á Irigaray. Atli færir Þórsteinu gleði en hún skilgreinir sig út frá börnunum, þ.e. 

nemendum sínum, líkt og komið hefur fram. Nú hafa þau komið með ofbeldi í líf hennar, 

tekið Atla frá henni og þ.a.l. tekið gleðina frá henni. Hún kennir sjálfri sér um að hafa leyft 

Atla að fara niður í bæ. Hún verður stjórnlaus; heldur ekki rútínunni. Hún skilgreindi sig út frá 

börnunum, börnin breyttust og hún því líka – til hins verra. 

  Þórsteina lokar stelpurnar sem höfðu tekið þátt í árásinni á Atla í kjallaranum sínum 

(Kristín Marja Baldursdóttir 2001:122). Þannig lokar hún hluta af sjálfri sér líka inni vegna 

tengsla sjálfsmyndar hennar við nemendurna. Enginn saknar stelpnanna sem hún lokar inni 

líkt og hún saknar sjálf ekki þess sem hún læsti inni í sjálfri sér (Kristín Marja Baldursdóttir 

2001:128). Áhugavert er að í byrjun bókarinnar kemur fram að hún flettir orðabókinni frá endi 

til upphafs (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:7). Þannig má líta svo á að sagan sé upprifjun á 

atburðum sem hafa þegar gerst og röddin sem sífellt líkir sál Þórsteinu við kjallara viti af því 

að hún hafi læst stelpurnar inni. Þannig má bæði túlka það sem röddin segir eins og það eigi 

við sál Þórsteinu í yfirfærðri merkingu sem og að hún eigi leyndarmál í kjallaranum. Stígur 

finnur svo stelpurnar og opnar kjallarann (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:130), bæði í 

alvörunni sem og það sem Þórsteina birgir inni. Hún segir fólki í lok bókarinnar að taka til í 

kjöllurunum sínum því þar leynist ýmislegt óhreint (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:135). 

 Þegar hún er búin að taka til í kjallaranum sínum, þ.e. henda stelpunum út, þá tekur 

skipulagið aftur við – hún virkar aftur á eðlilegan hátt; hún ræður sér sjálf, setur sig loksins 

aftur í fyrsta sætið, orðabækurnar bíða hennar (sem eru tákn hennar sjálfrar). Spurning er þó 

hvort hún detti aftur inn í ímyndaðan heim sinn þar sem hún er best og merkust allra. Fór hún 

einhvern tímann úr honum mætti jafnvel spyrja? Henni verður að minnsta kosti umhugað um 

einhvern annan en sjálfa sig í smátíma og það hlýtur að hafa kippt henni úr ofurveruleikanum. 

Hvort sem hún fer inn í hann aftur eður ei þá hættir hún í það minnsta að tala við röddina 

vegna þess að kjallarinn var opnaður og röddin var tengd atburðunum í honum. Allt sem 

tengist Atla var tengt við kjallarann og því er spurning hvort að öll áhrif hans á hana hverfi 

líka. Það sem einkennir Þórsteinu fyrst og fremst er það að hún þarfnast þess að vera í 

kringum fólk án þess að vilja bindast því. Hún verður að geta gengið að því eins og henni 

hentar þegar henni hentar það. 
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6.0 Samanburður á bókunum 

 

Bækurnar Petite Anglaise og Kular af degi eru ólíkar að mörgu leyti. Augljósasti munurinn er 

sá sem ég hef áður bent á, þ.e. sú fyrri er byggð á sönnum atburðum en sú seinni er skáldsaga. 

Báðar sögurhetjurnar eru búnar að gleyma sér í leitinni sem á að vera tilgangur lífsins. Petite 

uppgötvar hana á ný en leitar ekki nóg og hoppar á það fyrsta sem hún sér. Þórsteina leitar þó 

ekki neitt því hún telur sig ekki þurfa þess; hún hefur brennt sig einu sinni og mun ekki gera 

það aftur. Þær hafa því báðar tekið þátt í leitinni en önnur vill brenna sig þar til hún finnur það 

sem hún hefur alltaf leitað að, manninn sem er réttur fyrir hana ef það er einhver, en hin neitar 

að taka þátt eftir einn bruna. Þórsteina horfir upp á samstarfskonur sínar í óhamingjusömum 

samböndum og hún dregur lærdóm af þeim og það er ástæðan fyrir því að hún vill ekki halda 

áfram, svo hún lendi ekki aftur í sömu sporum og hún var í og vinkonur hennar eru enn í. Hún 

lendir þó í því að gleyma ástæðum sínum og uppgötvar á ný hversu gaman það er að skemmta 

sér smávegis. Þótt hún endi í sama farinu í lok bókarinnar og hún var í byrjun getur lesandinn 

ekki dregið aðra ályktun en þá að hún sé aðeins opnari en hún var, tilbúin í að hafa aðeins 

meiri trú á mannkyninu, leyfa sér að njóta þess aðeins meir og verða aðeins nánari öðru fólki, 

hleypa því nær en hún hefur gert. 

Petite leitar á vefinn til að kynnast fólki og öðlast einhverja viðurkenningu annarra; 

hún flýr inn í gerviheim. Það er auðveldari heimur því hún þarf ekki að takast á við neina 

galla, hún getur einfaldlega hætt þegar hún vill eins og komið hefur fram. Þórsteina leitar ekki 

á  náðir netisins en hún lifir þó einnig í gerviheimi en það er heimur sem hún býr til sjálf í 

hausnum á sér. Hún trúir því að hún sé best í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur og að allir líti 

upp til hennar. Þetta er líka auðveld leið því þá þarf hún ekki að horfast í augu við sjálfa sig 

og sjá að hún er í raun ekki fullkomin, hún þorir ekki að takast á við áhrifin sem hjónaband 

hennar hefur haft á hana. Hún hefur útilokað sig frá karlmönnum og í raun öllum, hún hleypir 

engum nálægt sér aftur, heldur öllum í öruggri fjarlægð. Hún og Petite eru því báðar einar í 

sínum heimum, hvor á sinn hátt. Þær sækjast báðar eftir samböndum en eru of hræddar til að 

gera það almennilega. Þær geta hvorugar verið án mannlegra samskipta þótt þær séu klaufar í 

þeim efnum vegna fyrri aðstæðna sinna. Þær endurheimta báðar visst sjálfstraust aftur eftir að 

hafa farið inn í gerviheimana; Petite hættir í sambandinu með herra Froski og Þórsteina sýnir 

tilfinningar og væntumþykju fyrir öðrum en sjálfri sér þegar hún læsir stelpurnar inni eftir að 

þær tóku þátt í tilræðinu á Atla. 



Háskóli Íslands - íslenska  Margrét Samúelsdóttir 

B.A. ritgerð á vorönn 2009  060386-2269 

 27

Í Petite sjáum við mikið af þrá eins og þeirri sem Irigaray talar um; þrá hennar að vera 

þráð af karli og hún þráir sjálf að þrá einhvern. Við sjáum þessa þrá ekki jafnmikið í Þórsteinu 

nema þá þrá hennar að fá að vera útaf fyrir sig og ráða sér sjálf en það er ekki sú þrá sem 

Irigaray fjallar um. Þegar Þórsteina er með Atla, í þeim hluta bókarinnar þegar hún fellir 

varnir sínar í smástund, sést örla fyrir þrá, þránni eftir að vera ábyrgðarlaus, þránni að þurfa 

ekki að standa undir væntingum, þá gæti hún leyft sér að vera með Atla. Hún neitar sér þó um 

þrána. Hún fær svo samviskubit yfir því, því ef hún hefði leyft sér hana þá hefði ekki verið 

ráðist á Atla. Það sést þó að þráin á milli Atla og Þórsteinu er ekki jafnmikil, plús og 

mínuseindirnar passa greinilega ekki saman ef við notum líkingu Irigaray. Eindirnar passa 

heldur ekki saman hjá Petite og herra Froski og jafnvel þótt Petite geri sér grein fyrir því að 

eindirnar hjá henni og James passi heldur ekki saman þá lifir hún samt í afneitun, hún neitar 

að sjá sannleikann; að sambandið muni ekki virka. 

 Við sjáum mörg dæmi um konuna sem stað fyrir manninn. Atli leitar til Þórsteinu til 

að fá aðstoð og ráðleggingar með kennsluna og til að segja henni frá því sem miður fer og frá 

grun hans um fíkniefnanotkun meðal nemendanna. Hann lítur á hana sem einskonar móður, 

biður hana um ráð og reynir því um leið að biðja Þórsteinu um vernd líkt og móðir verndar 

barn. Herra Froskur er nokkuð afskiptalaus um Petite en hún er þó hans, hann á hana. Hann er 

því ekki staðurinn fyrir hana eins og hún er ekki staðurinn hans, þau eru saman af vana og út 

af eignarhaldi hans á henni. Hún telur sig hafa fundið stað hjá James en það er þó greinilega 

ekki svo því hún telur sig ekki geta talað við hann um allt, t.d. efasemdirnar sem hún hefur um 

sambandið og tilfinningar sínar – og það er það fyrst og fremst sem segir okkur að sambandið 

muni ekki ganga upp. Vegna þess að hún hrædd um að særa hann þá getur hún heldur ekki 

tjáð sig á eina staðnum sem hún getur tjáð sig um allt, á blogginu. 

Ástin er leið til þekkingar: með því að leita að ástinni lærir Petite meira á sjálfa sig, 

hún þekkir sig og sínar væntingar og óskir betur. Þórsteina leggur þó ást sína á þekkingu, hún 

er kennari og hefur mikið dálæti á orðabókunum sínum. Hún reynir að láta þekkingu koma í 

staðinn fyrir ást. Hún hefur afneitað ástinni og leitinni að henni en neitar að gefa upp 

þekkinguna og rígheldur í hana, hún er eina haldreipið sem tengir hana við raunveruleikann. 

Petite og herra Froskur gera þau mistök að hætta að vilja vita meira eftir að þau fundu hvort 

annað og því staðna þau og samband þeirra, við verðum að halda áfram að þroska okkur 

andlega. Ætli það sé ekki það sem heldur Þórsteinu gangandi, andlegur þroski hennar er 

óstöðvandi, hún vill læra og vita eins mikið og hún kemst yfir. 
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Það má segja að nemendur Þórsteinu séu börnin hennar sem séu í fyrsta sætinu í henni 

þar sem konur geta bara elskað sjálfar sig í gegnum börnin sín (nemendur hennar eru 

staðgenglar barnanna sem hún eignaðist aldrei), en þó bara þannig að þeir styrki sjálfsmynd 

hennar. Þegar Atli kemur til sögunnar verður barátta um fyrsta sætið, umhyggja hennar í garð 

hans á móti trú hennar á börnunum. Irigaray segir einnig að konan sé of háð manninum til að 

geta sett sig í fyrsta sæti síns eigins geymis og hún geti það einvörðungu í gegnum kynmök og 

því geti hún eingöngu verið stutt í einu í fyrsta sætinu. Spurningin er hvernig Þórsteina fari að 

því að komast hjá þessari þrá. Hún eyðir sumrum sínum í Frakklandi þar sem hún hittir 

ástmann sinn en nægja þær ástarstundir henni á köldum vetrarnóttum? Það er e.t.v. gott fyrir 

nútímakonur að lifa á tímum þegar við getum látið okkur nægja gervi„karl“ sem eingöngu 

þarf að skipta um rafhlöður í. 

Eins og Irigaray segir þá verður kona að geta elskað sjálfa sig áður en hún reynir að 

elska einhvern annan. Hún verður að láta sér líða vel í sínu eigin skinni. Þess vegna má hún 

ekki fela sig í gervistaðnum sem hún býr til með fötum og aukahlutum. Hún verður að geta 

tekist á við sjálfa sig eins og hún er. Þegar Petite bloggar býr hún til fegraða mynd af sjálfri 

sér. Hún kaupir nærföt til að sýnast girnilegri. Þórsteina leyfir sér ekki samband við annað 

fólk því hún treystir ekki sjálfri sér að verða ekki fyrir vonbrigðum aftur. Hún verður að læra 

að treysta sér. Hún telur sig hafa valdið föður sínum vonbrigðum og vill ekki valda neinum 

vonbrigðum framar. Hún verður þó að læra að það er ekki alltaf hægt að gera öllum til geðs. 

Fólk er mismunandi og það mun aldrei öllum líka vel við mann. Þetta er líka hægt að tengja 

við kenningu Baty um þær ímyndir sem við höfum af öðru fólki. Við verðum að þekkja fólk 

til að vita hvernig það er, við getum ekki gefið okkur einhverjar staðreyndir því við verðum þá 

oftar en ekki fyrir vonbrigðum. Þórsteina varð fyrir vonbrigðum með sjálfa sig fyrir hönd 

föður síns en Petite varð hissa þegar hún hitti James í fyrsta sinn því hann var ekki eins og hún 

hafði haldið. 

Þær Petite og Þórsteina lifa báðar í gerviheimi, ofurraunveruleika, þar sem þær finna 

auðveldari leiðir til að takast á við raunverulega lífið sem verður þó ekki raunverulegt lengur 

við færslu þess yfir á annað raunveruleikasvið, ofurraunveruleikann. Munurinn á Petite og 

Þórsteinu er sá að gerviheimur Petite er á netinu en gerviheimur Þórsteinu er í hausnum á 

henni. Enginn er jafnoki Þórsteinu og því þarf hún ekki að hafa fyrir því að tengjast öðru fólki 

þar sem enginn er nógu góður fyrir hana.  Þannig kemur hún þó algjörlega í veg fyrir 

snertinguna sem er svo mikilvæg skv. Levinas, nema á sumarmánuðunum þegar hún hittir 

franska ástmann sinn. Hann er e.t.v. sá sem kemst næst því að vera jafnoki hennar að hennar 
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mati en hann er þó í öruggri fjarlægð til að hún missi ekki sjálfstæði sitt. Jafnvel þótt við 

gefum okkur að hún fái fyllingu staðar síns með hjálpartækjum á veturna, þá gefur það henni 

ekki snertinguna sem er svo mikilvæg, hold á hold. Petite fer líka á mis við þessa snertingu en 

hún fær hana þó aftur þegar hún hefur ástarleit sína á ný, fyrst með James og svo í nokkrum 

öðrum smásamböndum sem gefa henni þó ekki annað en snertinguna. Þær eru báðar háðar 

öðru fólki en vilja þó ekki tengja sig um of, vilja nánd en halda henni í fjarlægð. Þórsteina 

njósnar um nágrannana og á í skrýtnu platónsku sambandi við Stíg nágranna sinn og er 

kennari þannig að hún hefur sinn nemendahóp og sínar samstarfskonur sem leita oft til 

hennar. Petite hefur bloggvini sína sem hún hittir stundum en leyfir þeim þó ekki að komast of 

nálægt sér því hún heldur alltaf uppi ímyndinni sem hún bjó til af sjálfri sér sem Petite á 

netinu. Þótt þær lifi báðar í gerviheimi þá eru þær ekki eins glataðar og Antígóna í hellinum ef 

marka má það sem Baty segir. Þær hafa báðar tengingu við raunverulega heiminn sem heldur 

þeim nokkurn veginn á jörðinni, þræðirnir sem tengja þær eru e.t.v. ekki margir en þeir eru 

þykkir. Petite á barn sem er aðaltenging hennar og vinna Þórsteinu heldur henni sæmilega 

fastri. Þannig komast þær upp með að tapa sér í smástund í gerviheiminum en þær komast þó 

aftur í raunverulega heiminn á endanum. 

Kundera telur að konur vilji vera einstakar. Petite reynir að gera sig einstaka með því 

að fegra ímynd sína af sér á netinu og búa til betri útgáfu af sjálfri sér en kemst svo að því að 

það er hellingur af fólki sem er eins og hún, fólki sem reynir einmitt að búa til fegurri 

netútgáfu af sér. Þórsteina reynir að vera einstök með því að „gefa aldrei gramm eftir“ eins og 

hún segir, reynir að vera ströng og standa upp úr vegna þess. Hún leyfir sér aldrei neitt því 

hún þorir ekki að hleypa fólki að sér vegna fyrrnefndra ástarmála sem enduðu illa. Hún er þó 

ekki ein, hún á fullt af vinkonum sem eru í sömu stöðu og hún, en hún hefur þó þá sérstöðu að 

hafa þorað að henda kallinum sínum út ólíkt hinum. Hún er þó ekki eins hörð og hún lítur út 

fyrir að vera, Atli kemst að henni og sýnir að hún er eins og aðrar konur, vill skemmta sér, 

vera ánægð. 

 Báðar sögurnar enda vel þrátt fyrir að hafa byrjað illa. Petite byrjar í óhamingjusömu 

sambandi og leitar í gerviheim til að losna frá því en þar lendir hún í skógi sem er erfitt að 

finna leið út úr, hvað þá að rata í. Hún telur sig hafa fundið lausn á sínum vandamálum með 

því að fara í annað ástarsamband en það er þó eingöngu byrjun á fleiri vandræðum. Þetta 

ævintýri hennar um netfrumskóginn hjálpar henni þó í leit hennar að sjálfri sér. Að lokum 

kemst hún úr gerviheiminum og tekst á við raunverulega heiminn og lætur drauma sína rætast. 
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Það fer minna fyrir ferð Þórsteinu, hún verður ekki fyrir neinum meiriháttar breytingum líkt 

og Petite, en ólíkt Petite þá eru litlu skrefin stærst hjá Þórsteinu. Aðalvandamál hennar er að 

hún hleypir ekki fólki að sér en í lok bókarinnar hefur hún komið sjálfri sér á óvart með því að 

taka lítið skref og sýna væntumþykju í garðs Atla þegar hann lendir í hremmingum. 

Ferðalagið hennar er inni í henni sjálfri sér, hún tekur einn múrkubb úr veggnum sem hún 

hefur byggt.  

 
7.0 Lokaorð 

 

Ég valdi að beita kenningum Irigaray, Baty og Baudrillard á söguna Petite Anglaise af því að 

hún byggir á sönnum atburðum eða er eins mikið sönn og sögur geta orðið. Það er 

skemmtilegt að fá raunverulegt dæmi sem er þó svo fjarlægt manni að maður getur verið 

gagnrýninn á það, en þó svo nálægt manni að maður getur skilið það. Svo valdi ég Kular af 

degi því hún er skáldsaga og það er svo áhugavert að sjá hvernig við getum fært reynslu okkar 

yfir í annað form. Við þurfum heldur ekki að hafa upplifað sjálf það sem Petite og Þórsteina 

ganga í gegnum, við getum samt samsamað okkur raunum þeirra. Þannig getum við komið í 

veg fyrir að þurfa að ganga í skóm þeirra, við drögum lærdóm af reynslu þeirra.  

Ég vil taka fram að þrátt fyrir þessar kenningar, sérstaklega um firringuna sem fylgir 

internetinu og að það sé í raun dauðadómur fyrir einstaklinga og samfélagið að nota það til að 

kynnast fólki, þá ganga sum netsambönd upp. Stundum verða þau ekki meira en vinasambönd 

en þetta er góð og gild leið til að kynnast fólki í dag. Það leita ekki allir á netið til þess eins að 

hafa einhvern til að tala við, sumir gera það því þeim leiðist akkúrat þá stundina eða eru 

jafnvel að leika sér. Hversu margir hafa t.d. ekki farið inn á facebook og fundið þar í gegnum 

forrit segjum Tyrki til að gantast í. Sumar stelpur fá sér jafnvel rauðvínsglas og finna einhvern 

„vonbiðil“ og hlæja sig svo máttlausa að tilraunum hans, það er uppskrift að góðu 

stelpukvöldi. Þetta er því ekki alltaf eins alvarlegt og það hljómar hjá Baty en auðvitað má 

finna dæmi um fólk eins og Baty lýsir, sem er svo eitt og vonlaust í lífinu að það telur í raun 

og veru að internetið sé lausnin. Maður má því ekki trúa öllu sem maður fær upp í hendurnar, 

maður verður að vera jafngagnrýninn á það og maður á að vera gagnrýninn í leit sinni, hvað 

sem það er sem maður leitar að, í veruleikanum sem og öllum afskræmingum hans. 

Það er ótrúlegt hvernig maður getur greint ást niður í frumeindir og „skilið“ allt að 

baki hennar, sálfræðilegar ástæður sem og líffræðilegar og jafnvel menningarlegar og 

mannfræðilegar o.fl., alveg þar til maður hættir að trúa á hana. Svo verður maður ástfanginn 
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sjálfur og skilur ekki neitt í neinu. Töfrarnir koma manni samt á óvart. Í hvert einasta sinn. Þó 

megum við aldrei fara af stígnum því í skóginum leynast fleiri hættur en úlfurinn. Ég held ég 

endi þessa ritgerð á orðum Petite, varúðarorðum til allra kvenna um að þær eigi ávallt að láta 

sjálfar sig ganga fyrir öllu öðru: „Mér varð það ljóst að það að vera móðir eða að vera í 

sambandi þurfti ekki að útheimta að ég kæfði mínar eigin þarfir og afneitaði þeim. Slíkt gat 

aðeins fyllt mig beiskju.“ (Kristín Marja Baldursdóttir 2001:374). 
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