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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um birtingarmyndir dauðans í völdum verkum eftir Edvard Munch, 

Alfred Kubin og Arnold Böcklin. Tildrögum viðfangsefnisins verður gerð skil og það sett í 

samhengi við kenningar sem lúta að dauðanum. Fjallað verður um sýn þeirra þriggja á 

dauðann, rannsakað hvað hún á sammerkt og grennslast fyrir um hvort sýn þeirra skeri sig að 

einhverju markverðu leyti frá hver öðrum og samtímamönnum þeirra í sambandi við 

dauðaþráhyggju symbólismans. 

 Dauðinn varð að eins konar tískufyrirbæri innan myndlistarinnar undir lok 19. aldar, 

að ljóðrænu minni sem gaf  persónulegri tilfinningatjáningu listamannanna lausan tauminn. 

Almenn tilhneiging symbólistanna var að beita fyrir sig dauðanum sem tákni til að vísa út 

fyrir veruleikann, en hinn nýi heimur sem vísindahyggjan boðaði í kjölfar iðnbyltingarinnar 

átti að vera þess umkominn að bæta félagslegar aðstæður almennings en vanrækti andlegt líf 

einstaklingsins. Symbólistarnir veigruðu sér við að stíga inn í hinn nýja heim. Í því umhverfi 

verður dauðaþráhyggjan sem gegnsýrði myndlistina undir lok 19. aldar til. 

Það sem öðru fremur tengir saman birtingarmyndir dauðans í verkunum sem eru tekin 

voru fyrir er umfjöllun listamannanna um hinn áþreifanlega dauða. Dauðaþráhyggja 

symbólismans fjallaði öðru fremur um flótta til hins andlega veruleika sem pósítífisminn gat 

ekki fullnægt en dauðinn sem listamennirnir þrír draga beint eða óbeint fram í verkunum sem 

eru til umfjöllunar vísar ekki út fyrir sjálfan sig, þ.e.a.s. út fyrir reynslu listamannanna. Í þeim 

skilningi er umfjöllun listamannanna þriggja um dauðann einstök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

Inngangur 

Birtingarmyndir dauðans eru órjúfanlegur hluti myndlistarsögunnar og má rekja langt aftur 

um aldir. Egyptar til forna lögðu mikið upp úr dauðanum eins og pýramídar þeirra og ýmiss 

konar greftrunarmunir gefa til kynna. Eins sköpuðu Forngrikkir ímynd hins heilbrigða líkama 

með höggmyndalist sinni sem endurspeglaði fullkomleika goðsagnahetjanna og má túlka sem 

eins konar afneitun dauðans. Dauði er snar þáttur hverra trúarbragða og segja má að kristin 

trú sé eins konar sértrúarsöfnuður dauðans. Samkvæmt kennisetningum kirkjunnar er tilvist 

manneskjunnar á jörðinni ekki annað en undirbúningur fyrir efsta dag og lífið eftir dauðann. 

Fyrir siðaskiptin, áður en Biblían varð aðgengileg á þjóðtungum fyrir tilstilli Marteins 

Lúthers, var skilvirkasta miðlunarleið trúarinnar til fólksins í gegnum myndlistina. 

Dómsdagslágmyndir við inngang rómversku kirknanna, hringlandi beinagrindur freskanna 

sem tákna vald dauðans yfir mönnunum og kyrralífsmyndir sem fjalla um hégóma (l: vanitas) 

á Niðurlöndum í upphafi 17. aldar eru nokkur skýr dæmi um hugmyndir manna um dauðann í 

aldanna rás.   

Öll deyjum við á endanum ein; dauðanum verður ekki deilt með öðrum manneskjum. 

Þýski heimspekingurinn Martin Heidegger var upptekinn af vangaveltum um dauðann og 

hvernig skuli bregðast við honum. Heidegger áleit að einstaklingurinn gæti ekki lifað lífinu til 

fulls án þess að standa augliti til auglitis við dauðann. Til að lifa af heilindum þurfum við að 

sætta okkur við forgengileika lífsins og gerast „verur-til-dauðans.“ Aðeins þannig öðlast 

einstaklingurinn það sem Heidegger kallaði „eiginlega tilvist.“
1
 Hugrenningar Heideggers um 

dauðann eru áhugaverðar í sambandi við symbólismann og hinar ýmsu birtingarmyndir 

dauðans. Ör þróun framleiðsluhátta frá handiðn til verksmiðjuiðnaðar hafði mjög mikil áhrif 

á daglegan veruleika Evrópubúa á 19. öld. Til að halda vélunum gangandi þurfti gríðarlegan 

mannfjölda. Iðnbyltingin hafði í för með sér stórkostlega fólksflutninga úr sveit í borg, þar 

sem framleiðslan var keyrð áfram án afláts og hjól atvinnulífsins snérust jafnt nótt sem nýtan 

dag. Sigrihrósandi boðaði vísindahyggjan nýjan og betri heim grundvallaðan á vísindum og 

pósítífisma, þess umkominn að bæta félagslegar aðstæður almennings. Sveitasælan og 

reglubundin tilvera í smærri þorpum, sem hafði mótað innra líf og félagslega sjálfsmynd 

einstaklinga, fauk út í veður og vind í stórborgunum. Það sem áður gaf lífi þeirra tilgang og 

gildi átti sér enga samsvörun í hinu nýja umhverfi borganna. Félagslega umbreytingin og hinn 

nýi veruleiki, sem byggði á gagnólíkum gildum, kollvarpaði heimsmynd margra, einkum og 

sér í lagi í kaþólskum löndum. „Þegar nútímavæðingin og kaþólska kirkjan fléttast saman,“ 

                                                           
1
 Critchley 2009 
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sagði Walter Benjamin, „gengur djöfullinn laus.“
2
 Heilu samfélögin tóku sér ferð á hendur og 

sneru baki við hinni reglubundnu tilveru; hurfu burt frá því sem almenningi var kunnugt og 

héldu út í hið ókunna.   

 Pósítífisminn gerði aðeins ráð fyrir einum veruleika, þeim natúralíska. „Hinn“ 

veruleikinn, sá andlegi, var raunveruleikinn sem symbólistarnir sneru sér að. „Á því leikur 

enginn vafi“, eins og symbólíska ljóðskáldið Gustave Kahn sagði um áhrif iðnbyltingarinnar, 

„að fólkið flytur sig aðeins um set í leit að eignum og fjármunum á meðan lindir draumanna 

ganga til þurrðar.“ Þrátt fyrir að vísindin, iðnaðurinn og hin auknu viðskipti ættu að fullnægja 

hagnýtum þörfum fjöldans taldi Kahn innri tilveru einstaklingsins vanrækta.
3
 Mal du siècle 

setti svip sinn á myndlistina undir lok 19. aldar og symbólistarnir veigruðu sér við að stíga 

inn í hinn nýja heim.
4
 Margir listamenn sem tilheyrðu symbólismanum vildu hafna 

merkingarlausri tilveru og óveðursskýjum iðnbyltingarinnar. Verk þeirra fjalla iðulega um 

hið ókunna og einkalega; hvað eftir annað koma fyrir tákn sem vísa annars vegar til 

fortíðarþrár og hins vegar til hins  heillavænlega. Í ljósi undangenginna atburða varð 

hugsunarháttur listamannanna svartsýnn og litaði þar af leiðandi heimsmyndina. Í hugarheimi 

symbólismans gat dauðinn táknað þránna eftir undankomuleið.
5
 Dauðinn varð að hálfgerðri 

þráhyggju, ekki alfarið í neikvæðum skilningi, heldur sem táknræn leið út úr ógöngum. Að 

því lútandi má heimfæra dauðahugmyndir symbólistanna upp á andlega frelsun andans innan 

tilvistarspeki Heideggers. 

Dauðinn í verkum symbólistanna tekur á sig ýmiss konar myndir. Stundum er hann 

sýnilegur og ágengur og verður þannig ótvíræð þungamiðja listaverksins. Einnig getur hann 

verið hulinn sjónum áhorfenda og birst í ýmiss konar táknum og skírskotunum. Nálgun 

listamanna á hið einkalega viðfangsefni er misjöfn þótt þeir kunni að nota sambærileg tákn til 

að innlima dauðann inn í verkið. Symbólistar á borð við Edvard Munch, Alfred Kubin og 

Arnold Böcklin voru allir uppteknir af dauðanum eins og myndlist þeirra gefur til kynna. Þótt 

listamennirnir þrír hafi ekki tengst innbyrðis og nálgast myndlistina á ólíkum forsendum þá 

áttu þeir margt sameiginlegt. Hvað er það sem tengir viðhorf þessara þriggja listamanna til 

dauðans? Eru þeir að fást við áþreifanlegan dauða eða stendur dauðinn fyrir eitthvað annað 

og meira? Hér á eftir verður leitast við að svara þessum spurningum um leið og 

dauðaþráhyggjan, sem gegnsýrði myndlist á síðustu áratugum 19. aldar, verður til 

                                                           
2
 Gibson 1995:13 

3
 Gibson 1995:18 

4
 Franskt hugtak sem mætti þýða sem „sjúkleiki aldarinnar“ og vísar til vonbrigða, lífsleiða og almennra leiðinda 

vegna athafna- og áhugaleysis sem yngri kynslóðin upplifði í Evrópu um miðbik 19. aldar í framhaldi af 

rómantísku stefnunni.   
5
 Delevory 1978:9 
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umfjöllunar. Fyrst verður saga symbólismans stuttlega rakin, auðkenni og aðdragandi 

hreyfingarinnar kynnt og greint frá listamönnunum þremur. Tekin verða fyrir valin verk eftir 

listamennina þrjá og rýnt í birtingarmyndir dauðans. Tildrögum viðfangsefnisins verða gerð 

skil og sett í samband við kenningar sem snúa að dauðanum. Fjallað verður um sýn 

listamannanna þriggja á dauðann, rannsakað hvað hún á sammerkt og grennslast fyrir um 

hvort sýn þeirra skeri sig að einhverju markverðu leyti frá hver öðrum og samtímamönnum 

þeirra í sambandi við dauðaþráhyggju symbólismans.  

Um symbólisma og samruna allra lista 

Breytingar eiga yfirleitt rætur sínar að rekja til þjóðfélagsumróts. Líta má á symbólismann 

sem andsvar nokkurra listamanna gegn ríkjandi natúralisma í myndlist á 9. áratug 19. aldar. 

Rætur symbólismans liggja víðsvegar um Evrópu, en hann var mest áberandi þar sem 

iðnbyltingin var lengst á veg komin.
6
 Þrátt fyrir að einstakir textar og málverk brjóti í bága 

við ríkjandi tísku hvers tíma, er erfitt að lýsa tilkomu nýrrar stefnu eða breytingum á 

myndlistarsmekk á svipaðan hátt og við kortleggjum ris og fall heimsveldis. Þar af leiðandi er 

erfitt að staðsetja nákvæmlega upphaf symbólismans innan myndlistarinnar út frá einum 

tilteknum degi eða atburði. Strangt til tekið má rekja rætur symbólismans til bókmennta.
7
 

Þegar rithöfundar og skáld, sem unnu með allegoríur og ýmiss konar tákn, skilgreindu 

sig út frá þeirri hugmynd þá hófu þeir leit að öðrum listamönnum sem endurspegluðu 

hugsanir þeirra í öðrum miðlum. Til að mynda nýtti J.K. Huysmans, sem tilheyrði frönsku 

„úrkynjunarhreyfingunni“ (e. decadence) og hafði gífurleg áhrif á symbólismann, verk 

Gustave Moreau og Odilon Redons til myndskreytingar á skáldsögu sinni À Rebours (Against 

Nature) sem kom út árið 1884.
8
 „Úrkynjunarhreyfingin“ og symbólisminn fléttast saman með 

margvíslegum hætti, þótt í hlut eigi innbyrðis ólíkar hreyfingar. Það sem öðru fremur greinir 

„úrkynjunarhreyfinguna“ frá symbólismanum er viðhorf listamannanna til náttúrunnar. 

Náttúran hafði ekki mikla þýðingu fyrir„úrkynjunarhreyfinguna“ og fylgismenn hennar álitu 

hana falla í skuggann af verkum mannanna. „Úrkynjunarhreyfingin“ kastaði rýrð á náttúruna 

og þótti lítið til hennar koma í samanburði við listgáfuna. Þeir settu manneskjuna sjálfa í 

brennidepil listarinnar. Til að mynda segir aðalpersóna À Rebours, Jean des Esseintes, að 

náttúran sé manninum ekki lengur æðri og tími sé kominn til að skipta henni út fyrir 

                                                           
6
 Gibson 1995:7 

7
 Luice-Smith 1972:51 

8
 Delevory 1978:42 
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skarpskyggni mannanna.
9
 Á hinn bóginn upphófu symbólistarnir náttúruna. Markmið 

symbólismans var aftur á móti ekki að fanga eiginlega ásýnd hennar eins og  impressjónistar 

og raunsæismálarar gerðu. Þess í stað upphófu symbólistarnir náttúruna sem tákn og töldu 

hana vel til þess fallna að varpa ljósi á tilfinningalíf mannsins.
10

 Í hugmyndafræði 

symbólismans verður veruleikinn að list en hjá „úrkynjunarhrefingunni“ verður listin að 

veruleika. Symbólistar gerðu kröfu um sjálfræði myndlistarinnar andspænis náttúrunni; fólst 

það í að ljá tilfinningunni merkingu, þar á meðal í gegnum náttúruna, sem gerði hana að eins 

konar framlengingu á tilfinningalífi mannsins.
11

  

Undir lok 19. aldar tók nálgun myndlistarmanna á náttúruna breytingum. Í stað þess 

að mála landslagið eins og það kemur fyrir sjónir túlkuðu þeir það út frá tilfinningalífinu, svo 

hin raunverulega náttúra átti sér ekki alltaf samsvörun í myndlistinni. Til að gæða náttúruna 

frekari dulúð og tilfinningu gaf austurríski myndlistarmaðurinn Arnold Böcklin 

ímyndunaraflinu lausan tauminn. Landslagið í Isle of the Dead (mynd 1) er líklega 

sambræðingur af eyjunni Isola di San Michele við Feneyjar og Borromean eyjunum við 

Maggiore ánna við Alpana.
12

 Á árunum 1880 - 1886 gerði Böcklin fimm tilbrigði við sama 

myndefni, ýmist með olíulitum á striga eða við, en aðeins fjögur þeirra hafa varðveist. Fjórða 

útgáfan frá 1885, máluð með olíulitum á sink, eyðilagðist til allrar óhamingju í síðari 

heimsstyrjöldinni þannig að verkið er einungis varðveitt í svarthvítri ljósmynd.
13

 Isle of the 

Dead er trúlega eitt frægasta málverk symbólismans sem viðkemur dauðanum. Verkið frá 

1886 sýnir afskekkta, dularfulla eyju. Umlukinn þverhníptu klettabelti eyjunnar er hár 

grátviður, sígilt jarðafararminni. Verkið kemur áhorfandanum fyrir sjónir sem eins konar 

augnablik úr draumi, fryst með olíulitum á við, eins og um ljósmynd væri að ræða. Klettarnir 

virðist vera að hluta til holir að innan eins og op og inngangar víðsvegar á yfirborðinu gefa til 

kynna. Í forgrunni er árabátur í þann mund að fara í gegnum hlið sem opnast inn í einhvers 

konar forgarð. Í bátnum koma fyrir tvær mannverur, önnur þeirra er hugsanlega ferjumaður 

en hin er sveipuð hvítum klæðum og líkist helst marmarastyttu. Fremst í bátnum er hvítur 

kassi, skreyttur blómum, og allt gefur til kynna að um líkkistu sé að ræða. Í ljósi þess að 

verkið heitir Isle of the Dead er auðvelt að draga þá ályktun að þarna sé ferjumaður dauðans, 

Karon, í bát sínum á leið yfir Styx eða Acheron og að eyjan standi fyrir áfangastað ferjunnar, 

undirheima grísku goðafræðinnar. Þrátt fyrir að verkið sé eins og gert fyrir íkonagrafíska 

                                                           
9
 Huysmans 1998:20 

10
 Musée D'orsay 2017 

11
 Goldwater 1979:11 

12
 Hughes 1991:216 

13
 The Metropolitan Museum of Art  
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myndgreiningu hélt listamaðurinn því fram að það væri aðeins hugarsmíð og tilgangur 

verksins ekki annar en að örva hugarflugið.
14

 Einn kaupenda Isle of the Dead var raunar ung 

ekkja sem óskaði eftir „málverki til að dreyma yfir.“ Jarðafararminni verksins kann að vísa til 

tilfinninga Böcklins í garð dauðans, þar sem hann talaði sjálfur um áfangastaðinn sem  

„friðsælan.“
15

 

Dulúðugt yfirbragð Isle of the Dead vakti áhuga margra og er skýrt dæmi um það 

hvernig listamaður snýr baki við veruleikanum. Eyjan birtist okkur sem draumkenndur, 

fjarlægur staður, jafnvel sem einhvers konar ímyndaður handanheimur. Böcklin gæðir eyjuna 

rómantískri ægifegurð og blæs raunsæinu byr í seglin með natúralískum smáatriðum. Í 

dæmigerðu symbólísku landslagi með fígúrum, mannlegum eður ei, eru það vanalega ekki 

verurnar sem gæða landslagið dýpri merkingu, eins og gerist í Isle of the Dead, og í þeim 

skilningi er verkið einstaklega áhugavert. Venjulega gefur framsetning listamannsins á 

landslaginu til kynna það sem bærist innra með fígúrunum, eins og sést í frægasta verki 

Edvard Munch, The Scream frá 1983.
16

  

Aðdragandi symbólismans 

Orðið symbólismi varð ekki tungutamt fyrir tilstilli Huysmans heldur vegna tiltölulega 

ókunnugs skálds, Jean Moréas, sem nefnir það í stefnuyfirlýsingu sem hann fékk birta á 

prenti í Le Figaro þann 18. september 1886. Vanalega er fyrsta stig bókmenntalegs 

symbólisma rakið til þessa dags. Árið 1891 snéri Moréas síðan baki við symbólismanum og 

tók til við gerð agaðri og klassískari verka undir merkjum nýrrar stefnu sem hann kallaði 

„rómanisma.“ Stefnan festi aldrei rætur og fjaraði að endingu út á meðan symbólisminn sótti í 

sig veðrið.
17

 Moréas varð aldrei leiðandi aðili eða burðarás hópsins heldur Stéphane 

Mallarmé, eitt fyrsta móderníska skáldið ásamt Baudelaire og Rimbaud. Þrátt fyrir þrálátar 

deilur um hinn eina sanna forsprakka módernísks skáldskapar eru mikilvægi Mallarmés og 

frumleg meðhöndlun hans á tungumálinu óumdeild. Frumleiki Mallarmés birtist í skoðun 

hans á möguleikum skáldskaparins. „Að gefa „hlutum“ nafn“, eins og Mallarmé komst að 

orði, „er að bæla þrjá fjórðu af ánægjunni sem fylgir að uppgötva hvert fyrirbæri smátt og 

smátt: en hugmyndin, hún er draumurinn.“
18

 

                                                           
14

 Luice Smith 1972:151 
15

 Gibson 1995:125 
16

 Goldwater 1979:59 
17

 Luice-Smith 1972:54 
18

 Luice-Smith 1972:54 
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Frá bæjardyrum Mallarmés séð voru orð áþreifanleg fyrirbæri og ljóðið vettvangur 

tilrauna með tungumálið. Hann reyndi að aðskilja veruleikann frá ljóðinu svo að 

tilraunastarfseminni mætti fleygja fram á eigin forsendum. Hann braut upp hefðbundna 

nálgun á tungumálið með því að breyta hefðbundinni notkun orða og taka þau úr 

venjubundnu samhengi. Til að mynda hnikaði hann til málfræðilegu og félagslegu samhengi 

orða og gekk þannig á hólm við upprunalegt samhengi tungumálsins, allt í þeim tilgangi að 

ljá þeim nýja merkingu. Í ljóðlist Mallarmés bregður fyrir leiðarminnum (þ: Leitmotiv) sem 

allir symbólistar tileinkuðu sér í einni mynd eða annarri: Tákn urðu driffjaðrir ljóðsins. 

Meðvituð tvíræðni orða hafði þann tilgang að vekja viðbrögð í sálarlífinu. Stök orð áttu að 

hrinda af stað efnahvarfi í andanum án þess að verða sjálf fyrir varanlegri breytingu.
19

  

Hugmyndin um listina sem fyrirbæri úr tengslum við veruleikann er einn af 

burðarásum ljóðlistar Mallarmés. Hann taldi listina vera sjálfstæða viðbót við veruleikann 

frekar en þungamiðju hans, í blóra við hugmyndir „úrkynjunarhreyfingarinnar“ þar sem listin 

var álitin meginkjarni tilverunnar. Mallarmé taldi blöndun listmiðla áríðandi og talaði gegn 

hvers kyns aðgreiningu þeirra. Hugmyndir Mallarmés um samruna allra lista skipti sköpum 

undir lok 19. aldar. Þær náðu til allra skapandi kreðsa og lögðu grunninn að symbólismanum: 

Aðskildum, sjálfbærum veruleika sem var sjálfum sér nógur og frábrugðinn okkar eigin.
20

 

Hreyfingin var Mallarmé afar mikilvæg og hann jók á áhrifamátt hennar með ýmiss konar 

uppákomum, til að mynda vinsælum, vikulegum ljóðakvöldum á eigin heimili í París. Allir 

sem vildu kynna sér hreyfinguna sóttu þessi ljóðakvöld. Hugmyndir Mallarmés um stök orð 

sem tákn fyrir eitthvað utan orðanna voru ekki einungis sniðnar að bókmenntum. Margir af 

þekktustu myndlistarmönnum og rithöfundum 19. aldar á borð við Gauguin, Munch, 

Huysmans og Zola voru tíðir gestir á heimili Mallarmés og komu til að hlýða á erindi 

skáldsins.
21

 Krafa Mallarmés um samruna gerði listamönnum mögulegt að fá að láni 

hugmyndir hvers annars, því allar listir áttu að renna saman í eitt. Bókmenntir og myndlist 

tóku til að mynda stakkaskiptum fyrir tilistilli sameiginlegs áhuga manna á Wagner.  

Áhrif frá Wagner 

Verk symbólistanna eru mörg hver gegnsýrð beinum og óbeinum tilvísunum í verk Wagners. 

Árið 1885, tveimur árum eftir andlát Wagners, var franska tímaritinu Revue Wagnérienne 

komið á laggirnar, en það fékkst annars vegar við rannsóknir á ævi og starfi Wagners og hins 
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vegar listgagnrýni. Ritstjóri tímaritsins, Edouard Dujardin, gekk jafnvel svo langt að alhæfa 

að Wagner hefði leikið lykilhlutverk í sameiningu myndlistar og bókmennta og verið 

mikilvægasta uppspretta innblásturs fyrir symbólismann.
22

 Verk Wagners kyntu undir 

hugsjónir listamanna 19. aldar og lyftu hugmyndafræði rómantíkurinnar upp í efstu 

skýjaborgir. Sinfóníur Wagners voru hljóðrænir rangalar sem hreyfðu við tilfinningum; eins 

bar tónlistin með sér undirtóna erótíkur og dauðadýrkunar. Verk Wagners höfðuðu því 

sérstaklega til myndlistarmanna sem aðhylltust erótík og dauðaminni.
23

 Í Revue Wagnérienne 

var jafnvel fjallað um „Wagneríska myndlist“, en það gerði rithöfundurinn og gagnrýnandinn 

Teodor de Wyzewa í umfjöllun um verk tveggja frægra symbólista, Moreau og Redons, í 

sambandi við Salon sýninguna í París árið 1885. Hann talaði um myndlist symbólistanna 

beggja sem „Wagneríska viðburði“, myndlist samboðna Wagnerismanum sem „útilokar, öðru 

fremur, ófrumlegar iðkanar og verklag sem stýrist ekki af þránni eftir hinni dýrlegu, 

djúphyglu sköpun.“
24

 

Um dauðaþráhyggjuna í myndlistinni undir lok 19. aldar 

Symbólismi innan myndlistar, ef hægt er að tala um eiginlega hreyfingu, er í þrengri 

sögulegum skilningi sagður hluti af stærri heild sem hluti af rómantíkinni. Í víðari skilningi 

má hugsa sér symbólismann sem anga af heimspeki- og hugsjónalegu andófi gegn 

pósítífismanum sem gegnsýrði bæði myndlist og bókmenntir. Symbólisminn varð fyrir 

áhrifum frá öðrum hreyfingum, til að mynda impressjónismanum, sem felst öðrum þræði í 

hlutgervingu hins huglæga og eltingarleik við eilíf augnablik síbreytilegrar náttúru og 

blæbrigði ljóssins.
25

 Symbólistarnir tóku hugmyndina þó lengra og fóru ótroðnar slóðir. Í stað 

þess að þreyta glímu við ljósið reyndu þeir að hlutgera ímyndunaraflið og hræringarnar í 

tilfinningalífi hvers og eins.
26

 

Eitt af megineinkennum 9. áratugar 19. aldar, sem gerði hann frábrugðinn þeim sem á 

undan komu, voru efasemdir listamanna um eðli og þýðingu listaverksins. Margar kenningar 

voru á lofti en kjarni þeirra var iðulega af sama meiði. Án þess að sniðganga ytri smíð 

veraldarinnar freistuðu symbólistarnir þess að gæða sinn innri veruleika merkingu. Hinn 

sanni veruleiki var innri veruleiki hvers og eins og með því að hlaða undir þessar hugmyndir 

braust symbólisminn fram úr raunsæi 19. aldar og varð í þeim skilningi að lokaáfanga 
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realismans.
27

 Almenn tilhneiging listamannanna var að leita inn á við, til drauma og 

ímyndunaraflsins, þangað sem sköpunargleðinni mátti gefa lausan tauminn. Hugmyndin sjálf, 

andagift listamannsins og samleikur tilfinningana var öðru fremur viðfangsefni 

symbólismans.  

Symbólistarnir lögðu mikið upp úr hinu ókennilega og dularfulla til að gæða 

bókmenntirnar og málverkið sérstakri tilfinningalegri merkingu. Dauðinn, kynhvötin og aðrar 

langanir voru leiðarstef symbólismans og birtast í ýmiss konar táknum, í persónulegri túlkun 

á náttúrunni, konunni og minnum úr grískri goðafræði, svo nokkur dæmi séu nefnd. Þögnin, 

eða hugmyndin um það sem við heyrum og jafnvel sjáum ekki, var symbólistunum einnig 

hugfólgin og setti svip sinn bæði á myndlist þeirra og bókmenntir. Hugmyndirnar að baki 

þagnarinnar snérust ekki um fjarveru sjálfs hljóðsins. Menn freistuðu þess að gefa eitthvað 

óljóst í skyn í gegnum listina í stað þess að ljóstra upp um umhugsunarefni listamannsins 

hverju sinni. Tilgangur þagnarinnar var að vísa til þess leyndardómsfulla, til einhvers konar 

dulúðar handan þess sem hvorki augað né eyrað nemur.
28

  

Í „kyrrð og næði“ þagnarinnar freistuðu sumir symbólistar þess að útiloka ytra borð 

heimsins. Þeir reyndu að virða veruleikann að vettugi og horfa aftur til gamla heimsins sem 

hvarf í kjölfar iðnbyltingarinnar, þar sem innra líf einstaklingsins hafði ennþá tilgang.
29

 Með 

því að sniðganga eiginlega ásýnd veraldarinnar reyndu symbólistarnir að komast framhjá ytri 

veruleika viðfangsefnisins hverju sinni.
30

 Með þeim hætti reyndi til dæmis belgíska skáldið 

Maurice Maeterlinck að komast í samband við, eða öllu heldur „inn í“ hið ókunna með 

óskýrri og torræðri málnotkun.
31

 Ef tilhneiging ljóðskálda og rithöfunda var að beita fyrir sig 

dulmagni þagnarinnar hætti málsnilld að skipta máli. Það má sveipa tilteknum fyrirbærum 

fallegu orðalagi og „túlka“ í gegnum ýmiss konar tákn, en aldrei „upplifa þau.“ Í verkinu 

Russische Reise (1893) sagði austurríski rithöfundurinn Hermann Bahr að tungumálið væri 

„gamalt og úr sér gengið“ og gerði mennina að gíslum framliðinnar veraldar. Enn fremur: 

„Við þekkjum tjáningu tilfinningarinnar áður en við upplifum hana [...] orðin eru ekki á okkar 

valdi... í hvert skipti sem við opnum munninn tala þúsundir dauðra manna í gegnum okkur.“ 

Þannig gaf Bahr til kynna innlimun dauðans í lífið. Hann hlóð undir hugmyndina um 
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dauðahvötina með því að beina sjónum lesenda að þeirri staðreynd að líf og dauði eru ekki 

tveir aðskildir þættir mannlegrar tilveru heldur tvær hliðar á sama peningnum.
32

 

Mismunandi hugmyndir um dauðann 

Í verkum Alfred Kubin mætti segja að dauðinn sé alltumlykjandi. Honum bregður iðulega 

fyrir í verkum Edvard Munchs og stöku sinnum í verkum Arnolds Böcklin. Þessir þrír 

listamenn áttu margt sameiginlegt. Þeir störfuðu til að mynda allir tímabundið í Þýskalandi, 

mestmegnis í München. Meira að segja kynntist Kubin Munch í heimsókn til Berlínar árið 

1911 og þótti hann bæði sérvitur og „fjarlægur.“
33

  

Kubin var altekinn af skrifum Schopenhauers um hlutskipti manneskjunnar á jörðinni, 

lífsviljann og þýðingu dauðans. Schopenhauer var afar svartsýnn og stóð í þeirri trú að 

dauðinn væri ekki einungis fagnaðarefni heldur taldi hann dauðaþrána af hinu góða, jafnvel 

æskilega í ljósi hugmynda hans um þjáningarfulla tilveru mannanna. Sem ungur maður las 

Kubin hvert rit Schopenhauers á fætur öðru. Veikindi á borð við illkynja krampaköst með 

tilheyrandi óráði fléttuðust saman við lesturinn. Krampaköstin ágerðust með tilheyrandi 

furðulegum ofskynjunum en sjálfur talaði Kubin um ofskynjanirnar sem einhvers konar 

„sýnir.“ Hann taldi sig hafa erft þennan einkennilega sjúkdóm frá móður sinni. Kubin 

hjarnaði ekki við af sjúkdómnum fyrr en í apríl 1897, eftir þrjá mánuði á sjúkrahúsi í borginni 

Graz.
34

 Í kjölfarið urðu drungalegar sýnir, persónuleg túlkun á ofskynjununum og ýmiss 

konar skopstælingar allsráðandi í myndlist hans fram undir aldamót og í nokkur ár þar á 

eftir.
35

   

Hugmyndir Kubins og Böcklins um dauðann voru ekki af sama meiði þótt 

framsetningar þeirra eigi margt sameiginlegt. Til að öðlast aðgang að myndlist þeirra beggja 

er mikilvægt að átta sig á hugmyndum þeirra um dauðann sem og andlegu ásigkomulagi 

þeirra. Til allrar óhamingju var æska Kubins undirorpin veikindum, höfnun og dauða. Líkt og 

Munch átti Kubin í stormasömu sambandi við föður sinn og upplifði jafnframt ofbeldi og 

vanrækslu. Kubin missti móður sína 10 ára gamall en faðir hans tók saman við systur hennar 

sem dó fáum árum síðar. Öðru fremur var það botnlaus sorg föður hans sem bugaði Kubin 

endanlega og breytti heimsmynd hins unga manns til frambúðar. Þegar Kubin var 25 ára 
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kynnist hann fyrstu ástinni en tilvonandi eiginkona hans lét lífið fáeinum dögum áður en hann 

fékk tækifæri til að biðja hennar. Þá sagði Kubin að „hamingjan hafi yfirgefið hann fyrir fullt 

og allt.“ Gjörvallt lífið virtist hafa snúist gegn Kubin og í því mótlæti verður hugarheimur 

hans og listrænn innblástur til.  Hann vann  gjarnan að myndlistinni í æðisgengnum lotum, 

þar sem hann velti sér upp úr ímyndunaraflinu og túlkaði sýnirnar sem ásóttu hann í kjölfar 

krampakastanna aftur og aftur.
36

  

Uppgjör Kubins við dauðann tekur á sig margs konar myndir en viðfangsefnið er 

viðloðandi myndlist hans frá upphafi.
 
Af dauðanum í verkum Kubins stafar ekki sama ógn og 

af þeim sem við sjáum í verkum Böcklins á borð við The Plague frá 1898 (mynd 2), og Self-

portrait with Death Playing the Fiddle frá 1872 (mynd 3). Þvert á móti túlkar Kubin dauðann 

á köflum sem einhvers konar gráglettinn brandara eða jafnvel sem persónugerving óbreyttrar 

manneskju eins og í penna- og blekteikningunni Tavern frá 1937 - 1938 (mynd 4) sem birtist 

ásamt 23 teikningum í bókinni Ein neuer Totentanz (e. A New Dance of Death) árið 1947. 

Bókin var uppgjör Kubins við hrylling síðari heimstyrjaldarinnar og tilgangur teikninganna 

var sá að uppræta ótta almennings við dauðann.
37

 Í Tavern fellur dauðinn inn í fjöldann og 

fylgist spenntur með tveimur mönnum leiða slagsmál til lykta á krá. Þótt umfjöllun Böcklins 

um dauðann virðist hlutlausari en í verkum Kubins var valið á viðfangsefninu engin tilviljun. 

Dauðinn setti einnig svip sinn á líf og starf Böcklins. 25 ára kvæntist hann ungri konu og 

eignaðist með henni 11 börn á árunum 1855–76, en fimm þeirra létust í fæðingu. Þar að auki 

þurfti Böcklin fjölskyldan tvisvar sinnum að yfirgefa heimili sitt til að flýja skæða 

kólerufaraldra sem gengu yfir Evrópu.
38

   

Böcklin var afbragðsgóður málari. Fékkst hann öðru fremur við landslag framan af á 

ferli sínum. Litir léku í höndunum á honum og skilningur hans á landslaginu leynir sér ekki. 

Hann átti erfitt með að festa rætur og flakkaði um meginlandið þar sem hann naut talsverðrar 

virðingar fyrir málverk sín. Hann kaus einveruna fram yfir félagslíf. Um miðbik 19. aldar 

birtust minni úr grískri goðafræði á borð við satýra, kentára og önnur einkennileg fyrirbæri í 

verkum hans, en ævinlega máluð með akademískum hætti. Um og eftir 1864 urðu skil hins 

raunverulega og ímyndaða æ óljósari í verkunum, og minni sem við tengjum í dag við 

symbólisma urðu þar ráðandi.
39

 Böcklin sagði þó aldrei alfarið skilið við landslagið og 

náttúran var áfram mjög áberandi í verkum hans. Hann var mjög upptekinn af goðafræðinni 

en kentárinn - hálfur hestur að neðanverðu og manneskja fyrir ofan mitti - var tákn sem hann 
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nýtti til að túlka dýrslegt eðli náttúrunnar og manneskjuna sem handbendi hennar; vald 

náttúru yfir mönnum var Böcklin hugleikið.
40

 

Hvað dauðann áhrærir er verkið The Plague eitt af frægustu og áhrifaríkustu verkum 

Böcklins og fjallar um kóleru, bráðsmitandi og illkynja iðrabólgu sem varð þúsundum manna 

að aldurtila á tíma iðnbyltingarinnar í Evrópu. Hraðir og umfangsmiklir fólksflutningar úr 

sveit í borg sköpuðu gróðrarstíu fyrir alls konar sjúkdóma.
41

 Í The Plague, eins og í fleiri 

verkum Böcklins, er dauðinn ógnandi og óvinveittur. Verkið er unnið með temperu á við og 

minnir óneitanlega á dómsdagsfreskur miðalda. Í verkinu vomir dauðinn bókstaflega yfir 

eyðilegu stræti með ljáinn reistan til höggs. Hann brýst óboðinn inn í daglegt líf borgarbúa, í 

líki fljúgandi óargadýrs, eins konar risavaxinnar leðurblöku með höfuð forneskjulegrar 

ófreskju. Skrautlegur kjóll konunnar sem liggur yfir líki í forgrunni myndarinnar vísar til 

þæginda nútímalegs hversdagsleika og magnar upp hryllinginn sem á sér stað. Böcklin gæðir 

verkið óhugnaði og ótta og í bakgrunni sjáum við óttaslegnar manneskjur á hlaupum milli 

húsasunda. Í verkinu túlkar Böcklin dauðann með mjög tregafullum hætti. Í verkum Kubins 

er dauðinn hins vegar boðinn velkominn og er umfjöllun hans um dauðann allt að því 

hversdagsleg.
42

   

Áhugi Kubins á Schopenhauer hefur án vafa haft áhrif á hugmyndir hins þjakaða 

manns um dauðann. Í penna- og blekteikningunni The Best Physician frá 1901-02 (mynd 5) 

bregður dauðanum fyrir í líki læknis, sem einhvers konar persónugerving hjálpræðis. Til að 

leggja áherslu á áreiðanleika læknisins er hann prýddur heiðursorðu. Í verkunum sjáum við 

tvær persónur á svarthvítum bakgrunni og hvorug þeirra minnir hið minnsta á lækni. Önnur 

persónanna er klædd í svartan kjól og gnæfir yfir feiknalangri manneskju sem liggur endilöng 

í rúmi eða á legubekk í hvítum slopp. Liggjandi manneskjan er trúlega listamaðurinn sjálfur, í 

ljósi veikindanna og krampakastanna sem Kubin þurfti að kljást við fram til ársins 1879.
43

 

Svartklædda veran, staðgengill læknisins, er manngerving dauðans eins og tætingslegt hárið 

og beinabert andlitið gefa til kynna. Hér kemur dauðinn fyrir í líki konu sem iðulega er tengt 

heitri þrá. Dauðinn kæfir persónuna með hvítleitu efni og sú hvítklædda gerir ekkert til að 

streitast á móti heldur réttir upp hendurnar eins og í bæn. Eins og titill verksins gefur til 

kynna er dauðinn ekki fjandsamlegur heldur einhvers konar bjargvættur, sá sem færir 

ásigkomulag listamannsins til betri vegar. Ef litið er á myndlist Kubins sem eins konar 

ljósmyndir úr draumi, þá smellir listamaðurinn ekki af á „augnablikinu sjálfu“, það er að 
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segja, hann sýnir okkur ekki hina „eiginlegu hugmynd“ að baki hverju verki. Hann ruglar 

áhorfendur gjarnan í ríminu með því að drepa á aðdraganda hugmyndarinnar eða því sem 

kemur í kjölfarið. Tilhneiging hans var sú að snúa hverju verki upp í eins konar dæmisögu 

um eða eftirmynd af veruleika listamannsins. Í verkunum blasa við persónuleg tákn úr lífi 

listamannsins sem hann ásetur sér að vinna úr og yfirstíga jafnframt þjáningu 

hversdagsleikans.
44

  

Um grafísk áhrif Max Klingers  

Munch og Kubin deildu sameiginlegum áhuga á drungalegum grafíkmyndum þýska 

myndlistarmannsins Max Klingers, en margar hugmyndir þeirra beggja eru af sömu rót 

runnar, til að mynda þær sem lúta að fjandsamlegu eðli konunnar. Þeir álitu báðir kynlíf vera 

óumflýjanleg örlög allra manna. Þeir fjölluðu sjaldan um konur með jákvæðum formerkjum 

og drógu jafnvel upp myndir af henni sem persónugervingu dauðans.
45

 

Klinger var einn af fjölmörgum lærlingum Böcklins og átti honum margt að þakka 

þrátt fyrir að myndlist hans sé nátengdari verkum Goya.
46

 Kubin átti sjálfur erfitt uppdráttar í 

heðfbundnu listnámi og sagði sig úr listaakademíunni í Munich árið 1898, tuttugu og eins árs 

gamall. Næstu tvö árin sótti hann víðsvegar einkakennslu sem kom honum að engu gagni. 

Hann var haldinn minnimáttarkennd og þunglyndi, ósjaldan bergnuminn andspænis verkum 

Hans Holbein og Vélasquez, og þreytti glímu við sköpunarstíflur. Kubin áleit afköst sín „[...] 

ekki ná minnsta sambandi við djöfullega hreyfinguna né orkuna í listinni sem hreyfði við 

honum.“ Það var ekki fyrr en hann kynntist ætingum Max Klinger, samstæðunni sem ber 

heitið Paraphrase on the Finding of a Glove, og voru sýndar í München um aldamótin 1900, 

að Kubin ákvað að ráðast í listsköpun á eigin forsendum. Grafíkverk Klingers og drungaleg 

áferð þeirra fylltu Kubin andagift og opinberuðu honum áhrifamátt listarinnar að nýju. Hann 

lofaði sjálfum sér að helga líf sitt sköpun sambærilegrar myndlistar.
47

  

Kubin ljáði hverju verki sannfæringarmátt sem talar beint til áhorfenda. Árið 1949, 

þegar Kubin leit yfir farinn veg, skrifaði hann að „sköpun af nauðung sé bundin örlögunum.“ 

Í gegnum verkin höfum við aðgengi heimsmynd listamannsins og hinum huglæga veruleika 

sem hann hrærðist í. Þrátt fyrir að Kubin hafi ekki þekkt til Cézanne eru líkindi með verklagi 

þeirra, en Cézanne var þekktur fyrir að setja sér reglur sem hann fylgdi skilyrðislaust. Þrátt 

fyrir gróteska og  hráslagalega framsetninguna vann Kubin sjálfur eftir einfaldri reglu: Að 
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túlka ímyndunarafl sitt undanbragðalaust. Verk Kubins voru frá upphafi vega hrá og 

hnitmiðuð í einfaldleika sínum, gjörsneydd öllum íburði og „stórmennskubrjálæði 

listamannsins.“
48

 Það sem ekki kemur fram, eða hið ósagða í verkinu hverju sinni, eykur 

frekar á áhrifin en dregur úr þeim og að því leyti má líkja þeim við verk Munchs.  

Sjálfur gerði Munch sínar fyrstu grafíkmyndir árið 1894, en þá hafði hann þegar 

haslað sér völl sem málari. Það er ljóst að hann var yfirmáta hrifinn af Klinger og talið er 

trúlegt að grafíkmyndir hans frá síðasta áratug 19. aldar hafi vakið áhuga Munchs á grafík.
49

  

Í steinprenti Munchs, Kiss of Death frá 1899 (mynd 6), bregður dauðanum fyrir í líki 

beinagrindar. Hann smellir kossi á kinn ungrar, nakinnar konu. Sítt hár konunnar, eitt 

leiðarminna verka Munchs, ásamt kossinum sjálfum umlykur axlir beggja aðila og sameinar 

þau. Munch gerði verkið upprunalega sem sviðsmynd fyrir leikrit Strindbergs, Samum, frá 

1899. Myndefni Kiss of Death er ekki bókstaflegt tilbrigði við leikritið. Leikritið á sér stað í 

nýlendum Afríku þar sem frönskum manni er haldið föngnum. Maðurinn fær heimsókn frá 

norn sem réttir honum hauskúpu og lýsir því yfir að hún sé hans eigin. Áfallið sviptir 

manninn vitinu og lífinu í kjölfarið. Samkvæmt leikritinu ætti karlmaður að hljóta koss 

dauðans í Kiss of Death en ekki kona. Í verki Munchs er það tilfinningin sem ákvarðar 

birtingarmynd dauðans. Munch fylgdi ekki neinni reglu sem kvað á um að dauðinn væri karl 

eða kona, annarri en eigin sannfæringu hverju sinni.
50

   

„Konur ala af sér líf og deyja“ skrifaði skáldið Sigbjorn Obstfelder, náinn vinur 

Munchs. Margt í viðkvæmri ljóðlist Obstfelders á sér samsvörun í myndlist Munchs. 

Steinprentið Life and Death frá 1897 (mynd 7), birtir flókið samband lífs og dauða og virðist 

endurspegla alhæfingu Obstfelders um hlutskipti konunnar. Verkinu er skipt í tvennt; við 

áhorfendum blasa tvær manneskjur. Efri hlutinn sýnir þungaða konu. Munch staðsetur hana 

fyrir framan tré sem táknar lífið sjálft og konan starir dreymin yfir hafið með rísandi sól í 

sjónmáli. Neðri hluti verksins, aðskilinn með sveigðri, skrautlegri línu, sýnir barnsburð 

nakinnar konu. Þjáning fæðingarinnar leynir sér ekki. Ofan við neðri konuna eru einhvers 

konar plöntur með andlit, sem tákna trúlega fæðinguna sjálfa eða dauðann. Verkið er túlkun 

listamannsins á hringiðu lífs og dauða og má draga þá ályktun að verkið sé túlkun Munchs á 

orðum Obstfelders um hlutskipti konunnar.
51

 Átján árum síðar, árið 1915, tekur Munch 

viðfangsefni Life and Death upp á nýjan leik og túlkar það aftur en nú með mun þroskaðri 

hætti. Seinna verkið er einnig steinprent og sýnir í sjálfu sér sama myndefni en undir öðru 
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nafni, Pregnant Woman Leaning Against a Tree (mynd 8). Tré lífsins, tákn sem kemur 

ítrekað fyrir í verkum Munchs, er ennþá í verkinu. Beinagrind rennur saman við rætur trésins 

og stendur fyrir hringrás lífs og dauða. Dauðinn er ekki sýnilegur í Life and Death en blasir 

við áhorfendum í forgrunni Pregnant Woman Leaning Against a Tree. Eins, ef vel er að gáð, 

virðist önnur persóna sitja við hlið konunnar og líkist beinagrindinni svo hér vísar 

listamaðurinn hugsanlega aftur til dauðans. Drunginn virðist þó hafa yfirgefið myndefnið eftir 

langa glímu listamannsins við geðtruflanir.
52

 Yfir verkinu er ekki sami drungi og í verkinu frá 

1897 enda hefur listamaðurinn náð sáttum við lífið eftir taugaáfall sem hann fékk árið 1908. 

Verkið er uppfullt af lífi og von á meðan fyrri útgáfan ber með sér drunga, og togstreita lífs 

og dauða er túlkuð á mun tregafullari hátt. 

Um samruna Eros og Thanatosar 

Konan kemur margsinnis fyrir í verkum symbólistanna og stendur iðulega fyrir eitthvað 

annað og meira en sjálfa sig. Í verkum symbólistanna koma konur ýmist fyrir sem 

eftirsóknarverðar meyjur eða viðsjárverð tálkvendi (fr. femme fatale). Í verkum Munchs 

birtist hún iðulega í formi vampíru en sem sfinx í verkum Moreaus og Khnopffs. Konan var 

oftar en ekki birtingarmynd tvíhyggju hins góða og slæma. Konan endurspeglaði líka fýsnir 

holdsins, óendurgoldnar ástir og eitthvað sem karlmönnum stóð mikil ógn af, jafnvel dauðann 

sjálfan.
53

 Þó er ekki þar með sagt að dauðinn birtist einungis sem kona í verkum 

symbólistanna og að allir symbólistar hafi deilt sama viðhorfi til dauðans. Öðrum þræði tekur 

kyngervi dauðans breytingum eftir menningu hverrar þjóðar. Dauðinn er til að mynda iðulega 

túlkaður sem kona í Póllandi, Frakklandi og á Spáni, hvort sem hún er túlkuð falleg eða 

ófrýnileg, gömul eða ung, tælandi eða viðsjárverð. Aftur á móti er dauðinn nánast 

undantekningarlaust karlkyns í Bretlandi og Þýskalandi, hvort sem hann er vinveittur eða 

ógnandi, miskunnarlaus eða veikburða, hrollvekjandi eða töfrandi.
54

 Hér á Íslandi er dauðinn 

karlkynsnafnorð sem við heimfærum upp á margvísleg tákn, til dæmis hrafninn. 

Þegar litið er yfir vestræna myndlistarsögu er dauðinn oftar en ekki karlkyns, án þess 

að dýpri merking liggi þar að baki. Líklegasta útskýringin er sú að framan af var vestræn 

heimsmynd karllæg. Karlmenn sinntu flestum störfum og hlutverkum á opinberum vettvangi 

og konur voru þar af leiðandi ekki eins sýnilegar, enda störfuðu þær einatt innan veggja 

heimilisins. Undir lok 19. aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu verður birtingarmynd dauðans 
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í líki konu aftur á móti ráðandi í myndlist og bókmenntum.
55

 Innan symbólismans eru 

dauðinn og konan ekki alltaf lögð að jöfnu, þótt persónugervingin sé sígild eða „ódauðleg.“ Á 

hinn bóginn var konan persónulegt og opið tákn, breytilegt eftir listamönnum og oftar en ekki 

gegnsýrt af erótík. Hugmyndir symbólista um erótíkina skipa stóran sess í túlkun konunnar. 

Samband erótíkur og dauðans á sér langa sögu og var til dæmis umfjöllunarefni þýska 

heimspekingsins Arthurs Schopenhauer, sem síðar hafði ómæld áhrif á Wagner.  

Wagner og margir symbólistar, til að mynda Alfred Kubin og Max Klinger, voru 

mjög uppteknir af skrifum Schopenhauers, en rit hans voru dauðaþráhyggjunni til 

framdráttar. Skömmu áður en Wagner samdi Tristan und Isolde, óperu sem var frumsýnd 

1865, sendi hann Franz Liszt bréf þar sem hann fór fögrum orðum um hugmyndir 

Schopenhauers um dauðann, en þar sagði Wagner „[...] Ég hef fundið lausn við 

andvökunóttunum sem hjálpar mér að festa svefn. Það er hin ósvikna, heita þrá eftir 

dauðanum, þráin eftir fullkomnu meðvitundarleysi, algjöru tilveruleysi. Lausn frá draumum 

okkar er hin endanlega frelsun.“
56

 Hugmyndir Schopenhauers um dauðann voru ekki það eina 

sem hreyfði við Wagner, heldur einnig hugmyndirnar um samband kynhvatarinnar og 

dauðans. Að dómi Schopenhauers var kynhvötin mikilvægasti hvati lífsviljans og á sama tíma 

sundrungarafl sem gat komið róti á heilsteyptustu einstaklinga. Hann sagði kynhvötina eina 

vera færa um að „eitra fyrir samvisku þeirra sem áður fyrr voru heiðvirðir og uppréttir, og 

gera þá að svikurum sem áður fyrr voru dyggir og trúir“ á meðan dauðinn var hin endanlega 

niðurstaða og eiginlegt markmið lífsins.
57

 

Litli dauði 

Fræðimenn hafa lengi fjallað um tenginguna milli kynlífs og dauða. Í sjálfu sér er kynlíf eins 

konar höfnun á dauða þar sem með því endurnýjar manneskjan lífið. Í bókinni The Second 

Sex frá 1949 eftir Simone de Beauvoir, sem fjallar meðal annars um hlutgervingu konunnar, 

verður móðurkviðurinn að táknmynd dauðans. Hver barnsfæðing á fætur annarri leiðir alltaf 

að sömu niðurstöðu. Sá sem elur af sér líf elur af sér dauða. Tíðalok, þungun og fæðing 

stefnir öll að sömu líffræðilegu niðurstöðu. Konan, eða móðirin, verður þar með 

óhjákvæmilega að holdgervingu dauðans.58 Eins velti franski fræðimaðurinn Georges Bataille 

fyrir sér sambandi erótíkur og dauða. Hann fjallaði um hvernig dauðinn kemur fyrir í 

ástaratlotum tveggja einstaklinga og setur hann í samband við fullnægingu. Við fullnægingu í 
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algleymi lostans leysist meðvitundin upp í örskamma stund og af þeim sökum er fullnægingin 

stundum kölluð litli dauði (fr. la petite mort). Í bókinni Erotism, Death and Sensuality frá 

1957 bendir Bataille á að það sé almenn tilhneiging til þess að tengja fýsnir holdsins einhvers 

konar skömm, þrátt fyrir að vera ein af grunnþörfum manneskjunar. Samt leitum við öll í 

kynlíf og erum þar með bjargarlaus andspænis lostanum og dauðanum. Í því samhengi segir 

hann muninn á lönguninni eftir litla dauða, hinu skammvinna meðvitundarleysi, og 

dauðanum sjálfum óljósan.
59

 Bataille tengir kynhvötina við leiðarminni úr ljóði móður 

Teresu, ljóðlínu sem lýkur hverju erindi I Live Without Living in Myself: Ég dey vegna þess 

að ég get ekki dáið. 

 

[...] Það getur vel verið löngunin til að deyja, en á sama tíma löngun til að 

lifa út fyrir endimörk hins mögulega og ómögulega af síauknum ákafa. 

Löngunin til að lifa og láta lífið, eða deyja án þess að láta lífið, er löngunin 

eftir ástandinu sem Móðir Teresa ein gat fært í orð: Ég dey vegna þess að ég 

get ekki dáið. [...]
60

 

 

Dauðinn sem Móðir Teresa fjallar um í I Live Without Living in Myself er í sjálfu sér 

táknrænn. Fyrir tilstuðlan brennandi guðrækni segist hún deyja innra með sér þótt líkami 

hennar sé enn á lífi. Hún bíður í ofvæni eftir dauðanum, hinum eiginlega, svo að sál hennar 

megi vera með guði en löngunin eftir dauðanum hefur drepið hana að innan. Bataille segir 

þann sem „deyr án þess að deyja“ komast á æðsta stig tilverunnar að því tilskildu að sá sem 

lifir áfram þrátt fyrir dauðann, eins og Móðir Teresa í kvæði sínu, lifir af meiri ákefð en 

nokkru sinni fyrr. Dauðinn sem Móðir Teresa fjallar um í I Live Without Living in Myself, 

reyndi þolmörk hennar til hins ýtrasta svo hún upplifði sig á barmi dauðans án þess að gefa 

upp öndina.
61

 

Frá miðöldum að upphafi tuttugustu aldar  

Í kynlífi sameinumst við maka okkar í gegnum hina frumstæðu löngun en tilvist beggja aðila 

hverfur örsnöggt í fullnægingunni. Tilbrigði við þessa hugmynd koma margsinnis fyrir í 

myndlist symbólistanna en samband erótíkur og dauða er í sjálfu sér ævafornt mótíf. Innan 

kristinnar íkonagrafíu miðalda er dauðinn gjarnan karlmaður eins og til að undirstrika vald 
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dauðans, þótt á því séu undantekningar.
62

 Í myndistinni birtist dauðinn oftar en ekki sem 

einhvers konar uppvakningur ef ekki er um beinagrind að ræða. Á miðöldum áttu 

beinagrindur að minna fólk á að allir væru jafnir fyrir dauðanum. Mótífin eru kölluð sigurför 

dauðans og dauðadansinn en fjalla ekki um erótíkina. Það er ekki fyrr en á tíma 

háendurreisnarinnar sem dauðinn kemur skýrt fyrir í myndlistinni sem elskhugi, eins og í 

verkum Hans Baldung Grien og Niklaus Manuel. Mótíf af slíku tagi eru kölluð dauðinn og 

frúin og standa fyrir uppfyllingu ástarþrárinnar.
63

 Erótíkin kemur til að mynda fyrir í verkinu 

Death and the Woman frá 1517 eftir Grien (mynd 9). Verkið sýnir fáklædda, unga konu og 

dauðinn birtist sem uppvakningur; ágengur elskhugi sem fagnar baráttu konunnar fyrir lífinu 

og minnir okkur á að einn daginn verður hin unga kona eins í útliti og aðrar framliðnar 

manneskjur. 

Undir lok 19. aldarinnar umbreytist mótífið dauðinn og frúin og erótíkin verður mun 

kynferðislegri þar sem konan tekur jafnvel frumkvæði. Dæmi um verk sem fjallar um 

tilbrigði við frúna og dauðann í einhvers konar táknrænu sambandi við litla dauða er 

koparstungan The Girl and Death frá 1894 eftir Edvard Munch (mynd 10) sem hann byggði á 

verki Griens frá 1517.
64

 Myndbyggingin og staða elskendanna er einnig að hluta til byggð á 

olíumálverkinu The Kiss frá 1982. Verkið fjallar um samruna kynhvatarinnar og dauðans, tvo 

þætti sem Munch áleit leiðandi öfl í lífi mannsins, ekki andvíga þætti heldur samofna, 

samruna sem rennir stoðum undir tilveru mannsins.
65

 Verkið sýnir ekkert annað en tvær 

fígúrur, nakta konu og beinagrind á auðum bakgrunni. Í stað þess að snúa undan 

beinagrindinni og virðast felmtri sleginn eins og konan í verki Griens tekur konan í The Girl 

and Death til óspilltra málanna og gefur sig dauðanum á vald af ástríðu. Í myndlist miðalda 

var dauðinn iðulega ágengur, en í verki Munchs ber ást konunnar dauðann ofurliði. Konan og 

dauðinn verða eitt en eins og í verkinu Kiss of Death er hár konunnar einnig vafið utan um 

axlir dauðans og leggur þar með frekari áherslu á sameiningu þeirra. Lífskrafturinn er 

túlkaður í gegnum kynferðislega ágengni konunnar andspænis endanlegri niðurstöðu lífsins.
66

  

Hugmyndirnar að baki hverju verki Munchs eiga sér langar rætur og andlegt inntak 

þeirra er flóknara en tiltölulega einföld framsetningin gefur til kynna. Áhorfandinn þarf að 

gera sér grein fyrir ásigkomulagi listamannsins á hverjum tíma og setja sig inn í flókna 

táknhyggju sem fléttast saman við viðhorf og reynslu Munchs. Kubin og Munch áttu margt 
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sameiginlegt. Veikindi og dauði höfðu einnig mikil áhrif á Munch og þar af leiðandi á 

listsköpunina, en myndlist þeirra beggja var mettuð af uppgjöri við fortíðina. Æska Munchs 

var undirlögð veikindum og dauða en fimm ára missti hann móður sína úr berklum og systur 

sína níu árum síðar úr sama sjúkdómi. Dauðinn hafði varanleg áhrif á hinn fjórtán ára gamla 

Munch sem bar ævinlega með sér minninguna um móðurmissinn.
67

 Listsköpun Munchs 

einkenndist öðru fremur af bóhemlíferni og heimahögunum, til þeirra bar hann hlýhug alla 

ævi. Ástin, sem hann upplifði í öllum sínum súrsætu myndum, hafði einnig mikil áhrif á 

Munch og kemur skýrt fram í myndlistinni. Munch var upptekinn af hlutskipti listamannsins 

en kjarninn í hugmyndum hans fólst í að listin spretti upp af þjáningu listamannsins og 

þörfinni til að opna hjarta sitt.
68

 

Konan og táknrænn dauði 

Það er lærdómsríkt að bera konurnar í verkum Munchs saman við nálgun annarra symbólista 

undir lok 19. aldar, til dæmis við myndlist Gustave Moreau sem einnig var upptekinn af sama 

viðfangsefni. Þrátt fyrir að það megi færa rök fyrir að Moreau hafi verið tæknilega færari 

málari en Munch, í það minnsta í akademísku samhengi, fangaði Moreau ekki eins sterka 

tilfinningu í málverki sínu. Fyrir Moreau var málverkið alltaf glíma við hugmyndina og innri 

veruleika listamannsins en Munch var bókstaflega leiksoppur tilfinninga sinna. Þær höfðu 

alltaf yfirhöndina og réðu úrslitum í allri nálgun hans á myndlistina. Munch bjó yfir hugrekki 

til að opna hjarta sitt fyrir áhorfendum og láta tilfinningarnar segja sér fyrir verkum. Ef til vill 

mætti segja að hann hafi ekki haft um annað að velja til að vinna úr og yfirstíga ófögnuð 

æskuáranna.
69

  

Það sem gerir sýn Munchs á konuna einstaka skýrist af túlkun hans á „umbreytingu“ 

konunnar. Í verkum sínum frá seinni hluta 19. aldar túlkar hann hugmyndir sínar um 

hlutskipti karls og konu sem eins konar „ferli.“ Túlkun hans er mun persónulegri en til að 

mynda sfinxar Moreaus. Í stað þess að fjalla um „konuna“ og eigin hugmyndir um konur 

gengur Munch mun nærri viðfangsefninu en nokkurn tímann Moreau eða annar listamaður 

undir lok 19. aldar. Umbreyting konunnar í verkum Munchs, eða öllu heldur hugmyndir 

listamannsins um samband manns og konu sem ferli, birtast skýrt í fyrstu atlögu 
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listamannsins að Lífsbríkinni á Berlínarsýningunni 1893.
70

 Þar sýndi hann verkin A Summer 

Night‘s Dream (The Voice), The Kiss, Love and Pain (The Vampire), The Madonna, 

Jealousy, Melancholy og Despair (The Scream). Bríkin á Berlínarsýningunni setur á svið 

tilfinninganæmni listamannsins og fjallar um einstaklingsbundnar hugmyndir hans. Ferlið 

afhjúpar aðdráttarafl konunnar, sameiningu karls og konu, aðskilnað þeirra, þar næst 

örvæntingu karlsins og að lokum dauðann.
71

 Blendnar tilfinningar Munchs í garð konunnar í 

sambandi við dauðann, bæði ástarþráin og óttinn við höfnun, sem og áráttukenndur 

hugsanagangur hans um kynhvötina ráðast af myrkri forsögu listamannsins. 

Hugmyndin um að „tapa“ einstaklingseinkennum sínum í gegnum ástina, eða að setja 

ástina í nánast trúarlegt samhengi þar sem einstaklingur „deyr sjálfum sér“ í ástinni var þó 

ekki ný hugmynd undir lok 19. aldar. Togstreitan á milli ástarinnar og dauðans í 

ofangreindum skilingi voru síendurtekin viðfangsefni skálda, rithöfunda og myndlistarmanna 

symbólismans.
72

 Það sem gerir Munch aftur á móti einstakan í þeirri túlkun er að hann 

fjallaði um raunverulegar konur, persónur úr eigin lífi og túlkaði þær falslaust í málverkinu. 

Hann málaði „lifandi manneskjur sem draga andann og skynja og þjást og elska [...]“ eins og 

hann komst sjálfur að orði árið 1889. Fáir, ef þá nokkur samtímamaður Munchs talaði eins 

opinskátt til áhorfandans um hvernig honum var innanbrjósts og Munch.
73

 

Hugarheimur Kubins og gróteskan 

Dauðinn í erótíkinni og öllum sínum myndum var einnig leiðarminni í verkum Kubins. 

Myndlist Kubins hefur verið kennd við súrrealisma sökum þess að hún sprettur upp úr 

óbeisluðu ímyndunarafli listamannsins. Sjálfsprottnar teikningar Kubins, sem hann notaði til 

að vinna úr krampaköstunum, höfðu mikil áhrif á hugmyndafræði súrrealismans sem reyndi 

að gefa dulvitundinni lausan tauminn.
74

 Sjálfur gekk Kubin aldrei til liðs við súrrealistana. 

Árið 1936 voru verk Kubins sýnd á sýningunni „Fantastic Art, Dada, Surrealism“ í New York 

og á „Le Surréalisme: Sources, Historie - Affinités“ í París árið 1964 ásamt öðrum 

listamönnum sem skiptu sköpum fyrir framþróun súrrealismans. Árið 1911 gekk Kubin aftur 

á móti tímabundið til liðs við expressíóníska hópinn Der Blaue Reiter, sem starfaði í 

Þýskalandi á árunum 1911-14, en sagði fljótlega skilið við félagsskapinn sökum þess að vera 
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einfari að eðlisfari eins og Böcklin. Fyrir þær sakir átti hann erfitt uppdráttar í hópum. Hann 

kaus frekar einveruna og einkalíf draumanna.
75

 

Myndlist Kubins spratt alltaf úr minninu og varð því afar persónuleg. Sem ungur 

maður var Kubin upptekinn af ljósmyndum og myndskreytingum af fjarlægum stöðum, en 

ímyndunaraflið sjálft og hugmyndin um hvern stað voru honum svo mikilvæg að hann varð 

ævinlega fyrir vonbrigðum þegar hann leit hina ljósmynduðu staði berum augum.
76

 Áhugi 

Kubins á ytri smíð veraldarinnar á sér samsvörun í rómantíkinni, en hann hafði dálæti á 

náttúrunni og vildi ólmur túlka dulúð og skugga landslagsins. Kubin var uppteknari af 

náttúrunni en mannlífinu.
77

 Frá upphafi var Kubin alltaf hugfanginn af draumum og taldi þá í 

eðli sínu skapandi fyrirbæri, eða ástand þar sem ímyndunaraflið leikur lausum hala. Tilgangur 

myndlistarinnar var þó ekki eingöngu að túlka drauma, í það minnsta ekki í sama skilningi og 

súrrealistarnir sem reyndu öðru fremur að henda reiður á hræringum dulvitundarinnar í 

gegnum draumfarir. Árið 1902 talaði ljóðskáldið Ferdinand Avenarius um myndlist Kubins 

sem „uppdrætti draumfara“ en Kubin mótmælti. Kubin sagði að sá sem glímir við túlkun 

eiginlegra drauma endi í „fjarlægum heimi hreinnar huglægni.“ Hann starfaði á sviði milli 

svefns og vöku, í andlegri framrás meðvitundarinnar frá einu ástandi til annars þar sem 

„skynfærin og tilfinningarnar opna rifur á ytra borði veruleikans.“
78

 Þegar módernisminn var 

í algleymingi á meginlandinu fylgdi Kubin eigin tilfinningu sem leiddi hann inn í einsemdina 

í Zwickledt kastalanum í Austurríki, þar sem hann lifði ævina á enda. Bókmenntir urðu 

staðgengill umheimsins. Kubin var alltaf með annan fótinn í heimi bókanna og auðgaði 

ímyndunaraflið á ævintýrum og lýsingum á fjarrænum stöðum.
79

 

Penna- og blekteikningin The Leap of Death frá 1901-02 (mynd 11) er áhugaverð 

túlkun á sambandi konunnar og dauðans. Verkið sýnir kynferðislega örvaðan karlmann stinga 

sér niður í risavaxið skaut konu eins og sundlaug, aftur til upphafsins og til dauðans, sbr. 

hugmyndir Beauvoir um móðurkviðinn.
80

 Kubin var þekktur fyrir „gróteskar“ myndir þar 

sem túlkun listamannsins á viðfangsefninu birtist meðal annars í afbökuðum hlutföllum. 

Þýðing hugtaksins gróteska hefur tekið á sig margbreytilegar myndir í aldanna rás. Í dag er 

hið gróteska iðulega sett í samband við annarlegar birtingarmyndir líkamans, líkama sem 

brjóta í bága við þá sem við þekkjum. Viss atriði eru höfð í forgrunni og lögun þeirra er 

gjarnan ýkt. Það sem við teljum „venjulegar“ birtingarmyndir líkamans sjálfs eða þess sem 
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býr handan hans er meðvitað afbyggt, tekið úr samhengi og sett fram með nýstárlegum 

hætti.
81

 

 Í The Leap of Death verður líkami konunnar að afbökuðu, draumkenndu landslagi þar 

sem agnarsmár maðurinn hefur ekki um annað að velja en að stökkva til dauðans eins og titill 

verksins felur í sér. Maðurinn í verkinu hefur einnig verið túlkaður sem Tumi Þumall úr 

breska ævintýrinu frá 17. öld að steypa sér í átt að mannlegum ginningum heimsins, að skauti 

konunnar.
82

 Frá sjónarhóli Kubins var kynhvötin af hinu slæma og hugmyndir hans um 

konuna og dauðann eiga margt sameiginlegt með hugmyndum Schopenhauers. Hann taldi 

glötun bíða þeirra sem létu undan kynhvötinni eins og The Leap of Death gefur til kynna. 

Verkið er í sjálfu sér einstaklega ógeðfellt tilbrigði við hugmyndina um hið víðsjárverða 

tálkvendi. Kubin staðsetur kynfæri konunnar í forgrunni myndarinnar og lærin vísa upp og 

verða að formföstum þríhyrningi. Verkið leiðir augun óhjákvæmilega að skauti konunnar, að 

upphafinu og endinum. Með myndbyggingunni sér Kubin til þess að áhorfendur komist ekki 

hjá því að sjá beina tengingu við kynlíf. Verkið sýnir kynlíf sem eitthvað ógnvekjandi og 

hættulegt þrátt fyrir að vera manninum eðlislægt. Kubin leikur sér, nánast með súrrealískum 

hætti, að smæð mannsins andspænis náttúrunni og dauðanum með þeim hætti að konan og 

nattúran renna bókstaflega saman í eitt. Líkami konunnar, einkum og sér í lagi skaut hennar, 

verður að myndhverfingu fyrir dauðann.
83

  

Kubin á sviði bókmenntanna 

Kubin fékkst ekki einungis við myndist. Hann fékkst einnig við skriftir en skáldsagan The 

Other Side frá 1908 er án nokkurs vafa merkasta framlag hans til bókmenntanna. Bókin vakti 

mikla athygli, og með henni öðlaðist hann umtalsverða viðurkenningu meðal  rithöfunda.  Til 

að mynda hafði Kubin djúpstæð áhrif á vin sinn Kafka sem las The Other Side og var 

stórhrifinn af myndlist Kubins.
84

  

Kubin lauk við bókina á fáeinum vikum og myndskreytti hana sjálfur með penna, 

þeim miðli sem honum hugnaðist best. Þrátt fyrir margvíslegar tilraunir með hina ýmsu miðla 

kaus Kubin að lokum að beita fyrir sig línunni í stað litanna vegna þess að hún var vænlegri 

til miðlunar hins „gróteska“ en pentskúfurinn. Beiting litarins hindrar hina snörpu, 

beinskeyttu tjáningu sem kraftur línunnar hefur upp á að bjóða, en litir mynda annan heim 

með sínum eigin togstreitum og viðföngum. Kubin vildi vera í beinu sambandi við 
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hugmyndina hverju sinni.
85

 Síðar meir framfleytti Kubin sér mestmegnis með 

myndskreytingum og sölu á stökum málverkum og teikningum. Hann myndskreytti tæplega 

100 bækur, þar á meðal eftir höfunda á borð við Edgar Allan Poe, Strindberg, Dostoievsky og 

Hoffmann.
86

 Sjálfur sagði Kubin The Other Side „marka skýr þáttaskil í andlegum þroska 

mínum eins og margir kaflar bera honum beint og óbeint vitni. [...] í gegnum skrifin komst ég 

að þeirri niðurstöðu að æðstu gildi lífsins er ekki bara að finna í hinu undarlega og upphafna 

heldur einnig í því sem er tilfallandi, vandræðalegt og hversdagslegt. Við þessa uppgötvun 

varð mér létt og ég átti auðveldara með að skapa. Ég lærði að bera kennsl á hæfileika mína 

mína og takmarkanir.“
87

 

 The Other Side hefur verið túlkuð sem allegoría og upphafning á lífi og heimsmynd 

Kubins.
88

 Sagan er skrifuð í fyrstu persónu og fjallar um óbreyttan listamann sem er boðin 

aðgangur að dularfullri „draumaveröld“, borginni Pearl, sem er einangruð frá umheiminum. 

Sagan á sér mestöll stað í draumaveröldinni þar sem ekkert er eins og það sýnist, fólk lifir 

fábrotnu, nánast barnalegu lífi og lætur sér fátt um finnast um þá staðreynd að stoðir 

borgarinnar eru að hruni komnar. Allt í borginni Pearl er brothætt, gamalt og úr sér gengið. 

Sandur smýgur í gegnum sprungur húsanna með vindinum og enginn talar um lífið utan 

borgarinnar. Þannig dregur Kubin upp myndhverfingu fyrir forgengileika lífsins og 

viðstöðulausa framrás tímans. Í heimi bókarinnar renna ótti og vænissýki sögumannsins 

saman við veruleikann – hugarburðir söguhetjunnar verða að illkynja ímyndunarveiki sem 

hægt og rólega taka yfir, mörkin milli raunveruleika og ofskynjunar verða óljós og þegar líða 

tekur á lesturinn skríða skuggar úr hverju horni og taka yfir frásögnina. Þannig vísar bókin 

aftur til líf Kubins. Það má auðveldlega ímynda sér að hinn nafnlausi sögumaður sé 

staðgengill Kubins þegar hann lýsir sköpunargleði sinni í kjölfarið á ritstíflunni sem fylgdi í 

kjölfarið á dauða eiginkonu hans: 

 

„Loksins sigraðist á ritstíflunni; næsta hálftímann, knúinn áfram af sársauka, 

skapaði ég mitt besta verk til þessa. Ég freistaði óminnis í sköpuninni. 

Teikningin tjáði grámóskulegt og fölleitt yfirborð draumaveraldarinnar og 

gáfu þjáningu minni  rödd. Ég sá ljóðrænu í gömlum sveitabæjum, földum 

kjöllurum, dimmum herbergjum, rykföllnum stigum, vanræktum görðum, 

fölum múrsteinum og í feysknum gangstéttum og svörtum reykháfspípum. 
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Hvað eftir annað vann ég tilbrigði við angurværðina, dapurleika 

einsemdarinnar og glímuna við hið óskiljanlega.“
89 

 

Það mætti kalla The Other Side táknræna sjálfsævisögu Kubins fram til ársins 1908. 

Draumaveröldin sem bókin hefur að geyma er nátengd heimsmynd Kubins rétt eins og 

mikilvægir þættir í daglegu lífi okkar allra koma fyrir í draumum. Bókin, eins og myndlist 

Kubins, er ríkulega búin hvers kyns táknum. Áður en langt um líður á atburðarásina verður 

sagan undirlögð hugmyndinni um dauðann, sem birtist í gegnum óbeinar menningar- og 

sögulegar skírskotanir á borð við græðgi kapítalismans, plágur og náttúruhamfarir.
90

 Jafnvel 

húsin í borginni Pearl, sem flutt voru víðsvegar að úr Evrópu, voru sérvalin af valdhafa 

borgarinnar vegna hroðalegra atburða sem áttu sér stað í þeim öllum á borð við banaslys og 

morð. Það áhugaverðasta við The Other Side er viðhorf sögumanns til hörmunganna sem eiga 

sér stað í borginni Pearl og kemur skýrast fram undir lok sögunnar. Dauðinn fylgir 

sögumanninum hvert fótmál. Sögumaðurinn lifir af náttúruhamfarir sem leggur borgina í rúst 

og grandar drjúgum hluta íbúanna, en í stað þess að örvænta tekur hann upp hanskann fyrir 

náttúruna.
91

 Rétt eins og Kubin gerir í myndlist sinni fjallar sögumaður The Other Side um 

dauðann sem ákjósanlegan. Undir lok sögunnar segir sögumaðurinn vitneskjuna um nálægð 

dauðans það eina sem veiti honum hugarró, þrátt fyrir allt sem sem á undan hefur gengið í 

Pearl City.
92
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Niðurstaða 

Birtingarmyndir dauðans í myndlist symbólistanna minna margt á hugmyndir miðaldamanna, 

þar sem dauðinn brýst óboðinn inn í daglegt líf fólks í formi uppvakninga eða beinagrinda og 

stígur dans á meðal mannanna eða ræður þá af dögum. Á miðöldum var trúin miðlæg og 

guðsóttinn hvíldi á herðum almennings. Hver dagur var í sjálfu sér ekki annað en 

undirbúningur fyrir eftirlífið. Hringlandi beinagrindur miðalda þjónuðu hlutverki áminningar 

í heimi þar sem drottinn sefur aldrei á verðinum og ginningar djöfulsins leynast hvarvetna. 

Þær minntu almenning á að allir eru jafnir fyrir dauðanum óháð starfi, stöðu, eignum og 

áhrifum innan þjóðfélagsins og vörðuðu veginn að frelsuninni, það er að segja, hjálpuðu fólki 

að feta ekki út af hinum gullna meðalvegi og  stefna upp á við fremur en niður. 

Umfjöllun miðaldamanna um dauðann, með tilliti til leiðarminna symbólismans og 

þrárinnar eftir undankomu frá hinum nýja heimi vísindahyggjunnar, á í sjálfu sér fátt 

sameiginlegt með verkunum sem tekin voru fyrir að ofanverðu. Þótt dauðinn hafi verið hið 

eiginlega viðfangsefni myndlistarinnar er það hugmyndafræðin að baki umfjölluninni um 

dauðann sem tekur breytingum. Hinir ýmsu symbólistarnir notfærðu sér gjarnan ævafornt 

tákn beinagrindurinnar til að draga dauðann fram í dagsljósið. Tilgangur beinagrindanna er 

ekki trúarlegur og ætlun þeirra er ekki að leggja fólki lífsreglurnar, heldur fjölluðu 

symbólistarnir um dauðann í sambandi við sína eigin heimsmynd. Dauðinn varð að eins 

konar tískufyrirbæri innan myndlistarinnar undir lok 19. aldar, að ljóðrænu minni sem gaf 

hinni persónulegu tilfinningatjáningu lausan tauminn. Í sambandi við birtingarmyndir 

dauðans á miðöldum sjáum við sambærileg einkenni á verkunum Death and the Woman frá 

1517 eftir Grien og koparstungu Munchs, The Girl and Death frá 1894. Verkin eru að mörgu 

leyti lík hvert öðru, enda var koparstungan að hluta til byggð á verki Griens, en eins og fram 

kom að ofan er inntak verkanna ekki það sama. Í sjálfu sér er það ekki annað en 

myndbyggingin, erótíkin og meiningin að baki verkunum, ástarþráin, sem tengir ytra borð 

verkanna. Meginhugsunin að baki The Girl and Death er margslungnari en hið algenga mótíf 

miðalda, dauðinn og frúin. Táknin sem verkið hefur að geyma vísa til hugrenninga 

listamannsins fremur en uppfyllingu hinnar almennu ástarþráar. 

Eins ólíkir og listamennirnir þrír eru innbyrðis, og þótt umfjöllun þeirra um dauðann 

sé ekki af sömu rót runnin, má tengja sýn þeirra á dauðann með ýmsum hætti. Þeir voru allir 

uppteknir af innri hræringum tilfinningalífsins þótt táknin í myndlist þeirra vísi með einum 

eða öðrum hætti aftur til veruleikans, sbr. konuna og beinagrindurnar. Munch og Kubin 

deildu til að mynda sams konar hugmyndum um konuna og kynhvötina. Báðir álitu þeir 
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kynlíf óumflýjanleg örlög allra manna og fjölluðu um konuna á neikvæðum forsendum, 

jafnan sem tákn fyrir dauðann. Verkin The Girl and Death og The Leap of Death minna 

margt á hugmyndir Batailles um litla dauða og hið skammvinna meðvitundarleysi 

fullnægingarinnar þótt ytra borð verkanna sé afar ólíkt hvert öðru. Tákn verkanna beggja vísa 

til sömu hugmyndar, samruna konunnar og dauðans. Því má einnig tengja bæði verkin við 

hugmyndir Schopenhauers um togstreitu kynhvatarinnar og dauðans.  

Dálæti Kubins á skrifum Schopenhauers kann að skýra hvers vegna dauðinn kemur 

ekki eins óvinveittur fyrir sjónir og í verkum Böcklins, en í því samhengi mætti segja að 

túlkun Böcklins og Munchs á dauðanum eigi meira sammerkt en með Kubin. Á meðan Kubin 

býður dauðann velkominn inn í verk sín og gæðir hann allt að því vinalegum einkennum, 

túlkuðu Böcklin og Munch togstreituna á milli lífs og dauða með umtalsvert tregafullari 

hætti. Munch taldi dauðann leiðandi afl í tilvist manneskjunnar, samofið lífinu, sem rennir 

stoðum undir tilveruna. Drunginn yfir myndlist Munchs, einkum og sér í lagi fram að 

taugaáfallinu 1908, gefur til kynna að Munch hafi átt í miklum erfiðleikum með að sætta sig 

við ranglæti lífsins og aldrei komist almennilega yfir dauðann. Munch vann úr ófögnuðu 

æskuáranna með því að fjalla opinskátt um dauðann sem setti svip sinn á tilveru 

listamannsins, ýmist á táknrænan eða beinskeyttan hátt. Eins fjallar Böcklin um dauðann með 

afar tregafullum hætti í verkinu The Plague, þar sem hann vísar til kólerufaraldranna sem 

gengu yfir Evrópu og höfðu mikil áhrif á fjölskyldu hans. Í The Plague túlkar Böcklin óttann 

við dauðann og hryllinginn sem hann kallar yfir alla menn. Af listamönnunum þremur og 

verkunum sem eru til umfjöllunar má færa rök fyrir að Böcklin hafi fjallað með „almennari“ 

máta um hið einkalega viðfangsefni sem varðar allar manneskjur en Kubin og Munch. Sýn 

þeirra á dauðann stýrist af myrkri fortíð sem gerði hana mun persónulegri en sýn margra 

annarra symbólista á sama viðfangsefni.  

Vissulega var dauðaþráhyggjan tískufyrirbæri í myndlistinni undir lok 19. aldar og í 

þeirri veru var viðfangsefni listamannanna þriggja í sjálfu sér ekkert nýmæli. Að verkinu Isle 

of the Dead undanskildu, hinni friðsælu eyju dauðans, virðist dauðinn sem listamennirnir 

draga beint eða óbeint fram í verkunum sem voru til umfjöllunar ekki vísa út fyrir sjálfan sig, 

þ.e.a.s. út fyrir reynslu listamannanna. Aftur á móti kemur verkið Isle of the Dead heim og 

saman við almenna tilhneigingu symbólismans og þránna eftir undankomu frá óveðursskýjum 

iðnyltingarinnar sem einkennir dauðaþráhyggju 19. aldar; að beita dauðanum sem tákni sem 

vísar út fyrir veruleikann og hina merkingarlausu tilveru, sbr. friðsæla heiminn sem hvarf í 

kjölfar iðnbyltingarinnar. Það sem gerir Isle of the Dead einstakt á meðal verkanna er að 

fígúrurnar gefa verkinu dýpri merkingu í stað þess að vísa aftur til veruleikans. Með því að 
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láta fígúrurnar taka sér ferð á hendur til ímyndaðs handanheims, sem verður að opnu tákni og 

má vel túlka sem gamla heiminn sem hvarf, vísar Böcklin til einhvers sem er ekki, til þess 

ímyndaða í stað þess að fjalla um hinn áþreifanlega dauða eins og í The Plague. 

Það sem öðru fremur tengir birtingarmyndir dauðans í verkum Munchs, Kubins og 

Böcklins er umfjöllunin um hinn áþreifanlega dauða. Þótt dauðanum verði ekki deilt með 

öðrum setur hann svip sinn á líf allra manna og nær til allra þátta hversdagsins þegar hann 

knýr dyra.  Almenn tilhneiging symbólistanna var að beita fyrir sig dauðanum sem tákni til að 

vísa út fyrir veruleikann, hina grámóskulegu heimsmynd og uppþornaðar lindir draumanna. 

Dauðinn varð að tákni undankomu, flótta til hins andlega veruleika sem pósítífisminn gat 

ekki fullnægt eins og sést ljóslifandi í verkinu Isle of the Dead. Í þeim skilningi er umfjöllun 

listamannanna þriggja um dauðann einstök. 

 

Háskóla Íslands, 3. maí 2017 

Kristófer Páll Viðarsson 
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